ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ހުށަހަޅާނީ މެދުރާސްތާ ( )2021-2023އަށެވެ .ނިއު
ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް އެކުލަވާލުމުގައި ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ
އތައް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލުވާނެގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތަ ް
އތައް ފުރިހަމަވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި
ނނިވި ކަންތަ ް
ޖހެނީ އަން ަ
ޝއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ެ
މިއާއެކު ނިއު ޕޮލިސީ އިނި ި
މަޝްރޫއުތަކެވެ.



އ
ދނެ ހަރަކާތްތަ ް
އތުރަށް ބޭނުންވެ ާ
ނ ބަޖެޓަށްވުރެ ި
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މިހާރު ހިނގާ މިންވަރަށްވުރެ ނުވަތަ ބޭސްލައި ް



ވ ޕްރޮގްރާމުތައް
މށް ރާވާފައި ާ
ހމެނިފައިނުވާ ،އަދި  2023-2021ގައި އަލަށް ފެށު ަ
 2020ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ި



ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ދ ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ،ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  2020ވަނަ އަހަރަ ް
މިހާރު ހިނގަމުން ާ
ބނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ޭ



ށހަޅާ މަޝްރޫއުތައް
އަލަށް ފެށުމަށް ހު ަ



ވ
ބނުން ާ
މޝްރޫއުތައް ފިޔަވައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ޭ
އންގ) ަ
އަހަރު ނިމޭއިރު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ (އޮންގޮ ި
މަޝްރޫއުތައް



ކމަށް ލަފާނުކުރެވޭ
ނ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެށޭނެ ަ
ށފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއި ް
 2020ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮ ް
ނންވާ މަޝްރޫއުތައް
ބ ު
އަދި  2021އިން  2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ޭ



ނންވާ އައު މަޝްރޫއުތައް
 2022އިން  2023ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ބޭ ު
ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް ތައްޔާރުކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އައިލްސް ޕޯޓަލް

މެދިވެރިކޮށެވެ .ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނީ ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ،ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ "އައު
ނ "އައު މަޝްރޫއު" ފޯމެވެ .ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ
ޕްރޮގްރާމު" ފޯމެވެ .ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއެއްނަމަ ހުށަހަޅުއްވާ ީ
އ ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސް
މ ނޫން ފޯމުތަކުގައި ހިމެނޭ ނި ު
ބައިތަކެއްވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މައުލޫމާތު ފުރިހަ ަ
އެ ދާއިރާއެއްގެ އައު ހަރާކާތް ނުވަތަ ޕީއެސްއައިޕީ ލިސްޓުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 2021އިން  2023އަށް ހުށަހަޅާ އައު ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުގެ
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތްކުރުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .ނިއު
ވ
ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާ އެކްޓިވިޓީ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ފޯމުތަކާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ތކުން ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި
ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އިދާރާ ަ
ހުށަހަޅާ އެކްޓިވިޓީ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ފޯމުތައް ،އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް
ސަމާލުވެލެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

eapp@finance.gov.mv



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



ވެބްސައިޓަށް

އައިލްސް

އެކްސެސް

(ލޮގިން)

ހޯދުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުގެ

ލ
އީ-މެއި ް

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



Is Finance
?Executive

Business
Area

Yes/No

1001,
1003

Mobile

Email
)(Official

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

Salutation

ޛ
އަލްއުސްތާ ާ

Name in
Dhivehi
ތ
ޢައިޝަ ު

Name

NID

Aishath

…A
…

ހގަކުރެއްވުން
ރލްތައް މަތީގައިވާ ޓޭބަލްގައި ފާ ަ
ތިރީގައިވާ ރޯލްތަކުން ،ރިކްއެސްޓްކުރާ ފަރާތައް ދޭންބޭނުންވާ ޯ

އައު މަޝްރޫޢު އެޅުން

ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އައު މަޝްރޫއު ރިކްއެސްޓްކުރުން

އައު މަޝްރޫޢު ވެރިފައި

ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޞައްޙަ

ކުރުން

އ އެކަން ވެރިފައި ކުރުން
އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތޯ ބަލަ ި

އައު މަޝްރޫޢު އެޕްރޫވް

ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ފުރިހަމަ

ކުރުން

ޓ
މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން އެޕްރޫވްކުރުން .އެޕްރޫވްކުރުމުން އެމަޝްރޫއު އެން.ޕީ.އައި ބަލަހައް ާ
އިދާރާއަށް ފެންނާނެ.

އައު ޕްރޮގްރާމް އެޅުން

ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އައު ޕްރޮގްރާމް ރިކްއެސްޓްކުރުން

އައު ޕްރޮގްރާމް ވެރިފައި

ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޞައްޙަ

ކުރުން

އ އެކަން ވެރިފައި ކުރުން.
އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތޯ ބަލަ ި

އައު ޕްރޮގްރާމް އެޕްރޫވް

ޔޫޒާރ އަށް އެސައިން ކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް އަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ފުރިހަމަ

ކުރުން

ޓ
މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން އެޕްރޫވްކުރުން .އެޕްރޫވްކުރުމުން އެމަޝްރޫއު އެން.ޕީ.އައި ބަލަހައް ާ
އިދާރާއަށް ފެންނާނެ.

* ފައިނޭންސް

އެގްޒެކެޓިވްގެ

ރޯލަކީ ދަށުގައިވާ ބިޒްނަސް

އޭރިއާތަކުން

އަޅާފައި

އަދި

ވެރިފައިކޮށްފައިވާ

މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ތައް އެޕްރޫވްކުރުމެވެ .އެޕްރޫވް ކުރާ ހިސާބުން ރިކުއެސްޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ފޯން1617 :

އީމެއިލްeapp@finance.gov.mv :

eapp@finance.gov.mv



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



ޔޫޒަރގެ ލޮގިން މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ލޮގިން ކުރައްވާ.



ޕރޮގްރާމް' ބަޓަން ފެންނާނެއެވެ .އައު މަޝްރޫއެއް
ނ 'އައު މަޝްރޫއު' އަދި 'އައު ް
ލޮގިން ކުރެއްވުމުން ލޯޑުވާ ޕޭޖު ް
ނ
އ ޕްރޮގްރާމެއް އެޅުމަށް 'އައު ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަ ް
ނ އަށް ކްލިކްކުރައްވާ .އަދި އަ ު
އެޅުމަށް 'އައު މަޝްރޫއު' ބަޓަ ް
އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ނޯޓު :ޔޫޒަރ އާއި ހަވާލުވެފައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކަށް ސީލިންގ ލިބިފައިނުވާނަމަ ބަޓަން ނުފެންނާނެއެވެ.

eapp@finance.gov.mv

މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ކޮންމެ ސެކްޓަރއެއްގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ .ސެކްޓަރގެ ދަށުގައި ބިޒްނަސް އޭރިއާގެ އަދަދު
މ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އެއް ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ވުރެއް އިތުރު ނުވާނަމަ މިބައި ފުރިހަ ަ


ނ އަށް ކްލިކްކުރުމަށްފަހު 'ސެކްޓަރ ސީލިންގުތައް'
ސީލިންގ ބައިކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ ' 'NPIބަޓަ ް
ސިލެކްޓްކުރާށެވެ .އެއަށްފަހު ސެކްޓަރތަކުގެ ލިސްޓުން ޔޫޒަރގެ ސެކްޓަރ އަށް ކްލިކްކުރައްވާ .ސެކްޓަރ އަށް
ރއުގެ ސީލިންގ
ކްލިކް ކުރެއްވުމުން ހުޅުވޭ ޕޭޖުން 'މަޝްރޫއު' އަދި 'ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަން ފެންނާނެއެވެ .މަޝް ޫ
ބައިކުރުމަށް 'މަޝްރޫއު' ބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރައްވާ .އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ ސީލިންގ ބައިކުރުމަށް 'ޕްރޮގްރާމް' ބަޓަންއަށް
ކްލިކްކުރައްވާ.

1
2

3



ޑންނާއި އެކު) މި
ގތް (ހެ ި
ސީލިންގ ބައިކުރާނީ އެކްސެލް ފައިލެއްގައެވެ .އެކްސެލް ފައިލްގެ ކޮލަމްތައް ހުންނަންވީ ޮ
ޕޭޖްގައި ވާނެއެވެ .އަދި އެ ސެކްޓަރގެ ދަށުގައިވާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުގެ ލިސްޓެއްވެސް މި ޕޭޖުން ފެންނާނެއެވެ.
އެކްސެލް ފައިލުގައި މި ޕޭޖުގައިވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ސީލިންގ ބައިކުރުމަށްފަހު އެކްސެލް ފައިލް ސިލެކްޓް
ކލިކްކުރައްވާ.
ކުރައްވާ 'ސަބްމިޓް' ބަޓަންއަށް ް

1
2

ނޯޓު :އެކްސެލް ފައިލުގައި ސެކްޓަރގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހައި ބިޒްނަސް އޭރިއާއެއް ހިމެނެންވާނެއެވެ .ސީލިންގ އެލޮކޭޓް ނުކުރާ
ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުގައި  0ޖައްސަވާ.

eapp@finance.gov.mv

eapp@finance.gov.mv

6.1


އައު މަޝްރޫއެއް އެޅުމަށްޓަކައި އައިލްސްގެ ހޯމް ޕޭޖުން 'އައު މަޝްރޫއު' ބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

6.1.1


ނސް އޭރިއާ ސިލެކްޓްކުރައްވާ.
މަޝްރޫއުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސީން ލިޔުމަށްފަހު ބިޒް ަ



ލކްޓްކުރައްވާ.
މަޝްރޫއުގެ ކެޓަގަރީ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ .އަދި އެއަށްފަހު މަޝްރޫއުގެ ބާވަތާއި ފަންކްޝަން ސި ެ



މި މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫއެއް ނަމަ ،ސްޓްރެޓެޖީ އަދި
ޑ (އެސް.ޑީ.ޖީ)
މހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނ ި
އެކްޝަން ނަންގަވާ .އަދި މަޝްރޫއުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދެ ެ
ހރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ގެ ގޯލް އަދި ޓާގެޓް ނަންގަވާު .

eapp@finance.gov.mv

6.1.2


ކރެއްވުމަށް އެރޯ
ގވާ .ރަށްތައް އެޑްކޮށް ރިމޫވް ު
ނން ަ
ށ ރާވާފައިވާ ރަށް/ރަށްތައް ަ
މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
ބަޓަންތައް ބޭނުން ކުރައްވާ.

1



2

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



މަޝްރޫއުގެ ތިރީގައިވާ ތަފްސީލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ .ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް މަދުވެގެން އެއް ގޮޅި ފުރިހަމަ
ކުރައްވަންވާނެއެވެ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
 oވަލްނެރަބަލް ގްރޫޕްތަކާއި އެ ގްރޫޕްތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oމިހާރުގެ ހާލަތާއި ތަސައްވުރު
އ
ޖތަ ް
 oހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީ ާ
 oސްކޯޕް
އ
ތތަ ް
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަ ި
ހއްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
ތތައް ަ
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަ ި

eapp@finance.gov.mv

6.1.3


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



އވާ.
ފރާތުގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލަ ް
ލންގގެ ބާކީ ބެއްލެވުމަށް ވާތް ަ
މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބިފައިވާ ސީ ި



ރހަމަ ކުރެއްވުމަށް
ރއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފު ި
މންގަނޑުތަކާއި މަޝް ޫ
މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބަލާނެ ި
ފަހު 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

eapp@finance.gov.mv

6.1.4


މަޝްރޫއަށް ފަންޑްކުރާ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޭވް އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

6.1.5


މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އަހަރުތަކަށް އަދި ރަށްތަކަށް ބަހާލައްވާ .މަޝްރޫއު ބަހާލަން ޖެހޭ އަހަރުތައް
ގ ތާރީހަށެވެ .މި
ތއް ފަށާ އަދި ނިމޭނެކަމަށް ނަ ާ
ހންގުން' ޕޭޖުން މަޝްރޫއުގެ ކޮމްޕޮނަންޓު ަ
ބިނާވަނީ' ،ރާވައި ި
ހލަންވާނެއެވެ.
ހރިހާ ފަންޑެއްގެ ބަޖެޓުވެސް ބަ ާ
ގޮތަށް މަޝްރޫއަށް ފަންޑުކުރާ ު



މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ .މި މަޝްރޫއުން ރިކަރަންޓް
މން 'ސޭވް' އަށް
ކށް ޖައްސަވާ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވު ު
ދދުތައް ނެގެޓިވް ޮ
ޚަރަދު ސަލާމަތް ކުރެވޭނަމަ އަ ަ
ކްލިކްކުރައްވާ.
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6.1.6


މަޝްރޫއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް އަޕްލޯޑުކުރައްވާ.



ނ
މަޝްރޫއު ސޭވް ކުރައްވާ .ނުވަތަ ސޭވް ކުރުމަށްފަހު ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ .ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ ހިސާބު ް
ގންދާނެއެވެ.
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް 'ޕެންޑިންގ ވެރިފިކޭޝަން' އަށް ބަދަލުވެ ެ
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6.2


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

6.2.1


ނސް އޭރިއާ ސިލެކްޓްކުރައްވާ.
ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން ދިވެހިންނާއި އިނގިރޭސީން ލިޔުމަށްފަހު ބިޒް ަ



ލކްޓްކުރައްވާ.
ޕްރޮގްރާމުގެ ކެޓަގަރީ ސިލެކްޓް ކުރައްވާ .އަދި އެއަށްފަހު ޕްރޮގްރާމުގެ ބާވަތާއި ފަންކްޝަން ސި ެ



މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ ،ސްޓްރެޓެޖީ އަދި
މހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑި (އެސް.ޑީ.ޖީ)
ނންވާ ދެ ެ
އެކްޝަން ނަންގަވާ .އަދި ޕްރޮގްރާމުން ހާސިލްކުރަން ބޭ ު
ހރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ގެ ގޯލް އަދި ޓާގެޓް ނަންގަވާު .
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6.2.2


ކރެއްވުމަށް އެރޯ
ގވާ .ރަށްތައް އެޑްކޮށް ރިމޫވް ު
ނން ަ
ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ރަށް/ރަށްތައް ަ
ބަޓަންތައް ބޭނުން ކުރައްވާ.

1



2

ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ކޮމްޕޮނަންޓް  /ފިޔަވަހީގެ އަދަދު ޖައްސަވާ .އަދި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު
ލިޔުއްވާ .ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާތީ ނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖައްސަވާ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ
ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ އާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ޗެކް ބޮކްސް އަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.



ޕްރޮގްރާމުގެ ތިރީގައިވާ ތަފްސީލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ .ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް މަދުވެގެން އެއް ގޮޅި ފުރިހަމަ
ލމާތެއް ފުރިހަމަވުމުން 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
ކުރައްވަންނާނެއެވެ .ހުރިހާ މައު ޫ
 oވަލްނެރަބަލް ގްރޫޕްތަކާއި އެ ގްރޫޕްތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު
 oމިހާރުގެ ހާލަތާއި ތަސައްވުރު
އ
ޖތަ ް
 oހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީ ާ
 oސްކޯޕް
އ
ތތަ ް
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަ ި
ހއްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
ތތައް ަ
 oހިންގުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަ ި
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6.2.3


ތރީހާއި ނިމޭނެ
ނ ޚަރަދު އަދި ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ާ
ގ ެ
ޓތަކަށް ހިނ ާ
ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮމްޕޮނަންޓް ތަފްސީލާއި ،ކޮމްޕޮނަން ް
ތާރީހު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.



އވާ.
ފރާތުގައިވާ ލިންކަށް ކްލިކްކޮށްލަ ް
ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ލިބިފައިވާ ސީލިންގގެ ބާކީ ބެއްލެވުމަށް ވާތް ަ



ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް
ފަހު 'ސޭވް' އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.
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6.2.4


ޕްރޮގްރާމަށް ފަންޑްކުރާ ގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޭވް އަށް ކްލިކްކުރައްވާ.

6.2.5


ނ
އދި ޖީއެލް ކޯޑުތަކަށް ބަހާލައްވާ .ޕްރޮގްރާމު ބަހާލަ ް
ކށް ،ރަށްތަކަށް ަ
ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އަހަރުތަ ަ
ހށެވެ.
ކމަށް ނަގާ ތާރީ ަ
ށ އަދި ނިމޭނެ ަ
ކމްޕޮނަންޓުތައް ފަ ާ
އ ހިންގުން' ޕޭޖުން ޕްރޮގްރާމުގެ ޮ
ވނީ' ،ރާވަ ި
ޖެހޭ އަހަރުތައް ބިނާ ަ
ނ
ޖޓުވެސް ބައްސަވަންވާނެއެވެ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަވުމު ް
ފންޑުކުރާ ހުރިހާ ފަންޑެއްގެ ބަ ެ
މި ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމަށް ަ
'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.
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6.2.6


ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ފައިލްތައް އަޕްލޯޑުކުރައްވާ.



ނ
ކރުމަށް ފޮނުވާ .ވެރިފައިކުރުމަށް ފޮނުވާ ހިސާބު ް
ޕްރޮގްރާމު ސޭވް ކުރައްވާ .ނުވަތަ ސޭވް ކުރުމަށްފަހު ވެރިފައި ު
ގންދާނެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓޭޓަސް 'ޕެންޑިންގ ވެރިފިކޭޝަން' އަށް ބަދަލުވެ ެ
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6.3


ރިކުއެސްޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ ' 'NPIބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރެއްވުމަށްފަހު 'ޕެންޑިންގ
ނނެއެވެ.
ވެރިފިކޭޝަން' ސިލެކްޓްކުރައްވާ .ވެރިފައިކުރަން ހުރި މަޝްރޫއުތައް  /ޕްރޮގްރާމުތައް މި ޕޭޖުން ފެންނަން ހުން ާ
ރއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.
ވެރިފައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝް ޫ



ނމަ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް
މތު ފުރިހަމަ ަ
ހުޅުވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލުތައް ޗެކުކުރެއްވުމަށް ފަހު ،މައުލޫ ާ
ސަބްމިޓްކުރައްވާ .މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުރައްވާ .ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުމުން
ނ
ދނެއެވެ .އަދި އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ސަބްމިޓްކުރާ ހިސާބު ް
ގން ާ
ށ ބަދަލުވެ ެ
މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް 'ފުރިހަމަނުވާ' އަ ް
ނ
މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް 'ޕެންޑިންގ އެޕްރޫވަލް' އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެހިސާބު ް
އެ މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
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6.4


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



އވުމަށްފަހު 'ޕެންޑިންގ
ރިކުއެސްޓްތައް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ވާތް ފަރާތު މަތީ ކަނުގައިވާ ' 'NPIބަޓަން އަށް ކްލިކްކުރެ ް
ނނެއެވެ.
އެޕްރޫވަލް' ސިލެކްޓްކުރައްވާ .އެޕްރޫވްކުރުމަށް ހުރި މަޝްރޫއުތައް  /ޕްރޮގްރާމުތައް މި ޕޭޖުން ފެންނަން ހުން ާ
އެޕްރޫވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.



ނމަ އެޕްރޫވް ކުރައްވާ.
ހުޅުވާ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްސީލުތައް ޗެކުކުރެއްވުމަށް ފަހު ،މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ަ
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުރައްވާ .ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް މާކުކުރުމުން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ
ސްޓެޓަސް 'ފުރިހަމަނުވާ' އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި އެޕްރޫވް ކުރާ ހިސާބުން މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމުގެ ސްޓެޓަސް
ފނަމަ އެހިސާބުން އެ މަޝްރޫއު/ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް
ގންދާނެއެވެ .އަދި ކެންސަލްކޮށް ި
'އެޕްރޫވްކޮށްފައި' އަށް ބަދަލުވެ ެ
ވާނެއެވެ .ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޕްރޫވްކުރާ ހިސާބުން ރިކުއެސްޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.



ބ ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް އަށް ސެކްޓަރގެ މަޝްރޫއު  /ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީ ު
ށ
ލކުރައްވާ' ބަޓަން އަ ް
ދ ު
ތބު ބަ ަ
ދލުކުރުމަށް 'އެޕްރޫވް ކޮށްފައި' ލިސްޓް ހުޅުވުމަށް ފަހު 'ތަރު ީ
އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ބަ ަ
ށ
ކްލިކް ކުރައްވާ .އަދި ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ރިކުއެސްޓް ޑްރޭގް ކުރައްވާ .އެންމެ އިސްކަންދޭ ރިކުއެސްޓްތައް އެންމެ މައްޗަ ް
ޑްރޭގް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޭވްކުރައްވާ.
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