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ެޤަވާޢިދުެ#
ެއަސާސީެޤަވާޢިދުެ

ެެތަޢާރަފްެ ެފަންޑަކީ ެފެލިދެމި ެގޮތެއްގައި ެޙަރަކާތްތައްެދެމެހެއްޓެނިވި ެތަރައްޤީގެ އަތޮޅު
ހިންގުމަށްޓަކައިެއުފައްދާެފަންޑެކެވެ.ެިމެފަންޑްެއުފެއްދުމަށްެފަިއސާެލިބިފައިވަނީެޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެެ

ެއެޓޮ ެއޮްފ ެމިނިސްޓްރީ ެފެލިދެއެހީއާއެކު ެއެްޑމިނިސްޓްރޭޝަުނން ެހިންާގެލްސް އަތޮޅުގައި
ެ ެޑިވެލޮޕްމަން'ޕްރޮމޯޓިންގް ެހިުޔމަން ެޕްރޮޖެކްާޓިއެސަސްޓޭނަބްލް ެއެޓޮލް' ެވާވު ެއިްނ ޓް

ެއަތޮޅުކޮމެޓީގެެފަރާތުންނެވެ.
ެހިޔު ެސަސްޓެއިނަބްލް ެޕްޮރމޯޓިންގް ެއުފެއްދުމަށް ެފަްނޑް ެމި މަްނެމިގޮތުން

ެ ެމިންވަރަީކ ެއެހީެގ ެހިޭލ ެދޭ ެޕްޮރޖެކްޓުން ެއެޓޮލް ެވާވު ެއިްނ ރެެ-/700000ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ެރުފިޔާ/ ެ-)ހަތްލައްކަ ެހަމަޖެހިފައިވަނީ ެދެއްވުމަށް ެމިވަގުތު ެތެރެއިން ެމީގެ ެއެވެ. )501110/60ެ

ޅުކޮމެޓީްނެރ.ެ)ފަސްލައްކަެއެއްހާސްެއެއްސަތޭކަެދިހަެރުފިޔާ/ެފަސްދޮޅަްސެލާރި(ެއެވެ.ެއަދިެއަތޮ
ެ(ެއެވެ.-ރ.ެ)ތިންެލައްކަެރުފިޔާ/-/300000ފަންޑަށްެހިލޭެއެހީގެގޮތުގައިެދެނީެ

ެ ެޢަދަދަކީ ެޖުމްަލ ެފައިސާގެ ެފަށާއިރު ެހިންގަްނ ރ.801110/60ެފަންޑް
ެމުސްތަޤްބަލުގަިއެ ެއެވެ. ެލާރި( ެފަސްދޮޅަްސ ެރުފިޔާ/ ެދިހަ ެ ެއެއްސަތޭަކ ެއެއްހާސް )އަށްލައްކަ

ެފަރާތްތަކުގެެއެހީގައިެފަންޑްގެެޚަާޒނާެއިުތރުވާނެެކަމަށްެބެލެވެއެވެ.ސަރުކާރާއިެއެހެނިހެންެ
ެ

ެއުފެއްދުެމަޤްޞަދުެ ެފަންޑް ެފެލިދެމި ެމަޤުޞަދަކީ ެމައިަގނޑު ެރައްޔިތުންގެެމުގެ އަތޮޅު
ެފެންވަރުމަތިކުރުމަްށެ-އިޖުތިމާޢީ ެދިރިއުޅުމުގެ ެރައްޔިތުންގެ ެރަނގަޅުކޮށް ެޙާލަތު އިޤްތިޞާދީ

ެ ެހިންގުމަްށެދެމެހެއްޓެނިވި ެޕްރޮގްރާމެއް ެތަރައްޤީގެ ެއަތޮޅުގައި ެއެހީތެރިވެ ގޮތެއްގައި
މަގުފަހިކުރުވުމެވެ.ެއެގޮތުންެއާމްދަނީެލިބޭެނެަމސައްކަތްތައްެއަތޮޅުގައިެއިތުރުކުރުމަށްެމަގުފަހިކޮްށެ
ެހަރަކާތްތަ ެތަރައްޤީގެ ެއަތޮޅުގެ ެއަދި ެއެހީތެރިވެވޭނެއެވެ. ެތަނަވަސްކުރުމަށް ެފުރުޞަތު އްެވަޒީފާގެ

ެމުއްސަނދިކޮށްގެްނެ ެވަސީލަތް ެއިންސާނީ ެގެންދިއުމަށްޓަކައި ެކުރިއަށް ެގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި
ެއިދާ ެހުރި ެއަތޮޅުކައުންސިއަތޮޅުގައި ެޚާއްޞަކޮށް ެހަރުދަނާކުރުމަށްެެލުރާތައް، ވަރުގަދަކޮށް

ެވާގިވެރިވާނެއެވެ.
ެ

ޙާޞިލްކުރެވޭނެެ
ނޑިތައްެ ނޑުދަ ެލަ

ެއަތޮޅު ެކައުންސިލުހ. ެވަރުގަދަކޮށްެދައުރާގެ ެއެއްގޮތަށް ެޒަމާނާ ެހިންގުން ެމަސްޢޫލިއްޔަތާއި އި
ެހަރުދަނާކުރުމަށްެއެހީތެރިވުން.

ެށ.ެއަތޮޅުެތަރައްޤީއަށްެހިންގޭެޙަރަކާތައްތަކަށްެފައިސާގެެއެހީެތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
ެލިބުން.ެނ.ެއަތޮޅުގައިެއިޤްތިޞާދީެމަސައްކަތްތައްެހިންގުމަށްެޢާއްމުެފަރާތްތަކަށްެފައިސާގެެއެހީ

ެއަތޮޅުގެެއާއްުމެތަރައްޤީއަށްެކަނޑައެޅޭެއުޞޫލެއްގެެމަތިްނެމީހުްނެބިނާކުރުން.ެެރ. 
ތަރައްޤީގެެމަސައްކަތްތައްެެދެމެހެއްޓެނިވިެހަރުދަނާގޮތަކަށްެިހންގޭނެެނިާޒމެއްެޤާއިމްކުުރމަްށެބ.ެ

ެއެހީތެރިވުން.
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ެ ެެޅ. ެއިތުރުކޮށް ެޚަޒާާނ ެފަންޑުެގ ެރައްޔިތުންގެ ެގޮތްތަކަކާިއެއަތޮުޅ ެދާއިމީ މުއްސަނދިކުރުމަށް
ެއުޞޫލުތަކެއްެހަމަޖެހުން.

ެ
ެގެެތަރައްޤީއަށްެހިންގޭެޙަރަކާތްތައްެއިތުރުވެެލިބޭެނަތީޖާެރަނގަޅުވުން.ޅުހ.ެއަތޮެފަންޑުންކުރާނެެފައިދާ

ެށ.ެއާމްދަނީެލިބޭނެެޙަރަކާތްތައްެއިތުރުވެެވަޒީފާގެެފުރުޞަތުެއިތުރުވުން.
ެޙަރަކާތްތަކުގައިެބައިވެރިވާެމީހުންގެެފެންވަރާއިެޤާބިލިއްޔަތުެއިތުރުވުން.ނ.ެތަރައްޤީގެެ

ެރާވާެތަރައްޤީގެެޙަރަކާތްތައެމުވައްޒަފުންެލައިގެންެހިންގުން.ެރ.ެއަތޮޅުކައުންސިލުން
ބ.ެއަތޮޅަށްެތަރައްޤީގެެތަޞައްވުރެއްެއެކުލަވާލެވިެޙާޞިލްކުރަންވީެއަމާޒުތައްެރައްޔިތުންނަށްެ

ެއެނގުން.
ެ

ެއައްޔަންކުރާެއަތޮޅުެކައުންސިލާއިެކައުންސިލުންެއަތޮޅުެލިދެއްޓާނީެފެހ.ެފަންޑްެހިންގާެބަލަހަެފަންޑްެހިންގާެބެލެހެއްޓުންެ
ެކޮމެޓީއަކުންނެވެ.3ެ ެފަންޑް ެއެކުލެވޭ ެމައްޗަށް ެބޭއްވޭީނެެމެންބަރުންގެ ެޖަލްސާއެއް ކޮެމޓީގެ

ެެމންބަރުންެހާޟިރުވެގެންނެވެ.5ެމަދުވެގެންެ
ެއަހަރެވެ.3ެފަންޑްެކޮމެޓީގެެޢުމުރަކީެމީލާދީެށ.ެ
ެހަމަޖަްއސާެތަނެކެވެ.ެރާއަކަށްވާނީެއަތޮޅުކައުންސިލުންެފަންޑްގެެއޮފީހަކަށްެނުވަތަެއިދާެ.ނ
ެމަތިންނެވެ.ެހިންާގެޤަވާޢިދެއްގެެއެކަމަށްެއެކުލެވޭެޑްގެެޙަރަކާތްތައްެހިންގާނީ.ެފަންރ
ެބްާރންޗްގައެވެ.ެބޭންްކެއޮފްެމޯލްޑިްވސްގެެމުލީެ.ެފަންޑްގެެފައިސާެހުންނާނީބ
ެެ.ޅ ެއަހަރަުކ ެހިސާބުތައް ެރަށެއްަގިއެއެއްފަންޑްެގ ެހުރިާހ ެފެންނާނެހެން ެޢާއްމުކޮްށ ފަހަރު

ެބެހެއްޓޭނެއެވެ.
ެިހޭލެކ ެފައިސާގެ ެފައިސާދޫކޮށް ެއަނބުރާދައްކާގޮތަށް ެޚަރަދުކޮށް ެކަންަކމަށް ެފަންޑްން .
ެނެއެވެ.ދެވިދާއެހީެ

ެ
ެޤަވާޢިދުެެހިންގާ

ެއުފަެފަންޑަށްެފައިސާެހޯދުން ެފަންޑް ެހ. ެދެނީ ެފައިސާ ެހިންާގެެއަތޮޅުކައުްނސިލާއިއްދަން ެއެހީގައި ޔޫ.ެއން.ޑީ.ޕީގެ
ެޕްރޮމޯޓިންގްެސަސްޓެއިނަބްލްެހިޔުަމންެޑިވެލޮްޕމަންޓްެއިންެވާުވެެއޓޮލްެޕްރޮޖެކްޓެވެ.

ެ
ެއަތޮޅު ެޙަރަކާތްތައްެެގެކައުންސިލުށ. ެފައިސާއިތުރުކުރުމުގެ ެފަންޑަށް ެމަތިން ލަފާގެ

ެފަންޑްެޮކމެޓީންެނވެ.ެގެނީެފެލިދެއަތޮޅުެއަތޮޅުކައުންސިލުލަވާލާރާވާއެކު
ެ

ެޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ެއަތޮޅުކޮމެޓީއާއި ެފައިސާ ެބޭނުންވާ ެއުފެއްދުމަށް ެފަންޑް ެއޮފްެެނ. ބޭންކް
ެމުލީ ެ'ފެލިދެެމޯލްޑިވްސްގެ ެނަމުގަިއެެއަތޮޅުބްރާންޗްގައި ެފަންޑްގެ ެތަރައްޤީ ރައްޔިތުންގެ

ެއެކައުންޓެއްެހުޅުވާެމިއެކައުންޓަށްެަކނޑައެޅިފައިވާެމިންވަރަށްެފައިސާެަޖމާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ެ

ެރ.ެފަންޑަށްެފައިސާެހަދިޔާކުރުމުގެެފުރުޞަތުެޢާއްމުކޮށްވަނީެހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ފަންޑްގެެފައިސާެމުޢާމަލާތުެ

ެހިންގޭނެގޮތްެ
ެފައިސާެގެ ެދޫކުރާ ެފަންޑުން ެފައިސާއާއި ެލިބޭ ެފަންޑަށް ެފެށުމަށް ެޙަރަކާތްތައް ެފަންޑްގެ ހ.
ެމޯލްޑިވްްސެ ެބޭންްކެއޮފް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހިންގަންވާީނެއަާސީސެޤަވާޢިދުގައި މުޢާމަލާތްތައް
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ެއެކައުންޓްެމެދުވެރިކޮށެވެ.
ެ

ެ.މެދުވެރިކޮށެވެެތައްށުކައުންސިލުދޫކުރާެފައިސާެދޫކުރަންވާނީެރަށ.ެއަނބުރާެދައްކާގޮތަށްެ
ެ

ެފަދައިންެ ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެއަގު ެޚިދުމަތުގެ ެފައިސާއާއި ެދޫކުރެވުނު ެދައްކަން ެއަނބުރާ ނ.
ެރަށުކައުންސިލަށެވެ.ެދައްކާނީ ެއެރަށެއްގެ ެމޯލްޑިވްްސެެނުވަތަެެރަށްރަށުގައިނަމަ ެއޮފް ބޭންކް

ެތަރައް ެރައްޔިތުންގެ ެ'ފެލިދުއަތޮޅު ެބްރާންޗްގަިއ ެހުޅުވާފައިާވެމުލީ ެމިަނމުގަިއ ެފަންޑް' ޤީގެ
 ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް. އެކައުންޓަށެވެެ ސޭވިންގްސް  102 130118 7709ނަންބަރު:

އްކިކަމުެގެފަރާތްތަކުންެފައިސާެދެއްކިކަމަށްެޤަބޫލްކުރެވޭނީެބޭންކުްނެދެއްވާެފައިސާދެ ދައްކަވާ
ެހުށަހެޅުމުްނނެވެ.ެސްލިޕްެއެރަށެއްގެެރަށުކައުންސިލަށް

ެ
ެނުދިނުމަށްޓަކައިެ ެހުސްވިޔަ ެޚަޒާނާ ެފަންޑްގެ ެހަދާ ެއެއްޗަކަށް ެދެމެހެއްޓެނިވި ެފަންޑް ރ.

ެއަނބުރާެދައްކާގޮތަށްެފަންޑުންެފައިސާެދޫކުރާނީެޚިދުމަތުގެެއަގުނަގާެގޮތަށެވެ.
ެ

ެލެހެއްޓިފައިޔުންތައްެރަނގަޅަށްެބެބ.ެފަންޑުންެހިންގާެފައިސާގެެހުރިހާެމުޢާމަލާތެއްގެެލިޔެކި
ެހުންނަންވާނެއެވެ.

ެ
ެ

ފަންޑްގެެފައިސާެ
އިންތިޒާމްކުރެވިފައިެ

ެހުންނާނެގޮތްެ

ެފައިާސެ ެފަންޑްގެ ެައދި ެއެކައުންޓެއްގައި ެދެ ެތަފާތު ެހުްނނާނީ ެފައިސާ ެފަންޑްގެ ހ.
ެބެހިފައިެހުންނާނީެތަފާތުެތިންެބަޖެޓްެއައިޓަމަކަށެވެ.ެ

ެ
ެބަޖެޓްެއައިޓަމްތަކަކީ:ގެެހެގައިެބަޔާންކުރ3ެާށ.ެމިެޤަވާއިދުގެެ

ެރ1ަ ެފަންޑްގެ ެލޯނު. ެއަހަރަކު ެ)ކޮންެމ ެކަނޑަައާޅެއުސުލްމާލު ެދޫކުރުމަށް ެގޮތުގައި ގެ
ެފައިސާގެެމިންވަރު(

ެެއ2ެ ެސަާލމަތްވުމަށް ެގެއްލުމަކުްނ ެލިބިދާެނ ެފަންޑަށް ެ)މިީއ ެރިޒަރްވ ެފަންޑްގެ .
 އަހަރަކަށްެރައްކާކުރެވިފައިެހުންނާނެެޢަދަދު(

ެފައިެ.3 ެގޮތުގަިއެފަންޑްގެ ެިއންޓްރެސްޓްގެ ެބޭންކް ެލޯްނެއަދި ެއެއަހަރަކު ެ)ފަންޑަށް ދާ
 ލިބޭނެކަމަށްެލަފާކުރާެފައިދާ(

ެ
ެފަންޑްެގެ ެތައްޔާރުކުރެވޭ ެައހަރަކު ެހަަމޖެހޭީނެކޮންމެ ެގޮތުގައި ެރިޒަރވްގެ ެފަންޑްގެ ނ.

ެފައިާސެހުން ނޑައެޭޅެޢަދަދެކެވެ.ެމި ެކަ ެ'ފަންޑްެގެރިޒަރވް'ެގެގޮތުގައި ނާީނެބަޖެޓްގައި
ެފަންޑްގެެސޭވިންގްްސެއެކައުންޓެއްގައެވެ.

ެ
ރ.ެފަންޑްގެެިހސާބުތަކާއިެހިންގުްނެފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައިެފަންޑްެގެޚަރަދުތައްެހުންާނީނެ

ެބަޖެޓްެއައިޓަމަކަށްެބަހާލެވިފައެވެ.4ެތަފާތުެ
ެގެެރެގައިެބަޔާންކުރާެބަޖެޓްެއައިޓަމްތަކަކީ:3ބ.ެމިެޤަވާޢިދުގެެ
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ެ.ެއިދާރީެހިންގުނ1ެް
ެ.ެމީހުންެބިނާކުރުނ2ެް
 .ެއަނބުރާދައްކާގޮތަށްެދޫކުރާެފައިސ3ެާ
ެއެހީެލޯނުެހިލޭެެ.4
ެ

ެއަހަރަކަ ެިމެޅ.ެކޮންމެ ެޮކމެޓީންނެވެ.ެއަދި ެފަންޑް ެތައްޔާރުކުރާނީ ެބަޖެޓް ެހޭދަކުރާނެ ށް
ެނެވެ.ރުމުގެެހުއްދަދޭނީެއަތޮޅުކައުންސިލުންބަޖެޓްެފާސްކޮށްެޚަރަދުކު

ެ
ހޭދަކުރެވޭނެެފަންޑްގެެފައިސާެ

ެނުވަތަެބޭނުންކުރެވޭނެގޮތްެ
ެހ.ެފަންޑްގެެރައުސުލްމާލުްނެފައިސާެހޭދަކުރާނީެަހމައެކަނިެއަނުބރާެދައްކާގޮތަށެވެ.

ެއިޖުތިމާޢީެ ެަހމައެކަިނ ެހޭދަކުރަންވާނީ ެފައިސާ ެއުމްރާނީެެއިޤުތިޞާދީ-ށ. ެއަދި
ެތަރައްޤީއަށެވެ.
ެމެދުވެރިކޮށެވެ.ެރަށުކައުންސިލްއަދިެހިލޭއެހީ(ެފޯރުކޮށްދެވޭނީެެއެހީެ)ލޯނުެގެނ.ެފައިސާ

ެ ެއަނބުރާދައްކާގޮތަށް ެޚަރަދުކުރަންވާނީރ. ެފައިސާ ެލިޭބެެނޫންގޮތަކަށް ފަންޑަްށ
ެފައިދާއިންނެވެ.

ެ ެފައިސާ ެރިޒަރވް ެފަންޑްގެ ފާސްކޮްށެެއަތޮޅުކަުއންސިލުންެބޭނުންކުރަންވާނީބ.
ެލިޔުންމުންެއެންުގމުންނެވެ.

ެ
ފަންޑުންެފައިސާެ
ެދޫކުރެވޭނެގޮތްެ

ެީނެހަމައެކަިނެރަށުކައުންިސލަށެވެ.އެހީގެެފައިސާެޙަވާލުކުރަންވާެހ.ެލޯނު
ެ
ެ ެށ. ެއެއްވެސް ެދޫކުރާ ެހޭފަންޑުން ެނުވަަތ ެދޫކުރަންވާނީ ެކުރަންވާީނެފައިސާއެއް ދައެއް

ެހުއްދަެލިޔުމަކުްނެލިބިގެންނެވެ.ެފަންޑްެކޮމެޓީގެެ
ެ

ެ ެރަށްރަށުގެ ެއަތޮޅާއި ެދޫކުރަންވާީނެެކައުންސިލްތަކުންނ. ެފައިސާ ެޙަރަކާތްތަކަށް ހިންގާ
ޚިދުމަތުެގެއަގުލާފައެވެ.ެއަމިއްަލެފަރާތްތަކަށްެފައިސާެދޫކުރާީނެެއިންސައްތ8ެައަހަރަކުެ
ެޚިދުމަތުގެެއަގުލާފައެވެ.ެއިންސައްތ11ެައަހަރަކުެ

ެ
ެ ެޤަވާޢިދުގެ ެމި 5ެެރ. ެގެނެވޭީނެެ'ނ'ގެ ެބަދަލެއް ެރޭޓުތަކަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

ެފާސްކުުރމުންނެވެ.ެދަލެއްެގެންނަންެއަތޮޅުެކައުންސިލުންއެފަދަެބަ
ެ

ބ.ެއަމިއްލަެފަރާތްތަކަށްެފައިސާެދޫކުރަންވާނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިްނެ
ެމެދުވެރިކޮށެވެ.ސާެއަނބުރާެލިބޭނޭހެންެރަށުކައުންސިލްެފައި
ެ

ތަށްެފައިސާެއަނބުާރެދައްކާގޮނުވަތަެޅ.ެފައިސާެދޫކުރަންވާނީެފައިސާެދޫކުރެވޭެފަރާތްެ
ެފެލިދެ ެފަރާތަކީ ެނަގާ ެފަންޑްގައި ެތަރައްޤީގެ ެރައްޔިތުންގެ ެލޯނެްއެއަތޮޅު އެހެން

ެއޮތްފަރާތެއްތޯބަލައިެލޯނެއްނެތްކަންެކަށަވަރުެކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ެލޯނުހ.ެފަންޑުންެލޯންގެެއެހީެ ެހުށަހަާޅެފޯމަކުންނެވެ.ެިމެފޯްމެފަންޑުން ެއެދެވޭީނެއެކަމަްށެއެދި ެގެއެހީއަށް
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ެއިދާރާއިންނެވެ.ެމެރަށެއްގެވެސްެރަށުކައުންސިލުގެެލިބޭނީެކޮންެލިބޭނެގޮތް
ެ

ެލޯނު ެށ. ެހުށަހަޅާނީ ެފޯމް ެފުރުމަށްފަހު ެފޯމް ެއެހީއަށްއެދޭ ރަށުކައުންސިލުެގެގެ
ެވެއްޖެަނމަެފަންްޑެކޮމެީޓއަށްެހުށަހަޅާނީއެވެ.ެފޯމްެފާސްެ.ެރަށުކައުންސިލުންވެެއިދާރާއަށެ

ެ
ެތިރީގައިވާެމަޢްލޫމާތުެުހންނަންާވނެއެވެ.ެގެެއެހީއަށްއެދޭެފޯމްގައިެނ.ެލޯނު

ެތުމަޢްލޫމާެގެެއެހީއަށްެއެދޭެފަރާތުގެ.ެލޯނ1ު
ެމަޢްލޫމާތުެހޯދަންެބޭނުންވާެއެހީއާއިބެހޭެެ.2
ެެމަޢްލޫމާތުއަނބުރާެފައިސާެދައްކާނެގޮތުގެެެ.3
ެެކަމަކާބެހޭެޚުލާސާެމަޢްލޫމާތުކުރަންެޤަސްދުކުރާެ.4ެ
ެ

ެގެއެހީއަށްއެދިެހުށަހަާޅެފޯމްެފަންޑްެކޮމެޓީްނެަބާލެރ.ެލޯނުެފައިާސެދޫކުރަންވާީނެލޯނު
ެފާސްވެއްޖެނަމައެވެ.ކަމަށްެދިރާސާކުރުމަށްފަހުެކަނޑައެޅިފައިވާެޝަރުތުތައްެފުރިހަމަވާ

ެ
ެލި ެފައިސާ ެފައިސާދޫކުރުމުގައި ެފަންޑުން ެތެދުވެރިކަމާއިެބ. ެފަރާތުގެ ބިގަންނަ

އަމާނާތްތެރިކަން،ެއެފަރާތުންެއެފައިސާެއަނބުރާެއަދާކުރެވޭނެކަމުެގެކެރިފޯރުންތެރިކަން،ެ
ެގޮތުަގިއެ ެރަހުނުގެ ެފައިާސެއަދި ެދެވޭ ެކަމަކަްށ ެހުށަހަާޅ ެއެދި ެއެހީއަްށ ެފަންޑުން އަދި

ެބަހައްޓާނެެއެއްޗެއްގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
ެ
ެ ެޅ. ެއެހީ ެފައިސާެގ ެޢާއްުމެެދިުނމުގައިފަންޑުްނ ެިމންގަނޑުތަކާއި ެަހމަތަކާއި ބަލާެނ

ެޢާއްމުކޮ ެމިންވަރު ެފައިސާގެ ެދޫކުރެވޭނެ ެރައްޔިތުންނަްށެއުޞޫލުތަކާއި ެއަތޮޅުގެ ްށ
ެޖެހޭނެއެވެ.ެގިފައިއޮންނަންއެނ
ެ

ެލޯނު ެކައުންސިލަކުން ެބައްދަލުކޮެކ. ެރައްޔިތުންނާއި ެއެދޭކަމަށްވާނަަމ ެިމެއެހީއަށް ށް
ެކްލަބް/ެ ެހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ެފަންޑްޮކމެޓީއަށް ެޔަޢުމިއްޔާއެއް ެޚުލާޞާ ބައްދަލުވުމުގެ
ެބައްދަލުކޮ ެެމމްބަރުްނނާއި ެެއޖަމާޢަތެއްގެ ެމިގޮތަށް ށްެޖަމްޢިއްޔާތަކުންވެސް

ެމިއްޔާެހުށަހަޅަންވާނެވެ.މިބައްދަލުވުމުގެެޚުލާޞާެޔައު
ެ
ެއަތޮޅުެއ. ެރަށްފިޔަވައި ެދިރިއުޅުްނެރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ެރަށެއްގައި ެއެހެން ގެ

ެލޯނު ެފަރާތްތަކުން ެއެމީހަހަމަޖެހިފައިވާ ެއެވަގުތަުކ ެއެދޭނީ ެއެހީއަށް ެދިރިއުޭޅެެގ ުކ
ެގެެއިދާރާއަށެވެ.ރަށުކައުންސިލުރަށެއްގެެ

ފަންޑުންެލޯންގެެއެހީެ
ކުރުމާއިެއަނބުރާެއެހީެޙަވާލު

ެހޯދުންެ

ެގެކައުންސިލުއެެރަެށއްގެެރަށުެޙަވާލުކުރާނީެހެގައިބުާނެއެހީެެގ6ެެެހ.ެމިެޤަވާޢިދުގެެ
ެއިދާރާއަށެވެ.
ެފަންޑަ ެދައްކާނީވެސްށ. ެފައިސާ ެއަނބުރާ ެރަށުެށް ެރަށެއްގެ ެގެކައުންސިލުއެ
ެއިދާރާއަށެވެ.

ެ
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ެޙަވާލުކުރާނީ ެއެހީ ެފަންޑުން ެެނ. ެރަށުކައުންސިލާއި ެސަރުކާުރެއެހީލިބޭފަރާތާއި ދެމެދު
ެ ެފެންވަރުގެ ެސޮއިކޮށްޤަބޫލުކުރާ ެމަތީގެެވިހި، އެއްބަސްވުމެއްގައި ެރުފިޔާއަށްވުރެ ހާސް

ެނަމަ ެފެލިދެެލޯނެއް ެއިދާރާގައިކައުންސިލުއަތޮޅުއަތޮޅު ެރަޖިސްޓްރީކޮްށެއެއްބަެގެ ސްވުން
ެމިކަމާބެހޭެހުރިާހެލިޔެކިޔުންތަކެއްެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ެ

ެ
ެ ެޤަވާޢިދުގެ ެމި 7ެރ. ެބުނާފަދަ ެގައި ެނ ެހުންނަްނޖެޭހެނެގެ އެއްބަސްވުމެްއގައި
ެ:މަޢްލޫމާތުގެެތެރޭގައި

ެތުންެކުރަންެޤަސްދުކުރާެކަމެއް.އެހީލިބޭެފަރާލޯނުެެ.1
ެއެހީއަށްނެގޭެޚިދުމަތުގެެއަގު.އެހީގެެިމންވަރާއިެލޯނުެދެވޭެެ.2
ެގެެފައިސާެއަނބުރާދައްކާނެގޮތާއިެމުއްދަތު.އެހީލޯނުެެ.3
ެފިޔަވަޅުތައްެހިެމނެއެވެ.ެައޅާނެެފައިސާެނުދެއްކިއްޖެނަމަެ.4
ެ

ެ ެ)-/25,000ބ. ެ-ރުފިޔާ/ެފަންސަވީސްހާސްރ. ެޢަދަދެއްގެ ެބޮޑު ެއަށްވުރެ ލޯނުެ(
ެ ެއެދޭނަމަ ެއެހީއަކަށް ެއެއްޗެްއ ެއެންެމހަރަޖިރަހުނުކުރާެނ ެބޭނުންވާ ިއެސްޓްރީކުރުމަްށ
ެރަ ެށުކައުންސިލުލިޔެކިޔުންތައް ެއަތޮުޅ ެއިދާރާއިން ެއިދާރާއަށްެކައުްނސިލުގެ ެގެ
ެހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ެ

ެ
ެރަހުނު ެލޯނުކުެޅ. ެތަކެއްޗަކީ ެތަންތަނާއި ެ ެނުދައްކައިފިނަމަެފަެރެވޭ ެއަނބުރާ އިސާ

ެތަންތަނާިއެއެއްބަސްވުމުގައި ެހިންގޭނެ ެބާރު ެކޮމެޓީއަށް ެފަންޑް ެމަތިން ެގޮތުގެ ވާ
ެޗެވެ.ތަކެއް

ެެ
ެފައިާސެއަނެލޯނުެކ. ެއެހީގެ ެފަރާތުން ެއެއެހީހޯދާ ެނުދައްކައިފިނަމަ ގޮތެްއެެަކމަށްބުރާ

ެޝަރީޢަތުންނެވެ.ެނިންމާނީެ
ެ

)ހަތެއް(ެދުވަހަށްވުރ7ެެެގެެފައިާސެމަޤުބޫލުެސަބަބެއްނެތިެެއހީލޯނުއ.ެފަންޑުންެދޫކުރާެ
ެެބަހައްޓައިގެންެނުވާނެއެވެ.ރާތާއިެޙަވާލުނުކޮށްެދިގުެމުއްދަތަކަށްެއެއެހީެލިބެންވާެފަ

ެ
ެ ެވ. ެދޫކުާރ ެފައިސާެއެހީެލޯނުެފަންޑުން ެއެދިފައިާވެެގެ ެލޯނަށް ެީސދާ ޙަވާލުކުރަންވާީނ

ެފަރާތަށެވެ.
ެ

ެލޯނު ެފަންޑުން ެފުރިހަމަކުރަންެޖޭހެމ. ެލޯނާއިބެހޭގޮތުން ެކުރިްނ ެޙަވާލުކުރުމުގެ ެއެހީ ގެ
ެސޮއިކުރަްނވާނީ ެއެއްބަސްވުމުގައި' ެ'ލޯްނ ެތެރެއިން ރަށުކައުންިސްލެެލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ެލޯނުެޢިދާރާގައި ެއެހީއަށް ެރަށުކައުންސިލްގެއެދިފައިވާފަރާގެ ެސޮއިކުާރެެތާއި، ފަރާތުން
ެފަރާތްެއަދިެދެފަރާތުގެެހެކިންގެެހާޟިރުގައެވެ.ެ

ެ
ާރދައްކަންެފެށުމަށްދެވޭެފައިސާެއަނބުެ.ެފަންޑުންެލޯނުެގެއެހީެހޯދާެފަރާތްތަކަށްެލޯނުފ



 8 

ެމަސްދުވަހެވެ.3ެންފެށިގެންެޕީރިއެޑް(ެލޯނުެފައިސާެލިބޭެތާރީޚު)ގްރޭސްެެމުއްދަތަކީ
ެ
ެދޫކުރެވޭނީެތިރީގައިެމިދަންނަވާެއުޞޫލުންނެވެ.ެންޑުންެލޯނު.ެފަދ
1ެ ެރުފިޔާ/ -/5000. (ެގެ-ރުފިޔާ/ެފަންސަވީސްހާސް) -/25,000ންެ(-)ފަސްހާސް

ެއަހަރު.3ެގިނަވެގެންެޢަދަދެއްެނަމަެ
2ެ ެފަންސާސްހާސްެ) -/50,000ން(-އެއްރުފިޔާ/ެފަންސަވީސްހާސް) -/25,001.

ެެ.ައހަރ4ެުގިނަވެގެންެގެެޢަދަދެއްެނަމަެެ(-ރުފިޔާ/
 

ެލޯނުތ ެގޮތުގަިއެކޮންެމެ.ެފަންޑުން ެފައިސާގެ ެއަނބުރާދައްކާ ެގެއެީހެހޯާދެފަރާތްތަކުން
ެ ެފައިސާ ެދައްކަންޖެޭހ ެރަށުކައުންސިލުންމަހަކު ެއުޞޫލުތަކެއްެގެެއެރަށެއްެގ ަކނަޑއަޅާ

ެންޖެހޭނެއެވެ.ެދައްކަެރަށުކައުންސިލުގެެއިދާރާއަށްެމަތިން
ެ
ެލ ެފަންޑުން ެލޯނު. ެއަނބުރާދެއްކުމުގައިފޯރުކޮށްދެވޭ ެއެހީ ެލޯނުެގެ ފަރާތްތަކުގެެނަންގަވާ

ެލޯނު ެެ، ދެއްކުންލުއިފަސޭހައަށް ެލަސްކުރެވިދާނެއ2ެެވިދިވިދިގެން ވެ.ެމަސްދުވަހަށް
ެލޯނު ެމަުހ ެތިންވަަނ ެފައިާސެެނަމަވެސް ެނުވަތަ ެފާއިތުވި ެބަލައިގަނެވޭީނ ފައިސާ

ެ ެތިންމަސްފަުހނ2ެްނުދެއްކިވާ ެއަދި ެފައިސާއާއިއެކުގައެވެ. ެ ެމަުހެެ،މަހުެގ ހަތަރުވަނަ
ފައިސާގެެއިތުރުްނެެމަުހގ3ެެނަމަ،ެފައިސާެބަލައިގަނެވޭީނެފާއިތުވިެކާފައިސާެދައްެލޯނު
ެެމަހަކު ެޢަދަދުގެ ެމިއުޞޫލުްނ5ެެދައްކަންޖެޭހ ެޖޫރުމަނާއަކާއެުކގައެވެ. އިންސައްތައިގެ

ެކޮ ެއިތުރުވާ ެެނގޭނެއެވެ.ފައިސާނުދެއްކި ެފައިސާ ެޖޫރުމަާނ ެމަހަކަށް ނަމަވެްސެެންމެ
ެޖޫރުމަނާެއްއެ ެދަށުން ެމިޤަވާޢިދުގެ ެފަރާތްތަކުން ެދައްކާފައިވާ ެފައިާސ އެޑްވާންސްކޮށް

ެނުނެގޭނެއެވެ.
ެ
ެހިނާގެެ.ެލޯނުގ ެއިތުރަށް ެހަމަވެ ެމުއްދަތު ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެއަނބުރާދެއްކުމަށް ފައިސާ

ެބާކީނުދެއްކިެކޮންމެމަހަކަށް ެޢަދަދުގެ ެޖުްމލަ ޖޫުރަމާނެެއިްނސައްތަ،5ެވާ
ެއަދިނެނެގޭެފައިސާގެގޮތުގައި ެއެއްބަސްވެފައިާވެެލޯނުެއެވެ. ެއަނބުރާދެއްކުމަށް ފައިާސ

ެެ ެހަމަެވ ެޯލނ3ެުމުއްދަތު ެޯލނުއަދާެަމސްފަހުން ެފަންޑުން ެއެހީއެްއެކުރާފަރާތްތަކަށް ެގ
ިއެުނެތާރީޚުންެފެށިގެންެއެއްއަހަރާއަދާކޮށްެނިމުެށްދެވޭނީެއެންމެެފަހުންނެިގެލޯނުެފޯރުކޮ

ެހަމަސްެދުވަސްފަހުންނެވެ.
ެ

ފަންޑްގެެހިސާބުތައްެ
ެބެލެހެއްޓުންެ

ެޤަވާޢިދުތައްެ ެއެކައުންޓިންގ ެބެލެހެއްޓުމުގައި ެހިސާބުތަކެއް ެހުރިހާ ެފަންޑްގެ ހ.
ެބަ ެފުރިހަމައަށް ެކުރާނީބޭނުންކޮށް ެމިކަން ެމަސްޢޫލިއްޔަުތެެލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެކަމުގެ

ެޔުމުންެޙަވާލުކުރެވޭެމުވައްޒަފުންނެވެ.ލި
ެ

ެމުދަލާއިތަކެިތެ ެފައިސާއާއި ެރައްޔިތުންގެ ެބަލަހައްޓަންވާނީ ެހިސާބުތައް ެފަންޑްގެ ށ.
ެބެލެހެއްޓުމަށްެސަރުކާރުންެހައްދަވައިފައިވާެޤަވާޢިދުތަކާއިެއެއްގޮތަށެވެ.

ެ
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ެހިސާ ެހުރިހާ ެފަދަ ެފައިދާ ެލިބޭ ެޚަރަދާއި ެކުރެވޭ ެއާމްދަނީއާއި ެލިބޭ ބުތަކެއްެގެނ.
ެފަންޑްކޮމެޓީ ެހުންނަންވާީނ ެެފލިދެލިޔެކިޔުންތައް ެބެލުމުގެދަށުން ެތަރައްޤީެެގ އަތޮޅު

ެޔުނިޓްގެެޙަވާލުގައެވެ.
ެ

ެބާކީ ެޚަރަދާއި ެކުރެވުނު ެއާމްދަނީއާއި ެލިބުނު ެއަހަަރުކެެރ.ެފަންޑަށް ެހިސާބެއް އެނޭގނޭ
ެފަހަރުެއަތޮޅުގެެހުރިހާެރަށެއްގައިެބަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެއް
ެ

ެމަހަ ެހިސާބުތަކެއް ެހުރިާހ ެފައިސާެގ ެފަންޑްގެ ެއެއްބ. ެއަތޮޅުކައުންސިލުެގެުކ ެފަހަރު
ެބޭނުންވެްއެޖެެއިދާރާއަށް ެނަކަލު ެމިލިޔުންތަކުެގ ެހުށަހަަޅންޖެހޭނެއެވެ. ލިޔުމުން

ެލިބެންެޖެހޭނެއެވެ.ރަށުކައުންސިލުގެެއިދާރާއަކަށްެހާލަތެއްގައިެކޮންމެރަށެއްގެެ
ެ

ެއަ ެނުވަތަ ެސަރުކާރުން ެޅ. ެނުވަތަ ެކޮމެޓީއަކުްނ ެކޮންމެވެސް ސަރުކާރުެތޮޅުގެ
ެ ެބޭނުންވެއްޖެނަޤަބޫލުކުރާފަދަ ެބަލަން ެޖަމާޢަތަކުން ެއެހީދޭ ެހިސާުބެބޭރުގެ ެފަންޑްގެ މަ

ެކިތާބުތައްެދެއްކިދާނެއެވެ.
ެ

ެ ެއަހަރަކު ެނުވަަތ1ެެކ. ެމީހަކު ެލިިބފައިވާ ެތަމްރީްނ ެޯއޑިޓްކުރުމުގެ ެއަތޮޅުން ފަހަރު
ެފަންޑް ެޢިދާރާތަކުގެެެމީހުންލައްާވ ެކަމާބެހޭ ެސަރުކާރުެގ ެއަދި ޯއޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.
ެ ެމަތިން ެއެއްއަހ3ެަމަޝްވަރާ ެއަތޮޅުކައުންސިުލެގެއަހަރުްނ ެނުވަތަ ެފަންޑާިއ ރު

ެއޯިޑްޓެެއިދާރާއާއި ެފަންޑް ެަލއްވާ ެީމހުން ެނުވަތަ ެމީހަުކ ެގުޅުމެއްނެްތ އެއްވެސް
ެކުރުވަންވާނެއެވެ.

ެ
ެއިދާ ެކަމާބެހޭ ެސަރުކާރުގެ ެރާއ. ެއަތޮޅުކައުްނސިލުން ެނުވަތަ ބޭނުންވެއްެޖެއަކުން

ެހިނދެއްގައިެފަންޑްެއޯޑިޓްެކުރެވެންވާނެއެވެ.
ލޯންެދިނުމުގައިެބަލާެނެ

އަދިެެޝަރުތުތައް
ނޑުތައް ެމިންގަ

ެ

ެއަތޮޅުގެެރަށްވެއްސެއްކަމުގައިވުން.ެހ.ެފެލިދެއަތޮޅުގައިެދިރިއުޅޭެފެލިދެ
ެ

ެފެލިދެ ެދިރިއުޅޭ ެގޮތްތަކުެގެއަތޮޅުގައި ެމިދަންނަވާ ެތިރީގައި ެބެލެވޭނީ ރަށްވެއްސެއްކަމުގައި
ެމަތިންނެވެ.

ެ
ެވަ -1 ެރަށެއްގައި ެއެހެން ެއަތޮޅުގެ ެރަށްނޫން ެނުވަތަެރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޒީފާއަދާކުރުން

 އަތޮޅުގައިެދިރިއުޅޭެރަށްވެއްސެއްކަމުގައެވެ.ކަމުގައިވިޔަސްެބެލެވޭީނެފެލިދެެދިރިއުޅުން
ެެ

2- ެ ެބޭރު ެފަަދެ، ރިސޯޓްތަކުގައިއަތޮޅުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެސިނާީއ ެއަދި ެބޯޓް ސަފާރީ
ެ)އަނބިދަރިން(ެއަތޮޅުގެެ ެދިރިއުޅުން ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތަކުގެ ެމަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި

ެފަރާތްތައްރަށެއް ެޤާޢިމްވެފައިވާ ެެގައި ެއަތޮޅުގައި ެރަށްވެހިންެގެބެލެވޭނީ ދިރިއުޅޭ
 ގޮތުގައެވެ.
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ެބަޔާންކުރެވި -3 ެމަތީގައި ެފިޔަވައި ެފަރާތްތައް ެލޯންދިނުމުގަިއެފައިވާ ެރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުގެ
ެހުށަހަާޅެ ެކުރަން ެދިރިއުޅުމާއި، ެފަރާތުގެ ެހުށަހަޅާ ެއެދި ެލޯނަށް ގޮތެއްނިންމާނީ

 މަސައްކަތަކާއިމެދުެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުެފަންޑްެޮކމެޓީންނެވެ.
 

ެއަހަރާިއެދެމެދުގެެމީހެއްކަމުގައިުވން.65ެއަހަރާއ18ެެިށ.ެޢުމުރުންެ
ެ

ެކަމުގައިވުން.ެލިބޭެފަރާތެއްނ.ެޢާމްދަނީެ
ެ)ލޯނު ެއެކަކީެގެ ެދެމަފިރިންކުރެ ެހުށަހަޅާފަރާތުގެ ެއެދި ެެއެހީއަށް ެމީހެއްެޢާމްދަނީ ެލިބޭ

ެ(ކަމުގައިވިޔަސްެފުދޭނެއެވެ.
ެ

ެލޯނު ެއެހީއަރ. ެފެލިދެގެ ެފަރާތަކީ ެހުށަހަޅާ ެރައްޔިތުންގެށްއެދި ތަރައްޤީގެެެއަތޮޅު
ެފަންޑްގައިެލޯނެއްެއޮތްެފަރާތެއްކަމުގައިެނުވުން.

ެ
ެރައްޔިފެލިދެ ެލޯނުއަތޮޅު ެފަންޑުން ެތަރައްޤީގެ ެމިދަންނަާވެެތުންގެ ެތިރީގައި ދެވޭނީ

ެކަންކަމަށެވެ.
ެ

ެހ.ެވިޔަފާރިެނުވަތަެޢާމްދަނީެލިބޭނެެމަސައްކަތެއްެފެށުމަށްެނުވަަތެތަރައްޤީކުރުން.
ެޢިމާރާތްކުރުންެނުވަތަެމަރާމާތުކުރުން.ށ.ެގެދޮރުެ

ެ
ފަންޑުންެދޫކުރެވޭެއެހީެ
ެމޮނިޓަރކުރާނެެއުޞޫލު

ެލޯނު ެފޯރުކޮށްދޭ ެފަންޑުން ެ ެމަސައްކަްތެހ. ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކުރަމަށް ެދަށުން ެއެހީގެ ގެ
ެއެވެ.ނެއެއްބަސްވެފައިވާެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެފަށަންޖެހޭ

ެ
ެލޯނު ެ ެޯލނުެނަގާބޭނުންެށ. ެބޭނުމަކަށް ެއެހެން ެބޭނުންކުރެވޭީނެެގެފިޔަވައި އެހީ

ެއިދާރާ ެކޮމެީޓްނެެމެދުވެރިކޮށްެރަށުކައުންސިލުގެ ެފަންުޑ ެހުށަހަޅާ ެޮކމެޓީއަށް ފަންޑް
ެހުއްދަދިނުމުންނެވެ.

ެެއެހެނިހެންެބައިތައް ެއަފެލިދެހ. ެއެންމެ ެހިންގުމުެގ ެފަންޑް ެތަރައްޤީގެ ެރައްޔިތުންގެ ފަރާތަީކެއިސްތޮޅު
ެއަތޮޅުފެލިދެ ެއަތޮޅުކައުންސިލުންއަތޮޅު ެޤަވާޢިދުތަކައިެެކައުންސިލެވެ. ހަަމަޖއްސާ

ެވެ.އުޞޫލުތަކެއްގެެމަތިންެޢަމަލީގޮތުންެފަންޑްެހިންާގނީެފަންޑްެޮކމެީޓންނެ
ެ

ެމީހުންނަކީވެސް ެހުރިހާ ެމަސައްކަތްކުރާ ެފަންޑްގެ ެއެކަށީގެންވާެެށ. ެއކަމަށް
ެކަމުގައިެވާންވާނެއެވެ.ެެލިބިފައިވާެބައެއްެތަމްރީން/ތަޖްރިބާ

ެ
ެގެލިޔެކިޔުންތައްެރަގަޅަށްެބަލަހައްާޓެ.ެފަންޑުންެހިންގާެފައިސާެގެކޮންެމެމުޢާމަލާތެއްނ

ެވާނެއެވެ.ބަލަން
ެެ
ެފަންޑާރ ެމުޢާމަ. ެކުރާ ެދެމެދު ެއެކިފަރާތްތަކާއި ެބަލަހްެެކިޔުންލިޔެެގެެލާތުއި ާޓެރަގަޅަށް
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ެބަލަހަށްޓަންވާނެއެވެ.
ެ
ެލޯނުބ .ެ ެަލސްވެގެްނ ެހުށަހެޅުންތައް ެހުށަހަާޅ ެއެިދ ެއެހީއަށް ެތެރ10ެޭގެ ގަިއެދުވަހުގެ

ެއަތޮޅުެތަރައްޤީެޔުނިޓަށްެހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރަށުކައުންސިލުންެ
ެ
ެލޯނުޅ .ެ ެއެދި ެއެހީއަށް ެލިޭބެެތަކުންރަށުކައުންސިލުގެ ެހުށަހެޅުމަށް ެކޮމެޓީައށް ފަންޑު

ެުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.ެފަންޑުޮކމެޓީއަށްދުވަހުގެތެރޭގައިެއަތޮޅ7ެެުެލަސްވެގެންެފޯމްތައް
ެ
ެއެހީއަްށެކ ެނުލިބޭނެކަން ެނުވަތަ ެލިބޭނެކަން ެއެހީ ެފަރާތަށް ެއެދޭ ެއެހީއަށް ެފަންޑްގެ .

ެދުވަހުގެެތެރޭގައިެއަންގަްނވާނެއެވެ.20ެެލަސްވެގެންެއެދޭދުވަހުންެފެށިގެން
ެ
ެބަޔާންކޮށްއ ެޤަވާޢިދުގައި ެހިންގާ ެފަންޑް ެމައްސަލައެްއެ. ެނުވަތަ ެކަމެއް ފައިނުވާ

ްޝވަރާގެެމަތިންެއަތޮުޅެކުރިމަތިވެއްޖެނަމަެއެކަމަާކމެދުެޢަމަލުކުރާނީެފަންޑްެކޮމެޓީގެެމަ
ެނިްނމާގޮތަކަށެވެ.ެންކައުންސިލު

ެ
ެޮކމެޓީެގެވ ެފަންޑް ެިއސްލާހުުކރާނީ ެގެނެސް ެއިތުރު ެއުނި ެހިންާގެޤަވާޢިދަށް .ެފަންޑްގެ
ެ.އަތޮޅުކައުންސިުލންނެވެޝްވަރާގެެމަތިންެމަ
ެ
ެމ .ެ ެތަލޯނު ެކަންކަމާއި ެއިސްކަންދޭނެ ެޝަރުތުތަކާއި ެބަލާނެ ެދިނުމުގައި ރުތީުބެއެހީ

ެއޮންރަށުކައުންސިލުެއަތޮޅުކައުންސިލުން ެއަންގާފައި ެކުރިއްސުރެ ނަންޖެހޭނެއެވެ.ެތަކަށް
ެރަށުކައުންސިލު ެއަދި ެޢާއްމުކޮށް ެރައްޔިތުންނަށް ެމިކަންކަން އަންގާފަިއެތަކުން

ެއޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
 

ެެ

ެ
ެ
ެ
ެ
ެ

ެ
ެ

  


