
 

 ` 

 
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

    ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު   ފައިސާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާއްލިއްޔަތުން  

 ތަޢާރަފް 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    ަބޖެޓްގައިތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މިއީ،  
ތެރެއިން، ފައިސާގެ  އިޖްތިމާޢީ    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފައިދާހުރި  ހޯދުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަރައްޔިތުންނަށް  ނަފާވެރިކަން  މާލީ  ކާއި، 
ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ  ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލުން    މަޤްޞަދުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

   އުޞޫލެވެ. 

 މަޤްޞަދު  

 ؛މަޤްސަދަކީ މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު

 . އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަންހެންނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި، އަތޮޅުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެނ1ް
 ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން.  މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން

ގައި  . ރައްޔިތުންނަށް ލާަބއާއި މަންފާ ލިޭބ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ ޕްރިގްރާމްތައް ހިންގުމ2ު
  ، ހިތްވަރުދިނުމާއި  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް   މިފަދަ  ،ހޯދުމާއި  ކުރިއެރުން  އަތޮޅަށް  ،ހޯދައިދިނުމާއި  ލުޔެއް  ދަތިތަކަށް  ދިމާވާ

 އިތުރުކުރުން.  ޝަޢުޤުވެރިކަން

. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހީތެރިކަން ލިިބގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެ އެހީ ބޭނުން ކޮށްގެން ނަފާ ހޯދުމަށް ޤަޞްދު ކުރާނަމަ، 3
ޕްރޮގްރާމަކުން ލިޭބ ނަފާގެ ތެރެއިން، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އަތޮޅު   އެ ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ނުވަތަ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ކައުންސިލުން   މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ހޯދައި  މާލިއްޔަތަށް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ފައިސާއެއް  ހޭދަކުރި 
 ގޮތެއްގައި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދިނުން.  

 



 

 ފަރާތްތައް   ހަމަޖެހިފައިވާ   ދޫކުރުމަށް  ފައިސާ 

 ތިރީގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   ،ދޫކުރެވޭނީ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ

  ކައުންސިލްތައް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު ހއ. .1
   ކޮމެޓީތައް  މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު.ހއ .2
  މުއައްސަސާތައް ދޭ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި .3
  ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުލަުބ ހިންގާ ކޮށްގެންރަޖިސްޓްރީ ރަށްރަށުގައި ހއ.އަތޮޅު .4

   ގޮތް   ދޫކުރެވޭނެ  ފައިސާ 

މަތިންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު   ގޮތުގެ  2  އަންނަނިވި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދިނުމަށް  އެހީ   މި އުޞޫލުގެ ދަށުން
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އެއްަބސްވުމެއް ޤާއިމުކޮށް އެ އެއްަބސްވުމާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ އެހީ   .1
ކައުންސިލުން އަތޮޅު  ކަނޑައެޅޭ  އަހަރެއްގެ  މެކޮން   )ހ(  ދިނުމަށް  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ތެރެއިން    ަބޖެޓްގައި  ފައިސާގެ 

ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ރައްޔިތުންގެ ލާަބޔަށް 
ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިވެލުއޭޓް ކޮށް، އޭގެތެރެއިން 

 މެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް.  އެން
ަބޖެޓްގައި އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން    އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  )ށ( އަތޮޅު ކައުންސިލުން

ރި ހއ.އަތޮޅުގެ ރައްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ އަތޮޅުގައި ހު
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް،  

 ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް.
ންސާސްހާސް ރުފިޔާ(  )ފަ  50000.00އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  )ނ(  

 އެވެ.  
 

   . މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ ޕޮރޮގްރާމްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ  2

ކައުންސިލުން އަތޮޅު  ދޫކުރެވޭނީ  އެހީ  ލޯން  މި  ދިނުމަށް   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ   )ހ(  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ލޯން  ަބޖެޓްގައި 
 ތެރެއިންނެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ 

ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން    މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި)ށ(  
 )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އެވެ.   100000.00



 

)ނ( އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުންނާއި، އަތޮޅުގައި ހުރި 
ކުންނާއި އަދި ކްލަްބ ޖްމަޢިއްޔާތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ނަފާވެރިކަން އިތުރު  ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަ

ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް، އަތޮޅު  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް  ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގާ 
 ކައުންސިލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށެވެ. 

)ރ( މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ލޯން 
 އަހަރު ދުވަސް ލިޭބނެއެވެ.  1އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާ އަނުބރާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި 

 އަހަރު ދުވަހެވެ. 3ޭބނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ )ބ( ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ލި 
)ފަސް އިންސައްތަ( އެ ލޯން އަނުބރާ ދައްކާއިރު، އިންޓަރެސްޓް   5)ޅ( ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ޖުމުލަ ފައިސާގެ %

އަނުބރާ    )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( ލޯން  25ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ. އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައިގެން ލިޭބ ފައިދާގެ %
 ދައްކާ ނިމެންދެން، ކޮންމެ އަހަރަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. 

އެ   ފަރާތްތަކުން  ދޫކުރެވޭ   ފައިސާ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ލޯނު  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހިންގުމަށް   ޕްރޮޖެކްޓްތައް  )ކ( 
ކުރި ފައިސާ އަނުބރާ ދައްކާ ނިމެންދެން، އަތޮޅު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާުބ، ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫ

 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 
 

 ބަލާނެ ކަންކަން ފައިސާގެ އެހީ އާއި ލޯން އެހީ ދިނުމުގައި   

ހިންގާ  މަޤްޞަދުގައި  ހޯދުމުގެ  ނަފާވެރިކަން  މާލީ  އާއި  އެހީ  ފައިސާގެ  ދޫކުރެވޭ  ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތްތައް  އިޖްތިމާޢީ 
 ރާމްތައް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން  މި ދަންނަވަނީ އެވެ. ޕޮރޮގް

 )ހ( މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ލޯން އެހީ ދެވިފައި ނުވާ ރަށަކަށް ނިސްަބތްވާ ފަރާތްތައް 

 ނުވާ ފަރާތްތައް    )ށ( މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ލޯން އެހީ ދެވިފައި

 )ނ( ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޮބޑަށް ލާަބއާއި މަންފާ ލިޭބނެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

 )ރ( ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާ އަނުބރާ ދެއްކޭނެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު  

 ފެންވަރާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާުބ ވެފައިވާ މިންވަރު  )ބ( މީގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،   ކުރިން  )ޅ( މީގެ
  ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ   ރިޕޯޓްއެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ފައިސާ ހޭދަކުރި ގޮތުގެ  

 ފަރާތްތައް   ނެތް އެއްވެސް ފައިސާއެއް

 



 

    ކަންކަން   އެހެނިހެން 

 ހުށަހަޅާ  އެދި  ަބޖެޓްގައި އެހީ ދިނުމަށް އެ އަހަރަކު ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެތެރެއިން އެހީއަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ހއ.)ހ(  
އަތޮޅުކައުންސިލް   ނުވަތަ  ނުވަތަ ކްލަްބ ޖަމިއްޔާއަކުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް  މުއައްސަސާއަކުން  ކަނޑައަޅާ  ންއެހީދޭ  ނުވަތަ

  ، އިޚްތިޔާރާއި   އުނިކުރުމުގެ  ަބއެއް  ޢަދަދުން  އެ  ނުވަތަ  ޢަދަދު   އެ  ވާނަމަ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ،މެދުވެރިވެގެން
 .  ލިިބގެންވެއެވެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ޚަލާޞްކުރުމަށް ދަރަނި ކުރީގެ ޢަދަދުން އުނިކުރެވޭ އަދި

މި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު   އަތޮޅުކައުންސިލުން   އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ދާއިރާ  ،މިންވަރާއި  އެހީދޭނެ  ޕްރޮގްރާމުތަކުން  )ށ( 
 އަންގަން ވާނެއެވެ.  އާންމުކޮށް މެދުވެރިކޮށް ރަށުކައުންސިލް ރަށެއްގެ ހުރިހާ އަތޮޅުގެ

 
ކައުންސިލްގެ    އަތޮޅު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ    ނިންމާނީ  އެކަމެއް   ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނުވާކަމެއް  ަބޔާންކޮށްފައި  އުޞޫލުގައި  މި 

 .މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި
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