
ަކއުންސިްލގެ ިއދާާރއިން މާީލ ކުރިޔަށް އޮތް އަަހރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލެންޑަުރގައި އެކްޓިވިޓީ ހިމަަނއިިދނުމާ، އެ އެކްޓިވިޓީތަކަށް ފާިދއްޕޮޅު އަތޮޅު 
ވަަނ  99ވަނަ އަަހުރގެ  9102ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވުުނ ފާދިއްޮޕޅު އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ  9102މެއި  92/  އެހީ ހަަމޖަްއަސއިދިުނުމގެ އުޞޫލު
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 SECRETARIAT OF FAADHIPPOLHU ATOLL ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

COUNCIL,  ،ުފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރ Faadhippolhu Naifaru, 

 U-01/2019ރ: ނަމްބަ އުޞޫލު 

އެކްޓިވިޓީ ކަލެންޑަރުގައި އެކްޓިވިޓީ ހިމަނައިދިނުމާ، އެ އެކްޓިވިޓީތަކަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ 
 އިދާރާއިން މާލީ އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އުޞޫލު 

 
ޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަ .0

ރުގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަ، ފަދަ ކަންކަމުގައި ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކާ، އެންޖީއޯތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް
 އަތޮޅުކައުންސިލްއާ ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި، 

 
 މަސައްކަތު ތާވަލުގައި އެކްޓިވިޓީ ހިމަނައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ، ތިރީގައިވާ މުއައްސަސާ ތަކަށެވެ.ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ  .9

 ހ. ފާދިއްޕޮޅުގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތައް
 ށ. ފާދިއްޕޮޅުގައި ރަޖިސްޓަރީވެގެން ހިންގާ ލޯކަލް އެންޖީއޯތައް 

 ންގާ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ޕޭރެންޓް ޓީޗަރ އެސޯސިއޭޝަންތައް ނ. ފާދިއްޕޮޅުގައި ހި
 ރ. ފާދިއްޕޮޅުގެ އިދާރީދާއިރާތަކުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް 

 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި، ޙަރަކާތްތައް ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި  .3

މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިރު، މި ފުރުޞަތުގެ  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވައިލެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
 ދަށުން އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނެ ޖުމްލަ ގްރާންޓްގެ ޢަދަދު ޢާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

 
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް، އެހީދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނޭ ފަރާތްތައް ދެނިގަތުމަށް  ބަޔާންކުރާ ޕްރޮޕޯރސަލް ހުށަހަޅާ މުއައްސަސާތަކުން، .4

 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ތައްގައިވާ، ކްރައިޓީރިއާތަކާ، ވެއިޓޭޖްތާވަލު  އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނީ، ތިރީގައިވާ 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 
 ވެއިޓޭޖް 

 ކްރައިޓީރިއާތައް 

5 a.  ްޙަރަކާތަކަށްވުން  ހުޅުވައިލެވިފައިވާޢާންމުކޮށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށ 

5 
b. ްރަށްރަށުން ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ  ޙަރަކާތް ހިންގާ ރަށްފިޔަވައި، އަތޮޅުގެ އެހެނ

 ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވުން  ހޭދަ

01 c. ެނިޞްބަތް ފައިދާ ފޯރާނޭކަމަށް ބެލެވޭ އާބާދީގެ  ޙަރަކާތުގ 

01 d. ެއަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެން ދާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން  0ފައިދާ  ޙަރަކާތްތުގ 

01 e. ުގުޅިގެން ހިންގަންރާވާ ޙަރަކާތަކަށް ވުން  ކައުންސިލްއާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅ 



ަކއުންސިްލގެ ިއދާާރއިން މާީލ ކުރިޔަށް އޮތް އަަހރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލެންޑަުރގައި އެކްޓިވިޓީ ހިމަަނއިިދނުމާ، އެ އެކްޓިވިޓީތަކަށް ފާިދއްޕޮޅު އަތޮޅު 
ވަަނ  99ވަނަ އަަހުރގެ  9102ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވުުނ ފާދިއްޮޕޅު އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ  9102މެއި  92/  އެހީ ހަަމޖަްއަސއިދިުނުމގެ އުޞޫލު
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01 f. ުވުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލްވާފަދަ ޙަރަކާތަކަށް  ޅ.އަތޮޅ 

--- 
g. ްއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ޙަރަކާތެއްނަމަ، ހަރަކާތް މަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ދާއިރާއަމާޒުކުރު ތައްޙަރަކާތ

 ތާވަލް ބައްލަވާ ( ވަނަ މާއްދާގައިވާ 5) ނިޞްބަތްވާ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވެއިޓޭޖް 

 ޖުމްލަ 011

ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް ތިރީގައިވާ  އެދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ވެއިޓޭޖްކާ، މަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ދާއިރާތައެހީ އަމާޒުކުރު .5
 ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 
 ވެއިޓޭޖް 

 އަމާޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ދާއިރާތައް  ތައް ޙަރަކާތް 

50 a.  ްއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތ 

45 b.  ްކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުނ 

45 c. ްހިންގާ ޙަރަކާތް  ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުވުމަށ 

40 d.  ްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުނ 

30 e. ްމީހުން ބިނާކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައ 

30 f.  ެމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގ 

20 g. ުފަދަ ( މަގުބައްތި، ވެއިޓިންގ އޭރިޔާސް ކުރުން. )މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ބިނާ ރަށްރަށުގެ ޢ 

20 h.  ްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވާޞަލާތުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައ 

15 i. ްހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށ 

15 j.  ،ްސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ން، މަސްވެރިކަން، ނުވަތަ އެހެން ދަނޑުވެރިކަފަތުރުވެރިކަނ 

15 k.  ްފެނުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުނ 

01 l.  ްނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީ ކްލާސްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ ތެރެއިނ 

01 m.  ްތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން، ނުވަތަ ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ޙިމާޔާތްކުރުމަށ 

01 n. ްއެންޖީއޯއެއް، ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނައިގެން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައ 

ޕްރޮޕޯރސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް  ހުޅުވައިލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅޭމި އުޞޫލުގެ ދަށުން  .6
ންޑަރުގައި ހިމަނާނޭ ޙަރަކާތްތަކާ، ކަލެ އިވެލުއޭޝަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،ޓްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި އެމޮނިޓަރިންގ ޔުނި

 މެމްބަރުންނެވެ.ނޑައަޅާނީ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކަ ޙަރަކާތްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭ އެހީ 
ނުލިބިއްޖެނަމަ، މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  ސް މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ހުޅުވައިލެވޭ ފުރުޞަތުގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް އެޕްލިކޭޝަން .7

 ޕްރޮޕޯރސަލްތަކަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ އެހީ އިތުރުކޮށްދިނުމާ، އިތުރު ޕްރޮޕޯރސަލް ހުށަހެޅުމަށް އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 
 .ކައުންސިލްއަށް ލިބިގެން ވެއެވެފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
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 ފޯރމުންނެވެ.
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