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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،              

 .ދިވެހިރާއްޖެ       
 

 
 އުސޫލު ގޮތުގެ  ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ  ޒަކާތު ނަފާ 

ދެމެދު  ޓާމިއީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވެފައިވާ  ،ގައި 2022ރީ ވަރުބުފެ  28ޕްރޮގްރާމް" ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން،  ފާޒަކާތު ނަ"

"ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ،ނާމާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމުފަހު
ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލުތަކަކާއި ދަފުތަރު" ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، 
 އެޅޭ ވަކި އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް،މިންގަނޑުތަކެއްގެ ދަށުްނ، ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހައިލައިެގން، ކަނޑަ 

މަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ތަމްރީުނ ކުރުފުދުންތެރިކަން ިއތުރުއެ ފަރާތްތަކުގެ 
 ތުޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާބެހޭ އިޖުރާއަ ޒަކާތު ނަފާ ،ކުރާރުފުޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ތަޢާ 

 އުސޫލެވެ. ޅުމުގެކަނޑައެ

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ. ޒަކާތު ނަފާ" ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ(

ުލތައް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާ ބެޭހ އެންމެހައި އުސޫ ޒަކާތު ނަފާ  ،ދަކީގުސަމި އުސޫލުގެ މައިގަނޑު މަ  .2  މަުގސަދު
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާނެގޮތް  ޒަކާތު ނަފާ ،ގޮތުންއެބަޔާންކުރުމެވެ. 

ގެ ދަށުން އެހީ ލިޭބ މުޕްރޮގްރާ ،ގެ ބައިވެރިންގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުމާއިމުބަޔާންކުރުމާއި، ޕްރޮގްރާ
 ،އެހީގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި ،ރުމާއިފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކު

 މް ފިޔަވަހިތަކަށް ބެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކުރުން ހިމެނެއެވެ.ރާޕްރޮގް

ޕްރޮްގރާމް 
 ތަންފީޛުކުުރން 

ކުރުުމގައި އިސްދައުރު އަދާކުރާ ޛުމެނޭޖްކޮށް ަތންފީ ،އިވަޕްރޮގްރާމް ރާ ޒަކާތު ނަފާ )ހ(  .3
 ވެ. ޒެރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާމިނިސްޓް ،އިމްޕްލިމަންޓިންގ އޭޖެންސީއަކީ
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ވަނަ މާއްދާގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ފަހުމުނާމާއާއި  1މި އުސޫލުގެ  ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނީ ޒަކާތު ނަފާ )ށ(
 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. ޒަކާތު ނަފާ  ވައިލާމި އުސޫލުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކުލަ

ނަމަވެސް، އިމްޕްލިމަންޓިންގ އެޖެންސީެގ  އޮތް ހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ )ނ(
      ގެ ޒިްނމާތައް ނުވަތަ އެިއން ބައެއް ޒުހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފައާ

އްޔަނުކުރާ އެހެން ފަރާތަކާ އަ އެ މިނިސްޓްރީން އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީގެ ގޮތުގައި 
 ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.ހަ

އަިރންގ ސްޓި

 ކޮމިޓީގެ ަދއުރު 
އްޔަނުކޮށްފައިވާ އަޓީއަށް ފައިވާ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިވައިލައިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެކުލަ ޒަކާތު ނަފާ  .4

 ދުވަހެވެ.)ތިެނއް( އަހަރު 3 ،މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ

ސްޓިއަިރންގ 

ކޮމިޓީ 
އެކުލެިވގެްނވާ 

 ގޮތް 

އަންނަނިވި މެްނބަރުންގެ  ،ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ގެ ސްޓިއަރިންގ މުޕްރޮގްރާ ޒަކާތު ނަފާ )ހ(   .5
 މައްޗަށެވެ.

 ؛މެްނބަރުން)ތިނެއް(  3ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު  (1)

 ؛މެންބަރުން)ދޭއް(  2ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު  (2)

 ؛ރުމެންބަ)އެކެއް(  1ގެ ފަރާތުން ނުޝަމޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭ  (3)

 ؛ރު މެންބަ)އެކެއް(  1ފަރާތުން  ނުގެބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަ  (4)

 ؛ރުމެންބަ)އެކެއް(  1ގެ ފަރާތުން ނުޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަ .އެސް.އެމް.އީ  (5)

 .ރުމެންބަ)އެކެއް(  1ގެ ފަރާތުން ނުޝަނަލް ކޯޕަރޭޝައެގްރޯ ނޭ  (6)

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އްޔަނު ކުރާނީއަނައިބު މުޤައްރިރު  ރާއިސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި )ށ(
  ވެ.ޒެމިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ ،ގެ މަޝްވަރާއާއެކުޓުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން

 ކޮމިޓީގެ ގޮތުގެ މަތީން ސްޓިއަރިންގ ކޮިމޓީ އެކުލަވައިލުމާއި މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ )ނ(
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް  ،މެންބަރުންަނށް ބަދަލުގެނައުަމށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ،      ގެނައި ބަދަލުގެނެވިއްޖެނަމަ،  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުލިބިގެންވެއެވެ. 
 ނެވެ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަށް އަންަގންވާ ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10
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އެްއބާރުލުން 

ކުުރމަށް މުޤާއި 
ފަހުމުނާމާ 

 އެކަށަެއޅުން 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންާމ އަދާކުރުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޒަކާތު ނަފާ )ހ(  .6
 ،އިމުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައިޤާއެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން މެދުގައި  ބައިވެރިންގެޓަކައި އަދި 

އެހީގެ  ،އިޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޒާރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާމިނިސްޓް
ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއް  އިންތިޒާމްތައް ޢަމަލީގޮތުން ހަމަަޖއްސާ ފަރާތާ )އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ(

 ވާންވާނެއެވެ. 

ބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ޒިންމާތަކުެގ އެއް  ،ފައިވާ ފަހުމުނާމާގައިށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(
މި އުސޫލުގައި ބަޔާްނވެގެންވާ ޒިންމާތަކާއި އެީހ ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ  ،ގޮތުގައި

 ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ބަިއވެިރވާ 

ފަރާތްތަކުގެ 
 ޒިންމާ 

މާތައް ކަނޑައެޅިގެންވަނީ އަންަނނިވި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުުމގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިން  ޒަކާތު ނަފާ  .7
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ގެ ޒިންމާތައް.ޒުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ )ހ(

 ؛ޕްރޮގްރާމަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުން  (1)

 ލުން؛ވައިލަންޖެހޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިޓަކައި އެކުލަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  (2)

މާލީ އެހީދިނުަމްށ  ،މިޓީގެ ނިންުމންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތންސްޓިއަރިންގ ކޮ  (3)
ފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޅައިއެހީދިުނމަށް ކަނޑައަ ،އެކަށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް

 ؛މަތީން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން

 ؛ގުންސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންަތކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ހިން  (4)

 ؛ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން  (5)

 ؛ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންާވ އިދާރީ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްިދނުން  (6)

 ؛ލުންވައިގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާބެހޭ ުއސޫލު އެކުލަމުޕްރޮގްރާ ޒަކާތު ނަފާ  (7)

 ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޒިްނމާތައް އަދާކުރުން.މި އުސޫލުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއާ މަތި  (8)

 ގެ ޒިންމާތައް.ޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން )ށ(

 ؛ޕްރޮގްރާމަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުން  (1)



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            G-40/2022 : ނަންބަރު އުސޫލު              265 އަދަދު:               51ލިުއމް: ވޮ
 

6 

 ؛ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންަތކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  (2)

ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭުނންވާ މަޢުޫލމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު ގެ ދަށުން އެހީ ފޯރުކޮށްޕްރޮގްރާމު  (3)
 ؛ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ލަތްތަކުގައި އެަފދަ ހާސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ފަްނީނ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ބޭުނންާވ   (4)
 ؛ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯދައި ކޮމިޓީއަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން

 ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ލަންޖެހޭ ފޯމުތަކާއިވައިޓަކައި އެކުލަ ރާމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޕްރޮގް  (5)
ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭެނ އެހެން ނިޒާމުތައް ޢުމަ ،ލޫމާތު ލީފްލެޓްތަކާއިޢުގެ މަމުޕްރޮގްރާ
 ؛ލުންވައިއެކުލަ

 ؛ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންާވ އިދާރީ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްިދނުން  (6)

 ؛ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން  (7)

 ލުން؛ވައިގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ހިންގުމާބެހޭ ުއސޫލު އެކުލަމުޕްރޮގްރާ ޒަކާތު ނަފާ  (8)

 މި އުސޫލުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއާ މަތިކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޒިްނމާތައް އަދާކުރުން.  (9)

 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތައް.  )ނ(

 ؛ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަންޑު މެނޭޖްކޮށް ހިންގުން  ،ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކުރުމާއި  (1)

ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު   (2)
 ؛އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަށް ދިނުން

އި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހޮވުމުަގއި އިސްކަންދޭނެ ގޮތް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަުފަތރުގަ  (3)
 ؛ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ލަފާދިުނން ވައިޕްރޮގްރާމް ރާ ،ކަނޑައަޅައި

ޕްރޮގްރާމް ޢަމަލީގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނޭ އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތަްއ   (4)
 ؛ލުންވައިކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓު އެކުލަ

 ،ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެީހ ދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި އިޅައެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަ  (5)
 ؛ދެވޭނެ އެހީގެ ިމންވަރު ކަނޑައެޅުން ،އެހީގެ ބާވަތާއި
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އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ،ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އިތުރު ފައިސާ ބޭނުންވާަނމަ  (6)
 ؛ކަތްކުރުންމަޝްވަރާކޮށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން  ،ގުޅިފައިވާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާވާ ކަންަކން  (7)
 ؛ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން 

 ؛ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން  (8)

ށްދާ ޔަތްތައް ކުރިގެ ދަށުން އެހީދެވޭ މަސައްކަމުޕްރޮގްރާ ،ގޮތާއި ށްދާޔަޕްރޮގްރާމް ކުރި   (9)
 ؛މޮނިޓަރކުރުން ،ލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށްޢުގޮތުގެ މަ

ގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ިހންގާ އުސޫލުގެ ދަށުްނ މުޕްރޮްގރާ ޒަކާތު ނަފާމި އުސޫލާއި   (10)
 ކޮމިޓީއާ މަތިކޮށްފައިވާ އެހެނިހެްނ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.

 އް.އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީގެ ޒިންމާތަ )ރ(

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެހީ ލިބެންެޖޭހ   (1)
 ؛ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިުނން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  11ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަާޅ ބަޖެޓުގައި، މި އިސޫލުގެ   (2)
، ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން މަފައިވާނައިގެ މިންވަރެއް ހިމެނުމަށް ނިންމަދަށުން ލޯނު

 ؛ފައިވާ ލޯނުގެ މިންވަރު ހަމަޖެއްސުންއިކަނޑައަޅަ

އެހީދެވޭނެ ިމންަވރާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު  ،އެީހގެ ބާވަތާއި ،އެހީ ލިބޭނެ ފަރާްތތަކާއި  (3)
 ؛ބެލެހެއްޓުން 

 ކުގެޕްރޮގްރާމްތަ މަތީން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ކާޓަޓެމްޕްލޭ ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ސްޓިއަރިންގ  (4)
 ؛ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް ސްޓިއަރިންގ އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ރިޕޯޓު ޕްރޮގްރެސް

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއާ މަތިކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޒިންމާތަްއ   (5)
 އަދާކުރުން.
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އެހީ ެދވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ 
 ޒިންމާ 

ރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަުކގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންަކން ގައި ބައިވެރިވާ އެހީ ދެވޭ ފަމުމި ޕްރޮގްރާ  .8
 ހިމެނެއެވެ.

އޭޖެންސީއާއެކު ލިޔުމުން ވެވޭ  ލިބުމުން، އެގްޒެކިއުޓިންގ އެހީ އެ  ކަށްއެހީ ދެވޭ ފަރާތްތަ )ހ( 
މަތީން މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށް ނުވަތަ ފެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 .ކަންތައްތައް ކުރުން ހައިމެއެން

ޕްރޮގްރާމްތައް  ،މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުްނތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ )ށ(
 .ފުރިހަމަކުރުން

ގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޕްރޮގްރާމު )ނ(
 .ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން

ވަސީލަތްތައް  ޓާއިސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، އިކުއިޕްމަން )ރ(
ޓުމާއި ށްބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ ތަޖުރިބާއިން މަސައްކަތް ފެ

 ރާއި އިދާގެ މިންވަލިބޭ އާމްދަނީއާއި ފަ ،ކުރިއެރުވުމުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާއި ހިނގާ ޚަރަދާއި
ގަވާއިދުން  ގައިތެރޭ ޑުގެ ޕީރިއަ ގއެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަށް ރިޕޯޓިން ،އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް މެދުވެރިވާނަމަ، ޑުރިޕޯޓިންގ ޕީރިއަ  ؛ރިޕޯޓު ކުރުން
 އަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތައް އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ

 .އެހީ ދެވޭ ބޭނުމާއި މަގުސަދާ އެއްގޮތަށް އެހީގެ ބޭނުންކުުރން )ބ(

 .އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދެވޭ އެހީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަނބުރާ ދެއްކުން )ޅ(

 
 )ކ(

ަބސްވުމާއި މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެހީ ދެވޭ ފަރާތާއި އެގްޒެކިއުޓިްނގ އޭޖެންސީއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއް
 ޢަމަލުކުރުން.

އެހީ ެދވޭ 
 ދާިއރާތައް 

     އަްނނަިނވި ދާއިރާތަކާއި މި މާއްދާގެ ،ގެ ދަށުން އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީރާމުޕްރޮގް ޒަކާތު ނަފާ )ހ(  .9
 )ށ( ގެ ދަށުން ސްޓިއަރިންގ ޮކމިޓީން ކަނޑައަޅާ އިތުރު ދާއިރާތަކުންނެވެ.

 ؛ނަފާ ގެގެދޮރު (1)

 ؛ޕޯލްޓްރީ ފާރމިންގ (2)

 ؛ހައިޑްރޯޕޯނިކް ދަނޑުވެރިކަން (3)
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 ؛ފަރުމަސްވެރިކަން (4)

 ؛ފެހުން (5)

 .އޮންދަ ޖޮބް ޓްރަިއނިންގ/ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް /ގޓްރައިނިން (6)

ރު ދާއިރާތައް ބަލައި އިތު ލަތަށްހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް،  )ށ(
 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެހީ ދެވޭ ދާއިރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންޓް  )ނ(
 ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާުމގެ 

 ބަޖެޓު 
ޒަކާތު ަފންޑު  ،ޕްރޮގްރާމު ހިންގުަމށް، ޒަކާތު ފަންޑުން ކަނޑައަޅާ އަހަރީ ބަޖެޓު ޒަކާތު ނަފާ )ހ(  .10

 ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ މުހިންގުމަށް އެސް.އެމް.އީ ފަންޑުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއް ޕްރޮގްރާ ޕްރޮގްރާމް ޒަކާތު ނަފާ )ށ(
 ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ަފންޑުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަށްުވރެ އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ހިނގާ  އެސް.އެމް.އީޒަކާތު ފަންޑާއި  )ނ(
ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން، ިއުތރު ކެޕިޓަލް ދޭންޖެހޭކަމަށް ސްިޓއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްެޖ 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  ،ހާލަތެއްގައި
  ދަށުން ިހންގާ ިއތުރު ފަންޑުތައް މެދުވެރިކޮށް އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ގެޓުޑިވެލޮޕްމަން

   ޢާއިލާއަކަށް ގިނަވެގެން  ،ފްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ޒަކާތު ނަފާ )ހ(  .11 އެހީގެ މިްނވަރު 
 ހާސް( ރުފިޔާގެ މިންވަރަށެވެ. )އެއްލައްކަ ފަންސާސް 150,000/-

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރުން، އެސް.އެމް.އީ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް،  )ށ(
އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް، ިއންޓްރަސްޓް ނުހިމެނޭ ޯލނެއްގެ ގޮތުގައި ަވކި މިންވަރެއް އެހީގެ ގޮތުގައި 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

އެހީ ދޭނެ 
ފަރާތްތައް 

 ކަނޑަެއޅުން 

 ގެ އެފެއާޒު  އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ދޭނީ އެހީ ދަށުން ގެޕްރޮގްރާމު  ނަފާޒަކާތު )ހ(  .12
      ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަފުތަރު" ގައި މިސްކީނުންގެ "ފަޤީރުންނާއި

 އަންނަނިވި ،ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތްތައް ދެވޭނެ އެހީ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހިމެނޭ ދަފުތަރުގައި މި
 ކޮިމޓީންނެވެ. ސްޓިއަރިންގ ،ގޮތުގެމަތީން
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ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަުފތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަޤީރުންގެ ތެރެއިން،  (1)
 ރަށްރަށުގައި ހުރި ފަޤީރުންގެ ގޭިބސީގެ ނިސްބަތުން ރަށްތައް ކެޓަަގރައިޒްކުރުން؛

 ކެޓަގަރައިޒްކޮށްގެން ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށުގެ ފަޤީރުންނަށް ހަަމހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިނުން؛ (2)

ފަރާތްތަކަށް  އިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާބިލުއެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާ (3)
 .އިސްކަންދިނުން

ކި ދާއިރާތަކަށް ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކިވަ )ށ(
 ގައި ހިމެނިފައިވާ ޝަރުޠުތަކަެށވެ.  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،ބަލާނީ

 ،ދެވޭ އެހީާއއި

އެހީ ެދވޭނެ 
 މުްއދަތު 

 ޒަކާތު ނަފާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީ ދިނުަމށް ކަނޑަައޅާ ފަރާތްތަކަށް  12މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .13
 ގޮތުގައި ދެވޭނީ، އެ ފަރާތަކަްށ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ގެ ދަށުން އެހީގެމުޕްރޮގްރާ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  9ފައިވާ އެހީގެ މިންވަރުގެ ތެރެއިން، މި އުސޫލުެގ ޅައިކަނޑައަ
 ފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަެކއްޗާއި ތަމްރީނެވެ. ޅައިކަނޑައަ

ށް ގެންދިއުމަށް ޔަނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރި އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން )ށ(
އެހީދެވުުނ  ،ކޮންމެހެން ފައިސާ ދޭންޖެހޭކަމަްށ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ފެނިްއޖެ ހިނދެއްގައި

 ފަރާތަށް ފައިސާގެ މިންވަރެއް ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

މަތީން އެހީގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނު ދޭނެ މުއްދަތު  ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ )ނ(
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީންނެވެ. މިގޮތުން އެީހ  ،ލަތަށް ބަލައި ހާއެހީ ދެވޭ ފަރާތުގެ  ،ކަނޑައަޅާނީ

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް  ،ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދަުށން ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްަފހު، އުސޫާލ ގެ އުސޫލުގެ )ހ(  މި )ރ(
 ގޓަކައި، މޮނިޓަރިން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

ރަތަމަ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިީޓން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ފު ،މުއްދަތެއް
 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ލަްތތަުކގައި ހާއަންނަނިިވ  ،ގެ ދަށުން އެހީ ިދނުމާއި މޮނިޓަރކުރުންމުޕްރޮގްރާ ޒަކާތު ނަފާ  .14
 ލެވޭނެއެވެ.ޓައިހުއް
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އެހީ ދިުނމާއި 

މޮނިޓަރކުުރން 
 ހުއްޓައިލުން 

ލުވީކަމަށް ހާސިގެ ދަށުން އެހީ ދިން ފަރާތަށް އެހީ ެދވުނު މަގުސަދު މުޕްރޮގްރާ  ނަފާޒަކާތު  )ހ(
 ލުން.ޓައިއެހީ ދިނުން ނުވަތަ މޮިނޓަރކުރުން މުޅިން ހުއް ،ބަލައި

އެހީދެވޭ ފަރާތުން  ،އެހީ ދެވޭ ފަރާތާއި އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ )ށ(
 ޚިލާފުވުން.

އެހީ ދެވޭ ފަރާތާއި އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން  )ނ(
މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި މަސައްކަތް  ،)ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ގިނަވެެގން  ،ފެށިގެން

 ލުން. ޑައި މެދުކަނމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް )ސާދަ( ދުވަހުގެ 14ނުފެށުން ނުަވތަ ވިދިވިދިގެން 

 މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްުޓން ނުވަތަ ޮދގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން. )ރ(

 އެހީ ދިން ބޭނުން ފިޔަވައި އިތުުރ ކަމަކަށް އެހީ ބޭނުންކުރުން. )ބ(

 ނުކުރުން.  ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ގައިތެރޭޑުގެ ޕީރިއަ ގމަޤުބޫލު ޢުޒުރަކާ ނުލައި ރިޕޯޓިން  )ޅ(

އެހީިދނުާމއި 

ނިޓަރކުުރން މޮ
ހުއްޓައިލުުމގެ 

 ނަތީޖާ 

ަލތުގައި ފިޔަވައި، އެހީ ދިނުްނ ހާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  14މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .15
ވާލުކޮށްފައިާވ ހަަލތުގައި، އެހީ ދެވޭ ފަރާތާ ހާުލމަށް ނިންމާ ޓައިނުވަތަ މޮނިޓަރކުރުން ހުއް 

 މަތީންނެވެ. ތުގެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންަނނިވި ގޮ

     އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލަކީ، ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އުފުލޭ މުދަލެއްނަމަ،  (1)
 އެ މުދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަކަށް އެ މުދާ ނެގޭނެއެވެ. 

ކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލަކީ، އެހެން ފަރާތަ (2)
ދޫކުރެވޭފަދަ މުދަލަކަށްވާނަމަ، ެއ މުދަލެއް ދޫކޮށްފައިވާ އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަކަްށ 

 އެ މުދާ ނެގޭނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން އެގްޒެކިއުޓިންގ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ( 3)
ލަތެއްގައިާވ ހާލަކީ އެެހން ފަރާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫުކރެވޭފަދަ އޭޖެންސީއަށް ނަގާ މުދަ

އެހެން ފަރާތަކަށް ިދނުމަށް ސްޓިއަރިންގ ެއ މުދަލެއް  އެހީގެ ގޮތުގައިމުދަލެއްނަމަ، 
 ކޮމިޓީއަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ކިއުޓިންގ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން އެގްޒ2ެ( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4)
އެ މުދަލެއް ނަގާ  ،އޭޖެންސީއަށް ނަގާ މުދަލަކީ، ަމރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާ މުދަލެއްަނމަ

ކުރަންވާނެއެވެ. މުާދ  އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަކުން އެ މުދަލެއް މަރާމާތު
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ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޒަކާތު ނަފާ ،މަރާމާތުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ
 ގެ ތެރެއިންނެވެ.ބަޖެޓު

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން އެގްޒެކިއުޓިންގ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)
އޭޖެންސީއަށް ނަގާ މުދަލަކީ، ނީލަން ކިޔަންޖެހޭފަދަ މުދަލެއްނަމަ، އެ އެގްޒެކިއުޓިންގ 

މުދަލުެގ  ،ށްފަހުލުމަކައިއޭޖެންސީއަކުން މުދާ ނީލަން ިކޔަންވާނެއެވެ. އަދި މުދާ ވިއް
 ގެ ބަޖެޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މުޕްރޮގްރާ ޒަކާތު ނަފާ ،އަގުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ލޯނުގެ ިމންވަރެްއ  11ނީލަން ކިޔާ މުދަލަކީ، މި އުސޫލުގެ  (6)
ގެ މުރޮގްރާޕް ޒަކާތު ނަފާހިމެނޭ މުދަލެއްނަމަ، މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން 

ބަޖެޓަށް ޮފނުވާނީ، އެ މުަދލަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިންވަުރ 
 އެވެ.ގައުނިކުރުމަށްފަހު

އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަށް ަނގާ މުދަލާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ިއދާރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ  (7)
 ފައިވާ ބަޖެޓުންނެވެ. ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅި ޒަކާތު ނަފާ ،ފީތައް ދައްކާނީ

ލުމަށް ޓައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެހީ ިދނުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރުން ހުއް 14މި އުސޫލުގެ  )ށ(
ލަތުގައި، އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ އެގްޒެކިއުޓިންގ ހާނިންމާ 

 އޭޖެންސީއަކަށް ނުނެގޭނެއެވެ.

ލުމަށް ޓައި  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެހީ ިދނުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރުން ހުއްވަނަ 14މި އުސޫލުގެ  )ނ(
   ލަތުގައި، އެހީގެ ގޮތުަގއި ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ، ހާނިންމާ 

 އެހީ ދޫކުރެވުނު ފަރާތަށް ބަދަލުކުރަްނވާނެއެވެ.  ،އެ މުދަލެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ

އެހީ 

ގެ ހުއްޓައިލުމު 
 އިުޖރާއަތު 

ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ ނިޔަލަ)ޅ( ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން  14މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .16
 ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާަލެތއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަށް

  ޓީއަްށ ންގ ކޮމިސްޓިއަރި ،ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަންކަމާގަ
 އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގިނަވެގެްނ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ )ށ(
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހުށަެހޅުނު މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް  ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10

ވާނަމަ، އަންނަނިވި  ކަމުގައި . އަދި ކޮމިޓީެގ ނިންމުމަކީ، އެހީ ހުއްޓައިލުން ނިންމަންވާނެއެވެ
 ކުރަންވާނެެއވެ. ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު
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)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހީ ހުއްޓައިލުމަށް ނިންމި ނިންމުްނ،  3ނިންމުން ނިންިމތާ   (1) )ނ(
ސަބަބާއެުކ  ،އަރިންގ ކޮމިޓީންސްޓި ،އެހީ ލިބޭ ފަރާތަށާއި އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީއަށް

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެހީ ލިބުނު ފަރާތަށް 1މި މައްދާގެ )ނ( ގެ )  (2) 
އެހީ ދެވުނު ފަރާަތްށ  ،އްހެދުވަހުގެ ނޯޓި)ދިހައެއް(  10މަދުވެގެން  ،އަންގާ އެންގުމުގައި
ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި،  އެހީ ދެވުނު ،ލިބިގެންވާކަމަށާއި 

މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮްތ 
  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ 

ހުށަހެުޅމާއި 
މުރާޖާުކރުަމށް 

 އެދި ހުށަެހޅުން 

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޭޅ  ،މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ )ހ(  .17
ފައިވާ ޝަކުވާގެ އިޖުރާއަތުތަކާ ޅައިސްޓިައރިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަ ،ޝަކުވާތައް ބަލަންާވނީ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ިނންިމ ނިންމުމަކާ މެދު ހިތްހަމަނުެޖހިގެން، އެފަަދ ނިންމުމެްއ  )ށ(
ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިންމުންތައް، ޖާކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މުރާޖާމުރާ

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޖާ)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުރާ 15ނިންމުން ިނންމިތާ ގިނަވެެގން 

 ހުގެ )ފަނަރަ( ދުވަ 15 ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްޖާމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ުމރާ )ނ(
 ޒަކާތު ފަންޑު ކޮމިޓީްނ ބަލައި ނިންމަންާވނެއެވެ. ،ތެރޭގައި

 އިލައި އެކުލަވަސްޓިައރިންގ ކޮމިޓީން ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ )ރ(
 މުކުރާ ފޯމުންނެވެ. ންއާ

ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ާމނައެއް  އިވާމި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންޮކށްފަ  .18 މާނަކުރުން 
އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ  އަންަނނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި  ،ހިނދަކު ހައިދޭހަނުވާ

 ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ،ވައިޕްރޮގްރާމް ރާ ފާޒަކާތު ނަ"އިމްޕްލިމަންޓިންގ އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ހ(
ކުރުމުގައި އިސްދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޛުމެނޭޖްކޮށް ތަންފީ 
 ށެވެ.ޒައިސްލާމިކް އެފެއާ
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ގެ ދަށުން މުޕްރޮގްރާ ޒަކާުތ ނަފާ ،"އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ށ(
ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި  މު ަހމަޖެއްސުމަށްޢަމަލީގޮތުން އެހީގެ އިންތިޒާ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަަކށެވެ.

     ޓަކައި  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޒަކާތު ނަފާ"ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ނ(
 ކޮމިޓީއަށެވެ. ވައިލާމި އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަ

ޕްރޮގްާރމް މެދުވެރިކޮށް، ފަޤީރުންނާިއ  ޒަކާތު ނަފާ"އެހީ ލިބޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ،  )ރ(
މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ 

 އެހީ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް "ޒަކާތު ފަންޑު" ކަމަ )ބ(
 ފައިވާ ފަންޑަށެވެ.ކޮށްމިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމު

ކުދި އަދި މެދު ) 2013/6 ޤާނޫނު ނަންަބރު ،ފަންޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .އީ.އެމް."އެސް )ޅ(
 ން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފަންޑަށެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 30ގެ ( ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

"ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  )ކ(
ލައިފައިވާ ވައިޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެކުލަ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުަމށް

 ދަފުތަރަށެވެ.

        ގްރާމް ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން ވެވޭ ފަހުުމނާމާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮ ޒަކާތު ނަފާ" )އ(
 ފައިވާ ފަހުމުާނމާއަށެވެ. ދީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޙަވާލާ 1މި އުސޫލުގެ 

ފައިވާ ވައިލައި"ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެކުލަ )ވ(
 ނުންގެ ދަފުަތރުގައި ޢާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ފަޤީރުންނާއި މިސްކީ

އަނބުާރ  ،ގެ ދަށުން ދެވޭ ހިލޭ އެހީއާއިމުޕްރޮގްރާ ޒަކާތު ނަފާ" އެހީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )މ(
 ދައްކާގޮތަށް، އިންޓްރަސްޓް ނުިހމެނޭގޮތަށް ދެވޭ އެހީ ހިމެނޭ ގޮުތންނެވެ.

ރަން ޢަމަލުކު
 ފެށުން

އިޢުކުރާ ތާރީޚުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާ ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .19
 ފެށިގެންނެވެ.

__________________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ޝަރުޠު  ދާއިރާ  #

ބުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަ  ނަފާ  ގެދޮރުގެ   .1
          ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް މަސައްކަތް ،ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން

 ވުން.  ތެއް ކަމުގައިފަރާ

  ްވުން ބަފައެއް ކަމުގައިނުވަތަ އެކަނިވެރި އެކަނިވެރި މައެއ.  

 ިމައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ބަލަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން  ،އާއިލާގައި އިތުރު އެހީތެރިއަކު ނެތ
 ވުން.  އްކަތެއް ނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތެއްގައިމަސަ

 500-1000  ުވުން. ފަރާތެއް ކަމުގައި ބިމެއް އޮތް  ގެއަކަފޫޓ 

 .އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ޖާގަ މަސަކަތްކުރަން ލިބެން އޮތުން  1000-3000 ފާރމިންގ ޕޯލްޓްރީ  .2

  ްވުން.  މީހުން ހިމެނޭ އާއިލާއެއް ކަމުގައި)ފަހެއް(  5މަދުވެގެނ 

 ްމަދުވެގެން  ،އަހަރުން މަތީގެރަ( )އަށާ 18އުމުރުން  ،ކުރުމުގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މަސައްކަތ
 .ވުން މީހުން ތިބި އާއިލާއަކަށް)ދޭއް(  2

 ހައިޑްރޯޕޯނިކް  .3
 ދަނޑުވެރިކަން 

 2500-3000 ަކުރަން ލިބެން އޮތުންތް ކައްއަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ޖާގަ މަސ. 

  ްވުން މުގައިމީހުން ހިމެނޭ އާއިލާއެއް ކަ)ފަހެއް(  5މަދުވެގެނ. 

 ިމަދުވެގެން  ،އަހަރުން މަތީގެ)އަށާރަ(  18އުމުރުން  ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރ
 .ވުން މީހުން ތިބި އާއިލާއަކަށް)ދޭއް(  2

 .ވުން އިކަމުގަ އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް)އަށާރަ(  18އުމުރުން   ފަރުމަސްވެރިކަން   .4

  ުވުން. ކަން ހުރި ފަރާތަކަށް ދަސްކުރުމުގެ ޤާބިލު ނަރު އެ ހު ނުވަތަ  ،ހުރި މަސްވެރިކަމުގެ ހުނަރ 

  ީވުން ދުއްވުމުގެ ހުނަރު ހުރި ފަރާތަކަށް އްކުދި އުޅަނދުތަ ގައި ދުއްވާޑިންގީ ނުވަތަ ކަނޑުމަތ. 

  ްވުން ކަމުގައި ނގޭ މީހެއްއެފީނުމާއި ފަތަނ. 

  .ވުން ކަމުގައި އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް)އަށާރަ(  18އުމުރުން   ފެހުން   .5

 ުވުން ކަން ހުރި ފަރާތަކަށް ލުނުވަތަ ދަސްކުރުމުގެ ޤާބި  ،ހުރި މުގެ ހުނަރުފެހ. 

 އޮންދަ /ޓްރައިނިންގ  .6
 /ޓްރައިނިންގ ޖޮބް

 އެޕްރެންޓިސްޝިޕް 

 ްގުން ނއެ ލިޔަން ކިޔަނ 

_____________________________________ 


