ސާދާ ޚުލާސާ :ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން )އެސް.އީ.ޕީ(
މި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން )އެސް.އީ.ޕީ( ތައްޔާރުކުރުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ އެކްސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ އިންޓަރގްރޭޝަން
އެންޑް ސަސްޓެއިނެބަލް )އެރައިސް( ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ތިމާވެށި އަދި އިޖްތިމާއީ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކުރާ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް
ސޯޝިއަލް ސްޓޭންޑަރޑް ) 10އީއެސްއެސް  (10އާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަންފީޒީ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެވެ .އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެހީތެރިވާނީ ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓްގެ
ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި މައިގަނޑު  4ކޮމްޕޯނަންޓް ހިމެނެއެވެ .އެބައިތަކަކީ:
ކޮމްޕޯނަންޓް  :1އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުން ވުނަކަރުންތަކަށް ލިބޭ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުން
ކޮމްޕޮނަންޓް  :2ބެޓަރީ ސްޓޯރޭޖް އެނާރޖީ ސިސްޓަމް
ކޮމްޕޮނަންޓް  :3އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގުޅޭ ގޮތަށް ކަރަންޓް ވިއުގަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ކޮމްޕޮނަންޓް  :4ފަންނީ އެހީތެރިކަން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި )އައްޑޫ ސިޓީ ،ފުވައްމުލައް ސިޓީ ،ގދ .ތިނަދޫ،
ބ .އޭދަފުށި ،ޅ .ހިންނަވަރު އަދި ހދ .ކުޅުދުއްފުށި( އެ ސަރަހައްދުތައް ބަލަހައްޓާ ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ
މަޝްވަރާ ވަނީ ހޯދިފައެވެ .އޭގެ ތެރެގައި ސްޓެލްކޯ ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓރަކްޗަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގް އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަދި މޯލްޑިވްސް ސިވިސް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިމެނެއެވެ .މި އިދާރާތަކާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ
ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ދަތިކާމާއި އަދި އެ އެ ނިޒާމް
ގާއިމްކުރަން ކަނޑައަޅާ ބިންތަކުގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމާއި އަދި ގާއިމްކުރާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެ
މުޖުތަމުގައި އުޅޭ އާއްމުންނަށް މަންފާއެއް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ ސްޓޭކް ހޯލަޑަރުންގެ އިންޓްރެސްޓް
)ދައުރު/ޝައުޤު( އަދި އިންފުލުއެންސް )މަސްލަހަތު/ނުފޫޒު( އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަނީ މެޕްކުރެވިފައެވެ .މި މެޕްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން
އެންމެ ބޮޑު މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ .އެގޮތުން ފްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ބޮޑު
މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފުރާޅު/ބިން/ސަރަހައްދުގެ ވެރިފަރާތް ،އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް ،ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތައް ،ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ،ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރާ މުވައްސަސާއާއި ވުނަކާރުން )އިންވެސްޓަރ/އިންޑިޕެންޑެންޓް
ޕްވަރ ޕްރޮޑިއުސާސް( އެވެ .ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކާއި އަދި އެފަރާތްތަކުގެ
ދައުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާން ޤާއިމްކުރާ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުން ފެށިގެން
ޕްރޮޖެކްޓް ތަންފީޒުކުރުމާއި މޮނިޓާރކުރުމުގެ މަރުހަލާއި ހަމައަށްވެސް އެފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާނެއެވެ .ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ
މުޙިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީންނެވެ .ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފާރަތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
ހަމައެޔާއެކު ޕްރޮޖެކްޓް އެކުލަވައިލުމުގައި މުޖުތަމައުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބައެއް ބާކީނުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ޝާމިލުކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމުގައި އުޅޭ
ވަލްނަރަބަލް ފަރާތްތައްވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ބައިމަދު ފަރާތްތަކާއި ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކައި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން
ހަމަހަމަފުރުސަތު ނުލިބޭ މީހުން އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ
ކަންތައްތަކެއް އެކުލަވައިލައި އެ އެކަންތައްތައްވަނީ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައެވެ .އޭގެ އިތުރުން ،ކަރަންޓްގެ ޙިދުމަތްދޭ

ކުންފުނިތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަށް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ޖެންޑާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް )ޖީ.އޭ.ޕީ( ވަނީ
ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި ޕްލޭންގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާނެ މިންވަރާއި އެފަރާތްތަކަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ،ލިބޭނެ
މަންފާތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މިނެކިރޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލަޑަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ނިންމާ ނިންމުތަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެނުންކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ .އެ އެއުސޫލުތަކަކީ:
 .1ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ނެގި އެ ޔައުމިއްޔާތައް ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުނާއި ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.
 .2ވަކި ކަމާކާއި ބެހެގޮތުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު ސާރވޭތައް ކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ވަކި ކަމާކާއި ބެހެގޮތުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ސާރވޭތަކުގެ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ،ކައުންސިލްތަކުގެ އަދި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ
ކުންފުނިތަކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުޅެހުމުގެ ނިޒާމެއްވެސް ވަނީ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައެވެ .އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް މަރުހަލާގައި
ހިނގާ ކަމެއް ރިޕޯޓް ކުރުން  3މަރުހަލާއަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ .ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ
ފަރާތާއެވެ .ދެވަނަ މަރުހަލާގައި ރިޕޯޓްކުރަންވާނީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ .އަދި ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި ރިޕޯޓްކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އަށެވެ .މި ރިޕޯޓިންގް ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު މިފަދަ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރިގޮތުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމްގެ މައުލޫމާތު މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ސައިޓް ،ކައުންސިލް އިދާރާ ،ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ އިދާރާތަކުގައި
އާއްމުންނަށް ފެންނަހެން ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީ އިފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައިވެސް
ޝާއިއުކުރަންވާނެއެވެ.

