
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

ބަޖެޓުނ  ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގެ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުނ ސިލ   މިލަދުނ މަޑުލު ،މިއީ 1.1 1 ތަޢާރަފ  
 ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ   ރައ ވެހި ،ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށާއި އިޖުތިމާޢީތަރައ ޤީގެ

 އުޞޫލެވެ.  ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަނ ވީ ގޮތުގެ
 

ރަށުކައުނ ސިލުކާއި، ރަށ ރަށުގެ ހުނ ނަ ސަރުކާރުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤ ޞަދަކީ  މި 2.1 2 މަޤ ޞަދު 
ޖޯރިޓީ ހިއ ސާވާ ކުނ ފުނިތަކާއި، އަނ ހެނުނ ކޮމެޓީ އިދާރާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މެއެކި އެކި 
ށުގައި ހިނ ގާ ށ ރައަދި ހިލޭ ސާބަހަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކުލަބު ޖަމިއ ޔާތަކުނ  ރަތަކާއި، 

ނ ސިލުގެ ބަޖެޓުނ  ދޫކުރާ ވެހި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  އަތޮޅުކައުށ  ރައިޖުތިމާޢީ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށާއި، 
ށަށ  އެދާއިރާތަކުނ  ކުރިއެރުނ  ށ ރަރަ އަދި  ދިނުމާއި،ގޮތެއ ގައި ފޯރުކޮށ   އެހީ ހާމަކަނ ބޮޑު މާލީ

 ގެނެސ  ދިނުމެވެ.
 

އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ  ކަނޑައަޅާނީ މި އުޞޫލުގެދަށުނ  ހިލޭ އެހީ ދޭނެ ދާއިރާތައ   3.1 3 ދާއިރާތައ   ދެވޭނެ އެހީ 
 ކައުނ ސިލުގެ ރައީސެވެ.  އަތޮޅު މަޝ ވަރާގެމަތިނ  

ޒިނ މާދާރުވެރިޔާ އަތޮޅުކައުނ ސިލުގެ ހިލޭ އެހީދޭނެ ދާއިރާތައ  ކަނޑައެޅުމުނ  އެމަޢުލޫމާތު  3.2  
 ރަނ ވާނެއެވެ.  ރަށުކައުނ ސިލުތަކާއި ހިއ ސާކު

 
އެހީއަށ  އެދި 

 ހުށައެޅުނ  
ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައ   ތަކުގައިމި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  އެހީއެދި ހުށައަޅާ ޕ ރޮޕޯސަލ  4.1 4

 ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. 
 )ހ( ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގޭ ރަށުގެ މަޢުލޫމާތު 

 )ށ( ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގާފަރާތ ތަކާއި އެފަރާތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 )ނ( ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ތަޢާރަފ  )މަގުޞަދު އަދި ޙާޞިލުކުރަނ ބޭނުނ ވާ ނަތީޖާ(

 ކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ ސަބަބުނ  ނަފާވާނެ )ރ( ޕ ރޮގ ރާމ  އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތ ތަ
 ފަރާތ ތަކާއި އަދުދުތައ      

 ޚަރަދުގެ އަނ ދާޒާގެ ތަފ ޞީލ  ( ބ)    

 އެއ ވެސ  އިނ ސައ ތައެއ   ގެޕ ރޮގ ރާމ އަށ  ފަނ ޑ  ހޯދާނެގޮތ  ) ފަނ ޑ ( ޅ) 

05އެނެކ ސ    



 

 ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ހަމަޖެހުނުކަނ  އެނގޭނެ ލިޔުމެއ  އެއ ކަރުދާސ ކުރަނ ވާނެ(    

 )ކ( ޕ ރޮގ ރާމ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލު )ޓައިމ ލައިނ (

 އެހެނިހެނ  ލިޔުނ  ޕ ރޮގ ރާމ އާއި ގުޅޭ ކުރެހުނ ތަކާއި ( އ)

 

އެހީގެ ގޮތުގައި 
ދޫކުރެވޭ ފައިސާ 

 ދޫކުރުނ  

ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރަނ ވާނީ އެރަށަކުނ  ހުށައަޅާ ޕ ރޮޕޯސަލ  މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  ހިލޭ އެހީ  5.1 5

  ތަކުގެ ތެރެއިނ  އަތޮޅުކައުނ ސިލުނ  ކަނޑައަޅާ ތަރުތީބެއ ގެ މަތީނ ، އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ 

227-FB/2021/2 (4  ީނަނ ބަރު ސިޓީ އާއިއެކު އެއ ކަރުދާސ ކޮށ  2021ޖެނުއަރ )

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށ ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ފޮނުވާފައިވާ ޝީޓ ގައި އެރަށަކަށ  

 ގޮތެއ ގެ މަތިނ ނެވެ. 

މި ކޮމެޓީނ  ތަރުތީބު ކޮމިޓީއަކުނ  ނެވެ.  އެކުލަވާލާއަތޮޅު ކައުނ ސިލުނ   ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ 5.2  

 ނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކުރެވާނެއެވެ.އަނ ނަނިވި ކަ ކަނޑައެޅުމުގައި

 )ހ( ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ގުޅުނ  ހުރި މިނ ވަރު )އެއ ދާއިރާއަށ ވުރެ ގިނަ 

 ދާއިރާތަކާއި ގުޅުވުނ (     

 )ށ( ދެމެހެއ ޓެނިވި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  

 )ނ( އާމ ދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  

 )ރ( ކުލަބު ޖަމިއ ޔާތަކާއި ގުޅިގެނ  ހިނ ގޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  

 ގ ރާމ  ރައ ޔިތުނ ނާއި ގުޅުނ ހުރިމިނ ވަރު )ބ( ޕ ރޮ 

 )ޅ( އެހެނ  ފަރާތ ތަކުނ  ހިއ ސާވާ މިނ ވަރު 

 ނީ އެއަހަރެއ ގެ ބަޖެޓުގައި އިޖުތިމާޢީތަރައ ޤީގެ ޕ ރޮޕޯސަލ ތަކަށ  ފައިސާ ދޫކުރެވާހުށައެޅޭ  5.3  

ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  ކަނޑައެޅެ ޖުމ ލަ ބަޖެޓ  ކައުނ ސިލުނ   ރައ ވެހި  ،ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށާއި

 ، ބަހާލުމުނ  އެރަށަކަށ  ޖެހޭމިނ ވަރުފާސ ކޮށ ފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ދިނުމުގެ އުޞޫލާއި އެއ ގޮތައ  

( ނަނ ބަރު ސިޓީ އާއިއެކު 2021ޖެނުއަރީ  4) FB/2021/2-227އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ   

ޝީޓ ގައި އެރަށަކަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށ ވުރެ އެއ ކަރުދާސ ކޮށ  ފޮނުވާފައިވާ 

 އިތުރު ނުވާނެ ގޮތެއ ގެ މަތިނ ނެވެ.

މި އުޞޫލުގެ ދަށުނ  ފައިސާދީގެނ  ރަށ ރަށުގައި ހިނ ގާ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނގަމުނ ދާގޮތ  އަތޮޅު  5.4  

 ބަލަހައ ޓަނ  ވާނެއެވެ.ކައުނ ސިލުގެ ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ ޔުނިޓުނ ، މޮނިޓަރކޮށ  



 

  5.5 

 

 

5.6 

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ރަށު ކައުނ ސިލުތަކުގެ އެކައުނ ޓަށ  ޖަމާކުރަނ ވާނީ، ޕ ރޮޖެކ ޓ  

ނުވަތަ އެޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުނ ސިލުގެ  އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކުރެވުމުނ  ހިނ ގުމަށ  

 ހިލޭ އެހީ ބޭނުނ ކުރެވޭ ޙަރަކާތ  ނިމުމުނ ނެވެ.

ޕ ރޮޕޯސަލ  ހުށައަޅާ ރެވޭނީ އޮގަސ ޓ  މަހުގެ ނިޔަލަށ  މިއުޞޫލުގެ ދަށުނ   ފައިސާ ދުކު 

  ފަރާތ ތަކަށެވެ.

މި އުޞޫލަށ  
ޢަމަލުކުރުމާއި، މި 
 އުޞޫލުގެ މުއ ދަތު 

މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރުމަކީ، ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ  އިދާރާގެ އެނ މެހާ އިދާރީ ޔުނިޓ ތަކުގެ  )ހ( 6

ޒިނ މާއެކެވެ. އަދި މިއުޞޫލާ އެއ ގޮތަށ  އިދާރީ ޔުނިޓ ތަކުނ  ޢަމަލު ކުރަމުނ ދަނީ މި އުޞޫލާ 

 އެވެ. އެއ ގޮތަށ ކަނ ، ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ގެ ކަށަވަރު ކުރަނ ވާނެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ   2021މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާނީ، ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ  )ށ(  

ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލުނ  ފާސ ކުރާ ތާރީޚުނ  ފެށިނ ނެވެ. އަދި މި އުޞޫލު ދެމިއޮނ ނާނީ 

ތާރީޚަކާ ރުގެ ށ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ ބަޖެޓ  ތަނ ފީޒ ކުރުނ  ދެމިއޮނ ނަ ހަ ވަނަ އަ 2021

 ހަމައަށެވެ.

 މާނަކުރުނ  
 
 

 ކައުނ ސިލުތައ  ރަށު ރަށުކައުނ ސިލުތައ : ށ.އަތޮޅުގެ  .1  7

 ރައީސ : އަތޮޅުކައުނ ސިލުގެ ރައީސ  .2

 ކައުނ ސިލަރުނ : ށ.އަތޮޅު ރައ ރަށުގެ ކައުނ ސިލަރުނ   .3

: އިދާރީގޮތުނ  ހުނ ނަވާ އެނ މެ އިސ  / ވަގުތީ އެސ  ޖީ ޒިނ މާދާރުވެރިޔާ .4

 ސިވިލ ސާރވިސ  މުއައ ޒަފު 

ހިނ ގޭ ޕ ރޮގ ރާމ : ރަށުގެ ތަރައ ގީއަށ  އުމ ރާނީ ގޮތުނ   ތަރައ ގީ ރައ ވެހި .5

ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ނުވަތަ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި މިނ ކުރެވޭނެ ތަކެތި ހޯދުނ  ނުވަތަ 
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