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 ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،    
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު 
 ގޮތުގެ އުސޫލުތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މި އުސޫލަކީ )ހ( .1 ފާއި ނަންރަތަޢާ
ކައުންސިލްތަކުން ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 4.03ވަނަ މާއްދާއާއި  4.01 ވަނަ މާއްދާއާއި 3.03

މަތިން  އަންދާޒާ ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ 
ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލަތަކަށް 
އެކަށައަޅައިފައިވާ ފައިސާ އެ ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ 

ރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކު ،ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި
 ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު  ،ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި "ކައުންސިލްތަކަށް ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ(
 ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ޤާނޫނު  ،)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި 2006/3މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2 މަޤްޞަދު
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ  2010/7ނަންބަރު 

ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް ތުރާއަޖުއި

ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި، ބަޖެޓުން  ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް މާލިއްޔަތުގެ މާއި، ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރު

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
 ކަނޑައެޅުމެވެ.

 ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ .3
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ 

 ހިލޭ އެހީގެ ތަފުސީލު

 .(އިންސައްތަ )ފަހެއް %5 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ )ހ(

 ފަދަ ތަންތަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރު ,ރަށްރަށާއި، ފަޅާއިބިމާއި،  )ށ(
 (.އިންސައްތަ )ސާޅީސް 40%

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީކަމުގައި  )ނ(
އެ އަހަރު  ، ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއާއިބަލާނީ، ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީން ވަކި ކަމަކަށް

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންކަމުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި، ބިމާއި، 
ފަރު ފަދަ ތަންތަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އުނިކުރުމުން އަންނަ  ،ރަށްރަށާއި، ފަޅާއި

 އަދަދެވެ.

ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ޖުމުލަ ފައިސާ  )ހ( .4 ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ
 ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅާމިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ބަހައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ މިންވަރު ބިނާކުރާނީ އަންނަނިވި ފިސްކަލް ފޯމިއުލާގެ ތެރެއިން ހިލޭ އެހީ  )ށ(
  ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ؛އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ( ،އާބާދީ )އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނަމަ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ (1) 

އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ  ،ބިމުގެ ސަރަޙައްދު )އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނަމަ (2) 
 ؛ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ޖުމުލަ(

އަތޮޅުގެ ވަކިވަކި   ،އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ ހުރި ދުރުމިން )އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނަމަ (3) 
 ؛ރަށްރަށާއި ވެރިކަން ކުރާ ރަށާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނުގެ ޖުމުލަ(

 ؛މާލެއާ ހުރި ދުރުމިން (4) 

 އަދި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަޒަންކޮށް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސަށް ދޭ ސްކޯރ. (5) 

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ފިސްކަލް ފޯމިއުލާގެ  ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި )ނ(

 ދަށުން ހިލޭ އެހީ ބަހަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތްތަކަށެވެ.

 )ހަތްދިހަ ހައެއް އިންސައްތަ(  %76ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް  (1)   

 )އަށެއް އިންސައްތަ(  %8އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް  (2)   

 )ސޯޅަ އިންސައްތަ( %16 ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް (3)   
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ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭނެ މިންވަރުތައް ލާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާގެ ދަށުން ހިލޭ އެހީ ކަނޑައަޅާއިރު ބަ )ރ(  
 ވަނީއެވެ. މިތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި 

    

ސްކަންދެވޭ މިންވަރު ނުވަތަ ވެއިޓޭޖް / ބުރަދަން   އި

ޓީ ކައުންސިލްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް  ކައުންސިލްތައް ރަށު  ވޭރިއަބަލް  ސި

 %65 %60 %75 ދިރިއުޅޭ އާބާދީ

 %15 %5 %10 ބިމުގެ އޭރިއާ

 %0 %25 %5 އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށާ ހުރި ދުރުމިން

 %15 %5 %5 މާލެއާ ހުރި ދުރުމިން

 %5 %5 %5 ގެ ޕާފޯމަންސްލުކައުންސި

    

އިކުއަލައިޒޭޝަން 

 އެލޮކޭޝަން

އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވިޔަ ނުދީ  )ހ( .5
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ފިސްކަލް ފޯމިއުލާގެ ދަށުން ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން 

 ދާގެ އިކުއަލައިޒޭޝަން އެލޮކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ މެދުގައި މި މާއް
 ރާނެއެވެ.ޢަމަލުކުން )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ

 އީކުއަލައިޒޭޝަން އެލޮކޭޝަން ބަހަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. )ށ(  

 ( އިންސައްތަ )ދިހައެއް %10 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަ ފައިސާގެ (1)   

 ( އިންސައްތަ )ފަންސާސް %50އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަ ފައިސާގެ  (2)   

 ( އިންސައްތަ )ދިހައެއް %10ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަ ފައިސާގެ  (3)   

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ 

 އާމްދަނީ 

 

ށްދޭ ޚިދުމަތެއް އޮފީހަކުން ފޯރުކޮކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ދައުލަތުގެ  )ހ( .6

  ،ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައިފައިވާނަމަ  ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ
 ފީތަކަކީ އެ ކައުންސިލަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.   ނަގާ އެ ޚިދުމަތްތަކަށް
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ނަގާ ކުއްޔާއި  75ޤާނޫނު( ގެ 

  ފީއަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.  

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކުހާއި ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ  )ނ(  
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ތެރެޔަކުގުޅިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ކައުންސިލްތަކުގެ އާމްދަނީގެ 

ކައުންސިލްތަކުން 

އަންހެނުންގެ 

ތަރައްޤީއަށް 

ސައްކަތްކުރާ މަ

 އެހީދޭ މާލީކޮމިޓީއަށް 

ވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަކައުންސިލްތަކާ  ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ، )ހ( .7
  ދަދުގެ މަދުވެގެންއަލަ މުތެރޭގައި، އެ ފައިސާގެ ޖު ދުވަހުގެ  (ތިރީސް) 30ގިނަވެގެން 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ފަހެއް އިންސައްތަ  5%

 ފައިސާ  އެ އަދި ކައުންސިލްތަކުން ވާނެއެވެ.ވާލުކުރަންހަތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީއާ 
 ކައުންސިލެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.އެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ،ކައުންސިލްތަކުން )ށ(  
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ، އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް )އިޖުތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ އެހެން 

 ސައްކަތްކުރުމަށެވެ.   ގޮތަކުންވެސް( މަ

ގެ ތަކުކައުންސިލް

އަންދާޒާ ބަޖެޓު 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން

ކައުންސިލްތަކުން މެދުރާސްތާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލައި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން  )ހ( .8
ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި  ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ 
އާމްދަނީއަށް ބަލައި، ފުދުންތެރި މިންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އަރަނި 

 ކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެވެ.ބަޖެޓަކަށް ވާސިލުވުމަށް ކައުންސިލްތަ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު  )ށ(  
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން )ފަނަރަ(   15ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ  ތައްޔާރުކޮށް،

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި، މެދުރާސްތާގައި ކައުންސިލްތަކަށް  )ނ(  
 ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ  ،ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމާއި )ރ(  
 ގެން އެ ސިޔާސަތުލައިވައިގެ އާމްދަނީން ދެކޮޅުޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަލުޚަރަދުތައް ކައުންސި

 ލެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ ސާއިގެ ރައީލުތަންފީޒުކުރުމުގައި ޖަވާބުދާރީވާނީ ކައުންސި
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އަންދާޒާކުރެވޭނަމަ، އެ ކައުންސިލްތަކުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް  )ބ(  
 ބަޖެޓު ފައިނޭންސިންގ ޕްލޭން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،އަންދާޒާ ބަޖެޓުގައިޅާ ހުށަހަ ގެންތައްޔާރުކޮށް

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނުނަގާ ކައުންސިލަކުން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް ހިންގާނަމަ، އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ  )ޅ(  
ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު ، ކައުންސިލެއްގެ ބޭންކް އަކައުންޓުތަކުގެ ބެލަންސަށްވުރެޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި އެ 

 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ގައި ދަރަނި ނަގައިގެން ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ނުމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭ )ކ(  
ލިޔުމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ގައި ދަރަނި ނެގުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ނުހުށަހަޅާނަމަ، އެ ޕްލޭ

 ލިބިގެންނެވެ. ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ

)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކައުންސިލުތަކުން ދަރަންޏެއް ނެގުމުގައި )އ(  

 ކުރަން ތައް ފުރިހަމަތުރާއަޖުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި 24ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ވާނެއެވެ.

ގެ ތަކުކައުންސިލް

ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ 

ފަންޑުތަކުގެ 

ބަޖެޓު  ޚުލާޞާއާއި

 ކުރާނެ ގޮތް

 ބަޖެޓެކެވެ.  ގެކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ މެދުރާސްތާ )ހ( .9

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންޑުތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް  )ށ( 
 ކައުންސިލްތަކުގެ ޖުމުލަ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 .ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ (1)  

 .ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީ (2)   

 .ޓްރަސްޓް ފަންޑް (3)   

ނާޔަތްތަކާއި އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ޢިކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި  )ނ(  
 ންނެވެ. ބަޖެޓުކުރަންވާނީ ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ

ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
 ކުއްލިގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަންހިނގަމުންދާ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް  )ހ( .10

 ،އެ ކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއި ، ލަތެއްގައިހާޖެހިއްޖެ 
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ، އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ހިމަނައި

 ލުގެ ތަފުސީ ޓުފާސްކޮށް، ފާސްކުރި ބަޖެޓު އެ ބަޖެކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި،  ކައުންސިލުން 

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.، މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި

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

މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި 

 ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުގައި )ހ(  .11

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު )ޖީއެލް ކޯޑުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ  ޚަރަދާއިޖުމުލަ ބަޖެޓު: ރިކަރަންޓް  (1)  
 ގޮތަށް(

 ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ )ޖީއެލް ކޯޑުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ގޮތަށް( (2)   

  .ނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލުޢިމުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި  (3)   

  .ޕްރޮގްރާމް ފޯމު (4)   

  .ރަށު ބަޖެޓު ފޯމު (5)   

  .ގެ ޚަރަދުކެއްމަޝްރޫޢުތަހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ  (6)   

 .ކުރުމާއި ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޕްލޭންތުމަރާމާ (7)   

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ން ލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީޢުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ )ށ(  
 .މަތިންނެވެ

ކައުންސިލްތަކުން 

ހިންގާނެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 

 އެކްޓިވިޓީތައް

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުން  11މި އުސޫލުގެ  )ހ( .12
ގެ ދަށުން ނުފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނާއި، ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ

 2010/7ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިސްކަންދީފައިވާ ތަރުތީބާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،ހަރަކާތްތަކާއި ،ކަންކަމާއި

ފައިވާ ނައިކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭންތަކުގައި ހިމަ )ށ(  
ވާ މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑުތަކެއް )އިންޑިކޭޓަރތައް( ލުސިހާހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޅައިއެ އަހަރަކު ހިންގަން ކަނޑައަ )ނ(  
އަހަރީ ޓާގެޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ،ނިސްބަތް

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރީ ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. -ދަށުން ހިންގާ ސަބް

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

 މަޝްރޫޢުތަކުގެ

 ތެރެއިން ކައުންސިލް

ގެ .ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން، ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ )ހ( .13
  ،ވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީ  ން( ރުފިޔާއަށްޔަ)ފަސް މިލި -/5,000,000ތެރެއިން 

 ދާއިރާއެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އިދާރި އެ 
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ކުރާނެ  ޛުތަކުން ތަންފީ

 މަޝްރޫޢުތައް

ގެ ތެރެއިން .ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ސިޓީއެއްގައި ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ )ށ( 
އިދާރީ އެ  ،ން( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީޔަ)ފަނަރަ މިލި -/15,000,000

 ދާއިރާއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ  ގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސަލާމަތާ.ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ )ނ(  
 ނޫނެވެ.  ތަކެއްޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޞްތިޞާޚްއި

ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ

މަޝްރޫޢު 

ލައި ތަންފީޒު ވައިއެކުލަ

ކުރިން ކުރުމުގެ 

 އާއިކައުންސިލް އިދާރާ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ނުތަކަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ.ޕީ.އެސް.އައި.ޕީވައިލާ ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަ )ހ( .14
 ގެލު ވާ މަޝްރޫޢުއެއްކަން ކައުންސިލުފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިނައިހިމަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސާއިރައީ

އަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް .ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށް ރާވާ އައު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ )ށ(   
 ،ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ،ގެ ތަފުސީލާއި.ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ، އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭނާއި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް  1ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭމިނިސްޓްރީ އޮފް  ސާއި،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން )ނ(  
ތައް .ޕީ.އެސް.އައި.ޕީވެސް އައު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ

އެހެން ތަކަކީ ދައުލަތުގެ .ފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީޅައިކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަ
ނަމަ، އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން  އެއް.ފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީނައިއޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަ

 އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

ށް ގެންދަންވާނީ މާލިއްޔަތުގެ ޔަތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ކުރި.ޕީ.އެސް.އައި.ޕީކައުންސިލްތަކުން  )ރ(  
 ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މާލީ އެހީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން

ށްގެންދާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ޔަކައުންސިލްތަކުން ކުރި ،ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ހިންގުމަށާއި )ހ( .15
ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 
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ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ދައުލަތުގެ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއް ދިނުމުގެ ކުރިން، ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  )ށ(  
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަސްއޫލު އޮފީހާއި ކައުންސިލާ ދެމެދުގައި 

ގެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޓުކޮންޑިޝަނަލް ގްރާން
 ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ ކަމަކަށެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި 

މިންގަނޑެއްގައި 

 ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުން

އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ  ،ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ )ހ( .16
 ތެރެއިންނެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުން އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތަކަށް އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  )ށ( 
 ވާނެއެވެ.  ޚަލާޞްކުރަން ކައިފައިސާ ދައް

ފައިވާ ޅައިއެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަ )ނ(  
 ،ފައިވާ ބަދަލާއިމައިކުރިން،  ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް ނިން މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ

  ،ކުރަން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް، މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި 
 ވާނެއެވެ.  ލޫމާތު އާންމުކުރަންޢުއެ މަ

ފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޅައިތިރީގައި ކަނޑައަ ،ކައުންސިލްތަކުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު )ރ(  
 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

  70ނަމަ، ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ % ކައުންސިލެއްސިޓީ  (1)   
 .)ހަތްދިހަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން

 ނަމަ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލެއް (2)   

    (i) 500 ،ަފަސް ސަތޭކަ( މީހުންނަށްވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ މަދުނަމ( 
)އަށްޑިހަ އިންސައްތަ(  80ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ %

 .އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން

    (ii) ިފަސް ސަތޭކަ( މީހުންނާއި  500އުޅޭ އާބާދީއަކީ ރިރަށުގައި ދ( 
ނަމަ،  )ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް 999

)ހަތްދިހަ ފަހެއް  75އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ %ސަރުކާރުން އެ 
 .އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން

    (iii) ިއެއް ހާސް( މީހުންނާއި  1,000އުޅޭ އާބާދީއަކީ ރިރަށުގައި ދ( 
)އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ  1,499

)ހަތްދިހަ  70އަދަދެއްނަމަ، ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ %
 .އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން
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    (iv) ިއެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ( މީހުންނާއި  1,500އުޅޭ އާބާދީއަކީ ރިރަށުގައި ދ(
)އެއް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ  1,999

  65އަދަދެއްނަމަ، ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ %
 .)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން

    (v) 2,000  ،ަދެ ހާސް( މީހުންނަށްވުރެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ ގިނަނަމ(
)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ(  60ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީގެ %

 .އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން

 ކައުންސިލްތަކުން

ޚަރަދު ކުރުމުގައި 

ގެންގުޅެންޖެހޭ 

 މިންގަނޑު

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކައުންސިލްތަކުގެ  )ހ( .17
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި 2016/11

ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދާއި
ހޮވާ ނެވެ. މިގޮތުން މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

 ކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.މުވައްޒަފުންނަ

ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެ އަހަރެއްގެ  )ށ(  
މިގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު  ،އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކާއި
 ން ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިންނެވެ.ހަމަޖައްސަންވާނީ ސަރުކާރު

ންވާނީ ވަކި ހޯދަފަދަ މުވައްޒަފުން އެދާނެއެވެ. ހޯދިގުތީ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްތަކަށް ވަ )ނ(  
ށް ބަޖެޓުން ކަމަޤާކުރުމަށެވެ. އަދި އެ މަ މަސައްކަތްތަކެއް ޚާއްޞަމުއްދަތަކަށް، ވަކި 

 ވާނެއެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަންސާއި ގެ ރައީލުޚަރަދުކުރެވޭނެކަން ކައުންސި

މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި އައު މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން )ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ ކައުންސިލްތަކުން  )ރ(  
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި، އެ ކަމެއް ކައުންސިލުން ، ވިޔަސް( ހޯދަން ހުއްދަ ދޭންވާނީ

 ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

 ނު(ނޫ)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުގައިހޯދުކައުންސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން  )ބ(  
 ރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ޖުފައިވާ އިޅައިގައި ކަނޑައަ

ގައިވާ ނުގެ ޕްލޭޤީކައުންސިލްތަކުން ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައް )ކ(  
 ކަށްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަތުރުތަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކެއް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓުގައި އެ އަހަރު ޚަރަދުކުރާނީ  ކައުންސިލްތަކަށް އެ
 އަދަދުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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 ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ވަގުތު  ޚާއްޞަކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރާ  )އ(  
ޅައިފައިވާ ގޮތުގެ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމާއި ސައި ދޭންވާނީ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ

 މަތިންނެވެ.  

ފައިވާގޮތް ވައިކަންތައްތައް ރާ މަރާމާތުކުރުމަށާއި ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެ )ވ(  
ގައި ނުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އެ ޕްލޭނާ ބަޔާންކޮށް، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭ

ގެންދެވޭނީ، އެ މަސައްކަތެއް ނުކުރުމުގެ  ށްޔަމަސައްކަތެއް ކުރިފައިނުވާ މަރާމާތުކުރުމުގެ ނައިހިމަ
 ނަމައެވެ.  މު ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑިދާނެކަމަށް ފެންނަންސަބަބުން މުހި

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން އެހީއެއް ނުވަތަ ސަބްސިޑީއެއް ކައުންސިލްތަކުން  )މ(  
 ނުވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދީގެން

ތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ޢަޖަމާ ،ކައިންޑް" އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ-"އިން އާއިކައުންސިލްތަކުން ފައިސާ )ފ(
ކުރެވިގެން، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެކަމުން މަންފާކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ޚާއްޞަވަކި ކަމަކަށް 

  .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 .ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްހިލޭ  .1   

 .ގެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށްލުކައުންސި .2   

މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް  )ދ(  

 ނުދެވޭނެއެވެ. ކައިންޑް" އެހީ ފޯރުކޮށެއް-"އިން އާއިކައުންސިލްތަކުން ފައިސާ

ކައުންސިލްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެއްލުމުގެ  (ތ)  
މުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރު

ރާއަތްތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ބެސްޓް ޖުމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އި ،ގޮތުން
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.   ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް

ކައުންސިލްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެއްލުމުގެ  )ލ(  
ރަދުކުރަންވާނީ ޚަބަދަލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ ފައިސާ 

ކުމްކޮށް، ޙުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި މި ފައިސާ ދޫކުރަންވާނީ ކޯޓުން ނިހާއީ ލުކައުންސި
  ލާތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. ޙަމަރު ޢީޝަރު

ހިނގަމުންދާ މަސް ނިމުމުގެ  ލު،ކައުންސިލްތަކުން ފާއިތުވެދިޔަ މަހު ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީ )ހ( .18 ލޫމާތު ހާމަކުރުންޢުމަ
  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކުރިން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި
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އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމުލަ  ،އިތުރުގަޑީގެ ޚަރަދާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި (1)   
 .ޚަރަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް

ގެން )ކޮންމެ ދަތުރެއް ވަކިން އެނ ލުކައުންސިލްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި ދަތުރުތަކުގެ ތަފުސީ (2)
 އޮންނަ ގޮތަށް(

 ންސިލްތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު.ކައު (3)

 ވާނެއެވެ. އާންމުކުރަންން ލޫމާތު ކުއާރޓަލީކޮށް މިނިސްޓްރީޢުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ )ށ(  

 .ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު (1)   

 .ކައުންސިލްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު (2)   

 ލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާޢުމި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލްތަކުން މަ )ނ(  
 ގޮތަކަށެވެ. ކިޔޭނެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކާމާއެކު ފެންނާނެ އަދި  އިދާރީ

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް 

ތަންފީޒު ކުރުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން

މަހަށް މަހުން  ،ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޭނީ ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ބަލައި )ހ( .19
 ނުވަތަ ކުއާރޓަލީކޮށެވެ. 

ރިކޮންސައިލްކޮށްފައިވާ  ޓަރކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ މަހެއްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ބޭންކް އެކައުން )ށ(
 ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމެންޓް މިނި

މަހެއްގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެން މިނިސްޓްރީ )ނ(
 ލިޔުންތައް ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ފައިވާ މުއްދަތަށް   ޅައިވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ޚަރަދު ރިޕޯޓުތައް ކަނޑައަގަމާލިއްޔަތުގެ  )ރ(
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް 

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ 

ޓާ ކަންކަން ބަލަހައް

ވެރިންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ސާއިކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީ )ހ(  .20
 ޒިންމާއެކެވެ.  

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ، މަށާއިހޯދުލުމުގައި މުވައްޒަފުން ވައިކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު އެކުލަ )ށ( 

ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީސާއި ގެ ރައީލުމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކައުންސި
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ސާއި ރައީގެ ލުބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް މިނިސްޓްރީއަށް  ފޮނުވުމަކީ ކައުންސި )ނ(  
 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ސެކެޓްރީ 
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ކުރުމުގެ ޛުގެ ބަޖެޓު ތަންފީލުނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިޤާމާލިއްޔަތުގެ  )ރ(  
 ތުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަލުލިއްޔަތު އުފުލާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ކައުންސިއޫމަސް

 ލެވެ. އަދާކުރަމުންދާ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަ

ހިނދަކު، ހައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާ  ނޫންގޮތް ފައިވާމަނައިމި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ހި .21 މާނަކުރުން
ނޫނާއި ޤާމި އުސޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި އިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ ތިރީގައި ކުރުމާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

( އަހަރުދުވަހުގެ )ތިނެއް 3ވަނީ، ވިދިވިގެން އަންނަ  "މެދުރާސްތާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ   

 މުއްދަތަށެވެ. 

ހާލަތްތަކެއްގައި  ޚާއްޞަވަކި ، ވަނީ އެ "ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި   
 އަށެވެ.ތަކަކާއެކު ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީޠުޝަރު

)ދައުލަތުގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީ އެ "ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައި   
ގައި "ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން"  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 25މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށެވެ.  

)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު  "މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ   
 އަށެވެ. ޔަތުގެ ގަވާއިދު(މާލިއް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށެވެ. ، ވަނީ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ   

 ބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށެވެ. ޕަ ،"ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ   

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި އުސޫލުގައި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .22 ޢަމަލުކުރުން
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  16، ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 2019 ފެށިގެންނެވެ.

 ފެންނަނަމަ، ސަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން
)އެކެއް(  1އެއްގޮތަށް އެ ކައުންސިލަކުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަވެގެން އެ މިންގަނޑުތަކާ 

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.
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