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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ         

      ދިވެހިރާއްޖެ         

  ސަރކިއުލަރ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ

2023 

  B3/CIR/2023/03-13: ނަންބަރ                             2023 ޖަނަވަރީ 31
 1444  ޖަބްރަ  09

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ގުޅޭ އިރުޝާދު 2023

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިސްނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓު  ވަނަ އަހަރަށް 2023

 ންގެރައްޔިތު ވަނަ އަހަރަށް 2023ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، ޚަރަދުތަކުގެ އެފިޝަންސީ މަތިކުރުމަށްޓަކައި، 

މަތިން އަމަލުކުރުމަށް  ތަންފީޒުކޮށް ޚަރަދުކުރުމުގައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓު

 ދަންނަވަމެވެ.

 އްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު މުވަ .1

މަޤާމެއް  އުއަވެސް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް އެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެތި މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ )ހ( 

 ދުން. ނުއުފެއް

މެނުވީ މުސާރައިގެ ހުއްދަ ލިބިގެންގެ މި މިނިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު، ދިރާސާ ންކޮމިޝަނު ޕޭނަލް ނެޝަ )ށ(

 ނުގެނައުން. އެއްވެސް ބަދަލެއްއޮނިގަނޑުތަކަށް 

މި ، އްއެލަވަންސެ އައު އެއްވެސް ވީނަމަވެސް، މިހާރު ދޭން ފަށާފައިނުވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި (ނ)

 އަހަރުތެރޭގައި ދޭން ނުފެށުން.ނެތި  ހުއްދަމިނިސްޓްރީގެ 

އެއްވެސް މަގާމެއްގެ  މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަދަ )ރ( މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ

އަންނާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިއަށް ނަމަށް، ރޭންކަށް އަދި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލެއް 

 ނުގެންދިއުން.
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  2 ސަފުހާ

 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ރަސްމީގަޑީގެ  )ބ( ރަސްމީގަޑީގައި

 ބޭރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މެނުވީ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން.

 ޚަރަދު  ދަތުރު .2

ގެ އޭ) .ހޯދުން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ މި ކުރިން ކުރުމުގެ އްދަތުރުތަ ރަސްމީ ރާކު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން( ހ)

 (.ނެހިމެނޭ ދަތުރުތައްވެސް ޓްރޭނިންގ އާއި ޓުއަރ ސްޓަޑީ ގައިތެރޭ

އިން ދަށުގެ ރ 35,000/- ތެރެއިން ދަތުރުތަކުގެ ކުރާ މަގުން ވައިގެ ކަނޑުމަގުންނާއި ރާއްޖެތެރެއަށް( ށ)

މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސް ދަތުރުތައް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ފޯމު 

ރ މަތީގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން 35,000/-އަށް ގެންދިއުން. ޓިވްގެ ހުއްދައާއިއެކު ކުރިއެގްޒެކެ

 މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.

 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އަދި އޮފީސް އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތި .3

 އަށްވުރެ ރ-/35,000 ތެރެއިން އްޗާއި ޚިދުމަތުގެތަކެ ހޯދާ ކޮންމެހެން ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް( ހ)

މެދުވެރިކޮށް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ފޯމު ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް  ކުޑަ

ރ މަތީގެ 35,000/- . އަދިޓިވްގެ ހުއްދައާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުންފައިނޭންސް އެގްޒެކެ

 ގެ ހުއްދަ ހޯދުން.ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީކުރިއަށް ގެންދިއުމުޓްތައް ންޕްރޮކިއުމަ

 ޚަރަދު ކުރެވޭ ކުރުމަށް ތަމްރީނު .4

 އައު އިތުރު އެއްވެސް ،ބޭރުން ތަކުގެސްކީމް ސްކޮލަރޝިޕް ދާގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެން( ހ)

 . ންނުދިނު ސްކޮލަރޝިޕެއް

 އިތުރު ފިޔަވައި ތައްގޓްރެއިނިން ކޯސްތަކާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ލިބޭ ދެއްރަޚަ ހުރިހާ ބޭރުން ރާއްޖޭން (ށ)

 .ނުގެންދިއުން ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމެއް ޓްރެއިނިންގ އެއްވެސް

ކުޑަ  އަށްވުރެ ރ-/5,000 ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނު ގެންދަންޖެހޭ ކުރިޔަށް ކޮންމެހެން( ނ)

ތަމްރީނުތައް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސް 

ރ މަތީގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް 5,000/-ޓިވްގެ ހުއްދައާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަދި އެގްޒެކެ

 ގެންދިއުމުގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.
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 ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުރުމާއި މަރާމާތު .5

 ހާތަނަށްމި މަރާމާތަށް ،މަސައްކަތްތަކާއި މަރާމާތުގެ ފެށިފައިވާ މަސައްކަތް ޢަމަލީ)ހ( 

، މަސައްކަތްތަކާއި ދީފައިވާ ހުއްދަ އިންމިނިސްޓްރީ މި ނުވަތަ އޮފީހުން ރިއްޔާގެޖުމްހޫރައީސުލް

، ފިޔަވައި މަރާމާތެއް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ނުދިނުމަށްޓަކައި މެދުކެނޑުނަ ޚިދުމަތެއް ދެމުންގެންދާ

 .ނުކުރުން މަރާމާތެއް އެއްވެސް އިތުރު

ކުޑަ މަރާމާތުތައް ބަނޑޭރި  އަށްވުރެ ރ-/35,000 ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ންގޮތު މަރާމާތުކުރުމުގެ( ށ)

ޓިވްގެ ހުއްދައާއިއެކު މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ފޯމު 

ކުރިން މި  ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެމަރާމާތުރ މަތީގެ 35,000/-ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަދި 

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.

  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް .6

 ޚަރަދެއް ކެޕިޓަލް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ފިޔަވައި ޚަރަދުތައް ކެޕިޓަލް ހިމެނޭ ގައި ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ)ހ( 

ކުޑަ  އަށްވުރެ ރ-/35,000 ތަކުގެ ތެރެއިން،ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މިގޮތުން ،އަދި. ނުކުރުން ނޫނީ

މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސް ޚަރަދުތައް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ފޯމު ކެޕިޓަލް 

ކެތި  ރ މަތީގެ ކެޕިޓަލް ތ35,000ަ/-ޓިވްގެ ހުއްދައާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަދި އެގްޒެކެ

 ހޯދުމުގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.

 ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި ކައުންސިލްތައް ،ފެށިގެން އިން 2023 ފެބުރުވަރީ 01، ވީމާ

 ގްރާންޓް ބްލޮކް ކައުންސިލްތަކުންވެސް .ދެންނެވީމެވެ ކުރުމަށް އަމަލަ އެއްގޮތަށް އާރސަރކިއުލަ މި އޮފީހަކުން

 ޚަރަދުތައް ރިއާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށް ދެންނެވުނު މަތީގައި ކުރެއްވުމުގައި ޚަރަދު ފައިސާއިން އާމްދަނީ އަމިއްލަ އަދި

ބައްޓަންކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައި، ޚަރަދުތަކުގެ އެފިޝަންސީ 

 ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ސަމާލުކަން މަތިކުރުމަށް

 

 

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 
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