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ކައުންސިލުމިލަދުންމަޑުލު  ،މިއީ 1.1 1 ތަޢާރަފް  އަތޮޅު  އުތުރުުބރީ  ރަށްރަށުގައި   ން  ށ.އަތޮޅުގެ 

ތަރައްޤީގެ  އިޖްތިމާޢީ  ރާވާ  ޖަމިއްޔާތަކުން  މަދަނީ  ހިންގާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

 އުޞޫލެވެ.ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ 
 

އެހީދިނުމުގެ  މިއުޞޫލު 2.1 2 މަޤްޞަދު  މާލީ  ދަށުން  ާބރުވެރިކުރުމަށާއި، މަޤްޞަދަކީ  ގެ  މުޖްތަމަޢު 

ތަރައްޤީއަށާ އިޖްތި އިޖްތިމާޢީ  ދިރުވުމަށްއި  އަލާކޮށް  ރޫޙް  މަދަނީ    މާޢީ  ށ.އަތޮޅުގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިތްވަރުދީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  
 

މާލީ އެހީ ދޫކުރެވޭނެ  
 ފަރާތްތައް 

ނަންަބރު  މިއުޞޫލު 3.1 3 ޤާނޫނު  ދޫކުރެވޭނީ  އެހީ  މާލީ  ދަށުން   2003/1ގެ 

)ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިެބހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ، ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން 

ފަހުން   ވެފައިވާ  1ރަޖިސްޓްރީކުރި  އަހަރު  ނިސްަބތްވާށ.އަތޮޅަ  )އެކެއް(   ށް 

 ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.
 

އެހީގެ ގޮތުގައި  
 ދޫކުރުން ފައިސާ  

އިޖްތިމާޢީ  4.1 4 ާބރުވެރިކުރުމަށާއި،  މުޖްތަމަޢު  ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ 

ތަކަށެވެ. އަދި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްމާޢީ ރޫޙް އަލާކޮށް ދިރުވުމަށް  އިޖްތިއަދި  ށް  ތަރައްޤީއަ
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ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލަކުން   މި  ރަށެއްގެ  ނިސްަބތްވާ  އެޖަމިއްޔާއެއް  ވާންވާނީ 

 އެންޑޯސްކުރާ ޕްރޮގްރާމަކަށެވެ.
 

އިމާރާތް  4.2   ބޭނުންކުރާ  ޖަމިއްޔާއިން  ގަތުމާއި،  ހަރުމުދާ  ބޭނުމަށް  ޖަމިއްޔާގެ 

ދަށުން   މިއުޞޫލުގެ  ކަންތައްތަކަށް  އެޅުންފަދަ  އިމާރާތް  ދޫކުރެވޭ މަރާމާތުކުރުމާއި، 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޭބނުމެއް  މިއުޞޫލުގެ    ގްރާންޓް  އޮތްނަމަވެސް  މިހެން  މިމާއްދާގައި 

ގައި އެވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވާގޮތަށް ހިންގޭ ޙަރަކާރަތްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން  4.1

 މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދުކުރެވޭނީ އެއަހަރެއްގެ ކައުންސިލްގެ  4.3  

ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ. އަދި މާލީ އެހީ ދޭނެ މާލީ އެހީ ދިނުމަށް  ަބޖެޓްގައި  

ތަކުގެ   ދޫކުރާނެ  ޢަދަދާއި  ޖަމިއްޔާ  ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ޢަދަދު އެހީގެ  ފައިސާގެ 

 ސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ ކައުން

 

ޖަމިއްޔާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްއަށެވެ. އެއްވެސް    ނީމާލީ އެހީ ޖަމާކުރެވޭ 4.4  

އެހީގެ  މާލީ  އެކައުންޓަކަށް  ހުޅުވާފައިވާ  ނަމުގައި  ފަރުދެއްގެ  އަމިއްލަ  ޙާލަތެއްގައި 

 ޖަމަޢެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ފައިސާ 
 

އެހީއަށް އެދި  
 ހުށައެޅުން 

އެދި   5.1 5 ހޯދުމަށް  އެހީ  އާއްމުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހުށައަޅާނީ 

ޕްރޮޕޯސަލް   ގޮތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  އިޢުލާނުކުރުމުން، 

 ހުށައަޅައިގެންނެވެ. 
 

ޕްރޮޕޯސަލްތައް  
 އިވެލުއޭޓްކުރުން 

ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ   6.1 6 ހުށައަޅާ  އެދި  އެހީއަށް  މާލީ  ދަށުން  އިވެލުއޭޝަން މިއުޞޫލުގެ 

އިޢުލާނާއިއެކު   ކުރާ  ހުޅުވާލައި  ފުރުޞަތު  ހުށައެޅުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް  ކްރައިޓީރިއަރ 

ކަނޑައަޅުއްވާނީ   ކްރައިޓީރިއަރ  އިވެލުއޭޝަން  ޕްރޮޕޯސަލް  އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދި އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ   ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.

އިދާރީ  މަސައްކަތް   އެކުލަވާލާ  އެކަމަށް  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ގެންދާނީ  ކުރިއަށް 

 ޓީމަކުންނެވެ. 
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 ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރު                                                  3ގެ   3ފްޙާ: ސަ

 

ފަރާތާއި   7.1 7 އެހީގެ އެއްބަސްވުން  ދޫކުރެވޭ  އެހީ  މާލީ  އެކަމަށް  އެހީދޫކުރެވޭނީ  މާލީ  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ 

 ކައުންސިލާއި  ދެމެދު އެކުލަވާލެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

 

ޕްރޮގްރާމް ހިނގާ  
ނުހިނގާ ގޮތް  

 ބެލުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މާލީ އެހީދޫކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  8.1 8

އަދި  ކައުންސިލުންނެވެ.  އަތޮޅު  ކުރާނީ  މޮނިޓަރ  ަބލައި  ގެންދޭތޯ  ކުރިއަށް 

ފޮނުވަންޖެހޭ   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެހެނިހެން ކަނޑައެޅިފައިވާ  ރިޕޯޓްތަކާއި 

އަތޮޅުކައުންސިލަ ޖަމްޢިއްޔާއިން ލިޔެކިޔުންތައް  ކުރިއަށްގެންދާ  ޕްރޮގްރާމް  ށް 

 ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.  
 

އުޞޫލަށް ބަދަލު  
 ގެނައުން 

 މިއުޞޫލަށް ަބދަލު ގެނެވޭނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.  9.1 9

 

އުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ  
 ކަމެއް ދިމާވުން 

ހިމެނިފައި   10.1 10 ނިންމާނީ  މިއުޞޫލުގައި  ގޮތެއް  އެކަމުގައި  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނުވާކަމެއް 

 ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ. 

 


