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I 06 4113  

ރޫޢުތައް )ނިއު ޮޕލިީސ މަޝް ގެ އައު ޕްޮރގްރާމްތަކާއި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު 5202އިން  3202
 ތައްޔާރުުކރުން އިނިޝިއޭޓިވްްސ(

ވަނަ ބާބުގެ ަދށުްނ، މިިނސްޓަރ އޮފް  1)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ( ެގ  3/2006 ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ކުރިން  ދުވަސްމަސް  2ބަެޖޓު ެއކުލަވާލެވޭ މާލީ އަހަރު ެފށުމުގެ ދައުަލތުގެ އަހަީރ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށް، އިން ފިނޭންސް 

ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ  2025އިން  2023 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަަޅންޖެހެއެވެ. މިގޮތުގެ މަިތން
 ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ނޭޝަނަްލ ޓީޓްރެސް  ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓަކީއަށް  2025އިން  2023
ކެވެ. ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެ ކުރާމައްޗަށް ބިނާކޮްށ ތައްޔާރުގެ ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭން )އެސް.އޭ.ޕީ/އެން.އާރް.އާރް( 

ގައިވާ  4ޑަރު( އެނެކްސް މި އަހަރު ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް )ބަޖެޓު ކަލަން 
ތާވަލުގައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ަބޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އަލަށް ފެށުމަށް 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް )ނިއު ޕޮލިސީ އިިނޝިއޭޓިވްސް( އެކުލަވާލައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުްނ  ރާވައިފައިވާ
 ހިމެނެއެވެ.

އިން  2023މިގޮތުން، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަުކން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ މެދުރާސްތާ )
ލުމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން ( އަށެވެ. ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެކުލަވ2025ާ

އެން.އާރް.އާރްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތައްތައްކަމުގައި އަދި  އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޭ.ޕީ 
ޅާ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މިންތީގެ އަދި ނިއުޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ގޮތުގައި ހުަށހަ ވާންވާނެއެވެ.

ހަމަހަމަކަމަށް ކުރާނެ އަސަރާއި ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެސް.ޑީ.ޖީ( ގޯލްތަކާއި ހުރި ގުޅުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  
ބަޖެޓުން ތެއް ތަންފީޒުވުމުން އެ ސިޔާސަކީ ކަހުށަހަޅާ ކަންތައްތަނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހަމައެހެންމެ، 
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ނޑަ، ނެރެވޭ އެއްނަތީޖާ ކުރެވޭ ހޭދައާ އެއްހަމަ ނޑިތައް ހާސިލްކުރެވޭއަޅައި އަދި ކަ ނޑުދަ ކަށް ކަތަކަންތައް ނެފައިވާ ލަ
 ވާންނާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާނީ  ސްނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްޓުގެ ބަޖެ އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ 2025އިން  2023
isles.gov.mv  .ެދީފައިވާ ނިއު ޕޮލިސީ އިީނޝިއޭޓިވްސް ހުށަހެޅުމަށް ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކަށް މިގޮތުން، މެދުވެރިކޮށެވ

ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާުތ އަދި ގައިވާނެއެވެ.  2ސީލިންގ މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް 
  ނެއެވެ.ގައިވާ 3މި ސަރކިއުލަރގެ އެނެކްސް 

ހަމަމިއާއެކު، ދައުލަތުްނ އާންމުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަްތތަކަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުތައް 
ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްަދނީ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެޭހ 

ނޑުމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން،  ނޑިސަުރކާރުގެ ލަ  2023ތައް ހާސިުލކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިުއ ޕޮލިސީ ހުށަހަޅާ ފަދައިްނ ދަ
ގޮތްތައް ދެނެގަނެ މި ފަދަ ގޮތްތައް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަްށ  ނެއަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭ 2025އިން 

 1މި ަސރކިއުލަރގެ އެނެކްސް ށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް ގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަތުދައުލަ  ،ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން
 މަށް ދަްނނަވަެމވެ.އްވުހުށަހެޅުގޮތުގެ މަތިން  ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާއެފޯމް ފުރިހަމަ، ފޯމާއިގައިވާ 

އިރުޝާދުތަކާ މި ސަރކިއުލަރގައި ހިމެނޭ އެނެކްސްތަކުގައިވާ  ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ޮއފީސްތަކުން ވީމާ،
ނޑިތައްސަރުކާރުގެ  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނޑުދަ ބަޖެޓުގެ  އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާ 2025އިން  2023ހާސިލުކުރުމަށް  ލަ

ޅުއްވުމަށް ހުށަހެ ގެ ކުރިން 2022 ޖޫން  30ދާނެ ގޮތްތައް އަދި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވި  ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް
 ދަންނަވަމެވެ. 

ނުނޫގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ލޯކަލް ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
 ވެ. ދަންނަވަމެ ވާހަކަ ވާނެމަލުކުރުމުން އިސްތިސްނާޢަކައުންސިލްތައް މި ސަރކިއުލަރއަށް 

ަވނަ އަހަރު ހިންގުމަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ޕަބްލިކް  2022ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން 
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން، އައިލްސް ޕޯޓަލުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ 

 ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގެ ކުރިން   2022މެއި  45 ކުގެ މަޢުލޫމާތުނުކުރައްވައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަ

 

 

 

 އިބްރާހިމް އަމީރު

   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
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  ބަެޖޓު ަކލެންޑަރު:  1އެނެކްސް 
 

 ޒިންމާވާ ފަރާތް)ތައް( ޓައިމްލައިން  މަސައްކަތް 
ިތސާދީ އަދި ިފސްކަލް ހާލަތާއި ތަަސއްުވރު ގުރާްއޖޭގެ އި
 ދެެނގަތުން 

 އޮފް ފިނޭްނސް މިނިސްްޓރީ  މެއި 45 - ޗުމާރ 4

ނޑަެއޅުން،  އާްމދަނީ އަްނދާޒާުކރުން، ބޭސްަލއިން ަޚރަދު ކަ
 ޚުލާސާ ަބޖެޓު ތައްޔާރުުކރުން )ފިސްކަްލ ސްޓްރެޓެޖީ(

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  ޖޫން 45-މެއި  4

 ޖޫން 30 - ޖޫން 45 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެީޖއަށް ވަީޒރުން ލަާފދިނުން 
/ ަވޒީުރންގެ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް

 މަޖިލިސް 
 : 4ބަޖެޓު ަސރކިއުލަރ 

 )އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްޮރގްާރމްތަާކއި ޕްރޮެޖކްޓްތައް(
 އޮފީސްަތއް  ޖޫން  30 –އޭޕްރިލް 00

 : 2ބަޖެޓު ަސރކިއުލަރ 
 )ބޭސްލަިއން ބަޖެޓު(

 އޮފީސްަތއް  އޯގަސްޓް  1 -ޖޫން  04

އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްޮރްގރާމްތަާކއި ޕްރޮޖެްކޓްތައް 
 އިވެުލއޭޓްކޮށް ވަީޒރުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުަށހެޅުން 

 ސްޓްގައޯ 34 –ޖުލައި  4
މިނިސްްޓރީ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް / 

ަހއުިސންގ ، އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ
 އެންޑް ިއންފްަރސްޓްރަކްަޗރ

އަލަށް ހުށަހަޅާ ޕްޮރްގރާމްތަާކއި ޕްރޮޖެްކޓްތަކާމެދު ަވޒީރުން 
 ގޮތެއް ިނންމުން 

 ސެޕްޓެމްބަރ 30 - 4
ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް / ަވޒީުރންގެ 

 މަޖިލިސް 

ތައް ކާއި ގުޭޅގޮތުން ޓެކްނިަކލް މީޓިންގަހުށަހެޅި ަބޖެޓުތަ
 އިވެުލއޭޓްކޮށް ކޮމްޕައިލްކުުރން، ބޭްއވުާމއި

 30 – އޮގަސްޓް  00
 ސެޕްޓެމްަބރ

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް 

 އޮކްޓޯބަރ 45 – 4 ހުށަހަަޅއި ރުހުން ހޯުދން ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހަށް ަބޖެޓު 
މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް / 

ރަީއސުލްޖްްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް / ަވޒީުރންގެ 
 މަޖިލިސް 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  އޮކްޓޫބަރު 34 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް ަބޖެޓު ހުށަހެުޅން

 ަމޖިލިސް ރައްޔިތުްނގެ  ނޮވެންބަރު  30 - 4 ބަޖެޓު ފާސްކުުރން 
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ނޑައަޅާ  ވަނަ އަހަރަށް 5202–2320:     ބަޖެުޓ ސީލިންގ  އެންީޕއަިއތަކަށް ކަ 2 
 އެނެކްސް 

 

މި ސީލިންގއަކީ ދައުލަތުގެ އާްނމު ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކޮންސޮލިޑޭެޓޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިއު ޕޮލިސީ 
ނޑައެޅިފައިވާ ސީލިންގއެކެވެ. އެހެން ފަންޑުތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިއު ޕޮލިސީ  އިނިޝިއޭޓިވްސްތަކަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ފަންޑަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ، އިނިޝިއޭޓިވްތަކަށް ސީލިންގއެްއ ކަ
ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. އަދި ފަންުޑ މެދުވެރިކޮށް  ޕޯޓަލްންކޮށްދޭ ލިޔުންތަްއ ގީހުށަހަޅާނަމަ، ަފންޑު ލިބިފައިާވކަން ޔަ

 ށްފައި ލިބިފައިނުވާނަަމ، އެހީދޭ ފަރާތަކަށް ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިެޔކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮ
 އެވެ. ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔެިކޔުންތައް ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްއާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ

 

 ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް  –ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓު ސީލިންގ  2023
2023 

 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 
 ކޯޑް  ޒިންމާވާ އޮފީސް  މަސްއޫލުވެ 

ޑޮމެސްޓިކް 
 މަޝްރޫއު 

     ޕްރޮގްރާމް 

 S01 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  6.00 -

 S02 މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ރައްޔިތުންގެ 6.00 -

 S04 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް 10.00 20.00

 S03 ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ޖުޑީޝަލް 1.00 -

 S05 ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 1.00 -

 S06 ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް 4.00 -

 S07 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ހިއުމަން 4.00 -

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި  4.00 -

 S09 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ 4.00 -

 S10 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 4.00 -

 S11 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް 4.00 -

 S12 ޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް 1.00 -

 S13 މީޑިއާ ކައުންސިލް  މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S14 ކޮމިޝަންބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S15 ޓްރައިބިއުނަލް  ޓެކްސް އެޕީލް 1.00 -

 S16 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  5.00 30.00

 S17 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮރމޭޝަން  1.00 -

 S18 އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  ނެޝަނަލް  1.00 -

 S44 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  ފެމިލީ  3.00 -

 S60 އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް އިންތިޤާލީ  1.00 -
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 S57 އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް ޗިލްޑްރަންސް  1.00 -

 S35 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އެޓަރނީ  5.00 -

 S56 އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް  1.00 -

 S20 އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ  5.00 -

 S21 އޮފް ޑިފެންސް  މިނިސްޓްރީ  5.00 10.00

 S55 ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް  އޭވިއޭޝަން  10.00 -

 S45 ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  10.00 20.00

 S47 އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  5.00 10.00

 S53 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ނެޝަނަލް  1.00 -

 S22 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ  6.00 10.00

 S39 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  ދިވެހި  10.00 20.00

 S46 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް  6.00 10.00

 S40 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް  6.00 10.00

 S23  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ  71.00 80.00

 S48  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ  35.00 20.00

 S24 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5.00 10.00

 S25 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.00 10.00

 S26 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ  6.00 -

 S27  އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ  50.00 75.00

 S42 ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އިންދިރާ  15.00 20.00

 S62 ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލޭ  5.00 10.00

 S58 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ކުޅުދުއްފުށި  5.00 10.00

 S63 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  އުނގޫފާރު  5.00 10.00

 S61 ހޮސްޕިޓަލް  ގަން ރީޖަނަލް  5.00 10.00

 S64 ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އަބްދުއް  5.00 10.00

 S59 ހޮސްޕިޓަލް އިކުއަޓޯރިއަލް  އައްޑޫ  5.00 10.00

 S28 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ  6.00 -

 S50 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މިނިސްޓްރީ  6.00 20.00

 S29 އޮފް ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީ  6.00 -

 S30 އެންޕަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްޓްރީ  10.00 40.00

 S52 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ  10.00 20.00

 S31 އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ  20.00 400.00

 S32 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ  10.00 20.00

 S33  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ  10.00 20.00

 S34 އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ  10.00 200.00

 S36 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ  10.00 20.00
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 S41 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީސޯޝަލް  ނޭޝަނަލް  4.00 -

 
 

 ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް  –ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓު ސީލިންގ  2021
 

 ކޯޑް  ޒިންމާވާ އޮފީސް  މަސްއޫލުވެ  2024

ޑޮމެސްޓިކް 
 މަޝްރޫއު 

     ޕްރޮގްރާމް 

 S01 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  6.00 -

 S02 މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ރައްޔިތުންގެ 6.00 -

 S04 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް 10.00 30.00

 S03 ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ޖުޑީޝަލް 1.00 -

 S05 ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 1.00 -

 S06 ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް 4.00 -

 S07 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ހިއުމަން 4.00 -

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި  4.00 -

 S09 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ 4.00 -

 S10 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 4.00 -

 S11 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް 4.00 -

 S12 ޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް 1.00 -

 S13 މީޑިއާ ކައުންސިލް  މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S14 ކޮމިޝަންބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S15 ޓްރައިބިއުނަލް  ޓެކްސް އެޕީލް 1.00 -

 S16 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް 5.00 30.00

 S17 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮރމޭޝަން  1.00 -

 S18 އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  ނެޝަނަލް 1.00 -

 S44 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  ފެމިލީ 3.00 -

 S60 އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް  އިންތިޤާލީ 1.00 -

 S57 އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް ޗިލްޑްރަންސް 1.00 -

 S35 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އެޓަރނީ 5.00 -

 S56 އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S20 އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ 5.00 -

 S21 ޑިފެންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 5.00 10.00

 S55 ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް  އޭވިއޭޝަން 10.00 -

 S45 ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 10.00 20.00
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 S47 އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 5.00 10.00

 S53 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ނެޝަނަލް 1.00 -

 S22 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 6.00 10.00

 S39 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  ދިވެހި 10.00 20.00

 S46 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް 6.00 10.00

 S40 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް 6.00 10.00

 S23  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 72.00 90.00

 S48  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 36.00 30.00

 S24 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.00 10.00

 S25 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.00 10.00

 S26 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 6.00 -

 S27  އޮފް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ 50.00 75.00

 S42 ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިންދިރާ 15.00 30.00

 S62 ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލޭ 5.00 10.00

 S58 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ކުޅުދުއްފުށި 5.00 10.00

 S63 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  އުނގޫފާރު 5.00 10.00

 S61 ހޮސްޕިޓަލް  ގަން ރީޖަނަލް 5.00 10.00

 S64 ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަބްދުއް 5.00 10.00

 S59 އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އައްޑޫ 5.00 10.00

 S28 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ 6.00 -

 S50 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މިނިސްޓްރީ 6.00 20.00

 S29 އޮފް ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީ 6.00 -

 S30 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ 10.00 50.00

 S52 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  މިނިސްޓްރީ 10.00 20.00

 S31 އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ 20.00 480.00

 S32 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ 10.00 20.00

 S33  އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އޮފް  މިނިސްޓްރީ 10.00 20.00

 S34 އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ 10.00 240.00

 S36 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ 10.00 20.00

 S41 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ނޭޝަނަލް 4.00 -
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 ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް  –އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓު ސީލިންގ ވަނަ  2025

 

 ކޯޑް  ޒިންމާވާ އޮފީސް  މަސްއޫލުވެ  2025

ޑޮމެސްޓިކް 
 މަޝްރޫއު 

     ޕްރޮގްރާމް 

 S01 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  6.00 -

 S02 މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ރައްޔިތުންގެ 6.00 -

 S04 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 10.00 40.00

 S03 ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ޖުޑީޝަލް 1.00 -

 S05 ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 1.00 -

 S06 ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް 4.00 -

 S07 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ހިއުމަން 4.00 -

 S08 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި  4.00 -

 S09 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ 4.00 -

 S10 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 4.00 -

 S11 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް 4.00 -

 S12 ޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް 1.00 -

 S13 މީޑިއާ ކައުންސިލް  މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S14 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S15 ޓްރައިބިއުނަލް  ޓެކްސް އެޕީލް 1.00 -

 S16 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް 5.00 40.00

 S17 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮރމޭޝަން  1.00 -

 S18 އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  ނެޝަނަލް 1.00 -

 S44 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  ފެމިލީ 3.00 -

 S60 އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް  އިންތިޤާލީ 1.00 -

 S57 އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް ޗިލްޑްރަންސް 1.00 -

 S35 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އެޓަރނީ 5.00 -

 S56 އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް 1.00 -

 S20 އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ 5.00 -

 S21 އޮފް ޑިފެންސް  މިނިސްޓްރީ 5.00 20.00

 S55 ކޮމާންޑް  ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން 10.00 -

 S45 ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 10.00 30.00

 S47 އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 5.00 20.00

 S53 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ނެޝަނަލް 1.00 -
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 S22 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 6.00 20.00

 S39 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  ދިވެހި 10.00 30.00

 S46 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް 6.00 20.00

 S40 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް 6.00 20.00

 S23  އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 75.00 100.00

 S48  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 37.00 40.00

 S24 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.00 20.00

 S25 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.00 20.00

 S26 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ 6.00 -

 S27  އޮފް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ 50.00 75.00

 S42 ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިންދިރާ 15.00 40.00

 S62 ހޮސްޕިޓަލް  ހުޅުމާލޭ 5.00 20.00

 S58 ހޮސްޕިޓަލް ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށި 5.00 20.00

 S63 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  އުނގޫފާރު 5.00 20.00

 S61 ހޮސްޕިޓަލް  ގަން ރީޖަނަލް 5.00 20.00

 S64 ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަބްދުއް 5.00 20.00

 S59 އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އައްޑޫ 5.00 20.00

 S28 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ 6.00 -

 S50 އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މިނިސްޓްރީ 6.00 30.00

 S29 އޮފް ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީ 6.00 -

 S30 އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ 10.00 60.00

 S52 އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  މިނިސްޓްރީ 10.00 30.00

 S31 އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ 21.00 530.00

 S32 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ 10.00 30.00

 S33  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ 10.00 30.00

 S34 އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީ 10.00 270.00

 S36 އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ 10.00 30.00

 S41 ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ނޭޝަނަލް 4.00 -
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 ގޮުތގެ ިއރުޝާދު  ިނއު ޮޕލިސީ އިނިޝިޭއޓިވްސް ތައްޔާރުކުރާނެ:  3އެނެކްސް 
 

ނިުއ ( އަށެވެ. 2025-2023ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ މެދުރާސްތާ )
ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ އެކުލަވާލުމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮފީްސތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތަްއތަކަކީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ގައި ހިމެނޭ ކަްނތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮަތށް ނޭޝަނަލް ރެޒިލިެއންސް އެްނޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންައދި  ޕްލޭންޖިކް އެކްޝަން ޓީސްޓްރެ
ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހެީނ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްއެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތައްތައްކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ. މިއާއެކު 

 މްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަަމވާ ޕްރޮގްރާ

 ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބޭނުންވެާދނެ ހަރަކާތްތައް  ިއތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ނުވަތަ ބޭސްލައިން ބަޖެޓަށްވުރެ ހިނގާ މިހާރު ޚަރަދު ރިކަރަންޓް -
 ޕްރޮގްރާމްތައް އަލަށް ފެށުމަށް ރާވާފަިއވާ ގައި 2025-2023އަދި ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ،  2022 -
ވަނަ އަހަރަށް  2022މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާެމއް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ފެންަވރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  -

ނޑަ  ފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައްއަޅައިކަ

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް 

 އަލަށް ފެށުމަށް ހުަށހަޅާ މަޝްރޫޢުތައް -
 ޭބނުންވާ  ހިމަނަން ބަޖެޓުގައި ފިޔަވައި )ޮއންގޮއިންގ( ަމޝްރޫޢުތައް ބެލެވޭ ކަމަށް ކުރިއަށްދާނެ ނިމޭއިރު އަހަރު -

 މަޝްރޫޢުތައް
 މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެޭށނެަކމަށް ލަފާނުކުރެވޭ އިން ތަކުގެ ތެރެޢުވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮްށފައިވާ މަޝްރޫ 2022 -

 ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަަނން ބޭނުންވާ މަޝްރޫުޢތައް  2023އަދި 
 އަހަރު ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ އައު މަޝްރޫއުތައް ވަނަ 2025އަދި  2023 -
އަިދ  ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނާ ަމޝްރޫޢުތަކަކީޕަ -

ނޑައަޅާފައިވާ ނަތީޖާ  ކަށްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަޕްލޭންނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ   ހާސިލްވާނެކަ
 އަކަށްވުންމަޝްރޫ

ތައްޔާރުކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އައިލްސް ޕޯޓަލް  އިނިޝިއޭޓިވްސްނިއު ޕޮލިސީ 
އައު ހުށަހަޅަނީ ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ، ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ "ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި މެދިވެރިކޮށެވެ. 

ވެ. ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ފޯމެ" އައު މަޝްރޫއުވެ. ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއެއްނަމަ ހުށަހަޅުއްވާީނ "ފޯމެ "ޕްރޮގްރާމު
މުތަކުގައި ހިމެނޭ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެ ބައިތަކެއްވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ފޯ

 .ދާއިރާއެއްގެ އައު ހަރާކާތް ނުވަތަ ޕީއެސްއައިޕީ ލިސްޓުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

ރުގެ ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާއަށް ހުށަހަޅާ އައު  2025އިން  2023
ނޑިތަކާ ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް ެއންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންއަދި  ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ނޑުދަ ގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ލަ

ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމްއެއްގޮތްކުރުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާ 
އެކު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފޯމުތަކާ މަޝްރޫޢު
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ފޯމުތައް، އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާނެ  މަޝްރޫޢުނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމްއަދި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ 
 ގޮތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތަްއޔާރުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ހޯދުމަށް ... ލޮގިން ވެބްސައިޓަށް  އައިލްސް 
  ްޔޫޒަރ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ތައްޔާރު ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އައިލްސަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމަށ

 އައިޑީ ހެދިފައިވޭތޯ ޔަގީން ކުރައްވާ.
 ްމެއިލް -އީ އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހޯދުމަށް )ލޮގިން( އެކްސެސް ވެބްސައިޓަށް އައިލްސ 

 isles@po.gov.mv ްފޮނުއްވާ. ފުރުމަށްފަހު ޓެމްޕްލޭޓް ތިރީގައިވާ އަށ 

NID Name 
Name in 
Dhivehi 

Salutation 
Required access 
role(s) 

Email 
(Official) 

Mobile 
Business 
Area 

Is Finance 
Executive? 

A…
… 

Aishath  ުއަލްއުސްތާޛާ  ޢައިޝަތ 
 އައު މަޝްރޫއު އެޅުން 
 އައު ޕްރޮގްރާމް އެޅުން 

    
1001, 
1003 

Yes/No 

                  

                  

 
 ާފާަހގަކުރެއްވުން ޓޭބަލްގައި މަތީގައިވާ ޯރލްތައް ދޭންބޭނުންވާ ފަރާތައް އެސްޓްކުރާކުރި ރޯލްތަކުން، ތިރީގައިވ 

 

 ފުސީލުތަ ރޯލް
 އެސްޓްކުރުން ކުރި ޢުމަޝްރޫ އައު އޭރިއާތަކަށް ބިޒްނަސް އެސައިންކޮށްފައިވާ ޒާރއަށްޔޫ އެޅުން މަޝްރޫޢު އައު
 މަޝްރޫޢު އައު

 ވެރިފައިކުރުން
 ޞައްޙަ  މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަޅާފައިވާ  އޭރިއާތަކަށް ބިޒްނަސް ކޮށްފައިވާ އެސައިން ޔޫޒާރއަށް

 ކުރުން ވެރިފައި އެކަން ބަލައި  މަޢުލޫމާތުތޯ ފުރިހަމަ އަދި
 މަޝްރޫޢު އައު

 އެޕްރޫވްކުރުން 
 ފުރިހަމަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަޅާފައިވާ އޭރިއާތަކަށް ިބޒްނަސް އެސައިންކޮށްފައިވާ ޒަރއަށްޔޫ

 ބަލަހައްޓާ އެން.ޕީ.އައި މަޝްރޫއު އެ  އެޕްރޫވްކުރުމުން އެޕްރޫވްކުރުން. ތަކެއްކަންމަޝްރޫޢު
 .ފެންނާނެ  އިދާރާއަށް

 ރިކްއެސްޓްކުރުން  ޕްރޮގްރާމް އައު އޭރިއާތަކަށް ބިޒްނަސް އެސައިންކޮށްފައިވާ ރއަށްޒަޔޫ އެޅުން ޕްރޮގްރާމް އައު
 ޕްރޮގްރާމް އައު

 ވެރިފައިކުރުން
 ޞައްޙަ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  އަޅާފައިވާ  އޭރިއާތަކަށް ބިޒްނަސް އެސައިންކޮށްފައިވާ  ރއަށްޒަޔޫ

 .ވެރިފައިކުރުން އެކަން ބަލައި  މަޢުލޫމާތުތޯ ފުރިހަމަ އަދި
 ޕްރޮގްރާމް އައު

 އެޕްރޫވްކުރުން 
 ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އަޅާފައިވާ އޭރިއާތަކަށް ބިޒްނަސް އެސައިންކޮށްފައިވާ ރއަށްޒަޔޫ

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

  

 ވެރިފައިކޮށްފައިވާ އަދި އަޅާފައި އޭރިއާތަކުން ބިޒްނަސް ދަށުގައިވާ ރޯލަކީ އެގްޒެކެޓިވްގެ ފައިނޭންސް* 
 .ފޮނުވޭނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ފިނޭންސް ރިކުއެސްޓް ހިސާބުން ކުރާ  އެޕްރޫވް. އެޕްރޫވްކުރުމެވެ ޕްރޮގްރާމްތައް/މަޝްރޫއު

ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް   އާ ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއައިލްސް ވެބްސައިޓަށް އަޅުއްވާ   

 އީމެއިލް:             6161: ފޯނު

  
eapp@finance.gov.mv 

mailto:isles@po.gov.mv


 

eapp@finance.gov.mv 

 ކުރުން އައިލްސްއަށް ލޮގިން 
  ްއައިލްސް އަށް ލޮގިންކުރެއްވުމަށhttps://isles.gov.mv  ްއަށް ވަޑައިގެން ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ ލޮގިނ

 ބަޓަންއަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

 

 

 .ާޔޫޒަރގެ ލޮގިން މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ލޮގިންކުރައްވ 

 

  ްލޮގިންކުރެއްވުމުން ލޯޑުވާ ޕޭޖުން 'އައު މަޝްރޫއު' އަދި 'އައު ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަން ފެންނާނެއެވެ. އައު މަޝްރޫއެއ
އެޅުމަށް 'އައު މަޝްރޫއު' ބަަޓްނއަށް ކްލިކްކުރައްވާ. އަދި އައު ްޕރޮގްރާމެއް އެޅުމަށް 'އައު ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަންއަށް 

 ކްލިކްކުރައްވާ.
 ނުފެންނާނެއެވެ.ލުވެފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގ ލިބިފައިނުވާނަމަ ބަޓަން ނޯޓު: ޔޫޒަރއާ ހަވާ 

 

 
 ސީލިންގ ބައިކުރުން 

ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ކޮންމެ ސެކްޓަރއެއްގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ. ސެކްޓަރގެ ދަށުގައި ބިޒްނަސް އޭރިއާގެ އަދަދު  މި
 ބައި ފުރިހަމަުކރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނުވާނަމަ މި އެއް ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށްވުރެ އިތުރު

https://isles.gov.mv/
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 ުވާްތ ފަާރތު މަތީ ކަނުގައިާވ ' ރުމަށްސީލިންގ ބައިކNPIުސެކްޓަރ ސީލިންގުތައް'  މަށްފަހު ' ބަަޓންއަށް ކްލިކްކުރ'
ކްޓަރއަށް އެއަށްފަުހ ސެކްޓަރތަކުގެ ލިސްޓުން ޔޫޒަރގެ ސެކްޓަރއަށް ކްލިކްކުރައްވާ. ސެ .ށެވެއްވާސިލެކްޓްކުރަ

ކްލިކް ކުރެއްވުމުން ހުޅުވޭ ޕޭޖުން 'މަޝްރޫއު' އަދި 'ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަން ފެންނާނެއެވެ. މަޝްޫރއުގެ ސީލިންގ 
ބައިކުރުމަށް 'މަޝްރޫއު' ބަޓަންައށް ކްލިކްކުރައްވާ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ސީލިންގ ބައިކުރުމަށް 'ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަންއަްށ 

 ކްލިކްކުރައްވާ.

 
  ސީލިންގ ބައިކުރާނީ އެކްސެލް ފައިލެއްގައެވެ. އެކްސެލް ފައިލްގެ ކޮލަމްތައް ހުންަނންވީ ގޮތް )ެހޑިންނާއެކު( ިމ

ޕޭޖްގައި ވާނެއެވެ. އަދި އެ ސެކްޓަރގެ ދަށުގައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުގެ ލިސްޓެއްވެސް މި ޕޭޖުން ފެންނާނެއެވެ. 
ދާ އެއްގޮތަށް ސީލިްނގ ބައިކުރުމަށްފަހު އެކްސެލް ަފއިލް ސިލެކްޓް އެކްސެލް ފައިލުގައި މި ޕޭޖުގައިވާ އިރުޝާ
 ކުރައްވާ 'ސަބްމިޓް' ބަޓަންއަށް ްކލިކްކުރައްވާ.

 
ނޯޓު: އެކްސެލް ފައިލުގައި ސެކްޓަރގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހައި ބިޒްނަސް އޭރިއާއެއް ހިމެނެންވާނެއެވެ. ސީލިންގ އެލޮކޭޓްނުކުރާ 

 ޖައްސަވާ. 0ތަކުގައި ބިޒްނަސް އޭރިއާ 
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 ގޮތް އަންނަ  ބަދަލުވަމުން ސްޓޭޓް ޕްރޮގްރާމްގެ/މަޝްރޫއު އައިލްސްގައި 
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 ނިއު ޕޮލިސީ ިއނިޝިޭއޓިވްސް "މަޝްރޫއު ޯފމް" ުފރިހަމަކުރާނެ ގޮުތގެ އިރުާޝދު 1.3
 

  ްކްލިކްކުރައްާވ.އައު މަޝްރޫއެއް އެޅުމަށްޓަކައި އައިލްސްގެ ހޯމް ޕޭޖުން 'އައު މަޝްރޫއު' ބަޓަންއަށ 

 
 

 މައުލޫމާތު 1.3.3

 .ާމަޝްރޫއުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސީން ލިޔުމަށްފަހު ބިޒްަނސް އޭރިއާ ސިލެކްޓްކުރައްވ 

 
 .ާމަޝްރޫއުގެ ކެޓަގަރީ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ. އަދި އެއަށްފަހު މަޝްރޫއުގެ ބާވަތާއި ފަންކްޝަން ސިެލކްޓްކުރައްވ 

 
  ެސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާިއ ގުޅުންހުރި މަޝްރޫއެއްނަމަ، ްސޓްރެޓެޖީ އަދި މި މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުގ

ނޑި އިއެކްޝަން ނަންގަވާ. އަދި ަމޝްރޫއު ނޑުދަ ން ހާސިލްކުރަން ބޭުނންވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީެގ ލަ
 ށް ކްލިކްކުރައްވާ.)އެސް.ޑީ.ޖީ( ގެ ގޯލް އަދި ޓާގެޓް ނަންގަވާ. ހުރިހާ މައުލޫމާތެްއ ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަ
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 އަދި ސްކޯޕް ތަފުސީލު  1.3.3

  ޯމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ރާވާފައިވާ ރަށް/ރަށްތައް ަނންަގވާ. ރަށްތައް އެޑްކޮށް ރިމޫވް ުކރެއްވުމަށް އެރ
 ބަޓަންތައް ބޭނުން ކުރައްވާ.

 
  ުޖައްސަވާ. އަދި މި މަޝްރޫއަކީ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ކޮމްޕޮނަންޓް / ފިޔަވަހީގެ އަދަދ

 އާއި ގުޅޭ މަޝްރޫއެއްނަމަ ޗެކް ބޮކްސް އަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.

 
  ަމަޝްރޫއުގެ ތިރީގައިވާ ތަފްސީލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް މަދުވެގެން އެއް ގޮޅި ފުރިހަމ

 ތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.ކުރައްވަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ މައުލޫމާ
o ްއަސަރު  ކުރާނެ ގްރޫޕްތަކަށް އެ ގްރޫޕްތަކާއި ވަލްނެރަބަލ 
o ްއަސަރު ކުރާނެ ތިމާވެއްޓަށ 
o ެތަސައްވުރު ހާލަތާއި މިހާރުގ 
o ްނަތީާޖތައް  ބޭނުންވާ ހާސިލުކުރަނ 
o  ްސްކޯޕ 
o ްދަިތތައް  ދިމާވެދާނެ ހިންގުމަށ 
o ްފިޔަވަޅު  އަޅާނެ ަހއްލުކުރުމަށް ދަިތތައް ދިމާވެދާނެ ހިންގުމަށ 
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 ހިންގުން ރާވައި 1.3.1

  ެމަޝްރޫއުގެ ކޮމްޕޮނަންޓް ތަފްސީލާއި، ކޮމްޕޮނަންޓްތަކަށް ހިނގާެނ ޚަރަދު އަދި މަޝްރޫއު ފެށޭ ތާރީހާއި ނިމޭނ
 ތާރީހު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.

 
  ްަފރާތުގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލަްއވާ.މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބިފައިވާ ސީިލންގގެ ބާކީ ބެއްލެވުމަށް ވާތ 

 
  ްނޑުތަކާއި މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

 ފަހު 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
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 ފަންޑިންގ 1.3.3

 ްކްލިކްކުރައްވާ. މަޝްރޫއަށް ފަންޑްކުރާ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޭވް އަށ 

 
 

 ބަޖެޓް 1.3.3

  ްމަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އަހަރުތަކަށް އަދި ރަށްތަކަށް ބަހާލައްވާ. މަޝްރޫއު ބަހާލަން ޖެހޭ އަހަރުތައ
ބިނާވަނީ، 'ރާވައި ހިންގުން' ޕޭޖުން މަޝްރޫއުގެ ކޮމްޕޮނަންޓުތައް ފަށާ އަދި ނިމޭނެކަމަށް ނަގާ ތާރީހަށެވެ. މި 

 އަށް ފަންޑުކުރާ ުހރިހާ ފަންޑެއްގެ ބަޖެޓުވެސް ބަާހލަންވާނެއެވެ.ގޮތަށް މަޝްރޫ

 
 ުޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ. މި މަޝްރޫއުން ރިކަރަންޓް  ރިކަރަންޓް ހިނގާނެ ނިމުމުން މަޝްރޫޢ

ފުރިހަމަވުުމން 'ސޭވް' އަށް ޚަރަދު ސަލާމަތް ކުރެވޭނަމަ އަަދދުތައް ނެގެޓިވްޮކށް ޖައްސަވާ. ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް 
 ކްލިކްކުރައްވާ.
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 ލިޔުންތައް 1.3.3

 .ާމަޝްރޫއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް އަޕްލޯޑުކުރައްވ 

 

  މަޝްރޫއު ސޭވް ކުރައްވާ. ނުވަތަ ސޭވް ކުރުމަށްފަހު ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ. ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ ހިސާބުްނ
 ވެރިފިކޭޝަން' އަށް ބަދަލުވެެގންދާނެއެވެ.  މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް 'ޕެންޑިންގ
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 ގޮުތގެ އިރުާޝދު ނިއު ޕޮލިސީ ިއނިޝިޭއޓިވްސް "ޕްރޮގްރާމް ޯފމް" ުފރިހަމަކުރާނެ 1.3

 

  ުބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.ޕްރޮގްރާމްއެޅުމަށްޓަކައި އައިލްސްގެ ހޯމް ޕޭޖުން 'އައު  ޕްރޮގްރާމެއްއައ ' 

 

 މައުލޫމާތު 1.3.3

  ެނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސީން ލިޔުމަށްފަހު ބިޒްަނސް އޭރިއާ ސިލެކްޓްކުރައްވާ.ޕްރޮގްރާމުގ 

 
 .ާޕްރޮގްރާމުގެ ކެޓަގަރީ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ. އަދި އެއަށްފަހު ޕްރޮގްރާމުގެ ބާވަތާއި ފަންކްޝަން ސިެލކްޓްކުރައްވ 

 
  ިގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ، ސްޓްރެޓެޖީ އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއ

ނޑި )އެސް.ޑީ.ޖީ(  އެކްޝަން ނަންގަވާ. އަދި ޕްރޮގްާރމުން ހާސިލްކުރަން ބޭުނންވާ ދެެމހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ަލނޑުދަ
 .ގެ ގޯލް އަދި ޓާގެޓް ނަންގަވާ. ުހރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ
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 ސްކޯޕް  އަދި ތަފްޞީލް 1.3.3

  ުކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ރަށް/ރަށްތައް ަނންަގވާ. ރަށްތައް އެޑްކޮށް ރިމޫވް ުކރެއްވުމަށް އެރޯ ޕްރޮގްރާމ
 ބަޓަންތައް ބޭނުން ކުރައްވާ.

 
 ުއަދި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު  ގައި ހިމެނޭ ކޮމްޕޮނަންޓް / ފިޔަވަހީގެ އަދަދު ޖައްސަވާ.ޕްރޮގްރާމ

ލިޔުއްވާ. ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާތީ ނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖައްސަވާ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ 
 ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ އާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ޗެކް ބޮކްސް އަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.

 
 ުގައިވާ ތަފްސީލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ. ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް މަދުވެގެން އެއް ގޮޅި ފުރިހަމަ ގެ ތިރީޕްރޮގްރާމ

 ކުރައްވަންނާނެއެވެ. ހުރިހާ މައުޫލމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
o ްއަސަރު  ކުރާނެ ގްރޫޕްތަކަށް އެ ގްރޫޕްތަކާއި ވަލްނެރަބަލ 
o ްއަސަރު ކުރާނެ ތިމާވެއްޓަށ 
o ެތަސައްވުރު ހާލަތާއި މިހާރުގ 
o ްނަތީާޖތައް  ބޭނުންވާ ހާސިލުކުރަނ 
o  ްސްކޯޕ 
o ްދަިތތައް  ދިމާވެދާނެ ހިންގުމަށ 
o ްފިޔަވަޅު  އަޅާނެ ަހއްލުކުރުމަށް ދަިތތައް ދިމާވެދާނެ ހިންގުމަށ 
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 ހިންގުން ރާވައި 1.3.1

  ުއަދި ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ާތރީހާއި ނިމޭނެ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮމްޕޮނަންޓް ތަފްސީލާއި، ކޮމްޕޮނަންްޓތަކަށް ހިނާގެނ ޚަރަދ
 ތާރީހު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.

 
 .ާޕްރޮގްރާމުތަކަށް ލިބިފައިވާ ސީލިންގގެ ބާކީ ބެއްލެވުމަށް ވާތް ަފރާތުގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލަްއވ 

 
  ުފުިރހަމަ ކުރެއްވުމަށް  ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންަގނޑުތަކާއި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ޕްރޮގްރާމ

 ފަހު 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

 
 

 

 

 
  



 

eapp@finance.gov.mv 

 ފަންޑިންގ 1.3.3

 ްފަންޑްކުރާ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޭވް އަށް ކްލިކްކުރައްވާ. ޕްރޮގްރާމަށ 

 
 

 ބަޖެޓް 1.3.3

 ްޕްރޮގްރާމު ބަހާލަްނ  ބަހާލައްވާ.ރަށްތަކަށް ައދި ޖީއެލް ކޯޑުތަކަށް ، ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އަހަރުތަަކށ
ޖެހޭ އަހަރުތައް ބިނާަވނީ، 'ރާވައި ހިންގުން' ޕޭޖުން ޕްރޮގްރާމުގެ ޮކމްޕޮނަންޓުތައް ފަށާ އަދި ނިމޭނެަކމަށް ނަގާ ތާރީަހށެވެ. 

ފުރިހަމަވުމުން މި ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމަށް ފަންޑުކުރާ ހުރިހާ ފަންޑެއްގެ ބަޖެޓުވެސް ަބއްސަވަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް 
 '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. 

 
 ލިޔުންތައް 1.3.3

 ޮގްރާމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް އަޕްލޯޑުކުރައްވާ.ޕްރ 
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  ޕްރޮގްރާމު ސޭވް ކުރައްވާ. ނުވަތަ ސޭވް ކުރުމަށްފަހު ވެރިފައިުކރުމަށް ފޮނުވާ. ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ ހިސާބުްނ
 ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓޭޓަސް 'ޕެންޑިންގ ވެރިފިކޭޝަން' އަށް ބަދަލުވެެގންދާނެއެވެ. 
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 / ޕްޮރގްރާމް ވެިރފައިކުރުން މަޝްރޫއު 1.1

 
 ްވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ ' ރިކުއެސްޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށNPI' ުޕެންޑިންގ ' ބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރެއްވުމަށްފަހ

ވެރިފައިކުރަން ހުރި މަޝްރޫއުތައް / ޕްރޮގްރާމުތައް މި ޕޭޖުން ފެންނަން ހުންާނނެއެވެ.  .ސިލެކްޓްކުރައްވާ' ވެރިފިކޭޝަން
 ވެރިފައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްޫރއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.

 

 ިހަަމަނމަ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ހުޅުވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލުތައް ޗެކުކުރެއްވުމަށް ފަހު، މައުލޫމާތު ފުރ
ސަބްމިޓްކުރައްވާ. މައުލޫމާތު ފުިރހަމަ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ނުވާކަަމށް މާކުކުރުރައްވާ. ފުރިހަމަ ނުާވކަމަށް މާކުކުރުމުން 
މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް 'ފުރިހަމަނުވާ' އަްށ ބަަދލުވެެގންދާނެއެވެ. އަދި އެޕްރޫވް ކުުރމަށް ސަބްމިޓްކުރާ 

ބުން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް 'ޕެންޑިންގ އެޕްރޫވަލް' އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ކެންސަލްކޮށްފިނަަމ ހިސާ
 އެހިސާބުން އެ މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
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 މަޝްރޫއު / ޕްޮރގްރާމް އެްޕރޫވްކުރުން 1.3

 ެބިޒްނަސް އޭރިއާއެއްގެ އިސްވެރިއެކެވެ. އެހިސާބުން އެ  މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމު ފުރަތަމަ އެޕްރޫވް ކުރާނީ އ
 މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމު އެ ސެކްޓަރއެއްގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 ' ާރިކުއެސްޓްތައް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވNPIބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރެްއވުމަށްފަހު 'ޕެންޑިންގ ' 
އެޕްރޫވަލް' ސިލެކްޓްކުރައްވާ. އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހުރި މަޝްރޫއުތައް / ޕްރޮގްރާމުތައް މި ޕޭޖުން ފެންނަން ހުންާނނެއެވެ. 

 އެޕްރޫވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.

 
 ުރެއްވުމަށް ފަހު، މައުލޫމާތު ފުރިހަމަަނމަ އެޕްރޫވް ކުރައްވާ. ހުޅުވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލުތައް ޗެކުކ

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުރައްވާ. ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުމުން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ 
ން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް ސްޓެޓަސް 'ފުރިހަމަނުވާ' އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި އެޕްރޫވް ކުރާ ހިސާބު

'އެޕްރޫވްކޮށްފައި' އަށް ބަދަލުވެެގންދާނެއެވެ. އަދި ކެންސަލްކޮށްިފނަމަ އެހިސާބުން އެ މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް 
 ވާނެއެވެ. ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޕްރޫވްކުރާ ހިސާބުން ރިކުއެސްޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 ިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އަށް ސެކްޓަރގެ މަޝްރޫއު / ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބ ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. ފައ
އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ބަަދލުކުރުމަށް 'އެޕްރޫވް ކޮށްފައި' ލިސްޓް ހުޅުވުމަށް ފަހު 'ތަރުީތބު ބަަދުލކުރައްވާ' ބަޓަން އަްށ 

އި ރިކުއެސްޓް ޑްރޭގް ކުރައްވާ. އެންމެ އިސްކަންދޭ ރިކުއެސްޓްތައް އެންމެ މައްޗަްށ ކްލިކް ކުރައްވާ. އަދި ހުޅުވޭ ވިންޑޯގަ
  ޑްރޭގް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޭވްކުރައްވާ.

  
  

1 
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resu 



 

eapp@finance.gov.mv 

 ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަންކަން ހުަށހަޅާ ފޯމު:  4އެނެކްސް 
 

 ފޯމު  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަންކަން ހުށަހަޅާ
 ހުށަހަޅާ އޮފީުހގެ ނަން          

  

 ކަމުގެ ކުރު ަތއާރަފު          

  

 ގޮތް  ހުށަަހޅާ ެނގުމަށް އާްމދަނީ        

  

 ފަރާތް  މި ކަމުން ައސަރުުކރާނެކަމަށް އަްނދާޒާުކރާ       

  

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރާނެ އަަސރު          
 އެކުލަވާލަންޖެހޭ؟ ޤާނޫނެއް / ގަވާއިދެއް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ / ނުވަތަ ނަން ޤާނޫނު / ގަވާއިދު ނަންބަރު     

        
          

 ޓައިމްލައިން  ތަންފީޒުކުުރމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަުތގެ     

 އަހަރު -މަސް ނިމޭ
-ފަށާ މަސް
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް      އަހަރު

      
      
      
      
      
      
      

          

 އާްމދަީނގެ އަްނދާޒާ )ރުފިާޔއިން(      

 ފަންޑް ޖީ.އެލް 2023 2024 2025
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 ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮުތގެ އިރުޝާދު  އާމްދަީނ އިތުރުކު ުރުމަށް ކަްނކަން 3.3

 

މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީހެއްނަމަ  މި ބައިގައި ލިޔާށެވެ. ހުށަހަޅާ އޮފީހުގެ ނަންކަމެއް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް 
 ގެ ފަރާތުންނެވެ. އެއްއާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ އައު ކަންތައް ހުށަހަޅާނީ އެ މިިނސްޓްރީ

 

  
 

އެއް ޖުމުލައަށްވުރެ  ގައި ލިޔާނީމި ބައިލިޔާށެވެ.  ކަކީ ކޮބައިކަން މި ބައިގައިތަންއާމްދަނީ އިތުރުކުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަ

 .ެނއެވެގޮތުގެ މަތިން  އިތުރުވެގެންނުވާ

  

 

މިގޮތުން މި އާމްދަނީ ށެވެ. ލިޔާސީލު ތަންފީޒުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައް 

ހިަމނަންވާނެއެވެ.  ނަގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު )ނަާގެނ ރޭޓު / ނަގާނެ ފަރާތްތައް( 

  
 

 އް ލިޔާށެވެ. ހުށަހަޅާަފއިވާ ކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ ހުރިހާ ފަރާތްތައާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 
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؟

ޫނނަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަަދލުގެންނަން ޖެޭހނަމަ އެކަން ޤާއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަާޅ ކަންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
ފާހަގަކުރާށެވެ. އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް  ނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނަމަ އެކަންޤާއައު  ނުވަތަ

 ނަމަ، މި ބައި ުހސްކޮށް ބައިންދާށެވެ. އިސްލާހުކުރަންނުޖެހޭނަމަ، ނުަވަތ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަންނުޖެހޭ 
 

  
 

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެކުލަވާލަން ޖެހޭނަމަ އެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ނަން 
 ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެކަން ކުރެވޭނަމަ އެ ާޤޫނނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ މިތާންގާ ލިޔާށެވެ. މިހާރު ހެދިފަިއވާ ޤާނޫނެއް

 ނަން މިތާންގައި ލިޔާށެވެ. 
 

  
 

ފައިވާގޮތުގެ އިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވަތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  މެއް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ
 ޚުއި ނީމޭނެ ތާރީޚާލިޔާށެވެ. ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ފަށަން ރާވާފައިވާ ތާރީ ބައިގައި ތަރުތީބުން މިކަލަންޑަރު ސީލު ތަފު

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.     
 

 މިސާލު 

  
 

 

 
 

 މިސާލު 

 

 މިސާލު 

 



 

eapp@finance.gov.mv 

  
 
 

ކަންތަކުން ިލބޭނެކަމަްށ ލަފާުކރެވޭ އާމްދަނީ ލިޔާށެވެ. މިގޮުތްނ އެކަމުން ލިބޭެނ އާމްދަނީ  އިތުރުކުރުމަށް ހުަށހަޅާއާމްދަނީ 
 ވާނެއެވެ. އާމްދަނީ ހިމަނަން ކަމަށް އަންދާޒާކުރާއަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ލިބޭނެ ކޯޑު ޖަމާކުރާނެ ފަންޑު އަދި ޖީ.އެލް
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 މިސާލު 
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