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  ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ހޯއްދެވުމާބެހޭ 
  

މްރާީނ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކުްނ ހިްނަގާވ ޢު

މިލިއަން ރުިފޔާއަްށވުރެ ބަޖެޓު ބޮޑު މަޝްރޫޢުތައް ހިްނަގވަން ފެށްޓެވުމުގެ ކުރިްނ  5ތެރެއިން، 

އޮގަސްޓު  31( 2014/22މި އޮފީހުގެ ހުއްދަ ހޯްއަދވަންެޖހޭޮގތަްށ މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

، މަޖައްަސވާަފއެވެ. އެ ެދންެނވުުމގައި) ގެ ދެްނނެވުުމން ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްޔާ ަވނީ ހ2014ަ

ސަރުކާރުގެ ޮއފީސްތަކުން ިހންަގވާ މަްޝރޫޢުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީ، ަޕބްލިކް ސެކްޓަރ 

) ގަިއ ހިމެނިެގން.އައި.އެސް.އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރޮްގާރމު (ޕީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި، ހިލޭ  ،ޕީ

. އެހީާއއި، ޯލނާއި، އެކިެއކި ފަންޑު ތަުކގެ ދަުށން ިހންަގވާ ޢުމްާރނީ ތަަރއްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކެވެ

.ީޕެގ ދަށުން ަދއުލަތުގެ ުމައއްސަސާތަުކްނ ހިްނަގވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  .އައި .އެސް މިގޮތުން، ޕީ

ތެރެއިން، ިތރީގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަިތން ިހންަގވާ މަްޝރޫޢުތައް ޓެްނޑަރކުރެްއވުުމގެ 

ހުއްަދ ހޯއްެދވުމަާށއި، ޓެންަޑރކުރެއްވުމަާކުނލައި ިހްނަގާވ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިން މި ޮއފީހުން 

ކޮންޓްރެކްޓްކުރެއްވުުމގެ ުކރިން ިމ އޮީފހުްނ ހުްއދަ ހޯއްެދވުމަށް ދަްނނަަވން ަރއީސުލްޖުމްޫހިރއްޔާ 

 ވިދާުޅިވއެެވ. 

. ހިްނގާމުޅިން އަލަްށ  .1  މަްޝރޫޢުތައް

ޢުތަކުގެ ެތރެއިން، ވަިކވަކި ައހަރުަތކުގަިއ އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިެގްނ ހިްނގާ މަްޝރޫ .2

މިލިއަން ރުފިޔާއަްށވުެރ ބަޖެޓު  5ކުރިއަށްެގންާދ ކޮމްޕޯނަންްޓތަކަށް ހިނާގ ޚަރަދު 

މިލިއަން ުރފިޔާއަށްުވެރ ބޮޑުވާ  5ބަޖެޓު ޖުމްލަ ކުޑަނަމަެވސް، މަޝްރޫޢުގެ 

  .  މަޝްރޫޢުތައް

 ހިްނަގން ފަާށފައިވާކުިރން  ގެން ނެުރމުެދްނނެވު  2014/22ނަންބަުރ މި އޮފީުހގެ  .3

.މަޝްރޫޢެއްެގ ސަބް ކޮންޯޕނަންެޓއް  ގެ ޮގތުގައި ހިްނާގ މަޝްރޫޢުތައް

   c  
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ނޭޝަަނލް ޓެންަޑރ ކުރިްނ  ން ނެުރމުގެދެްނނެވު  2014/22ނަންބަުރ މި އޮފީހުގެ  .4

އެިކ ސަބަބުތަކާހުރެ އެވޯޑުކުެރވިފަިއނުާވ ، ބޯޑަށް ފޮނުާވފައިވާ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން

.  މަޝްރޫޢުތަކާއި އެޯވޑްކުުރން ުހއްޓާލަިއފައިވާ މަްޝރޫޢުތައް

ދެންނެވުާމުގޅިެގްނ މި އޮފީހުެގ ހުއްދަ ހޯަދއިެގްނ  22/2014މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  .5

އެ  ނޭޝަަނލް ެޓންޑަރ ބޯޑަްށ ފޮނުާވ ަމޝްރޫޢުތަކުެގ ތެރެިއން، އެކި ސަބަބުަތކާހުރެ

އަހަރަކު އެޯވޑުނުކުެރވިެގްނ ުނވަތަ ަމސައްކަތް ުނފެށިގެން އަުލން ޓެްނޑަރކުރުމަށް 

.  ވިިދގެން އަްނނަ ައހަރަށް ހުށަަހޅާ މަްޝރޫޢުތައް

 ުނދާތީ، މަސަްއކަތް ހުއްޓުާވފައިވާ ްޕލޭނާ ެއއްގޮަތށް ކުރިއަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތު .6

.  މަޝްރޫޢުތައް

ތިން، ޢުމުރާނީ ތަރަްއީޤގެ މަޝްރޫަތކަށް ހުއްދަ މި ދެންެނވުުމގަިއވާ ގޮުތެގމަ

   ުޅއްާވނީ،ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް ހުަށހަހޯއްެދވުމަށް ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާތަުކން 

  މަޢުލޫާމތު ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްަވއިެގންެނވެ.  ހިމަނާަފއިވާމި ދެންެނވުާމއެކު 

 ތަކަށް ހުްއދަ ޯހއްދެވުަމްށ މަތީގަިއ ދަްނނަވާަފއިާވ ޮގތުގެމަިތން، މަޝްރޫޢު

މި އޮފީހަށް ފޮނުްއވާއިރު، ޕީ.ެއސް.ައިއ.ޕީގެ ދަށުން އެއިރަކު ިހނގަމުްނދާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ 

      މި ދެންނެވުާމއެކު މިވާ ފޯމާ އެއްގޮތަްށ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްަފހު، ، މަޢުލޫމާތުވެސް 

  ޔާ ވިާދޅުިވެއވެ.  މި އޮފީހަށް ފޮނުްއވުމަށް ަދންަނަވން ރަީއސުލްޖުމްހޫިރއް 

ރާީނ ތަރައްީޤގެ ޢުމު ދަުއލަތުގެ ުމައއްސަސާތަުކްނ ހިްނަގވާ ވީމާ،   

 ތަކަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔގެ އޮފީުހެގ ހުއްދަ ހޯއްެދވުމުަގއި، މަތީގައި މަޝްރޫޢު

ދަްނނަަވްނ ރައީުސްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުުކރެއްވުމަްށ  ދަްނނަވާފަިއާވ ގޮުތގެމަިތން

  .ވިދާުޅިވއެވެ 

  

 
  
  

 މުޙައްމަދު ޙުސަިއން ޝަރީފް                                    

  ރައީސުލްޖުމްޫހިރއްާޔގެ އޮފީުހގެ މިިނސްޓަރ                         

  
  



: /އޮފީސް މިނިސްޓްރީ

 / ފާސްވި

ލިބުނު
ހުށަހެޅި އަހަރު

1

2

3

4

5

6

7

މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް

ސަރުކާރުން ހިންގާ ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

`

 / އިތުރު ބަޔާން

ތަފްސީލް

މަޝްރޫޢަށް 

ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އަގު

މަޝްރޫޢުގެ ފަންޑިންގ ހަމަޖައްސާ 

/ބޭރުގެ  ގޮތް (ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް

( /ފަންޑު /ލޯން އެހީ

މަޝްރޫޢު 

ނިމޭ ތާރީޚް

މަޝްރޫޢު 

/ ފެށޭނެ  ެފށުނު

ތާރީޙް

އިސްކަންދޭ 

/ ތަރުތީބު ގޮތް

މަޝްރޫޢު ހިންގަން 

ބޭނުންވާ ސަބަބު

މެނިފެސްޓޯއާ ގުޅުން ހުރި 

މިންވަރު 

( /ވަޢުދު /އަމާޒު (ސިޔާސަތު

މަޝްރޫޢު 

ހިންގާ 

/ރަށް ތަން

މަޝްރޫޢުގެ 

ބާވަތް
މަޝްރޫޢުެގ ނަން #


