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ބގެ ދަށުން 2022 ،އިން 2024
ބ ު
ބރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ ާ
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ފަށައިފައެވެ.
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ަ
ބޖެޓަކީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ނޭޝަނަލް
 2022އިން  2024އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ަ
ބޖެޓެކެވެ.
ބނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮގްރާމް ަ
ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ/އެން.އާރް.އާރް) ގެ މައްޗަށް ި
ބޖެޓު ކަލަންޑަރު) އެނެކްސް  1ގައިވާ
ބޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް ( ަ
މި އަހަރު ަ
ބޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އަލަށް ފެށުމަށް
ތާވަލުގައިވާނެއެވެ .މިގޮތުންަ ،
ރާވައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް (ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް) އެކުލަވާލައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން
ހިމެނެއެވެ.
ބނުންވާ އައު ކަންތައްތަކާއި
ބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ޭ
ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ ަ
ބނުންވާތީ ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކެވެ .މިގޮތުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ
ބޖެޓުން އިތުރަށް ޖާގަ ޭ
ަ
ބޖެޓުގައި ހިމެނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މި މިނިސްޓްރީ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ .މި
ކަންކަން ަ
ބކުން
ސަރކިއުލަރގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސީލިންގ އަކީ ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ވަކި މިންވަރަކަށް ،އަދި އިސްކަންދޭ ތަރުތީ ަ
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ ސީލިންގއެކެވެ .ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ސީލިންގ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މެދުރާސްތާގެ
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ބހާލައިގެންނެވެ.
ބލައިގެން ،އޮފީސްތަކަށް ަ
ބޖެޓުގައި އައު ހަރަކާތްތަކަށާއި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭނެ ޖުމުލަ މިންވަރަށް ަ
ަ
ބޖެޓުގައި އެ އޮފީހަކަށް ހިމެނިފައިވާ އަދަދެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް،
މި ސީލިންގ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަ
ބޖެޓު ފައިނަލްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި،
ބޖެޓުަ ،
ބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ނިންމާ ކަންތައްތަކުގެ ަ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ބޖެޓަށް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ބސްލައިން ަ
އޮފީސްތަކުގެ ޭ
މިގޮތުން ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ މެދުރާސްތާ ( 2022އިން
 )2024އަށެވެ .ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ އެކުލަވާލުމުގައި ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން
އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޭ.ޕީ އަދި އެން.އާރް.އާރްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތައްތައްކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ އެ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުވުމުން
ބޖެޓުން ކުރެވޭ ހޭދައާ އެއްހަމަ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭ ،އަދި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް
ަ
ވާންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެކުލަވާލުމުގައި ހުށަހަޅާ ހަރަކާތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުން މިންތީގެ
ހަމަހަމަކަމަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަނެ ،މިންތީގެ ހަމަހަމަ އިތުރުކުރުމަށާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ނާޒުކު ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ބޖެޓުގެ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ
 2022އިން  2024އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ަ
ބސައިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ .މިގޮތުން ،ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް
 isles.gov.mvވެ ް
ދީފައިވާ ސީލިންގ މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް  2ގައި ވާނެއެވެ .އަދި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ
މައުލޫމާތު މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް  3ގައި ވާނެއެވެ.
ބޔަކީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އާމްދަނީގެ
ހަމަމިއާއެކު ،ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ މުހިއްމު އެއް ަ
ޕޮލިސީ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކެވެ .މިގޮތުން މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ
އޮފީހުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ،މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އާމްދަނީގެ ޕޮލިސީއަށް ގެންނަން
ބދަލުތައް ދެނެގަނެ ،މި ފަދަ ގޮތްތައް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮތުން ދައުލަތަގެ އާމްދަނީ
ހުށަހަޅާ ަ
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް  4ގައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ .މި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް eapp@finance.gov.mv ،އީމެއިލްއަށެވެ .މި ފޯމް
ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު އެނެކްސް  4ގައި ވާނެއެވެ.
ވީމާ ،ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އޮފީސްތަކުން މި ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނޭ އެނެކްސްތަކުގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް 2022 ،އިން  2024އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާ
ބޖެޓުގެ ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް އަދި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް  30ޖޫން  2021ގެ ކުރިން
ަ
ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެހެން މަރުހަލާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި،
މީގެ އިތުރުން ަ
ބލިކް ސެކްޓަރ
ބޖެޓުން  2021ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޕަ ް
ދައުލަތުގެ ަ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ،އައިލްސް ޕޯޓަލް އާއި ބަނޑޭރި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕޯޓަލުގައި
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުކުރައްވައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައުލޫމާތު  15މޭ  2021ގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބނުންކުރާނެ ވާހަކަ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ
ބޖެޓްކުރުމުގައި މި މައުލޫމާތު ޭ
އަދި ޕީއެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ަ
މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ލޯކަލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނޫގައި ަ
ކައުންސިލްތައް މި ސަރކިއުލަރއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ބރާހިމް އަމީރު
އި ް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
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ވރު
ގތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތާއި ތަސައް ު
ގ އި ު
ރާއްޖޭ ެ
ގތުން
ދެނެ ަ
ބޭސްލައިން ބަޖެޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު
ވންތައް
ހޯދުން ،ޓެކްނިކަލް ބައްދަލު ު
އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރުން ،ބޭސްލައިން ޚަރަދު ކަނޑައެޅުން،
ޚުލާސާ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުން (ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ)
ވޒީރުން ލަފާދިނުން
ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީއަށް ަ
ބަޖެޓު ސީލިންގ ކަނޑައެޅުން
ވސް)
(ބޭސްލައިން އަދި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓި ް
ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރ :1
ގރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުށަހެޅުން)
(އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮ ް
ބަޖެޓު ސަރކިއުލަރ :2
(ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން)
ގރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮ ް
ގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން
ވޒީރުން ެ
ވލުއޭޓްކޮށް ަ
އި ެ
ވޒީރުން
ގރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާމެދު ަ
އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮ ް
ގތެއް ނިންމުން
ޮ

 1މާރިޗު  30 -އެޕްރީލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 16މާރިޗު  30 -އެޕްރީލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  /އޮފީސްތައް

 1މެއި  30 -ޖޫން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 30ޖޫން  15 -ޖުލައި

ގ
ވޒީރުން ެ
ގ އޮފީސް ަ /
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
މަޖިލިސް

 01އޭޕްރިލް – 31 -މެއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 15އޭޕްރިލް – 30 -ޖޫން

އޮފީސްތައް

 01ޖޫން  31 -ޖުލައި

އޮފީސްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  /މިނިސްޓްރީ

 30ޖޫން – 31 -ޖުލައި

އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ގސްޓު
 31ޖުލައި  30 -އޮ ަ

ގ
ވޒީރުން ެ
ގ އޮފީސް ަ /
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
މަޖިލިސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ވލުއޭޓްކޮށް ކޮމްޕައިލްކުރުން
ހުށަހެޅި ބަޖެޓުތައް އި ެ

ގސްޓު
 31ޖުލައި  30 -އޮ ަ

ގ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅައި ރުހުން ހޯދުން
ވޒީރުން ެ
ަ

 30 - 15ސެޕްޓެންބަރު

ގ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން
ރައްޔިތުން ެ

 31އޮކްޓޫބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ބަޖެޓު ފާސްކުރުން

ވންބަރު
 30 - 1ނޮ ެ

ގ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުން ެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް /
ގ
ވޒީރުން ެ
ގ އޮފީސް ަ /
ރައީސުލްޖްމްހޫރިއްޔާ ެ
މަޖިލިސް
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ބޖެޓުން ނުވަތަ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިއު ޕޮލިސީ
މި ސީލިންގއަކީ ދައުލަތުގެ އާންމު ަ
އިނިޝިއޭޓިވްސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސީލިންގއެކެވެ .އެހެން ފަންޑުތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިއު ޕޮލިސީ
ބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް
އިނިޝިއޭޓިވްތަކަށް ސީލިންގއެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެހެން ފަންޑަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ަ
ބފައިވާކަން ޔަގީންކޮށްދޭ ލިޔުންތައް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފަންޑު
ހުށަހަޅާނަމަ ،ފަންޑު ލި ި
ބނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި
ބފައިނުވާނަމަ ،އެހީދޭ ފަރާތަކަށް ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅުމަށް ޭ
ލި ި
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔެކިޔުންތައް ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްއާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

7.0

-

8.0

-

9.0

-

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

7.0

-

8.0

-

9.0

-

ޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑި ާ

11.0

50.0

13.0

60.0

15.0

70.0

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

2.0

-

2.0

-

2.0

-

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

2.0

-

2.0

-

2.0

-

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

4.0

-

5.0

-

6.0

-

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

4.0

-

5.0

-

6.0

-

ޕޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި  -ކޮރަ ް

4.0

-

5.0

-

6.0

-

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

4.0

-

5.0

-

6.0

-

ޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ް

4.0

-

5.0

-

6.0

-

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

4.0

-

5.0

-

6.0

-

ޕލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
އެމް ް

2.0

-

2.0

-

2.0

-

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

2.0

-

2.0

-

2.0

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

2.0

-

2.0

-

2.0

-

ޕލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޓެކްސް އެ ީ

2.0

-

2.0

-

2.0

-

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

5.0

60.0

6.0

70.0

7.0

80.0

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

2.0

-

2.0

-

2.0

-

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

2.0

-

2.0

-

2.0

-

ޕރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ފެމިލީ ް

3.0

-

4.0

-

5.0

-

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

2.0

-

2.0

-

2.0

-

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

5.0

-

6.0

-

7.0

-
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މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ

2.0

-

2.0

-

2.0

-

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް

2.0

-

2.0

-

2.0

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

5.0

-

6.0

-

7.0

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

5.0

10.0

6.0

10.0

7.0

10.0

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް

10.0

-

12.0

-

14.0

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

10.0

30.0

12.0

40.0

14.0

50.0

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

5.0

10.0

6.0

10.0

7.0

10.0

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

2.0

-

2.0

-

2.0

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

7.0

20.0

8.0

20.0

9.0

20.0

ޕލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޮ

10.0

30.0

12.0

40.0

14.0

50.0

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

7.0

10.0

8.0

10.0

9.0

10.0

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

7.0

10.0

8.0

10.0

9.0

10.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

70.0

180.0

84.0

220.0

99.0

260.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

35.0

50.0

42.0

60.0

50.0

70.0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

5.0

10.0

6.0

10.0

7.0

10.0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

7.0

20.0

8.0

20.0

9.0

20.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

7.0

-

8.0

-

9.0

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

70.0

180.0

84.0

220.0

99.0

260.0

ޕޓަލް
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސް ި

5.0

10.0

6.0

10.0

7.0

10.0

ޕޓަލް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސް ި

5.0

10.0

6.0

10.0

7.0

10.0

ޕޓަލް
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސް ި

15.0

50.0

18.0

60.0

21.0

70.0

ޕޓަލް
ހުޅުމާލޭ ހޮސް ި

7.0

10.0

8.0

10.0

9.0

10.0

ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ް

4.0

-

5.0

-

6.0

-

ޕމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް

7.0

-

8.0

-

9.0

-

7.0

30.0

8.0

40.0

9.0

50.0

7.0

-

8.0

-

9.0

-

11.0

90.0

13.0

100.0

15.0

120.0

11.0

30.0

13.0

40.0

15.0

50.0

20.0

1,000.0

24.0

1,200.0

28.0

1,400.0

ޕޓް އެންޑް ސިވިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ޯ
އޭވިއޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ،ސް ޯ
ޕވަރމަންޓް
އެން ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ޕލޭނިންގ ،ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ް
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

6
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މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައެންސް އެންޑް

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

11.0

10.0

13.0

10.0

15.0

10.0

11.0

30.0

13.0

40.0

15.0

50.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

11.0

30.0

13.0

40.0

15.0

50.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

11.0

500.0

13.0

600.0

15.0

700.0

11.0

30.0

13.0

40.0

15.0

50.0

ޓެކްނޮލޮޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯރސަސް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް
ސަރވިސަސް
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ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ މެދުރާސްތާ ( )2024-2022އަށެވެ .ނިއު
ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ އެކުލަވާލުމުގައި ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް
އެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތައްތައްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .މިއާއެކު ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކެވެ.

-

ބނުންވެދާނެ ހަރަކާތްތައް
ބޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޭ
ބސްލައިން ަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މިހާރު ހިނގާ މިންވަރަށްވުރެ ނުވަތަ ޭ

-

ބޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ،އަދި  2024-2022ގައި އަލަށް ފެށުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
 2021ވަނަ އަހަރު ަ

-

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ،ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  2021ވަނަ އަހަރަށް
ބނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ޭ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ަ

-

އަލަށް ފެށުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުތައް

-

ބނުންވާ
ބޖެޓުގައި ހިމަނަން ޭ
ބލެވޭ (އޮންގޮއިންގ) މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި ަ
އަހަރު ނިމޭއިރު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ެ
މަޝްރޫޢުތައް

-

 2021ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ އަދި
ބނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް
ބޖެޓުގައި ހިމަނަން ޭ
 2022ގެ ަ

-

ބނުންވާ އައު މަޝްރޫއުތައް
 2023އަދި  2024ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ޭ

-

ބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި
ޕަ ް
ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވާނެ
މަޝްރޫއަކަށްވުން
ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ތައްޔާރުކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އައިލްސް ޕޯޓަލް

މެދިވެރިކޮށެވެ .ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނީ ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ "އައު
ޕްރޮގްރާމު" ފޯމެވެ .ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއެއްނަމަ ހުށަހަޅުއްވާނީ "އައު މަޝްރޫއު" ފޯމެވެ .ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ
ބއިތަކެއްވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ފޯމުތަކުގައި ހިމެނޭ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެ
ަ
ބގެންވެއެވެ.
ދާއިރާއެއްގެ އައު ހަރާކާތް ނުވަތަ ޕީއެސްއައިޕީ ލިސްޓުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލި ި
 2022އިން  2024އަށް ހުށަހަޅާ އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުގެ
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ
އެއްގޮތްކުރުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މަޝްރޫޢު ފޯމުތަކާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ަ
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އަދި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ފޯމުތައް ،އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާނެ
ގޮތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

•

ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ތައްޔާރު ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އައިލްސަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމަށް ޔޫޒަރ
އައިޑީ ހެދިފައިވޭތޯ ޔަގީން ކުރައްވާ.

•

ބސައިޓަށް
ވެ ް

އައިލްސް

އެކްސެސް

(ލޮގިން)

ހޯދުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުގެ

އީ-މެއިލް

 isles@po.gov.mvއަށް ތިރީގައިވާ ޓެމްޕްލޭޓް ފުރުމަށްފަހު ފޮނުއްވާ.

•

Is Finance
?Executive

Busines
s Area

Yes/No

1001,
1003

Mobile

Email
)(Official

Required
)access role(s
އައު މަޝްރޫއު އެޅުން
އައު ޕްރޮގްރާމް އެޅުން

Salutatio
n
ތޛާ
އަލްއުސް ާ

Name in
Dhivehi
ތ
ޢައިޝަ ު

Name

NID

Aishath

…A
…

ބލްގައި ފާހަގަކުރެއްވުން
ބނުންވާ ރޯލްތައް މަތީގައިވާ ޓޭ ަ
ތިރީގައިވާ ރޯލްތަކުން ،ރިކުއެސްޓްކުރާ ފަރާތައް ދޭން ޭ

އައު މަޝްރޫޢު އެޅުން

ބޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އައު މަޝްރޫޢު ރިކުއެސްޓްކުރުން
ޔޫޒަރއަށް އެސައިންކޮށްފައިވާ ި

އައު މަޝްރޫޢު

ބޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޞައްޙަ
ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ި

ވެރިފައިކުރުން

ބލައި އެކަން ވެރިފައި ކުރުން
އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތޯ ަ

އައު މަޝްރޫޢު

ބޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ފުރިހަމަ
ޔޫޒަރއަށް އެސައިންކޮށްފައިވާ ި

އެޕްރޫވްކުރުން

ބލަހައްޓާ
މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން އެޕްރޫވްކުރުން .އެޕްރޫވްކުރުމުން އެ މަޝްރޫއު އެން.ޕީ.އައި ަ
އިދާރާއަށް ފެންނާނެ.

އައު ޕްރޮގްރާމް އެޅުން

ބޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އައު ޕްރޮގްރާމް ރިކްއެސްޓްކުރުން
ޔޫޒަރއަށް އެސައިންކޮށްފައިވާ ި
ބޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޞައްޙަ
އެސައިންކޮށްފައިވާ ި

އައު ޕްރޮގްރާމް

ޔޫޒަރއަށް

ވެރިފައިކުރުން

ބލައި އެކަން ވެރިފައިކުރުން.
އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތޯ ަ

އައު ޕްރޮގްރާމް

ބޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ފުރިހަމަ
ޔޫޒަރއަށް އެސައިންކޮށްފައިވާ ި

އެޕްރޫވްކުރުން

ބލަހައްޓާ
މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން އެޕްރޫވްކުރުން .އެޕްރޫވްކުރުމުން އެ މަޝްރޫއު އެން.ޕީ.އައި ަ
އިދާރާއަށް ފެންނާނެ.

*

ފައިނޭންސް

ރޯލަކީ

އެގްޒެކެޓިވްގެ

ދަށުގައިވާ

ބޒްނަސް
ި

އޭރިއާތަކުން

އަޅާފައި

އަދި

ވެރިފައިކޮށްފައިވާ

ބން ރިކުއެސްޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމްތައް އެޕްރޫވްކުރުމެވެ .އެޕްރޫވް ކުރާ ހިސާ ު
ފޯނު1617 :

އީމެއިލްeapp@finance.gov.mv :
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•

އައިލްސް އަށް ލޮގިންކުރެއްވުމަށް  https://isles.gov.mvއަށް ވަޑައިގެން ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ ލޮގިން
ބޓަންއަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ަ

•

ޔޫޒަރގެ ލޮގިން މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ލޮގިންކުރައްވާ.

•

ބޓަން ފެންނާނެއެވެ .އައު މަޝްރޫއެއް
ލޮގިންކުރެއްވުމުން ލޯޑުވާ ޕޭޖުން 'އައު މަޝްރޫއު' އަދި 'އައު ޕްރޮގްރާމް' ަ
ބޓަންއަށް
ބޓަންއަށް ކްލިކްކުރައްވާ .އަދި އައު ޕްރޮގްރާމެއް އެޅުމަށް 'އައު ޕްރޮގްރާމް' ަ
އެޅުމަށް 'އައު މަޝްރޫއު' ަ
ކްލިކްކުރައްވާ.
ނޯޓު :ޔޫޒަރއާ ހަވާލުވެފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގ ލިބިފައިނުވާނަމަ ބަޓަން ނުފެންނާނެއެވެ.

ބޒްނަސް އޭރިއާގެ އަދަދު
ބއި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ކޮންމެ ސެކްޓަރއެއްގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ .ސެކްޓަރގެ ދަށުގައި ި
މި ަ
ބއި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ބޒްނަސް އޭރިއާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ މި ަ
އެއް ި
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•

ބޓަންއަށް ކްލިކްކުރުމަށްފަހު 'ސެކްޓަރ ސީލިންގުތައް'
ބއިކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ 'ަ 'NPI
ސީލިންގ ަ
ސިލެކްޓްކުރައްވާށެވެ .އެއަށްފަހު ސެކްޓަރތަކުގެ ލިސްޓުން ޔޫޒަރގެ ސެކްޓަރއަށް ކްލިކްކުރައްވާ .ސެކްޓަރއަށް
ބޓަން ފެންނާނެއެވެ .މަޝްރޫއުގެ ސީލިންގ
ކްލިކް ކުރެއްވުމުން ހުޅުވޭ ޕޭޖުން 'މަޝްރޫއު' އަދި 'ޕްރޮގްރާމް' ަ
ބޓަންއަށް
ބއިކުރުމަށް 'ޕްރޮގްރާމް' ަ
ބޓަންއަށް ކްލިކްކުރައްވާ .އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ސީލިންގ ަ
ބއިކުރުމަށް 'މަޝްރޫއު' ަ
ަ
ކްލިކްކުރައްވާ.

1
2

3

•

ބއިކުރާނީ އެކްސެލް ފައިލެއްގައެވެ .އެކްސެލް ފައިލްގެ ކޮލަމްތައް ހުންނަންވީ ގޮތް (ހެޑިންނާއެކު) މި
ސީލިންގ ަ
ބޒްނަސް އޭރިއާތަކުގެ ލިސްޓެއްވެސް މި ޕޭޖުން ފެންނާނެއެވެ.
ޕޭޖްގައި ވާނެއެވެ .އަދި އެ ސެކްޓަރގެ ދަށުގައިވާ ި
ބއިކުރުމަށްފަހު އެކްސެލް ފައިލް ސިލެކްޓް
އެކްސެލް ފައިލުގައި މި ޕޭޖުގައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ސީލިންގ ަ
ބޓަންއަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ބމިޓް' ަ
ކުރައްވާ 'ސަ ް

1
2

ނޯޓު :އެކްސެލް ފައިލުގައި ސެކްޓަރގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހައި ބިޒްނަސް އޭރިއާއެއް ހިމެނެންވާނެއެވެ .ސީލިންގ އެލޮކޭޓްނުކުރާ
ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުގައި  0ޖައްސަވާ.
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•

ބޓަންއަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
އައު މަޝްރޫއެއް އެޅުމަށްޓަކައި އައިލްސްގެ ހޯމް ޕޭޖުން 'އައު މަޝްރޫއު' ަ

•

ބޒްނަސް އޭރިއާ ސިލެކްޓްކުރައްވާ.
މަޝްރޫއުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސީން ލިޔުމަށްފަހު ި

•

ބވަތާއި ފަންކްޝަން ސިލެކްޓްކުރައްވާ.
މަޝްރޫއުގެ ކެޓަގަރީ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ .އަދި އެއަށްފަހު މަޝްރޫއުގެ ާ

•

މި މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫއެއްނަމަ ،ސްޓްރެޓެޖީ އަދި އެކްޝަން
ބނުންވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑި (އެސް.ޑީ.ޖީ) ގެ
ނަންގަވާ .އަދި މަޝްރޫއުއިން ހާސިލްކުރަން ޭ
ގޯލް އަދި ޓާގެޓް ނަންގަވާ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
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•

މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ރަށް/ރަށްތައް ނަންގަވާ .ރަށްތައް އެޑްކޮށް ރިމޫވް ކުރެއްވުމަށް އެރޯ
ބނުން ކުރައްވާ.
ބޓަންތައް ޭ
ަ

1

•

2

މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ކޮމްޕޮނަންޓް  /ފިޔަވަހީގެ އަދަދު ޖައްސަވާ .އަދި މި މަޝްރޫއަކީ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ
ބކްސް އަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.
އާއި ގުޅޭ މަޝްރޫއެއްނަމަ ޗެކް ޮ

•

ބޔަކުންވެސް މަދުވެގެން އެއް ގޮޅި ފުރިހަމަ
މަޝްރޫއުގެ ތިރީގައިވާ ތަފްސީލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ .ކޮންމެ ަ
ކުރައްވަންވާނެއެވެ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ބލް ގްރޫޕްތަކާއި އެ ގްރޫޕްތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oވަލްނެރަ ަ
 oތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oމިހާރުގެ ހާލަތާއި ތަސައްވުރު
ބނުންވާ ނަތީޖާތައް
 oހާސިލުކުރަން ޭ
 oސްކޯޕް
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
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•

މަޝްރޫއުގެ ކޮމްޕޮނަންޓް ތަފްސީލާއި ،ކޮމްޕޮނަންޓްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަދި މަޝްރޫއު ފެށޭ ތާރީހާއި ނިމޭނެ
ތާރީހު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.

•

ބއްލެވުމަށް ވާތް ފަރާތުގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލައްވާ.
ބކީ ެ
ބފައިވާ ސީލިންގގެ ާ
މަޝްރޫއުތަކަށް ލި ި

•

ބލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް
މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ަ
ފަހު 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
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•

މަޝްރޫއަށް ފަންޑްކުރާ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޭވް އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

•

ބހާލަން ޖެހޭ އަހަރުތައް
ބހާލައްވާ .މަޝްރޫއު ަ
ބޖެޓް އަހަރުތަކަށް އަދި ރަށްތަކަށް ަ
މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ަ
ބނާވަނީ' ،ރާވައި ހިންގުން' ޕޭޖުން މަޝްރޫއުގެ ކޮމްޕޮނަންޓުތައް ފަށާ އަދި ނިމޭނެކަމަށް ނަގާ ތާރީހަށެވެ .މި
ި
ބހާލަންވާނެއެވެ.
ބޖެޓުވެސް ަ
ގޮތަށް މަޝްރޫއަށް ފަންޑުކުރާ ހުރިހާ ފަންޑެއްގެ ަ

•

މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ .މި މަޝްރޫއުން ރިކަރަންޓް
ޚަރަދު ސަލާމަތް ކުރެވޭނަމަ އަދަދުތައް ނެގެޓިވްކޮށް ޖައްސަވާ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް
ކްލިކްކުރައްވާ.
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•

މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް އަޕްލޯޑުކުރައްވާ.

•

ބން
މަޝްރޫއު ސޭވް ކުރައްވާ .ނުވަތަ ސޭވް ކުރުމަށްފަހު ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ .ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ ހިސާ ު
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ.
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް 'ޕެންޑިންގ ވެރިފިކޭޝަން' އަށް ަ
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•

ބޓަން އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
އައު ޕްރޮގްރާމެއް އެޅުމަށްޓަކައި އައިލްސްގެ ހޯމް ޕޭޖުން 'އައު ޕްރޮގްރާމް' ަ

•

ބޒްނަސް އޭރިއާ ސިލެކްޓްކުރައްވާ.
ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސީން ލިޔުމަށްފަހު ި

•

ބވަތާއި ފަންކްޝަން ސިލެކްޓްކުރައްވާ.
ޕްރޮގްރާމުގެ ކެޓަގަރީ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ .އަދި އެއަށްފަހު ޕްރޮގްރާމުގެ ާ

•

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ ،ސްޓްރެޓެޖީ އަދި
ބނުންވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑި (އެސް.ޑީ.ޖީ)
އެކްޝަން ނަންގަވާ .އަދި ޕްރޮގްރާމުން ހާސިލްކުރަން ޭ
ގެ ގޯލް އަދި ޓާގެޓް ނަންގަވާ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
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•

ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ރަށް/ރަށްތައް ނަންގަވާ .ރަށްތައް އެޑްކޮށް ރިމޫވް ކުރެއްވުމަށް އެރޯ
ބނުން ކުރައްވާ.
ބޓަންތައް ޭ
ަ

1

•

2

ބ
ބ ު
ބނުންވާ ސަ ަ
ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ކޮމްޕޮނަންޓް  /ފިޔަވަހީގެ އަދަދު ޖައްސަވާ .އަދި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޭ
ބރު ޖައްސަވާ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ
ލިޔުއްވާ .ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާތީ ނަމަ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބކްސް އަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.
ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ އާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ޗެކް ޮ

•

ބޔަކުންވެސް މަދުވެގެން އެއް ގޮޅި ފުރިހަމަ
ޕްރޮގްރާމުގެ ތިރީގައިވާ ތަފްސީލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ .ކޮންމެ ަ
ކުރައްވަންނާނެއެވެ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ބލް ގްރޫޕްތަކާއި އެ ގްރޫޕްތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oވަލްނެރަ ަ
 oތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oމިހާރުގެ ހާލަތާއި ތަސައްވުރު
ބނުންވާ ނަތީޖާތައް
 oހާސިލުކުރަން ޭ
 oސްކޯޕް
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
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•

ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮމްޕޮނަންޓް ތަފްސީލާއި ،ކޮމްޕޮނަންޓްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަދި ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީހާއި ނިމޭނެ
ތާރީހު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.

•

ބއްލެވުމަށް ވާތް ފަރާތުގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލައްވާ.
ބކީ ެ
ބފައިވާ ސީލިންގގެ ާ
ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ލި ި

•

ބލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް
ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ަ
ފަހު 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
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•

•

ޕްރޮގްރާމަށް ފަންޑްކުރާ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޭވް އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

ބހާލަން
ބހާލައްވާ .ޕްރޮގްރާމު ަ
ބޖެޓް އަހަރުތަކަށް ،ރަށްތަކަށް އަދި ޖީއެލް ކޯޑުތަކަށް ަ
ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ަ
ބނާވަނީ' ،ރާވައި ހިންގުން' ޕޭޖުން ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮމްޕޮނަންޓުތައް ފަށާ އަދި ނިމޭނެކަމަށް ނަގާ ތާރީހަށެވެ.
ޖެހޭ އަހަރުތައް ި
ބއްސަވަންވާނެއެވެ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން
ބޖެޓުވެސް ަ
މި ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމަށް ފަންޑުކުރާ ހުރިހާ ފަންޑެއްގެ ަ
'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

ނޯޓު :ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ،ފުރަތަމަ ނަންގަވާ ޖީއެލް ކޯޑު ހުރިހާ ރަށަކަށް ކޮޕީ ކުރެއްވުމަށް
ވާތްފަރާތުގައިވާ 'ކޮޕީ ފުރަތަމަ ޖީއެލް' ބަޓަން އަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.

•

ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް އަޕްލޯޑުކުރައްވާ.
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•

ބން
ޕްރޮގްރާމު ސޭވް ކުރައްވާ .ނުވަތަ ސޭވް ކުރުމަށްފަހު ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ .ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ ހިސާ ު
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓޭޓަސް 'ޕެންޑިންގ ވެރިފިކޭޝަން' އަށް ަ
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•

ބޓަން އަށް ކްލިކްކުރެއްވުމަށްފަހު 'ޕެންޑިންގ
ރިކުއެސްޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ 'ަ 'NPI
ވެރިފިކޭޝަން' ސިލެކްޓްކުރައްވާ .ވެރިފައިކުރަން ހުރި މަޝްރޫއުތައް  /ޕްރޮގްރާމުތައް މި ޕޭޖުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.
ބނުންވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.
ވެރިފައިކުރުމަށް ޭ

•

ހުޅުވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލުތައް ޗެކުކުރެއްވުމަށް ފަހު ،މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް
ބމިޓްކުރައްވާ .މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުރައްވާ .ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުމުން
ސަ ް
ބމިޓްކުރާ
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ސަ ް
މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް 'ފުރިހަމަނުވާ' އަށް ަ
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ
ބން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް 'ޕެންޑިންގ އެޕްރޫވަލް' އަށް ަ
ހިސާ ު
ބން އެ މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
އެހިސާ ު
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ބން އެ
ބޒްނަސް އޭރިއާއެއްގެ އިސްވެރިއެކެވެ .އެހިސާ ު
ި
މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމު ފުރަތަމަ އެޕްރޫވް ކުރާނީ އެ

•

މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމު އެ ސެކްޓަރއެއްގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ބޓަން އަށް ކްލިކްކުރެއްވުމަށްފަހު 'ޕެންޑިންގ
ރިކުއެސްޓްތައް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ 'ަ 'NPI

•

އެޕްރޫވަލް' ސިލެކްޓްކުރައްވާ .އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހުރި މަޝްރޫއުތައް  /ޕްރޮގްރާމުތައް މި ޕޭޖުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.
ބނުންވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.
އެޕްރޫވްކުރުމަށް ޭ

ހުޅުވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލުތައް ޗެކުކުރެއްވުމަށް ފަހު ،މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނަމަ އެޕްރޫވް ކުރައްވާ.

•

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުރައްވާ .ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުމުން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ
ބން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި އެޕްރޫވް ކުރާ ހިސާ ު
ސްޓެޓަސް 'ފުރިހަމަނުވާ' އަށް ަ
ބން އެ މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް
ބދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެހިސާ ު
'އެޕްރޫވްކޮށްފައި' އަށް ަ
ބން ރިކުއެސްޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ވާނެއެވެ .ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޕްރޫވްކުރާ ހިސާ ު
ބދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ަ
ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އަށް ސެކްޓަރގެ މަޝްރޫއު  /ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީ ު

•

ބޓަން އަށް
ބދަލުކުރައްވާ' ަ
ބ ަ
ބދަލުކުރުމަށް 'އެޕްރޫވް ކޮށްފައި' ލިސްޓް ހުޅުވުމަށް ފަހު 'ތަރުތީ ު
ބ ަ
އިސްކަންދޭ ތަރުތީ ު
ކްލިކް ކުރައްވާ .އަދި ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ރިކުއެސްޓް ޑްރޭގް ކުރައްވާ .އެންމެ އިސްކަންދޭ ރިކުއެސްޓްތައް އެންމެ މައްޗަށް
ޑްރޭގް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޭވްކުރައްވާ.
1
2
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Result
resu

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަންކަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ގ ނަން
ހުށަހަޅާ އޮފީހު ެ

ގ ކުރު ތައާރަފު
ކަމު ެ

ގތް
ގމަށް ހުށަހަޅާ ޮ
އާމްދަނީ ނެ ު

މި ކަމުން އަސަރުކުރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފަރާތް

ގތުން ކުރާނެ އަސަރު
ޤާނޫނީ ޮ
ޤާނޫނެއް  /ގަވާއިދެއް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ  /އެކުލަވާލަންޖެހޭ؟

ތ ނަން
ޤާނޫނު  /ގަވާއިދު ނަންބަރު ނުވަ ަ

ގ ޓައިމްލައިން
ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ެ
ށ މަސް-
ފަ ާ
އަހަރު

ތ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ ް

ނިމޭ މަސް-އަހަރު

ގ އަންދާޒާ (ރުފިޔާއިން)
އާމްދަނީ ެ
ފަންޑް
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ޖީ.އެލް

2022

2023

2024

ބއިގައި ލިޔާށެވެ .މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީހެއްނަމަ
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަމެއް ހުށަހަޅާ އޮފީހުގެ ނަން މި ަ
އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ އައު ކަންތައް ހުށަހަޅާނީ އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ބއިގައި ލިޔާނީ އެއް ޖުމުލައަށްވުރެ
ބއިގައި ލިޔާށެވެ .މި ަ
ބއިކަން މި ަ
އާމްދަނީ އިތުރުކުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންތަކަކީ ކޮ ަ
އިތުރުވެގެންނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެއެވެ.

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ލިޔާށެވެ .މިގޮތުން މި އާމްދަނީ
ނަގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ނަގާނެ ރޭޓު  /ނަގާނެ ފަރާތްތައް) ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ބން އަސަރުކުރާނެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ލިޔާށެވެ.
ބ ު
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ ސަ ަ
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ބދަލުގެންނަން ޖެހޭނަމަ އެކަން
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ަ
ނުވަތަ އައު ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނަމަ އެކަން ފާހަގަކުރާށެވެ .އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް
ބއިންދާށެވެ.
ބއި ހުސްކޮށް ަ
އިސްލާހުކުރަންނުޖެހޭނަމަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަންނުޖެހޭނަމަ ،މި ަ

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެކުލަވާލަން ޖެހޭނަމަ އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ނަން
މިތާންގާ ލިޔާށެވެ .މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެކަން ކުރެވޭނަމަ އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ
ނަން މިތާންގައި ލިޔާށެވެ.

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާގޮތުގެ
ބއިގައި ލިޔާށެވެ .ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ފަށަން ރާވާފައިވާ ތާރީޚާއި ނީމޭނެ ތާރީޚު
ބން މި ަ
ތަފުސީލު ކަލަންޑަރު ތަރުތީ ު
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ަ
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ބނެ އާމްދަނީ
ބނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ ލިޔާށެވެ .މިގޮތުން އެކަމުން ލި ޭ
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތަކުން ލި ޭ
ބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޖަމާކުރާނެ ފަންޑު އަދި ޖީ.އެލް ކޯޑު އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ލި ޭ

*************
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