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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަޖެޓު
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

(ހ) މި އު ސޫލަކީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ
 3.03ވަނަ މާއްދާއާއި  4.01ވަނަ މާއްދާއާއި  4.03ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކައުން ސިލްތަކުން
އޮފް

ފިނޭން ސުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ

މިނި ސްޓްރީ

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،

ދައުލަތުގެ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

މަތިން

އަންދާޒާ

ބަޖެޓުން

ބަޖެޓް

ކައުން ސިލަތަކަށް

އެކަށައަޅައިފައިވާ ފައި ސާ އެ ގޮތުގައި އެ ކައުން ސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށާއި ،ކައުން ސިލްތަކަށް ދޭ
ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި ،ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އު ސޫލެކެވެ.
(ށ)

މި އު ސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ކައުން ސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި ،ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު
ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު ސޫލު" އެވެ.

މި އު ސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ
އިޖުރާއަތު ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފި ސްކަލް ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުން ސިލްތަކަށް
ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި ،ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި ،ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި ،ކައުން ސިލްތަކުގެ މާލީ ހި ސާބުތައް މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ،ކައުން ސިލްތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ އޮފީ ސްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
ކަނޑައެޅުމެވެ.

.3

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުން ސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން

(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދައުލަތުގެ އޮފީ ސްތަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ( 5%ފަހެއް އިން ސައްތަ).

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ

(ށ)

ހިލޭ އެހީގެ ތަފުސީލު

ބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ،ފަޅާއި ,ފަރު ފަދަ ތަންތަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ
 ( 40%ސާޅީ ސް އިން ސައްތަ).

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީ ސްތަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީކަމުގައި
ބަލާނީ ،ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީން ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއާއި ،އެ އަހަރު
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންކަމުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ،ބިމާއި،
ރަށްރަށާއި ،ފަޅާއި ،ފަރު ފަދަ ތަންތަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އުނިކުރުމުން އަންނަ
އަދަދެވެ.
ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ

.4

(ހ)

ފި ސްކަލް ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުން ސިލްތަކަށް ދޭ

ހިލޭ އެހީގެ ޖުމުލަ

ފައ ިސާ

ކައުން ސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބަހައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނި ސްޓްރީން ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ފި ސްކަލް ފޯމިއުލާގެ ތެރެއިން ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ މިންވަރު ބިނާކުރާނީ އަންނަނިވި
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
()1

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ (އަތޮޅު ކައުން ސިލެއް ނަމަ ،އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ)؛

()2

ބިމުގެ ސަރަޙައްދު (އަތޮޅު ކައުން ސިލެއް ނަމަ ،އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ
ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ޖުމުލަ)؛

()3

އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ ހުރި ދުރުމިން (އަތޮޅު ކައުން ސިލެއް ނަމަ ،އަތޮޅުގެ ވަކިވަކި
ރަށްރަށާއި ވެރިކަން ކުރާ ރަށާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނުގެ ޖުމުލަ)؛

()4

މާލެއާ ހުރި ދުރުމިން؛

()5

އަދި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަޒަންކޮށް ކައުން ސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަން ސަށް ދޭ ސްކޯރ.

(ނ) ރަށު ކައުން ސިލްތަކަށާއި ،އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކަށާއި ،ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކަށް ފި ސްކަލް ފޯމިއުލާގެ
ދަށުން ހިލޭ އެހީ ބަހަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނި ސްބަތްތަކަށެވެ.
()1

ރަށު ކައުން ސިލްތަކަށް ( 76%ހަތްދިހަ ހައެއް އިން ސައްތަ)

()2

އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކަށް ( 8%އަށެއް އިން ސައްތަ)

()3

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކަށް  ( 16%ސޯޅަ އިން ސައްތަ)
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އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

(ރ) ފި ސްކަލް ފޯމިއުލާގެ ދަށުން ހިލޭ އެހީ ކަނޑައަޅާއިރު ބަލާ ކަންކަމަށް އި ސްކަންދޭނެ މިންވަރުތައް
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މި ވަނީއެވެ.

އި ސްކަންދެވ ޭ މިންވަރ ު ނު ވަ ތަ ވެ އިޓ ޭޖ ް  /ބު ރަދަނ ް
ރަ ށު ކަ އު ންސިލްތައ ް

އަ ތޮ ޅު ކަ އުންސިލްތައ ް

ސި ޓީ ކަ އުނ ްސިލްތ ައް

ވޭ ރި އަބ ަލް

ދިރިއުޅޭ އާބާދީ

75%

60%

65%

ބިމުގެ އޭރިއާ

10%

5%

15%

އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ ހުރި ދުރުމިން

5%

25%

0%

މާލެއާ ހުރި ދުރުމިން

5%

5%

15%

ކައުން ސިލުގެ ޕާފޯމަން ސް

5%

5%

5%

އިކުއަލައިޒޭޝަން

.5

(ހ)

އެލޮކޭޝަން

އެއްވެ ސް ކައުން ސިލަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވިޔަ ނުދީ
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ފި ސްކަލް ފޯމިއުލާގެ ދަށުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން
އިކުއަލައިޒޭޝަން އެލޮކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ކައުން ސިލްތަކެއްގެ މެދުގައި މި މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނި ސްޓްރީން ޢަމަލުކުރާނެއެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ
އާމްދަނީ

.6

(ހ)

އީކުއަލައިޒޭޝަން އެލޮކޭޝަން ބަހަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
()1

ރަށު ކައުން ސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަ ފައި ސާގެ ( 10%ދިހައެއް އިން ސައްތަ)

()2

އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަ ފައި ސާގެ ( 50%ފަން ސާ ސް އިން ސައްތަ)

()3

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަ ފައި ސާގެ ( 10%ދިހައެއް އިން ސައްތަ)

ކައުން ސިލް ނި ސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް
ކައުން ސިލަކުން

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތެއްގެ

ގޮތުގައި

ހަމަޖެއް ސުމަށް

އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީތަކަކީ އެ ކައުން ސިލަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.

5

ނިންމައިފައިވާނަމ ަ،

އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

(ށ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުން ސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ކުއްޔާއި
ފީއަކީ ކައުން ސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.

(ނ) ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކައުން ސިލްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކުހާއި ކައުން ސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ
ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ކައުން ސިލްތަކުގެ އާމްދަނީގެ ތެރެޔަކު ނުހިމެނޭނެއެވ ެ.
ކައުންސިލްތަކުން

.7

(ހ)

އަންހެނުންގެ

ކައުން ސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައި ސާ ،ކައުން ސިލްތަކާ ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ގިނަވެގެން ( 30ތިރީ ސް)

ތަރައްޤީއަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފައި ސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ މަދުވެގެން

 5%ފަހެއް އިން ސައްތަ( އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް

މަސައްކަތްކުރާ

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކައުން ސިލްތަކުން އެ ފައ ިސާ

ކޮމިޓީއަށް ދޭ މާލީއެހީ

އެ ކައުން ސިލެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުން ސިލްތަކުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ،އެ ކައުން ސިލް ނި ސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ
(އިޖުތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

އިޤްތިޞާދީގޮތުން

ނުވަތަ

އެހެން

ގޮތަކުންވެ ސް) މަ ސައްކަތްކުރުމަށެވެ.
ކައުންސިލްތަކުގެ

.8

(ހ)

އަންދާޒާ ބަޖެޓު

ކައުން ސިލްތަކުން މެދުރާ ސްތާ ސިޔާ ސަތުތައް އެކުލަވައިލައި ،ކައުން ސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި

ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން

ކައުން ސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައް ސަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ކައުން ސިލްތަކަށް ލިބޭ
އާމްދަނީއަށް ބަލައި ،ފުދުންތެރި މިންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި
ބަޖެޓަކަށް ވާ ސިލުވުމަށް ކައުން ސިލްތަ ކުން މަ ސައްކަތް ކުރަންވާނެވެ.
(ށ)

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުން ސިލްތަކާއި ރަށު ކައުން ސިލްތަކުން މެދުރާ ސްތާގެ ބަޖެޓު
ތައްޔާރުކޮށް ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮގަ ސްޓު މަހުގެ ( 15ފަނަރަ)

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ،މެދުރާ ސްތާގައި ކައުން ސިލްތަކަށް
ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފު ސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ރ) ކައުން ސިލްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭން ސް ހަމަޖެއް ސުމާއި ،ކައުން ސިލްތަކުގެ
ޚަރަދުތައް ކައުން ސިލުގެ އާމްދަނީން ދެކޮޅުޖެއް ސުމުގެ ސިޔާ ސަތު އެކުލަވައިލައިގެން އެ ސިޔާސަތު
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޖަވާބުދާރީވާނީ ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

6

އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

(ބ)

ކައުން ސިލްތަކުގެ

ބަޖެޓު

ޑެފި ސިޓްވާނެކަމަށް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަންދާޒާކުރެވޭނަމަ،

އެ

ކައުން ސިލްތަކުން

ތައްޔާރުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ ބަޖެޓުގައި ،ބަޖެޓު ފައިނޭން ސިންގ ޕްލޭން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ދަރަންޏަށް ފައި ސާ ނުނަގާ ކައުން ސިލަކުން ޑެފި ސިޓް ބަޖެޓެއް ހިންގާނަމަ ،އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި އެ ކައުން ސިލެއްގެ ބޭންކް އަކައުންޓުތަކުގެ ބެލަން ސަށްވުރެ ،ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު
އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭނު ގައި ދަރަނި ނަގައިގެން ބަޖެޓު ފައިނޭން ސްކުރަން
ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ޕްލޭނުގައި ދަރަނި ނެގުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުން މިނި ސްޓަރ އޮފް
ފިނޭން ސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

(އ)

ކައުން ސިލުތަކުން ދަރަންޏެއް ނެގުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2013ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް
ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން
ވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ

.9

(ހ)

ކައުން ސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ސް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ މެދުރާ ސްތާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ
ފަންޑުތަކުގެ

(ށ)

ޚުލާޞާއާއި ބަޖެޓު

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންޑުތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް
ކައުން ސިލްތަކުގެ ޖުމުލަ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކުރާނެ ގޮތް

()1

ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ.

()2

ކައުން ސިލްތަކަށް ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީ.

()3

ޓްރަ ސްޓް ފަންޑް.

(ނ) ކައުން ސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މު ސާރައާއި ޢި ނާޔަތްތަކާއި އޮފީ ސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
ބަޖެޓުކުރަންވާނީ ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ންނެވެ.
ކައުންސިލްތަކުގެ

.10

(ހ)

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް

ހިނގަމުންދާ އަހަރަށް ފާ ސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަން
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ ކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއ ި،
އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ހިމަނައި ،ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް
ކައުން ސިލަށް ހުށަހަޅައި،

ކައުން ސިލުން އެ ބަޖެޓު ފާ ސްކޮށް ،ފާ ސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތަފުސ ީލު

މިނި ސްޓްރީއަށް އަންގައި ،އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ،މި އު ސޫލުގެ  8ވަނަ
މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ޅ) އާއި (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.
7

ވޮލިއުމް48 :
ކައުންސިލްތަކުގެ

އަދަދު1176 :

.11

(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކައުން ސިލްތަކުގެ މެދުރާ ސްތާގެ ބަޖެޓުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި
ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

()1

ޖުމުލަ ބަޖެޓު :ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު (ޖީއެލް ކޯޑުގެ ތަފު ސީލު ހިމެނޭ
ގޮތަށް)

(ށ)

()2

ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ (ޖީއެލް ކޯޑުގެ ތަފު ސީލު ހިމެނޭ ގޮތަށް)

()3

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މު ސާރައާއި ޢި ނާޔަތްތަކުގެ ތަފު ސީލު.

()4

ޕްރޮގްރާމް ފޯމު.

()5

ރަށު ބަޖެޓު ފޯމު.

()6

ކައުން ސިލްތަކުން ހިންގާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ޚަރަދު.

()7

މަރާމާތު ކުރުމާއި ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޕްލޭން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ މިނި ސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން

.12

(ހ)

ހިންގާނެ

މި އު ސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި ،ކައުން ސިލްތަކުން
ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނުގެ ދަށުން

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

ޕްރޮގްރާމްތައް

އެކްޓިވިޓީތައް

އި ސްކަންދީފައިވާ

ހިންގުމަށް

ތަރުތީބާއި ،ޤާނޫނު

ނަންބަރު

7 /2010

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަމާއި ،ހަރަކާތްތަކާއި ،ހާ ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުން ސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭންތަކުގައި

ހިމަނައިފައިވާ

ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާ ސިލު ވާ މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑުތަކެއް (އިންޑިކޭޓަރތައ ް)
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ނ) އެ އަހަރަކު ހިންގަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާ ސިލުކުރުމަށް މަ ސައްކަތްކުރާނެ
ނި ސްބަތް ،އަހަރީ ޓާގެޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ
ދަށުން ހިންގާ ސަބް -ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރީ ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ތެރެއިން ކައުންސިލް

.13

(ހ)

ދައުލަތުގެ މަ ސްއޫލު އޮފީ ސްތަކުން ،ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންގާ ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ގެ
ތެރެއިން ( 5,000,000/-ފަ ސް މިލިޔަ ން) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނ ީ،
އެ އިދާރި ދާއިރާއެއްގެ ރަށު ކައުން ސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުން ސިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

8

އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :
ތަކުން ތަންފީޛު ކުރާނެ

(ށ)

މަޝްރޫޢުތައް

ދައުލަތުގެ

މަ ސްއޫލު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސިޓީއެއްގައި

އޮފީ ސްތަކުން

ތެރެއިން

ހިންގާ ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ގެ

( 15,000,000/ފަނަރަ މިލިޔަ ން) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީ ،އެ އިދާރީދާއިރާއެއްގެ ސިޓީ ކައުން ސިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ނ) ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކައުން ސިލްތަކުގެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނޫނެވެ.

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

.14

(ހ)

މަޝްރޫޢު

ކައުން ސިލްތަކުން އެކުލަވައިލާ ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ .ތަކަކީ ކައުން ސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި
ހިމަނައި ފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާ ސިލުވާ މަޝްރޫޢުއެއްކަން ކައުން ސިލ ުގެ

އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒު

ރައީ ސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރުމުގެ ކުރިން
ކައުންސިލް އިދާރާއާއި
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ށ)

ކައުން ސިލްތަކުން ހިންގުމަށް ރާވާ އައު ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.އަކާ ގުޅިގެން ކައުން ސިލްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

ޕްލޭނާއި ،ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ގެ

ތަފު ސީލާއި،

ސްޓަޑީ،

ފީ ސިބިލިޓީ

ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރ  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނި ސްޓްރީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) މިނި ސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭން ސާއި،

މިނި ސްޓްރީ

އޮފް

ނޭޝަނަލް

ޕްލޭނިންގ

އެންޑް

އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެ ސް އައު ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ތައް
ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކައުން ސިލްތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ތަކަކީ ދައުލަތުގެ އެހެން
އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.އެއް ނަމަ ،އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން
އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) ކައުން ސިލްތަކުން ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ.ތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މާލީ އެހީ
ފޯރުކޮށްދިނުން

.15

(ހ)

ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ ހިންގުމަށާއި ،ކައުން ސިލްތަކުން ކުރިޔަ ށްގެންދާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް
ކޮންޑިޝަނަލް

ގްރާންޓެއްގެ

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

9

ގޮތުގައި

ދައުލަތުން

ކައުން ސިލްތަކަށް މާލީ

އެހީތެރިކަން

އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

(ށ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ،ޕީ.އެ ސް.އައި.ޕީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ދައުލަތުގެ
މަ ސްއޫލު އޮފީހާއި ކައުން ސިލާ ދެމެދުގައި އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓު ގެ ފައި ސާ ދޫކުރެވޭނީ އެ އެއްބަ ސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ ކަމަކަށެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި

.16

(ހ)

މިންގަނޑެއްގައި

ކައުން ސިލްތަކުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައް ސަންވާނީ ،އެ އަހަރަކަށް ފާ ސްކުރާ ކައުން ސިލް ބަޖެޓުގެ
ތެރެއިންނެވެ.

ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުން

(ށ)

ކައުން ސިލްތަކުން އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތަކަށް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި
ފައި ސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަން ވާނެއެވެ.

(ނ) އެ އަހަރަކަށް ފާ ސްކުރާ ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން،

ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް ނިންމައިފައިވާ ބަދަލާއި،

ކުރަން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު ކައުން ސިލުން ފާ ސްކޮށް ،މިނި ސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައ ި،
އެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.
(ރ) ކައުން ސިލްތަކުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ،ތިރީގައި ކަނޑައަޅައި ފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
()1

ސިޓީ ކައުން ސިލެއް ނަމަ ،ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ 70%
(ހަތްދިހަ އިން ސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން.

()2

ރަށު ކައުން ސިލެއް ނަމަ ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
)(i

( 500ފަ ސް ސަތޭކަ) މީހުންނަށްވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ މަދުނަމަ،
ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ( 80%އަށްޑިހަ އިން ސައްތ ަ)
އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން.

)(ii

ރަށުގައި

ދިރިއުޅޭ

އާބާދީއަކީ

500

(ފަ ސް

ސަތޭކަ)

މީހުންނާއި

( 999ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ނަމަ،
ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ( 75%ހަތްދިހަ ފަހެއް
އިން ސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން.
)(iii

ރަށުގައި

ދިރިއުޅޭ

އާބާދީއަކީ

1,000

(އެއް

ހާ ސް)

މީހުންނާއި

( 1,499އެއް ހާ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ
އަދަދެއްނަމަ ،ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ( 70%ހަތްދިހަ
އިން ސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން.
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އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

)(iv

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަކީ ( 1,500އެއް ހާ ސް ފަ ސް ސަތޭކަ) މީހުންނާއި
( 1,999އެއް ހާ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ
އަދަދެއްނަމަ،

ސަރުކާރުން އެ

އަހަރަކަށް ދޭ

ހިލޭ

އެހީގެ 65%

(ފަ ސްދޮޅަ ސް ފަހެއް އިން ސައްތަ) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން.
( 2,000ދެ ހާ ސް) މީހުންނަށްވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ ގިނަނަމ ަ،

)(v

ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ( 60%ފަ ސްދޮޅަ ސް އިން ސައްތ ަ)
އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން.
ކައުންސިލްތަކުން

.17

(ހ)

ޚަރަދު ކުރުމުގައި

ކައުން ސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މު ސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 11/2016ދައުލަތުގެ މު ސާރައިގެ ސިޔާ ސަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ގެންގުޅެންޖެހޭ

އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދާއި ،ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާ މު ސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ

މިންގަނޑު

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނެވެ .މިގޮތުން މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން ހޮވާ
މުވައްޒަފުންނަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
(ށ)

ކައުން ސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ އަހަރެއްގެ
ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައް ސަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ
އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކާއި ،ކައުން ސިލަރުންގެ މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ހަމަޖައް ސަންވާނީ ސަރުކާރު ން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިންނެވެ.

(ނ)

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ކައުން ސިލްތަކަށް ހޯދިދާނެއެވެ .އެފަދަ މުވައްޒަފުން ހޯދަ ންވާނީ ވަކި
މުއްދަތަކަށް ،ވަކި ޚާއްޞަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށެވެ .އަދި އެ މަޤާމަކަށް ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކުރެވޭނެކަން ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

(ރ) ކައުންސިލްތަކުން އައު މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން (ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި
ވިޔަ ސް) ހޯދަން ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،ކައުން ސިލަށް ހުށަހަޅައި ،އެ ކަމެއް ކައުންސިލުން
ފާ ސްކުރުމުންނެވެ.
(ބ)

ކައުން ސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)
ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖު ރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ކައުން ސިލްތަކުން ރަ ސްމީ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައިވާ
މަ ސައްކަތްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި އެ ދަތުރުތަކަށް
ޚަރަދުކުރާނީ

ކައުން ސިލްތަކަށް އެ އަހަރު ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓުގައި އެ ކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

އަދަދުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

(އ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކައުން ސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރާ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަ ސައްކަތްތައް ކުރާ ވަގުތު
އެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމާއި ސައި ދޭންވާނީ ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

(ވ)

މަރާމާތުކުރުމަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެ ކަންތައްތައް ރާވައިފައިވާގޮތް
ބަޔާންކޮށް ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި އެ ޕްލޭނުގައި
ހިމަނައިފައިނުވާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަ ސައްކަތެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ،އެ މަ ސައްކަތެއް ނުކުރުމުގެ
ސަބަބުން މުހިންމު ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑިދާނެކަމަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.

(މ)

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން އެހީއެއް ނުވަތަ ސަބް ސިޑީއެއް ކައުން ސިލްތަކުން
ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.

(ފ)

ކައުން ސިލްތަކުން ފައި ސާއާއި "އިން -ކައިންޑް" އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ،ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި
ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ،ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެކަމުން މަންފާކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ދ)

.1

ހިލޭ ސާބަހަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް.

.2

ކައުން ސިލު ގެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮ ސައިޓީތަކަށް.

މި މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ،އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް
ކައުން ސިލްތަކުން ފައި ސާއާއި "އިން -ކައިންޑް" އެހީ ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ތ)

ކައުން ސިލްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ދިމާވާ މައް ސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގައި އެއްވެ ސް ފަރާތަކަށް ފައި ސާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ފުރު ސަތު ކުޑަކުރުމުގެ
ގޮތުން ،މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އިޖު ރާއަތްތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ބެސްޓް
ޕްރެކްޓި ސްއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ލ)

ކައުން ސިލްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ދިމާވާ މައް ސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެއްލުމުގެ
ބަދަލުގައި އެއްވެ ސް ފަރާތަކަށް ފައި ސާ ދޭންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ ފައި ސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ
ކައުން ސިލު ގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ .އަދި މި ފައި ސާ ދޫކުރަންވާނީ ކޯޓުން ނިހާއީ ޙުކުމްކޮށ ް،
ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

.18

(ހ)

ކައުން ސިލްތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ މަހު ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފު ސީލު ،ހިނގަމުންދާ މަ ސް ނިމުމުގެ
ކުރިން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

()1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މުވައްޒަފުންގެ މު ސާރައާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދާއި ،އެހެނިހެން އެލަވަން ސްތަކުގެ ޖުމުލަ
ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް.

()2

ކައުން ސިލްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި ދަތުރުތަކުގެ ތަފު ސީލު (ކޮންމެ ދަތުރެއް ވަކިން އެނގެން
އޮންނަ ގޮތަށް)

()3
(ށ)

ކައު ން ސިލްތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުއާރޓަލީކޮށް މިނި ސްޓްރީން އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.
()1

ކައުން ސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާ ދޫކުރި ގޮތުގެ ތަފު ސީލު.

()2

ކައުން ސިލްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތަފު ސީލު.

(ނ) މި އު ސޫލުގެ ބޭނުމަށް ،ކައުން ސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ އެ ކައުން ސިލް ނި ސްބަތްވާ
އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަ ސޭހަކާމާއެކު ފެންނާނެ އަދި ކިޔޭނެ ގޮތަކަށެވެ.
ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް

.19

(ހ)

ތަންފީޒު ކުރުމުގައި

ކައުން ސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާ ދޭނީ ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ބަލައި ،މަހުން މަހަށް
ނުވަތަ ކުއާރޓަލީކޮށެވެ.

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

(ށ)

ކަންކަން

ކައުން ސިލްތަކުން ކޮންމެ މަހެއްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ބޭންކް އެކައުންޓަރ ރިކޮން ސައިލްކޮށްފައިވާ
ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި ބޭންކް ރިކޮން ސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ) މިނި ސްޓްރީން އެ މަހެއްގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައި ސާ ދޫކުރާނީ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ކައުން ސިލްތަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ރ) މާލިއްޔަތުގެ ގަ ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ޚަރަދު ރިޕޯޓުތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް
މިނި ސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ

.20

(ހ)

ކަންކަން ބަލަހައްޓާ

ޒިންމާއެކެވެ.

ވެރިންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކައުން ސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުން ސިލްގެ ރައީ ސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

(ށ)

ކައުން ސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު

އެކުލަވައިލުމުގައި މުވައްޒަފުން

ހޯދުމަށާއި ،ރަށުގެ

ތަރައްޤީގެ

މަޝްރޫޢުތަކަށް އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކައުން ސިލުގެ ރައީ ސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ
މަ ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
(ނ) ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް މިނި ސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަކީ ކައުން ސިލުގެ ރައީސާއި
ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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އަދަދު1176 :

ވޮލިއުމް48 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

(ރ) މާލިއްޔަތުގެ ޤާ ނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުން ސިލުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގެ
މަ ސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ އެންމެ އި ސްފަރާތަކީ ކައުން ސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރަމުންދާ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލެވެ.
މާނަކުރުން

.21

ޢަމަލުކުރުން

.22

މި އު ސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމަނައިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކ ު،
މި އު ސޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަ ސްބަހާއި އިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރާނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
"މެދުރާ ސްތާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ވިދިވިގެން އަންނަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މުއްދަތަށެވެ.
"ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް" ކަމަށް

ބުނެފައި އެ

ވަނީ ،ވަކި ޚާއްޞަ

ހާލަތްތަކެއްގައި

ޝަރުޠު ތަކަކާއެކު ދައުލަތުން ކައުން ސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީއަށެވެ.
"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2016ދައުލަތުގެ
މު ސާރައިގެ ސިޔާ ސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި "ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުނ ް"
މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށެވެ.
"މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށެވެ.
"މިނި ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސްއަށެވެ.
"ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށެވެ.

މި އު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އު ސޫލުޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 16 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް

ނުފެތޭނެކަމަށް މިނި ސްޓަރ

އޮފް

ފިނޭން ސަށް ފެންނަނަމ ަ،

އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކައުން ސިލަކުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަވެގެން ( 1އެކެއ ް)
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.
__________________________________________________________________
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