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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަހަރު ރިޕޯޓް 2012
ނ
އޓު ް
 – 1ރިޕޯޓް ފެ ް
الحمد هللا رب العا لمين وا لصال ة والسال م على سيد نا محمد خاتم ألبياء ولمرسلين وعلى
آله وصحبه اجمعين.
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/32އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  2ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2012ވަނަ
އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މޭންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކާއި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .އަހަރު ރިޕޯރޓް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް މިންވަރުކުރެއްވި هللاصبحانه وتعالى
ގެ ޙަޟުރަތުން ވާގިއެދެމުން ،މި ފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލަން ގަސްދުކުރާ ބައިތަކާބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ކުރު
ތަޢާރަފެއް ލިޔެލުމަކީ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ތަޢާރަފް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނަމުގައި  22މެއި  2112ގައި .ސަރުކާރުން އައު
މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދެވިއެވެ .އޭގެ ކުރިން އަލަށް އުފެއްދެވި މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުކުރެވުނު މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރެވެމުން
ދިޔައީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ .ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނެވި
ބަދަލާއެކު ،ތިމާވެށި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ހަކަތަ ،އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވުނީ ،މިމިނިސްޓްރީއަށެވެ.
އފީހެއް މިނިސްޓްރީގެ
އެއާއެކު ،ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަޔަންމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައިޮ 2 ،
ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ،މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއާއި،
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއެވެ .އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިތުރު އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ބ .އަތޮޅު
ބަޔޮސްފިއަރ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ބ.އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އޮފީހެއް އުފެއްދެވިއެވެ 2112 .ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއާ
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި އޮފީސްތަކުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ،އެ އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓްގެ
ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ،ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ .އެ ގޮތުން  2112ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒް
ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައް ކަތްތަކަށާއި ،މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާލެވިފައި
ވާނެއެވެ.
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ފެށުމުގެ ބަސް
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ނިމިދިޔަ
 2112ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ ހިގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ
އަޅުގަނޑު ލިބިގަންނަމެވެ.
ނިމިދިޔަ

2112

ވަނަ

 ،ރައްޔިތުންނަށް

ކުރިއެރުމާއި،

ތަރައްގީ

ހޯދައިދިނުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވި އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް
ހާސިލް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ އިތުރުން ،ބޭރުގެ އެކި
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ މިނިސްޓްރީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅުއްވި 25,125,868.00ރުފިޔާ އިން
15,421,918.35ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި ،އަދި ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  9,611,399.17ރުފިޔާ އިން 7,824,616.23
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވި އެކު ޖުމްލަ

 62,741,108.96ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސައްކަތަތައް ކުރެވިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު

ފާހަގަކުރަމެވެ 2112 .ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ފައިސާނުދައްކާހުރި
ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  39,494,574.38ރުފިޔާ އާއި އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް އަދި ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
15,421,918.35ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މެންޑޭޓަށް ބަލާއިރު،
އެމެންޑޭޓްގައި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ފެނާ ،ކަރަންޓާއި ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި
މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓް
ތަކަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ

 14,235,507.62ރުފިޔާ އެވެ .އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ތަންތަނުން 33,874,229.50

ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި ދެ ހިސާބު އެއްކޮށްލުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ބޭރުގެއެހީގަ
އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގައި ނިމިދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ  48,109,737.12ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ.
އަހަރެއް ނިމިގެންދާއިރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވިގެން ނެރެވިފައިވާ ނަތީޖާ އާއި
ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުން މުހިއްމު ކަމަށް ދެކެމެވެ .އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރިނަތީޖާއަށް ވާޞިލު ނުވެވުނު
ކަމުގައިވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިއައްވުރެ ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައެވެ .ރަގަޅުނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރެއްވި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
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 -2އޮ ީ
 2.1ވިޝަން
ދިވެހިންނަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުމާއި ،ކަރބަން ނިއުޓްރަލް
ތިމާވެއްޓެއްގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ސާފުބޯފެނާއި ރަށްކާތެރި ގޮތުގައި ފާޚާނަ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާދިނުން

 2.2މެންޑޭޓް
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 21( 1-CBO(GR)/438/2012/1 :މެއި  )2112ސިޓީއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ދެ މިނިސްޓްރީ އަކަށް ބައިކުރެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އަނރޖީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގ ނަމުގައި ދެމިނިސްޓްރީއެއް ވަނީ
އުފެދިފައެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ގޮތުގައި މި މިނިސްޓްރީ އުފެދިފައިވަނީ 21
މެއި  2112ގައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު/123/2112/11 :ސީބީއޯ(ޖޫއާރު)2( 1-
ޖޫން  )2112ސިޓީއިން " މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް"ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވާ އެ
އިދާރާ އަކީ މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން މި މިނިސްޓްރީއާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް) އާއި ،ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި،
ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި އަދި މީޓީރިއޮލޮޖިކަލް އާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުގެ
ދާށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން.
 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ،މީޓިއޮރޮލިޖީއާބެހޭ
ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންތަކާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް
ރޭވުން.
 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓީރިއޮލޮޖީއާ ބެހޭ ގޮތުން
މަޝްރޫޢޫތައް އެކުލަވާލުމާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންފަރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢޫތައް ފިޔަވައި އެހެން މަޝްރޫޢޫތައް
ހިންގުން.
 .2ތިމާވެއްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓީރިއޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން
ހ .ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ށ .އިންސާނީ ވަސީލަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
ނ .ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
ރ .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާއި ،މިކަމުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ،ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ބ" .އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނުން.
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ޖ
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް  -މެންޑޭޓް
ޅ .އަމިއްލަ ފަރާތަތްކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެވެންހުރި ވަރަކުން
ކ .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާހައުލު .ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.
 .2މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި ،އެކަމާގުޅިގެން ރާޖެއިން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
.2

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް
މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާހޯދުން.

 .3މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގޭ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ސްޓްރެޓެޖީއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްކުރުމާޢި ،އ.ދ އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 .11ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .11ރާއްޖޭގައި ފެން އުފައްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،
ޤަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .12އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭއަށް ތަޢާރަފްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި
ހިންގުން.
 .12ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދުނުމާއި ،ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމު
ރޭވުން.
 .12ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެ
ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،އަދި
މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 .12މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ ރަޙުމަތްތެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމްތަކެއް ތަޢާރްފުކުރުމަށް ސްޓްރެޓެ ޖީއެއް އެކުލަވާލައި
ހިންގުން.
 .12ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ ރޮނގުންނާއި
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުން.
 .12ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .13ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ލުއިފަސޭހަ
އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓްޖީތައް އެކުލަވާލައި
ހިންގުން.
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ދިނުން.

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މެންޑޭޓް – މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތައް

 - 2.2މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތައް

2012 cTOpir urwhwa

 .1މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 .2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 .2މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
 .2މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް
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ޖ
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ުޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދ/ްސެކްޝަނ/ްއޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓ

 – މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރަކްޗަރ2.2
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Secretary

Environmental
Protection Agency

Maldives
Meteorological
Services

Corporate
Section

Administrative
Unit

Legal
and
Internal
Audit

Executive
Secretariat
Unit

Human
Resource
Unit

Maldives Energy
Authority

Water and
Sanitation
Department

Information
Communication
Technology
Unit

Procurement
Section

Finance
Section

Policy
Planning
Section

Project
Development
Section

Energy
Department

System
Design/
Procurement
Section

Policy &
Sector
Development
Section
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Energy
Technology
Development
Section

Biosphere
Reserve Office

Climate
Change
Department

Adaptation and
Mitigation
Section

Policies and
Programs
Section

ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ްމންޓ
ަ ްޔރަނ
ަ ަނވ
ް ެޓރީ އޮފް އ
ް ްމިނިސ

ުޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދ/ްސެކްޝަނ/ްއޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓ

Ministry of Environment
and Energy

Corporate
Section

Water and Sanitation
Department

Energy
Department

Climate Change
Department

Environment
Department

ު ޔުނިޓު ތަކުގެ ޢަދަދ/ް ސެކްޝަނ/ ް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓ2.2

ޓ
ްް ްޑިޕާރޓްމަނ
30
ނ
ްް ަސެކްޝ
ްޔުނިޓ

14

5

ުޔނިޓ
ު /ްސެކްޝަނ/ްޑިޕާރޓްމަންޓ

ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ްމންޓ
ަ ްޔރަނ
ަ ަނވ
ް ެޓރީ އޮފް އ
ް ްމިނިސ
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ްމިނިސްޓްރީ ޑިޕާރޓްމަންޓ

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދު

ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް
ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

މޭންޑޭޓް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދަލާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި ،އިދާރީ ކަންކަމާއި ،މުވައްޒަފުންނާއިގުޅޭ
ކަންކަން ރާވައި ހިންގާ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދީ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
Corporate
Section

Agency Tender
Committee

Finance
Section

Financial
Control
Unit

Account
Unit

Information
Communication
Technology
Unit

Procurement
Section

Logistics and
Material
Management Unit

Hardware,
Software and
Web Services

Works,
Goods and
Services Unit

Human
Resource Unit

Servers,
Network and
Telecommunicat
ion

Legal and Internal
Audit

Executive
Secretariat Unit

Permanent
Secretary
Office

Media

Political
Secretary

Document
& Management
Dispatch

Administrative
Unit

Communication and
Correspondence
main entry and Fax

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް ބަލަމުން
ގެންދިޔުމާއި ،ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުމާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ
ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި،
އ .ދ އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގުމާއި
ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގައުމީ
މަޖްލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ.
Environment
Department

Environmental
Conservation and
Assessment Section

Biodiversity and
SOE Unit

Pollution and
Chemical Unit

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

International
OZONE Unit

Policy Planning and
International Relations
Section

International
Relation Unit

Environmental law
and Awareness
Unit
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ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ 2ން ޕަރމަނަންޓް

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދު

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް

2012 cTOpir urwhwa

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން 2112
ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ،ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް
އކަތް ހިންގާފައިވެއެވެ.
ޑިޒައިން ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދާ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަސަ ް
އަދި ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
Water and Sanitation
Department

System Design/
Procurement Section

Policy Planning Section

Project Development
Section

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް
ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ،ސަސްޓެއިނެބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތައް އެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ.
Climate Change
Department

Climate Change
Advisory Council

Policies and Programs
Section

Policies and Planning
Unit
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Communications and
Programmes Unit

Adaptation and Mitigation
Section

Sustainable Development
Instruments Monitoring Unit

Clean Development
Mechanism Unit

Greenhouse Gas
Reporting Unit

Monitoring and
Evaluation Unit

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ުޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދ/ްސެކްޝަނ/ްއޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓ
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ްއެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓ
ްއެނާރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ އެނާރޖީ ގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތައ
ީއެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލ
ޭކުރުމަށް އުފައްދުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހ

ްއެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތ
.ެމަސައްކަތްތައް ކުރުމެވ

Energy
Department

Policy and Sector
Development Section

Energy Policy &
Strategy Unit
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International Relations
Unit

Energy Technology
Development Section

Energy Sector
Development Unit

Energy Utilization &
Management Unit

Renewable Energy
Technology Unit

Project & Programming
Evaluation Unit

ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ްމންޓ
ަ ްޔރަނ
ަ ަނވ
ް ެޓރީ އޮފް އ
ް ްމިނިސ

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ – މުވައްޒަފުން – އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 – 2.2މުވައްޒަފުން

ނ
ވއްޒަފު ްް
މަޤާމުތަކުގެްމު ަ

12

6

ނ
ޝ ްް
ސސްޓެންޓްްކޮމްޕިއުޓަރްޓެކްނީ ަ
އެ ި

ފސަރ
ސސްޓެންޓްްޕްރޮޖެކްޓްްއޮ ި
އެ ި

ޕްރޮޖެކްޓްްއޮފިސަރ

ޓސްްއޮފިސަރ
އެކައުން ް

ސންގްއޮފިސަރ
ރސެ ި
ސީނިއަރްޑޭޓަރްޕް ޮ

ޑިރެކްޓަރ

ރ
ކރެޓަ ީް
ޕަރމަނަންޓްްސެ ް

ނސްޓްރޭޓިވްްއޮފިސަރ
ޑމި ި
ސީނިއަރްއެ ް

ޑެޕިއުޓީްޑިރެކްޓަރް

ނ
ސސްޓެންޓްްއިލެކްޓްރިޝަ ްް
އެ ި

ފސަރ
ނމަންޓްްއޮ ި
ނވަޔަރަ ް
ސސްޓެންޓްްއެ ް
އެ ި

އސިސްޓެންޓްް
އޮފީސްް ެ

ނރަލްް
ޑިރެކްޓަރްޖެ ެ

ޕޮލިޓިކަލްް

ސސްޓެންޓްްޑިރެކްޓަރ
އެ ި

ފސަރ
ކއުންޓްސްްއޮ ި
ސީނިއަރްއެ ަ

ފސަރ
ސސްޓެންޓްްޕްރޮޖެކްޓްްއޮ ި
އެ ި

ލސްޓްް(ޖީއެސްް)2
ނމަންޓްްއެނަ ި
ޔރަ ް
އެންވަ ަ

ޖއެސްް)2
ފސަރް( ީ
ޓވްްއޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

ސ
އޖެން ީް
ނޑްް ޕްރޮޓެކްޝަންް ެ
ނމަންޓްްއެ ް
ޔރަ ް
އެންވަ ަ

ލސްޓް
ނމަންޓްްއެނަ ި
ޔރަ ް
އެންވަ ަ

ވސްްއެނަރޖީް
މޯ ލޑި ް

ސަރވިސްް

އޮތޯރިޓީް

ރއޮލޮޖިކަލްް
ވސްްމީޓީ ި
ނމަންޓަލްް މޯލްޑި ް
ޔރަ ް
އެންވަ ަ

ޓރީްއޮފްް
މިނިސް ް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ތގެް
އބެވިްއެކިްފަން ީ
ގއިްތި ް
ް2112ގައިްމުޅިްމިނިސްޓްރީ ަ

ފން
ވއްޒަ ު
ބވިްމު ަ
ތއް ެ
ރގައިް ި
ް2112ގައިްމުޅިްދާއި ާ

102

11

އެނަރޖީް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

އ
ތއްތަ ް
ކން ަ
ހގަކޮށްލެވޭ ަ
ގނު ފާ ަ
ހން ު
ގއި ި
ތރޭ ަ
 -2އަހަރު ެ
 2112ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 -2.1ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ
 -2.1.1ޔޫއެސްއެއިޑް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ޓު އެންހޭންސް ކްލައިމެޓް ރިޒެލިއަންސީ އެންޑް ވޯޓަރ
ސެކިއުރިޓި އިން މޯލްޑިވްސް
ފެށި ތާރީޚް:

 23ސެޕްޓެމްބަރ 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ސެޕްޓެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އ
ކެމޮނިކްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް  /ޔޫއެސް ޭ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑ
ޔޫއެސްއެއި ް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2.2މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:

މަޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ އެސެސްމެންޓްތައް ވަނީ

ފުރިހަމަކުރެވިފައި އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން.

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ހއ .ދިއްދޫއަށް ޔޫ.އެސް އެމްބެސެޑަރ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ކެމޮނިކްސް އާއި މެމްޕް ޕްރޮޖެކްޓާއާއި އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި
ސޮއިކުރުން

ޝން ޕްރޮޖެކްޓް އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން  -ގދ .ތިނަދޫ ،ލ.
 -2.1.2މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭ ަ
ގަން
ފެށި ތާރީޚް:

އަދި ނުފެށޭ

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އަދި އައްޔަން ނުކުރެވޭ

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 10,000,000ޔޫރޯ ( 13,858,000ޔޫއެސްޑޮލަރ)

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:

2012 cTOpir urwhwa

-

ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކުރެވިފައި.

-

ލ .ގަމުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.

-

ގދ .ތިނަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް  2ސެޕްޓެމްބަރ  2112ގައި ވަނީ
އަލުން ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި .ބިޑް އިވެލުއޭޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ،ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް

އުސޫލުން ގދ .ތިނަދޫ އަދި ލ .ގަމުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

 -2.1.2ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް  -2އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް
މެނޭޖްމަންޓް – އޭޑީބީ ލޯން ނަންބަރ-2112 :އެމް.އެލް.ޑީ
ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ ( 2111ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި)

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޝިން ނިޕޯން އެއަރ ޓެކްނޮލޮޖީސް

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭޑީބީ ލޯން /ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2.2މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ (އޭޑީބީ ލޯން)
ދިވެހި ސަރުކާރުން  1.2މިލިޔަން ޑޮލަރ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު :ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
 13ޖުލައި  2112ގައި ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި .އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ސޮލިޑް ވޭސްޓް ކޮމްޕޯނަންޓުގެ
ދަށުން ރަށްރަށަށް ކުނި ނައްތާލެވޭ އިކްއިޕްމަންޓްސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި.
ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

އދ .މަހިނބަދޫ ،ލ .ފޮނަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި ،މި ރަށްރަށުގެ ކުނި

ނައް ތާލުމުގެ ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ،އަދި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މީގެއިތުރުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

18

ސޮލިޑް ވޭސްޓް ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް

މަޝްރޫޢުގެ ސޮލިޑް ވޭސްޓް ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ދަށުން

ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމްގެ އިކްއިޕްމަންޓްސް

ރަށްރަށަށް ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމްގެ

ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިކްއިޕްމަންޓްސް ޙަވާލުކުރުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2.1.2ޑިޒައިން ބިލްޑް އޮފް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީޒް އިން މ .ކޮޅުފުށި
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 12ސެޕްޓެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޝިންނިޕޯން އެއަރ ޓެކްނޮލޮޖީސް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

އަބޫދާބީ ފަންޑް ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2,268,207.00ޔޫއެސްޑޮލަރ

2012 cTOpir urwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 22އޮކްޓޯބަރ 2111

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި .އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  3އޮކްޓޯބަރ 2112
ގައި ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި.
ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ :ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮޅުފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 -2.1.2ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ޓު ރ .ދުވާފަރު
ފެށި ތާރީޚް:

 13މާރޗް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ އެހީގައި

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 12މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއާއި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި އެކު  13މާރޗް

 2112ގައި ވަނީ

ސޮއިކުރެވިފައި11 .
ކަނޑައެޅިފައި.

-

 -މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެގްރިމެންޓުގައި

-

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން .މަޝްރޫޢުގެ  50%މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:
ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭގެއަށް ހޮޅިގުޅުން.

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި އެކު ރ.ދުވާފަރު ފެނުގެ

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި އެކު ރ.ދުވާފަރު ފެނުގެ ނިޒާމް

ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ޓ
 -2.1.2އިންކްރީޒިންގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެން ް

2012 cTOpir urwhwa

ޕްރޮގްރާމް އިން ހއ .އިހަވަންދޫ ،އދ .މަހިބަދޫ ،ގދ.ގައްދޫ
ފެށި ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޔުނޮޕްސް

އެހީގެ ބާވަތް:

އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް ،ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 115,565,970.00ރުފިޔާ.

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ތިންރަށުގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން މި މަޝްރޫއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނޮޕްސް ގުޅިގެން ތަންފީޒު ކުރާ
މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޓެކްނިކަލް ސާރވޭތައް އަދި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ
ނިމިފައެވެ .ޔުނޮޕްސް އިން ދަނީ ޑީޓައިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ .އަދި އީ.އައި.އޭ
ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޑިސެނިލޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި ގޭގެއަށް ފެން ހޮޅި ގުޅައިދިނުން އަދި ގޭގޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ
ވާރެ ފެން ތާނގީން ފެން ނަގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ބިމުގެ ފެން ރަނގަޅު
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްތަކާއި ،މިކަމާއި ގުޅިގެން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމާއި،
ވަޞީލަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

މންޓް ޓްރެއިނިންގ
 2.1.2ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖް ަ
ފެށި ތާރީޚް:

 2ނޮވެމްބަރ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 12ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މެޕްސް ކޮލެޖް

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ލޯން ނަންބަރ2170-:
)MLD(SF

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
ޓްރެއިނިންގެ ޙުލާސާ :

( 78,950.00ހަތްދިހަ އަށްރުފިޔާ ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފޭސް  2ގެ ދަށުން ލ.ފޮނަދޫ ،ޅ.ނައިފަރު އަދި

އދ.މަހިބަދޫގައި ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި.
 2.1.3ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ
ފެށި ތާރީޚް:

 09ޑިސެމްބަރ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޒެލޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ލޯން ނަންބަރ2170-:
)MLD(SF

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

( 66,674.00ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު
ރުފިޔާ)

ޓްރެއިނިންގެ ޙުލާސާ :ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފޭސް  2ގެ ދަށުން ލ.ފޮނަދޫ ،ޅ.ނައިފަރު އަދި
އދ.މަހިބަދޫގައި ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި.
20

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.1.3ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ކޮންޕޯނަންޓުގެ ދަށުން  13ކުރަޝާ އަދި  12ޝްރެޑަރ ގަތުމާއި ބެހޭ
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ބިޒް ފޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ލޯން ނަންބަރ2170-:

2012 cTOpir urwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 23އޯގަސްޓް 2112

)MLD(SF
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

(1,009,179.36އެއްމިލިޔަން ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވަ
ރުފިޔާ ތިރީސް ހަލާރި)

ޙުލާސާ :ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފޭސް  2ގެ ދަށުން ލ.ފޮނަދޫ ،ޅ.ނައިފަރު އަދި އދ.މަހިބަދޫގެ ކުނީގެ
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެއް.

 2.1.11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށި ތާރީޚް:

މާރޗް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރު 2112

އަހަރު ނިމިނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު :

ފެނުގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރުމަށްފަހު ފައިނަލައިޒްކުރުމަށްޓަކައި  12އޮކްޓޯބަރ  2112ގައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް
ރވިފައި.
އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި .އަދި  2112ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ޭ
 -2.1.11ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ ޖީއައި.އެސް ޤާއިމްކުރުން
ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑރ .އަހުމަދު ޝާއިގު

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނިސެފް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 630,000ރުފިޔާ.

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް އައްޔަންކުރެވި ،ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ މީޓިންގތައް ބޭއްވި ޑްރާފްޓް ފްރޭމް ވާރކް ވަނީ
ތައްޔާރުކުރެވިފައި .އަދި ޖީއައިއެސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މާރޗް  2112ގައި ހިންގުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި.

-2.1.12

ނ
ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލު ް

ފެށި ތާރީޚް:

އޯގަސްޓް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2112

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3,000ޔޫއެސްޑޮލަރ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރެވި ،ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގެ ހުއްދަ ވަނީ ހޯދިފައި .އަދި މާލެ ސިޓީއަށް
އަމާޒްކޮށް ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

21

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2.2ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް އެނަރޖީ

2012 cTOpir urwhwa

 - 2.2.1އިންޓަރގްރޭޓިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރިސްކް އިން

ދ
ޑ ޕްލޭނިންގ އިން ަ
ޓު ރިޒިލިއަންޓް އައިލެން ް

މޯލްޑިވްސް
ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރިލް 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

އެހީގެ ބާވަތް:

UNDP, UNISDR, LDCF (GEF), Government of
Maldives

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 19,970,311.35ރުފިޔާ( .އެލް.ޑީ.ސީ.އެފް .ގެ ހިލޭ އެހީ)

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ނުރައްކާތަކާއި ބެހޭ ދިރާސާތައް
ހެދުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ނޭދެވޭ އަސަރު
މަދުކުރުމެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
-

ރާއްޖޭގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔވަޅުތައް ދިރާސާކޮށް ސާރވޭ ރިޕޯޓެއް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.

-

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލަފާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް މޮޑެލްތައް އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި
ބޭނުންކުރެވޭ ރީޖަނަލް ކްލައިމެޓް މޮޑެލްތައް ބޭނުންކޮށް ރާއްޖޭ މޫސުމަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް  21 ،21އަދި 31
އަހަރުގެ ދުރުރާސްތާ ދިރާސާ ތައް ހެދި ނަތީޖާތައް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއި ދާއިރާތަކަށް ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

-

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ފަންނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރެވޭ ދިރާސާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރާއި
އަމިއްލަ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމައްޓަކައި ނޭޝަނަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރިސާރޗް ސްޓްރެޓަޖީ
ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.

-

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް މަދުކުރުމުގައި ބިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދިރާސާ އެއް
ވަނީ ހަދާފައެވެ .މިދިރާސާގެ މައިގަނޑު ހޯދުމަކީ ރައްތައް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މުހިންމު އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ރަށުގެ
އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކަމަށާއި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނެހެދުނެއް ކަމު އެންވަޔަރަންމެންޓަލް
ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯން އިތުރު ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަދި ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް:
-

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހައްމިއްޔަތު ދެވިގެން ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިސް
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ .ފެބްރުއަރީ  2112ގެ ނިޔަލަށް މިކަން ނިންމާ ގައިޑްލައިންތައް ބެނުންކުރާނެ
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ އަދި އީ.އައި.އޭ.
ގަވާޢިދަށް ބަދަލުތައް ފާހަގަ ކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

-

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުމުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފަންނީ
ދިރާސާ އެއް ހަދާ ޕްލިސީ ނޯޓްސް އެކުލަވާލުން

-

ތަރައްޤީގެ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ޤައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ރޭވުމުގައި ބޭނުންވާ މޫސުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް އެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ތަމްރީނު ދިނުން

-

ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދިރާސާ ހަދާ ފެންހިނދުމުގެ ނިޒާތަކެއް ފަރުމާކުރުން

-

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގައިޑްލައިންސް
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ބޭނުންކުރެވިގެން ފަރުމާކުރުން
-

ރަށްރަށުގައި ފެންހިންދުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެޅިދާނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔވަޅުތައް

-

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަންފީޒުކުރާ އަމަލީ ހަރަކާތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގޮންޖެހުމަކީ މިމަޝްރޫޢު އަކީ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުއެއް ކަމަށް ބެލެވި އެކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަންދިނުމެވެ .މަޝްރޫޢު ފަރުމާކުރެވުނު އިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތައް ވަގުތު ދީފައެއްނެތެވެ.

 -2.2.2ކްލައިމެޓް ރިސްކް އެނަލިސިސް ފޮރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ (ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓެރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން)
ފެށި ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 217,410.00ރުފިޔާ

މަޝްރޫޢުގެ ރިވައިސްޑް އަގު:

 184,498.50ރުފިޔާ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޑްސެކިއުރިޓީ ސްޓެރެޓެޖީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ
ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިވަނީ ހަމާލު ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރައްވާ
ކޮންސަލްޓަންޓުންވަނީ މީގެ ފުރަތަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

-

މިހާރުކުރިޔަށްދަނީ ސްޓެރެޓަޖީގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލުމާއި ،މިޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ މަޝްރޫޢު ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތެވެ.

 -2.2.2ކްއެންޓިފައިންގ އިމްޕެކްޓްސް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ އިން އަ  2ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް
ފެށި ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

European Union

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

254,784.66

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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2012 cTOpir urwhwa

ގޮތުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި އަދި ގދ .ތިނަދޫގެ ބައެއް ސަރަޚައްދުތަކުގައި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރުން.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:

2012 cTOpir urwhwa

-

މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފޭސް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރެވި ސައިޓްތައް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

-

މަޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާވޭތައް ކުރުމުގައި ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި
އެކު ވަނީ ވާހަކަދެކެވިފައެވެ .އަދި ލޭންޑް އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީ އާއި އެކުވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވި ކުރަން ޖެހޭ ސާވޭތައް
ކުރުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ .އަދި ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ވަނީ އެފަރާތުގައި ހުރި
ޑޭޓާތައް ވެސް ހިއްސާކޮށް އެފަރާތުން ދޭނެ އެހީ ތެރިކަމަށް ވެސް އެއްބަސް ވެވިފައެވެ .އަދި  2112ޖަނަވަރީގައި
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 - 2.2.2ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

 ( GEFގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

8,943,600.00( 580,000.00 USDރ)

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރވޭ ކުރާނެ ފަރާތްތައް ވަނީ ހޯދިފައެވެ.

-

ސެކަންޑް ނެޝަނަލް ޕްލޭންގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ސެޓަޕް އަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓްސް ގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިޢުލާން
ކުރެވި ކޯޓޭޝަންތައްވަނީ ލިބިފައެވެ.

-

ސާރވޭތަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްސް ވަނީ ހޯދިފައެވެ .އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަނީ
މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

-

މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީލްޑް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން އައްޑޫ އާއި
ފުވައްމުލަކުގައި ފީލްޑް ސަރވޭގެ ބައެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

-

މިމަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ،ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ތަފާތު ބައިތަށް އެކުލަވާލާ ތައްޔާރުކުރާނެ ފާރާތްތައް ހޯދި ދަނީ
މަސައްކަތް ކުރެވުމުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން އަދި މިހާތަނަށް ހަމަނުޖެހިވާ ހެލްތް ސެކްޓަރގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށްވަނީ އިޢްލާން ކުރެވިފައެވެ.

 -2.2.2ކްލައިމެޓް ނިއުޓަރަލް ސްޓްރަޓެޖީ ފޮރ މޯލްޑިވްސް
ފެށި ތާރީޚް:

 11ފެބްރުއަރީ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޖަރުމަނު ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 21މިލިއަން ރުފިޔާ

24

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޑްރާފްޓް ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 -2.2.2މޯލްޑިވްސް ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންލޯ އިންކަމް ކަންޓްރީސް (އެސްރެޕް)
ފެށި ތާރީޚް:

 21އޮކްޓޯބަރ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 1.1ބިލައަން ރުފިޔާ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އިންވެސްޓްކުރާނެ ރަށްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެއްކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ދަނީ

ކުރެވެމުން.

 -2.2.2ސޯލަރ ގްރިޑް ކަނެކްޓެޑް ސިސްޓަމް އިން ކ.ދިއްފުށި
ފެށި ތާރީޚް:

11ޖުލައި 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

2.2މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ގްލޯބަލް ސަސްޓެއިނެބަލް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޕަރޓްނަރސިޕް އިން މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ އިތުރުން ފައިސާ ބޭނުންވާތީ
އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުގައި އެދިފައި.

 -2.2.3ސޯލަރ ގްރިޑް ކަނެކްޓެޑް ސިސްޓަމް އިން ކ.ދިއްފުށި
ފެށި ތާރީޚް:

 11ޖެނުއަރީ 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޖަޕާން ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 123.2މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން  232ކިލޯވޮޓް ގެ ސޯލަރޕެނަލް މާލޭގެ ފަސް އިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގައި ހަރުކުރެވި
ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭންފެށިފައިވަނީ މާރޗް  2112ގައެވެ .އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް  2112ވަނަ އަހަރު
ފެށިމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

25

2012 cTOpir urwhwa

މަޝްވަރާއާއި އެކުވަނީ ،އެކުލަވާލެވި މިމަޝްރޫޢުގެ މެނޭޖަރާއި ޙާވާލު ކުރެވިފައެވެ .ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން ފައިނަލައިޒް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2012 cTOpir urwhwa

ތކާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ހިންގޭ
ލ ަ
 -2.2.3މޫސުމަށްއަންނަ ބަދަ ު
މަޝްރޫޢު
ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެންބަރު 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރު 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނިސެފް
 162000ޔޫއެސްޑޮލަރ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

މިޕްރޮގްރާގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ 2
ސަރަޙައްދެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .މި ގޮތުން މިހާތަނަށް 2
ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .އެއީ އައްޑު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުއެވެ.

-

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި

މޫސުމަށް

ގުޅުންހުރި

އަންނަބަދަލުތަކާއި

ސައިންސާއި،

މިކަމުގެ

އަސަރުތަކާއި،

ދިމާވާ

ނުރައްކާތަކާއި ،އަދި ކަމާއިގުޅުންހުރި ދާއިރާތައް ކަމުގައިވާ ފެނާއި ،ހަކަތައާއި ،ދިރޭތަކޭތީގެ ނަސްލާއި ،ފަރާއި އަދި
ކަނޑުފަޅަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުދިންނަށް ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޢަމަލީ ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ
ގޮތުން ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު ސަރަޙައްދުތައް ކަމުގައިވާ ކުޅިފަދަ ތަންތަނުގެ މާހައުލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވެއެވެ.

ނ އިތުރުކުރުމަށް ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުން
ދލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަ ް
 -2.2.11މޫސުމަށް އަންނަ ބަ ަ
ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެންބަރު 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރު 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނިސެފް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2111ޔޫއެސްޑޮލަރ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
މިޕްރޮގްރާގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރާ އަސަރު ހާމަކޮށްދީ އާންމުންގެ
މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތިން ވީޑިއޯސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވި ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް
ހޮވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

 -2.2.11މޫސުމަށްއަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު
ކުރުމަށް ކ .ހުރާގައި ހިންގުނު މަޝްރޫޢު
ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނެސްކޯ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3111.22ޔޫއެސްޑޮލަރ
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
މިޕްރޮގްރާގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކ .އަތޮޅު ހުރާގައި
އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ނާއި ތިމާވެއްށީގެ އެކި އެކި ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.

ނ އިތުރުކުރުމަށް ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުން.
ދލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަ ް
 -2.2.12މޫސުމަށް އަންނަ ބަ ަ
ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖުލައި 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 23111ރުފިޔާ

އަހަރު ނިމުނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިޕްރޮގްރާގެ ދަށުން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މަދު
ކުރުމަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތިން ވީޑިއޯސްޕޮޓް ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ .އަދި ސީ.އެސް.އާރު.
ގެ ދަށުން މި ސްޕޮޓްތައް މިހާރުވަނީ ބައެއް ޗެނަލް ތަކުން ދައްކަން ފަށާފައެވެ.

 -2.2.12ސާރކް ވާރކްޝޮޕް އޮން ވިމެން އެންޑް އެނަރޖީ
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން:

ބަނޑޮސް

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 2-2ޖުލައި 2112

ބައްދަލުވުމުގެ ހުލާސާ:
ސާރކްގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން މަންދޫބުން ބައިވެރިކޮށްގެން  2-2ޖުލައި  2112އަށް ސާރކް ވާރކްޝޮޕް އޮން ވިމެން އެންޑް
އެނަރޖީގެ ނަމުގައި ވާރކްސޮޕެއް ބޭއްވުނެއެވެ .މި ވާރކްޝޮޕްގައި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ރޯލާއި ހަކަތަ ނުލިބުމުގެ
ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަ ތަކާއި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މައްޗަށް ބަލާލެވުނެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ
ބޭނުންކުރާގޮތް ބަލާލުމަށްޓަކައި ޓޫރިސޯޓަކަށާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވި އެތަންތާގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ
ގޮތަތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

 -2.2.12ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 12މާރޗް 2112

ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިމި ގްރިޑަށް
ކަނެކްޓްކޮށް މިފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ހޭންޑް އޯވަރ ސެރަމަނީ  12މާރޗް
 2112ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ސެރެމަނީ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަހީދު
އެވެ .މި ސެރެމަނީގައި ޖަޕާނުގެ ހައިކޮމިޝަނަރާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ވަޒިރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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2012 cTOpir urwhwa

ކައުންސިލަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި މޫސުމަށް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ދއިރާ
 - 2.2ތިމާވެށީގެ ާ

2012 cTOpir urwhwa

ނޓް ޕްރޮޖެކްޓް
 -2.2.1މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭޖްމަ ް
ފެށި ތާރީޚް:

 2ސެޕްޓެމްބަރ 2113

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ޖޫން 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ޔުނިޓް

/

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެހީގެ ބާވަތް:

ލޯނުއެހީ (ވޯލްޑްބޭންކް  /އައި.ޑީ.އޭ .ކްރެޑިޓް)

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3މިލިއަން ސްޓޭންޑަޑް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް ( 12.3މިލިއަން
ޑޮލަރު)

މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދު:
މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު ދެ މަޤްޞަދެއް ވެއެވެ .އެއީ:
 .1ކުނިބުނީގެ ސަބަބުން އުފެދޭ އިޖްތިމާޢީ ،ސިއްޙީ އަދި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކާ ކުނިބުނި
މެނޭޖްކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރުން
 .2ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން،
މިއެވެ.
މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިންގޭ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކަކީ އުތުރު ސަރަޙައްދު (ނ.ރ.ބ .އަދި ޅ .އަތޮޅު) ގައި ސަރަޙައްދީ
ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން މީހުން
ބިނާކުރުމާއި ،ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެމަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ.
އަހަރު ނިމިނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ .ވަންދޫގައި ސަރަހައްދީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ކުރެހުމާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ޑިސެމްބަރ މަހު އިވެލުއޭޝަން ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ .ވަންދޫގެ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓްވެސް  2112ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ.

-

ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން  22ރަށަކަށް ފަންނީ އެހީ
ފޯރުކޮށްދެވި  2ރަށުގެ ޕްލޭން ރަށުކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

-

ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން
ފަރުމާކޮށް2111 ،ގައި ހިންގަން ފަށާފައެވެ .މިއީ  111%ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތާއިއެކު ޕޮކެޓްމަނީއާއި ކޯސްފީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން ،ޕް ރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތުގައި ދައްކައިދޭގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ކޯސްތަކެކެވެ .ކޮންމެ އަހަރެއްގެ
ސެޕްޓެމްބަރު ހިސާބުގައި މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން  2112ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ޑިގްރީ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ  13ދަރިވަރުން އަދި ދެވަނަ އަހަރުގައި  12ދަރިވަރުން ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

-

ސަރުކާރުގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ މުއައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމުގެ
ގޮތުން އެއިދާރާއަކަށް މުހިއްމު ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ އެކި ދާއިރާއިން ޑިގްރީ އަދި މާސްޓަރޒް ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ޖުމްލަ

28

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 22މުއައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްކޮލަރޝިޕް ދީފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން  2112ވަނަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  12ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަންޑް
ފެށި ތާރީޚް:

 12އެޕްރިލް 1118

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ޖޫން 1102

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ޔުނިޓް

/

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެހީގެ ބާވަތް:

ހިލޭއެހީ (ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން  /އޮސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް ގްރާންޓް)
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2882މިލިއަން ޑޮލަރު

އަހަރު ނިމިނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
ކޮމްޕޯނަންޓް  :1ވެޓްލޭންޑް ކޮންސަވޭޝަން އެންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
-

ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ވެޓްލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމާއި އިކޯ ޓުއަރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުން އަދި
ހާސިލްކުރެވޭ ނަތީޖާގެ އަލީގައި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ޑޮކިޔުމަންޓްކުރުން( .ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި)

-

ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ވެޓްލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް އިން ވާރޭ ފެންނަގާ ރައްކާކުރުމަށާއި ޑްރެއިނޭޖް މެނޭޖްމަންޓް ޕައިލެޓް
ޕްރޮޖެކްޓެއް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން( .ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި)

-

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް ލެވެލްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުން މެއިންސްޓްރީމްކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ
ކެޕޭސިޓީ ހަރުދަނާކުރުން( .ޓްރޭނިންގ އޭޖެންސީތަކާ މަޝްވަރާކުރުން)

ކޮމްޕޯނަންޓް  :2ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ
-

ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާއި ކެޕޭސިޓި ބިލްޑް ކުރުން ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްތަކާއި ޓްރެއިނިންނަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްތަކާއި
މޮޑިއުލްތައް ތައްޔާރުކުރުން( .ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި)

-

ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް -ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުން .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިމޯޓް
ސެންސިންގ މޮނިޓަރިންގ އަދި ޑެޒިޝަން ޓޫލްތައް ބޭނުންކުރުން.

-

ވެބް-އެނެބްލްޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން ("ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިން ފްރޭމްވާރކް")  -ޑެޒިޝަން ޓޫލްތަކެއް
ބޭނުންކޮށްގެން އެން.ޖީ.އައި.އެސް އާއި ޑޭޓާ ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވެބް އެނޭބްލްޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިން
ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން( .ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި)

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

29

2012 cTOpir urwhwa

ޓރިންގ ޕްރޮޖެކްޓް  -ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް
 -2.2.2ވެޓްލޭންޑްސް ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް-ރީފް މޮނީ ަ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2.2.2ކްލީން އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް-ޗޭންޖް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް  -ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް

2012 cTOpir urwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 12އެޕްރިލް 1118

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ޖޫން 1102

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ޔުނިޓް

/

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހިލޭއެހީ (ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން  /އޮސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް ގްރާންޓް)

އެހީގެ ބާވަތް:

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދު:

 1822މިލިއަން ޑޮލަރު
ގދ .ތިނަދޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ،ތިމާވެއްޓަށް

ގެއްލުން ކުޑަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަކަތަ އެފިޝަންޓްކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.
އަހަރު ނިމިނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

ގދ .ތިނަދޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް  211ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް
ކުރެހުންތަކާއި ބިޑު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީއެވެ.

-

ގދ .ތިނަދޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމާއި އެފިޝަންޓްކޮށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގިދާނެ
ހަރަކާތްތައް ދެނެގަނެ ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 -2.2.2އަރި-އަޓޮލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް
ފެށި ތާރީޚް:

 12ޑިސެމްބަރ 1101

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ސެޕްޓެމްބަރ 1102

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ޔުނިޓް

/

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެހީގެ ބާވަތް:

ހިލޭއެހީ (ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން  /އޮސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް ގްރާންޓް)
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 0822މިލިއަން ޑޮލަރު

މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދު :އަރި އަތޮޅުގެ  2ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ސަރަހައްދީ ނިޒާމެއް ފަށައިގަތުމާއި އިތުރު ރަށްރަށަށް
ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
އަހަރު ނިމިނު އިރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
-

 12ޑިސެމްބަރުގައި ފައިނޭންސިންގ އެގްރީމެންޓް ސޮއިކުރެވުނުނަމަވެސް ސީސީޓީއެފް އޮޕަރޭޝަން ގްރާންޓްގެ ދަށުން 2
ރަށުގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށް ދެވުނެވެ.

-

އއ .އުކުޅަހުގައި މިހާރު ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ކާދު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވޯލްޑްބޭންކުގެ އެހީގައި
ފަށައިގަނެވުނެވެ.

30

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ނގަނޑުތައް 2112
 -2.2.2ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ޕްލާސްޓިކުކޮތަޅުގެ ގޮތުގައި ބަލާނޭ މި ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ޕްލާސްޓިކުކޮތަޅުގެ ގޮތުގައި ބަލާނޭ މިންގަނޑުތައް އަދި ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ޕްލާސްޓިކްކޮތަޅުގެ
ބަޔާންކޮށް  11ޖުލައި  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ.

ފރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ޤަވާއިދު 2112
 -2.2.2ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ޯ
 2112ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިބަހުން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ އީ.އައި.އޭ ގަވާއިދަށް މުހިންމު އިސްލާހުތައް ގެނެސް ގަވާއިދު
ދިވެހިބަހުން އެކުލަވާލާއި  3މެއި  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ.

ދ
 -2.2.2ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/32ގެ ދަށުން ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރާއި އެސަރަހައްދުތަކުގެ ދިރުންތަކާއި ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ
ނަމުގައި ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި  22އޭޕްރީލް  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ.

ނ
ގ ޤާނޫ ު
 -2.2.3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީ ެ
މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/32އިސްލާޙުކޮށް އައު ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
އެގޮތުން ،ޤާނޫނުގެ ދިވެހި ޑްރާފްޓެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

މބެހޭ ގަވާއިދު 2112
 -2.2.3ކުނި ގެންގުޅެބެލެހެއްޓު ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުނި ގެންގުޅެބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ
ކުރަމުންނެވެ .އެގޮތުން ،ކުނި ގެންގުޅެބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު  2112ގެ ނަމުގައި ގަވާއިދެއްގެ ޑްރާފްފްޓް ވަނީ
އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ނސް ސެޝަން
 -2.2.11އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު  2ވަނަ އޭވެއާރ ަ
ސްކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން  2111ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން  2ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ޏ.
އަތޮޅު ފުވައްމުލަކުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  22ން  22އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޏ .އަތޮޅު
ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  3ން  12ގެ  111ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ
ތެރޭގައި ،މެންގްރޫވްސް ،އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުން ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ގެއްލުން ،އަދި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރުމާއި
ފެންފަށަލަ މުއްސަނދިކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ބައިވެރިވެގެން ކުނީގެ ބާވަތްތައް
ވަކިކުރުމުގެ ސާރވޭއެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ނ
ރއި ް
ނގެ ތެ ެ
ސޝަ ް
ވއާރނަސް ެ
 2ވަނަ އެ ެ

ނސް ސެޝަން
 -2.2.11އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު  3ވަނަ އެވެއާރ ަ
ސްކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން  2111ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން  3ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ދ.
އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫގައި އޮކްޓޮބަރ މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ދ .އަތޮޅު
ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  3ން  12ގެ  111ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ
ތެރޭގައި ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ،އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުން ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ގެއްލުން ،އަދި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތައް
ތިމާވެއްޓާއި ރަހްމަތްތެރިގޮތަށް ބައްޓަންކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހިމެނެއެވެ.

 -2.2.12އާރތް އަވަރ  2112ފާހަގަކުރުން
 އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ރިނިއުއަބަލް އެނޭރޖީ މައުރަޒު
"އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ރިނިއުބްލް އެނާރޖީ" ގެ ނަމުގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ގޮތާއި ،އޭގެ
ބޭނުން އަދި ސޯލާ ޕެނަލްގެ އެހީގައި ކަރަންޓް އުފައްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި މާރޗް
މަހުގެ  21ން  21އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި ސެޝަންގައި މާލެ ސިޓީގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން  21ދަރިވަރުންނަށް
މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނީ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ އަދި މޯލްޑިވްސް
އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ތަމްރީން ކޮށްފައިވާ ސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން އަދި ވީލާ
ހައިސްކޫލްގެ  21ދަރިވަރުންނެވެ.

ނ
ރއި ް
ޒގެ ތެ ެ
އރަ ު
އއަބަލް އެނޭރޖީ މަ ު
ނ ު
ޑސްޓޭންޑިންގ ރި ި
އަން ަ
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ނލް އެއާރޕޯޓު ނިވާލުން
 އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަ ަ
 21މާރޗް  2112ވަނަ ދުވަހުގެ  3:21ން  3:21އަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގެ ބޮޑު ބައި
އަލި ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ނ
ނވާލު ް
އއާރޕޯޓު ި
ނސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް ެ
ބރާހިމް ާ
އި ް

ނ
 ހިނގާލު ް
ބޮކިތަށް ނިވާލުމަށް ސަމާލުވުމަށާއި ،ވެށީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަނދުމަށްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 21
މާރޗް  2112ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  2:11ގައި ހިނގާލުމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި،
އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތައް ،އަދި މަދަރުސާ ތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މިހިނގާލުމުގައި ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ މުހިންމު މެސެޖްތައް ދެވުނެވެ.

ނ
ހިނގާލު ް

ނ
 މާލޭގެ މޫނުމަތި އަނދިރިކޮށްލު ް
މާލޭގެ މޫނުމަތި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސޯމިލް އިން ފެށިގެން ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ވެސްޓް ޕާރކްއާއި ހަމައަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު
މަގުގައި އާއި އެހިސާބުން ފެންނަން ހުންނަ ގިނަ އިމާރާތްތައް  3:21އިން ފެށިގެން  3:21އަށް ވަނީ ނިވާލެވިފައެވެ.
މިގޮތަށް ނިވާލެވުނުއިރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ބޮޑު ދިދައަށް އެޅިފައި ހުންނަ އަލި ފިޔަވާ އެހެން
ހުރިހާ އިމާރާތެއްގެ ބޭރަށް ފެންނަން ހުންނަ ދިއްލުންތަކެއް ނިވާލެވުނެވެ.
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ނ
 ސަލްޓަން ޕާކް އަންދިރިކޮށްލު ް
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސްގެ ފަރާތުން ސަލްޓަން ޕާކްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދުންފިނި އުފައްދާގޮތް
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ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތް އާރތް އަވާރ އަށް ޚާއްސަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެސަރަޙައްދުގެ ހުރިހާ ދިއްލުންތަކެއް ނިވާލައި
އުއްބައްތި އަލީގައި ބޮޑުބެރުގެ އައިޓަމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.


އ
ސްކޫލްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަ ް

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ގުޅިގެން ސްކޫލް އިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ އަނދިރިކޮށްލުމަށްފަހު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދިޔައެވެ.

ނ
ގތުގެ ތަފްސީލު ސެޓްލްކޯ ވެބްސައިޓުން ގެނެސްދިނު ް
 ކަރަންޓު ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ޮ
 3:21އިން ފެށިގެން  3:21އާއި ހަމައަށް މާލޭގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ސްޓެލްކޯ ވެބްސައިޓް
) (www.stelco.com.mvއިން ވަގުތުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނެވެ.

ދވަސް ފާހަގަކުރުން
 -2.2.12ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ު
ޓ
 ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ސަޕްލިމަން ް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ސަޕްލިމަންޓް  2ޖޫން  2112ވަނަ ދުވަހު ،ދުވަހު ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއުކުރެވުނެވެ.



އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މައުރަޒު

ވިލިމާލޭގެ މުޙިއްޔުއްދީން ސްކޫލްގައި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުނެވެ .މި މިމައުރަޒަކީ ސެންޓަރ ފޯ
ހަޔާރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަނާއި ،ވިލާ ހައިސްކޫލް އަދި މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުނު
މައުރަޒެކެވެ.

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މައުރަޒު
 ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިސަރވް އޮފީސް އުފެއްދިކަން އިއުލާންކުރުން
ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިސަރވް އޮފީހުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އާ އޮފީހެއް އުފައްދަވިކަން އިޢުލާން ކުރީ ދުނިޔޭގެ
ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި ބޭއްވި ނިއުސް
ކޮންފަރެންސްގައެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 ފައިމަގުގައި އުޅޭ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 3 ،ޖޫން  2112ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު  2:11ން
ހަރަކާތްތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިންގާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ކުރިމަތިން އަމީނީމަގުގައި އޮންނަ
ސަރަހައްދުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ބައެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ
ސްޓޯލްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ،ތިމާވެށީގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތިމާވެށްޓާބެހޭގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޝުޢޫރުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ
ކުރެހުމެއް ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ފައިމަގުގައި އުޅުނު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
 ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިޕޯޓް އާންމުކުރުން
 2111ވަނަ އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ "ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް" ރިޕޯޓް ނެރެވުނީ ދުނިޔޭގެ
ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގައެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 -2.2.12ޕެންފިސް ނޫސް މަޖައްލާ
ތިމާވެށީގެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ނޫސްމަޖައްލާ "ޕެންފިސް" ގެ  2އަދަދު ނެރެވުނެވެ.

 -2.2.12ތިމާވެށީގެ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް
މިމިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ގުޅިގެން ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން އާންމުން ހޭލުތެރިކުރުވުމުގެ ސިލްސިލާ ރޭޑިއޯ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިއަހަރުތެރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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ރޭގަނޑު  11:11އަށް ފައިމަގުގައި އުޅޭ ވަގުތުކޮޅެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ފައިމަގުގައި އުޅުނު ވަގުތުކޮޅު ،ތަފާތު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2.2.12ތިމާވެށީގެ ޤައުމީ ކައުންސިލް އުފެއްދުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާ ލަތު ރަނގަޅުކުރުމާއި ،ބައިނަލް އަގްވާމީ މަސްރަޙުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް

2012 cTOpir urwhwa

ފެންނަގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައާއި ،ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އުސޫލުތައް ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް،
ސަރުކާރަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ،ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށްޓާބެހޭ ގައުމީ ކައުންސިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ވަނީ  12ޖޫން  2112ގައި އުފައްދަވާފައެވެ .ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތުން ކައުންސިލް އަށް އަމިއްލަ ފަސްމެންބަރުން
އައްޔަން ކުރަންޖެހޭތީ ،އަމިއްލަ މެންބަރުން މި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެފަހަރެއްގެމަތިން އިޢުލާން ކޮށްގެން
ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ޖުމްލަ  2ފަރާތަކުންނެވެ .އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް މިކައުންސިލް ވަނީ އެކުލަވާނުލެވިއެވެ.

 2112 -2.2.12ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗްސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި
އެފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން
 2112ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވި
އެފަރާތްތަކާވަނީ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

އެޗްސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުމާބެހޭ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

 -2.2.13ވަރކްޝޮޕް އޮން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް އައުޓް އެންޑް އިޓްސް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޔޫޒް
ލިންކޭޖަސް
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

12-13ޖުލައި 2112

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ޓްރޭޑާސް ހޮޓެލް

މަޤްސަދު:

ވަރކްޝޮޕްގެ

މަޤްސަދަކީ

ޕޮލިސީތަކުގެ

މިންގަނޑު

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީގެ
ކަނޑައެޅުމާއި

ގަވާއިދު

ރެގިއުލޭޓް

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި
ކުރުމާއިމެދު

ޕޮލިސީ

މޭކަރުންނަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.
ބައިވެރިން:

ރެފްރިޖަރޭޝަން

އަދި

އެއަރ

ކޮންޑިޝަނިން

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ބޭފުޅުންނާއި މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޗް ސެކްޓަރ އަދި ޓްއަރިޒަމް ސެކްޓަރ ގައި
މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅޫން.

ވަރކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
36

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 - 2.2.13ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނާރސް ވޯކްޝޮޕް އޮން ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން
"ޓްރެއިން

ވަރކްޝޮޕްގެނަން:

ދަ

ޓްރެއިނާރސް

ވޯކްޝޮޕް

ގުޑް

އޮން

ޕްރެކްޓިސަސް

އިން

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

އޭޕްރީލް 21-23

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

މަޤްސަދު:

ރެފްރިޖަރޭޝަންއާއި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިނގް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް
އަމާޒުކޮށް ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓުން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްދެއްވާނެ ފަރާތްތަކެއް ތަމްރީނު ކުރުމެވެ.

ބައިވެރިން:

-2.2.21

ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން

ޓްރެއިނިންގ

އޮން

ވޯރކްޝޮޕް

ޕްރެކްޓިސަސް

ގުޑް

އިން

ރެފްރިޖެރޭޝަން

ދަ

އެންޑް

އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ ސަރވިސަސް ސެކްޓަރ ފޮރ ޓެކްނީޝަންސް
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

މެއި 2-2

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

މަޤްސަދު:

މި

މަޤްސަދަކީ

ޕްރޮގްރާމްގެ

ރެފްރިޖަރޭޝަންއާއި

އެއަރ

ކޮންޑިޝަނިނގް

ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ޓެކްނީޝަނުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ.
މިޕްރޮގްރާމްގެ ގިނަ ސެޝަންތައް ނަންގަވާ ދެއްވީ  21-23އޭޕްރީލްއަށް ކުރިއަށް
ގެންދިޔަ "ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނާރސް ވޯކްޝޮޕް އޮން ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އިން
ރެފްރިޖަރޭޝަން" ގައި ތަމްރީނު ކުރެވުނު  2ބައިވެރިންނެވެ.
ބައިވެރިން:

ރެފްރިޖަރޭޝަން

އަދި

އެއަރ

ކޮންޑިޝަނިން

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ބޭފުޅުންއަދި ޔުނެޕްގެ ފަރާތުން ރިސޯސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން ވަޑައިގެންދެއްވީ ޔުނެޕްގެ
ކޮންސަލްޓަންޓެއްކަމަށްވާ ޑރ .އަންޝު ކުމާރެވެ.

ށ
ކރުން ހުއްޓާލުމަ ް
ތކުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ު
 -2.2.21މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ފިނިކުރާ ނިޒާމް ަ
އެހީތެރިކަން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއެކު ސޮއި ކުރުން.
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމު ގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީއާއި ގުޅިގެން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ނުހިމެނޭ ،ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތްތައް ހޯދައި
މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން މިކަމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިދާއިރާގައި
މިވަގުތު އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރާ އާލަތްތައް ،މިމާއްދާ އެކުނުލެވޭ ،ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ
ގޮތްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިފަދަ އާލާތްތައް ރެޓްރޯފިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީއެއް ދިނުމަށްވަނީ
ހަމަޖެހިފައިއެވެ.

 -2.2.22އޯޑީއެސް ރިކަވަރީ އަދި ރެކްލަމޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގަތުމާބެހޭ މަސައްކަތް
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް އައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްތަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާންކުރެވި ،އެކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ރެފްރިޖަރޭޝަން"

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2.2.22އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އެކުލެވޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 2112ވަނަ އަހަރު

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އެކުލެވޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން

2012 cTOpir urwhwa

ކަމާގުޅޭދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައެވެ .އަދި މިކަންތައް އިއުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެމެވެ.

 -2.2.22އޯޒޯން ދުވަސް އަދި މޮންޓްރިއޯލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ  22ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ
“Protecting our atmosphere for generations to come
"އަންނަން އޮތް ޖީލު ތަކަށް ޖައްވު ރައްކާތެރި ކުރުން"
12ސެޕްޓަރ  - 2112އ.ދ .ގެ ތާރީޙުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު މުޢާހަދާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުޢާހަދާކަމުގައިވާ
'މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަރ (އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުން ދޭ މާއްދާތައް
ނައްތާލުމަށް ހަދާފައިވާ މުޢާހަދާ) އަށް  22އަހަރުފުރުން މިދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރިފަދައިން
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގާފައިވެއެވެ.
މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
-

 12ވަނަ ދުވަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ފެތުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.

-

އޯޒޯން ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަރުވާ ޕްލާކް އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  12 -ސެޕްޓެމްބަރ

-

 23ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އޯޒޯން ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

-

ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ކުދިންގެ މެދުގައި ދުވަހުގެ ޝިއާރާގުޅުވައިގެން މަޒުމޫނު ލިއުމުގެ މުބާރާތެއް
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

އޯޒޯން ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތައް
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ރ ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސިޒް ކެތަރީނާ ރައިޗޭ
ލތު ޕާލަމެންޓަރީ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަ ީ
 -2.2.22ޖަރުމަނު ވި ާ
ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން
ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ .މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި ޖަރުމަނު ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް
ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެމްބެސެޑަރ ޔެންސް ޕްލޮޓްނަރ ވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެކަމަނާގެ
ދަތުރުފުޅުގައި

އަލްފާޟިލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މުޙައްމަދު

ނަޝީދާއި،

މިނިސްޓަރ

އޮފް

ހައުސިންގ

އެންޑް

އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސްޓޭޓް
އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީއިން މާލެ ވިލިނގިލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވިއެވެ.

ޖަރުމަނު ވިލާތު ޕާލަމެންޓަރީ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ
ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސިޒް ކެތަރީނާގެ ސައިޓް ވިޒިޓް

ޖލްސާ ރާއްޖޭގައި
ނމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) ގެ  2ވަނަ ކޮންސްޓިޓިއުއެންސީ ަ
ލ އެންވަޔަރަ ް
 -2.2.22ގްލޯބަ ް
ނ
ބޭއްވު ް
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) ގެ  2ވަނަ ކޮންސްޓިޓިއުއެންސީ ޖަލްސާގައި މެއިމަހުގެ  12ން  12ށް
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު
ޢަލީއެވެ .މި ޖަލްސާގައި ޖެފްގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓިއުއެންސީގެ  2ގައުމުގެ މަންދޫބުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ޖެފް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި ޖަލްސާގެ ބައިވެރިން ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އަށް
ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

އއް ބޭއްވުން
އބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަހާސިންތާ ެ
ނމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) ާ
 -2.2.22ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަ ް
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މަހާސިންތާއެއް މެއިމަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހު ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނެވެ.

 -2.2.23ރިއޯ ޕްލަސް ޓްވެންޓީ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި ބޭއްވުނު ރިއޯ ޕްލަސް ޓްވެންޓީ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން
ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކުން ބައިވެރިވެގެން ކުޑަކުދިންގެ ގައުމީ ޖަލްސާއެއް ބަނޑޮސް
އައިލެންޑް

ރިސޯޓްގައި

ބޭއްވުނެވެ.

މި

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވި

ކުޑަކުދިން،

އެކުދިންގެ

ޝުއޫރު

ހިމެނޭ

ލިޔުމެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަހީދުގެ އަތްޕުޅަށް އެރުވިއެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

39

2012 cTOpir urwhwa

ޖަރުމަނު ވިލާތު ޕާލަމެންޓަރީ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސިޒް ކެތަރީނާ ރައިޗޭ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2ން  11ށް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2.2.23މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް
މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑްގެ ނަމުގައި ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީދޭ ފަންޑެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ .މި

2012 cTOpir urwhwa

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތަޖްރިބާކާރެއް ހޯދައި ،ފަންޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި ،ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ،ހޭދަ ކުރާނެ
ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް އަހަރުތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.

 -2.2.21ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގެނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލުން
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާ ،ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގެނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް އަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ،މަޝްރޫޢެއް ތައްޔާރުކޮށް ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އެހީއަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
މި މަޝްރޫޢު ތައްޔާރުކުރެވުނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔުނީޑޯ) އާ
ގުޅިގެންނެވެ.

އންސީއަށް ރާއްޖޭގެ
ގ ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކޮންސްޓިޓު ެ
ފ) ެ
ލޓީ (ޖެ ް
ލ އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސި ި
 -2.2.21ގްލޯބަ ް
ނ
ހުށަހެޅު ް
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) ގެ ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސައުތު އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ
އޮލްޓަރނޭޓް ކައުންސިލް މެންބަރުގެ ގޮނޑި ހުސްވުމާ ގުޅިގެން ،މި ގޮނޑި މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދައުރުކުރާގޮތަށް
ބަދަލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުނެވެ .މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ވަނަ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ޖަލްސާއަށެވެ.
ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުނު އިރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނ
 -2.2.22ނޭޝަނަލް އެމިޝަން އިންވެންޓްރީއެއް ހެދު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް އެމިޝަން އިންވެންޓްރީއެއް ހެދުމަށް ބަޖަޓްކުރެވި،އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭރުފަރާތެއް ހޯދުމަށް12
ޑިސެމްބަރ  2112ދުވަހު ވަނީ އިއުލާންކުރެވިފައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބައިވެރެވެފައިވާ

މުއާހަދާއެއް

ކަމަށްވާ

ސްޓޮކްހޯމް

ކޮންވެންޝަންގެ

ދަށުން

ހަދަންޖެހޭ

ނެޝަނަލް

އިމްޕެލެމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޖެފްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
ސްޓޮކް ހޯމް ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެގެ ފަރާތުން ހަދަންޖެހޭ ނޭޝަނަލް އިމްޕްލެމެންޓޭޝަން ޕްލޭން (ނިޕް)
ހެދުމަށްޓަކައި ޖެފް ގެ ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ޔުނިޑޯ މެދުވެރިކޮށް ޖެފަށް ޕްރޮޕޯސަލްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.އެގޮތުން ގޖެފަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއި ގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކު  3ޑިސެމްބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
މަޝްވަރާ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައެވެ .ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮޝަރީޒް،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ސެކުއިރިޓީންނެވެ.މި ވޯކްޝޮޕްގައި ނިޕް އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ތ
 -2.2.22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޔޯސްފިޔަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ މަހާސިން ާ
މި ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހަސަންމަނިކު ބްރިޒިލްގެ ރިއޯޑި ޖެނީރޯގައި
ބޭއްވުނު ރިއޯ  21+ސަމިޓްގައި  21ޖޫން  2112ވަނަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ
ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް އަކަށް  2112ގެ ނިޔަލަށް ހެދުމަށް ޤަސްތުކޮށް އެކަން އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
މިކަން މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސެވެ.

40

ޖ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2012 cTOpir urwhwa

ބަޔޯސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
މި ކޮންފަރެންސްގެ މަޤްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވްއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކާއި ،އެކަންކަން ކުރާނެ ގޮތާއި،

އެކަންކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކާއި ކުރިއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި

ބަޔޯސްފިއަރ ރިސަރވްއަކަށް ހަދާއިރު ޒޯނޭޝަން ހަދާނެގޮތާއި ،މިކަމަށް ފަންޑުކުރާނެ ގޮތާއި ،ބަޔޯސްފިއަރ ރިސަރވް
ހިންގާއި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި އަދި މިކަންކުރުމަށް މީހުން ބިނާކޮށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް ހެދުމާމެދު
ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ބ .އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާއި ،ޑައިވް ސްކޫލްތަކާއި ،ސަފާރީ
އުޅަނދުފަހަރާއެކު މިނިސްޓްރީން ޕަރޓްނަރޝީޕް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

ބަޔޯސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މި ބައްދަލުވުމުގައި  13އަތޮޅަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ  12މިނިސްޓްރީއަކުންނާއި ،ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކާއި ،ކަމާގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ،ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ،ރިސޯޓްތަކުންނާއި ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި،
މީޑިއާއިންނާއި ،ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިސަރވް ޤާއިމްކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލެއްވި ޑރ މައިކް މޯސާވެސް ތަޖުރިބާ ކާރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު
ހުޅުއްވައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދެވެ .ރަސްމިއްޔާތު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ އާއި ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ .މައިކް މޮސަރ އާއި
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަޖީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

 -2.2.22ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅިތައް ހިމާޔަތްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު )2/32ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން  18ޖޫން  2112އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަކިޅިއާއި
އެކިޅި

އިންވެގެންވާ

ޗަސްބިމާއި،

ފުވައްމުލަކު

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ދަޑިމަގުކިޅިއާއި

އެކިޅި

އިންވެގެންވާ

ޗަސްބިމާއި

އަދި

ފުވައްމުލަކު
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
އުތުރުކޮޅުގައިވާ ތުނޑީގެ ސަރަޙައްދަކީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މިގޮތުން ޙިމާޔަތް ކުރެވުނު ސަރަޙައްދުތަކަކީ ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި އެކިޅީގެ

2012 cTOpir urwhwa

ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު ،ދަނޑިމަގު ކިޅި އަދި ފުވައްމުލަށް ތުނޑި ސަރަޙައްދެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ ކިޅި
ނ
 -2.2.22ސައިޓީސް ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން" ،ކޮންވެންޝަން އޮން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީޒް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ ފްލޯރާ" (ސައިޓީސް) ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ 2112 ،އޮކްޓޯބަރ  3ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ
ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

 -2.2.22ސީ.ބީ.ޑީ ކޮޕް 11

ސީ.ބީޑީގެ ކޮޕް  11މީޓީންގ
ބައިލެޓަރަލް މީޓިންގްސް
ސީ.ބީޑީގެ ކޮޕް  11ގައި " ނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެކްސެސް ޓު ޖެނެޓިކް ރިސޯސަސް އެންޑް ބެނެފިޓް ޝެއާރިންގ "
(އޭ.ބީ.އެސް) ގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާލެވުނެވެ .އަދި " ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން " 2121-2111
ތަންފީޒުކުރުމާއި "އައިޗީ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ޓަރގެޓްސް" އަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތާއި؛ ފައިސާ ލިބެންހުރި މަގުތަކާއި
ގޮތްތަކަށް ހުރި މައްސަލަތަކާއި ،މުޢާހަދާގެ މަސައްކަތްތައް ،އިދާރީ އަދި ބަޖެޓް އާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި
މަންދޫބުން ރަށްރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި؛ އިކޯސިސްޓަމް ރިސްޓްރޯޝެން؛
އާރޓިކަލް ( 3ޖޭ) (ޓްރެޑިޝަނަލް ނޮލެޗް)؛ ކަނޑުތަކުގެ އަދި އައްސޭރީގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ؛ ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލުތަކާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު؛

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ތަރައްޤީ ؛ އަދިވެސް އިކޯސިސްޓަމް އާއި ގުޅުންހުރި

ތަފާތު އެކި ކަންތައްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ 13-12 .އޮކްޓޯބަރ  2112ގައި ބޭއްވުނު ހައި ލެވެލް ސެގްމެންޓްގައި
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ބޮޑަށް ބަލާލެވުނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި؛ އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި ފަގީރުކަން މަދުކުރުމަށް ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަށް
ބޭނުންކުރުމާއި؛ ކަނޑުތަކުގެ އަދި އައްސޭރީގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި؛ އަދި "ނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އޭ.ބީ.އެސް"

ސައިޑް އިވެންޓް
މިހާއްސަ އިވެންޓް ރާއްޖެއިން ބޭއްވީ މިހާރު ހައިދަރުއާބާދުގައި ކުރިއަށްދާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ
މުޢާހަދާ 'ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓިގެ'
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މެމްބަރުގައުމުތަކުގެ  11ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައެވެ.

ޕްރޮގްރާމާއި(ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)

އެޓޯލް އީކޯސިސްޓަމް

ކޮންސަރވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

(އޭ.އީ.ސީ) ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މިސައިޑް އިވެންޓްގައި ބައޯސްފިއަރ ރިސާވް އުފެއްދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވީޑީއޯއެއް ދެއްކުން އޮތެވެ.

ސީ.ބީޑީގެ ކޮޕް  11ސައިޑް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން

 -2.2.22މެންގްރޫވްސް ފޮރ ދި ފިއުޗަރ (އެމް.އެފް.އެފް)  :ސްމޯލް ގްރޭންޓް ފެސިލިޓީ (އެސް.ޖީ.އެފް) ފޭސް 2
އެމް.އެފް.އެފް ގެ އެސް.ޖީ.އެފް އަކީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުދި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީ ދިނުމަށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަސައްކަތަކެވެ .މިގޮތުން މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ އެން.ޖީ.އޯސް ނުވަތަ ކުދި ކުންފުނިތަކަށް
މި ފެސިލިޓީއިން އެހީ ދެއެވެ .އެސް.ޖީ.އެފް ގެ ފޭސް  11ގެ ދަށުން ކުނިބުނި މެނޭޖްކުރުމާއި އަދި ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭގޮތުން
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  2އެން.ޖީ.އޯ އަކަށް ވަނީ މާލީ އެހީދެވިފައެވެ.
މިގޮތުން އެސް.ޖީ.އެފް ގެ ފޭސް  12ވެސް ވަނީ މިއަހަރު ތެރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .ފޭސް  12އިން މާލީ އެހީ އަށް
އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  12ފަރާތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެން.ޖީ.އޯސް އާއި ކުދި
ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .މިފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނިކޮށި އެޅުމާއި،
ކުނި ނައްތާލުމާއި ،ކުންޔާއި އަދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި އަދި މެންގްރޫވްސް

ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

ނންގ އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ
 -2.2.23ނެޝަނަލް ޓްރެއި ި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްވާ ކަރޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ ތަންފީޒުކުރުން ހަރުދަނާ
ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަޔޯސޭފްޓީއާއި ،ލިވިންގ މޮޑިފައިޑް އޯގަނިޒަމްސް އާއި ބެހޭ ޓްރެއިނިންގ
ވަރކްޝޮޕެއް  13ޑިސެމްބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ.
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2012 cTOpir urwhwa

ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2012 cTOpir urwhwa

ނެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ ވަރކްޝޮޕް
މި ޓްރެއިނިންގެ މަޤްޞަދަކީ ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި މެދު ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ލިވިންގް
މޮޑިފައިޑް އޯގަނިޒަމްސް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރުމާއި ގެންގުޅުން މެނޭޖްކުރުމުގައި އެކި ފެންވަރުގައި ޒިންމާވާ ސަރުކާރުގެ
އެކި އިދާރާތަކަށް އެއިދާރާތަކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާތައް އަންގައިދިނުމާއި ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން
ކުރިއަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކާއިމެދު ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި ވަރކް ޕްލޭނެއް ހެދުމެވެ.
މި ޓްރެއިނިންގްގައި ކަސްޓަމްސް ،އީ.ޕީ.އޭ ،.ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ،ސީ.ސީ.އެޗް.ޑީ.ސީ ،.ނޭޝަނަލް ޑިޒަރސްޓަރ
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ބައިވެރިވިއެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ބައިވެރިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ބަޔޯ ސޭފްޓީ
ކްލިއަރިންގ ހައުސްގެ ރޮސްޓަރ އޮފް އެކްސްޕަރޓްސް އިން މިސް ރޭޗަލް ސިބަރިލާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 -2.2.23ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް  2111ތައްޔާރުކުރުން
އެސް.އޯ.އީ  2111ތައްޔާރުކޮށް ފައިނަލް ކުރެވި  2ޖޫން  2112ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ވަނީ އެސް.އޯ.އީ
ނެރެދެއްވާފައެވެ.މީގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެސް.އޯ.އީ ރިޕޯޓް އިތުރަށް ރަގަޅު ކޮށް އެސް.އޯ.އީ އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު
އެއްކުރާނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާ ،އެސް.އޯ.އީ ހަދާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސަލަންޓެންޓަކު
ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާންކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވުނު ކޮންސަލްޓަންޓު ހުށަހާޅާފައިވާ އަގު ބޮޑު ކަމުން
މި މަސައްކަތް ވަނީ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބަޖެޓް ހޯދުމަށް
ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

ނ
 -2.2.21އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭ ް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން

މަސައްކަތްފެށި ތާރީޚް:

2008

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

2025

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓް/މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

އެނަރޖީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
އެހީގެ ބާވަތް:

 1.1މިލިއަން ޑޮލަރު
މަލްޓިލެޓަރަލް

ފަންޑް،

ޕްރޮގްރާމް ،ޔުނައިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސް

ނޭޝަންސް

އެންވަޔަރަމަންޓް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަދި

ޕްރޮގްރާމް

ދިވެހިސަރުކާރު
އަހަރު ނިމުނު އިރު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 1ޖަނަވަރީ  2111އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުންވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަންފައްޓާފައެވެ.
އަދި  2112ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިގޭސް އެތެރެކުރާ މިންވަރު  11%އަށް މަދުކޮށް  2112ވަނައަހަރު

ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ އެއް :މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް
އޙަދާއެވެ .މޮންޓްރިއަލް
ނައްތާލުމަށް ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާޙަދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރަށް ހިނގަމުން އަންނަ އެއްމު ާ
ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން 2113ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ ސީ.އެފް.ސީ
ނައްތާލެވިފައެވެ .ހަމަމިއާއިއެކު މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ފޭސްއައުޓް ކުރަންނިންމި

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ

ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަން މިއަހަރު
ފެށިއެވެ .މިގޮތުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ) ތައްޔާރުކުރެވި ،އޭޕްރީލްމަހު ބޭއްވި 21
ވަނަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމެޓީ މީޓިންގ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޗް.ޕީ.އެމްޕީ ފާސްކުރިއެވެ .އަދި
މިޕްލޭނަށް  1.1މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ ލިބުނެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޕްލޭންވެފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިސާލިބުނު
އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީއަށެވެ .މި ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން 2121ގެ ނިޔަލަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރުންހުއްޓާލުމަށްވެސް ވަނީ
ނިންމާފައެވެ .މިއީ  13ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓިން ޓުދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ބައްދަލުވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވާ ތާރީހް
ގެ  11އަހަރު ކުރިއެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް ޓާގެޓް:
-

 2111-2113ބޭސްލައިން އެވްރެޖް ކަނޑައެޅުން

-

 2111ބޭސްލައިން ލެވެލްގައި ފްރީޒް ކުރުން

-

 %11 2112މަދުކުރުން

-

 %21 2112މަދުކުރުން

-

 %22 2112މަދުކުރުން

-

 %22.2 2113މަދުކުރުން

-

 %111 2121މަދުކުރުން  2121:ގައި  2.2%ސާރވިސް ކުރުމަށް  2122ގެ ނިޔަލައް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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2012 cTOpir urwhwa

މިގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2ދަތުރުތައް

2012 cTOpir urwhwa

 2112ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް
 2112ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ރަސްމީދަތުރުގެ ގޮތުގައި  13ދަތުރުކުރެވިފައިވާ އިރު އެންމެ ގިނަ
ދަތުރުތައް ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާ
ދިރާސާ ކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ބެހޭ ސަރވޭތައްކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް
ކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކެވެ .މި ގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި  12ދަތުރު ރާއްޖޭގެ އެކި
ރަށްރަށަށް ކުރެވިފައިވާއިރު ރ .އުނގޫފާރު އަދި ދުވާފަރުގައި ޤާއިމް ކުރާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ
ސފިޔަރ ރިޒާވް އާއި ބަޔޯސްފިއަރ ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ
ރަސްމިއްޔާތާއި ،ބ .އަތޮޅު ބިޔޯ ް
އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް

ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދުއްމަތީގެ އަތޮޅުތަކަށް ހިންގުނު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ދަތުރެއް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.
ނަންބަރު ދަތުރު ކުރި ތާރީޙް
1
2

 19ޖެނުއަރީ 2112
11

ދަތުރުކުރި ރަށް

ދަތުރުގެ ބޭނުން

އދ .މަހިނބަދޫ

މަހިނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް

ފެބުރުއަރީ ލ .ފޮނަދޫ

ފޮނަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް

2111
2

 22އޭޕްރީލް 2112

މ .މުލި

2

 13މެއި 2112

ގދ .ގައްދޫ

2

 11މެއި 2112

އދ .މަހިބަދޫ

2

 12މެއި 2112

ހއ .އިހަވަންދޫ

2

 12މެއި 2112

އދ .މަހިބަދޫ

3

 12ޖޫން 2112

ބ .އޭދަފުށި

މުލީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ސިސްޓަމްތައް
ހަލާކުވަމުންދާތީ ،ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ
ދިރާސާ ކުރުމަށް
އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީގައި ގދ.

ގައްދޫގައި ޤާއިމް

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނޮޕްސްގެ އިންޖިނިއަރުންނާއި
އެކު ރަށް ސާރވޭ ކުރުމަށް
އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީގައި އދ .މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނޮޕްސްގެ އިންޖިނިއަރުންނާއި
އެކު ރަށް ސާރވޭ ކުރުމަށް
އެޑްޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީގައި ހއ .އިހަވަންދޫގައި ޤާއިމް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނޮޕްސްގެ އިންޖިނިއަރުންނާއި
އެކު ރަށް ސާރވޭ ކުރުމަށް
އޭ.ޑީ.ބީ ގެ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު ،މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް
ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ސައިޓްތައް ބެލުމަށް
ބ .އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އާއި ބ .އަތޮޅު
ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ދަތުރުތައް
ބައިވެރިވުމަށް
3

 12ޖޫން 2112

ރ .އުނގޫފާރު

11

 22ޖޫން 2112

އދ .މަހިބަދޫ

11

 12ޖުލައި 2112

ހއ .އިހަވަންދޫ

12

 12ޖުލައި 2112

ގދ .ގައްދޫ

12

 11ޖުލައި 2112

12

 11ޖުލައި 2112

ހއ .ދިއްދޫ

12

 12ޖުލައި 2112

އދ .މަހިބަދޫ

އުނގޫފާރު އަދި ދުވާފަރު ވޭސްޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ
ރަސްމިއްޔާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ
ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީގައި ހއ .އިހަވަންދޫގައި ޤާއިމް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ
ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ގައްދޫގައި ޤާއިމް

އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީގައި ގދ.

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ
ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ގަން،

ލ.

ލ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދުންމަތީގެ

ފޮނަދޫ ،ލ .މާވަށް ،އަތޮޅުތަކަށް ހިންގުނު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި
ލ.

މާމެންދޫ،

މާބައިދޫ

އަދި

ލ .ބައިވެރިވުމަށް
ލ.

މުންޑޫ
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ހަރ އެކްސެލެންސީ ޕެޓްރީޝިޔާ ބްޓެނިސް އަރިހުގައި ހއ.
ދިއްދޫގައި ހިންގޭ ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް
ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް
އޭ.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ
ކުރިން

މަހިބަދޫ

ކައުންސިލް

އާއި

ބައްދަލުކޮށް

މަޝްވަރާކުރުމަށް.
12

21

ސެޕްޓެމްބަރ ރ .އުނގޫފާރު

2112
12

އުނގޫފާރުގައި

ޤާއިމް

ކުރެވިފައިވާ

ނަރުދަމާ

ނިޒާމަށް

ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް

 3އޮކްޓޯބަރ 2112

ށ .ކަނޑިތީމް

ކަނޑިތީމްގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ ،ކައުންސިލުގެ އެދުމުގެ
މަތިން ކަނޑިތީމުގެ ފެނުގެ ސާރވޭ ކުރުމަށް

13

21

ނޮވެމަބަރ ކ .މާފުށި

2112

ރައީސުލް

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަރިހުގައި

މިނިސްޓަރ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ
ކުރެއްވި ދަތުރު

13

11

ޑިސެމްބަރ ކ .ގުރައިދޫ ،ކ.ގުޅި

2112

ރައީސުލް

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަރިހުގައި

މިނިސްޓަރ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ
ކުރެއްވި ދަތުރު

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީގައި އދ .މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 2112ވަނަ އަހަރު ރާއެޖެއިން ބޭރަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް

2012 cTOpir urwhwa

 2112ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި ސެކްޝަންތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  21ދަތުރު ކުރެވިފައިވާއިރު
ދަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ވަރކްޝޮޕްތަކުގަ އާއި ޓްރެއިނިންގ ،ސެމިނަރ
އަދި ކޮންވެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
ނަންބަރު

ދަތުރު ކުރި ތާރީޙް

ދަތުރުކުރި ރަށް

ދަތުރުގެ ބޭނުން

1

 22ޖެނުއަރީ  2112އިން

ފިލިޕީންސް

ދަ ގްލޯބަލް ޕްރޮގްރާމް އޮފް އެކްޝަން ފޯރ ދަ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ މެރިން އެންވަޔަރަންމަންޓް

 23ޖެނުއަރީ  2112އަށް

ފްރޮމް ލޭންޑް-ބޭސްޑް އެކްޓިވިޓީސް
2
2

 23ޖެނުއަރީ  2112އިން

ސްރީލަންކާ

 12ފެބުރުއަރީ  2112އަށް

ކޮލަމްބޯ

އިންވެނޓްރީ ފޯ އޭޝިއަން ރީޖަން

 13ފެބުރުއަރީ  2112އިން

ސިންގަޕޫރ

ޓްރެއިނިންގ އޮން ކޮލައިމެޓް ޗޭންޖް ،އެނަރޖީ އެންޑް

 22ފެބުރުއަރީ  2112އަށް
2

 22ފެބުރުއަރީ  2112އިން

އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޖާރމަނީ

 12މަރޗް  2112އަށް
2

 22ފެބުރުއަރީ  2112އިން

2

ތައިލޭންޑް

ސްކްސްޓީސިކްސް
ބޭ

އޮފް

ލާޖް

ބެންގޯލް

މެރިން

އިކޯސިސްޓަމް

ޕްރޮޖެކްޓް ޕާޓްނަރސް މީޓިންގ
ސްވިޒަލެންޑް

 12މަރޗް  2112އަށް
2

މީޓީން

އޮފް

ދަ

CDM

އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މީޓިންގ

 23ފެބުރުއަރީ  2112އަށް
 11މަރޗް  2112އިން

 /ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް އޮން ގްރީން ހައުސް ގޭސް

ފޯޓީފިފްތު ސެޝަން އޮފް ދަ އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ބިޔުރޯ
އިލެވަން
އޮފް

ޓްރެއިނިންގ

މެޓީރިއަލް،

 12މަރޗް  2112އިން

ބެންގކޮކް،

އިމޮނައިޒޭޝަން

 12މަރޗް  2112އަށް

ތައިލޭންޑް

ޓްރެއިނިންގ މެތެޑޮލޮޖީސް ފޯދަ ގުޑް ޕރެކްޓިސަސް

3

 13މާރޗް  2112އިން

ޖާރމަނީ

3

 22މާރޗް  2112އިން

ޖާރމަނީ

11

 22މާރޗް  2112އިން

ސްރީލަންކާ

 23މާރޗް  2112އަށް

ކޮލަމްބޯ

އާރބަން ޕާވަރޓީ އިން ސައުތު އޭޝިއާ

 23މަރޗް  2112އިން

ކޮރެއަރ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިވެންޝަން

ޓްރެއިނިންގ އިން ދަ ރެފްރިޖަރޭޝަން ސަރވިސިންގ
ސެކްޓަރ
ތާރޓީންތް މީޓީންގ އޮފް ދަ

CDM DNA

ފޯރަމް އާއި  DNAޓްރެއިނިންގ އެންޑް ފަސްޓް
ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެކޭނިޒަމް ޖޮއިންޓް
ކޯޑިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕް
ފިފްޓީފިފްތު މީޓިންގ އޮފް ދަ މީޓެއޮޑޮޒޮލިސް އޮފް ދަ
 CDMއެގްޒެކްޓިވް ބޯޑްމީޓީންގ މެނޭޖްމަންޓް ފޯރ
ޗެއާސް/ވައިސް

ޗެއާސް

އެންޑް

ފަސްޓް

ސަސްޓައިނަބަލް ޑީވެލޮޕްމަންޓް މެކޭނިޒަމް ޖޮއިންޓް
ކޯޑިނޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

11

 13އެޕްރީލް  2112އަށް
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 /ސަބް ރީޖަނަލް ވާރކްޝޮޕް އޮން ޖެންޑަރ އެންޑް

މީޓިންގ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ދަތުރުތައް
12

 1އެޕްޜީލް  2112އިން

ކެންޔާ /ނައިރޯބި

 12އެޕްރީލް  2112އަށް
12

 12މެއި  2112އިން

ޕްރޮގްރެސިވް އެކްޝަން
ޕާރޯ  ،ބޫޓާން

12

އޭޝިޔާ

ސައުތު

ސައުތު

އަދި

އީސްޓް

އޭޝިޔާ

ގައުމުތަކުގެ އޯޒޯން އޮފިސަރުނގެ ނެޓްވާރކް މީޓީންގ
ޕާރޯ  ،ބޫޓާން

 13މެއި  2112އަށް

ވަރކްޝޮޕް އޮން ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ
އެންޑު

ކްލައިމެޓް

ބެނެފިޓްސް

އެނަރޖީ

ފްރޮމް

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް އައުޓު
12

 2މެއި  2112އިން

ޖާރމަނީ

 22މެއި  2112އަށް

 22މީޓިންގ އޮފް  CDMއެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މީޓީން
އާއި

ޔުނައިޓަޑް

ކްލައިމެޓް

ނޭޝަންސް

ޗޭންޖް

ކޮންފަރަންސް
12

 21މެއި  2112އިން

ކޮރެއާ

 11ޖޫން  2112އަށް

ސެވަންތު ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ފޯރަމް އޮފް ދަ
ސޮއުލް އިނިޝިއޭޓިވް ނެޓްވޯކް އޮން ގްރީން ގުރޯތު،
ދަ ޑަބަލް ޑިވިޑޭޓް އޮފް ގްރީން އެންޑް އިކޮނޮމިކް

12

 23މެއި  2112އިން

ޗައިނާ

 12ޖޫން  2112އަށް
13

އޮން

ސެމިނަރ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެންޑް

ކްލައިމެޓް ފޯރ ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީސް
 35thސެޝަން އޮފް ފަ އިންޓަރގަވަރމެންޓަލް ޕެނަލް

 2ޖޫން  2112އިން

ސްވިޒަލެންޑް/

 11ޖޫން  2112އަށް

ޖެނީވާ

21

 12ޖޫން  2112އިން

ބްރެޒިލް

ރީއޯ  +20ގެ ބައްދަލުވުން

21

 21ޖޫން  2112އިން

އަރްމޭނިއަ /ޒެރެވަން

ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް ފޯރ އެސްޓަރން އެންޑް އޭޝިއާ

އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އާއި

th

 56މީޓީންގ އޮފް ދަ

މެތޮޑޮލިޖިސް ޕެނަލް އޮފް ދަ  CDMއެގްޒެކެޓިވް
ބޯޑްމީޓިން

ޕެސިފިކް ރީޖަންސް ޓު ޝެއަރ އެކްސްޕީރިއަންސް

 12ޖުލައި  2112އަށް

ލެސަންސް ލާންޑް އިން ދަ ޕްރެޕެރޭޝަން އެންޑް
އިމްޕްލިމެޓޭޝަން އޮފް ނޭޝަނަލީ އެޕްރޮޕްރޭޓް
22

 21ޖުލައި  2112އިން

ތައިލޭންޑް

 22ޖުލައި  2112އަށް
22

 22ޖުލައި  2112އިން

ޓެކްނޮލޮޖީޒް :ނެކްސްޓް ސްޓެޕް
ތައިލެންޑް

 22ޖުލައި  2112އަށް
22

 22ޖުލައި  2112އިން

އެޑްވާންސިން އޯޒޯން އެންޑް ކްލައިމެޓް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޯޕަން-އެންޑެޑް ވޯކިން ގުރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓިސް ޓު
ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓްކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް

ޖަޕާން /ޓޯކިޔޯ

އޭސިއާ ޕެސިފިކް މީޓީން އޮން ޓެޗް ޓްރާންސްފަރ

 23ޖުލައި  2112އަށް
22

 23ޖުލައި  2112އިން

ނޭޕާލް  /ކަތަމަންޑޫ

ޑައިރެކްޓާރސް އޮފް ސާރކް ރީޖިނަލް ސެންޓާރސް

 2އޯގަސްޓް  2112އަށް
22

 12އޯގަސްޓް  2112އިން

ތިބިލްސީ/ޖޯޖިއާ

 12އޯގަސްޓް  2112އަށް

އިންޓަރ

ޓިބްލިސް22+

ޖަވަރންމަންޓަލް

ކޮންފަރަންސް އޮން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެޑިޔުކޭޝަން
ފޯ ސަސްޓޭނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

22

 13އޯގަސްޓް  2112އިން
 11އޯގަސްޓް  2112އަށް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ތައިލޭންޑް

ތަރޑް

މީޓންގ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އޮފް
އޮފް

ދަ
މާލެ

ޓާސްކް

ފޯސް

ޑެކްލަރޭޝަން

ފޯރ
އޮން
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2012 cTOpir urwhwa

 13މެއި  2112އަށް
 13މެއި  2112އިން

ސެވަންތު މީޓީންގ އޮފް ދަ ކަރޓަގެނަ ޑައިލޮގް ފޯރ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ކޮންޓްރޯލް

އެންޑް

ޕޮލިއުޝަން

ޕްރިވެންޝަން

އެންޑް

އޮފް

އިޓްސް

އެއަ
ލައިކްލީ

2012 cTOpir urwhwa

ޓްރާންސްބައުންޑްރީ އިފެކްޓްސް ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާ
23

 21އޯގަސްޓް  2112އިން

އިންފޯމަލް އެޑިޝަނަލް ސެޝަން އޮފް ދަ އެޑް ހޯން

ތައިލޭންޑް

 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
23

 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން

ވޯކިން ގްރޫޕް
ދަ  CDMއެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުގެ ސްޓެރެޓަޖޫ އެންޑް

ތައިލޭންޑް

 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
21

 12އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

ޕްލޭނިންގ ސެޝަން
ތައިލޭންޑް /ބެންކޮކް

 11އޮކްޓޯބަރ  2112އަށް

ރީޖިނަލް ވާރކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ސާރވިސަސް
އެޓް ދަ ނޭޝަނަލް ލެވެލް ފޮ ދަ ލީސްޓްޑިވެލޮޕްޑް
ކަންޓްރީސް އިން އޭޝިއާ

21

22

 13އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

އިންޑިއާ

 11އޮކްޓޯބަރ  2112އަށް

ނިއުދިއްލީ

 12އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

ކޮރެއާ /ސިއޯލް

 /އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ އޮން އެނަރޖީ އެކްސެސް

 21އޮކްޓޯބަރ  2112އަށް
22
22

ގްރީން ސިޓީސް ވާރކްޝޮޕް އެންޑް ހައި ލެވެލް
އާރބަން ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ފޮ ސައުތު އޭޝިއާ

 12އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

އިންޑިއާ/

 13އޮކްޓޯބަރ  2112އަށް

ހައިދަރުއާބާދު

 22އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

ޑުބާއީ

ހައިލެވެލް ސެގްމެންޓޤ މީޓިންގ -ސީބީޑީ
ވޯރލްޑް އެނަރޖީ ފޯޜަމް 2112

 22އޮކްޓޯބަރ  2112އަށް
22

 23އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

ތުރުކީ/އިސްތަމްބުލް

މީޓީން އޮފް އެސްރެޕް ޕައިލޮޓް ކަންޓްރީސް

 12ނޮވެމްބަރ  2112އަށް
22

 11ނޮވެމްބަރ  2112އިން

ޖެނީވާ

 12ނޮވެމްބަރ  2112އަށް

މޮންޓްރިއޯލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް
ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަރ  22މީޓިންގ އޮފް ދަ
ޕާރޓީސް ( )MOP24

22

 13ނޮވެމްބަރ  2112އިން

ސްވިޒަލޭންޑް/ޖެނީވާ

 13ނޮވެމްބަރ  2112އަށް
23

 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން

ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަރ
ތައިލޭންޑް /ބެންކޮކް

 21ނޮވެމްބަރ  2112އަށް
23
21

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް
ސާރކް ހަވީރު – އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެއާރނަސް
ޕްރޮގްރާމް އިން ބަންގުލަދޭޝް

 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން

ސްވިޒަލޭންޑް/

މީޓިންގްސް އޮފް ދަ ޕާޓިސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް

 12ނޮވެމަބރ  2112އަށް

ޖެނީވާ

ޕްރޮޓޯކޯލް

 11ޑިސެމްބަރ  2112އިން

ގަތަރު /ދޯހާ

ކޮޕް  13މީޓިންގ

 13ޑިސެމްބަރ  2112އަށް
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

ރދު
 – 2ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަ ަ
 2112ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި
54,916,492.73ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ .ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގޮތުގައި 39,494,574.38
ރުފިޔާ ،އަދި މުވައްޒަފުންނަށް  7,512,774.46ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ
ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

2112
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

2012 cTOpir urwhwa

ދ
 2112 - 2.1ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަ ު

54,916,492.73
-

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާ

ކގެ ތަފްސީލް
 - 2.2މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަ ު
ބނުމަށްް
މގެް ޭ
ނގު ު
އޮފީސްްހި ް
އގު,
ހޯދާްތަކެތީގެް ަ
23,322.33

މގެް
ކރު ު
ދަތުރުްފަތުރުް ު
ރދު222,211.13 ,
ޚަ ަ

ޕެންޝަންްއަށްްހިނގާް
ރދު213,232.32 ,
ޚަ ަ
ނނަށްްހިނގާް
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ނވާް
ނގުމަށްްބޭނު ް
އޮފީސްްހި ް

ރދު2,212,222.22 ,
ޚަ ަ

ރދު,
ދމަތުގެްޚަ ަ
ޚި ު
232,223.32

ރވޭް
ރމަށްްކު ެ
ތަމްރީންްކު ު
ރދު21,213.32 ,
ޚަ ަ
ރންްދޭްއެހީް،
ސަރުކާ ު

އދިް
ކއިް ަ
އިޝްތިރާ ާ
ބސިޑީސް,
ސަ ް
1,322,122.12
ޝރޫޢުތައްް
އޤީގެްމަ ް
ތަރަ ް

ކރުންްކުރާް
ގމަށްްސަރު ާ
ހިން ު
ރދުް2,222,312.31 ,
ޚަ ަ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ނވާް
ނގުމަށްްބޭނު ް
އޮފީސްްހި ް
ކެޕިޓަލްްޚަރަދު,
22,222.11

ތގަް
އއިްޕީްގޮ ު
ޕީްއެސްް ަ

ވނު,
ރދުްކުރެ ު
ޚަ ަ
23,232,222.23
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ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

ރދު
ރވުނު ބޮޑެތި ޚަ ަ
 2112 -2.2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކު ެ

2012 cTOpir urwhwa

 2112ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި ޚާރަދުގެ ގޮތުގައި  41,654,036.21ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
މިޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ  2111ވަނަ އަހަރު ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ
ދެއްކުމަށް  33,870,274.20ރުފިޔާ  ،ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ނ .މިލަދޫ ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  2,770,241.00ރުފިޔާ ،ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސް  2ގެ  2111ވަނަ އަހަރު ނުދެއްކި ހުރި
ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  2,159,416.83ވަނީ ޚަހަރު ކުރެވިފައެވެ.

ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑަށް  4,283,954.00ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން  2112ވަނަ އަހަރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އެކިއެކި ފަންޑްސްތަކުން  5,652,904.36ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުވެފައެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަތަކުގެ
ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ް2111ވަނަްއަހަރުް
ގއިމްް
ކޮލަމާފުށީގަް ާ
ކުރެވުނުްވޭސްޓްް
ނމީް
މ .ކޮޅުފުށީްސު ާ

ޖމަނަޓްްސެންޓަރުް
މަނޭ ް

ޕރޮޖެކްޓްް
ރިހެބިލިޓޭޝަންް ް
ނޒާމްް
( ނަރުދަމާް ި
ޖއެސްޓީް
އމްކުރުން) ީ
ގާ ި

ދއްކުމަށް,
ބިލް ެ
222,222.22

ޑވެލޮޕްމަންޓްް
ރީޖަނަލްް ި
ފޭސްްް2ގެްް2111ވަނަް

ހރިް
ނދެއްކިް ު
އަހަރުް ު
ބިލްތަކަށްްފައިސާް
ދެއްކުން,
2,123,212.32

ރދަމާް
ވ .ފެލިދޫްނަ ު
ސއްކަތްް,
މގެްމަ ަ
ނިޒާ ު
232,312.11

ފައިސާ1,312,211.22 ,

ނސްް
ކޮންޓްރެކްޓަރްފައިނޭ ް
ރއަށްް
އުސޫލުންްކު ި
ލދޫް
ފއިވާްނ .މި ަ
ނގޮސް ަ
ގެ ް
ޒމްްފައިސާް
ދމާްނި ާ
ނަރު ަ
ދެއްކުން,
2,221,221.11

ދމާް
ރ ަ
ދއްފުށިްނަ ު
ހދ .ކުޅު ު
ސއްކަތްް
މގެްމަ ަ
ނިޒާ ު
(ް2111ވަނަްއަހަރުް
ހރިްބިލްތައް),
ނުދެއްކިް ު
22,321,222.21
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ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސް  2ގެ  2111ވަނަ އަހަރު ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ

2,159,416.83

 2111ވަނަ އަހަރު ކޮލަމާފުށީގަ ގާއިމް ކުރެވުނު ވޭސްޓް މަނޭޖްމަނަޓް ސެންޓަރު ބިލްދެއްކުމަށް

565,632.75

މ .ކޮޅުފުށީ ސުނާމީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ( ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން) ޖީއެސްޓީ

1,804,511.43

2012 cTOpir urwhwa

ދެއްކުން

ފައިސާ
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ނ .މިލަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް

2,770,241.00

ފައިސާ ދެއްކުން
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ( 2111ވަނަ އަހަރު ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތައް)
ވ .ފެލިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް

33,870,274.20
483,915.00
41,654,036.21

ޓްރަސްޓް ފަންޑް
ތަފްސީލް
ބ.އަތޮޅު ކްނޒަވޭޝަން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ

2112
4,283,954.00
4,283,954.00

ފަންޑް
ތަފްސީލް
 2112ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އެކިއެކި ފަންޑްސްތަކުން ހިގި ޚަރަދު

2112
5,652,904.36
5,652,904.36
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ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

 -2ހިންގުނު އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް

2012 cTOpir urwhwa

ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހާއި އޯޕެންޑޭ 2112
ސިވިލް ސަރވިސް އޯޕެން ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި

ދުވަހާ ގުޅިގެން  1މެއި  2112ގައި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ކުޅިވަރު ކާނިވަލުގައި މި މިނިސްޓްރީ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
ފުޓް ބޯޅަ ،ނެޓް ބޯޅަ ،ވޮލީ ،ބާސްކެޓް ،ބެޑްމިންޓަން ،ކުރިކެޓް ،ޓޭބަލް ޓެނިސް ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިނިސްޓްޜީގެ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން އޯޕެން ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 2 ،މެއި  2112ގައިވެސް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ހެނދުނު  3:11ގައި ދުވަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން
މިނިސްޓްރީއާއި

ދާއިރާއިންދޭ

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

ދިނުމާއި،

މިނިސްޓްރީއާއި

ދާއިރާއިން

ލިބެންހުރި

ވަޒީފާގެ

ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ދިނުމާއި ،މިނިސްޓްރީން ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް އަދި
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕޯސްޓަރާއި ލީފްލެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދިނުމުގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑާއި މަސައްކަތްތައް
އާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުމާއި ،މިނިސްޓްރީގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް
ތައްޔާރުކުރެވި އާންމުނަށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުނެވެ .އަދި ސިވިލް ސާރވިސް އޯޕެން ޑޭ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުވަހާ ގުޅޭ
ލޯގޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްޜީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ހިންގުނު އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް

ނންމުން
ރިޕޯޓް ި
ކުރެއްވި ކަމަށްތަކައި هللاصبحانه وتعالى އަށް حمد އާއި شكر ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ محمد
صلى هللا عليه وسلم

އަށާއި ،އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އާލު ا صحاب

ނަށް صلوات އާއި

آل م ލެއްވުން އެދި

ދުޢާކުރަމެވެ.
މިފަދަ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއް ނިމިގެންދާނީ އެތަކެއް ބައެއްގެ ހިންމަތާ މިންނަތުންކަމަށްވާތީ އެއެންމެހާ ފަރާތްތައް
ޝާމިލުވާގޮތަށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ރައްދުކުރަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި އަޅުގަޑަށް
ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ،އިރުޝާދު ލިބިފައިވާތީ ،އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަޑުގެ ވާޖިބެއް
ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެގޮތުން މި މިނިސްޓްރީގެ އެކިފަންތީގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އެކި
ވުޒާރާތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލެއްވުން ފާހަގަކޮށް
އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މީގެތެރޭގައި ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަޅުގަޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ  2112ވަނައަހަރު މިއޮފީސް ހިންގުމަށް ހިންމަތާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މި މިނިސްޓްރީގެ އެކިފެންވަރުގެ
ވެރިންނާއި ،އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް
ނިންމާލާނީ ،ދިވެހި

ޝުކުރާއި ތަޢުރީފް ރައްދުކުރަމުން ވޭތުވެދިޔަ  2112ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް

ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކަކާއި އަދަށްވުރެ ފަހި ފާގަތި މާދަމައެއް

މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި هللاصبحانه وتعالى ގެ ހަޟުތަށް ދުޢާކުރަމުންނެވެ.
 22ފެބުރުއަރީ 2112

ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

55

2012 cTOpir urwhwa

ވޭތުވެދިޔަ  2112ވަނައަހަރު މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިންވަރު

