
 
 

  

   
   

 

 

 
 
 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން ޕްރީބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުްނ ދޫކުރާ ހިލޭއެހީއަށް 
 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫން )ގާނޫން  2182އޭޕްރިލް  81އުފެދިފައިވަނީ  ޑުބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަން
 ވަނަ  22ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެގާނޫނުގެ ( އިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއަށް 2112/3ނަންބަރ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  މާއްދާގައި ކަ
 

މިފަންޑު ހިންގާނީ  ފަންޑުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ ޤަވާއިދާއި އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން 
ޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންާނއި އަދި ފަންޑުގެ މެނޭިޖންްގ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިުދތަކުގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަތިން ަފން

 ޑިރެކްޓަރެވެ.
 
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ޔުނެސްކޯ ވޯލްޑް ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބ.އަތޮޅަކީ  ޑުފަންމި

ލެވޭ ނަމޫނާ އަތޮޅެއްގެ ގޮުތގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަްށ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެެލހެއްުޓމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް
 ބޭނުންވާ މާލީއެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

 
 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:ބައޮސްފިއާ ރިޒާވްގެ މަޤްސަދުތަކުމިގޮތުން 

 
އަްނަނންއޮތް ޖީލުތަކާިއ ބ. އަތޮޅުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓައި، ދިރޭތަކެތީެގ ނަސްލުތަކާއި އާޘާރީ ތަރިކަތައް  -

 ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 
ބ. އަތޮޅުގެ ޚާއްސަ ސިފަތަކާއި އާދަކާދަތައް ބ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެނެގަނެ  -

 އެކަންތައް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުަފިހކުރުމާއި 
ކޮށްދިނުން. މިގޮުތން އެސަރަހައްދުގައި ހިންގޭ ބ. އަތޮޅުގެ ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު  -

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި  އަދި އެ އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ދަ
 އިޖްތިމާޢީ ބޭނުްނތަކަށް އިސްކަންދިނުން.

 
ނޑުން   ރެވޭ ދާއިރާ ތަކަކީ:ހިލޭ އެހީެގ އަމާޒުކުއަށް   2013/2014ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަ

 
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައްތިމާވެށި ޛިމާޔަތްކުުރމާއި ބ.އަތޮޅުގެ  .8
 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް ހިންގޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް.ބ. .2
 މާތު ފެތުރުމާއި އުނގެނުމުެގ ރޮނގުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް.ބ.އަތޮޅާއިބެހޭ ދިރާސާ ކުރުމާއި މައުލޫ .3
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ގޮތުގައި  ދާއިރާއަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަްނ ފަންޑުގެ ފަރާތުން ހިލޭ އެހީގެ  3މަތީގައި 
 ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ:

 
 މުގެ ބައިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތް ކުރު .8

 
 މޫދުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިކޮށް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢްަތއް

 އަދި 
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގަޔާއި ދިރޭތެކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 

 ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢްތައް 
 

 މުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ބައިން ދިރިއުޅު .2
 

 ލިޔެ ލާޖެހުން  –އަތްތެރި މަސައްކަތް 
މި ދާއިރާއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް 

 ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި މިދާއިރާއިން އަލަށް ފައްޓާ މަސައްކަތްތައް ިހންގަން 
 

ނޑުވެރިކަން  ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ގަސްކާނާ ބޭނުންކުރުމާއި ކާދު ހެދުމަށް  ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިކޮށް ދަ
 ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢްތައް 

 
 އެހެނިހެން މަސައަކަތްތައް 

 
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު 

 ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ހިންގަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢްތައް 

 އުނގެނުމާއި ދިރާސާކުރުމާއި މައުލޫމާއތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބައިން  .3
4.  

ރާސާކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހިންގަން ބ.އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ރިޒާވާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދި
 ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢްތައް 

 
ދާިއރާއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބ.އަތޮުޅ ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުްނ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަްށ  3މަތީގައި ދެންނެވިފައިާވ 

ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުދި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށެވެ. އެއީ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމާއެކު ޢަމްދަނީ 
 ޙާލަތު ކުރުމަށާއި ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށާއި ހަމަހަަމކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 
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މިފަންޑުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުަމށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގައުމީ އަދި ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ 
ކަށާއި ަތޢުލީމީ/ރިސާރޗް އިދާރާތަކަށާއި އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކަށާއި ކައުންސިލްތަަކާށއި އަދި ރިސޯޓްތަކަށެވެ. މީގެ ޖަމާޢަތްތަ

 އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އެއްވެސް ޕްރޮޕޯސަލެއް މިވަގުތު ގަބޫލުކުރަން ހަމަޖެހިނުވާކަމަށާއި މިގޮތަށް އަމިއްލަ 
ސަލެއް ހުށަހެޅަން ބޭުނންނަމަ އެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އިސްވެ ެދންނެވުނު ފަރާްތތަކުން ފަރާތެްއ ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯ

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން  24މެދުވެރިގެން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  އަދި ފަންޑުން އެހީ ދެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ގިނަވެގެން 
 ވާ ުއސޫލުގެ މަތިން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ހަމަޖެހިފައި

 
ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް  3ގެ ފަރާތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ޑުބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންވީމާ، 

ލަމެވެ. މިގޮތުން ފަންޑުގެ ފަރާތުން ވަނަ އަހަރަށް ޕްރީ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާ 2183/2184
ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫއަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގިނަވެގެން ފަނަރަހާސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށްވާ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. 

ސް ތިންސަތޭކަ )ދެލައްކަ އެއްތިރީސްހާ 231,300.00މިގޮތުން އެންމެ ގިނަވެގެން ަމޝްރޫޢަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
 ރުފިޔާ( އެވެ. 

 
މިގޮތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ އަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ނުވަތަ 
 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 84:11ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ   ވާ 2183ޑިސެމްބަރ  12ގެން ވަޑައި

 
އަދި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

އަދި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުމުން   www.bacf.gov.mvބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުގެ ވެބްސައިޓް  
 ލިބިލައްވާނެއެވެ.
 

 ޝިބާޢު هللا ޢަބަދު
 ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަނޓް އެންޑް އެނާޖީ
 3018301/ ފެކްސް:  3018300/ ފޯން:   abdulla.shibau@environment.gov.mvއީމެއިލް:   

 

http://www.bacf.gov.mv/
mailto:abdulla.shibau@environment.gov.mv

