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 ދޫފަހި ޕްރޮގާރާމްގެ ޤަވާޢިދ  

 ތަޢާރަފް.  .1
ދިނ މ ގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގ މަށްޓަކައި ގަނެ މ ދާ މިއީ އަތޮޅ  ރައްޔިތ ންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑ ގެ ދަށ ން ޢާއްމ  ރައްޔިތ ންނަށް  .1.1

 އެކ ލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 
 އެވެ.  ދޫފަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާޢިދ " " މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާ ނަމަކީ  .1.1
 ން ފާސްކޮށްފައެވެ. ވަނަ ޖަލްސާއި 11ގެ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ބޭއްވި ގައި  1015 އޭޕްރީލް 19މި ޤަވާޢިދ ވަނީ  .1.1

 

 މަޤްޞަދ   .1
ނޑ  މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅ ގެ ރައްޔިތ ންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތ ގެ ރަނގަޅ ކޮށް ރައްޔިތ ންގެ ގްމި ޕްރޮ .1.1 ރާމްގެ މައިގަ

 . ދިރިއ ޅ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވ މާއި އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ މާލިއްޔަތ  މ އްސަދިކ ރ މެވެ
 

 އް ބެލެހެއްޓ ން ޕްރޮގްރާމްގެ ހިސާބ ތަ  .1
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ހިސާބ ތައް ބަލަހާއްޓާނީ އަތޮޅ  ރައްޔިތ ންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑ ގެ ހިސާބ ތައް ބެލެއްޓ މަށް ކ ރެވިފައިވާ  .1.1

މަހަކ ން އެއްފަހަރ  އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން  1މިގޮތ ން ޕްރޮގްރާމްގެ ހިސާބ ތައް ކޮންމެ އިންތިޒާމްގެތެރެއިންނެވެ. 
 މަހ ން އެއްފަހަރ  ހާމަކ ރަންވާނެއެވެ.  6ނެއެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ޖ މ ލަ ހިސާބ ތައް ރައްޔިތ ންނަށް މ ރާޖަޢާކ ރަންވާ

 

 ހޯދ ން ޕްރޮގްރާމަށް ފައިސާ  .4
އެވެ. މިފައިސާ ޚަރަދ ކ ރާނީ އަތޮޅ  ރ ފިޔާ ( ރ ) ހަތްލައްކަ 700000މި ޕްރޮގްރާމް ފަށައިގަތ މަށްޓަކައި އެކ ލަވާ ބަޖެޓަކީ  .4.1

 ތަރައްޤީގެ ފަންޑ ންނެވެ. ތ ންގެ ރައްޔި
 

 ވިއްކާ މ ދަލަށް ފައިދާލ ން  .5
% އެވެ. އެއީ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން މ ދާ ގަތ މަށް 10ފައިދާގެ ގޮތ ގައި އިތ ރ ކ ރެވޭނީ ރާމްގެ ދަށ ން ވިއްކާ މ ދަލަށް މި ޕްރޮގް .5.1

 ވެ. ފައިދާ އެކ ރި ޚަރަދ  ކަމަށް އިންވޮއިސްގައި އޮންނަ އަގ ގެތެރެއަށް އިތ ރ ކ ރެވޭ 
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ރ )ފަނަރަ 15000އަގ  އޭގެ ފައިދާ އާއި ނ ލާ ގަންނަ އަގ  މ ދަލ ގެ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކ ރާ  .5.1
 ވ ރެ ކ ޑަވެގެންނ ވާނެއެވެ. އަށްރ )ފަސްހާސް ރ ފިޔާ( 5000އަދި އިތ ރ ވެގެންނެއް ނ ވާނެއެވެ.  ހާސް ރ ފިޔާ(

 

 މ ދަލ ގެ އަގ  އަދާކ ރ ން  .6
 މ ދާ  އެދިފައިވާ ފަރާތާގަންނަން  މ ދާމ ދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާކ ރާނީ އަތޮޅ ކައ ންސިލ ންނެވެ. އެ  ގަންނަ .6.1

  ޙަވާލ ކ ރ މ ން، އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް ދައްކާ އަގ  އަދާކ ރާނީ އަތޮޅ ކައ ންސިލާއި އެފަރާތާ ދެމެދ ގައި ވެވޭ އެއްބަސްވ މެއްގެ ދަށ ން 
 އެއްބަސްވ މ ގައި ވާ ގޮތަށެވެ. އެ

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން ގަންނަ މ ދަލަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކ ރެވޭނެ އެންމެ ދިގ  މ އްދަތެއްގެގޮތ ގައި ހަމަޖެއްސެނީ މީލާދީ  .6.1
 އެއް އަހަރެވެ. 

ނޑައަޅާ އަދަދެއްއެއްބަސްވ މ ގައި ސޮއިކ ރާ އިރ   .6.1  ގައި ނަގަންވާނެއެވެ. ޑައ ންޕޭމަންޓްގެގޮތ  އަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ކަ
 

 ގަންނާނެ މ ދާ އިޚްތިޔާރ ކ ރ ން  .7
އަދި ބޭނ ންވާ މ ދަލ ގެ ޞައްޙަ މި ޕްރޮގަރާމްގެ ދަށ ން ގަންނާނެ މ ދާ އިޚްތިޔާރ ކ ރާނީ މ ދާ ބޭނ ންވާ ފަރާތ ންނެވެ.  .7.1

އިޚްތިޔާރ ކ ރާ މ ދަލެއްގެ އަގ  އަދާކ ރ ން  ންވެ. މ ދާ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތ ކޯޓޭޝަނެއް އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެ
 ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަތޮޅ ކައ ންސިލަކ ން ނ  އ ފ ލާނެއެވެ. 

 

 މ ދާ ގެނައ މާއި ބޭނ ންކ ރ ން  .8
ގަންނަ މ ދާ ގެނައ މާއި ގެންދިއ މާއި އަދި ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ހ ރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާނީ މ ދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން  .8.1

އަގ ގެތެރޭގައި ހިމަނައިގެންނެއް ނ ވާނެއެވެ. އަދި މ ދާ  ޚަރަދ އެދ ނ  ފަރާތ ންނެވެ. މ ދާ އ ފ ލ މ ގެ ނާލާއި މަޖޫރީ ފަދަ  ގަތ މަށް 
 ވެސް ގެއްލ މެއްގެ ޒިންމާއެއް އަތޮޅ ކައ ންސިލަކ ން ނ  އ ފ ލާނެއެވެ. ލިބޭ އެއް މ ދަލަށް އ ފ ލާ ހެދ މ ގައި 

 

 އެދ ން.  ގަތ މަށް  މ ދާ  .9
 އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ވެބްސައިޓް  މ ދާ ގަތ މަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމ ންނެވެ. މި ފޯމްމި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން  .9.1

www.vaav.gov.mv  ްށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޑައ ންލޯޑްކ ރެވޭގޮތަނ 
އިން އަތޮޅ ކައ ންސިލް އިދާރާއަށެވެ. ނ ވަތަ މި އިދާރާގަންނަން އެދޭފަރާތ ން ފޯމް ހ ށަހަޅާނީ  މ ދާމި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން  .9.1

ނޑައަޅާ އިދާރާތަކަށެވެ.  ކަ
 

 ގަނެވޭނެ ފަތާތްތަކ ގެ ޝަރ ތ ތައް  މ ދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން  .10
 ފެލިދެއަތޮޅ ގެ ރަށްވެއްސެއްކަމ ގައި ވ ން. މިގޮތ ން ރަށްވެއްސެއްކަމ ގައި ބެލެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ:ފެލިދެއަތޮޅ ގައި ދިރިއ ޅޭ  .10.1
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ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރަށ ގައި ނ ވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަށްނޫން އަތޮޅ ގެ އެހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކ ރ ން  .10.1.1
 ނ ވަތަ ދިރިއ ޅ ން.

މަސައްކަތްކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރ ގައި ނ ވަތަ ސިނާޢީ މަސައްކަތްކ ރާ ރަށްރަށ ގައި  އަތޮޅ ން ބޭރ  ރިސޯޓްތަކ ގައި، ސަފާރި .10.1.1
 .އަތޮޅ ގެ ރަށްވެހިން އެމީހ ންގެ ދިރިއ ޅ ން)އަނބިދަރިން( އަތޮޅ ގެ ރަށެއްގައި ޤާއިމްވެފައި ވ ން

 އަހަރ  ފ ރިފައިވާ މީހެއްކަމ ގައިވ ން. 18ޢ މ ރ ން  .10.1
 މީހެއްކަމ ގައިވ ން ) ދެމަފިރިގެ ތެރެއިން އެކަކީ އާމްދަނީ ލިބޭމީހެއްކަމ ގައި ވިއަސް ފ ދޭނެއެވެ.(އާމްދަނީއެއް ލިބޭ  .10.1
 .އަތޮޅ ކައ ންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތް މީހެއްކަމ ގައި ނ ވ ން .10.4
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަމ ގައި ނ ވ ން.އަތޮޅ  ކައ ންސިލ ން މިގޮތަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ނ ކ ރ މަށް  .10.5  ކަ

 

 މ ދާ ވިއްކާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅ ން  .11
ނޑައަޅާނީ  .11.1 އަތޮޅ ކައ ންސިލ ންނެވެ. މިކަން ކަނޑައެޅ މ ގައި އެފަރާތ ން ބޭނ ންވާ މ ދަލަށާއ، މ ދާ ލިބޭނެ ފަރާތް ކަ

އ ންސިލްގެ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ އަތޮޅ ކަ ،މ ދާ ގަނެވޭނެ ފަރާތްތަކ ގެ ކިބައިގާ ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތަކަށާއި
 ނަ ގޮތ ގެ މައްޗަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަރާތެއްގެ އިޤްތިޞާދީ އަޚްލާޤް ހ ން ،ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއިމީގެކ ރިން 
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