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 1/2022މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީ ފައުންޑޭޝަންގެ އިޖްތިމާއީ އެހީ މަޝްރޫޢު 

ފައުންޑޭޝަން   ކޮމިއުނިޓީ  ކޮމިއުނިޓީ )އެމް.ސީ.އެފް(  މޯލްޑިވިއަން  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަކީ 
ގޮތުގައި )ނބ.   އިން( ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ، އަދި    CR/158/2019އެމްޕަވަރމަންޓް ގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ އެއްގެ 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ އެއްގެ ގޮތުގައި  
ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ އެކެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤުޞަދަކީ އާންމު ފަރުދުންނާއި، މުޖުތަމަޢުތަކާއި އަދި  

ތަކަށް  އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ސަދަގާތް ކުރުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާަބއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ
ކޮށްދިނުމެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާއިން މިކަން ހާސިލް ކުރާނީ މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިޭބ ފައިސާ  ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ ވިލަރެސް 

 ބެލެހެއްޓުމާއިއެކު، ޭބނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓްސް، ސްކޮލާރޝިޕް އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީގެނެވެ. 

ކުރާ މަސައްކަތް  ވެްބސައިޓް  އެމް.ސީ.އެފް  ޖަމްޢިއްޔާގެ  މަޢުލޫމާތު  ެބހޭ  ލިެބން    www.mcf.org.mvގޮތާއި  އިން 
ކުރުމަށް  ޞަދަޤާތް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެކު  ފަސޭހަކަމާއި  ރާއްޖޭގައި  މަޤުޞަދަކީ  ގެ  އެމް.ސީ.އެފް  ހުންނާނެއެވެ. 

އިދާ ހުރި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމެވެ. އަދި މި ހަރަކާތްތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިޭބފައިސާއިން މުޖުތަމަޢުއަށް ފަ

 ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރެވިފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ؛ފަންޑެކެވެ. އެއީ 4މިއަދާ ހަމަޔަށް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވަނީ ގައި މޯލްޑިއިވަން ކޮމިއުނިޓީ ފައުންޑޭޝަން

މިއީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޞަދަޤާތް ޖަމާކުރަން އެކުލަވާލެވުނު ފަންޑެކެވެ.   އިންޑިވިޑުއަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް: .1
ފަންޑަށް   މި  އެޭބފުޅުންގެ ޞަދަޤާތް  މަހަކު  ކޮންމެ  ވެ،  ރެޖިސްޓަރ  ފަންޑުގައި  މި  ފަރާތްތައް  އެކި  މިހާތަނަށް 

 ވައެވެ.ޖަމާކުރައްވަމުން ގެންދަ
މިއީ ވިޔަފާރި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޚާއްޞަ ފަންޑެކެވެ. ކުދި އަދި މުދު ފަންތީގެ   ކޯޕޮރޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް: .2

ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް މި ފަންޑުގައި ަބއިވެރިވުވުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ  
 ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

މިއީ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި އެޭބފުޅުންގެ އާއިލާއިން ދާއިމީ ފަންޑެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް   ފަންޑު:ލެގަސީ   .3

 ލެގަސީ ފަންޑު ހުޅުވިފައި ވެއެވެ.   2މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިހާތަނަށް 
ފަންޑު: .4 ސަޕޯޓު  ހިންގު  އޮޕަރޭޝަނަލް  އެމް.ސީ.އެފް.  އީ  އެހީ  މި  ވަޞީލަތްތަކުގެ  އާއި  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  މަށް 

 ަބލައިގަތުމަށް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފަންޑެކެވެ.

އެހީ މަޝްރޫޢު ގެ މަޢުލޫމާތާއި    ދެވަނަމި ކަރުދާހުގެ މަޤުޞަދަކީ އެމް.ސީ.އެފް އިން ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލާ  

 ހުށައަޅާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމެވެ.އެއަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާޔަކުން ޕްރޮޕޯސަލް 
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 ެގ ތައާރަފް  2އެހީ މަޝްރޫޢު އެމް.ސީ.އެފް އިޖްތިމާއީ  
ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޞަދަޤާތުގެ ތެރެއިން އެހީގެ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމަށް އެމް.ސީ.އެފް  މިހާތަނަށް  ގެ ފަންޑުތަކަށް  އެމް.ސީ.އެފް  

 ނިންމާފައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ގެ ޯބޑުން ވަނީ 

  2022/1އެހީ މަޝްރޫޢު އިޖްތިމާއީ މަޝްރޫޢުގެ ނަން: އެމް.ސީ.އެފް 

ޖުތަމަޢުގައި އިޖްތިމާއީ ކަންކަން ކުރިއަރުވާ ވިލަރެސްކުރަން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ  މުމަޝްރޫޢުގެ އަމާޒު: 
 ން ތަކަށް އެހީތެރިވު

 ރުފިޔާ  50،000.00 މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ަބޖެޓު:

 އަށް 2022ޖަނަވަރީ  31އިން  2022ޑިސެމްަބރ  1މުއްދަތު:  ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ  މަޝްރޫޢު

 މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލު:

 ހަރަކާތް  މުއްދަތު 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުން  އަށް 2022އޮކްޓޯަބރ  31އިން  2022އޮކްޓޯަބރ  2

ޖަމްޢިއްޔާތައް  /ލިޭބ ޖަމްޢިއްޔާމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެހީ  2022ނޮވެމްަބރ  10

 އިޢުލާން ކުރުން

 އެހީ ދިނުމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން 2022ނޮވެމްަބރ  20

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުން  2023ޖަނަވަރީ  31އިން  2022ޑިސެމްަބރ  1

 ހަރަކާތް ހިންގުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި 2023ފެްބރުއަރީ  28

 

 މުެގ ޝަރުތުތައް ޢު ަގއި ބައިެވރިުވއެހީ މަޝްރޫ 

 މި އެހީގެ މަޝްރޫޢުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ މަދަނީ  .1

 ޖަމްޢިއްޔާ އަކަށް ވުން

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގޮތަށް ރެޖިސްޓަރ  .2

 ވެފައިވުން
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 : ންމަޝްރޫޢުގައި ބައިެވރިވު އެހީ 

ތަކަށް މަޝްރޫޢުއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކާއި އެހީ ލިޭބ ފަރާތްތަކުން ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑު
 އެއްަބސްވާންވާނެއެވެ. 

ގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ، މިކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ޝަރުތު   2022/1އެހީ މަޝްރޫޢު  އިޖްތިމާއީ  އެމް.ސީ.އެފް   .1
ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ހަރަކާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން  

ފަރާތްތަކަށެވެ. ހުށައަޅާ  އީމެއިލް  ޕްރޮޕޯސަލް  ފޮނުވާނީ  ލިޔުންތައް  ގުޅޭ  އެއާއި  އާއި  ޕްރޮޕޯސަލް 
info@mcf.org.mv    ީއިންނަންވާނ ސަްބޖެކްޓްގައި  އީމެއިލްގެ   އަށެވެ. 

"Application for MCF Social Support Grant 1/2022"  .ެމިހެންނެވ 

އިން މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން އެހީ ލިޭބ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ .2
އެމް.ސީ.އެފް އިން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ. އަދި މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހު ނިންމުން ކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ. 
 ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ަބއިވެރި ވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް މި .3

i.  ޭހިންގަން ގަސްތުކުރާ ހަރަކާތުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ ޕްރޮޕޯސަލް. ޕްރޮޕޯސަލްގައި މަދުވެގެން ހިމަނަންޖެހ
 ަބއިތައް މި ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ii.  ީޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ 
iii.  ީމިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓ 

iv. ަމްޢިއްޔާއަކީ ޓެކުސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަން އަންގުވައިދޭ މިރާ ގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ޖ 

v.  ާހުށައަޅާފައިވ ަބއިވެރިވުމަށްޓަކައި  ހަރަކާތުގައި  މި  ގަސްތުކުރާކަމާއި،  ަބއިވެރިވާން  މިހަރަކާތުގައި 
ހި ތެދުލިޔުންތަކުގައި  ޤަވާއިދުތަކާއި   މެނިފައިވަނީ  ހަރަކާތުގެ  މި  އަދި  މަޢުލޫމާތުކަން  ފުރިހަމަ  އަދި 

 ަބޔާންކުރާ އިޤުރާރެއް. އުޞޫލުތަކަށް އިހުތިރާމު ކުރާނެ ކަން
 މިހަރަކާތައް ހުށައެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އަޖުމަ ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.  .4

i. ެއް ފުރިހަމަވުންޕްރޮޕޯސަލްގެ ހުރިހާ ަބޔ 
ii. ުހިންގަން އެދޭ ހަރަކާތުގެ މަންފާވެރިންގެ އަދަދ 
iii. ުހިންގާ ހަރަކާތަކީ ކިހާ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަން ދައްކުވައިދެވިފައިވާ މިންވަރ 

iv.  ަމަންފާަބޖެޓާއި އެމް.ސީ.އެފް ގެ އެހީގެ އިތުރުން ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ހޯދާ އެހީ އަދި ހަރަކާތުގެ ޖުމްލ 

v. ައި ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ނިޒާމުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހިންގާ ހަރަކާތުގ
 ހިންގާ ހަރަކާތް ގުޅިފައިވާ މިންވަރު

vi.  ެކުރެވޭނ ތަކުރާރު  އަދި  މިންވަރު  ދާނެ  ދިގުދެމިގެން  ނުވަތަ  ދެމެހެއްޓިގެން  ކުރެވޭކަންކަން  ހަރަކާތުން 

 މިންވަރު
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މަޝްރޫޢުގެދަށުން ހުށައެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީ މި   .5
 ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެމް.ސީ.އެފް. އަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ދަށުން   .6 މަޝްރޫޢުގެ  މި  ތަކުގައި  ޗެނަލް  ސޯޝަލްމީޑިއާ  ރަސްމީ  ފަރާތްތަކުގެ  ހޮވޭ  މަޝްރޫޢުއަށް  ހިންގޭ  އެހީ 

 މަރުހަލާއެއްގައި ޕޯސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 3ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަދުވެގެން 
i.  ްއެހީ މަޝްރޫޢުއަށް ހޮވުމުނ 
ii. ްއަމަލީ މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ތެރެރެއިނ 
iii.  ުހަރަކާތް ނިންމާލުމަށްފަހު މަޝްޜޫޢުގެ ރިޕޯޓު ހުށައެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެވަގުތ 

ރިޕޯޓެއް  މަޝްރޫޢު   .7 ގޮތުގެ  ޚަރަދުވި  ފައިސާ  އެކު  ރިޕޯޓަކާއި  ގޮތުގެ  ހިނގި  މަޝްރޫޢު  ެބލެވޭނީ  ނިމުނުކަމަށް 
އެމް.ސީ.އެފް އަށް ހުށައަޅައި، އެ ރިޕޯޓު އެމް.ސީ.އެފް އިން ބަލައިގަތުމުންނެވެ. ރިޕޯޓު ހުށައެޅުމުން، ރިޕޯޓު އިތުރަށް 

  އަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެމް.ސީ.އެފް
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 ގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް ޕްރޮޕޯސަލް  

 ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބޭރު ގަނޑު )ކަވަރ ޕޭޖް( 
 

 ޕްރޮޕޯސަލް ގެ ޭބރު ގަނޑުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  2022/1މަޝްރޫޢުގެ ނަން: އެމް.ސީ.އެފް އެހީ މަޝްރޫޢު 

 : ހަރަކާތުގެ ނަން

 :ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު

 :ހަރަކާތް ހިންގޭ އަތޮޅާއި ރަށް

 : ޚުޕްރޮޕޯސަލް ހުޅައަޅާ ތާރީ

 މަޝްރޫޢުގެ ހުލާސާ   –  ފުރަތަމަބައި  .1
 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލްގެ ފުރަތަމަ ަބއިގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ތާވަލެއް 
 

 ޚުލާސާ މަޢުލޫމާތު  .1

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ 

    ޖަމްޢިއްޔާ އުފެދުނު އަހަރު

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންަބރ

 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އެޑްރެސް 

 އިދާރާގެ އެޑްރެސް  ގެޖަމްޢިއްޔާ

 އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި  ފޯން ނަންަބރު

 ވެްބސައިޓް

 ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެނަލް ތައް

 ގެ މަޢުލޫމާތު )ނަން، މަޤާމު، ގުޅޭނެ ގޮތް( މަސައްކަތުގައި ގުޅާނެ ފަރާތު ހަރަކާތާއި ގުޅޭ
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 ހަރަކާތުގެ ތަފްޞީލު  .2

ތަނުގެ ތަފްޞީލު )އެޑްރެސް، ރަށް، އަތޮޅު( ހުށަހަޅާ ހަރަކާތް ހިންގޭނެ  
ޚްތާރީނެ ނުވަތަ ހިންގޭނެ ފަށާ ހަރަކާތްހުށަހަޅާ   

 ހަރަކާތުގެ ސީދާ މަންފާވެރިންގެ އަދަދު )ދެޖިންސު ވަކިން( 

 ހަރަކާތުގެ ނުސީދާ މަންފާވެރިންގެ އަދަދު )ލަފާކުރެވޭ(

 މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް  .3

     -----------ހޯދަން އެދޭ ޖުމްލަ އަދަދު: އެމް.ސީ.އެފް އިން 

 --ކުރާ މިންވަރު )ފައިސާ އަދި އެހެނިހެން އެހީ އަގުކޮށްފައި(:  ލަފާއެހެންފަރާތްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް 

   -----------:ަބޖެޓުގެ ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުމުޅި 

 ތަފްޞީލް  މަޝްރޫޢުގެ : ދެވަބަވައި  .2
 

 ތިރީގައިވާ ަބއިތައް ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޕޯސަލްގައި މަދުވެގެން 

  ތައާރަފު  ޞާ ލާ ޚު   މަޝްރޫޢުގެ  2.1

ދެނެގަނެވުނު ގޮތް ނުވަތަ ިބނާކުރެވެނީ ކޮންކަމަކަށް   ، މަޝްރޫޢު ގެ ޭބނުންތެރިކަންމަންފާވެރިންމަޝްރޫޢު އަމާޒު ކުރެވޭ  
ހިންގޭނެ ގޮތް    ،، މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް(Goals)  ، މަޝާރޫޢުއިން ހާސިލް ކުރަން ޭބނުންވާ ކަންކަންކަން

 އަދި މަންފާވެރިންގެ ތައާރަފު. 

 ތައާރަފް ޔާގެ މަޢުލޫމާތު އަދި  ޖަމްޢިއް  2.2

މަޤުޞަދުތައްތައާރަފުޔާގެ  ޢިއްޖަމް ދާއިރާ،  ހަރަކާތްތެރިވާ  ހިންގުމުތަޖު،  ،  މަޝްރޫޢުތައް  ކަމާއެކު  ކާމިޔާުބ   ގެރިާބ، 
، ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިން ކޮށްފައިވާ އްޔާއިންދޭ އަހަމިއްޔަތުޢިޤާިބލިއްޔަތުކަން އަދި މަޝްރޫޢު ކާމިޔާުބކަމާއެކު ހިންގުމަށް ޖަމް

 މަސައްކަތްތައް، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގުންތެރިންގެ ތައާރަފު 

 ދާއި، ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޞަ މައިގަނޑު މަޤް   މަޝްރޫޢުގެ    2.3

  (Objectives)  މަޝްރޫޢުއިން ސީދާ ހާސިލް ކުރަން ޭބނުންވާ ނަތީޖާ

 ރަކާތްތައް ޙަ މަޝްރޫޢުއިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ     2.4

މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނިފައިވާ ވަކިވަކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް، ކޮންމެ ހަރަކާތަކުން ހާޞިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
 ތައް މިންކުރާނެގޮތް ރެވޭ ލަނޑުދަނޑިނަތީޖާތައް، ހާޞިލް ކު

 މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޕްލޭން އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ރާވާނެ ގޮތުގެ ވަގުތު ތާވަލް  2.5

 މަޝްރޫޢުއިން ކުރެވޭ ކަންކަން ދެމެހެއްޓިގެންދާނެ ނުވަތަ ތަކުރާރު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު  2.6



 Page 7 of 7 

 ބަޖެޓު  މަޝްރޫޢުގެ : ވަބަވައި ތިން  .3

 އެކުލަވާލުމުގައި ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ. މަޝްރޫޢުގެ ަބޖެޓު 

 ހުށައެޅޭ ަބޖެޓަކީ ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ަބޖެޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  •

 އެއް ހަރަކާތަށް ދެވޭ ފައިސާ އެހެން ހަރަކާތަކަށް ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. •

 ސާފުވާގޮތަށް ހުންނަ ަބޖެޓަށް ގިނަ ޕޮއިންޓު ލިޭބނެއެވެ.ަބޖެޓުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ަބއިތަކުގެ ތަފްޞީލު  •

އެ • ވަކިން  ަބޖެޓު  ޭބނުންވާ  ހަރަކާތަކަށް  އެކޮންމެ  ަބޖެޓުވެސް  ޖުމްލަ  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ނގެން ނގެން 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ގެ އެހީ )އަގު ކުރެވިފައި( ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށްވެސް އެހެނިހެން ގޮތްގަތުން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ މާލީ އަދި ތަކެތީ •
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުގައި  • ޚަރަދުގެ  އިދާރީ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑުގެ  ކަނޑައެޅުނު  ދާނެވަރު  ޚަރަދަށް  އިދާރީ 
އެމް.ސީ.އެފް އަށް ދޭ  އެމް.ސީ.އެފް އިން ދެވޭނީ  ޮބޑުނުވާ    7ޖުމްލަ އެހީގެ %  އިން އެ މަޝްރޫޢު  އަށް ވުރެ 

 އަދަދެކެވެ.

ހަރަކާތް ހިންގަން ފައިސާ ދެވޭނީ ޖުމްލަ ަބޖެޓާއި، ހިމެނިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ިބނާކޮށް މަރުހަލާ ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން   •
 ދެފަރާތް އެއްަބސް ވެވޭ ގޮތަކަށެވެ.

ކައުންޓު ހަރަކާތް ހިންގަން ދެވޭ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްގެނެވެ. މި އެ •
ޖަމާކުރެވޭތާ   ފައިސާ  އަދި  ނަމުގައެވެ.  ޖަމްޢިއްޔާގެ  ހިންގާ  ހަރަކާތް  ފައިސާ    3ހުންނަންވާނީ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

 ލިުބނުކަމުގެ ރަސީދެއް އެމް.ސީ.އެފް އަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ އިވާ އެހީގެ އިތުރުން މި ހަރަކާތުމި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެމް.ސީ.އެފް އިން ދޭން އެއްަބސްވެފަ •
 އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް އެމް.ސީ.އެފް އިން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

 ބަޖެޓުގެ ތައާރަފް  3.1

ޕޮލިސީ،  ޭބނުންކުރެވޭ  ގަތުމަށް  ތަކެތި  ކަންކަމާއި،  ެބލެވިފައިވާ  އެކުލަވާލުމުގައި  ަބޖެޓު  ހިމަނާނީ  މިަބއިގައި 
އެހީވާނަމަ އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ އެހީގެ އެމް.ސީ.އެފް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން  

 ލު. ތަފްޞީ

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  3.2
ތާވަލެއް  ދައްކުވައިދޭ  ގޮތް  ކުރެވިފައިވާ  ަބޖެޓު  ވަކިވަކިން  ަބއިތަކަށް  ހިމެނިފައިވާ  މަޝްރޫޢުގައި  މިަބއިގައި 
ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތާވަލުގައި އިދާރީ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މި ަބއިގައި ހިމަނާ  

 ހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާއި އެކު އެކުލެވޭ ޖުމްލަ ަބޖެޓެވެ. ަބޖެޓަކީ އެމް.ސީ.އެފް އިން އަދި އެހެނި

 ބޭންކު އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލު  3.3

 )އެކައުންޓް އިންނަންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައެވެ.(  ޭބންކު އެކައުންޓް ގެ ތަފްޞީލު  ހަރަކާތް ހިންގާނެ ޖަމްޢީއްޔާގެ


