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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 މާލެ         
      ދިވެހިރާއްޖެ         

  ސަރކިއުލަރ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ 

2020 
  /B3/CIR/2020-0513:ނަންބަރ                         2020  ރީ ފެބުރުވަ  04
 1441 އާޚިރާޖުމާދަލް 10

 ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން 
 

ރޯނާ ވައިރަސް ގެ ސަބަބުން ނޮވެލް ކޮ އަންނަ  މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން 
އިޤްތިޞާދަށްވެސް މީގެ ނޭދެވޭ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ލަފާކުރެވިފައިވާ  ބަޖެޓްގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ މި އަހަރަށް އެހެންކަމާއިއެކު. ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ  އަސަރު
 މިންވަރަށްވުރެ އާމްދަނީ ދަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ދަންނަވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި މި ދައުލަތުގެ ވީމާ،
 ނިންމައިފީމެވެ.

 އްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު މުވަ  .1

 ދުން. މަޤާމެއް ނުއުފެއްއާ ވެސް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް އެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން )ހ( 

މެނުވީ މުސާރައިގެ ހުއްދަ ލިބިގެންގެ މި މިނިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު، ރިވިއު ބޯޑުން ދިރާސާ -ޕޭނަލް ނެޝަ )ށ(
ނޑުތަކަށް   ނުގެނައުން. އެއްވެސް ބަދަލެއްއޮނިގަ

 އެއް އެލަވަންސް އައު އެއްވެސް ވީނަމަވެސް، މިހާރު ދޭން ފަށާފައިނުވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި (ނ)
 އަހަރުތެރޭގައި ދޭން ނުފެށުން. 
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 ޚަރަދު  ދަތުރު  .2

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން  ޚަރަދެއްހުރިހާ )ހ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 
 ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުން. 

ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު އެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް،  ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައިއަތޮޅުތެރެއަށް ( ށ)
  ދަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.

 ސްޓަޑީތަކާއި، ފެއަރ އެކިއެކިޚަރަދެއް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކާއި،  ދައުލަތުން ހުރިހާ (ނ)
 ހުއްޓާލުން. ދަތުރުތައްބައިވެރިވުމަށް ކުރާ  ކޯސްތަކުގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން އާއި ޓްއަރ

އި ގުޅިގެން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ވަފުދުތަކާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން( ރ)
 ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުގެ ޚިދުމަތަށް ކުރާ ޚަރަދު އެންމެ ކުޑަވާނެގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 

  ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަރާމާތާއި  .3

މަރާމާތަށް މީހާތަނަށް  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި،)ހ( 
އޮފީހުން ނުވަތަ މިމިނިސްޓްރިއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޖުމްހުރިއްޔާގެ ރައީސުލް

ނޑުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތެއް ފިޔަވައި،  ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއް މެދުކެ
 އިތުރު އެއްވެސް މަރާމާތެއް ނުކުރުން.

 މަސައްކަތްތައް އިތުރުވާ ޚަރަދު އަށްވުރެ ރ-/35,000 ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  މަރާމާތުކުރުމުގެ)ށ( 
މިނިސްޓްރީއަށް މި  ހޯދުމަށް މިގޮތުން، ހުއްދަ  ހޯދުން. ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ މި ކުރިން ކުރެއްވުމުގެ
 ހުށަހެޅުން.އިރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު އެ ދާ ހުށަހަޅާއިރު،

 

 ޚަރަދު އިދާރީ ހިންގުމުގެ  .4

 ،ވައި މަސައްކަތްތައް ރާއިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް  އޮފީސްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ)ހ( 
 ކުރުން. އަވަހަށް އޮފީސްތައް ބަންދު
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ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ، އިއި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ފިޔަވަޤައުމީ ފެންވަރުގަ( ށ) 
  ކުރުމުގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދުން. މުނާސަބަތެއް ފާހަގައެއްވެސް 

 

  ޚަރަދު  ކެޕިޓަލް  .5

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭހިމެނޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި  ގައި ޕީ.އައި.އެސް .ޕީ )ހ( 
އެ ޚަރަދެއް  ،އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަރ -/35,000 މިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އަދި،. ނޫނީ ނުކުރުން 
ން. މިގޮތުން، ހުއްދަ ހޯދުމަށް  މިމިނިސްޓްރީއަށް ދު ހުއްދަ ހޯގެ މިނިސްޓްރީ މި ކުރުމުގެ ކުރިން

 ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދާއިރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅުން.

 

ަކއުންސިލްތައް ިފޔަަވއި ދައުލަުތގެ ހުރިހާ އޮފީަހކުން މި  ފެށިގެންިއން  2020ފެބުރުވަރީ  4ވީމާ، 

 ސަރކިއުލާރ ެއްއގޮތަށް އަމަަލ ކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 
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