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 އޮފް ފިނޭންސް ނިސްޓްރީ މި

 ، ލެމާ       
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދައުލަުތގެ ބަެޖޓު ބައިުކރުމާއި އެްއބަިއން އަެނއް ބަޔަށް އްޔިތުްނގެ ރަ
 ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު 

 

)ދައުަލތުެގ  2006/3ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 96ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ،ލަކީސޫއު މި ހ() . 1 ފު ތަޢާރަ
ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ،  ގެވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  49ގެ  މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު(

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން
ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް  ގެތުމާލިއްޔަ ދައުލަތުގެ ހިނދު،  އޮތް

މި ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނީ ނައްޞުގެ ދަށުން ހެިދފައިާވ  ފައިވާތީ،ވައިކަމަށް ކަނޑައަޅުއް
 ލެކެވެ.ސޫއު

)ދައުލަތުގެ އަހަރީ  3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  ،ފައިވަނީވައިލައިލު އެކުލަސޫމި އު )ށ(
އަްށ  )ބަޖެޓް ދޫކުރުމާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން( 4ބާބު  ،އާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން(

 ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.   ރިޢާޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ

މުގެ މަްޤޞަދަކީ، އެ މާީލ އަހަރަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރާ ލުވައިލު އެކުލަސޫއު މި (ނ)
ވުރެ ޚަރަދު އިތުރު ނުކުރުމާއި، ވަކިކަމަކަށް  ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި، ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް

ބަޖެޓް  ،ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ހަމައެކަނި އެ  ،ނަމަ ފައިވާޅައިޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަ
 ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. އެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް 

ދައުލަުތގެ ަބޖެޓް 

ތައްޔާރުކޮށް 
 ހުށަހެޅުން 

  

ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިނިސްޓަރ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ރަ .2
 ރާޢަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ޖުއި

އާންމު ބަެޖޓުގައި  ،އަދަދާއިަލ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓު ހުށަހަޅާއިުރ ހުށަހަޅާނީ، ބަޖެޓުެގ ޖުމު )ހ(
 ލެއްގެ ތާވަ  ބަޖެޓު  ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮަތށް އޮފީސްތަކުގެމަސްއޫލު ފައިވާ  ޅައިކަނޑައަ

 ގޮތުގައެވެ. 

ކޮންޓިންޖެންސީގެ ޮގތުގަިއ މިނިސްޓަރަށް ގިނަވެެގން ެޖޓު ހުަށހަޅާއިރު ދައުލަތުގެ ބަ )ށ(
 ޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ބަޖުމުލަ ކަނޑައަޅައި، މިންވަރެއް  ކުރުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެޚަރަދު
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ދައުލަުތގެ ަބޖެޓާއެކު 

ހުށަހަޅާ ަބޖެޓް 
 ރިޕޯޓް

އުލަތުގެ ބަެޖޓާއެކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅާ ބަެޖޓު ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ދަ .3
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ. 

  ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް )ހ(

 ޞާ ޚުލާ ޓުގެބަޖެ )ށ(

 ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ  )ނ(

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު  )ރ(

 ންޓް ޕްރޮގްރާމް މަވެސްޓްރ އިންޓަސެކްޕަބްލިކް  )ބ(

ފާސްކުރާ ަބޖެޓުން 

 ޚަަރދުކުރުން 
ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ޮގތުގެ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންރަ .4

 މަތިންނެވެ.

 ނުާވނެ ވުރެ އިތުރު ށްޖުމުލަ ބަޖެޓަ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެ މާލީ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ )ހ(
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ވުެރ  ލަ ބަޖެޓަށްމުާފސްކުރާ ޖު، ނަމަވެސް ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(
 ޅައިގެން ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަ ،އިތުރަށް އެ މާލީ އަހަރެއްގައި ޚަރަދުކުރެވޭނީ

 ފާސްކުރުމުންނެވެ.އެ ބަޖެުޓ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

އާންމު ބަޖެޓުން 

 ޚަަރދުކުރުން 
ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަން ލުޚަރަދުކުރުމުގައި މަސްއޫންމު ބަޖެޓުްނ އާ .5

  ންނެވެ.ތިމަ

އޮފީހަކަށް  ލުބަޖެޓުގައި އެ މަސްއޫ އެ  ،ޚަރަދުކުރަންވާނީއާންމު ބަޖެޓުން އޮފީސްތަކުން  ލުމަސްއޫ )ހ(
 މަތިްނނެވެ.  ގޮތެއްގެ ނެވުރެ އިތުރުނުވާ ފައިވާ ފައިސާއަށްޅައިކަނޑައަ

 
އޮފީހަކުން  އާންމު  ލުމަސްއޫނަމަވެސް،  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(

އެކު، ޔާޚަރަދުކުރެވޭނީ، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ކޮންޓިންޖެންސީގެ ގޮތުގައި ވުރެ އިތުރަށް ބަޖެޓަށް
)ފަހެއް އިންސައްތަ(  5ފައިވާ ފައިސާގެ %ޅައިކަނޑައަ އޮފީހަކަށް ލުއާންމު ބަޖެޓުގައި އެ މަސްއޫ

 މަތިންނެވެ.    ގޮތެއްގެވުރެ އިތުރު ނުވާނެ  އަށް

 ލުމަްސއޫ
އޮފީސްތަުކގެ 

ބަޖެޓުގެ އެްއަބއިން 
އަނެއް ބަޔަށް 

 ބަދަލުކުުރން 

ެއއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަަދލުކުރުމުގައި  ގެ ލު އޮފީހުގެ ބަޖެޓުއޫފައިވާ މަސްޅައިަކނޑައަންމު ބަޖެޓުގައި އާ .6
 ޖެހޭީނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މަލުކުރަންޢައެ އޮފީހަކުން 

ޑިޖިޓުގެ  )ތިނެއް( 3ދައުލަތުގެ ޗާޓް އޮފް އެކައުންޓްސްގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރ ކްލަސިފިކޭޝަންގެ  )ހ(
ިމނިސްޓަރ ބަދަލުކުރެވޭނީ  ފައިާވ ފައިސާ އެއްބައިން އަނެްއބަޔަށް ނައިހިމަ ތަކުގައި ކޯޑު ބަޖެޓު

 އެކުގައެވެ. ޔާހުއްދަ އޮފް ފިނޭންސްގެ
 

މެދުގައި  ތަކުގެކޯޑު ޑިޖިޓް( 6) ސީލީފުތަ ފައިވާނައިމަހިދަށުން ޑިޖިޓުގެ ބަޖެޓް ކޯޑުގެ  3 )ށ(
ގެ ވެރިޔާ އޮފީހުގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ލުމަސްއޫ ވޭނީކުރެބަޔަށް ބަަދލުއެއްބައިން އަނެއް 

 އެކުގައެވެ.ޔާހުއްދަ
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ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

އެްއަބއިން ބަޖެޓުގެ 
އަނެއް ބަޔަށް 

 ބަދަލުކުުރން 

ބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޕަ .7
 ންނެވެ.ތިތިރީގައިވާ ގޮތުެގ މަޢަމަލުކުރަންވާނީ 

 

ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ  ގެޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ،ފައިވާ ފައިސާޅައިއަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޕީ.އެސް.އައި.ޕީ )ހ( 
 ރެވޭނެއެވެ. ކުނު ބަދަލެއްގްރާމަކަށް އެހެން ޕްރޮ

 މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަގު  ،ފައިުނވާނައިއެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަ )ށ(  
 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ބަޖެޓުން ،ކަށްޢަބޮޑު އައު މަޝްރޫ ވުރެ ން ރުފިޔާއަށް ޔަމިލި)އެކެއް(  1

 ގެންެނވެ.ލިބިމުން ހުއްދަ ލިޔުގެ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި  ،ޚަރަދުކުރެވޭނީ

ފައިނުވާ، މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަގު ނައިއެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަ )ނ(  
ކަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ބަޖެޓުން ޢަވުރެ ކުޑަ އައު މަޝްރޫ ން ރުފިޔާއަށްޔަމިލި)އެކެއް(  1

 ޚަރަދުކުރެވޭނީ، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

މަޝްރޫޢެއްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  އެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލެއް،ފައިވާ މަޝްރޫޢެއްގެ ނައިބަޖެޓުގައި ހިމަ (ރ)  
ށް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ކަ ނަމަ، އެ ކަމަ  ވުރެ ބޮޑުވާ  އަށް)ތިރީސް އިންސައްތަ(  30%

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

 އަގުގެ  ޖުމުލަ  މަޝްރޫޢެއްގެ އެ ބަދަލެއް، ގެންނަ އަގަށް މަޝްރޫޢެއްގެ ފައިވާނައިހިމަ ބަޖެޓުގައި (ބ)  
ކުރެވޭނީ  ޚަރަދު ބަޖެޓުން ށް ކަކަމަ އެ  ނަމަ، ކުޑަ  ވުރެ އަށް)ތިރީސް އިންސައްތަ(  30%

 .ބިގެންނެވެލި ލިޔުމުން ހުއްދަ މިނިސްޓަރުގެ

ނަމަވެސް،  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް( ބ) އާއި،( ރ) އާއި ( ނ) އާއި (މި މާއްދާގެ )ށ (ޅ)  
ވުރެ އިތުރަށް  ފައިވާ ޖުމުލަ ފައިސާއަށްޅައިޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ކަނޑައަފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި 

 ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ންނެވެ.ނަކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިޓަކައި، ައންނަނިވި ލަފުޒުތައް މާ ލުގެ ބޭނުމަށްސޫ އުމި .8 މާނަކުރުން 

 އަށެވެ.މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ،"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ   

 96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ފާސްކުރާ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލީ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ހިނގަމުންދާ ބަޖެޓަަކްށ 

 ވެ.  އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފައިސާއަށެ

ބޭރުގެ  ،އެހީއާއި "އާންމު ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި، ހިލޭ
ފިޔަވައި ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި  ނީގެ ފައިސާފަރާތްތަކުން މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާ ދަރަ

 ފައިވާ ފައިސާއަށެވެ. ޅައިކަނޑައަ

ސަރުކާރުގެ ލު އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި އޫ"މަސް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފީހަކަށެވެ.  ކަމަށް ލު އޮފީސްއޫމަސް

ލު އޮފީހާއި އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ އޫލު އޮފީހުގެ ބަޖެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްއޫ"މަސް
 ފައިވާ ޖުމުލަ ބަޖެޓަށެވެ. ވައިލައިއޮފީސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަދަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ 
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ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ" ކަމަށް ބުނެފައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް" ނުވަތަ ""
 ތަކުގެ ޕްރޮގްރާމަށެވެ. ޢުނުވަތަ މައްތިނި ަމޝްރޫ ޤީމްރާނީ ތަރައްޢުއެވަނީ، ދައުލަތުން ިހންގާ 

 ރާ ޝާއިޢުކުމި އުސޫލު ގައި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،ލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީސޫމި އު )ހ( .9 ކުރުން ޢަމަލު
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ވަނަ  2019 ހިނގަމުން މިދާ، އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުތަކަށް މި އުސޫލެްއ 

 ނުހިނގާނެއެވެ. 
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