
 

 

eapp@finance.gov.mv 

 

 

 

 

 
 

 
 ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

2020 
 B/CIR/2020/38 -13:ނަންބަރު                               2020ޖުލައި    08
17 K 1441  

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެުޓ ތައްޔާރުކުރުން  2023އިން  2021

ވަނަ ބާބުގެ ަދށުްނ، މިިނސްޓަރ އޮފް  4)ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ( ެގ  3/2006 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
ކުރިން  މަސް ދުވަސް 2ބަޖެޓު އެުކލަވާލެވޭ މާލީ އަހަރު ފެށުމުގެ ފިނޭންސް ދައުލަތުގެ އަހަރީ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް، 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު  2023އިން  2021ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަްނޖެހެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން 
 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ފަށާަފއެވެ. 

ގެ ސަބަބުން  19-ޅާ ބަޖެޓުތަކަކީ ކޮވިޑްވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ުހށަހަ 2023އިން  2021
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށާއި މާލިއްޔަތަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަނިވި އަދި 

ަތކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އިސްކަންދީގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ބަޖެޓު ޖާގަ ލިބޭ ގޮތަށް އިގުތިސާދަށް މަންފާވާނެ ހަރަކާތްތަކަށް
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ހުށަހަޅައި އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ،ހަމަމިއާއެކު

ންދިއުމަށް ޕީ މަޝްރޫއުތަކަކީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެ.އައި.އެސް.ޕީ
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަރަކާތްތަކެއް ނުވަތަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

މި އަހަރު ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް )ބަޖެޓު ކަލަންޑަރު( 
ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިންގުމަށް ގެނެވުުނ  ގެ ބަލިމަޑުކަމާ 19-ގައިވާ ތާވަލުގައިވާނެއެވެ. ކޮވިޑް 2އެނެކްސް 

ބަދަލާއެކު އޮފީސްތަކަށް ބަޖެުޓ އެކުލަވާލުމުގައި ލުއި ިދނުމުެގ ގޮތުން، އެހެން އަހަުރތަކާ ޚިލާފަށް މި އަހަރު ބަޖެުޓ 
ގެ އޮފީސްތަކުން އަލަށް ފެށުމަށް މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތު ،އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއް މަރުހަލާއަކަށެވެ. މިގޮތުން

ތައް )ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް( އަދި މެދުރާސްތާގެ ބޭސްލައިން ބަެޖޓު މަޝްރޫއުހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 
 އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ެއއް މަރުހަލާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. 



 

eapp@finance.gov.mv 

މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި މި ދަންނަވާ  ތައްޔާރުކުރައްވައި އަދި މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު  2021
 މައުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެެއވެ.

 ބޭސްލައިން ބަޖެޓު  .1
 ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް ފޯމު .2
އް އޮފީސް ބަޖެޓު ސްޓޭޓްމަންޓް )ަބޖެޓުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި، ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ އަންދާޒާތަ .3

 ހާސިލުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ކަރުދާސް(
 ސީލުމުސާރައިގެ ބަޖެޓުގެ ތަފު .4
 ސީލުތަކުގެ ތަފުމަޝްރޫއުއެސް.އައި.ޕީ ހިނގަމުންދާ ޕީ. .5

އެސް.އޭ.ޕީ ބީ.ޕީ.ސީ މޮޑިއުލް ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓު ަތއްޔާރުކުރާއިރު، ބޭސްލައިން ބަެޖޓު ހުށަހަޅާީނ  2021
އަދި ނިއު  ނެއެވެ.ގައިވާ 7މާތު މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް ބޭސްލައިން ބަޖެޓު އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ މައުލޫ މެދިވެރިކޮށެވެ.

ނިއު ޕޮލިސީ  އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށެވެ. eapp@finance.gov.mvތައް ހުށަަހޅާނީ މި މިނިސްޓްރީގެ އިނިޝިއޭޓިވް ޕޮލިސީ
ބޭސްލައިްނ ީމގެ އިތުރުން،  ގައިވާނެއެވެ. 6އިނިޝިއޭޓިވްސް އެކުލަވާލާނެ ޮގތުގެ މައުލޫމާތު ިމ ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް 

ސީލާއި ޚަރަދުތައް ފީހުގެ މުސާރައިގެ ބަޖެޓުގެ ތަފުބަޖެޓާއި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްތަކާއެކު، އިތުރު މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި އޮ
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މި މަށާއި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ކުޑަކުރު

އޮފީސް ބަޖެުޓ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރައްވަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 އެއްގޮތަށެވެ.  ގައިވާ ފޯމެޓާ 8މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް ޓު ސްޓޭްޓމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާނީ ވާނެއެވެ. އޮފީސް ބަޖެ

މި ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނޭ އެނެކްސްތަކުގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ  ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އޮފީސްތަކުން ވީމާ،
 2023އިން  2021 ،ލުކުރުަމށްޕްލޭުނގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ސަރުކާރު ،ވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތް

ގެ ކުރިން މި  2020 އޮގަސްޓް  31އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓާއި ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް 
 އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ސަރކިއުލަރގައިވާ ސުންގަޑިއަށް ބަޖެޓު ނުފޮުނއްވާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި

  މިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުޭވނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ބަޖެޓުތައް ސީދާ މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނުނޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޯކަލް 
 ވެ. ދަންނަވަމެ ވާހަކަ ސަރކިއުލަރ އަށް އަމަލު ކުރުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެކައުންސިލްތައް މި 

 

 

 އިބްރާހިމް އަމީރު

   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
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 ައމާޒު މަިއގަނޑު ބަޖެުޓގެ މެދުރާސްާތގެ  : 1އެނެކްސް 
 

މިންަގންޑެއްގައި ދެމެހެއްޓެނެވި  އަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު ވެގެންދާނީ 2023އިން  2021
ތިސާދީ އަދި ގުގެ ސަބަބުްނ ދިމާވި އި 19-ފިސްކަލް އަދި ދަރަނީގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އިސްކަްނދީގެން، ކޮވިޑް

ދަމަހައްޓައި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އައު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިުދމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ގެއްލުންތަކުން އަރަިއގަތުމަށާއި  އީޖުތިމާއި
 ށެވެ.ޖެޓެކަބަރާބަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަާމޒު ހިފާނެ މިސް

ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭ އިގުތިސާދަށް ލޮޅުން އަރައި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށްވެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާ  19-ކޮވިޑް
އިގުތިސާދީ ހާލަތަށް  ދަނޑިވަޅެއްގައި، ބަޖެޓުގެ އަމާޒުތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ އިގުތިސާުދގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް، ކުރީގެ
ގެ އިގުތިސާދީ  19-އަނބުރާ ދިއުމަށް ކުރަންެޖހޭ ަކންކަމާ ދިމާލަށެވެ. މިޮގތުން އިުގތިސާދީ ދުވެލި ކުރިއަރުވައި، ޮކވިޑް

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުން ެފންނަންާވނެއެެވ. އަދި ނަގާ ދަރަންޏަކީ  2021ރިކަވަރީ އަވަސްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
ސާދު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވަން ޖާގަދޭނެ ކަންތައްތަކަށް ވާްނޖެހޭނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އިގުތި

ދަރަނީގެ ސަބަބުން މުސްތަގުބަލުގެ ބަޖެޓުތަކަށް އަންނަ ބުރަ ކުޑަކޮށް، އިގުތިސާދު ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަީނ 
 ފަހިކުރުމެވެ. އިތުރުކުރުމަށް މަގު

-މީގެ އިތުރަށް، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް މި ހާލަތުގައި އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް އަލުން އަތުރާލުމަކީ ކޮވިޑް
ގެ އިގުތިސާދީ ޝޮކުން އަރައިގަތުމަށް އެޅޭނެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި އެއީ ހާސިލުކުރެވޭނެފަދަ ބަޖެޓު ފައިޭނންސިންގ 19

އެކުލަވާލުމަށް ވެދެވޭނެ އެހީއެކެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ އެކިއެކި ޚަރަދުތައް މިހާރަށްވުރެ  އްއެސްޓްރެޓެޖީ
ތަން މެދުރާްސތާގެ ބަޖެުޓން ފެންަނންވާނެއެވެ. އަދި ޚަރަދު ކުޑަކޮށްގެން  އެފިޝަންޓުކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އިސްކަންދޭ

 އީ ގެ ރިކަވަރީއަށާއި، ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ އިޖުތިމާ 19-ތިސާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށާއި، ކޮވިޑްބަޖެޓުން ލިބޭ ޖާގައިން އިގު
ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަން  ކުރުމަށާއި، ސަރަހައްދީ ތަރައްގީއަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު

 ފެންނަންވާނެއެވެ.

އަދި އިގުތިސާދީ ކާރިސާއަކަށް ގައުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ާމލީ ހާލަުތ  ފަދަ ސިއްހީ، ިއޖުތިމާއީ 19-އަދި ކޮވިޑް
ތައްޔާރުވެފައި އޮތުމަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ދިމާވާ މިފަދަ ކާރިސާތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ، މެދުރާސްތާގެ 

 ދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.ބަޖެޓުގައި ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާއި މާލީ ރިޒާވްތައް ހަރު

 :ވަނަ އަހަރާއި މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭުންނވާ ލަނޑުދަނޑި ނުވަތަ މަގުސަދުތަކަކީ 2021
 ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އިގުތިސާދީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުންހީގެ ސިއް 19-ކޮވިޑް -
 އިގުތިސާދު ސިންދަފާތުކުރުން އަދި ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުންއިގުތިސާދީ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ފަށައި  -
 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު އެފިޝަންޓްކުރުން އަދި ބަޖެޓު ފޫބައްަދން ދަރަިނ ނަގަންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުން -
 ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރުމާއި ސަރަހައްދީ ކުރިއެރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން -
 ށްދޭ އިޖުތިމާއީ އަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުންދައުލަތުން ފޯރުކޮ -
 ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން -
  ކުޑަކުރުން ހިރާސްތައް އިތުރުކޮށް މިންވަރު ތައްޔާރުވެފައިވާ މާލިއްޔަތުން ދައުލަތުގެ ކާރިސާތަކަށް -
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 ންޑަރު ބަެޖޓު ަކލަ : 2އެނެކްސް 
 

 ޒިންމާވާ ފަރާތް)ތައް( ޓައިމްލައިން  މަސައްކަތް 
ތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތާއި ތަސައްވުރު ގުރާއްޖޭގެ އި
 ދެނެގަތުން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެއި  31 -މާރިޗު  1

އަްނދާޒާކުރުން، ބޭސްލަިއން ޚަަރދު ކަނޑައެޅުން،  އާމްދަނީ
 ޚުލާސާ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުން )ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ(

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ޖޫން 30 -މެއި  1

 ޖުލައި 15 -ޖޫން  30 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީއަށް ވަޒީރުން ލަފާދިނުން 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް / ވަޒީރުންގެ 

 މަޖިލިސް

 ބަޖެޓު ސީލިްނގ ކަނޑައެޅުން 
 )ބޭސްލަިއން އަދި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިިޝޭއޓިވްސް(

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޖޫން 30 -ޖޫން  15

 ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރ 
 )މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުން(

 އޮފީސްތައް އޮގަސްޓް  31 - ޖުލައި 10

ތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު ހޯދުން، ޓެކްނިކަލް ބަޖެޓު
 ބައްދަުލވުންތައް 

 އޮފީސްތައް  / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ސެޕްޓެންބަރު 30 - 1

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ސެޕްޓެންބަރު 30 - 1 ހުށަހެޅި ބަޖެޓުތައް އިވެލުޭއޓްކުރުން 

އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް 
 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން 

 ސެޕްޓެންބަރު 30 - 1
މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް / 

ހައުސިްނގ އެންްޑ ، ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިްނގ
 އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާމެދު ވަޒީރުން 
 ގޮތެއް ނިންުމން 

 އޮކްޓޫބަރު 10 - 1
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް / ވަޒީރުންގެ 

 މަޖިލިސް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އޮކްޓޫބަރު  15 - 10 ބަޖެޓު ކޮމްޕައިލްކޮށް ފައިނަލައިޒްކުރުން 

 އޮކްޓޫބަރު  25 - 15 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބަެޖޓު ހުށަހަޅައި ރުހުން ހޯދުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް / 

ރައީސުލްޖްމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް / ވަޒީރުންގެ 
 މަޖިލިސް

 އޮފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮކްޓޫބަރު  31 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ނޮވެންބަރު  30 - 1 ބަޖެޓު ފާސްކުރުން
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ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަާޅ ބަޖެޓު ސީިލންގ   2023 – 2021 :    ެއނެކްސް 3
 

 ވަނަ އަހަރަްށ މަސްޢޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަަކށް ބަޖެޓު ސީިލންގއެއް ކަނޑައަޅާފައި މި 2023 – 2021
ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުަތކަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ.  ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ަބލައި  ،ދައުލަަތށް ިލބޭ އާމްދަނީއަާށއި ،ވަނީ

މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އެކެވެ. ކޮންމެ ފަންޑަކަށް ވަކި ސީލިންގ ވާނީ ދާއިރާތަކަށް ސީލިންގ ކަނޑައެޅިފައިބޭސްލައިން ބަޖެޓުގެ 
 އި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ސީލިންގ އޮފީސްތަަކށް ބައްސަވާނީ ބީ.ޕީ.ސީގަ ބަޖެޓުބޭސްލައިން އޮފީސްތަކުގެ ދާއިރާގެ 

 މެދުވެރިކޮށް މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީހުންނެވެ.

 .ޚަރަދު ހިމަނަިއގެންނެވެދާއިރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  ވާނީ އެ ސީލިންގ ކަނޑައަޅާފައި ބަޖެޓު 
އިރު ކޮންމެ ފަންޑަކުން ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އްވާކުރަވާ އޮފީސްތަކަށް މި ސީލިންގ ބައިއެހެންކަމުން ދާއިރާތަކުގެ ދަށުަގއި

 ކަށެވެ. އެކުލަވާަލންވާނީ މިގޮތުން ލިބޭ ސީލިންގައށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެގޮތަ ބަޖެޓުސީލިންގ ބައިކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ އޮފީހަކުން 

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށާއި އެ ދާއިރާއެއްގެ ވާނީ  ހަމަ މި ފަދައިން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއަށް ކަނޑައަޅައިފައި
ނިއު މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ދާއިރާގެ ސީލިްނގއެކެވެ. "ސޮފްޓް" ވަކި އައު ހަރަކާތްތަކާއި އައު މަޝްޫރއުތަކަށް 

އިރު ކޮންމެ އްވާމި ސީލިްނގ ބައިކުރައަދި  ންވާނެއެވެ.ސީލިންގ އޮފީސްތަކަށް ބައްަސވަމި  ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ
ލޯނު އަދި ހިޭލ އެހީގެ ދަށުން ހިންގުަމށް ހުަށހަޅާ ންާވެނއެވެ. އްވަފަންޑަކުން ބިޒްނަސް އޭރިއާތަަކށް ސީލިންގ ބައިކުރަ

 އިފައެއް ނުވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ވަކި ސީލިންގއެއް ކަނޑައަޅަ

ނީ އޮފީސްތަކުްނ ލާ އެޅޭ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލަ އެކުލަވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުަމށްޓަކައި އޮފީސްތަކަށް ކަނޑަ
 ރަން ނިންމާ ކަންކަމުގެ ބަެޖޓާގެ ިއތުރުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިޭއޓިވްސްތަކުގެ ތެރެއިން ކުބަޖެޓުހުށަހަޅާ ބޭސްލައިން 

 އެކުއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

eapp@finance.gov.mv 

 ބޭސްލައިން  –ބަޖެޓު ސީލިންގ ބޭސްލައިން ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ  2021
 

 ލޯނު
ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގްރާންޓް 

 ޑޮމެސްޓިކް
 ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 ކޭޝް
 ގްރާންޓް 

 ޓްރަސްޓް 
 ފަންޑް

 އާންމު
 ބަޖެޓު

މިލިއަން ރުފިޔާއިން   

 S01 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް   135.0        -                -              -                -                -            

 S02 ަމޖިލީުހގެ ިއދާރާ  ރައްޔިތުްނގެ  150.0        -                -              -                -                -            

 S04 ޖުީޑޝަލް އެްޑމިނިްސޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  450.0       -                -            30.0          -                -            

 S03 ކޮމިަޝން  ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް  17.0          -                -              -                -                -            

 S05 ޮކމިޝަން  އިލެކްޝަންސް  25.0          -                -            55.0        -                -            

 S06 ކޮިމޝަން  ސިވިލް ަސރިވސް  25.0          -                -              -                -                -            

 S07 ކޮމިޝަން  ހިއުަމން ރައިްޓސް  23.0          -                -              -                -                -            

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން  -އެންޓި   36.0          -                -              -                -                -            

 S09 އޮީފސް  އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ  55.0          -                -              -                -                -            

 S10 ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  ޕްރޮސެިކއުޓަރ  62.0          -                -              -                -                -            

 S11 އިންަލންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިްވސް  100.0        -                -              -                -                -            

 S12 ޓްަރއިިބއުނަލް  އެމްޕްޯލއިމަންޓް  8.8            -                -              -                -                -            

 S13 ކައުްނސިލް  މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ  5.0            -                -              -                -                -            

 S14 ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަން  މޯލްޑިްވސް  9.0            -                -              -                -                -            

 S15 ޓްރަިއބިއުނަލް  ޓެކްސް އެޕީލް  10.0          -                -              -                -                -            

 S16 އޮޯތރިޓީ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  30.0          -                -            15.0          -                -            

 S17 ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް  އިންފޮރމޭޝަން  4.0            -                -              -                -                -            

 S18 ކޮިމޝަން އިންެޓގްރިޓީ  ނެޝަނަލް  9.0            -                -              -                -                -            

 S44 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ  ފެމިލީ  8.0            -                -              -              0.1           -            

 S35 އޮީފސް  އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ  30.0          -                -              -                -                -            

 S56 އިންަޓރނޭަޝނަލް އާބިްޓޭރޝަން ސެންޓަރ މޯލްޑިްވސް  6.0            -                -              -                -                -            

 S20 ފިނޭްނސް  އޮފްމިނިސްްޓރީ   55.0          -                -              -              40.0       1,250.0 

 S37 ބަޖެޓު ޚާްއޞަ   9,000.0     -                -              -                -                -            

 S38 ަބޖެޓުޕެންޝަން   1,340.0     -                -              -                -                -            

 S21 ޑިފެްނސް  މިނިސްްޓރީ އޮފް  14.0          -                -              -                -                -            

 S55 ސެކިުއރިޓީ ކޮމާންޑް  އޭިވއޭޝަން  140.0        -                -              -                -                -            

 S45 ަޤއުމީ ދިފާއީ ާބރު  ދިވެިހާރއްޭޖގެ  1,200.0     -                -            2.0            -                -            

 S47 ިއމިްގރޭޝަން  މޯލްޑިްވސް  140.0        -                -            2.0            -                -            

 S53 މެޭނޖްަމންޓް އޮޯތރިޓީ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ  8.0            -                -            14.0        0.2           -            
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 ލޯނު
ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގްރާންޓް 

 ޑޮމެސްޓިކް
 ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 ކޭޝް
 ގްރާންޓް 

 ޓްރަސްޓް 
 ފަންޑް

 އާންމު
 ބަޖެޓު

މިލިއަން ރުފިޔާއިން   

 S22 ހޯމް އެފެާއޒް  މިނިސްްޓރީ އޮފް  42.0          -                -            10.0          -                -            

 S39 ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  1,350.0     -                -            20.0        0.5           -            

 S46 ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިްވސް  320.0        -                -            20.0         -                -            

 S40 ކަސްޓަްމސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް  210.0        -                -            2.0          0.5           -            

 S23  ެއޑިޔުކޭޝަން މިނިސްްޓރީ އޮފް  2,500.0   15.0       1.0        150.0      2.0           -            

 S48  ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްްޓރީ އޮފް  55.0        0.2           -            780.0      30.0         -            

 S24 ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  35.0        3.5           -              -                -                -            

 S25 ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ  ދިވެިހާރއްޭޖގެ  170.0        -                -            10.0        17.0         -            

 S26 ފޮރިން އެފެާއޒް  މިނިސްްޓރީ އޮފް  300.0      -              1.0          -                -                -            

 S27  ހެލްތް މިނިސްްޓރީ އޮފް  2,000.0   1.0           -            150.0      6.0           -            

 S42 ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އިންިދރާ ާގންދީ  1,000.0     -              1.0          -                -                -            

 S42.1 ޮހސްޕިޓަލް ހުޅުމާލޭ  280.0        -                -              -                -                -            

 S41 ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  1,200.0     -                -              -                -                -            

 S28 އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް މިނިސްްޓރީ އޮފް  95.0         -              2.0          -              20.0       10.0      

 S50 ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން  މިނިސްްޓރީ އޮފް  150.0        -                -            50.0          -                -            

 S29 ޓޫރިަޒމް  މިނިސްްޓރީ އޮފް  30.0      1.0           -              -                -                -            

            -                -          70.0            -                -        150.0  
ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްްޓރީ އޮފް
 އެންަޕވަރމަންޓް 

S30 

 S52 އާްޓސް، ކަލްޗަރ ެއްނޑް ހެރިޓޭޖް  މިނިސްްޓރީ އޮފް  60.0        1.0           -            5.0            -                -            

1,150.0       50.0  1,170.0        2.0     400.0      250.0  
އެްނޑް ނެަޝނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ  މިނިސްްޓރީ އޮފް

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ
S31 

            -                -                -              -           2.5        85.0  
ކޮިމއުނިކޭޝަްނ، ަސެއންސް އެްނޑް  މިނިސްްޓރީ އޮފް

 ޓެކްނޮލޮޖީ
S51 

      40.0       35.0        20.0            -           0.3        50.0  
ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯރސަސް ެއންޑް  މިނިސްްޓރީ އޮފް
 އެްގރިކަލްޗަރ

S32 

 S33  ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް މިނިސްްޓރީ އޮފް  170.0      70.0       15.0     30.0        1.0            -            

 S34 ެއންވަަޔރަމަންޓް  މިނިސްްޓރީ އޮފް  90.0        302.5     1.0          -              350.0     50.0      

            -          0.5        30.0            -          3.0      240.0  
ޖެްނޑަރ، ފެމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް  މިނިސްްޓރީ އޮފް

 ސަރވިަސސް 
S36 

 
 
 
 



 

eapp@finance.gov.mv 

 ބޭސްލައިން  -ބަޖެޓު ސީލިންގ ބޭސްލައިން ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ  2022
 

 ލޯނު
ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގްރާންޓް 

 ޑޮމެސްޓިކް
 ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 ކޭޝް
 ގްރާންޓް 

 ޓްރަސްޓް 
 ފަންޑް

 އާންމު
 ބަޖެޓު

މިލިއަން ރުފިޔާއިން   

 S01 އޮފީސް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  142.0     -     -     -     -     - 

 S02 އިާދރާ  ަމޖިލީުހގެ ރައްޔިތުްނގެ  158.0     -     -     -     -     - 

 S04 އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން  ޖުީޑޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  473.0     -     -   15.0     -     - 

 S03 ކޮމިަޝން  ަސރިވސް ޖުޑީޝަލް  18.0     -     -     -     -     - 

 S05 ޮކމިޝަން  އިލެކްޝަންސް  27.0     -     -     -     -     - 

 S06 ކޮމިަޝން  ަސރިވސް ސިވިލް  27.0     -     -     -     -     - 

 S07 ކޮމިޝަން  ރައިްޓސް ހިއުަމން  25.0     -     -     -     -     - 

 S08 ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން - އެންޓި  38.0     -     -     -     -     - 

 S09 އޮފީސް  ެޖނެރަްލގެ އޮޑިޓަރ  58.0     -     -     -     -     - 

 S10 އޮފީސް  ޖެެނރަލްގެ ޕްރޮސެިކއުޓަރ  66.0     -     -     -     -     - 

 S11 އޮތޯިރޓީ ެރވެނިއު އިންލަްނޑް މޯލްޑިްވސް  105.0     -     -     -     -     - 

 S12 ޓްަރއިިބއުނަލް  އެމްޕްޯލއިމަންޓް  10.0     -     -     -     -     - 

 S13 ކައުްނސިލް  މީިޑއާ މޯލްޑިްވސް  6.0     -     -     -     -     - 

 S14 ކޮމިަޝން  ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ މޯލްޑިްވސް  10.0     -     -     -     -     - 

 S15 ޓްރަިއބިއުނަލް  އެޕީލް ޓެކްސް  11.0     -     -     -     -     - 

 S16 އޮޯތރިޓީ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް  32.0     -     -   7.5     -     - 

 S17 އޮފީސް  ޮކމިޝަަނރުގެ އިންފޮރމޭޝަން  5.0     -     -     -     -     - 

 S18 ކޮމިަޝން  އިންެޓގްރިޓީ ނެޝަނަލް  10.0     -     -     -     -     - 

 S44 އޮޯތރިޓީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ  9.0     -     -     -   0.1     - 

 S35 އޮފީސް  ެޖނެރަްލގެ އެޓަރނީ  32.0     -     -     -     -     - 

 S56 ސެންޓަރ އާބިޓްޭރޝަން އިންަޓރނޭޝަނަލް މޯލްޑިްވސް  7.0     -     -     -     -     - 

 S20 ފިނޭްނސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  58.0     -     -     -   20.0   625.0 

 S37 ބަޖެޓު  ޚާްއޞަ  3,000.0    -     -     -     -     - 

 S38 ަބޖެޓު ޕެންޝަން  1,400.0     -     -     -     -     - 

 S21 ޑިފެްނސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  15.0     -     -     -     -     - 

 S55 ކޮމާންޑް  ސެކިުއރިޓީ އޭިވއޭޝަން  147.0     -     -     -     -     - 

 S45 ާބރު  ދިާފއީ ަޤއުމީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  1,260.0     -     -   1.0     -     - 

 S47 ިއމިްގރޭޝަން  މޯލްޑިްވސް  147.0     -     -   1.0     -     - 

 S53 ޮއތޯރިޓީ މެޭނޖްމަންޓް ޑިޒާސްަޓރ ނެޝަނަލް  9.0     -     -   7.0   0.1     - 
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 S22 އެެފއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްްޓރީ  45.0     -     -   5.0     -     - 

 S39 ަސރިވސް  ޕޮލިސް މޯލްޑިްވސް  1,418.0     -     -   10.0   0.3     - 

 S46 ަސރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިްވސް  336.0     -     -   10.0     -     - 

 S40 ސަރިވސް  ކަސްޓަްމސް މޯލްޑިްވސް  221.0     -     -   1.0   0.3     - 

 S23  އެޑިޔުޭކޝަން އޮފް މިނިސްްޓރީ  2,625.0   15.0   1.0   75.0   1.0     - 

 S48  އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ  58.0   0.2     -   750.0   15.0     - 

 S24 ޔުނިަވރސިޓީ ިއސްލާމީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  37.0   3.5     -     -     -     - 

 S25 ޔުިނވަރސިޓީ  ަޤއުމީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  179.0     -     -   5.0   8.5     - 

 S26 އެފެއާޒް  ފޮރިން އޮފް މިނިސްްޓރީ  315.0     -   1.0     -     -     - 

 S27  ހެލްތް އޮފް މިނިސްްޓރީ  2,100.0   1.0     -   75.0   3.0     - 

 S42 ހޮސްޕިޓަލް  ެމމޯިރއަލް ާގންދީ އިންިދރާ  1,050.0     -   1.0     -     -     - 

 S42.1 ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލޭ  294.0     -     -     -     -     - 

 S41 އެެޖންސީ  ޕްރޮޓެކްަޝން ސޯޝަލް ނޭޝަނަލް  1,260.0     -     -     -     -     - 

 S28 ޑިވެލޮްޕމަްނޓް އިކޮޮނމިކް އޮފް މިނިސްްޓރީ  100.0     -   2.0     -   10.0   5.0 

 S50 ޭއިވއޭޝަން  ސިވިލް އެންޑް ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްްޓރީ  158.0     -     -   25.0     -     - 

 S29 ޓޫރިަޒމް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  32.0   1.0     -     -     -     - 

 -     -     35.0   -     -     158.0  
 ކޮމިއުނިޓީ އެްނޑް ސްޕޯްޓސް ،ޔޫތު އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އެންަޕވަރމަންޓް 
S30 

 S52 ހެރިޓޭޖް  ެއްނޑް ކަލްޗަރ ،އާޓްސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  63.0   1.0     -   2.5     -     - 

 575.0   25.0   575.0   2.0   200.0   263.0  
 އެްނޑް ހައުސިްނގ ،ޕްލޭނިްނގ ނެޝަނަލް އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ
S31 

 -     -     -     -     2.5   90.0  
 އެންޑް ަސއެންސް ،ކޮިމއުނިކޭޝަން  އޮފް މިނިސްްޓރީ
 ޓެކްނޮލޮޖީ

S51 

 20.0   17.5   10.0   -     0.3   53.0  
 ެއންޑް ިރސޯރސަސް ެމރިން ،ފިޝަީރޒް އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އެްގރިކަލްޗަރ
S32 

 S33  އެެފއާޒް ިއސްލާމިކް އޮފް މިނިސްްޓރީ  179.0   70.0   15.0   15.0   0.5     - 

 S34 އެްނވަަޔރަމަންޓް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  95.0   150.0   1.0     -   175.0   25.0 

 -     0.3   15.0   -     3.0   252.0  
 ސޯޝަލް އެްނޑް ފެމިލީ ،ޖެްނޑަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ

 ސަރވިަސސް 
S36 
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 S01 އޮފީސް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  150.0     -     -     -     -     - 

 S02 އިާދރާ  ަމޖިލީުހގެ ރައްޔިތުްނގެ  166.0     -     -     -     -     - 

 S04 އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން  ޖުީޑޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  500.0     -     -   15.0     -     - 

 S03 ކޮމިަޝން  ަސރިވސް ޖުޑީޝަލް  20.0     -     -     -     -     - 

 S05 ޮކމިޝަން  އިލެކްޝަންސް  30.0     -     -     -     -     - 

 S06 ކޮމިަޝން  ަސރިވސް ސިވިލް  30.0     -     -     -     -     - 

 S07 ކޮމިޝަން  ރައިްޓސް ހިއުަމން  27.0     -     -     -     -     - 

 S08 ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން - އެންޓި  40.0     -     -     -     -     - 

 S09 އޮފީސް  ެޖނެރަްލގެ އޮޑިޓަރ  60.0     -     -     -     -     - 

 S10 އޮފީސް  ޖެެނރަލްގެ ޕްރޮސެިކއުޓަރ  70.0     -     -     -     -     - 

 S11 އޮތޯިރޓީ ެރވެނިއު އިންލަްނޑް މޯލްޑިްވސް  111.0     -     -     -     -     - 

 S12 ޓްަރއިިބއުނަލް  އެމްޕްޯލއިމަންޓް  11.0     -     -     -     -     - 

 S13 ކައުްނސިލް  މީިޑއާ މޯލްޑިްވސް  7.0     -     -     -     -     - 

 S14 ކޮމިަޝން  ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ މޯލްޑިްވސް  11.0     -     -     -     -     - 

 S15 ޓްރަިއބިއުނަލް  އެޕީލް ޓެކްސް  12.0     -     -     -     -     - 

 S16 އޮޯތރިޓީ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް  34.0     -     -   7.5     -     - 

 S17 އޮފީސް  ޮކމިޝަަނރުގެ އިންފޮރމޭޝަން  6.0     -     -     -     -     - 

 S18 ކޮމިަޝން  އިންެޓގްރިޓީ ނެޝަނަލް  11.0     -     -     -     -     - 

 S44 އޮޯތރިޓީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ  10.0     -     -     -     -     - 

 S35 އޮފީސް  ެޖނެރަްލގެ އެޓަރނީ  34.0     -     -     -     -     - 

 S56 ސެންޓަރ އާބިޓްޭރޝަން އިންަޓރނޭޝަނަލް މޯލްޑިްވސް  8.0     -     -     -     -     - 

 S20 ފިނޭްނސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  61.0     -     -     -   20.0   200.0 

 S37 ބަޖެޓު  ޚާްއޞަ  9,000.0     -     -     -     -     - 

 S38 ަބޖެޓު ޕެންޝަން  1,500.0     -     -     -     -     - 

 S21 ޑިފެްނސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  16.0     -     -     -     -     - 

 S55 ކޮމާންޑް  ސެކިުއރިޓީ އޭިވއޭޝަން  155.0     -     -     -     -     - 

 S45 ާބރު  ދިާފއީ ަޤއުމީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  1,350.0     -     -     -     -     - 

 S47 ިއމިްގރޭޝަން  މޯލްޑިްވސް  155.0     -     -     -     -     - 

 S53 ޮއތޯރިޓީ މެޭނޖްމަންޓް ޑިޒާސްަޓރ ނެޝަނަލް  10.0     -     -     -     -     - 
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 S22 އެެފއާޒް  ހޯމް އޮފް މިނިސްްޓރީ  48.0     -     -     -     -     - 

 S39 ަސރިވސް  ޕޮލިސް މޯލްޑިްވސް  1,500.0     -     -     -     -     - 

 S46 ަސރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިްވސް  350.0     -     -     -     -     - 

 S40 ސަރިވސް  ކަސްޓަްމސް މޯލްޑިްވސް  235.0     -     -     -     -     - 

 S23  އެޑިޔުޭކޝަން އޮފް މިނިސްްޓރީ  2,800.0   15.0   1.0   50.0     -     - 

 S48  އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ  61.0   0.2     -   750.0   15.0     - 

 S24 ޔުނިަވރސިޓީ ިއސްލާމީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  40.0   3.5     -     -     -     - 

 S25 ޔުިނވަރސިޓީ  ަޤއުމީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ  188.0     -     -     -     -     - 

 S26 އެފެއާޒް  ފޮރިން އޮފް މިނިސްްޓރީ  331.0     -   1.0     -     -     - 

 S27  ހެލްތް އޮފް މިނިސްްޓރީ  2,200.0   1.0     -   50.0     -     - 

 S42 ހޮސްޕިޓަލް  ެމމޯިރއަލް ާގންދީ އިންިދރާ  1,100.0     -   1.0     -     -     - 

 S42.1 ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލޭ  310.0     -     -     -     -     - 

 S41 އެެޖންސީ  ޕްރޮޓެކްަޝން ސޯޝަލް ނޭޝަނަލް  1,325.0     -     -     -     -     - 

 S28 ޑިވެލޮްޕމަްނޓް އިކޮޮނމިކް އޮފް މިނިސްްޓރީ  105.0     -   2.0     -   10.0     - 

 S50 ޭއިވއޭޝަން  ސިވިލް އެންޑް ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްްޓރީ  170.0     -     -   25.0     -     - 

 S29 ޓޫރިަޒމް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  34.0   1.0     -     -     -     - 

 -     -     35.0   -     -     170.0  
 ކޮމިއުނިޓީ އެްނޑް ސްޕޯްޓސް ،ޔޫތު އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އެންަޕވަރމަންޓް 
S30 

 S52 ހެރިޓޭޖް  ެއްނޑް ކަލްޗަރ ،އާޓްސް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  70.0   1.0     -     -     -     - 

 100.0   25.0   200.0   2.0   100.0   280.0  
 އެްނޑް ހައުސިްނގ ،ޕްލޭނިްނގ ނެޝަނަލް އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ
S31 

 -     -     -     -     2.5   95.0  
 އެންޑް ަސއެންސް ،ކޮިމއުނިކޭޝަން  އޮފް މިނިސްްޓރީ
 ޓެކްނޮލޮޖީ

S51 

 10.0   17.5   10.0   -     0.3   56.0  
 ެއންޑް ިރސޯރސަސް ެމރިން ،ފިޝަީރޒް އޮފް މިނިސްްޓރީ

 އެްގރިކަލްޗަރ
S32 

 S33  އެެފއާޒް ިއސްލާމިކް އޮފް މިނިސްްޓރީ  188.0   70.0   15.0   15.0     -     - 

 S34 އެްނވަަޔރަމަންޓް  އޮފް މިނިސްްޓރީ  100.0   75.0   1.0     -   50.0   10.0 

 -     -     15.0   -     3.0   265.0  
 ސޯޝަލް އެްނޑް ފެމިލީ ،ޖެްނޑަރ އޮފް މިނިސްްޓރީ

 ސަރވިަސސް 
S36 
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 ސް ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް –ބަޖެޓު ސީލިންގ ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ  2021
 

  މިލިއަން ރުފިޔާއިން  އެކްޓިވިޓީޒް  ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 S01 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S02 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   5.0     - 

 S04 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   20.0   50.0 

 S03 ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ޖުޑީޝަލް  5.0     - 

 S05 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން   5.0     - 

 S06 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S07 ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން   5.0     - 

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި   5.0     - 

 S09 އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S10 ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S11 މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ  5.0     - 

 S12 އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޓްަރއިިބއުނަލް   5.0     - 

 S13 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް   5.0     - 

 S14 މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S15 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލް   5.0     - 

 S16 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ  10.0   50.0 

 S17 އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S18 ނެޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S44 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ   5.0     - 

 S35 ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް އެޓަރނީ   5.0     - 

 S56 މޯލްޑިްވސް އިންަޓރނޭޝަނަލް އާބިޓްޭރޝަން ސެންޓަރ  5.0     - 

 S20 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް   10.0  

 S37 ބަޖެޓު ޚާްއޞަ     -     - 

 S38 ަބޖެޓުޕެންޝަން     -     - 

 S21 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެްނސް   10.0   50.0 

 S55 އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ ކޮމާންޑް   10.0   20.0 

 S45 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ދިާފއީ ާބރު   30.0   50.0 

 S47 މޯލްޑިްވސް ިއމިްގރޭޝަން   10.0   10.0 

 S53 ނެޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ މެޭނޖްމަންޓް ޮއތޯރިޓީ  10.0     - 
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  މިލިއަން ރުފިޔާއިން  އެކްޓިވިޓީޒް  ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 S22 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް   10.0   20.0 

 S39 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް   30.0   50.0 

 S46 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސް   10.0   50.0 

 S40 މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރިވސް   10.0   20.0 

 S23  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  100.0   200.0 

 S48  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  20.0   50.0 

 S24 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީ  10.0   20.0 

 S25 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ   20.0   50.0 

 S26 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް   20.0     - 

 S27  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  100.0   300.0 

 S42 އިންިދރާ ާގންދީ ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް   20.0   50.0 

 S42.1 ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް   10.0     - 

 S41 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ   10.0     - 

 S28 މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  15.0     - 

 S50 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން   15.0   100.0 

 S29 ޓޫރިަޒމް މިނިސްްޓރީ އޮފް   20.0     - 

 S30 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ ެއންޕަަވރމަންޓް   15.0   100.0 

 S52 މިނިސްްޓރީ އޮފް އާޓްްސ، ކަލްޗަރ ެއންޑް ހެރިޓޭޖް   15.0   50.0 

 S31 މިނިސްްޓރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރ  15.0   1,000.0 

 S51 މިނިސްްޓރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭޝަްނ، ަސއެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ   20.0   50.0 

 S32 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯރސަސް ެއންޑް ެއގްރިކަލްަޗރ  15.0   50.0 

 S33  މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް  15.0   50.0 

 S34 އެްނވަަޔރަމަންޓް މިނިސްްޓރީ އޮފް   15.0   500.0 

 S36 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް   15.0   60.0 
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 ސް ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް –ބަޖެޓު ސީލިންގ ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ  2022
 

މިލިއަން ރުފިޔާއިން  އެކްޓިވިޓީޒް  ޕްރޮޖެކްޓްސް   

 S01 އޮފީސް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   5.0     - 

 S02 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   5.0     - 

 S04 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   20.0   70.0 

 S03 ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S05 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން   5.0     - 

 S06 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S07 ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން   5.0     - 

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި   5.0     - 

 S09 އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S10 ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S11 މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ  5.0     - 

 S12 އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޓްަރއިިބއުނަލް   5.0     - 

 S13 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް   5.0     - 

 S14 މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S15 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލް   5.0     - 

 S16 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ  10.0   70.0 

 S17 ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް އިންފޮރމޭޝަން   5.0     - 

 S18 ނެޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S44 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ   5.0     - 

 S35 އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S56 މޯލްޑިްވސް އިންަޓރނޭޝަނަލް އާބިޓްޭރޝަން ސެންޓަރ  5.0     - 

 S20 އޮފް ފިނޭްނސް މިނިސްްޓރީ   10.0     - 

 S37 ބަޖެޓު ޚާްއޞަ     -     - 

 S38 ަބޖެޓުޕެންޝަން     -     - 

 S21 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެްނސް   10.0   50.0 

 S55 އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ ކޮމާންޑް   10.0   30.0 

 S45 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ދިާފއީ ާބރު   30.0   70.0 

 S47 ިއމިްގރޭޝަން މޯލްޑިްވސް   10.0   20.0 

 S53 ނެޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ މެޭނޖްމަންޓް ޮއތޯރިޓީ  10.0     - 
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މިލިއަން ރުފިޔާއިން  އެކްޓިވިޓީޒް  ޕްރޮޖެކްޓްސް   

 S22 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް   10.0   30.0 

 S39 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް   30.0   70.0 

 S46 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސް   10.0   70.0 

 S40 ކަސްޓަްމސް ސަރިވސް މޯލްޑިްވސް   10.0   30.0 

 S23  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  100.0   270.0 

 S48  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  20.0   70.0 

 S24 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީ  10.0   30.0 

 S25 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ   20.0   70.0 

 S26 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް   20.0     - 

 S27  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  100.0   400.0 

 S42 އިންިދރާ ާގންދީ ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް   20.0   70.0 

 S42.1 ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް   10.0     - 

 S41 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ   10.0     - 

 S28 މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  15.0     - 

 S50 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން   15.0   140.0 

 S29 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް   20.0     - 

 S30 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ ެއންޕަަވރމަންޓް   15.0   140.0 

 S52 މިނިސްްޓރީ އޮފް އާޓްްސ، ކަލްޗަރ ެއންޑް ހެރިޓޭޖް   15.0   70.0 

 S31 މިނިސްްޓރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރ  15.0   1,300.0 

 S51 މިނިސްްޓރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭޝަްނ، ަސއެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ   20.0   70.0 

 S32 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯރސަސް ެއންޑް ެއގްރިކަލްަޗރ  15.0   70.0 

 S33  މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް  15.0   70.0 

 S34 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަމަންޓް   15.0   640.0 

 S36 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް   15.0   80.0 
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 ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް  –ބަޖެޓު ސީލިންގ ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ  2023
 

  މިލިއަން ރުފިޔާއިން  އެކްޓިވިޓީޒް  ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 S01 ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S02 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   5.0     - 

 S04 ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   20.0   90.0 

 S03 ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S05 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން   5.0     - 

 S06 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S07 ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން   5.0     - 

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި   5.0     - 

 S09 އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S10 ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S11 މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ  5.0     - 

 S12 އެމްޕްޯލއިމަންޓް ޓްަރއިިބއުނަލް   5.0     - 

 S13 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް   5.0     - 

 S14 މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S15 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލް   5.0     - 

 S16 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ  10.0   90.0 

 S17 އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S18 ނެޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިަޝން   5.0     - 

 S44 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ ފެމިލީ   5.0     - 

 S35 އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް   5.0     - 

 S56 މޯލްޑިްވސް އިންަޓރނޭޝަނަލް އާބިޓްޭރޝަން ސެންޓަރ  5.0     - 

 S20 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް   10.0     - 

 S37 ބަޖެޓު ޚާްއޞަ     -     - 

 S38 ަބޖެޓުޕެންޝަން     -     - 

 S21 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެްނސް   10.0   60.0 

 S55 އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ ކޮމާންޑް   10.0   35.0 

 S45 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ދިާފއީ ާބރު   30.0   90.0 

 S47 މޯލްޑިްވސް ިއމިްގރޭޝަން   10.0   25.0 

 S53 ނެޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ މެޭނޖްމަންޓް ޮއތޯރިޓީ  10.0     - 
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  މިލިއަން ރުފިޔާއިން  އެކްޓިވިޓީޒް  ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 S22 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް   10.0   40.0 

 S39 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް   30.0   90.0 

 S46 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސް   10.0   90.0 

 S40 މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރިވސް   10.0   40.0 

 S23  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  100.0   350.0 

 S48  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްްޓރީ   20.0   90.0 

 S24 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީ  10.0   40.0 

 S25 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ   20.0   90.0 

 S26 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް   20.0     - 

 S27  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  100.0   500.0 

 S42 ާގންދީ ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިންިދރާ   20.0   80.0 

 S42.1 ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް   10.0     - 

 S41 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ   10.0     - 

 S28 މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  15.0     - 

 S50 ޭއިވއޭޝަން މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް   15.0   170.0 

 S29 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް   20.0     - 

 S30 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ ެއންޕަަވރމަންޓް   15.0   170.0 

 S52 މިނިސްްޓރީ އޮފް އާޓްްސ، ކަލްޗަރ ެއންޑް ހެރިޓޭޖް   15.0   90.0 

 S31 ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންްފރާސްްޓރަކްަޗރމިނިސްްޓރީ އޮފް ނެޝަނަލް   15.0   1,600.0 

 S51 މިނިސްްޓރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭޝަްނ، ަސއެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ   20.0   90.0 

 S32 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯރސަސް ެއންޑް ެއގްރިކަލްަޗރ  15.0   90.0 

 S33  އެެފއާޒްމިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް   15.0   90.0 

 S34 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަމަންޓް   15.0   800.0 

 S36 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް   15.0   100.0 
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 ބަޖެުޓ ތައްާޔރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުޫލމާތު  :4އެނެކްސް 
 

 

 ލަފާކުރާ އާމްދަނީ   4.1
ޖުމުލަ  ،އަންދާޒާ ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި އާްމދަނީގެއަށް ަލާފކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  2023އިން  2021

 .ވަނީއެވެ ތިރީގައި އެ އްގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން ދެއްވަންވީ މުހިންމު ކަންތައްތަ

 ޓްރަސްޓް ފަންޑު( ލިބޭ އާމްދަނީ ވަކިން ބަޖެޓުކުރުން. ،ބަޖެޓުވަކިވަކި ފަންޑުތަކުން )މިސާލަކަށް: ދައުލަތުގެ އާންމު  -

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުކޯޑުތައް އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރާއިރު ބޭނުންކުރުން. މި  -
ޓަމްގައި ހިމެނޭ ޗާރޓް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސް ،ކޯޑުތަކަކީ

 ކެވެ.އޮފް އެކައުންޓްސްގައި ބޭނުން ުކރާ ޖީ.އެލް ކޯޑުތަ

 އާމްދަނީ ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ފުރިަހމަކުރައްވާއިރު ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖެއްސެވުމުގައި ޑެސިމަލް ނުޖެއްސެވުން. -

ންޑަރއެސްޓިމޭޓް ނުކުރެއްވުމަށް ބަޖެޓުގެ ކުރެޑިބިލިޓީ ގެއްލޭގޮަތށް އާމްދަނީ އޯވަރއެސްޓިމޭޓް ނުކުރެއްވުމާއި އަ -
 ސަމާލުކަން ދެއްވުން.

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިޭލ އެހީ ފަންޑުތަކަށް ިލބޭ އަދަދުތައް ހަަމއެކަނި ހިލޭ އެހީގެ ބަެޖޓު ކޯޑުަތކުގައި ހިމެނުން.  -
 ނުްނ. އަދި ހިލޭ އެހީ ނޫން އެހެން ފަްނޑުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހިލޭ އެީހގެ ބަޖެޓު ކޯޑުތަކުގައި ނުހިމެ

 
 ރަދު ޚަދައުލަތުގެ  4.2

 ،ރަދުތަކުގެ އަންދާޒާ ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައިޚައަށް ލަާފކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ަލފާކުރާ  2023އިން  2021 
  .ިތރީގައި އެވަނީއެވެ އްމު ކަންތައްތައްދެއްވަންވީ މުހިޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ސަމާލުކަން 

ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓް ފަންޑު(  ހިންގުމަށް ޓްރަ ،މު ބަޖެޓުންދައުލަތުގެ އާ މިސާލަކަށް:)ވަކިވަކި ފަންޑުތަކުން  -
 ކުރުން.ތަކަށް ވަކިން ބަޖެޓުޕްރޮގްރާމު

ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުތައް ހިމަނުއްާވއިރު ކޮންމެހެން ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އުނިވިޔަނުދީ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުއްވުން.  -
ތަށް ޚަރަދުތައް އޯވަރ އެސްޓިމޭޓް ނުކުރެއްވުމާއި އަންޑަރ އެސްޓިމޭޓް އަދި ބަޖެޓުގެ ކުރެޑިބިލިޓީ ގެއްލޭގޮ
 ނުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން.

 ޚަރަދުތަކުގެ އެފިޝަންސީ ގެނެވޭނެގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. -
ތްތަކާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ އައްޔާ ޖަމާއިމުއާހަދާތަކާއި ބޭރުގެ ޖަމްމީ ވާގުއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަދިވެހިރާއްޖެ -

 ވާއިދުތަާކއި ދާއިރާތަކުގެގަކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ރާތަކުން ތަންފީޒުކުރުމަްށ ާލޒިމުދާއި އެކިއެކި އެއްބަސްވުންތަކާއި އެކި
 ކެބިނެޓްގެ ގެ ޕްލޭންތަކާއިގީކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައް ،ޖިކް ޕްލޭންތަކާއިމާސްޓަރ ޕްލޭން ނުވަތަ ސްޓްރެޓީ

ޔަތްކޮށް ާހސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ަނތީޖާތަަކށް ބަލައި އިސްކަންދޭ ކަންކަްނ ކަނޑައަޅުއްވައި އާނިންމުންތަކަްށ ރި
 .ބަޖެޓުގައި ހިމެނުއްވުން
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ކަނޑައަޅާފައިވާ ވާއިދުގެ ދަށުން ގެ ގަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުތައްޔާރުކުރައްވާއިރު ބޭނުންކުރައްވަ ބަޖެޓު -
އުންޓިންގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕަބްލިކް އެކަ ،ބަޖެޓުކޯޑުތަކެވެ. މި ކޯޑުތަކަކީ

 ރޓް އޮފް އެކައުންޓްސްގައި ބޭނުން ކުރާ ޖީ.އެލް ކޯޑުތަކެވެ.ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ ޗަ
ދަދު ޖެއްސެވުމުގައި ޑެސިމަލް ނުޖެއްސެވުމަށް  އަފައިސާގެ  ތަްއ ފުރިހަމަކުރައްވާއިރުބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރައްވާ ފޯމު -

 ސަމާލުކަން ދެއްވަން ވާނެއެވެ.
ދަދާއި ޚަރަުދވެސް ބަޖެޓުގައި އަތަކަށް ިލޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ އުލޭ އެހީގެ ަދށުން ހިންގާ މަޝްރޫބޭރުގެ ލޯނު ނުވަތަ ހި -

ކޮންޓްރެކްޓަރ  ،ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް  ޕާރޓްނަރޝިޕާއި ،އިއެ އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. ބޭރުގެ އެހީއާ
ރާ މަސައްކަތްތައްވެސް ބަޖެޓާ އެކީގަިއ ފައިނޭންސްސިންގެ ދަށުން ުނވަތަ އެހެން އެހީއެއްގެ ދަުށން ކު

 ވާނެއެވެ.ހިމަނުއްވަން
 

 ޔަތްކުރެއްވުން:ކަންތައްތަކަށް ރިއާ ތިރީަގއިވާ އިތުރުން ބަޖެޓުގެ އެކި ބަިއތަކަށް ބަޖެޓުކުރެއްވުމުގައިމީގެ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ޕެންޝަން 

 އެއްގޮތްވާ  ތަކާނާޔަތްއި މުސާރައާއި ދެމުންގެންދަވާ މިހާރު ހިމަނަންވާނީ ގައިބަޖެޓު ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް -
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

 .ނުވާނެއެވެ ހިމަނައިގެން ފައިސާއެއް އެއްވެސް ބަޖެޓުގައި އޮނިގަނޑަކަށް އައު އެއްވެސް -
 2020 އޮގަސްޓު 15ބަެޖޓުކުރުމުގައި އެ މުއައްސަސާއެއްގައި  ވައްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަރަދުވަނަ އަހަރަށް މު 2021 -

 :ވާނީ ކުރައްވަންމުވައްޒަފަކަށް ބަޖެޓު އައު ގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަްށ އެއްވެސް
 ؛ އަދިތަކަށް މުގާމައެ މުއައްސަސާއެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ )ހ( 
 .ތަކަށްމު ގާމަމިނިސްޓްރީން ލިބިފައިވާ  ގެ ކުރިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ މި 2020 އޮގަސްޓު )ށ(

ރު ނުަވތަ ހުއްދަ ލިުބނު ސިޓީ ނަންބަ ،މުސާރަ ޝީޓުގައި ހިަމނުއްވާއިރު އްހުއްދަ ިލބިފައިވާ ަމގާމުތަ އަދި މިގޮތަށް
 .ޖައްސަވަންވާނެއެވެ ނަންބަރު ކާޑުއައި.ޑީ 

  ކޮްށފައިވާ މިންވަރުގައި ޚަރަދު ހިފެހެއްޓޭނެގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރޭުވން.ބަޖެޓުއިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި  -
ޖެއްސެވުމަށްފަހު އެ ބަޖެޓެއްގެ ނުވަތަ ވާނީ ބިޒްަނސް އޭރިޔާ  ފައިލްގެ ނަން ހުންނަން މުސާރައިގެ ބަޖެޓު ޝީޓުގެ -

 ”Ministry of Finance 1272“: މިސާލަކަށް އޮފީހެއްގެ ނަމެވެ.

  އިންސައްތަ. 7ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ކުަރއްވާނީ މުސާރައިގެ  -
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 ދަތުރު ޚަރަދު 

ދަތުރުތަކަށް އެކަނި  ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އަދި އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން -
ރާއްވަަވއިގެން ބެޖެޓުގެ ތައް ރުގެ އިންތިޒާމު ކުޑަގޮތަކަށް ދަތު ޚަރަދުކުރެއްވުމުގައި ބަޖެޓުކުރެއްވުން. މިގޮަތށް ބަޖެޓު 

 އަންދާޒާތައް ހިމެނުން. 
ބަެޖުޓގެ އަންދާޒާތައް  ެފތޭ ތަކަށްރޭޓުވާ ަގވާއިދުގައި ގެމާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ޖެއްސެވުމުގައިރަދުތައް ޚަ ގެ ހުރިހާދަތުރު -

 ހިމެނުއްވުން.

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

ސެވުން. މިގޮތުން، ގައި ޖެއްއި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރޭޓުއަހަރުގެ ތެރޭގަޚަރަދުތައް އޮވަރހެޑް  -
 ނުވަތަ ގެ މައްޗަށް ބަހާލައި އޯވަރއެސްޓިމޭޓްދުމަތްތަަކށް )މިސާލު: ފޮޅާ ސާފުކުރުން( އަހަރުޚިކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް

 ވަރަށް ޖެއްސެވުން.މިން އަންޑަރއެސްޓިމޭޓް ނުވާ
ގަވައިދުގައި  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ ވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި  ދުމަތުގައި އުޅޭޚިއޮފީހުގެ  -

އްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޚާވާނީ،  ކުރައްވަންބަޖެޓުކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުގައި ޖެއްސެވުން. މިގޮތަށް ކެއުން 
 . އެކަނި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަމަ

 .ކަށްއުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަގަހަަމއެކަނި ވާނީ  ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވަން -
އަދި  ކުރެއްވުން.ދަ ކަންތައްތަކަށް އެކަނި ބަޖެޓު ފައްވަންޖެހޭ ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރކޮންމެހެން ބާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި -

ލު: އަހަރީ )މިސާ. ބަޖެޓުނުކުރުންސެމިނަރފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ނުވަތަ  ވަކި އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކި
 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން(

ގެންދިއުމަށް ރާއްވަވާ ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ތިމާއީ ތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުްނ ކުރިއަށް އިޖު -
 ތަކަށްވުން. ޕްރޮގްރާމުގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލްތަކާ

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީނު

އެކަނި ބަޖެޓުގައި  އްގުޅޭ ތަމްރީންތަ  މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތާބަެޖޓުކުރެއްވުމުގައި އޮފީހުގައިތަކަށް ރީނުތަމް -
 ހިމެނުން.

އިދާރާތަކުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާނެ ޓްރެއިނިންގތައް ކަނޑައަޅާ ޕްލޭނައި އެއްގޮތަށް ނޫނީ ބަޖެޓުގައި  -
 ހިމެނުން.ނު

 މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 ކުރުން. މަރާމާތުތަކަށް އެކަިނ ބަޖެޓުދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެެހްނ ކުރަންޖެހޭ -
އެއްގޮތަްށ  ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަިއ، ޕްލޭނާ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އާސާރީ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ވަކި -

 ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން.
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 ޚަރަދު އިކުއިޕްމަންޓް ކެޕިޓަލް 

 ގައި ހޯދާ ކެޕިޓަލް އައިޓަމްތަކަށް އެކަނި ބަޖެުޓކުރެއްވުން. އަދި ބަޖެޓުގައި ޖައްސަވާ ކެޕިޓަލް އޮފީސް ބޭނުމު -
 އެކު ހުށަހެޅުން. އައިޓަމްތަކުގެ ކޮސްޓިންގ ޝީުޓތައް ބަޖެޓާ

އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެޭތ އެން.ސީ.އައި.ޓީ ކަކީސަލާތާއި އޮފީސް އިކްވިޕްމަންޓްތަސޮފްޓްވެޔާއާއި މުވާ -
 އައިޓަމްތަކަށްވުން.

 

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 

 ބަޖެޓުގައި ބޭސްލައިން ގޮތުގައި ތަކުގެމަޝްރޫއު( ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ) ޕްރޮގްރާމް އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް -
ގޮއިންގ -ނުވަތަ "އޮން މަޝްރޫއުނގަމުންދާ ހި. ތަކެވެމަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ަގއިއަހަރުހިނގަމުންދާ  ހިމެނޭނީ

 2021ނީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްަބސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުކުރާ މުއްދަތުގެ )ރޮޖެކްޓް" ތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޕް
 ،ނަ ކަންތައްތަކެވެ. އެެހންކަުމން މީގެ ތެރޭގައިއަށް( ތެރޭގައި އިްލތިޒާމެއް ނުވަތަ އޮބްލިގޭަޝނެއް އަން 2023 އިން

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.  އް ގެނެސްގެން އަންނަ ބަދަލުތައް ގެ ސްކޯޕަށް ބޮޑު ބަދަލެމަޝްރޫއު
ސީލުތަކާއި އިތުރު މައުލޫމާތުތައް މި މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުހިނގަމުންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  -

 މަތިން މި މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 
ތަކުގެ ސްޓޭޓަސް އަދި ެއންމެ ފަހުގެ މައުލޫާމތު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕޯޓަލް އާއި މަޝްރޫއުހިނގަމުންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  -

 ހުންނަންާވނެއެވެ. އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިބްސައިޓުގައި އައިލްސް ވެ
 ލަފާކުރެވޭ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މުއްދަތުގައި ބަެޖޓުކުރާ ތަކަށްމަޝްރޫއު ހިނގަމުންދާ ހިމަނާނީ ބަޖެޓުގައި ބޭސްލައިން -

އްކުމަށް ދެއާއި ަފއިސާެގ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ކޮޕީތަކުމަޝްރޫއު ހިަމނާ ގޮތަށް މި  އަދި. އަދަދުތަކެވެ ފައިސާގެ
  ހުންނަންވާނެއެވެ. ޕީ ޕޯޓަލްއަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ޕީ.އެސް.އައި.ފައިވާ ޝެޑިއުލްބަސްވެއެއް
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  ާމލީ ިޒންާމދާުރ ވެރިންގެ ރޯލު ބަޖެުޓ ތައްާޔރުކުރުމުގައި :5 އެނެކްސް
 

އިީނޝިއޭޓިވްސް ކާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނިއު ޕޮލިސީ ބަެޖޓުތަ ،ރކިއުލަރގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށްސަ މި
މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވުަމކީ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  ފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މިޅާތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައަ ފޯމާއި އެހެން ލިޔުންތައް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ބޭނުންާވ  ކާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންަތއްބަެޖޓުތަ ،މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން
 ދެއްވަންވާނެއެވެ.ރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ފޯރުކޮށްއެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ އޮފީހެއްގެ ހު ،ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުން

ިއ ބަޖެޓާއެކު ކުރިން އެ ބަެޖޓާވުމުގެ މިނިސްޓްރީއަށް ބަެޖޓު ފޮނުއް މި ބަޖެޓުތައް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެއްލެވުމަީކ  ،ބައްލަވައި ހިމަނުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން ލިޔުންތަުކގައި 

ސީ އިނިޝީއޭޓިވްސް މައުލޫމާތާއި ނިއު ޕޮލިމާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި ބީ.ޕީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ 
ކަްނ ހަޝީޓުގެ ސައް އިގެ ަބޖެޓު. މީގެ އިތުރުން މުސާރަޒިންމާވާީނ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ ކަށްވެސްމައުލޫމާތުތަ

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބަެޖޓުގެ ޚަރަދުތައް އަންދާޒާކުރައްވާ މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓެވުމަށް އަުޅއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭ 
 ވަންވާނެއެވެ. އްޓްމަންޓެއް ބަޖެޓު ުހށަހަޅުްއވާއިރު ފޮނުސްޓޭ
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 ގޮތުެގ އިރުޝާދު  ނިއު ޮޕލިީސ އިނިޝިޭއޓިވްސް ތައްޔާރުުކރާނެ: 6އެނެކްސް 
 

ނިއު ( އަށެވެ. 2023-2021ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ މެދުރާސްތާ )
ކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެކުލަވާލުމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮފީްސތަކުން ހުށަހަޅާ ކަްނތައްތަކަކީ ސަރުޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ 

ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  ވާނެގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތަްއތައްސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލު
ތަކާއި ންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ޕްރޮގްރާމުތުގައި ހުށަހަޅަންެޖހެނީ އަންނަނިވި ކަ ގެ ގޮނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްއެކު މިއާ

 ތަކެވެ.މަޝްރޫއު

 ތައް ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު

 ބޭނުންވެާދނެ ހަރަކާތްތައް  ިއތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ނުވަތަ ބޭސްލައިން ބަޖެޓަށްވުރެ ހިނގާ މިހާރު ޚަރަދު ރިކަރަންޓް -
 ތައް  ފެށުަމށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުއަލަށްގައި  2023-2021އަދި ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ިހމެނިފައިނުވާ،  2020 -
ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  2020މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  -

 ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ޭބނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
 

 ތައް މަޝްރޫއުޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

 ތައްމަޝްރޫއުއަލަށް ފެށުމަށް ހުަށހަޅާ  -
 ޭބނުންވާ  ހިމަނަން ބަޖެޓުގައި ފިޔަވައި ތައްަމޝްރޫއު)އޮންގޮިއންގ(  ބެލެވޭ ކަމަށް ކުރިއަށްދާނެ ނިމޭއިރު އަހަރު -

 ތައްމަޝްރޫއު
 މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެށޭނެަކމަށް ލަފާނުކުރެވޭ އިން ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮްށފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެ 2020 -

 ތައް މަޝްރޫއުބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ޭބުނންވާ ވަނަ އަހަރުގެ  2023އިން  2021އަދި 
 މަޝްރޫއުތައްވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ އައު  2023 ންއި 2022 -

ހަމަ ކުރައްވާނީ ފުރި ،ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނީ ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްނަމަސްނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް
އްނަމަ ހުށަހަޅުއްވާނީ "ޕްރޮޖެކްޓް ފޯމް" އެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ އެ" އެވެ. ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫ"އެކްޓިވިޓީ ފޯމް
މައުލޫމާތު ފުރިހަަމ ނޫން ފޯމުތަކުގައި ހިމެނޭ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް . ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެބައިތަކެއްވެސް 

 އެ ދާއިރާއެއްގެ އައު ހަރާކާތް ނުވަތަ ޕީއެސްއައިޕީ ލިސްޓުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ސަރުކާރުގެ ކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައްއަށް ހުށަހަޅާ އައު ރި 2023އިން  2021
ަގއިވާ ކަންތައްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިަތކާ އެއްގޮތްކުރުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނިުއ ޕްލޭނުޖިކް އެކްޝަން ސްޓްރެޓީ

އެކު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުތަކާ ވާ އެކްޓިވިޓީ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްސްޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް
 ގެ ގޮތުގައިނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްއަދި  ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގޮތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް  ފުރިހަމަކުރާނެފޯމުތައް، އެ ފޯމުތައް  އެކްޓިވިޓީ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހަޅާ
 ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
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 ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު  ފޯމް" ޕްރޮޖެކްޓް " ސްނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް 6.1

އް އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މަޝްރޫއެވަނަ އަހަރު އައު  2023 – 2021އާ ގުޅިގެން  ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރ

 . ސުންގަޑީގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ސަރކިއުލަރގައި މަޝްރޫއު ހުށަހަޅާ އައު 

ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުން އެ އޮފީހުގެ ދަށުން މަސްއޫލުވެ . މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުންނެވެމި މި ފޯމު 

މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުން ވަކިވަކި ފައިލު ފޮނުވާއިރު އެ . ކެވެފައިލެވަކި  ންވާނީހިންގޭ ކޮންމެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް ހުށަހަޅަ

މި މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅާއިރު ންވާނެއެވެ. އޮފީހެއްގެ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފޯމެއްގައި އެ ދާއިރާގެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ޖަހަ

  .ގެ ނަން އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެފައިލުއެ 

 

 .ވާނެއެވެ ފުރިހަމަކުރަން  ވެސް ބައިތަކެއް ހުރިހާ ފޯމުގެ މި ،ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި  ފޯމުގައި އެހެންގޮތަކަށް

 

އެއްވެސް އައު މަޝްރޫއު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމު ހިމެނޭނެއެވެ.  100ފޯމުތައް ހިމެނޭ އެއް ފައިލުގައި  މަޝްރޫއު ހުށަހަޅާއައު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެ މިނިސްޓްރީގެ މިސާލަކަށް، ވުރެ އިތުރަށް ހުށަނޭޅުން އެދެމެވެ. އިލަށް ފަ 1ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކުން 

 ވެ. ފައިލެ  1ތަކުގެ ފޯމުމަޝްރޫއު ހުށަހަޅާ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އައު 
 

 ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން..

ބިޒްނަސް . އޮފީހަކުންވެސް އެ އޮފީހެއްގެ ބިޒްނަސް އޭރިއާ ނަގާށެވެކޮންމެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އައު މަޝްރޫއު 

 .ތިރީގައިވާ އެންމެހައި ފޯމުތަކަށް ފޯމު ނަންބަރުތަކެއް ޖެނެރޭޓްވާނެއެވެ އޭރިއާ ނެގުމުން

 

 މިސާލު 
 މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް އައު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެ

ފައިލު )މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  5އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމުގެ  ،ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމު ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ
ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ،މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

 މިސާލު 
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 ފޯމުގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތު  .1

 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު 

ރުގެ އެ އޮފީހަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމްތައް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރަށް ބަލައި، ތަރުތީބުކުރަންވާނެއެވެ. އަހަ

 އަދި އެ ޕްރޮގްރާމަށް މުޅި ސެކްޓަރއިން އެވެ.  1ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ އޮފީހަކުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ދޭނީ 

 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުވެސް ހިމަނާށެވެ.

 

 މަްޝރޫއުގެ ނަން 

 އައު މަޝްރޫއުގެ ނަން މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. މަޝްރޫއުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސިން ލިޔާށެވެ.

 

 މަްޝރޫއު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަްނ 

ވަކި ރަށެއްގައިނަމަ، ލިސްޓުން އެ ރަށެއް ނަގާށެވެ. މަޝްރޫއު ހިންގަނީ އެކި ރަށްތަކުގައި މި މަޝްރޫއު ހިންގަން ރާވައިފައިވާ ތަނަކީ 

 އި މަޝްރޫއު ހިންގާ ރަށްތަކުގެ ނަންތައްނަންގަވައިފަ އެހެނިހެންނުވަތަ ވަކި އަތޮޅެއް ނުވަތަ މުޅި ގައުމުގައިނަމަ، ލިސްޓުން  ނަމަ

 ލިޔާށެވެ. 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 ފަންކްޝަން

ކްލެސިޕިކޭޝަން އޮފް ދަ ފަންކްޝަންސް އޮފް ގަވަރމަންޓް )ކޮފޮގް( ގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫއު ހިމެނޭނެ ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ޝީޓުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.  ”Info-Functions“ނަގާށެވެ. ކޮފޮގްގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ފައިލުގެ 

 

 ގެ ބާވަތް މަްޝރޫއު

ޝީޓުގައި  ”ProjectType“ންވާ މަޝްރޫއުގެ ބާވަތް ނަގާށެވެ. މަޝްރޫއުތަކުގެ ބާވަތުގެ ލިސްޓެއް ފައިލުގެ ގަން ބޭނުހިން
 ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

 

 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދެމެެހއްޓެނިިވ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑި )އެސް.ޑީ.ޖީ(

ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫއާ އެންމެ ގުޅޭ އެއް ޓާގެޓް ނަގާށެވެ. އެސް.ޑީ.ޖީއާއި މި ގޯލްތަކުގެ 

 ޝީޓުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. ”Info-SDG“ޓާގެޓްތަކުގެ ލިސްޓެއް ފައިލުގެ 

 މިސާލު 

 
 

 

 މިސާލު 
 

 
 

 

 
 

 މިސާލު 
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 އެސްއޭޕީއާ ުހރި ގުޅުން 

 މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެސްއޭޕީއާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ، އެކަން އަދި އެސްއޭޕީގެ ސެކްޓަރ، ސަބްސެކްޓަރ، ސްޓްރެޓަޖީ ނަންބަރު އަދި 
 ށެވެ. ހިމަނާމި ބައިގައި އެކްޝަން ނަންބަރު 

 

 ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ

 ގުޅޭ އެއްވެސް ކޮންޕޯނެންޓެއް ހިމެނޭ ނަމަ ނުވަތަ ނޫން ނަމަ ފާހަގަކުރާށެވެ. އާފައިނޭންސިންގމި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށްޓަކައި ކްލައިމެޓް 

 

 އަަސރު  ކުރާނެ މިންތިތަކަށް

 .ލިޔާށ ވ  ބައިގައި މި އަސަރު ކުރާނ  މިންތިތަކަށް އ  ކަނޑައަޅައި މިންތިތައް އަސަރުކުރާނ  ސަބަބުން މަޝްރޫއުގ   މި 

 

 ަސބަބުން ިތމާވެއްަޓށް ކުރާނެ އަސަރު  މި ަމޝްރޫއުގެ

 ގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. މަޝްރޫއުމި 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 މަޝްރޫއުގެ ބަޔާން  .2

ޖާ މަޝްރޫއުގެ ބަޔާނުގައި އެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ތަނެއްގެ ހާލަތާއި އެ މަޝްރޫއު ހިންގުމުން ނިކުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ނަތީ 

 ލިޔާށެވެ. 

 

 ހާަލތު  މިހާރުގެ

މަޝްރޫއު ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ހާލަތު ލިޔާށެވެ. މި ބައި ލިޔާއިރު ވީހާވެސް ކުރުކޮށް 

   ހާލަތު ބުނެދިނުމަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ. 

 

        ނަތީޖާތައް  ބޭނުންވާ ހާސިލުުކރަން މަްޝރޫއިން

މި މަޝްރޫއު ހިންގުމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ލިޔާށެވެ. މަޝްރޫއުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ނަތީޖާއެއް 

 ކަމުގައިވާނަމަ، ބާކީ ނަންބަރުތައް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 މަޝްރޫއުގެ ސްކޯޕް  .3

 މަްޝރޫއުގެ ސްކޯޕް 

 މި މަޝްރޫއު ހިންގާއިރު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ލިޔާށެވެ. މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރާނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ބާކީ ނަންބަރުތައް 

 ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

   ދަިތތައް ދިމާވެދާނެ ހިންގުމަށް މަްޝރޫއު

 މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަތިތައް މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. 

 

  ދަިތތައް ހައްލުކުުރމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު  ދިމާވެދާނެ ހިންގުމަށް މަްޝރޫއު

ބައިގައި މި މަޝްރޫއު ހިންގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލު މި 

 ހިމަނާށެވެ. 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 ހިންގުން  ރާވައި މަޝްރޫއު   .4

 މަްޝރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ މުއްދަތު 

ފަށާ ތާރީޚު އަދި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުތައް މިބައިގައި ހިމަނާށެވެ.މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް   

 

 ގޮތް  މަްޝރޫއު ރާވާލެވިފައިވާ

 ބައިގައި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމްޕޮނަންޓްތައް ފަށާނެ އަދި ނިމޭނެ މަހާއި އަހަރު ލިޔާށެވެ. މި

ޚަރަދު" ބައިގައި ލަފާކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ލަފާކުރެވޭ ހިންގުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމުލަ ޚަރަދާއި "މަޝްރޫޢުގެމި 

 ޖުމުލަ ޚަރަދާ ދިމާވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 

         މިންގަނޑުތައް  ބަލާނެ  މިންަވރު ކުރިއަށްދާ މަްޝރޫއު

އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބެލުމަށް ތިޔަ އޮފީހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންގަޑުތައް މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. މި ބައިގައި ލިޔަންވާނީ 

    މަޝްރޫއެއްގެ ޕްރޮގްރެސް މެޝަރކުރެވޭނެފަދަ މިންގަޑެކެވެ. 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 ޚަރަދު ށް ލަފާކުރެވޭ މަޝްރޫއު ހިންގުމަ .5

 

 މަްޝރޫއުގެ ޖުމުލަ ަޚރަދު 

 މުޅި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ ޚަރަދު ލިޔާށެވެ. އަދި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށްޓަކައި މެދުރާސްތާގައި ހިނގާނެ 

ން ޚަރަދުތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މަޝްރޫއުގެ ޖުމުލަ ޚަރަދާއި މަޝްރޫއު ރާވައި ހިންގުމަށް ހިމަނާ ތިން އަހަރުގެ ޚަރަދާއި ކޮންމެހެ 

 މާވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. މަޝްރޫއުގެ ޖުމުލަ ޚަރަދު އެކި ފަންޑުތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް ލިޔާށެވެ. އެ ފަންޑަކުން ޚަރަދުނުކުރާނަމަ، އެ ދި

 ފަންޑް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

 ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު  ުޖުމލަ ލަފާކުރެވޭ ހިންގުމަށް މަްޝރޫއު

  އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމުލަ ޚަރަދު އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަވާނެއެވެ. މި ބައިގެ ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަކުރުމުން

ނެއެވެ. ޚަރަދުކުރަނީ ތަފާތު ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ލިޔާއިރު، އެ ޚަރަދެއް ކުރަނީ ކޮން ފަންޑަކުންކަމާއި އެހީދޭ ފަރާތާއި ޖީ.އެލް ކޯޑު ލިޔަންވާ

ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޖީ.އެލް ކޯޑަކުންނަމަ، ވަކިން އެ ޚަރަދެއް ލިޔާށެވެ. މަޝްރޫއު ޚަރަދުކުރަނީ ޑޮމެސްޓިކް  ފަންޑަކުން ނުވަތަ އެހީދޭ

 ނުވަތަ ހިލޭ އެހީން ކަމުގައިވާނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނު ، ބަޖެޓުންނަމަ، އެހީދޭ ފަރާތް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. ޚަރަދުކުރަނީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާމަށް ޚަރަދެއް ނުކުރާނަމަ، އެ އަހަރަކަށް އިން ކޮލަމް  2023 ނުވަތަ  ،2022، 2021. އެހީދޭ ފަރާތް ނަގާށެވެ

 ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

 ހައުސިންގ ޕޮްރޖެކްޓް  – މިސާލު
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 ނިުމމުން ހިނގާނެ ރިަކަރންޓް ޚަރަދު  މަްޝރޫއު

 މަޝްރޫއު ނިމުމުން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ލިޔާށެވެ. 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުން  .6

 ،މިގޮތުން. ރިޔާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ހިމަނާފައިވާ އޮފީސްތަކުން މިބައިގައި ފައިނަލްކުރުމުގައި އެޕްރެއިޒްކޮށް މަޝްރޫއުތައް އައު
 ން ޕްލޭ  އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އަދި  ޕްލޭން  ފައިނޭންސިންގ ،އޮބްޖެކްޓިވްސް އަދި  ކޮންސެޕްޓް  ޕްރޮޖެކްޓް  މަޝްރޫއުއަކަށް  އައު ކޮންމެ

  ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން  100 އަދި  މަތި  ރުފިޔާއަށްވުރެ މިލިއަން 50 ބަލައި  އަގަށް  ޖުމުލަ  މަޝްރޫއުގެ  ،އިތުރުން މީގެ. ހިމަނަންވާނެއެވެ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާ މިބައިގައި މަޝްރޫޢުތަކަށް  މަތީގެ

  .ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ  ފޯމުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު

********** 

  މިސާލު
 

 

  މިސާލު
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 ގޮތުގެ އިރުޝާދު ފުރިހަމަކުރާނެ ފޯމް"  ރޮގްރާމް "ޕް ސްނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވް 6.2

ވަނަ އަހަރު އައު ހަރަކާތެއް އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ،  2023 – 2021ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން 

 . ވާނެއެވެއައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމު ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހަޅަން 

އޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުން އެ އޮފީހުގެ ދަށުން މަސް. މި ފޯމު މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުންނެވެ

އެ  މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުން ވަކިވަކި ފައިލު ފޮނުވާއިރު . ހިންގޭ ކޮންމެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ވަކި ފައިލެކެވެ

މި މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅާއިރު  ތީބު ޖަހަންވާނެއެވެ.ތަރު އޮފީހެއްގެ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފޯމެއްގައި އެ ދާއިރާގެ އިސްކަންދޭ

 . އެ ފައިލުގެ ނަން އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ

 

 މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ވެސް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ. ،ފޯމުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ

 

ފޯމު ހިމެނޭނެއެވެ. އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމު  100އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ހިމެނޭ އެއް ފައިލުގައި 

ފައިލަށްވުރެ އިތުރަށް ހުށަނޭޅުން އެދެމެވެ. މިސާލަކަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  1ހުށަހަޅާއިރު، އެއްވެސް ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކުން 

 ފައިލެވެ.  1ން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމުތަކުގެ އެންވަޔަރަމަންޓު
 

 ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން...

ބިޒްނަސް . ބިޒްނަސް އޭރިއާ ނަގާށެވެކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް އެ އޮފީހެއްގެ އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިން 

 .އޭރިއާ ނެގުމުން ތިރީގައިވާ އެންމެހައި ފޯމުތަކަށް ފޯމު ނަންބަރުތަކެއް ޖެނެރޭޓްވާނެއެވެ

 

 މިސާލު 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ބިޒްނަސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

މިނިސްޓްރީ )ފައިލު  5އޭރިއާއަކަށް އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމު ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމު ފޯމުގެ 
، ކްޗަރ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ، ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސްއޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ( ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 މިސާލު 
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 ފޯމުގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތު  .1

 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު 

ރުގެ އެ އޮފީހަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމްތައް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރަށް ބަލައި، ތަރުތީބުކުރަންވާނެއެވެ. އަހަ

 އެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމަށް މުޅި ސެކްޓަރއިން  1ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ އޮފީހަކުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ދޭނީ 

 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުވެސް ހިމަނާށެވެ. 

 

 ޕްރޮގްާރމުގެ ނަން 

 އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސިން ލިޔާށެވެ.

 

 ފަންކްޝަން

ކްލެސިޕިކޭޝަން އޮފް ދަ ފަންކްޝަންސް އޮފް ގަވަރމަންޓް )ކޮފޮގް( ގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮގްރާމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

 ޝީޓުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.  ”Info-Functions“ކްލެސިފިކޭޝަން ނަގާށެވެ. ކޮފޮގްގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ފައިލުގެ 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 
 

 

 މިސާލު 
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 ބޭނުންވާ ދެމެެހއްޓެނިިވ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑި )އެސް.ޑީ.ޖީ( ހާސިލްކުރަން

 މި ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް )އެސް.ޑީ.ޖީ( ތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮގްރާމާ އެންމެ ގުޅޭ އެއް ޓާގެޓް ނަގާށެވެ. އެސް.ޑީ.ޖީއާއި

 ޝީޓުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. ”Info-SDG“ގޯލްތަކުގެ ޓާގެޓްތަކުގެ ލިސްޓެއް ފައިލުގެ 

 

 އެސްއޭޕީއާ ުހރި ގުޅުން 

 މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެސްއޭޕީއާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ، އެކަން އަދި އެސްއޭޕީގެ ސެކްޓަރ، ސަބްސެކްޓަރ، ސްޓްރެޓަޖީ ނަންބަރު އަދި 
 އެކްޝަން ނަންބަރު މި ބައިގައި ހިމަނާށެވެ. 

 

 މިންތިތަކަށް ކުރާނެ އަަސރު 

 މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ މިންތިތައް ކަނޑައަޅައި އެ މިންތިތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. 

 

 މިސާލު 
 

 
 

 

 
 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 މި ޕްރޮްގރާމުގެ ަސބަބުން ިތމާވެއްަޓށް ކުރާނެ އަސަރު 

 މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. 

 

 ޕްރޮގްާރމް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަްނ 

ރަށްތަކުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ރާވައިފައިވާ ތަނަކީ ވަކި ރަށެއްގައިނަމަ، ލިސްޓުން އެ ރަށެއް ނަގާށެވެ. ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ އެކި 

 ނުވަތަ ވަކި އަތޮޅެއް ނުވަތަ މުޅި ގައުމުގައިނަމަ، ލިސްޓުން އެހެނިހެން ނަންގަވައިފައި އޭގެ ތަފުސީލު ލިޔާށެވެ.  ނަމަ

 

 ޕްރޮގްރާމް ސްޓޭޓްމަންޓް  .2

ބެލެވޭ ޕްރޮގްރާމް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ތަނެއްގެ ހާލަތާއި އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުން ނިކުންނާނެކަމަށް 

 ނަތީޖާ ލިޔާށެވެ. 

 

 މިހާރުގެ ހާަލތު 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ކަމެއް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ހާލަތު ލިޔާށެވެ. މި ބައި ލިޔާއިރު ވީހާވެސް ކުރުކޮށް 

   ހާލަތު ބުނެދިނުމަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ. 

 މިސާލު 

  

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިހާރުގެ ހާލަތު 
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        ޕްރޮގްާރމުން ހާސިލުުކރަން ބޭނުންާވ ނަތީޖާތައް 

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ލިޔާށެވެ. ޕްރޮގްރާމުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ނަތީޖާއެއް 

 ކަމުގައިވާނަމަ، ބާކީ ނަންބަރުތައް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

 ޕްރޮގްާރމުގެ ސްކޯޕް 

ތައް މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގާއިރު ކުރާނެ ކަންތައްތައް ލިޔާށެވެ. ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރާނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ބާކީ ނަންބަރު 

 ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

   ޕްރޮގްާރމު ހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަިތތައް

 ޕްރޮގްރާމު ހިންގާއިރު ދިމާވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަތިތައް މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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  ޕްރޮގްާރމު ހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަިތތައް ހައްލުކުުރމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

  ފިޔަވަޅުތައް މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. ޕްރޮގްރާމު ހިންގާއިރު ދިމާވެދާނެކަމަށް ފޯމުގައި ހިމަނައިފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅާނެ

 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު  .3

 ޕްރޮގްރާމު ހިންގަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ލިޔާށެވެ. މިއީ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަމުގައިވާނަމަ، "އާދެ"

 ނެގުމަށްފަހު އެ ޤާނޫނެއްގެ ނަންބަރު ލިޔާށެވެ. 

 

 ޕްރޮގްރާމު ހިންގަނީ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ކަމުގައިވާނަމަ، އެހެނިހެން ސަބަބުގައި "އާދެ" ނެގުމަށްފަހު އޭގެ ތަފުސީލު ލިޔާށެވެ. 

 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުން  .4

ވެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަހިތައް ފަށާނެ އަދި ނިމޭނެ މަހާއި އަހަރު ލިޔާށެވެ. އެއް

 ފިޔަވައްސެއް ފެށުމަށްފަހު ނިމޭނެކަމަށް އަންދާޒާނުކުރެވޭނަމަ، އެ ފިޔަވަހީގެ ނިމޭ މަހާއި އަހަރު ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

         ޕްރޮގްާރމު ކުރިއަށްދާ މިންަވރު ބަާލނެ މިންގަނޑުތައް 

 އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބެލުމަށް ތިޔަ އޮފީހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންގަޑުތައް މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. މި ބައިގައި ލިޔަންވާނީ

  ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޕްރޮގްރެސް މެޝަރކުރެވޭނެފަދަ މިންގަޑެކެވެ. 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުން ކުރާނެ މާލީ އަސަރު ރުފިޔާއިން  .5

 

 ޕްރޮގްާރމު ހިންގުމަށް ިއތުރަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

 ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނަމަ، އިތުރަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ލިޔާށެވެ. އިތުރު މުވައްޒަފުން 

 ބޭނުންނުވާނަމަ، ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. 

 

 ޕްރޮގްާރމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަންދާާޒކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ކަލްކިއުލޭަޝންގެ ތަފުސީލު

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކަލްކިއުލޭޝަންގެ ތަފުސީލު މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. މި ބައި މި 

 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެކަންޏެވެ.  2.5ގައި ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު  2020ފުރިހަމަކުރާނީ 

 

 ގުމަށް ލަފާކުރެވޭ ުޖުމލަ ޚަރަދުޕްރޮގްާރމު ހިން

 މަވާނެއެވެ. މި ބައިގެ ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަކުރުމުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމުލަ ޚަރަދު އަމިއްލައަށް ފުރިހަ

 އް މަރާމާތުރުން ތަކެސްކޫލު -މިސާލު 
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 ގަިއ ހިނާގނެ  2021
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ޖީ.އެލް ކޯޑު ލިޔަންވާނެއެވެ. ޚަރަދުކުރަނީ ތަފާތު  ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ލިޔާއިރު، އެ ޚަރަދެއް ކުރަނީ ކޮން ފަންޑަކުންކަމާއި އެހީދޭ ފަރާތާއި

ކް ފަންޑަކުން ނުވަތަ އެހީދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޖީ.އެލް ކޯޑަކުންނަމަ، ވަކިން އެ ޚަރަދެއް ލިޔާށެވެ. ޕްރޮގްރާމު ޚަރަދުކުރަނީ ޑޮމެސްޓި 

ނުވަތަ ހިލޭ އެހީން ކަމުގައިވާނަމަ، އެހީދޭ ފަރާތް  ޑްބަޖެޓުންނަމަ، އެހީދޭ ފަރާތް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ. ޚަރަދުކުރަނީ ޓްރަސްޓް ފަން

 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާމަށް ޚަރަދެއް ނުކުރާނަމަ، އެ އަހަރަކަށް އިން ކޮލަމް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ.  2023ނުވަތަ  2022، 2021ނަގާށެވެ. 
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  ބަޖެޓު ތައްޔާރުުކރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުބީ.ޕީ.ީސ ޮމޑިއުލްއިްނ  :7އެނެކްސް 
 

 މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ އެސް.އޭ.ޕީ ބީ.ޕީ.ސީ މޮޑިއުލް މެދިވެރިކޮށެވެ.  ބަޖެޓުއޮފީސްތަކުން ބޭސްލައިން 

ވާނީ ދާއިރާތަކުގެ ކޮންމެ ަފންޑަކަށް ވަިކ  ސީލިންގތައް ކަނޑައެޅިފައި ބަޖެޓުވަނަ އަހަރުގެ  2120
ޮކންމެ ފަންޑަކުން ބިޒްނަސް  ،އެހެންކަމުން ާދއިރާތަކުގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތަަކށް މި ސީލިންގ ބައިކުރާއިރު ސީލިންގއެކެވެ.

އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގ ބައިކުރަންވާނެއެވެ. ދާއިރާގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ސީލިންގ ބައިކުރާނީ އެ ދާއިރާއެއްގެ މަސްއޫލުވެ 
އެކުލަވާލަންވާނީ މިގޮތުން ލިޭބ  ބަޖެޓުދާރާއަކުންނެވެ. ކޮންމެ އޮފީހަކުން ބޭސްލައިން ޒިންމާވާ މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ އި

ސީލިންގގެ ތެރޭގައި ނިއު ޕޮލިސީ ބޭސްލައިން ފައިވާ ޅައިަތކަށެވެ. ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައަސީލިންގއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެގޮ
ެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓުހިމެިނފައެއް ނުވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެޓުއިނީޝިއޭޓިވްސްގެ 
ރަން ގެ ިއތުރުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްތަކުގެ ތެރެއިން ކުބަޖެޓުނީ އޮފީސްތަކުްނ ހުށަހަޅާ ބޭސްލައިން ޖުމުލަ އެކުލަވާލާ

 އެކުއެެވ. ނިންމާ ކަންކަމުގެ ބަޖެޓާ

 ކުރިން...ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަން ފެށުމުގެ 

އިން( އިންސްޓޯލްކުރެވި، އަދި ކަނެކްަޝން ސެޓަްޕ -އެސް.އޭ.ޕީ ބީ.ޕީ.ސީ މޮޑިއުލް )އީ.ޕީ.އެމް އެކްސެލް އެޑް ✓
 ހެދިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރައްވާ.

ޒަރ އައިޑީ ހެދިފައިވޭޯތ ތައްޔާރުކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބީ.ޕީ.ސީ ސިސްޓަމްއަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމަށް ޔޫ ބަޖެޓު ✓
 ކުރައްވާ.ޔަގީން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރުތައް 
 ބީ.ޕީ.ސީ ސިސްޓަމްގެ ޔޫޒަރ އައިޑީ ހެދުމަށް ނުވަތަ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 

 އީމެއިލް:              3349457ފޯން: 
    3349124 

 
 ބީ.ޕީ.ސީ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލް ކުރެއްވުމަށް

 sapsupport@finance.gov.mv  އީމެއިލް:     3349134، 3349132ފޯން: 

sapbpc@finance.gov.mv 
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 ވާނެ ގޮތް އޮން -ބީ.ޕީ.ސީއަށް ލޮގް

އޮންވާށެވެ. މި ޓެބް -" ޓެބްއިން ލޮގEPMްއިންވުމަށް އައު އެކްސެލް ފައިލެއް ހުޅުވާށެވެ. އަދި "-ބީޕީސީއަށް ސައިން
 އެޑްކުރާށެވެ.އިން -ޮގތަްށ އެ އެޑް ނުފެންނަނަަމ، އަންނަނިވި
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 ހުޅުވާނީ  ފޯމުތައް
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 އެޅުން  ބަޖެޓު

 ބިޒްނަސް އޭރިއާ ސީލިންގ ފޯމު  .1

 މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ހަމައެކަނި މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުންނެވެ. 

 ސީލިންގ ސެކްޓަރގެ  ބަޖެޓުމަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުން މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެ ސެކްޓަރއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
ސީލިންގ މުޅި ސެކްޓަރއަށް  ޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ށެެވ. މިގޮތުން ސެކްޓަރގެ ބިހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް ބަހައިލާ

ބަހައިލުުމން އެއްވެސް ބެލެންސް އަދަދެއް އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ. އަިދ ސީލިންގތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސީލިންގއަށްވުރެ 
 އިނދެގެން ނުވާނެއެވެ. ހުރިހާ ަފންޑެއްގެ ސީލިންގތައްވެސް އެ ސެކްޓަރގެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ބަހައިލަންވާނެއެވެ. 

  

 
ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގ ދިނުމަށް ސެކްޓަރ ނަގާށެވެ. އޭގެ ފަހުން ަފންޑް ނަގާށެވެ. އަދި ޑޭޓާ ރީފްރެޝްކުރާށެވެ. 
ދެން އެ ސެކްޓަރގެ ބިޒްނަސް ޭއރީއާތަކަށް އެ ފަންޑަކަށް ސީލިްނގ ދޭން ޭބނުންވާ އަދަދު ލިޔާށެވެ. އަދި ޑޭޓާ ސޭވްކުރާށެވެ. 

 2021ސް ނެގުމަށްފަހު އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގ ދޭށެވެ. މިގޮތުން ސީލިންގތައް ދޭއިރު މިގޮތަށް ކޮންމެ ފަންޑެއްވެ
 އަށްވެސް ސީލިންގ ދޭންވާނެއެވެ.  2023އިން 
 
 އެކްސްޕެންޑިޗަރ އިންޕުޓް ފޯމު  .2

 ވެ. ހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުންނެމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ހުރި

މި ފޯމު ހުޅުވުމަށްފަހު އެ އޮފީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާ  ،ޚަރަދު އެޅުމަށްބިޒްނަސް އޭރިއާއެއްގެ ބޭސްލައިން 
ނަގާށެވެ. އަދި އެ އޮފީހެއް ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމް ނަގާށެވެ. ދެން އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާ ހިމެނޭ ސަބް ޕްރޮގްރާމް ނަގާށެވެ. އަދި 

 ގާށެވެ. އަދި ދެން ފަންޑް ނަގާށެވެ. އެ އޮފީހަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ޓައިޕް ނަ
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މި ހުރިހައި ބައިތަކެއް ނެގުމަށްފަހު ޑޭޓާ ރިފްރެޝްކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު ޖީ.އެލް ކޯޑުތަކަށް ތިން އަހަރަށްވެސް ޚަރަދު އަޅާށެވެ. 
ރަދުއެޅުމަށްފަހު ޑޭޓާ މިގޮތަށް ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް އަދި ކޮންމެ ފަންޑަކަށް ޚަރަދު އަޅާށެވެ. ކޮންމެ ފަންޑަކަށްވެސް ޚަ

 ސޭވްކުރަންވާނެއެވެ. 

ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުގެ ބޭސްލައިން ޚަރަދު އެޅުމަށް ފަންޑް ޓައިޕްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 
 އެވެ.  C-GOMރެވެނިއު ފަންޑް އަދި ފަންޑްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ 

d 

 

މަތީގައިވާ ގޮތަށް ޚަރަދު އެޅޭނީ މަސްއޫލުވާ އޮފީހަކުން އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކްސްޕެންސް ސީލިންގ 
އަދަދާ ހަމައަށެވެ. އެ ބިޒްަނސް އޭރިއާއަކަށް ފަންޑަކަށް ސީލިންގއެއް ދެވިފައިވާނަމަ، އެ ފަންޑެއް ނަގައި ޑޭޓާ 

ންގ އަދަދުން ސީލިންގ ފެންނަން އިްނނާނެއެވެ. ކޮންމެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށްވެސް ރިފްރެޝްކުރުމުން އެކްސްޕެންސް ސީލި
ޚަރަދު އެޅޭނީ އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާގެ ފަންޑަކަށް ކަނޑއަޅައިފައިވާ ސީލިންގއާ ހަމައަށެވެ. ެއ ސީލިންގއަށްވުރެ އިތުރަށް 

 ޚަރަދު އަޅައިގެން ޑޭޓާ ސޭވްއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 އިންޕުޓް ފޯމު ޕޮްރޖެކްޓްސް  .3

 ހިންގާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުންނެވެ.  ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްތައްމި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ހަމައެކަނި 

ލޯނު އަދި ހިޭލ އެހީގެ ދަުށން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދު އެޅޭނީ އެ ފަންޑްތަކަށް ޯލން ެއންޑް އިންފްލޯސް އިންޕުޓް 
 ފަހުއެވެ. ފްލޯތައް/ރެވެނިއުތަްއ އެޅުމަށްޕުޓް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އިންފޯމު/ރެވެނިއު އިން

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބޭސްލައިން ޚަރަދުތައް އެޅުމަށް، މި ފޯމު ހުޅުވުމަށްފަހު އެ އޮފީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާ 
ޓުކުރަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓް ނަގާށެވެ. އަދި އެ ނަގާށެވެ. އަދި އެ އޮފީހެއް ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމް ނަގާށެވެ. އެއަށްފަހު ބަޖެ

އޮފީހަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ފަންޑް ޓައިޕް ނަގާށެވެ. ޚަރަދުކުރަނީ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުންނަަމ، ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު 
 ފަންޑް ނަގާށެވެ. އަދި ދެން ފަްނޑް ނަގާށެވެ. 
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ރިފްރެޝްކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު ޖީ.އެލް ކޯޑުތަކަށް ތިން އަހަރަށްވެސް ޚަރަދު އަޅާށެވެ. މި ހުރިހައި ބައިތަކެއް ނެގުމަށްފަހު ޑޭޓާ 
މިގޮތަށް ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަދި ކޮންމެ ފަންޑަކަށް ޚަރަދު އަޅާށެވެ. ކޮންމެ ފަންޑަކަށްވެސް ޚަރަދުއެޅުމަށްފަހު ޑޭޓާ 

 ސޭވްކުރަންވާނެއެވެ.

ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖްކްޓް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ތައް ހުށަހެޅޭނެެއވެ. ރިކަރަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރިކަރަންްޓ އަދި
ން ހިންގާ ޕީ.އެފް.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ހިންގާ ސްކޫލް ސާލު: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއި)މި

ރޮޖެކްޓްއަކީ އާންމު ބަެޖޓުން ހިްނގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް( ައކަށް ޚަރަދު އަޅާއިރު، އެ ޕް
އެވެ. އާންމު ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީތަކަށް  ”C-GOM“ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކުން ފަންޑްގެ ގޮތުގައި ނަގަންވާނީ 

ތަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެވެ. ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ”P-GOM“ފަންޑްގެ ގޮތުގައި ނަގަންވާނީ 
 ހިންގާ ޑޯނަރއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަންޑް ނެގުމަށް ސަމާލުވެލައްވާެށވެ. 

 

 ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވެސް ޚަރަދު އެޅޭނީ އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެ ފަންޑަކަށް ދީަފއިވާ ސީލިންގއާ ހަމައަށެވެ. 
 

 އެޅުން އާމްދަނީ، ޓްރަސްޓް ފަންޑް އަދި ހިލޭ އެހީ 

 ރެވެނިއު އިންޕުޓް ފޯމު  .4

 މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީ ބަލައިގަންނަ ބިްޒނަސް އޭރިއާތަކުންނެވެ. 

މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބިޒްނަސް އޭރިއާނަގައި ފަންޑް ޓައިޕް އަދި ފަންޑް ނެގުމަށްފަހު ޑޭޓާ ރިފްރެޝްކުރާށެވެ. އަދި 
އަށް ލިބޭނެކަމަށް ައންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ، ޓްރަސްޓް ަފންޑް އަދި  2023އިން  2021އެއަށްފަހު އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާައކަށް 

 ަމްށ ބެލެވޭ ފައިސާ އެ އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ ހިލޭ އެހީ ނިސްބަތްވާ ޖީ.އެލް ކޯޑުގައި ޖަހާށެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަ
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ޓްރަސްޓް ފަންޑް އަދި ހިލޭ އެހީ ނޫން އާމްދަނީ އަޅާއިރު، ފަންޑް ޓައިޕްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް 

. ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް، ކޭޝް ގްރާންްޓ އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އެވެ C-GOMއަދި ފަންޑްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ 
 އާމްދަނީ އެޅުމަށް ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގއެއް ނުދެވޭނެެއވެ. 

 އެޅުން  ލޯނު އިންފްލޯ 

 ލޯން އެންޑް އިންފްލޯސް އިންޕުޓް ފޯމު  .5

 މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތައް އެކަންޏެވެ. 

މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބިޒްނަސް އޭރިއާނަގައި ފަންޑް ނެގުމަށްފަހު ޑޭޓާ ރިފްރެޝްކުރާށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެ ބިޒްނަސް 
ގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާ ނަގާ ޯލނުގެ ބާވަތަށް ނިސްަބތްވާ ލޯނު އެހީ އަށް 2023އިން  2021އޭރިއާއަކަށް 

 ޖީ.އެލް ކޯޑުގައި ޖަހާށެވެ. މި ފޯމުގައި އިންފްލޯ ހިމެނޭނީ ކަނަޑއެޅިފައިވާ ސީލިންގއަށް އިތުރުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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  ްސޓޭްޓމަްނޓްގެ ޯފމެޓް ބަެޖޓުއޮފީސް  :8އެނެކްސް 
 

 
ސްޓޭޓްމަންޓް  ބަޖެޓުކޮންމެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީހަކުންވެސް އޮފީސްތަކުގެ  އެނެކްސްއާއެކުވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށްމި 

މަސްއޫުލވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުްނ ގިނަ އަދި ތަާފތު މެންޑޭޓްތައް ހިމެނޭ ސެކްޓަރތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ބަޖެޓުގެ އަމާޒުތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. މި ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ވެސް މި ސްޓޭޓްމަންޓް ފުރިހަމަޒްނަސް އޭރީއާތަކަށްވަކިވަކި ބި

ގޮްތ  އިތުރުން ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރާހާސިލުކުރުމަށާއި، ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭ އަންދާޒާތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
 ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާނެ 

ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ސަާމލުކަން ދެއްވުމަށް  ހާވެސް ޚުލާސާކޮށް މައުލޫމާތުކުރެއްުވމުގައި ވީމި ސްޓޭޓްމަންޓް ފުރިހަމަ
ވަން ބަޖެޓު ސްޓޭޓްމަންޓުގައި އޮފީހުގެ އެްނމެ އިސްވެރިޔާއާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރައް ހުގެއެދެމެވެ. އަދި އޮފީ

 އަށެވެ.  eapp@finance.gov.mv މި ސްޓޭޓްމަންޓް ފުރިަހމަކޮށް ހުށަހަޅާނީ މި މިނިސްޓްީރގެ އީމެއިލް ވާނެއެވެ.
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ގެ ބަޖެޓު ބަޔާން ހު އޮފީ   
 

 މި ބަޔާނުގައިވާ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ޚުލާސާކޮށް ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ. 
 

 އޮފީހުގެ ނަން 

 

 މިޝަން 

  

 އޮފީހުގެ މެންޑޭޓްތައް 

 

 މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން 

 

 ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާ ކުރުމަށް ހާސިލު  ކަން ބަޖެޓުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަން 

 

 ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލުވާ މިންވަރު ބަލާނެ ގޮތް )ކީ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރސް(

 

 އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް  އަދި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް  ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރާ ގޮތް ހަރުދަނާކުރުމަށް 
 
 

 
 ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ސޮއި:

 
 އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާގެ ސޮއި:

  
 

 
 

 
 

 

 


