
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
  މާލެ            

                           ދިވެހި ރާއްޖެ         
  

  ަބެޖާޓެބޭހ ަސރކުިއަލރ

2009  
  

  B/EXCIR/2009/09-13: ަންނަބރ           2009   ޫޖްނ     14 

20  F  1430  
  

  
  އަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުށަހެޅުއްވުން   2012-2010ލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޕަބް 

            
ގޮތުގެމަިތން، ދެންނެވުުމަގއިވާ) 1997ކްޓޯބަރ އޮ 23( 72/97ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުގެ ނަންބަރު        

ގަިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ  2012-2010) ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ(ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 
ނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާެލއްވުމަށްފަހު މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވްުނ  ކަ

  .އެދެެމވެ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެިއްނ  ހަމަޖެހިފައިވާމަޝްރޫޢުތަކަށާއި ބޭރުގެ އެހީ  މިގޮތުން، މިހާރު ހިނގަމްުނދާ 
އަށް މުޅިން އަލަްށ ހުށަހަޅުއްވަން  2012-2010ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ޕީއެސްއައިޕީ  ޞާއްޙިސަރުކާރުގެ 

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފޯމުތައް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ރާއްވަވާފައިާވ 
 .އެދެމެވެ  ން ގެ ނިޔަލަށް މިމިނިސްޓްީރއަށް ފޮނުއްވު 2009އޮގަސްޓް  31ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 

ކޯޑްތަކަށް ވީަނ  ޕީ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް.އައި.އެސް.ޕީ ން ފެށިގެންވަަނ އަހަރު 2009 ގިވަޑަިއގްަނނަވާނޭފަދަިއން ނއެ
ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން ަބޖެޓްގައި ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްަމްންޓ  2009އެގޮތުން . ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ

  .ގައި ވާނެއެވެ 1-އެނެކްސް ލު މިސަރކިއުލަރއާއެކުވާ ޞީހިމެނޭ ކޯޑްތަކުގެ ތަފް) ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ(ޕްރޮގްރާމް 

 )2006/8ނަންބަރު  2006ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެންނެވުން ( "ޤާނޫނު ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ"   
ރަދުކުރުުމެގ ީޕ ގެ މަޝްރޫޢުތައްވެސް ޚަ.އައި.އެސް.މިހާރު ޕީތީ، ަގއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ 2009ށް އަ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާ އަހަރު ޚަރަދުކުރެވީޭނ އަހަރު ނިޭމފަހުން  .ބަދަލުގެނެިވފައެވެ މުއްދަތައްވަނީ 
ިވ ކުެރވޭނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރު ވެސް ޚަރަދުށްމިގޮތަ. ހުގެ ތެރޭގައެވެުދވަ 30ރުކާރު ބަންުދ ޫނން އަންަނ ސަ

އެްގ އަގު ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ބިްލ ަމސައްކަތެއްގެ ނުވަތަ ހޯއްދެވި އެއްޗްެއގެ ނުވަތަ ލިބިގަނެވިފައިާވ ޚިދުމަތެ
ނޑެައޅިފައިވާ އިތު. އަދާކުރުމަށެވެ މިގޮތުްނ   .މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެެއވެރު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަ
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ނޑައެޅިފައިާވ ފައިސާ ޚަ ގައި ހިމެނިފައިވާ 2009  2010ޖެނުއަރީ  26 ،ރަދު ނުކުރެވި ހުރިނަމަަމޝްރޫޢުތަކަށް ކަ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ަމޝްރޫޢު ތަކުގެ ތެރެއިން ނުފެށިހުރި މަޝްރޫޢު ތަކާއި އަިދ ގެ ފަހުން 

  . ފެށިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކުގެތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކިހުރި ޢަދަދު ބަެޖޓުން އުނިކޮށްެލވޭނެއެވެ

) އޮންގޮއިންގ(ަމސައްކަތް ހިނގަމުންދާ  ޕީ ބަޖެޓް ލަފާކުރައްވާއިރު މިހާތަނަށް.އިައ.އެސް.ޕީގެ  2010ވީމާ، 
މިހާރު އަމަލުކުރެވުެމންދާ މާލިއްޔަތު . ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއުްވން އެެދމެވެ

ޤާނުޫނގެ ދަށުން މިދެންނެިވ ގޮތަށް ބަޖެްޓގައި ނުހެިމޭނ އޮންގޮިއންގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވެން ޯންނނެާނ 
ވީާމ، އޮންގޮިއްނ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓްގައި ހިމެނުއްވާއިރު، ހިނގަމުންާދ މަޝްރޫޢުތަކެުގ . ކަމުގައި ަދްނނަވަމެވެ

ެގ  2012 – 2010ގެ ބަޖެްޓ ބަންުދވުމުގެ ުކރިން ުނނޭިމެނކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަޝްރޫޢުތައްވެސް  2009ތެރެއިން 
އަދި ކުރިން ނިިމފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރިޓެންަޝްނ . ނެއެވެޕީ ގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާ .އައި.އެސް.ޕީ

ފައިސާ ދޭނެްޖހޭ މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހު، ރިޓެންޝަން ފައިސާވެސް ބަޖެޓްކުރެއްވުަމށް ސަމާލުކަްނ 
   .ދެއްުވން އެެދެމވެ

އަިދ  ގައިވާ ކަންތައްތަަކށް، 2- އެނެކްސް ަމޝްރޫޢުތަށް ހުށަހެޅުމުގައި ) ޮއންގޮއިން( ގަމުންދާ ނމިހާރު ހި
މަޝްރޫޢުތައް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކުައންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މުޅިން އަލަްށ ހުށަހަޅުއްވަން ރާއްވަވާފައިވާ 

ެގ  2012 – 2010އަދި  .ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  އިސްކަންދެއްވުންއެދެެމވެ 3- އެނެކްސް  ހުށަހެޅުއްވުމުގިައ
ޕީ ގައި ހިމަނުއްވަްނޖެހޭ އެއްވެސް އޮންގޮއިންގ މަޝްރޫޢެއް ބަޖެޓްގައި ނުހިމެނިއްޖަެނމަ، އެކުަމެގ .އިއަ.އެސް.ޕީ

  .ތުގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެން ނަނަްގވަން ެޖހޭނެކަން މިފުރުޞަފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ އޮފީހަކު

ސަރަޙައްދީ  ަމޝްރޫޢުތަކާއި، ަގއި ހިމެނޭ) 2013 – 2009(ތަޞައްވުރު  ޤައުމީ ތަރްައީޤގެ ރާއްޖޭގެ 
އަމާޒުކުރައްވައިގެން ހްިނގަާވ މަޝްރޫޢުތައް ރޭއްވެވުުމގައި ސަރަޙައްދީ ޮއނަިގނޑުގެ ދަށްުނ އަށް ތަރައްޤީ

ސަރަޙައްދުތަކަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައްވައި ޕްރޮގްރާމްކުރެއްވަުމށާއި، 
  . ރެއްވުން އެދެމެވެ މަޝްރޫޢުތައް އަމާޒުކު

ގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓަްމންޓް ްޕރޮގްރާމަށް ހުށަހަޅުއްވާ މަޝްރޫޢުތައް  2012-2010ވީމާ، 
ފޯމްތައް  P2, P1 މަޝްރޫޢުތައް ހުށަހަޅާ. މަތީގައިވާ ތާީރޚުގެ ނިޔަލަށް މިިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން ެއދެމެވެ 

ގައި  4-އެނެކްސް  ގައިވާއެކުިމ ދެންނެުވމާ  ކަްނތައްތައްތައްޔާރުކުރެއްވުމުގައި ސަާމލުކަން ދެއްވަންވީ 
އިން މިފޯމްަތއް ޑައުންލޯޑް  (www.finance.gov.mv)ިމމިނިސްޓްރީގެ ެވބްސައްިޓ  .ބާޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ 
އިކޮނޮިމްކ އްވުމުގައި ބޭނުންުފޅުވާ އެހީތެރިކަން މިިމނިސްޓްރީގެ އަިދ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރެ. ކުރެވެން ހުންނާނެެއވެ

ތުގައި، މިކަމަުގިއ ޞަމިފުރު. އިން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ) 3349159ފޯން (ސެކްޝަން  ނިންގޕޮލިސީ ޕްލޭ
  .ވަމެވެތިޔަދާއިރާއިން ދެއްވާ އެއްބާުރލެއްވުމަށްވެސް ޝުކުރުދަންނަ 

  ޚާދިމުކުމް 
  

 
  ޢަލީ ހާޝިމް 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓް ޓްރެަޜރީ
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  1އެނެކްސް 
  

  2012- 2010ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމައް 
  ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމައުގެ ބަޖެޓު ކޯޑްތައް 

  
 

 2009މިގޮތުން، . ބަެޖޓުން ފެށިގެްނ ޯކޑް ތަކަށްަވނީ ބަދަލެއް ގެނެވިފައެވެ ވަނަ އަހަރުގެ 2009
) ޕީ.އައި .އެސް .ޕީ(ވަނަ ައަހުރްނ ފެށިގެން ަބޖެޓްގައި ޕަްބލިކް ެސކްަޓރ އިންވެސްޓްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް 

  .ގައި ހިމެނޭ ކޯޑްަތއް ިތީރގައި މިވަނީެއވެ
  

 
 001 421  ްބިންހިްއކުާމިއ ބިންގަުތނ  
 002 421  ްމީހުން ދިިރުއޅޭގޮތަށް ބިާނުކރާ ޢިމާރާތ  
 003 421  ްމީހުން ިދިރުއޅުންޫނން ޭބުނންތަކަށް ިބާނކުރާ ޢިާމރާތ  
 001 422  ްމަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންަތނ  
 002 422  ުވައިގެ ބަނަދރ  
 003 422  ުމަގަތުފާލަމާއި ބަނަދރ  
 004 422  ްފާޚާނާއާއި ެފނާބެޭހ ނިޒާމ  
 005 422  ްވިުއގަަކަރންޓ  
 999 422 އެެހނިެހން އިންްފާރސްްޓަރކްަޗރ  
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  2އެނެކްސް 
  

  
  2012-  2010އް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަ

ނޑައެޅުއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ އުސޫލުތައް   މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަންދެއްވާ ތަރުތީބު ކަ
  

ީޕއަްށ މަޝްރޫޢު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަްޝޫރުއތަކަށް ދާިއާރތަުކްނ .ައއި.ެއސް .ޕީ ވަނަ އަަހރަށް  2010
މަޝްރޫުޢތަކުގެ ިއްސކަްނޭދ "ިއސްކަންދެއްާވ ތަރުީތބު ަބާޔްނކުރައްާވ ފުރިހަމަ ުކރައްވަްނޖެޭހ 

ފުރިހަމުަކެރއްވުމުގައި ތިރީަގިއ ބަާޔްނކުރެިވފައިވާ ތަރުތީބުން ިއްސކަންދެއްުވްނ ) ފޯމް P1" (ތަރުީތބު
  . އެދެމެވެ
  
މިގޮތުްނ . މަޝްރޫުޢތަކަށް ިއްސަކންެދއްވުން) ޮއންގޮިއންގ(މިހާރު ުކިރއަށްދާ  .1

ށްދާ މިހާރުުކިރއަްށދާ މަްޝޫރޢުތައްކަމުގަިއ ބެލެޭވީނ އަމަލީޮގުތން މަަސއްކަތްފެށިގެން ުކިރއަ
އަގުބޮޑުތަކެތި ގަެނ އިްނސްޓޯލް ުކާރ މަޝްރޫެޢްއނަމަ ެއކަމަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި އޯަޑުރ  މަޝްރޫޢުަތާކއި،

އަށް ފަިއާސ ަކޑައެުޅމުގައި މިާހުރކުިރައށްދާ  2010ޕީ .އައި.ެއސް .ޕީ. ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުަތެކވެ
  .ވަމެވެނަޓްރީެވސް ިއސްކަްނދޭނެވާހަަކ ދަން މަޝްރޫޢުަތަކށް މިމިިނސް

  
 އަދި ުނފެށި ހުިރ  ގައި ފެށުމަށް ރޭވި ތައްޔާރީ މަަސއްކަތްތައް މިާހރު ނިމިަފއިވާ 2009 .2

މިގޮތުން މްަސރޫޢު ެފށުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ަސރޭވުކރުާމއި ުކެރުހންތައް ފަދަ ތައްާޔީރ . (މަޝްރޫޢުަތއް
 )މަަސްއކަތް ިނމިފައިވުން

  
 .ޕްރޮްގރާެމއްގެގޮތުގައި ުކިރއަށްދާ މަޝްރޫޢުތައްފޭސްަތކަަކށް ބަހާަލއިގެން ނުވަތަ  .3

  
ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުްނ  ވަނަ އަހަރު ފެށުަމށް ހުށަހަޅުްއވާ 2010މުޅިންއަލަށް  .4

  )ގައި 3ތަފީްސލް އެެނކްސް (މަޝްރޫޢުތައް ފާސްކުރައްވާފައިވާ 
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  3އެނެކްސް 
  

  2012- 2010ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމައް 
 އަލަށް ފެށުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އަމާޒު ކުރައްވަންވީ ސިޔާސަތުތައް 

 
ށަހަޅުްއވާ މަޝްޫރޢުތައް ެއުކލަވާލެއްވުމުަގއި، ތިރީގިައ ހުީޕއަށް އަލަްށ .އައި.ެއސް .ޕީ

އްމު މިންަގނޑުތަާކ ހިއްމު ސިާޔަސތުތަކާއި އެެހނިެހން ަބއެްއ މުހި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ޤައުމީ ތަަރއްޤީގެ މު
 .  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މަޝްރޫޢުަތއް އެކުލަވާެލއްވުން އެދެމެވެ

  
ގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ުސާނމީ ާކރިސާަގއި ލިުބނު ެގއްލުންަތއް  2004ިޑސެމްަބރ   .1

 2010ޔަށްގެްނދަވަންޖެހޭ ަމަސްއކަތްތަކަްށ ފޫބައްަދއި، ގެއްލުންވި ަރށްތައް ާއާރްސތުކުރުަމްށ ކުރި 
ގައިވެްސ ަސމާލުަކންދެއްުވމާއުެކ މިަކންކަމުގެ ެތެރއިން ގިނަަބޔަަކށް ފައިދާިލބޭނެ ަކންތައްތަކަށާއި، 
އަވަސް މުްއދަތެއްގެެތރޭގައި އެކަެމއް މުޅިން ިންނމަވާލެވޭނެ ަކންކަަމށާއި، ބޭރުގެ އެހީ ނުލިބޭފަދަ 

 .އްވުންކަންކަމަށް ިއްސަކންދެ 
 
ގައި ފާހަގުަކރެވިފައިވާ  )2013–2009(ާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ ތަރަްއީޤގެ ތަޞައްވުރު  .2

ނުޑަދނޑިތަކާިއ  ިސޔާސަތުަތާކއި ސްްޓެރޓަޖީތަކަށް މިްސާރުބުކެރްއވުމާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ލަ
  .ިސޔާސަތުަތާކއި ސްޓްރެޓަޖީތަކަށް މަގުފަިހކުރެއްުވން

 
ސަަރަޙއްީދ ތަަރއްީޤައށް މަޝްރޫޢުަތއް އަމާޒުުކރެއްުވމަށް ޚާއްޞަ ސަމާުލކަެމްއ ދެއްވައި  .3

މިގޮތުން، އަތޮޅުތަކަށް ައމާޒުުކަރއްވަިއގެން ހިންަގވާ މަޝްރޫޢުތައް ރޭއްވެވުމުގައި ަސަރޙައްީދ 
 7އޮނިަގނޑުެގ ދަށްުނ އެކުލަާވލައްވައި ްޕރޮގްރާމުްކެރއްވުމަށާއި، ަކނޑައެޅިފައިވާ 

. ްއާސއެއް ދެއްވުަމށް އަމާޒުކުރެއްުވންޙިަސަރަޙއްދުގެެތެރއިން ކޮންެމ ަސަރަޙއްދަކަށްެވސް ެއކަީށގެންވާ 
 : ަސަރަޙއްދަކީ 7މިގޮތުން ެބިހފައިވާ 

 
  ްހއ، ހދ، ށ ( މަތި އުތުރު ްޕރޮިވްނސް އޮީފސ( 
  ނ، ރ، ބ، ޅ ( އުުތރު ޕްރޮިވްނސް އޮީފްސ( 
  ްއއ، އދ، ވ ، ކ( މެދު އުތުރު ްޕރޮިވންސް އޮީފސ( 
  ްމ، ފ، ދ ( މެދު ޕްރޮވްިނސް އޮފީސ( 
  ްތ، ލ ( މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިްނސް ޮއފީސ( 
  ްގއ، ގދ ( މަތި ދެކުނު ޕްރޮވްިނސް ޮއފީސ( 
  ޏ، ސ ( ދުެކނު ްޕރޮިވންސް އޮީފްސ( 
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މަޝްރޫޢުަތްއ އިތުރަށް ހަރުަދާނކޮށް ފުޅުާކރުމުގައި ދާއިރާަތކުގެ މާސްޓަރ ޕްޭލންތަކުގައިާވ  .4
 .އަމާޒުަތކަށް ާޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ެދއްވުން 

  
އަތޮޅުތަކުގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ެއކުލަވާލެްއވުމުގައި ރަުށ އަދި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭްނ  .5

ތައްާޔުރކުރެިވފައިވާ އަތޮޅުތަކަްށ އެޕްލޭްނތަކުގައި ފާހަގަކުރައްާވފައިވާ ކަންތައްަތކަްށ 
އަދި ެއްއއަަހރަްށ . ެމނޭގޮތަށް މަޝްރޫޢުަތއް ރޭއްވެުވންްއސާ ހިޙިިއސްކަންދެއްުވމާއި،  ަރްއޔިތުންގެ 

ަރކާތްތައް އަޮތޅުތަކުގެ ޙަ ހުށަހަޅުއްވާ މަޝްރޫޢުަތްއ ގިނައަތޮުޅަތކަށް އަމާުޒކަުރއްވައި، ތަަރއްޤީގެ 
މެދުގައި ވީހާވެސް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ެބހިގެން ދާނޭަފދަގޮތަކަށް މަޝްރޫޢުަތއް ޭރއްވެވުމަށް ސަާމލުަކްނ 

 ވުން ދެއް
 
ޢިމާރާްތކުރުމުގެ މްަސރޫަޢަކށް އަލަށް ބިެމއް ޭބނުންަވީނ ނަމަ އެބިަމކާ ެބހޭ ުހިރާހ ކަމެއް  .6

  .ކަމާެބހޭ ދާއިރާ ަތުކން ިނމި، މަޝްރޫުޢ ހިންގާ ަފާރތަށް ލިބިފައިުވން
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  4އެނެކްސް 
 

  2012-  2010ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމައް 
 ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް 

  
ފޯމް ފުިރހަމަކުރެއްވުމުގައި ސަމާލުަކްނ   P2, P1 ީޕއަށް މަްޝޫރޢު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި.އައި.ެއސް .ޕީ

  . ދެއްވުން ެއޭދ ކަންަތއްތަްއ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
  
އަށް މަޝްޫރުޢ ) ޕީ.އައި.ެއސް.ޕީ(ޕަބްިލކް ސެކްަޓރ ިއްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރޮގްރާމް  .1

 . ހުށަހަޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ފޯމްތައް ެމދުވެރިުކރައްވައިގްެނނެވެ
 
 ަރުީތބު  މަޝްރޫޢުަތުކގެ އިސްަކންޭދ ތ)P1(              
     ްމަޝްރޫުޢގެ ޚުލާޞާ ފޯމ)P2( 

  
ލުްނ ޞޫ ފެށިގެްނ ދައުލަތުެގ ބަޖެުޓ މެދުާރސްތާގެ އުވަަނ އަަހުރން  2005 .2

) 2004ޖުލައި  4( 38/2004ތައްާޔުރުކެރްއވުމަށް ރަީއުސލްޖުމްޫހިރްއޔާގެ އޮފީހުގެ ންަނަބރު 
ީޕއަްށ  މަޝްރޫޢު  ހުށަހަޅުއްވާއިރު  ކުިރޔަށް އޮްތ .ައއި.ެއސް .ދެްނނެވުމުން އަންގަވާފައިވުމާއެކު، ޕީ

 .ހިންގަން ޭބނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ހުަށހެޅުއްވުން) 2012- 2010(އަަހރަށް  3
 

ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައްވާނީ ހަމަެއަކނި ަދއުލަތުގެ  P2,  P1އަށް  2012-2010ީޕ .ައއި.ެއސް .ޕީ .3
ބަޖެޓުން ފަިއސާ ޭބނުންުފޅުވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޭބުރގެ އެހީގައި ހިނގަުމންދާ ނުވަތަ ބޭރުގެ ެއީހ 

 މަޝްރޫުޢތަކުގެ ތެެރއިން ަސުރާކުރން ދައްކަަވންޖެޭހ ފަިއސާ ހޯދުމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ 
 .ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުަތކަށްވުން )ލޯކަލްކޮމްޯޕަނންޓް(

 

ސަރިކުއަލރ ަންނަބރ  އަށް ހުށަަހޅުއްވާ މަޝްރޫޢުަތަކކީ ިމ މިނިސްްޓީރގެ . ޕީ .ައއި.ެއސް .ޕީ .4
13-B/EXCIR/2009/07)04 ް2010/6 މބރ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމް ނަްނބަ  )2009 ޖޫނ 

 .ގައި ފޮނުއްާވފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށްވުން
 

ތިޔަމިިނސްޓްރީގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިާދީރ ޮއނިަގނުޑގައިވާ ތަނަްތނުގެ ހުިރާހ މަޝްރޫޢުތަެކްއ  .5
ފޯމްގައި  P1އެކުގައި ިލސްުޓުކަރއްވަިއ، އެމަޝޫްރޢުތަކަށް ިއސަްކންދޭ ަތރުީތބު ަކނޑައަޅުއްަވއި 

 .ޅުއްުވންފާހަގަކުރައްަވއި ހުށަހެ
 

  



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިނިސްޓްރީ / އޮފީސް : ........................................................

2012 އަށް 

ލަފާކުރާ 

ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރާ 

ރުފިޔާ

 ނަ
ުތީބު
ތަރ

ދޭ 
ްކަން

ިސ
އ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ަންބަ
 ނ

ފޯމް
 P

2 

މަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް 

(އޮފީސް)

c

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2010 ން 2011 ށް

މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު

 2009 ގެ ޖޫންގެ 

ނިޔަލަށް

ހިނގި ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

މަޝްރޫޢުގެ 

ޖުމްލަ 

ޚަރަދު

2011 އަށް 

ލަފާކުރާ 

ރުފިޔާ

P1

ބޭރުގެއެހީ ބަޖެޓް ބޭރުގެއެހީ ބަޖެޓް ބޭރުގެއެހީ ބަޖެޓް ބޭރުގެއެހީ ބަޖެޓް ބޭރުގެއެހީ ބަޖެޓް

ޖުމްލަ

ްބަރު
ބަރުނަނ

ި

P1



c

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ފޯމް ނަންބަރ : ......... މިނިސްޓްރީ / އޮފީސް : ........................................................

2 - މަޝްރޫޢުގެ ނަން : 1 - ބަޖެޓް ކޯޑް : 

ނިމޭ ތާރީޚް 

( /އަހަރު (މަސް
( /އަހަރު ފެށޭ ތާރީޚް (މަސް

މުއްދަތު 

( (މަސްދުވަހުން

4 - މަޝްރޫޢު ހިންގާ ތަން :

: 8 - މިހާރުގެ ޙާލަތު

3 - ހިނގަމުންދާ / އަލަށް ފައްޓާ :

6 - މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު :

: ( 5 - މަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް (އޮފީސް

މަޝްރޫޢުގެ ޚުލާޞާ ފޯމް

7 - މަޝްރޫއިން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  :

 : ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ތަޜީޚާއި ނަންބަރު

P2

: 9 - މަޝްރޫޢުގެ ތަފްޞީލް / މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

ޖުމްލަ ބަޖެޓުން

އެހީދޭ ފަރާތް  އަދަދު އަދަދު  އަދަދު 

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

( 10 - މަޝްރޫޢުގެ ޓެންޑަރގެ ތަފްޞީލް (ހަމައެކަނި ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް

/ނިމޭނެ  ނިމުނު

ކަމަށް ލަފާކުރާ 

ތާރީޚް

ނިމޭނެކަމަށް ފުރަތަމަ 

ލަފާކުރި ތާރީޚް

އިތުރު މަސައްކަތް 

( (ވޭރިއޭޝަން

ޙަވާލުކުރެވުނު 

އަގު

ޙަވާލު ކުރެވުނު 

ތާރީޚް

މަސައްކަތް 

ޙަވާލު 

ކުރެވިފައިވާ 

ފަރާތް

ނޯޓް : 

. ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި 2010 އިން 2012 އަށް ހިމެނޭ ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކަށް މި ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ

ޖަމާޢަތުން ބޭރުގެ އެހީ

ކޮމްޕޯނަންޓް

އެހީދޭ ފަރާތް
ޙަރަކާތްތައް

ޚަރަދު (ރުފިޔާއިން)

P2
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