
 

 
 ކޮންސެޕްޓް  ނޯޓް ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލުން  މަދަނީ ޖަމީއްޔާ ޖަމާއަށްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް 

 ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ސްމޯލް ގްރާންޓްސް ޕްރޮގްރާމް    
 
ސްޯމްލ ގްރާންޓްްސ ޕްރޮގްރާްމ )އެސް،ޖީ،ޕީ( އަީކ ގްލޯބަްލ އެްނވަޔަރަަމންޓް ފެސިލިޓީ )ީޖ.އީ.އެފް.(ގެ ފައިސާގެ އެހީއާއެުކ  

 125އިން ފެށިގެން ހިންގަުމންގެންދާ ޕްރޮގްރާެމކެވެ.  1992ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްެމންޓް ޕްރޮގްރާްމ )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( އިން 
ންޭގ ހިޭލ އެހީެގ ިމ ޕްރޮގްރާްމ އަކީ ަމދަނީ ަޖުމޢިއްޔާ އަދި ަޖާމޢަތްތަކަށް ހިލޭއެހީ ދެވިގެްނ ހިންޭގ ދެެމހެއްޓެިނވި ގައުެމއްގައި ހި

އީާޖދީ އުފެއްދުންތެރިކަާމއި، ޤާބިލްކަން ތަރައްގީކޮށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުަމށް،  ޕްރޮެޖކްޓްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންގެ
ވެހިންނާއި، އަންހެނުން އަދި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގޮރާެމކެވެ. އެސް.ީޖ.ޕީ އިން ިމހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ ޙާއްޞަކޮށް ރަށް

މޫސުަމށް ބަދަލުގެނައުަމށް  ،އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ އިސްނެގުާމ އެއްބާރުލުާމއެކު، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިާމޔަތްކުރުަމށާއި
ރައްކާތެރި އަދި ދެެމހެއްޓެނިިވ   ،ފެނާިއ ކަނޑުެގ ވަސީލަތްތައް އަދި ާމޙައުުލ ހިާމޔަތްކުރުަމށާއި  ،ކަންތައްތައް ަމދުކުރުަމށާއިެމދުވެރިވާ  

ގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރުަމށާ އަދި ވިހަ ާމއްދާތަކުން ތިާމވެށީ ސަލާަމތް ކުރުާމއެކު ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުަމށް ކުާރ 
  އެވެ.ޕްރޮެޖކްޓަކަށް ހިޭލ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެ 20،000 ށް އިތުރުކުރުަމމަސައްކަތް

 
 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅޭ ދާއިރާތައް: 

. ޫމުސަމށް ބަދަލުގެނައުަމްށ ެމދުވެރިާވ 2  ،. ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުިހާމޔަތް ކުރުާމއ1ިމި ޕްރޮގްރާްމ ައާމުޒ ކުރެޭވ ދާއިރާތަކަކީ:  
. ރައްކާތެރި އަދި ދެެމހެއްޓެނިވިގޮތުގަިއ 4  ،. ފެނާއި ކަނޑުގެ ވަީސލަތްތައް އަދި ާމޙައުލު/ ހިާމޔަތްކުރުާމއ3ި  ،ކަންތައްތައް ަމދުކުރުާމއި

ތިާމވެިށ ތަޣައްޔަރުކުާރ   -ޔުޓަންޓްސް )ޕޮޕްސްޚާއްޞަކޮށް ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލި  ،. ވިަހ ާމއްދާތަށ5ްބިން ބޭނުންކުރުާމިއ އަދި  
 ގިނަދުވަހު ފަނާނުވެހުންނަ ޒާތުގެ ާމއްދާތައް( ނައްތާލުެމވެ.

ދާއިރާއަށް އަާމޒު ކޮށް ތިރީގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކައް ވިސްނުްނ ބަހައްޓައިގެން ކޮންސެޕްްޓ  5ިމ ަމތީގައިވާ  
  ަކެމކެވެ. ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުަމކީ ުމހިްނުމ

 
ދެެމހެއްޓެނިވިގޮތްތަކަށް . 2 ،ކުރުން ހިާމޔަތް ސިފަތައް ގުދުރަތީ ކަނޑުތަކުގެ ބިންތަކާއި ބައިވެރިވެގެން  ުމްޖތަަމއު .1

 ގޮތަކަށް  ފައިދާކުރަވަނިވި  އެންެމނަށް  -ލް  މޫސުީމބަދަ  .3  ކަންކުރެވޭދަނދުވެރިކަާމއި މަސްވެރިކަން، ކާބޯތަކެތީ ރައްކާތެރި
. ރަށުފެންވަރުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ކެިމކަލް 4  ހުޅުވުންފުރުސަތު  ހަކަތައަށް  ކުރުވަނިވި  އިޔާދަ  ބޭނުންކުރާ  ކާބަން  ަމދުން

ދިރިއުޅުަމށް ގެނެޭވ ޓީތަރައްގީ ވަމުންއަންަނ ސި. 5 ،ބެލެހެއްޓުުމގެ އިއްތިހާދުތަކާ ގުޅިގެންކުރެވޭ ަމސައްކަތް
 . ހައްލުތަށްދެެމހެއްޓެނިވި އަވަސް 

 



 

ޕީ. ފައިސާގެ އެހީދިނުަމށް ހަަމެޖހިފައިވަނީ ކުދި ަމޝްރޫޢުތައް ހިންގުަމށެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުުމގައި، އާްމދަީނ .ީޖ.އެސް
ކަށް އިސްކަްނ ހޯދާނެގޮތްތަކާއި ދިރިއުޅުުމގެ ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުަމށާއި އަދި  ދެިޖންސުގެ ހަަމަހަމކަން ކުރިއެރުވުން ހިެމނޭ ޕްރޮޕޯސަލް ތަ

 ދެވޭނެއެވެ.   
 

 
 ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް: 

ޕީ. ފަންޑުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުަމށް ހަަމެޖހިފައިވަީނ ޤައުީމ އަދި ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ަމދަނީ ަޖުމޢިއްޔާ .ީޖ.އެސް
 ޑަކުދިންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ަޖިމއްޔާތަކަށެވެ.ޒުވާނުން އަދި ކު ،އަންހެނުން ،ތަޢުލީީމ/ރިސާރޗް އިދާރާތަކަށާއި ،ަޖާމޢަތަކާއި

 
 އެހީގެ އަދަދު: 

)ތިރީސްހާސް( ޑޮލަރެވެ.    30,000$ަމޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ދިނުަމށް ހަަމެޖހިފައިވަނީ   
)ފަންސާސް  50,000$ނަަމވެސް ހުށައަާޅ ަމޝްރޫޢުއެއްގެ ބާވަތުންނާއި ަމޝްރޫޢުއެއްގައި ހިެމޭނ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް ިމއަދަދު 

 ހާސް( އަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. 
   ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތު

 ހުގެ ެތރޭގައި ނިންަމއި ރިޕޯޓް ހުށައަޅަްނ ެޖޭހނެއެވެ.މަސްދުވަ 24ފައިސާގެއެހީ ދެވޭ ަމޝްރޫޢުތައް ގިނަވެގެން  
 ސުންގަޑި 

ކޮންސެޕްޓް ހުށައެޅުަމށް ޝައުގުވެރިާވ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެޑްރެސްކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް އީެމއިްލ ެގ ޒަރިއްޔާއިްނ 
 ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުްނ އެދެެމވެ. 17:00ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  2020ބަރު  ނޮވެމް   22 ނުވަތަ ިމއޮފީހަށް ވަޑައިގެން

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

ިމ ޕްރޮގްރާަމްށ ހުށައެޭޅ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ަވޒަންކުރާީނ ދެ ަމރުޙަާލއެއްގެ ދަށުންނެވެ: އެީއ ފުރަތަަމ ހުށައެޭޅ  ކޮންސެޕްްޓ 
ތު ދިނުަމށްފަހު،  ދެވަނަ ަމރުޙަލާގައި މި ޕްރޮޕޯޒަލްތަްއ ނޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކާިމޔާބު ާވ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހެުދަމށް ފުރުޞަ

 ުމރާަޖޢާކޮށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮެޖކްޓް ހިންގުަމށް ހިލޭ އެީހ ދިުނެމވެ. 
 
 
 
 
 
 

 



 

އިތުރު ަމޢުލޫާމތު ހޯއްދެވުަމށް ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް     
 7678767ޕީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރ:  ، ޖީ ، ޖީ.އީ.އެފް. އެސް 

 ފާތިމަތު ސައީދާ   / ނެޝަނަލް ކޯޑިނޭޓަރ 
ވަނަފަންގިފިލާ،  4އެސް.ީޖ.ޕީ / ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ /  -ީޖ.އީ.އެފް 

 ހ.އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުަމގު، ާމލެ 
  3324504/ ފެކްސް: 3343217: ފޯން

fathimath.saeedha@undp.org :ްއީެމއިލ 

 
 

 
 ހުސެއިން ޖައުސަން ލޯމޯ   / ޕްރޮގްރާމް އެސިސްޓެންޓް 

7463524 
ވަނަފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުަމގު، ާމލެ  4އެސް.ީޖ.ޕީ / ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ /  -ީޖ.އީ.އެފް   
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