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މި ނިސްޓ ަރގ ެ ހ ިތާބ ު 22......................................................................................................................
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަހަރު ރިޕޯޓް 2013
-1ރިޕޯޓް ފެއްޓުން
الحمد هللا رب العا لمين وا لصال ة وا لسال م على سيد نا محمد خا تم األبياء ولمر سلين وعلى
آله وصحبه اجمعين.
ނ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/32އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  2ގެ  13ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2013ވަ ަ
އ
ޒ ކުރުމަށްޓަކަ ި
ފ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މޭންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީ ް
އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކާއި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ޓ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް މިންވަރުކުރެއްވި هللا صبحانه
އަހަރު ރިޕޯރ ް

وتعالى ގެ ޙަޟުރަތުން ވާގިއެދެމުން ،މި ފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލަން ގަސްދުކުރާ ބައިތަކާބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ
ރފެއް ލިޔެލުމަކީ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ކުރު ތަޢާ ަ

ތަޢާރަފް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނަމުގައި  22މެއި  2013ގައި .ސަރުކާރުން އައު
ނ
ޒ ކުރެވެމު ް
މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދެވިއެވެ .އޭގެ ކުރިން އަލަށް އުފެއްދެވި މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުކުރެވުނު މެންޑޭޓް ތަންފީ ް
ދިޔައީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ .ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނެވި
ޓ ޗޭންޖްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވުނީ ،މިމިނިސްޓްރީއަށެވެ.
ބަދަލާއެކު ،ތިމާވެށި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ހަކަތަ ،އަދި ކްލައިމެ ް
އެއާއެކު ،ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަޔަންމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި 2 ،އޮފީހެއް
ށ ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ،މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް
މިނިސްޓްރީގެ ދަށަ ް
ސާރވިސްއާއި ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއެވެ .އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިތުރު އޮފީހެއްގެ
ރ
ގޮތުގައި ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ބ.އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އޮފީހެއް އުފެއްދެވިއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަ ު
މިނިސްޓްރީއާ

މިނިސްޓްރީގެ

ދަށުން

ހިނގަމުން

އައި

އޮފީސްތަކުން

ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއް،

އެ

އޮފީސްތަކާ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ،ހަމައެކަނި
ގ
މިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ .އެ ގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ެ
ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށާއި ،މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ
ގޮތުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ.
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ފެށުމުގެ ބަސް
ރ
ކރަމެވެ .ނިމިދިޔަ  2013ވަނަ އަހަ ު
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ު
މިނިސްޓްރީ ހިގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަޅުގަނޑު ލިބިގަންނަމެވެ.
ނިމިދިޔަ  2013ވަނަ  ،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.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ
މެންޑޭޓަށް ބަލާއިރު ،އެމެންޑޭޓްގައި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް
ގ
ށ ހުސްވި އަހަރު ެ
ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ފެނާ ،ކަރަ ންޓާއި ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަ ް
ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަހަރެއް ނިމިގެންދާއިރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވިގެން ނެރެވިފައިވާ ނަތީޖާ އާއި ދޭތެރޭގައި
ވިސްނާލުން މުހިއްމު ކަމަށް ދެކެމެވެ .އަހަރުތެރޭގައި ކުރިމަތިވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކާ އަޅާބަލާއިރު ހާސިލްކުރުވުނު ނަތީޖާއާ
ތޖާއެއް ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
ރ ރަގަޅު ނަ ީ
ހތްހަމަޖެހެއެވެ .އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މިއަށްވު ެ
ދޭތެރޭ ި
އ
ރަގަޅުނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރެ ް
ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެކިގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަވާ ޔުޓިލީސް ކުންފުނިތަކަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް

ދަންނަވަމެވެ.
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ތާރިޤް އިބްރާހިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް  -މެންޑޭޓް

 2.1ވިޝަން
ލ
ދިވެހިންނަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުމާއި ،ކަރބަން ނިއުޓްރަ ް
ގއި ފާޚާނަ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާދިނުން
ތިމާވެއްޓެއްގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ސާފުބޯފެނާއި ރަށްކާތެރި ގޮތު ަ

 2.2މެންޑޭޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތްތައ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އ
މނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގަ ި
ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މި ި
މިވަނީއެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް) އާއި ،ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި،
ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެ ހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި
ހިންގުން.
ށ ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ
 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮ ް
ކ ޕްލޭންތަކާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް
ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖި ް
ރޭވުން.
 .2ރާއްޖޭގެ

ތިމާވެއްޓާއި،

މޫސުމަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާއި،

ހަކަތައާއި ފެނާއި

ނަރުދަމާއާއި

މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ

ބެހޭ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމާއި ،އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން
ހޯދައި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .އަދި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެ
ނ
ތތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ެ
ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާ ް
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .3ރާއްޖޭގެ

ތިމާވެއްޓާއި،

މޫސުމަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާއި،

ހަކަތައާއި

ފެނާއި

ނަރުދަމާއާއި

މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ކަންކަން
ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
މ
 .2ސިވިލް ވޯކްސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .އަދިި ،
ށ އެނިޒާމުތަކުން
އ ކަނޑައަޅާ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓާ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެ ް
ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .2ތިމާވެށްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް  -މެންޑޭޓް
ހ .ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ

ށ .އިންސާނީ ވަސީލަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
ނ .ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
ރ .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާއި،
މިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ،ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ނން.
ބ" .އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދި ު
އ
ތތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަ ް
ފރާ ް
ގ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެ ަ
ޅ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ެ
ދެވެންހުރިވަރަކުން ދިނުން.
ކ .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާހައުލު ،ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.
ވ
ރ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެ ޭ
 .3މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީ ާ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބަ އިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި ،އެކަމާގުޅިގެން
ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .9މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް
މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން.
 .11މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .11ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ސްޓްރެޓެޖީއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
ކ
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އ.ދ .އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ާ
ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 .12ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 33/33ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން ،ގަލާއި ،ވެއްޔާއި ،އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
ތަންފީޒުކުރުން.
ދ
ށދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާ ީ
 .12ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮ ް
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
އ
ކރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވަ ި
ތޢާރުފު ު
 .13އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ަ
ހިންގުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް  -މެންޑޭޓް
 .12ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،

 .12ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެވަސީލަތްތައް
ދ
ރމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،އަދި މިފަ ަ
ރާއްޖެ އަށް ތަޢާރުފުކު ު
ވސްކޮށްދިނުން.
ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގު ތަނަ ަ
ށ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ގ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮ ް
 .13ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށު ެ
ށ ޤާއިމުކުރުމާއި،
 .13ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ،ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮ ް
ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ،ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން
ކުރުން.
ރ
ތ ި
ޓ ރަޙުމަތް ެ
ށރަށުގައި ތިމާވެށް ާ
ޅ ރަ ް
 .19ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުމާއި ،މީހުން ދިރިއު ޭ
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން.
ރކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ ރޮނގުންނާއި
 .21ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،ޚިދްމަތް ފޯ ު
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
ށ
ތ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަ ް
 .21ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދްމަ ް
އ
ލުއިފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތަ ް
އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
 .22ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 .22ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކުނި ނައްތަލާނެ
އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .23ދިރޭތަކެތީގެ

ނަސްލުތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ

ސްޓްރެޓެޖީތައް

އެކުލަވާލައި

ތަންފީޒުކުރުމާއި،

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ

ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާ އި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަން
ކަށަވަރުކުރުން.
 2.2މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތައ ް
 .1މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 .2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ޓ
 .2މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރި ީ
 .3މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ުޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދ/ްސެކްޝަނ/ްމންޓ
ެ ްއޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓ

 މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރަކްޗަރ4.2
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ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ

ުޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދ/ްސެކްޝަނ/ްއޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓ
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ު ޔުނިޓު ތަކުގެ ޢަދަދ/ް ސެކްޝަނ/ ް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓ2.2

ް މިނިސްޓްރީ ޑިޕާރޓްމަންޓ
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ު ޔުނިޓު ތަކުގެ ޢަދަދ/ް ސެކްޝަނ/ ްޑިޕާރޓްމަންޓ
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ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދު
ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތ ް

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
Management
Section

Agency Tender
Committee
Finance
Section

Financia
l Control
Unit

Account
Unit

Information
Communication
Technology
Unit

Procuremen
t Section

Logistics and
Material
Management Unit

Human
Resource
Unit

Hardware,
Software and
Web Services

Works,
Goods and
Services
Unit

Servers,
Network and
Telecommunica
tion

Permanent
Secretary
Office

Legal and Internal
Audit

Executive
Secretariat Unit

Media

Political
Secretary

Document
& Management
Dispatch

Administrative
Unit

Communication and
Correspondence
main entry and Fax

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތ ް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް ބަލަމުން ގެންދިޔުމާއި،
ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ރތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ހަދައި ހިންގުމާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަ ާ
ރ
ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީ ާ
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
މ
ށ ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގައު ީ
ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެ ި
މަޖްލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ.
Environment
Department

Environmental
Conservation and
Assessment Section

Biodiversity and
SOE Unit

Pollution and
Chemical Unit

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

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 3ން ޕަރމަނަންޓް

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދު
ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް

ށޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމް
އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމް ކުރުމަ ް
ޑިޒައިން ކުރުމާއި ،ޓެ ންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން
ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދާ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ހިންގާފައިވެއެވެ .އަދި
ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ

ތކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި
ޢ ަ
މަޝްރޫ ު

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
ޓމަންޓެކެވެ.
އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ޑިޕާ ް
Climate Change
Department

Climate Change
Advisory Council

Policies and Programs
Section

Policies and Planning
Unit

Communications and
Programmes Unit

Adaptation and Mitigation
Section

Sustainable Development
Instruments Monitoring
Unit

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Clean Development
Mechanism Unit

Greenhouse Gas
Reporting Unit

Monitoring and
Evaluation Unit
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މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން  4311ވަނަ އަހަރު

ުޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދ/ްސެކްޝަނ/ްއޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމެންޓ

2013 cTOpir urwhwa

ްއެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓ
އ
ް ައެނާރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ އެނާރޖީ ގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތ
ލ
ީ ާކ ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މ
ު ެރތްތަކާއި އ
ާ ައެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފ
ހ
ޭ ެށ ކުރަންޖ
ް ައ ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމ
ި ާކުރުމަށް އުފައްދުމ

ްއެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތ
.ެމަސައްކަތްތައް ކުރުމެވ

Energy
Department

Policy and Sector
Development Section

Energy Policy &
Strategy Unit

16

International Relations
Unit

Energy Technology
Development Section

Energy Sector
Development Unit

-1

Energy Utilization &
Management Unit

Renewable Energy
Technology Unit

Project & Programming
Evaluation Unit

ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ

 2.2މުވައްޒަފުން

މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުންގ ެ އަދަދ ު

ތަފްސީލ ް
ސިޔާސީ ބޭފުޅުން

2

ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން

3

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

12

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

21

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

2

ޖުމްލަ

32

މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
50

13
4

2
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓ

ސީނިއަރ ސިވިލް

6

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން

ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ
މުވައްޒަފުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

17

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް – އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ

 2112ގައި މުޅި މިނިސްޓްރީގައި ތިއްބެވި އެކި ފަންތީގެ
މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުން

14
10
6

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އިލެކްޓްރީޝަން
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 .3ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް
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 .6ސަޕޯޓް ސަރވިސް

(މަސައްކަތު ،އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން)
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ނެތް
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ނެތް
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2

ޖުމުލަ އަދަދު
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ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

20

މުވައްޒަފުން
 4311ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  9ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކަށް  22މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްވެސް ނިމިފައިވެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހުގެ މަގާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް

 .8މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރގެ ނިޔަލަށް)

ބ
ރ ފެށުނުއިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދު މަގާމު ގައި ތި ި
 4311ވަނަ އަހަ ު

ނެތް

އަދަދު
ށ ވެއްދުނު1
 4311ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ މަގާމަ ް
އަދަދު
 2112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ މަގާމުން ބަދަލު ނެތް
ކުރެވުނު އަދަދު
 4311ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ

1

މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު އަދަދު
 4311ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ މަގާމްތަކުގައި

ނެތް

މިހާރު ތިއްބެވި އަދަދު

 .9ސަޕޯޓް ސްޓާފް

( އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރާ

ދެމެދު )

ފށުނުއިރު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ
 4311ވަނަ އަހަރު ެ

4

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
 4311ވަނަ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ

3

މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު
 4311ވަނަ އަހަރު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

1

އޮފިސަރުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު
 4311ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ

6

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ޖުމުލަ އަދަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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މުވައްޒަފުން

.11

ސަޕޯޓް ސަރވިސް

(މަސައްކަތު ،އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން)

ރ ފެށުނުއިރު އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ3
 4311ވަނަ އަހަ ު
ޢަދަދު:
 4311ވަނަ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު:

1

 4311ވަނަ އަހަރު އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުން ބަދަލު ކުރެވުނު އަދަދު

ނެތް

 4311ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުން

2

ވަކިކުރެވުނު އަދަދު
 4311ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމްތަކުގައި ތިބި

2

ޖުމުލަ އަދަދު

 .11ރަޖިސްޓްރީ މަޤާމާއި ބެހޭ
ތބި އަދަދު
ލސަރވިސް މަގާމުތަކުގައި ި
 2112ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވި ް

7

ގމުތަކުގެ އަދަދު
ލސަރވިސް މަ ާ
ގ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ވަކިކުރެވުނު ސިވި ް
 4311ވަނަ އަހަރު ެ

3

ވޒީފާދެއްވި ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު
ގ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އަލަށް ަ
 4311ވަނަ އަހަރު ެ

4

ލ ތިބި އަދަދު
ތކުގައި ޖުމް ަ
ވލްސަރވިސް މަގާމު ަ
ގ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ސި ި
 4311ވަނަ އަހަރު ެ

8

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

22

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -2އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މތު
 2013ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫ ާ

2013 cTOpir urwhwa

 2.1ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ
 2.1.1މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން  -ގދ .ތިނަދޫ،
ފެށި ތާރީޚް:

 12މާރޗް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޯގަސްޓް 2113

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 92,333,222.31ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:
ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ،ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ގދ .ތިނަދޫ
ނދޫގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި،
އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ .މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތި ަ

ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް

ބެހެއްޓުމާއި ،ސީއައުޓްފޯލް ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ގދ .ތިނަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އިފްތިތާޙް ކުރުން

 2.1.2މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން – ލ .ގަން
ފެށި ތާރީޚް:
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 13ފެބްރުއަރީ 2112
ނޮވެމްބަރ 2113

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 32,292,213.33ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)
ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:
ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ،ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ލ .ގަމުގައި
ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ސީއައުޓްފޯލް ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ލ .ގަން ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

 2.1.2ޔޫއެސްއެއިޑް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ޓު އެންހޭންސް ކްލައިމެޓް ރިޒެލިއަންސީ އެންޑް ވޯޓަރ
ސެކިއުރިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް – ޅ .ހިންނަވަރު
ފެށި ތާރީޚް:

 23ސެޕްޓެމްބަރ 2111

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކެމޮނިކްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް  /ޔޫއެސްއޭ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔޫއެސްއެއިޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:
ފައިސާ ނެތުމުން ހއ .ދިއްދޫ މަޝްރޫއުން އުނިކުރެވި ،ކިމޮނިކްސް އިން ރިވައިސްޑް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 2112ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި،
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ .މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލ .ގަމުގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންމްޕް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.1.3ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ޓު ރ .ދުވާފަރު
ފެށި ތާރީޚް:

 13މާރޗް 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ އެހީގައި

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 12މިލިޔަން ރުފިޔާ
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ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

ސްޓޭޓަސް:
ޢ އެޕްރީލް  2112ގައި ވަނީ ނިމިފަ
މި މަޝްރޫ ު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުގެ ހުރިހާ
ގޭގެއަށް ހޮޅިގުޅުން.

ރ .ދުވާފަރު މަޝްރޫޢު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 2.1.2އިންކްރީޒިނ ްގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް 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:

 3.22މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:
ތިންރަށުގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން މި މަޝްރޫއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނޮޕްސް ގުޅިގެން ތަންފީޒު ކުރާ
އ
މަޝްރޫއެކެވެ.ތިންރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  12އޯގަސްޓް  2112ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާ ި
ޙަވާލުކުރެވި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ދށުން ޑިސެނިލޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި ގޭގެއަށް ފެން ހޮޅި ގުޅައިދިނުން އަދި ގޭގޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ
ރޢުގެ ަ
މި މަޝް ޫ

ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްތަކާއި ،މިކަމާއި ގުޅިގެން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމާއި،
ވަޞީލަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
 2112 2.1.2ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސ ް.އައ ި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  9ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމްކުރުމު – ހއ .ކެލާ ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ .އިހަވަންދ ޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް ،ށ .ކަނޑިތީމް ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ .އަލިފުށި،
ރ .މަޑުއްވަރި އަދި ރ .މީދޫ
ފެށި ތާރީޚް:

 13ސެޕްޓެމްބަރ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޯގަސްޓް 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 491,650,295ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:
ގ
މ ެ
މ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރު ު
ގ ނަރުދަ ާ
 2112ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  9ރަށު ެ
އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ ،ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  13ސެޕްޓެމްބަރ  2112ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2112ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ސާރވޭ ކުރުމާއި ޑިޒައިން މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ށތަކުގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި،
މ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަ ް
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނަރުދަ ާ
ސީއައުޓްފޯލް ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
 2112 2.1.3ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސ ް .އައ ި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  2ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމްކުރުމު – އދ .މާމިނގިލި ،މ .ދިއްގަރު އަދި މ .މުލައ ް
ފެށި ތާރީޚް:

 12އޯގަސްޓް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 2113

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 117,466,470ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:
 2112ވަ ނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  2ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ ،ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  12އޯގަސްޓް  2112ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ2112 .
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑިޒައިން މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ވާރެ ފެން ތާނގީން ފެން ނަގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ބިމުގެ ފެން ރަނގަޅު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ފ
ސ ު
ާ
އ ޤާއިމްކުރުން .އަދި ރައްކާތެރި
ޑ އުސޫލުން  2ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެ ް
ނޑް ބިލް ް
ޑިޒައިން އެ ް
ށ
ހ ގޭގެއަ ް
ދ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމާއިއެކު ،ރަށްތަކުގެ ހުރި ާ
ރ ފެން އުފައްދާ ޭ
ރައްކާކުރެވޭނެ ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި ،ލޮނުފެނުން މީ ު
ހޮޅިގުޅައިދެވޭނެއެވެ.

ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 2.1.3ރެއިންވޯޓަރ ހާރވެސްޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް -އއ .އުކުޅަސ ް
ފެށި ތާރީޚް:

 13މާރޗް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ވެޕްކޮސް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:
ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޙިލޭ އެހީގައި އއ .އުކުޅަސް ގައި ރެއިންވޯޓަރ ހާރވެސްޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް
ހިންގުމަށްޓަކައި ،ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  13މާރޗް  2112ގައި ވަނީ ކޮންސަލްޓެންޓާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި
ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ދމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ވާރޭ ފެނާއި ،ޑީސެލިނޭޓް ފެނާއި އެއްކޮށް މުޅި ރަށަށް ެ
 2.1.9ހއ .ތުރާކުނުގައި ޤާއިމްކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ފެށި ތާރީޚް:

 3މެއި 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން (އަމިއްލަ ފަރާތް)

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

އަގު ކަނޑައެޅިފައެއްނުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަށްތަކުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ ވިއުގައެއްގެ ޤާއިމްކުރެވި ،ފެން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ސްޓޭޓަސް:
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއާއި އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން އާއި އެކު  3މެއި 2112
ގައި ސޮއިކުރެވި 2112 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑިޒައިން ގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ތުރާކުނުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 2.1.11ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިނ ްގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހދ .ހަނިމާދު އަދި ރ .ކިނޮޅަސް ގައި
ޤާއިމްކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ފެށި ތާރީޚް:

 21މެއި 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 13ޖުލައި 2113

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ނޫމަޑި ރެސިޑެންސް ރިސޯޓް

އެހީގެ ބާވަތް:

ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހައުސިންގ ސްކީމާއި ގުޅުވައިގެން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

އަގު ކަނޑައެޅިފައެއްނުވޭ

ސްޓޭޓަސް:
މި ދެރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  21މެއި  2112ގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ
ސޮއިކޮށްފައި .އަދި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހދ .ހަނިމާދު

އާއި ރ .ކިނޮޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހެދުމުގެ އެމަންޑްމަންޓުގައި

ރށުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ވަނީ
 19ޖޫން  2112ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި .އަދި  2112ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދެ ަ
އެޕްރޫވް ކުރެވިފަ އި .އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހދ .ހަނިމާދޫ އަދި ރ .ކިނޮޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން .މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަށްތަކުގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ސީއައުޓްފޯލް

ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
 2.1.11ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިނ ްގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހއ .ދިއްދޫގެ އަލަށް އާބާދުވާ
ޞަރަޙައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި އަދި މުޅި ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުން
ފެށި ތާރީޚް:

 21ޖުލައި 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 21ޖުލައި 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޖީ އެންޑް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހައުސިންގ ސްކީމާއި ގުޅުވައިގެން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

އަގު ކަނޑައެޅިފައެއްނުވޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ސްޓޭޓަސް:
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ޖީ އެންޑް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު  21ޖުލައި  2112ގައި
ވަނީ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި 2112 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޕްރިލިމިނަރީ

ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ހއ .ދިއްދޫގެ އަލަށް އާބާދުވާ ޞަރަހައްދުގައި

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި ،މުޅި ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުރުން  .މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިއްދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރުހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ގޭގެގއަށް ފާޚާނާ
ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޓ
ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ސީއައުޓްފޯލް ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަން ް

ށތަކުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް
ރ ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަ ް
ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އަދި ރައްކާތެ ި
ނ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ ވިއުގައެއްގެ ޤާއިމްކުރެވި ،ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި ،ލޮނުފެނުން މީރު ފެ ް
އުފައްދާދޭ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމާއިއެކު ،ރަށްތަކުގެ ހުރިހާ ގޭގެއަށް ހޮޅިގުޅައިދެވޭނެއެވެ.
 2.1.12އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތ ް ނިންމުނ ް
ފެށި ތާރީޚް:

 12މެއި 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 12މެއި 2113

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ފެކަނަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

ޔ
 5,397,000ރުފި ާ

ސްޓޭޓަސް:
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މުޅިން

ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާއި ޙަވާލުކުރެވި ،އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި  12މެއި  2112ގައި ވަނީ އެގްރިމެންޓުގައި
ސޮއިކުރެވި ،މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް
ޚިދުމަތް ދިނުން.
 2.1.12ގދ .ތިނަދޫ ގެ އާރޯ ޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ ް
ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 2.1މިލިޔަން ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ދަނީ ކުރެވެމުން.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ސްޓޭޓަސް:
މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ތިނަދޫ އާރޯ ޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.
 2.1.13ޕްރޮވިޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  2އައިލެންޑްސ ް
ފެށި ތާރީޚް:

 22ސެޕްޓެމްބަރ ( 2112އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި)

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

އެހީގެ ބާވަތް:

އައި.ޑީ.ބީ ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 12މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:
 21އޮގަސްޓް  2112ގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިން ވަނީ ލޯން އެޕްރޫވް ކޮށްފައި .އަދި  22ސެޕްޓެމްބަރ  2112ގައި
ލޯން އެގްރިމެންޓުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައި 2112 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ށތަކުގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި،
މ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަ ް
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނަރުދަ ާ
ސީއައުޓްފޯ ލް ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
 2.1.12ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  2އައިލެންޑްސ ް
ފެށި ތާރީޚް:

އަދި ނުފެށޭ

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

------------

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

----

އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 21މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:
ރ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ރިވައިސްޑް ލޯން އެގްރިމެންޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި 2112 .ވަނަ އަހަ ު
ނިމިގެން ދިޔައިރު ލޯން އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައެއްނުވޭ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަށްތަކުގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި،

ފ
ސީއައުޓްފޯލް ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އަދި ރައްކާތެރި ސާ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

30

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަށްތަކުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ ވިއުގައެއްގެ ޤާއިމްކުރެވި ،ފެން
ރައްކާކުރެވޭނެ ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި ،ލޮނުފެނުން މީރު ފެން އުފައްދާދޭ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމާއިއެކު ،ރަށްތަކުގެ ހުރިހާ ގޭގެއަށް
ހޮޅިގުޅައިދެވޭނެއެވެ.
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 2.1.12ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިނ ް ޏ .ފުވައްމުލައ ް
ފެށި ތާރީޚް:

އަދި ނުފެށޭ

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

އެހީގެ ބާވަތް:

ކުވައިތްފަންޑް ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 11.22މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:
 22ނޮވެމްބަރ  2112ގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިން ވަނީ ލޯން އެޕްރޫވް ކޮށްފައި 2112 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ލޯން
އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދިޔައީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ފާޚާނާ ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ސީއައުޓްފޯލް

ސިސްޓަމްއެއްގެ އިތުރުން ސްވޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓެއްގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އަދި ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެނުގެ ވިއުގައެއްގެ ޤާއިމްކުރެވި ،ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ޓޭންކް
ބެހެއްޓުމާއި ،ލޮނުފެނުން މީރު ފެން އުފައްދާދޭ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމާއިއެކު ،ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭގެއަށް ހޮޅިގުޅައިދެވޭނެއެވެ.
 2.1.13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ފެށި ތާރީޚް:

މާރޗް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-----

ސްޓޭޓަސް:
ސ
ލހުގައި ބަހު ް
ރއްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ،މަޖި ީ
ނ  2112ގައި ަ
ފެނުގެ ޤާނޫނު ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު  13ޖޫ ް
ށހެޅުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.
މޖިލީހަށް ބިލް ހު ަ
ކުރުމަށްފަހު ބިލް ބަލައިގެންފައިނުވާތީ ،އަލުން ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ދިވެހި

ޖގައި
ރާއް ޭ

ފެނާއި

ނރުދަމާގެ
ަ

ޚިދުމަތް

ގތުމާއި
ބ ަ
ލި ި

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

އ
ގ ި
ރއްޤީކުރުމު ަ
ތަ ަ

ނ
ކއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅު ް
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަ ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.1.13ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ ޖީއައި.އެސް ޤާއިމްކުރުނ ް
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް:

ޑރ .އަހުމަދު ޝާއިގު

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނިސެފް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 630,000ރުފިޔާ

2013 cTOpir urwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2112

ސްޓޭޓަސް:
ޖީއައިއެސް ގެ ޑޭޓަރބޭސް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި .އަދި ޖީއައިއެސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވިފައި.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން
 2.1.19ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުނ ް
ފެށި ތާރީޚް:

އޯގަސްޓް 2112

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2112

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
 3,000ޔޫއެސްޑޮލަރ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޓްރޭނިންގ ތައް ބޭއްވިފައި.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ސާފް ބޯފެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް
ތައްޔާރުކުރުން.

ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޓްރޭނިންގ އިފްތިތާޙްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.1.21ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުނ ް.
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2112

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3,000ޔޫއެސްޑޮލަރ

2013 cTOpir urwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

2112

ސްޓޭޓަސް:
ޕޯސްޓަރ އަދި ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުން ޙޭލުންތެރިކުރުވުން.

 2.2ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 2.2.1އިންޓަރގްރޭޓިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރިސްކް އިނ ް ޓު ރިޒިލިއަންޓް އައިލެންޑް ޕްލޭނިންގ އިންދަ މޯލްޑިވްސ ް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
UNDP, UNISDR, LDCF (GEF), Government of

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް
Maldives
މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

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

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

 2,332,991.23ރުފިޔާ.

އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2119

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

އެޕްރިލް 2111

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2113

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:

22%

މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު ދުވަސް:

-

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2113

 2.2.2ކްއެންޓިފައިނ ްގ އިމްޕެކްޓްސް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ އިން އަ  2ޑިގްރީ ސެލްސިއަސ ް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

European Union

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

254,784.66

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

-

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2111

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2014

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:
މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު ދުވަސް:

-

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2112

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް
މަޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާވޭތައް ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ލޭންޑް އެންޑް
ސާވޭ އޮތޯރިޓީ އާއި އެކުވަނީ ކޮށް ނިމިފައެވެ .ނަމަވެސް ފައިނަލް

މޮޑެލިންގ އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ފައިނަލް

2013 cTOpir urwhwa

ކުރުމަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
 2.2.2ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

 ( GEFގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

8,943,600.00( 520,000.00 USDރ)

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

 524,970.87ރ

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2112

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:

30%

މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު ދުވަސް:

-

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް
ށ ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޔުނެޕްއިން ހޯދުމަށްދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަ ް
މަޝްރޫޢުގެ ފިޒިކަލް ސާރވޭތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ .ސޯސަލް ސާރވޭގެ ހެލްތު އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ
އެކަށިގެންވާ ބަޖެޓެއް ނެތުމުން ހުއްޓިފައެވެ.

 2.2.3އިންކްރީޒިނ ްގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް އިން
ހއ .އިހަވަންދޫ ،އދ .މަހިބަދޫ ،ގދ.ގައްދޫ
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް ،ދިވެހި ސަރުކާރު

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 115,565,970.00ރުފިޔާ.

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

 1,724,485.59ރުފިޔާ.

މަސައްކަތް ސޮއި ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 2111

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ފެބުރުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2112

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:

2%

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2112

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

34

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.2.2ސްޓްރެންތިނ ްގ ލޯ ކާރބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓެޓަރޖީސ ް
މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

GEF

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

USD 4,360,000.00

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

-

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

2112

2013 cTOpir urwhwa

މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:
ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:
-

މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު ދުވަސް:
މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް

 PIFއެޕްރޫވްކޮށް  PPGފައިނަލް ޑްރާފް ނިންމުމަށްފަހު ފައިނަލް ރިވިއު ކުރުމަށް ޔުނެޕްއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

 2.2.2އެސިސްޓެންޓް ފްރޮމް ގިޒް ( ޕްރޮޖެކްޓް ޓު ބީ ޑިޒައިންޑް )
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

GIZ

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

USD 4,047,000.00

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

-

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2112

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:
މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު ދުވަސް:

-

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް
ޓ ބޯޑު ރޯޑްމެޕާއި ދެރަށެއްގެ  PVޑްރާފްޓް
ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރިމެންޓްގައިވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ .ޑްރާފް ް
ޑިޒައިން ވަނީ ނިމިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

35

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 DANID 2.2.3ގްރީން ފެސިލިޓ ީ
މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

DANIDA

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

USD 234,000.00

މިހާތަނަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

-

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2111

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ޖުލައި 2113

2013 cTOpir urwhwa

މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު:
މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު ދުވަސް:

-

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަޝްރޫޢުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސ ް
މ
ޖކްޓްގެ ފަހު  2މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަ ަ
ފޓް ފައިނަލް ކުރުމާއި ޕްރޮ ެ
ކާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓްރެޓަޖީގެ ޑްރާ ް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީއެވެ.

 2.2ހަކަތައިގެ ދާއިރާ
 2.2.1ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

2119

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 19އޭޕްރީލް 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ސިސްޓަމް (ޖިކްސް) ،ޖަޕާން

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ ،ހިލޭ އެހީގެ އަދަދު:
1

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

ބިލިއަން ޔެން (  11.1މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

 1ބިލިއަން ޔެން (  11.1މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

މި މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭގެ  2އިމާރާތެއްގައި  231ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  21މާރޗް  2112ވަނަ ދުވަހު ނިމި  23މާރޗް  2112ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި
ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މި ގޮތުން ވެލާނާގެ ބިލްޑިންގ ގައި  31ކިލޯވޮޓު ،ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް އިމާރާތުގައި  31ކިލޯ ވޮޓު
ކަލާފާނު ސްކޫލް އިމާރާތުގައި  32ކިލޯ ވޮޓު ،ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިންގ ގައި  31ކިލޯ ވޮޓު

،
ދ
އަ ި

ފެކަލްޓީއޮފް ހެލްތް ސައިންސް ގެ އިމާރާތުގައި  22ކިލޯ ވޮޓު ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.
މި މަޝްރޫއުގެ  2ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އާ އިމާރާތާއި ހުޅުމާލޭ
ހޮސްޕިޓަލުގައި  22ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ޓޮޔޯޓާ ސުޝޯ ކޯޕަރޭޝަނާއި  19ޖުލައި
 2112ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
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 2.2.2ކްލީން އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1މެއި 2111

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 1ސެޕްޓެމްބަރ 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިލޭ އެހީ،
ހިލޭއެހީގެ އަދަދު  2,530,000 :އެމެރިކާ ޑޮލަރ (39,012,600
ރުފިޔާ )

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

 2,530,000އެމެރިކާ ޑޮލަރ ( 39,012,600ރުފިޔާ )

ރތަމަ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ގދ.ތިނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅާލެވިފައިވާ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ
މި މަޝްރޫއުގެ ފު ަ
ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއާއި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސީ.އީ.ސީ.އީ.ޕީ އޮއޭސިސް ނިއު
އެނަރޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ދެމެދު  21މާޗް  2112ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ .އަދި  2112ވަނަ އަހަރުގެ
އޮގަސްޓް މަސް ތެރޭގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާ ،ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރ މަސްތެރޭގައި ވަނީ
ނިމިފައެވެ .މި ގޮތުން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވުނު ޢިމާރާތްތަކަކީ ތިނަދޫ ސްކޫލް ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލް އަދި ތިނަދޫ
އިންޖީނުގެއެވެ .ތިނަދޫ ސްކޫލްގައި  122ކިލޯވޮޓު ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގައި  129ކިލޯވޮޓު އަދި ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި 32
ކިލޯވޮޓު ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ .ސިސްޓަމްތަކުގެ ޖުމްލަ ކެޕޭސިޓީއަކީ  213ކިލޯވޮޓެވެ .މި ސިސްޓަމް އިންސްޕެކްޓްކޮށް
ކޮމިޝަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރ މަހު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
މި މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ކޮމްޕޯނެންޓްކަމަށްވާ "އެނަރޖީ ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް އެފިޝިއެންސީ އިމްޕްރޫވްމެންޓް" ގެ
އެއްބަސްވުމުގައި "ޑެނިޝް އެނަރޖީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮންސޯނަންޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއިއެކު 3
އޭޕްރީލް  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫއުގެ އިންސެޕްޝަން  2112ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް
އ
މަސްތެރޭގައި ގދ .ތިނަދޫގައި ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ .އަދި މި ކޮންސަލްޓެންސީގެ ދަށުން ތިނަދޫގެ  21ޢިމާރާތެއްގަ ި
ގ
އެނަރޖީ އޮޑިޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭތައްވެސް ވަނީ  2112ވަނަ އަހަރު ހަދާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއު ެ
ފން ވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.
ދަށުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެ މުވައްޒަ ު
ގ
ޝރޫއުގެ ތިންވަނަ ކޮމްޕޯނެންޓް ކަމުގައިވާ "ޓެކްނޮލޮޖީ އެސެސްމެންޓް އެންޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޕްލޭނިންގ" ެ
މި މަ ް
އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފިޗްނަރ ޖީ.އެމް.ބީ.އެޗް އެންޑް ކޯ .ކޭ.ޖީ

ދ
އާއި ދެމެ ު

 12މެއި  2112ވަނަ ދުވަހު ސޮއި ކުރެވުނެވެ .މި މަޝްރޫއުގެ އިންސެޕްޝަން  2112ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ވަނީ
ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ .އަދި ޑްރާފްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ނޮވެމްބަރ މަހު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މި މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ގދ .ތިނަދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ  221ކިލޯވޮޓުގެ ނިޒާމަކާއި ،ކޮންޓްރޯލް
ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުށަހަޅައި ބީލަން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2112
ދ
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިނަދޫގެ ެ
އދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަ ް
ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ .ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަ ށުން އަވިން ހަކަތަ އުފަ ް
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ޢިމާރާތެއްގައެވެ.

 2.2.2ސަޕޯޓް ފޯރ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ސްޓްރަޓެޖީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1ފެބްރުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 21އޮކްޓޯބަރ 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

ޖީ.އައި.ޒެޑް ،ޖަރމަނީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ (  ) GIZހިލޭ އެހީ ،ހިލޭއެހީގެ
އަދަދު  4,124,513 :އެމެރިކާ ޑޮލަރ ( 636,000,000ރުފިޔާ )
 4,124,513އެމެރިކާ ޑޮލަރ ( 636,000,000ރުފިޔާ )

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2112ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
ށ
މ ް
ދށުން ރ.އުނގޫފާރު  ،އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައެޅި މިކަ ަ
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ަ
ބޭނުންވާ އެސެސްމެންޓްވަނީ ހެދިފައެވެ .އަދި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރެވި ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ވަނީ
ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި

ނ
އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެގްރީމެންޓްގައި  13ޑިސެމްބަރ  2112ވަ ަ

ދުވަހު މި މިނިސްޓްރީއާއި  GIZއާއިއެކު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.2.3އެކްސެލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ )(ASPIRE
މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 21ޑިސެމްބަރ 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1ޖެނުއަރީ 2112

ތ
އެހީދޭ ފަރާ ް

40,092,000

2,600,000

ސަރުކާރު

165,765,000

10,750,000

 CIFހިލޭ އެހީ

77,100,000
655,350,000

5,000,000
42,500,000

WB IDA
ޕްރައިވެޓް

ބޭރުގެ އެހީގެ ޖުމްލަ:

898,215,00

58,250,000

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

938,307,000

60,850,000

ފރަތަމަ ބަޔަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރެޕެރޭޓަރީ އެސިސްޓަންޓް އަށް ލިބިފައިވާ  1މިލިއަން ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރުގެ ހިލޭ
މި މަޝްރޫޢުގެ ު

އެހީގައި މަޝްރޫޢުތައް ެފށުމަ ްށ ބޭނުންވާނެ ސްޓަޑީތައް ހެދުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ASPIRE
އ
ލ ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަތަ ް
ގެ ސްޓަރކްޗަރ ހެދުމާއި ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ބިނާކޮށް މާ ެ
ގ ބޮޑު ބައެއްގެ
ގުޅުވާލުމާއި ،ކުނިބުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ސްޓަޑީތަކެވެ .މިގޮތުން ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި މަޝްރޫޢު ެ
މަސައްކަތް ފެށިގެން ގޮ ސްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ފރަތަމަ ބަޔަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރެޕެރޭޓަރީ އެސިސްޓަންޓް އަށް ލިބިފައިވާ  1މިލިއަން ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރުގެ ހިލޭ
މި މަޝްރޫޢުގެ ު

އެހީގައި މަޝްރޫޢުތައް ެފށުމަ ްށ ބޭނުންވާނެ ސްޓަޑީތައް ހެދުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ASPIRE
އ
ލ ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަތަ ް
ގެ ސްޓަރކްޗަރ ހެދުމާއި ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ބިނާކޮށް މާ ެ
ގ ބޮޑު ބައެއްގެ
ގުޅުވާލުމާއި ،ކުނިބުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ސްޓަޑީތަކެވެ .މިގޮތުން ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި މަޝްރޫޢު ެ
މަސައްކަތް ފެށިގެން ގޮސްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
-

ޑ
ރ އެސިސްޓަންސް ގެ އެގްރީމަންޓުގައި މާރޗް މަހުގެ  13ވަނަ ދުވަހު ވާރލް ް
 ASPIREގެ ޕްރެޕަރޭޓަ ީ
ބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެކު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .އަދި އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން މި މަޝްރޫޢުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ޕްރިޕެރޭޓަރީ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ތައްޔާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

-

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި

ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓަ ކޯޑިނޭޓަރެއް ހޮވާ މި

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
-

އެސްޕަޔަރ ޕްރޮގްރާމް ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ކަމަށް ވާ "ސްޓްރަކްޗަރިންގ އެޑްވައިޒަރސް" ގެ
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވާ މަރކަޑޯސް އާއިއެކު  13ނޮވެމްބަރ 2112
ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސޯލަރ ޕީވީ ،ވިންޑް ،ވޭސްޓް އަދި އިއާދަކުރަނިވި
އެހެނިހެން

ވަސީލަތްތަކުގެ

ދާއިރާއިން

ޕްރައިވެޓް

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ހޯދޭނެގޮތުގެ

ސްޓްރަކްޗަރ

ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޑިސެމްބަރ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތުގެ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓް ވަނީހުށަހަޅާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

39

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
-

މި ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު ވާރލްޑް ބޭންކް އާއި
ގ
ސްޓަރަކޗަރިންގެ އެޑްވައިޒަރސް ބައްދުލުކޮށް ބޭނުންވާނެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވި ،ހަދަން ޖެހޭ ސަރވޭތަކު ެ
މަ ސައްކަތްތައް ނިމި ،ފުރަތަމަ ހިންގޭނެ ސޯލާ ފޮޓޯވޮލްޓެއިކް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލިސްޓެއް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާއިއެކު  22ޑިސެމްބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނެވެ .މި ޕްލޭން
އިން "ގްރޭޓަރ މާލެ" ސަރަޙައްދުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވައްތަރާއި ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރުތައް ދެނެގަނެ،
އ
ށތައް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަކުން ގުޅުވާލެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި ،މިކަމަށް މާސްޓަރޕްލޭން އެ ް
މި ސަރަޙައްދުގެ ރަ ް
ހެދޭނެއެވެ .މީގެ މަޤްޞަދަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމްތައް ގުޅާލެވޭނެ މިންވަރު
އިތުރުކުރުމެވެ.

-

ށ
ޝރޫއު ހިންގުމަ ް
ރ .ވަންދޫ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓު ޓު އެނަރޖީ މަ ް
ނ
ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ބަ އެއް އައިރީނާ/އޭޑީއެފްޑީ ލޯންގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް  2112ވަ ަ
އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުނެވެ .ހަމަ މިއަހަރުތެރޭގައި މި ޕްރޮޕޯސަލް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވިފައިވާކަން
އެންގުނެވެ .އަދި މި ލޯން ހަމަޖެހޭނެކަން  2112ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ދ
އ ި
ޓސް" ގެ ނަމުގައި ރ .ވަންދޫ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ަ
" ޕްރިޕެއަރިންގ އަ އުޓަރ އައިލެންޑް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކް ް
ގ
ޓ ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމު ެ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކް ް
ތތަކުގެ އީ.އޯ.އި އިވެލުއޭޓްކޮށް
މަސަ އްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާ ް

 12ނޮވެމްބަރ ގައި

ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ .ނަމަވަސް ،ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ގެ އަގު މާ ބޮޑުކަމުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ
ތެރޭގައި މި ޕްރޮޕޯސަލްގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ނިގޯޝިއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
 2.2.2ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނ ަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް )(POISED
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1ޖެނުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 21ޑިސެމްބަރ 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ދިވެހި ރުފިޔާ އިނ ް

އެމެރިކާ ޑޮލަރުން

އެހީދޭ ފަރާތް

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގ ު

123,360,000

8,000,000

ސަރުކާރު

196,605,000

12,750,000

ސީ.އައި.އެފް

92,520,000

6,000,000

އޭ.ޑީ.ބީ

154,200,000

10,000,000

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

46,260,000

3,000,000

އެހެނިހެން

ބޭރުގެ އެހީގެ ޖުމްލަ

489,585,000

31,750,000

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

612,945,000

39,750,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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-

"ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓެގްރޭޝަން ޕްލޭން" ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތުގެ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
އ
ށ ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޮވާ ،އެ ކޮންސަލްޓެންޓުން ވަނީ ފަސް ރަށެއްގަ ި
މ ް
ރ މަސައްކަތްތައް ކުރު ަ
ޝރޫއުގެ ޕްރިޕަރޭޓަ ީ
މި މަ ް
އިނިޝިއަލް އެސެސްމަންޓްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ .މި ފަސް ރަށުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރިލިމިނަރީ

އެނެލިސިސްއެއް ވަނީ ހަދާފައެވެ .މި ދިރާސާތައް ޖުލްމަ  123ރަށެއްގައި ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.
 2.2.2ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުނ ް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1ޖެނުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 21ޑިސެމްބަރ 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރު (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ)

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

ޔ
 1,500,000ރުފި ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އޮފީސް ޢިމާރާތްކަމުގައިވާ ގްރީން ބިލްޑިންގ ފުރާޅުގައި ސޯލަރ ޕީވީ
މ
ހ ވިއަރސޮލް އާރ.އީ މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެި .
ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  13މެއި  2112ވަނަ ދުވަ ު
މަސައްކަތުގެ ދަށުން  22ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2112ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

 12 2.2.2ރަށެއްގައި  30%އާއި އެއްވަރަށް ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްހަރުކުރުން.
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1ޖެނުއަރީ 2112

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލްކޮށްފައި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

ޔ
 308,400,000ރުފި ާ

މި މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ 12 .ފަރާތަކުން އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް
ރތަކުންނެވެ .ބިޑް އިވެލުއޭޝަން
ދ ފަ ާ
ހުށަހެޅިއެވެ 12 .ސެޕްޓެމްބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ހުށަހެޅީ ެ
އ
މަރުހަލާގައި މީގެތެރެއިން އެއް ފަރާތް ޑި ސްކޮލިފައިކުރެވުނެވެ .ހޮވުނު ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ޝަރުތުތަކަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގަ ި
ކކަށްވާތީ ޕްރޮޖެކްޓް ކްލޯޒްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އިންވެސްޓްކުރުމަށް މާހައުލު އޮތްގޮތުން ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތް ޝަރުތުތަ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 2112ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަމާއި ގުޅޭ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.2.3ސޯލަރ ގްރިޑް ކަނެކްޓެޑް ސިސްޓަމް ފޮރ ސްމޯލް އައިލެންޑ ް
މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 21ޑިސެމްބަރ 2113

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

ކަންސާއި އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ކޮމްޕެނީ (ކެޕްކޯ) ،ޖަޕާން

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ -މަޝްރޫއުގެ ،40%
ޖީސެޕް 60%

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 21-31މިލިއަން ޔެން

މި މަޝްރޫއުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގައި  13މާޗް  2112ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ ،ގްލޯބަލް ސަސްޓެއިނެބަލް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޕާރޓްނަރޝިޕް (ޖީސެޕް) ،އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް،
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި ކަންސާއި އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ކޮމްޕެނީ (ކެޕްކޯ)ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރިއެވެ.
 2.2.3ޕްރޮވިޝަން އޮފް ގުޑްސް ފޮރ އެޑްރެސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

2111

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

2112

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ކޮމިޝަން ،ޗައިނާ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 211މިލިއަން އާރް.އެމް.ބީ

ޖ އައިސްފައިވަނީ 19
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި  267,750ލެޑް ޓިއުބް ރާއް ެ
އޭޕްރީލް  2112ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި ޝިޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ  12ވޮޓުގެ  210,000ލެޑް ޓިއުބް ލައިޓް12 ،
ބ ލައިޓް 3 ،ވޮޓުގެ ލެޑް  5,250ޑްރައިވަރސް13 ،
ވޮޓުގެ  210,000ލެޑް ޑްރައިވަރސް 3 ،ވޮޓުގެ  5,250ލެޑް ޓިއު ް
ވޮޓުގެ  52,500ލެޑް ޓިއުބް ލައިޓް އަދި  13ވޮޓުގެ  21,000ލައިޓް ހޯލްޑަރެވެ.
ރތުން ހަވާލުވީ  11އޭޕްރީލް  2112ވަނަ ދުވަހު މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ
މި ލައިޓްތަކާއިއި މިނިސްޓްރީގެ ފަ ާ
ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 11ޖުލައި 2111

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
" 2.2.9މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އައުޓްލުކް ފޮރ އިންހެބިޓެޑް އައިލެންޑްސ ް  "2112ފޮތް ނެރުން
"މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އައުޓްލުކް ފޮރ އިންހެބިޓެޑް އައިލެންޑްސް  " 2112ގެ ނަމުގައި މީހުންދިރިއުޅޭރަށްތަކުގެ ހަކަތަ އާއި
ގ
ތރެއިން ތިމާވެށްޓާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ހަކަތައި ެ
ގ ެ
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ  111ދުވަހުގެ ވަޢުދު ެ
ވ
ތ ނެރެދެއް ީ
ދާއިރާގެ މަގުޗާޓު އިޢުލާންކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ފޮ ް
ތ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަ ރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމެވެ .މި ފޮތުގައި  191ރަށުގެ މަޢުލޫމާ ު
ށގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި ،ރަށުގެ ކަރަންޓު
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މި ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަ ު
ވިއުގައިގެ މަޢުލޫމާތު ،ތެލާއި އަޑީ ތެޔޮ ބޭނު ންކުރާ މިންވަރު އަދި ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ގޭސް ބޭރުކުރާ މިންވަރު ހިމެނެއެވެ.
މިފޮތް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނީ އަޕްލޯޑްކުރެވިފައެވެ.

 2.2.11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން "ޔުނެޕް/ޖެފް އެނ ް-ލައިޓެން އިނީޝިއޭޓިވްސް ގްލޯބަލް އެފިޝިއެންޓް ލައިޓިންގް
ޕަރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" ގައި ބައިވެރިވުނ ް
ޔުނައިޓްޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ "އެންލައިޓެން" ޕްރޮގްރާމްގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ

 23އޮކްޓޯބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ބައިވެރިވެފައެވެ .މިޕާރޓްނާރޝިޕްއަކީ އަމިއްލައަށް

އިސްނަގައިގެން އެން.ލައިޓެން އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒްކަމުގައިވާ "ގްލޯބަލް ފޭސް-
އައުޓް އޮފް ކޮންވެންޝަނަލް އިންކަންޑެސެންޓް ލައިޓިންގ ބައި ދަ އިޔަ  ″2112އަށް ވާސިލް ވުމަށްޓަކައި އެހެން
ޤައުމުތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ .މި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި
ގ
ބޭނުންކުރެވޭ ހަކަތަ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ލައިޓްތައް މުޅިން ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ .މި ކަމު ެ
ސަބަބުން ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ،ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނޭދެވެ ގޭސް ތައް މަދުކުރެވި ،މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް
ށ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ކުޑަކުރެވި އަދި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ހޭދަ ކުރެވޭ މިންވަރުގެ މަދުކުރުމަ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

43

2013 cTOpir urwhwa

ބެހޭ މަޢޫލޫމާތު އެއްކޮށް  22ޑިސެމްބަރ  2112ގައި ވަނީ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި އާންމުކުރެވިފައެވެ 22 .ޑިސެމްބަރ 2112

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2013 cTOpir urwhwa

 2.2.11ދިވެހިރާއްޖެ އެސްރެޕް ސަބްކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނ ް
ދިވެހިރާއްޖެ އެސްރެޕް ސަބްކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި  22މާޗް  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އެސްރެޕް
މ
ރތުހަމަވާ ގައުމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެި .
ށ ޝަ ު
ސަބްކޮމެޓީއަކީ އެހީދޭ ގައުމުތަކާއި އެސްރެޕް ޕްރޮގްރާމަ ް
ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ އެސްރެޕްއަށް އެހީދޭ ގައުމުތަކުގެތެރެއިން  2ގައުމަކާއި ،އެސްރެޕްއަށް ޝަރުތުހަމަވާ ގައުމުތަކުގެ

ތެރެއިން  2ގައުމެއްގެ މަށްޗަށެވެ.
އެސްރެޕް ސަބްކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގައުމުތަކާއި ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ
އ
ތ ް
ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރާއި ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި މިފަދަ ޕްރޮގަރާމް ަ
ވ
ރ ޭ
އ ދެނެގަތުމެވެ .އަދި މިގޮތުން ،ހޯދޭ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކުރިއަށް ޭ
ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި އެއިން ކުރާ ފައިދާތަ ް
އެސްރެޕްގެ ހަރަކާތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބާރުއެޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ދާއިރާއިން
ޖަމާއަތްތަކާއި ސަރުކާރުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ރާވައިގެން ގެންދިއުމަކީ ވެސް މި

ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
މކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދާ ޝަރަފެއްގެ އިތުރުން
މި ސަރަހައްދު ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ހޮވިފައި ވު ަ
ށ
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަ ް
ދ
ރށް މުއްސަނ ި
ތ އިތު ަ
ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެކެވެ .އަދި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ވުމަށް ވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ .ސަބްކޮމެޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި  22މާޗް  2112އިން ފެށިގެން
ކުރިއަށް އޮތް  13މަސްދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 2.2.12އެސްރެޕް ގެ ޕައިލެޓް ޤައުމުތަކުގެ  2ވަނަ ބައްދަލުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނ ް
ލ
ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްކޭލިންގެ އަޕް އޮފް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ޯ
އ
މ ި
އިންކަމް ކަންޓްރީސް" (އެސްރެޕް) ގެ ޕައިލެޓް ޤައުމުތަކުގެ  2ވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  23މެއި  2112އިން ެ 21
 2112އަށް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައެވެ .ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑްސްއާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން
ތމަ ބައްދަލުވުމެވެ.
އިންތިޒާމްކުރި މި ބައްދަލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ ފުރަ ަ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން

ށ
މިޕްރޮގްރާމަ ް

އެހީދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކްތައް ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ބޭންކާއި ،އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި ،އިންޓަރނޭޝަނަލް
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނާއި ،އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި ،އެފްރިކަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި ޔޫރަޕިއަން ބޭންކް ފޮރ
ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަދަނީ ޖަމާއަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން ޖުމްލަ  31މަންދޫބުން
ށ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އެސްރެޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޤައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަ ް
ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި މިމަސައްކަތްތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޤައުމުތަކުން
އަޅާފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ.
ގ
މ ެ
ޒ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢުއެވެީ .
މި ބައްދަލުވުން ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީ ް
އިތުރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް (ސީ.އައި.އެފް) ގެ ފަރާތުން އެ ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ
މިސް ޕެޓްރިޝިއާ ބްލިސް -ގެސްޓް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
" 2.2.12ފަހިއަލި" ޕްރޮގްރާމް
"ފަހިއަލި" ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލައި "ޕްރޮވިޝަން އޮފް ގުޑްސް ފޮރ އެޑްރެސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް"
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ލައިޓްތައް ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް ދޫކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރެވުނެވެ 12 .މެއި  2112ގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަހީދުއެވެ 2112 .ނިމުނު އިރު  70,000އެއްހާ ލައިޓް ވަނީ ސަރުކާރުގެ
ތތަކުގައާއި
ރތަ އް މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާ ް
މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކުރެވިފައެވެ .ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަ މި ހޮޅިބު ި
މަގުތަކުގައި ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.
ޅ ގޭގެއަށާއި އަމިއްލަ
ހ "ފަހިއަލި" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އާންމުން ދިރިއު ޭ
މީގެ އިތުރުން  29ޑިސެމްބަރ  2112ވަނަ ދުވަ ު
ފަރާތްތަކަށް ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށު ނެވެ .ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އާންމުންނަށް މި ހޮޅިބުރި
ނ
ރޤު އިބްރާހީމެވެ .މިގޮތު ް
ފ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާ ި
ދޫކުރުން އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮ ް
ސިނަލާމޭ ފްލެޓްގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ހޮޅިބުރި ހަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.
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މ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެސްރެޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކާއި އަލަށް ި

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމާއި ،ތެލުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަކަތަ
މންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަހިއަލި
އިޤްތިޞާދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،ކަރަންޓަށް ޚަރަދުކުރާ ި
ޓ
ޕްރޮގްރާމްގެ "ފަހިއަލި ބަނދަރު" އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވީ  22ޖުލައި  2112ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަން ް
އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާއެވެ .ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ
ނ
ށ ބަދަލުކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން  211ލެޑް ލައިޓް ގިނަ ހޮޅިބުރި ވަ ީ
ބަނދަރު ބައްތިތައް ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަ ލެޑް ލައިޓްތަކަ ް
ފރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .މި ލައިޓްތައް މިހާރު ވަނީ
އައްޑޫ  ،ގދ.ތިނަދޫ  ،ޏ.ފުވައްމުލައް  ،ކ.މާލެ  ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ޯ
މާލޭގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައެވެ.

 2.2.12އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައި ދާއިރާއިން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހަކަތައިގެ

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ހަކަތައިގެ

ދާއިރާއިން

އިންވެސްޓްކުރެވެން

ރ
ހު ި

ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން "ނެޝަނަލް ޑަޔަލޮގް
އޮން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް"  13އޭޕްރީލް  2112ވަނަ ދުވަހު ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މިމަޝްވަރާތައް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ.މަރިޔަމް ޝަކީލާ އެވެ.
މިމަޝްވަރާތަކުގައި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ،އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ،ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް،
ރތަކުން  21ބޭފުޅުން
ބޭންކުތައް ،ރިސޯޓްތަކުގެ އިތުރުން މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަފާތު  23ފަ ާ
ވަނީ ބައިވެރިވެ ފައެވެ .މިމަޝްވަރާތަކުގައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓަރުންނާއި ،ބޭންކްތައް އަދި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
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" 2.2.13ފަހިއަލި" ބ ަނދަރު ޕްރޮގްރާމް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ތތަކާއި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ
ވ ދަ ި
ހިންގާފަރާތްތަކަށް ދިމާ ާ
މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

2013 cTOpir urwhwa

 2.2.12އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ
ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުނ ް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި
މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކްތައް ގުޅިގެން މިދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ
ކޮންފަރަންސް "އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންވެސްޓަރސް ކޮންފަރެންސް" ޖޫން މަހުގެ  12އިން  13އަށް
ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނެވެ.

ދ
މ ު
މިކޮންފަރެންސް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުހައް ަ

ވަހީދުއެވެ .ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަދި ދައުލަތު
އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުން މިކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ތތައް ބައިވެރިންނަށް
މި ކޮންފަރަންސްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުސަ ު
އަންގާދެވުނެވެ .މި ގޮތުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވެނީ  2112ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފާސްކުރެވުނު ސްކޭލިންގ
އަޕް އޮފް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް (އެސްރެޕް) އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭންއާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އަދި ކަމާގުޅޭ
ތަޖުރިބާކާރުން އިއާދަކުރެވެނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ މިހާރު އޮތްހާލަތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.
މިކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީދޭ ބޭންކުތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި
ރތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް  111ފަ ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2112ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުނ ް

2.2.13

ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ދުވަސް ކަމަށްވާ  22އޮކްޓޯބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހާގަކުރެވުނެވެ .މި
ގޮތުން

ށ
ވ މެދުވެރިކޮ ް
ޔ އަދި ޓީ ީ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވަނީ ރޭޑި ޯ

ރ ޓީ.ވީ.އެމް ގެ "ރާއްޖެމިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ޑިރެޖްޓަރ ޖެނެރަލް
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .އަދި  22އޮކްޓޯބަރ ދުވަހުގެ ޭ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
 22އޮކްޓޯބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ވަރކްޝޮޕްއެއް ވަނީ ބާއްވާފައިވެއެވެ.

 2.3ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ
 2112 2.3.1ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗްސީ.އެފ ް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެފަރާތްތަކާއެކު
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

ފރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވި
 2112ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ހޮވުނު ަ
އެފަރާތްތަކާވަނީ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
 2.3.2މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިނ ްގ ޕްރޮގްރާމް
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 3-2މާރޗް 2112

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް

މަޤްސަދު:

ވަރކްޝޮޕްގެ މަޤްސަދަކީ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް އިންޕޯރޓް
ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ލއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހާއި ގުޅޭ މެސެޖް
ޚިޠާ ބެއް ދެއްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ މިދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޖަމާ ު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މާއްދާތަކާ

މޯލްޑިވްސް

ގުޅޭގޮތުން

ކަސްޓަމްސް

ސާވިސަސްގައި

މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކުރުން.
ބައިވެރިން:

މި

ވަރކްޝޮޕްގައި

ބައިވެރިވެފައިވަނީ

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

2013 cTOpir urwhwa

ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
 2.3.2މީޑިއާ ވޯރކްޝޮޕ ް

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 23-23ފެބްރުއަރީ 2112

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު

މަޤްސަދު:

މިވަރކްޝޮޕްގެ މަޤްސަދަކީ އޯޒޯންފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކުގެ
ސަބަބުން އޯޒޯން ފަށަލައަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާމެދު ،މިފަދަމާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުރައްޔިތުން
ގ
ދ ކަންކަމަށް މިޑިޔާ ެ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި މީޑިޔާގެ ދައުރުފުޅާކޮށް މިފަ ަ
ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.

ބައިވެރިނ ް:

މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން އަދި ޔުނެޕްގެ ފަރާތުން ސީނިއަރ
ރީޖަނަލް ކޯޑިނޭޓަރ އަތުލް ބަގައިއެވެ.

 2.3.3ޓްރެއިނިންގ އޮން "ރިކަވެރީ އެކުއިޕްމަންޓްސް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޔޫސް"

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 21އޮގަސްޓް 2112

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މަޤްސަދު:

އެއަރ

ރެފްރިޖަރޭޝަންއާއި

ކޮންޑިޝަނިނގް

ދާއިރާގައި

ށ މިނިސްޓްރީ އިން ހަވާލުކުރި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަ ް
ރިކަވެރީ

މެޝިންސް

ގޮތާ

ބޭނުންކުރާނެ

ގުޅޭގޮތުން

ބައިވެރިނ ް:

ރެފްރިޖަރޭޝަން

އަދި

އެއަރ

ކޮންޑިޝަނިން

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން
 2.3.2ޓްރެއިނިންގ އ ޮން "ގުޑް ސާވިސަސް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކަންޑިޝަންސ ް
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 29-23އޮގަސްޓް 2112

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ

މަޤްސަދު:

ރިސޯޓްތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޝަންއާއި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުންކުރުން
ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ.

ބައިވެރިނ ް:

ދ އެއަރ
ފރިޖަރޭޝަން އަ ި
ޓ ތަކުގައި ރެ ް
މާލެ އަތޮޅު ރިސޯ ް
ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން.

 2.3.2ޓްރެއިނިންގ އޮން "ރިކަވެރީ އެކިއުމަންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑ ް ޔޫސް"
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 22ސެޕްޓެމްބަރ 2112

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ

މަޤްސަދު:

ރެފްރިޖަރޭޝަންއާއި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިނގް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ށ
ފަރާތްތަކަ ް

މިނިސްޓްރީ

އިން

ހަވާލުކުރި

ރިކަވެރީ

ސ
މެޝިން ް

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން
ތަމްރީނުކުރުމެވެ
ބައިވެރިނ ް:

ރެފްރިޖަރޭޝަން

ދ
އަ ި

އެއަރ

ކޮންޑިޝަނިން

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން
 2.3.3ރިކްލެމޭޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި މޯލްޑިވްސް
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުނ ް.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެތް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން
ލޭޔަރގެ ދަށުން  2121ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން،
މ
ހ ރިކްލެއިމް ކުރާނެ ސެންޓަރެއް ޤާއި ް
ފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުން އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ރިކަވަރ ކުރުމަށްފަ ު
ކޮށް ހިން ގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާ
ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.3.3މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދަރ އޯޒޯން ލޭޔަރ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއިދެމެދު ވެވުނު ކޯޕަރޭޝަން
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުނ ް.
ށ މަނާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ރމަ ް
ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދަރ އޯޒޯން ލޭޔަރގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކު ު
ބާވަތްތައް

އިމްޕޯރޓް

ކުރު މާއި

އެއާއި

ގުޅުންހުރި

މައްސަލަތައް

ހައްލުކުރުމުގައި

އެއްބާރުލުމަށް

މިނިސްޓްރީ

ފ
އޮ ް

އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އާއިދެމެދު ކޯޕަރޭޝަން އެގަރީމެންޓް ގައި ސޮއި
ކުރުން.
 2.3.9ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއު2112:

ރާއްޖޭގެމީހުން ދިރިއުޅޭ

ގ
ރމަތިވެފައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވުމު ެ
ށތަކަށް ކު ި
ރަ ް

ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވޭސްޓްމެނޭޖް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް  2112ވަނަ އަހަރު  2ރަށެއްގެ
ށ
ކުނި ކޮށި އެޅުމަށް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިވަނީ ކުރެވިފައެވެ.މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރަ ު
ކައުންސިލާއި

މި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެންނެވެ.އަދި އެއްރަށުގެ ކުނިކޮށި އިމާރާތްކޮށް ވަރަށް ބޮޑުބައި ވަނީ ނިމިފައެވެ .ބާކީ

ރށުގެ ކުނިކޮށި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވަލް ލިބުނުހާއަވަހަށް ފެށިގެންދާނެއެވެ.
ހުރި ަ 3
 2.3.11ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަންގެ ނޭޝަނަލް އިމްޕެލެމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޖެފާއާއި ޔުނިޑޯ ގުޅިގެން ހިންގާ
"އެނޭބްލިން އެކްޓިވިޓީޒް ޓު ފެސިލިޓޭޓް އާލީ އެކްޝަން އޮން ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން
އޮން ޕޮޕްސް" މަޝްރޫޢޫ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުއާހަދާއެއް ކަމުގައިވާ ''ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕާސިސްޓެންޓް
އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓެންޓްސް'' (ޕޮޕްސް) ގެ ދަށުން

ރާއްޖެއިން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ނެޝަނަލް އިމްޕްލެމެންޓޭޝަން ޕްލޭން

ރޢެކެވެ .މިގޮތުން
ރ ވަނީ ފަށާފައެވެ .މިމަޝްރޫއުއަކީ ދެ އަހަރުގެ މަޝް ޫ
ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ނ
ލ އޮ ް
ށ ހަދާފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ،މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯ ް
އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ނައްތާލުމަ ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ދަށުން އިންވެންޓްރީ ޓްރެއިނިންގ  13- 12އަށް އޯގަސްޓް އަށް ޓްރޭޑާސް ހޮޓެލްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.އަދި މަޝްރޫއުގެ
މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީތަކަށް ދިނުމަށް އިންސެޕްޝަން ވޯކްޝޮޕް  12އޯގަސްޓް  2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އ
ތ ް
ރތަކުގައި ޕޮޕްސް އާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމް ަ
،ހދ .ހަނިމާދުއަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .މި ދަތު ު
ސްކޫލުކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެންވަނީ ހިންގާފައެވެ.އަދި ސްކޫލް ކުދިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު  2ރަށުގެ ޕޮޕްސް
އިންވެން ޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ.އަދި ޕޮޕްސް އިންވެންޓްރީ އެކުލާވުލުމަށް މާލެ އާއި އައްޑޫސިޓީ ،ލ
.ފުނަދޫ އަދި ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ސާވޭ ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އަދި އެއާޕޯޓްތަކުގައި އަލިފާން ނިންވުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕޮޕްސް
އެކުލެވޭ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް  2އެއާޕޯޓްގެ ސާވޭ ވަނީ ހިންގާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕޮޕްސް ނޭޝަނަލް
ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދަޔަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.
ރޢު ގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޕޮޕްސް މެނޭޖްކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕޮޕްސް އިން އިންސާނުންގެ
މި މަޝް ޫ
ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމެވެ.
 2.3.11ސްޓްރެޓެޖިކް އެޕްރޯޗް ޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް ()SAICM
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

UNITAR

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

2,342,822.28ރ(UNITAR grand support( .

އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 2ނޮވެމްބަރ 2112

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 3އޭޕްރީލް 2112

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 2ނޮވެމްބަރ 2113

ފރާތުން އެއްބަސް ވުމެއްގައި ( (MoUވަނީ
ރ  UNITARއާއި އެކު މިނިސްޓްރީގެ ަ
 2112އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު ތެ ޭ
ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ އަމަލި މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ އޭޕްރީލް  2112ގައެވެ .މިއީ ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް
ރޢުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓޮޕްއަޕް އުސޫލުން މުސާރަދޭގޮތަށް  2މުވައްޒަފުން އައްޔަން
ރޢެކެވެ .މި މަޝް ޫ
ކުރިއަށްދާ މަޝް ޫ
ކުރެވުނީ އޭޕްރީލްމަހުއެވެ .،މިމަޝްރޫޢުގެ އިންސެޕްޝަން ވާރކްޝޮޕް  12އަދި  12މެއި  2112ގައި ނަސަންދުރަޕެލެސް
ހޮޓަލުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ޕޮޕްސް އިންވެންޓްރީ

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،ލ،ފުނަދޫ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މިމަ ޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ކެމިކަލް ރަނގޮޅުގޮތުގައި މެނޭޖްކުރާނެ އުސޫލުތައް ތައާރަފްކޮށް އޭގެ ދަށުން
މަސައްކަތްކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ،ކެމިކަލްގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން
މށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ކުޑަކުރުމެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރު ަ

އ
ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލެ ް

2013 cTOpir urwhwa

ތައްޔާރުކުރުމާއި ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޑޭޓަރބޭސެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

 2.3.12ސައިޓީސް ކޮންވެންޝަން ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  23މާރޗްގައި ބޭއްވުނ ް

"ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޮރާ”
އ
މ މަސައްކަތު ބައްދުލުވުން  23މާރޗް  2112ގައި މޫކައި ހޮޓެލުގަ ި
(ސައިޓީސް) ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަ ަ
ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ ސައިޓީސް ކޮންވެންޝަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ތަމްރީން ،ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަ ަކށް ޯފރުކޮށްދިނުމެވެ.
 2.3.12ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖ ަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް
ފްލޮރާ (ސައިޓީސް) ގެ  12ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕަރޓީސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ބައިވެރިވުން.

މިއަހަރުގެ މަރޗް  2ން  13އަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި

ބޭއްވި ސައިޓީސްގެ 12ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ

ޒ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ
ޕަރޓީސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަމްސީލުކުރީ މި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ފަރާތުންނެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ސައިޓިސްގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްފަހު ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ކޮޕަށް ވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ބޮޑަށް
އިސްކަންދިނީ ސައިޓީސް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ލިބޭނެ ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމަށެވެ .މިގޮތުން،
ށ
ބަހްރެއިންގެ ސަޕޯރޓާއެކު ،އެޖެންޑާ އައިޓަމް 21ގައި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސައިޓީސްގައި އަލަ ް
ގ
ގ ބާވަތްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޑިޒިޝަން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ މިޔަރު ެ
ކަ ނޑުގެ މުހިއްމު ދިރުމެއްކަމަށްވާ އެންމަޑީގެ ބާވަތްތައް ސައިޓީސްގެ އެޕެންޑިކްސް ދެއަކަށް ލުމަށް އެހެންބައެއްގައުމުތަކުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިވަފުދުން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބުނީ  12މަރޗްގައި
ށފަހު ކަމަށްވުމާއެކު ،ރާއްޖެއިން ވޯޓުގައާއި އެހެނިހެން ނިންމުންތަކުގައި
ރާއްޖެ ސައިޓީސްގެ ފުރިހަމަމެމްބަރަކަށް ވުމަ ް
ބައިވެރިވެފައިވާނީ ކޮންފަރެންސްގެ ފަހު ތިން ދުވަހު އެކަންޏެވެ.

 2.3.13ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖ ަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް
ފްލޮރާ (ސައިޓީސް) ގެ މެމްބަރުކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނ ް.
ގ
ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޮރާ ެ
މެމްބަރުކަން  12މާރޗް  2112ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށްވަނީ ލިބިފައެވެ .ސައިޓީސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ
 3އޮކްޓޫބަރު  2112ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންމަޖިލީހުގެ 2ވަނަ ދައުރުގެ 3ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ .މިއާއި ގުޅިގެން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ އެހީގައި ،ކޮންވެންޝަނުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.
ވ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މެމްބަރަކަށްވުން ފާހަގަ
އ ދިމާ ި
ކޮންވެންޝަނުގެ  12ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕަރޓީސް ާ
ކުރުމަށް ސައިޓީސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިއެވެ .މިގޮތުން ،ކޮންފަރެންސްގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަންބޯޑު އޮބްޒަރވަރ ނަންބޯޑުން “ޕަރޓީ” ނަންބޯޑަށް ބަދަލުކުރުމުންނެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ،ކޮންފަރެންސްގައި
ގ
ޓމަންޓް ދިނުމު ެ
ބައިވެރިވާ  121ށް ވުރެ ގިނަގައުމު ކުރިމަތީގައި މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެއިންދޭ ފުރަތަމަ ސްޓޭ ް

ފުރުސަތުވެސް ލިބުނެވެ.
ށ
މި ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮންވެންޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ފަޚުރެއްކަމަށާއި ،އަދި ކޮންވެންޝަނަށް ފުރިހަމައަ ް
ށ
ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮންވެންޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ،ސެކްރެޓޭރިއެޓަ ް

އެރުވުނެވެ.
ސައިޓީސްގާ ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރާއްޖޭގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަކީ
ޓ އަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އެވެ .އަދި ސައިންޓްފިކް އޮތޮރި ީ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އާއި މެރިން ރިސަރޗްސެންޓަރެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ނ
ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ބަޔެއް އިތުރުކުރެވި ،މި އިތުރުކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮޕްގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑި ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.3.12ސައިޓްސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ ް.

2013 cTOpir urwhwa
"ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޮރާ"
(ސައިޓްސް) އާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  12މެއި  2112ގައި ބޭއްވުނެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ ކަސްޓަމްސް
ބިލްޑިންގގައެވެ.
މިމަސައްކަތު

ބައްދަލުވުމަކީ

ސައިޓީސްއާއި

ގުޅޭގޮތުން

މައުލޫމާތު

ދިނުމަށާއި

މިކޮންވެންޝަން

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާ އޮންނަގޮތް ކިޔާދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިގޮތުން މިމަސައްކަތު
އ
ތ ް
ބައްދަލުވުމުގައި ސައިޓްސް ތައާރަފް ކޮށްދިނުމާއި ،މެ ނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި ސައިންޓިފިކް އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާ ަ
ވ
ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި ،ސައިޓްސް ތަންފީޒުކުރާ އޭޖެންސީތަކުގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން ސައިޓްސްގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ާ
ދިރޭތަކެތި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
 2.3.12ސައިޓީސް މުޢާ ހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ ް

"ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީޒް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ"
(ސައިޓީސް) މުޢާހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ އެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 22
ޒ
މސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ސައިޓީ ް
ސ ހޮޓަލުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ަ
ސެޕްޓެމްބަރ  2112ގައި ޓްރޭޑަރ ް
ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ ޗީފް ގަވަރނިންގ ބޮޑީޒް އެންޑް މީޓިންގ ސަރވިސަސް މރ .ޖޮނަތަން ބާރޒްޑޯ އާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ކޯޑިނޭޓަރ މިސް ހަރޫކޯ އޮކޫސޯ އެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ސައިޓީސް މުޢާހަދާގައި އަލަށް ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް
ރ
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ސައިޓީޒްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުނު ބައްދަލުވުމެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓް ީ
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މޯލްޑިވްސް
ބައިވެރިވިއެވެ.
 2.3.13ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެން.ބީ.އެސ ް.އ ޭ.ޕީ) މުރާޖަޢާ ކުރުން އަދި ފިފްތް
ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް އޮން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއް ކަމުގައިވާ ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ (ސީ.ބީ.ޑީ) ގެ
ދަށުން ،ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެނަވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް)
ޢ
ޖ ާ
އާއި ގުޅިގެން "ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ 'ސްޓްރެޓަޖީ' އާއި އަމަލީ މަޝްރޫޢު" މުރާ ަ
ގ ނަސްލުތަކާއި ބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2112ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ އިން
ކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީ ެ
ފެށިގެން މިމިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އަދި ފިފްތް ނޭޝަނަ ލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކުރެވުނު

ތެރޭގައި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ކުރެވުނު

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ފތު
ތަ ާ

ރތަކަށް
ދާއި ާ

އަމާޒުކުރެވިގެން

2

ވަރކްޝޮޕެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
މިގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  13- 13އަށް ދެދުވަހުގެ ވަރކްޝޮ ޕެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިވަރކްޝޮޕުގައި ރ އަތޮޅުގެ
ހުރިހާ

ރަށަކުން

ށ
ރަ ު

ކައުންސިލަރުންނާއި

އަންހެނުންގެ

ތަރައްގީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި

އަދި

އެން.ޖީ.އޯސްތަކުން ޖުމްލަ  22މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ،
ހ ާ
ބ ަލ ިއ ޯ
ސ ަލ ަތ ްއ ަ
ރ ަގ ިއ ުހ ިރ ަމ ްއ ަ
ނ ަވ ު
ށ ެފ ް
ރ ު
ނ ަ
ގ ުތ ް
ޓ ާއ ިއ ުގޅޭ ޮ
ބ ޯ
ަ
ދ2121 ،ވަނަ އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
ޔ ަޑ ިއ ަވ ި
ރސ ީ

ކަނޑައެޅުމުގައި މިމައްސަލަތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
ރ
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  2-2އަށް ވެސް ވަނީ  2ދުވަހުގެ ވަރކްޝޮޕެއް އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަޝްވަ ާ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މިވަރކްޝޮޕުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ އަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން
ގ
ތ ެ
މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލާއި ފާޑުކިޔުން ހޯދުމެވެ .މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދިރޭތަކެ ީ
ދ
ނަސްލުތަކުގެ މުހިއްމުކަން އަދި ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ (ސީ.ބީ.ޑީ ).އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ީ
އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ ތަޢާރަފްކޮށް އެރުވައި އަލަށް ހަދާ އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ ގެ ޓާރގެޓްތައް ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދެވުނެވެ.
ރތަކެއްޗާއިބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި
އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ މުރާޖަޢާކުރުމަށް އަދި ދި ޭ
އެކު ދެދުވަހުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް  21-21އޮކްޓޯބަރ  2112ގައި ދަރުބާރުގޭގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގެ
ތ
ލ ު
ޖ އާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ހާ ަ
ރޓެ ީ
ގ ނަސްލާ ބެހޭ ޤައުމީ ސްޓް ެ
މަޤުސަދަކީ ދިރޭތަކެތީ ެ
ދެނެގަތުމުގެ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކުން ހޯދުމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޓ އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މ.ފ.ދ.ތ.ލ ގެ
ރތަކެއްޗާއިބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯ ް
ށ އަދި ދި ޭ
އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ މުރާޖަޢާކުރުމަ ް
ށ
ށ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ،ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތަކަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ދެދުވަހުގެ ވަރކްޝޮޕެއްވަނީ  19- 13ޑިސެމްބަރ  2112އަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި
ށ
ތިމާވެށްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުން ހިމަނާނެ ގޮތާއި ،ތިމާވެށިގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަ ް
ތ
ފައިސާ ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކާއި ،މިފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހެދުމާއި ،ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ބެލުމަށްތަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާ ު
ދ މަޝްވަރާކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ދިރޭތަކެއްޗާއިބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓުގައި
އެއްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ީ
އ
ތ ް
ރށުގައިވާ ދިރޭތަކެއްޗާއިބެހޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީވެ މިމަޢުލޫމާތު ަ
އަތޮޅުތަކާއި ރަށް ަ
ހޯދުންވެސް ހިމެނެއެވެ .އަދިވެސް މިފަދަ  2ވަރކްޝޮޕެއް  2113ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް އަދި ދެކުނަށް
އަމާޒުކުރެވިގެން ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 2.3.13ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ  1އަތޮޅުގައި ހެދުމަށް ޔޫއެސްއެއިޑްގެ ހިލޭ އެހީ
ލިބުނ ް

 2112ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔޯ  21+ސަމިޓުގައި އޭރުގެ ދިވެހިރާއްޖެގެ ރައީސް ޑރ .މުޙައްމަދު ވަހީދު 2113ގެ ނިޔަލަށް
ދިވެހިރާއްޖެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވްއަކަށް ހައްދަވާނެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން  2112ވަނަ އަހަރުގައި ކުރެވުނު
ތ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  3ނޮވެމްބަރ  2112ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަ ް
ގ
ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާ މަހާސިންތާއެއް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިމަހާސިންތާގައި ރާއްޖޭ ެ
ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.
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ށރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި
ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަ ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ވަނީ  22ޖެނުއަރީ  2112ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިފައެވެ.
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ފާސްވުމާއިގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިޕްލޭންގައި ވާކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ
ގ
ށ ދެންނެވުނެވެ .މިއާއިއެކު މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތު ެ
ފރާތްތަކަ ް
ފައިސާގެ އެހީއަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަފާތު ަ
 1އަތޮޅުގަ އި ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސްލައިން ސްޓްޑީ ހެދުމަށް މިހާރުވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ .މިގޮތުން
ވ.އަތޮޅުގައި ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވްއަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި
ހެދޭނެއެވެ.
ޖކްޓުގެ ތެރެއިން އިތުރު  2އަތޮޅެއްގައި ބަޔޯސްފިއަރ
މީގެ އިތުރުން ކްލައިމެޓް ޗޭޗްޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( )CCTFޕްރޮ ެ
ރިޒަރވްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިފަގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮންވެންޝަން
އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީގެ ލައިފް ވެބް އިނިޝިއޭޓި ވްއަށްވެސް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއްދަނީ ތައްޔާރު
ކުރެވެމުންނެވެ.
 2.3.19ރާއްޖޭގެ ރަށް ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު2112 :

ށ ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން 2112 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަޖެޓުން
ށ ކުރިމަތިވަމުންދާ ރަ ް
ރށަ ް
ރަށް ަ
ހ
ރށެއްގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަ ު
ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ދެ ަ
ސޮއި ކުރެވިފައެވެ .ނ .ހޮޅުދޫ އަދި ރ.މަޑުއްވަރީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މޯލްޑިވެސް
ޓްރާން ސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއާއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ
ރިޕޯޓަށް ހުއްދަލިބުމުން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
 2.3.21އޮރިއޯ ގްރާޏްޓްގެ ދަށުން ޏ.ފުވައްމުލައް ،ސ .މަރަދޫ އަދި ސ.ފޭދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ނެދާރލެންޑްސްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރސްގެ އޮރިއޯ ފެސިލިޓީ އިން ހުޅުވާލި ފުރުސަތަކަށް ޏ.ފުވައްމުލައް ،ސ.
ދ ސ.ފޭދޫގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ،އެ ޕްރޮޕޯސަލް އޮރިއޯ ފެސިލިޓީއިން ވަނީ
މަރަދޫ އަ ި
ދ
ބަލައިގަނެފައެވެ .އޮރިއޯ ފެސިލިޓީއަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ޭ
ފަރާތެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޏ .ފުވައްމުލަކުގެ އެންމެ ބޮޑަށް ރަށް ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި  2211ފޫޓު ،ސ.
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ނ
ދށު ް
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ()USAIDގެ ހިލޭ އެހީގެ ަ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މަރަދޫ އަދި ސ.ފޭދޫގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގިރަމުންއަންނަ  2211ފޫޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމަންޓްސް ޖަހައިގެން
އ
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮކުރުމުގެ ކުރިން ފުރަހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެ ް
ށފަހު  2113ގައި ކޮންޓްރެކްޓައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
ފުރިހަމަ ކުރުމަ ް

ކޮންވެންޝަން އޮން ޕާރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް (ޕޮޕްސް)
މަސައްކަތް ފެށިތާރީޙު:

 12ޖުލައި 2112

މަސައޮކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙު:

 12ޖުލައި 2112
ޔުނައިޓެޑް

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސ ީ:

ނޭޝަންސް

އިންޑަސްޓްރިއަލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އޮގަނައިޒޭޝަން ()UNIDO
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

މިޕްރޮޖެކްޓަށް މިނިސްޓްރީއާއި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ
 221،111.11ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

 2112ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
-

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ 12( .ޖުލައި 2112ގައި)

-

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދައި ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރެވުނެވެ.

-

ޕޮޕްސްގެ އިންވެންޓްރީ ޓްރޭނިންގް ވާރކްޝޮޕް މާލޭގައި ބޭއްވުނެވެ 12( .އިން  13އޯގަސްޓް  2112އަށް)

-

ޕޮޕްސްގެ އިންސެޕްޝަން ވާރކްޝޮޕް މާލޭގައި ބޭއްވުނެވެ 12( .އޯގަސްޓް  2112ގައި)

-

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕޮޕްސްގެ އިންވެންޓްރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިގޮތުން
މިއިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.

-

މިގޮތުން އޮކްޓޯބަރ 11އިން 13އަށް ލ .އަތޮޅަށް ،ނޮވެމްބަރ 22އިން 22އަށް ހދ .އތޮޅަށް ،ޑިސެމްބަރ
ހއުސްހޯލްޑް ސާރވޭ ކުރެވުނެވެ .އަދި
ށ ަ
ޑ ވިޒިޓްކޮ ް
 4އިން  9އަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ފީލް ް
ޑިސެމްބަރުމަހު މާލޭގައިވެސް ހައުސްހޯލްޑް އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާރވޭއެއް ކުރެވުނެވެ.

 2.3.22ޖީ.އީ.އެފް- .ޔުނެޕް އަމްބްރެއްލާ ޕްރޮޖެކްޓް އޮން އެނ ް.ބ ީ.އެސ ް.އ ޭ.ޕީ އާއި 2ވަނަ ޤައުމީ ރިޕޯޓް
ޕްރޮޖެކްޓް ފެށި ތާރީޙް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2112

ޕްރޮޖެކްޓަ ނިންމަން ޖެހޭ ތާރީޙް:

މާރޗް 2113

 2112ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
-

ށ
ރ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލުތަކާއި ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
ޢކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރ.އުނގޫފާރުގައި - 13
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ މުރާޖަ ާ
 13އޭޕްރީލް  2112ގައި ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން.

-

ބ ،ޅ ،ކ ،އއ ،އދ ގެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކާއި އަދި
އ
ވގެން އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ މުރާޖަޢާކުރުމާ ި
ށ އަމާޒުކުރެ ި
އަންހެ ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަ ް
ގުޅޭގޮތުން ކ.މާލޭގައި  2-2ޖޫން  2112ގައި ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 2.3.21އެނޭބްލިންގް އެކްޓިވިޓީސް ޓު ފެސިލިޓޭޓް އާރލީ އެކްޝަން އޮން ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ ސްޓޮކްހޯމް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
-

ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ) ގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް( ،ޓްރިސްޓަން ޓައިރެލް) ހޮވުން.

-

އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ ގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓް ޓްރިސްޓަން
ޓައިރެލް ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ ގައި ހިމަނާ ޕްލޭންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުން( .ދާއިރާތައް :ޓެކްނިކަލް ގްރޫޕް އޮން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ،އަރޓްސް އެންޑް
ކަލްޗަރ)

-

ނ
އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ ރިވިއު ކުރުމާއި އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއިބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތު ް
ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު  2ވަނަ ވަރކްޝޮޕް ބައްދަލުވުން.

-

ނ
އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ ރިވިއު ކުރުމާއި އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއިބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތު ް
މ.ފ.ދ.ތ އަދި ލ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ
ށ އަމާޒުކުރެވިގެން ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި  13-13ޑިސެމްބަރ  2112ގައި
ތަރަ އްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކަ ް
ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން.

 2.3.22ވެޓްލޭންޑްސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 2.3މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 22އޭޕްރިލް 2112

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 21ސެޕްޓެމްބަރ 2113

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގ ަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:
އފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ލޯކަލް
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ ޮ
ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ ކުޅިތަކާއި ޗަސްބިންތަކުގެ އަދި ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން
ފަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މޮނީޓަރ ސިސްޓަމްތައް ހިންގުން
 2.3.23އަރި އެޓޯލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 1.3މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 22ޑިސެމްބަރ 2112

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 21ސެޕްޓެމްބަރ 2113

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގ ަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:
ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށް ހިންގުން
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކުނި ގެންދިޔުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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-

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއިބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް (ޑރ.ސިމާދު ސައީދު) ހޮވުން.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.3.22ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުނ ް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާ ،ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި
އުސޫލުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ  2އޮގަސްޓް

 2.3.22ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުނ ް
ށ
އ ގަވާއިދަ ް
ނ ކުރުމަށްޓަކަ ި
ށ ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުން ހަރުދަ ާ
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮ ް
މުހިންމު ބައިތައް އިތުރުކޮށް ،ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެޒެޓުކުރުމަށްޓަކައި  13އޮގަސްޓުގައި ވަނީ
ފޮނުވާފައެވެ.
 2.3.23ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ އ ިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް އެކުލަވާލުނ ް
އ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ގަވާއިދުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް  23ނޮވެމްބަރ  2112ގަ ި
މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ތިރީގަ ި
ވަނީ އެކުލަވާލާ ނިމިފައެވެ.


ށ ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ،ކޮނެގެންނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަ ް



ރ ދުވަސްވީ ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކޮށް
ގުދުރަތީ އަދި ތަބަޢީގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހު ި
ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު



ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2112



ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު



އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އާއި ،އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ
ގަވާއިދު



ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު



ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ޕްލާސްޓިކުކޮތަޅުގެ ގޮތުގައި ބަލާނޭ މިންގަނޑުތައް 2112

 2.3.23ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  2112އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުނ ް
ށ އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  2112ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙް  9އޭޕްރީލް 2112
ތިމާވެށްޓަ ް
ގައި ވަނީ ގެޒެޓްގައި ޞާއިޢުކުރެވިފައެވެ.

 2.3.29ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ އަތްމަތީފޮތް
ށޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި އާންމުން
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަ ް
ށ
ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޖެނުއަރީ  2112ގައި ގަވާއިދުތަކުގެ އަތްމަތީފޮތް އެކުލަވާލާ ނެރެވުނެވެ .އަދި މިފޮތުގެ ކޮޕީއެއް ރަ ު
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.
 22 2.3.21ބާވަތުގެ ދޫނި ހިމާޔަތްކުރުނ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު  3/92ގެ ދަށުން ،މިހާރު ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  33ބާވަތުގެ ދޫނީގެ އިތުރުން އަލަށް  22ބާވަތުގެ ދޫނި 22
އޮގަސްޓް  2112ން ފެށިގެން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަކެތިގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓުގައި ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 2112ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.3.21ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން
ރ
އިމާރާތްކުރުމުގެ އެކިކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބިމުން ފެންނަގައި އެ ނަގާ ފެން ބިމަށް ހިންދުމުގައި ނުވަތަ މޫދަށް ބޭ ު
ކުރުމުގައި ތިމާވެށްޓަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތަކަށް ފެން ބޭރުކުރުމާއި ،އަދި ބިމުގެ ފެން ފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން
 2112ގައި ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.
 2.3.22އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު  9ވަނަ އެވެއާރނަސް ސެޝަން

ށޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން  2111ވަނަ
ސްކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަ ް
އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  9ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރ .އަތޮޅު
ށ
އުނގޫފާރުގައި އޭޕްރިލް މަހުގެ  21ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަ ް
ގެންދާ "ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެޑްވޮކަސީ ކޭޕްސް ފޮރ ސްކޫލް ޗިލްޑްރަން -ރީތިންކިންގ އަވަ ފިއުޗަރ" އާއި ގުޅިގެން
ކުރިއަށްގެންދެވުނު މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ރ .އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ  31ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޏ .އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  3ން  12ގެ  111ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ،މެންގްރޫވްސް ،އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުން ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ
ލ މުއްސަނދިކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން
ގެއްލުން ،އަދި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރުމާއި ފެންފަށަ ަ
ބައިވެރިވެގެން ކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކުރުމުގެ ސާރވޭއެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ .މިވޯކްޝޮޕްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި
ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ،ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކާއި ،ރާއްޖޭއަށް ވާރޭވެހޭ
މިންވަރާއި،

ފިނިހޫނުމިނަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާއި

ގުޅޭގޮތުންނާއި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާއި

އަދި

މި

ނޫނަސް

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތުން މިދާއިރާތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކާއި ބެހޭ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
 2.3.22ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހ ިނގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ސެޝަނެއް ރ .އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި އޭޕްރިލް މަހުގެ  13ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ .މި
ސެޝަންގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް އަލިއަޅުވާލުމުގެ އިތުރުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި
ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގު ޅޭގޮތުން ބައިވެރިންނާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މިސެޝަންގައި ރ .އަތޮޅުގެ
ހުރިހާ ރަށަކުން ޖުމްލަ 22

ށ
ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ .ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ،ރަ ު

ކައުންސިލަރުން އަދި ކައުންސިލް އޮފީސްތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ،އަނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
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ކުޑަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި" ،ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ނަމުގައި ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ  21ޑިސެމްބަރ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޖަމާއަތްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ،އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ސެޝަން ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކުނި
މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ،ރަށު ފެންވަރުންގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބައިވެރިންނަށް ކިޔާދިނުމެވެ.

2013 cTOpir urwhwa

" 2.3.23އާރތް އަވަރ" ފާހަގަކުރުނ ް

މިނިސްޓްރީއާއި ސަކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އާރތް އަވަރ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 23
މާރޗް  2112ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު  3:21އިން  9:21އަށް މާލޭގެ މޫނުމަތި އަނދިރިކޮށްލެވުނެވެ.
މިއަހަރުގެ އާރތް އަވަރ ފައްޓަވައިދެއްވީ ،އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއޮފީހުގެ
ބޮކިތައް ނިވާލެއްވުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަ އިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ވަހީދުއްދީން (ޑީން) އެވެ .މިރަސްމިއްޔާތާއި
ޓ
ފއިވެއެވެ .މިކަވަރޭޖްގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި ،ސްޓޭ ް
"އާރތް އަވަރ ކަވަރޭޖް" ޓިވީއެމްއިން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކާ ަ
އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ
މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން "އާރތް އަވަރ" ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތު މާލެ ސިޓީގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު
ބަދަލުވެގެންދިޔަގޮތުގެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރައްޔިތުނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ އި ތުރުން ،މާލޭގެ ބަނދަރާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް ،ބޭންކް
ގ
ދ ރެސްޓޯރަންޓްތަކު ެ
ތށް އަ ި
ސތަކާއި ވިޔަފާރި މަރުކަ ަ
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާރާތް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒު ،ސަރުކާރުގެ އޮފީ ް
ހުރިހާ ދިއްލުންތަކެއްވަނީ އާރތް އަވަރގެ ވަގުތު  1ގަޑިއިރަށް ނިއްވާލާފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން އާރތް އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާރޗް މަހުގެ  22ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭގައި ހިނގާލުމެއް
ށ
ބޭއްވުނެވެ .މިހިނގާލުމުގެ މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ އާރތް އަވަރގެ ވަގުތު ބޮކިތައް ނިއްވާލުމަށް އާއްމުންގެ ފަރާތްތަކަ ް
ށ އަންނަ ބަދަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.
ގ މުހިއްމުކަމާއި މޫސުމަ ް
ބާރުއެ ޅުމާއި ހަކަތަ ރައްކާތެރިކުރުމު ެ
ވ
ކ ވާރލްޑް ވައިޑް ފަންޑްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއް ޭ
އާރތް އަވަރ އަ ީ
އިވެންޓްއެކެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 2.3.22ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

މި ނިސް ޓަރގ ެ ހިތާބ ު

2013 cTOpir urwhwa

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ
ދެއްވާ ހިތާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ މީޑިޔާއިން  2ޖޫން  2112ވަނަ ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވުނެވެ.

ދުނިޔޭގ ެ ތ ިމ ާވެށީގ ެ ދު ވަހު ގެ ސަ ޕްލ ިމަ ންޓ

ފ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުމް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުހައްމަދު ވަހީދު ދެއްވާ ހިތާބު ،މިނިސްޓަރ އޮ ް
ގ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ހިތާބު ،އ.ދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ބަންކީ މޫންގެ މެސެޖް އަދި އ.ދ ގެ ތިމާވެށީ ެ
ޖަމްއިންޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ އާކިމް ސްޓައިނަރ ގެ މެސެޖް ހިމެނޭ ސަޕްލިމެންޓެއް  2ޖޫން  2112ވަނަ ދުވަހު
ނެރެ ،މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ.

މ ި ނ ިސ ް ޓ ް ރ ީ އ ިނ ް ޔ ު ނ ެ ޕ ް އ ާ އ ި އ ެ ކ ު ބ ޭ އ ް ވ ުނ ު ބ ަ އ ި ލ ެ ޓ ް ރ ަ ލ ް ބ ަ އ ް ދ ަ ލ ު ވ ުނ ް
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް)އާއެކު ބައިލެޓްރަލް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް

މިބައްދަލުވުމުގައި ޔުނެޕްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޔުނެޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ .ޑެޗެން
ރ
ސެރިންގްއެވެ .މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ،ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަ ީ
އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްވެރިން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައބައިވެރިވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމަށްފަހު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން
ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ވަރަށްގިނަ ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔުނެޕްއިން އެއްބަސް ވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ.
މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދ
ގ މުބާރާތް އަ ި
ކރެހުމުގެ މުބާރާތް ،ޅެން ހެދުމު ެ
ދ ު ނ ި ޔ ޭ ގ ެ ތ ިމ ާ ވ ެ ށ ީ ގ ެ ދ ު ވ ަ ހ ާ އ ި ގ ު ޅ ޭ ކ ު ރ ެ ހ ު މ ު ގ ެ މ ަ އ ު ރ ަ ޒ ް ( ު
ގ މުބާރާތް)
މން ލިޔުމު ެ
މަޒް ޫ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއް ޖޫން މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހުން  3ވަނަ
ށ
ފށިގެން  11އަކާ ހަމައަ ް
ށ ގެންދެވުނެވެ .މިމައުރަޒުގައި ގުރޭޑް  1އިން ެ
ދުވަހަށް ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަ ް
ތައުލީމު

ހާޞިލްކުރަމުންދާ

ދަރިވަރުންގެ

ކުރެހުންތަކުގެ

އިތުރުން

ޔުނިވަރސިޓީ

އަދި

ކޮލެޖްތަކުގެ

ދަރިވަރުންގެ

ގ
ކުރެހުންތައްވެސް ދައްކާލުމަށް ބެހެއްޓުނެވެ .މިކުރެހުންތަކުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދައްކައިދެނީ ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރުމު ެ
ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށާއި އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމެވެ .މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އާރކިޓެކްޗުރަލް މޮޑެލްތަކެއްވެސް މިމައުރަޒުގައި ދައްކާލުމަށް ބެހެއްޓުނެވެ.
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ހުޅުއްވައިދެއްވި މި މައުރަޒުގެ ހުޅުވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިއިޓެ ޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ .ޑެޗެން
ރ އަދި ޖޮން ކީލްސް މޯލްޑިވިއަން
ސެރިންގް ،މޯލްޑިވެސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ސޫރަޖް ޕެރޭ ާ
ރިސޯރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނައިބު ރައީސްވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން
ނ
ނ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން ވަ ަ
ހދުމުގެ މުބާރާތާއި ،މަޒްމޫ ް
ގ މުބާރާތާއި ،ޅެން ެ
މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލި ކުރެހުމު ެ
ވަނައަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް މިރަސްމިއްޔާތުގައި އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ.
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ދިޔައީ ޖޫން މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހު އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ގްރީން ބިލްޑިންގަގައެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ސ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލް ާ

ޒރާތަކުގެ ވަޒީރު ބޭފުޅުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ
އެންޑް އެނަރޖީ ،ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާގެ އިތުރުން ދައުލަތު ވު ާ
ގ
ރ ކޮށްދެއްވީ ތިމާވެށި ެ
ބޭފުފުންގެ އިތުރުން ޔޫއެން އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެ ި
ގ
ދުވަހުގެ ހަރަކާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެނެވި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮގްރާމް ެ
ޑެޕިއުޓީ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ .ޑެޗެން ސެރިންގްއެވެ.
މިޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ،ޑރ .މުހައްމަދު ވަހީދު ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ދެއްވާ މެސެޖް މިނިސްޓަރ ،ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ވަނީ އިއްވަވާދެއވާފައެވެ.

އެއަށްފަހު ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށިގެ

ދުވަހާއިގުޅޭގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޔޫއެން) އިން ދެއްވާ މެސްޖް ހުށައެޅުން އޮތެވެ .މިމެސެޖް އިއްވަވާދެއްވީ
މިޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނު ޑރ .ޑެޗެންއެވެ.
މިޖަލްސާގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮގްރާމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ

އާއި

ދެމެދު

ވ
ވެ ޭ

އެއްބަސްވުމެއްގައާއި،

މޯލްޑިވްސް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

ޕޮލިސް

އުފެއްދުމާއި

ގުޅޭ

އ
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއެކުރުން އޮތެވެ .މީގެ އިތުރުން ބ.އަތޮޅުގެ  12ރަށެއްގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން އިފްތިތާހުކުރުމާ ި
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އއ.ތޮއްޑޫ ،ރ .މާކުރަތު އަދި
ގ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއެ ކުރުން މިޖަލްސާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ .ހަމަ އެހެންމެ
ތ.ވޭމަންޑޫ ކުނި ކޮށި އިމާރާތް ކުރުމު ެ
ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ބެހޭ ގަވައިދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޮޓޯރ ވެހިކަލް ސްޓޭންޑާރޑް ތައާރަފްކުރެވުނެވެ.

ނ
މޫދާއި ފަޅުތެރެ ސާފްކުރުމުގެ ކެމްޕޭ ް
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މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ ޖޫމް މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހު ނަސަންދުރަ ޕެލެސް ހޮޓެލްގައެވެ .މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސާފުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ޖޫން މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހު މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
ނ
ރޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ .ޑެޗެ ް
މިކެމްޕޭން ފައްޓަވާދެއްވީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮގްރާމްގެ ޑެޕިއުޓީ ީ
ލ
ސެރިންގްއެވެ .ޑރ .ޑެޗެންގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދު ް
ދ މުސްތަފާ މުހައްމަދު މިކެމްޕޭން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ
މަތީން މުހައްމަދު އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަ ލްފާޟިލް އަހްމަ ު
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ .މޫދާއި
ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ހިނގުނު ކެމްޕޭންގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސިފައިންނާއި ،ފުލުންހުންނާއި ،ގައިޑުންނާއި،
ސްކައުޓުން ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ.

ތިމާވެށީގެ ހަވީރު

މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު" ،ސޭވް ދަ ބީޗް" އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ވިލިމާލެ ގޮނޑުދޮށުގައި ޖޫން މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވުނު ތިމާވެށީގެ ހަވީރުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި ،މުދައްރިސުންނާއި ،ދައިރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މި ހަވީރުގައި ކުރި އަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށެވެ.
މި ހަވީރުގައި "ލުކް އެންޑް ލާން" ގެ ނަމުގައި ސެންޓަރެއް ،ވިލިމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ .މިސެންޓަރަކީ
ތ
މ ު
ދފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫ ާ
ދ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުފެ ި
ކަނޑުގައިވާ ބައެއް ދިރުންތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު އާއްމު މައުލޫމާތު އަ ި
ޒ
ގ ތެރޭގައި ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ކުއި ް
އާއްމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓިފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިހަރަކާތްތަކު ެ
މުބާރާތެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .ގްރޫޕްތަކަށް ބެހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިހަރަކާތުގެ މަގްސަދަކީ .ވީހާވެސް
އަވަހަކަށް ވިލިމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ މައުލުމާތު ބެނާތަކުގެ އެހީގައި ދެވިފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު
ޖަވާބު ހޯދުމެވެ.
 2.3.22ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަސ ް
ހިތާބު
ތއްޔާރުކޮށް ހުރިހާ މީޑިޔާތަކަކަށް ފޮނުވާ ،މިނިސްޓްރީގެ
ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ހިތާބު ަ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ރ
ސާރވިސަސް ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޓޭޑް ކޯ އަދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން މޫދާއި ފަޅުތެ ެ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ސ އަދަދު
ގ ހާއް ަ
ޕެމްފިސް ނޫސް މަޖައްލާ ެ

2013 cTOpir urwhwa
އޯޒޯން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ،ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ދެއްވާ ހިތާބު ،އ.ދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މެސެޖް
އަދި ދުވަހާއި ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ނޫސް މަޖައްލާ "ޕެމްޕިސް" ގެ ހާއްސަ އަދަދެއް އެކުލަވާލާ މިނިސްޓްރީގެ ވެބް
ސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރުން.

ނ
މސެޖެއް ސޫކްތަކުގައި އިއްވު ް
ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ ެ
ށ
އޯޒޯން ފަށަލައަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާއި ،މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަ ް
އަލިއަޅުވާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެސެޖެއް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި  12ސެޕްޓެމްބަރ  2112ވަނަ ދުވަހު އިއްވުނެވެ.
ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް

ދރުބާރުގޭގައި
"ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  22ވަނަ ދުވަހު ަ
ބ އިއްވެވުން އޮތެވެ .އަދި
ބޭއްވުނެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ހިތާ ު
ދ
މ ު
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވިޔަފާރިކުރާ  2ކުންފުންޏަކަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އިން އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މިންވަރު ަ
ގޭސްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މިކުންފުނިތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވީ
ޒ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟި ލް އަހުމަދު ޝަފީއުއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އަލުން
ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު ފިޝަރީ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ރ މެޝިންތައް ،މިޔަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ށ ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި  9ކުންފުންޏަކަށް ރިކަވަ ީ
ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަ ް
ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މިމެޝިތައް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ އެވެ.



ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކޮށް "ވެށީގެ ދިރުން" ނަމުގައި
ތރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.
 12ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު ެ



ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ކާބޯތަކެތިން އުފެދޭ ކުނީގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ހާއްސަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް
ޓީވީއެމް ގެ "ރާއްޖެ މިޔަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދިނުން.



ތން ތާޒާ ފުޅި ރީކަލެކްޓްކޮށް ރީޔޫސް ކުރާނެ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެމް.ޑަބް.ލިޔު.އެސް.އީ ގެ ފަރާ ު
އިންތިޒާމެއް ތައާރަފުކުރުން.



ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ނޫސް މަޖައްލާ "ޕެމްފިސް"ގެ  2އަދަދު
ޝާއުއުކުރުން.



ދ
ގ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ސޭވް ަ
ށ މަސައްކަތްކުރާ ތިމާވެށީ ެ
ރ ހިމާޔަތްކުރުމަ ް
ވިލިމާލެ ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅުތެ ެ
ބީޗް" އާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.



ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ މުހިންމު ބައިތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 2
ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި .މި މަސައްކަތް ނިމުމުން މިވީޑިޔޯ ސްޕޮޓްތައް
ޓީ.ވީ ޗެނަލްތަކުން ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

 2.3.23މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ކަމްޕެނ ީ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

އިންފްރާސްޓަރްކްޗަރކަމުގައި

ހިމެނޭ

ފެނާއި،

ނަރުދަމާއާއި،

އިޔާދަކުރަނިވި

ހަކަތައާއި،

ކުނި

މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށާއި ،މި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެކަނި ހޯދުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ ،އަދި މި ދާއިރާތަކުން އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސިންގ މެކޭނިޒަމްތައް
މ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވާތީ ،މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނެ
ތައާރަފްކުރު މަކީ ި
ރ
ފރާތަކުން ލިބޭ އިތުރުކުރުމާއި ،މި ފައިސާ މެނޭޖްކުރުން މިހާރަށްވު ެ
ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި ،މިދާއިރާއިން ބޭރުގެ ަ
ށ
ގ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ކަމްޕެނީގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަ ް
ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންޑެއް ޤާ އިމްކުރުމު ެ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައިއެވެ .މިގޮތުން  21އޭޕްރީލް  2112ގައި ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޖަލްސާއަށް މިކަން ހުށަހަޅައި ،މިގޮތަށް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ލަފާއަރުވާފައިއެވެ .މިއާއިގުޅިގެން
'މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ކަމްޕެނީ' ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްވަނީ  11އޮކްޓޫބަރު
 2112ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރުން (ޤަރާރު ނަމްބަރު  )2112/3އުފައްދައިފައިއެވެ.
ޓ
މީގެ އިތުރުން މިކޮންފަރެންސްއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ބައްދަލުވުމެއް  12އޮގަސް ް
ފރާތުން އިސްކަންދޭނޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ،ދިމާވާ
 2112ގައި ވަނީ ބާއްވާފައިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ަ
ގޮންޖެހުންތައް

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މިކޮންފަރެންސްއަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ތައްޔާރުވުމަށް

'ނޭޝަނަލް

ރިޕޯޓް'

ރިޕޯޓްއެއް

އެކުލަވާލުމަށް
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 2.3.23އެހެނިހެން މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މަސައްކަތްވަނީ

ފަށާފައިއެވެ.

މިމަސައްކަތައް

ކުރިއަށްދަނީ

މާލޭގައި

ހުންނަ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

އާއި

ޔޫ.އެން

ޑެސާގެ

އެހީތެރިކަމާއިއެކުއެވެ.

އެމް.އ ޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުނ ް
 2ޖޫން  2112ގައި ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަން ޓްއާއި

ޔުނައިޓެޑް

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ނޭޝަންސް

ޕްރޮގްރާމްއާއިއެކު

މެމޮރަންޑަމް

ފ
އޮ ް

އަންޑަރސްޓޭންޑިންގއެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕޮލިސް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ
ފަންނީ އެހީއާއި ،ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި ދާއިރާއިން ޔުނެޕްގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ލިބުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.
 2.3.31ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ އެނ ް.ޖީ.އޯ ފޯރަމް
މިނިސްޓްރީއާއި ،އެން.ޖީ.އޯ ފެޑަރޭޝަން ގުޅިގެން  2މެއި  2112ގައި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ
ގ
އޤީއާއި ބެހޭގޮތުން ފޯރަމްއެއް ބޭއްވުނެވެ .މިފޯރަމް ެ
މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރަ ް
ރ
މަގްސަދަކީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަށް ކު ާ
މަސައްކަތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމެވެ.
 2.3.31ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓ ް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:
މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

2008
2025
ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓް/މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އެނަރޖީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 1.1މިލިއަން ޑޮލަރު

އެހީގެ ބާވަތް:

މަލްޓިލެޓަރަލް

ފަންޑް،ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

އެންވަޔަރަމަންޓް

ދ
ޕްރޮގްރާމް ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އަ ި
ދިވެހިސަރުކާރު
ސްޓޭޓަސް:
 1ޖަނަވަރީން  2111އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުންވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަންފައްޓާފައެވެ.
އަދި  2112ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިގޭސް އެތެރެކުރާ މިންވަރު  11%އަށް މަދުކޮށް  2112ވަނައަހަރު
ތތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ.
މިގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ޝައުކުޤުވެރިވާ ފަރާ ް
ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ އެއް:
މއްދާތައް ނައްތާލުމަށް ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާޙަދާ ތަކުގެ
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް ާ
ރ
ތެރެއިން އެންމެ ބާރަށް ހިނގަމުން އަންނަ އެއްމުއާޙަދާއެވެ .މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން 2113ވަނަ އަހަ ު
ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ ސީ.އެފް.ސީ ނައްތާލާފައެވެ .ހަމަމިއާއިއެކު
ށ ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ
މޮންޓރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ފޭސްއައުޓް ކުރަންނިންމި އޯ ޒޯން ފަށަލައަ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 2.3.29މިނިސްޓް ރީ އޮފް އެންވަޔަތަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއިއެކު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ފށިއެވެ .މިގޮތުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް
ށ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަން މިއަހަރު ެ
ފޭސްއައުޓް ކުރުމަ ް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ) ތައްޔާރުކުރެވި،

އޭޕްރީލްމަހު ބޭއްވި  21ވަނަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމެޓީ މީޓިންގ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޗް.ޕީ.އެމްޕީ ފާސްކުރިއެވެ .އަދި މިޕްލޭނަށް  1.1މިލިއަން
ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން  2121ގެ ނިޔަލަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރުންހުއްޓާލުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިއީ  19ވަނަ
މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓިން ޓުދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ބައްދަލުވުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައި ވާ ތާރީހް ގެ  11އަހަރު ކުރިއެވެ.

ތިރީ ގައި މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް ޓާގެޓް:
-

 2111-2119ބޭސްލައިން އެވްރެޖް ކަނޑައެޅުން

-

 2111ބޭސްލައިން ލެވެލްގައި ފްރީޒް ކުރުން

-

 %11 2112މަދުކުރުން

-

 %21 2112މަދުކުރުން

-

 %22 2112މަދުކުރުން

-

 %23.2 2113މަދުކުރުން

-

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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މ ފައިސާލިބުނު އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީއަށެވެ .މި
ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ ލިބުނެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޕްލޭންވެފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަ ަ

ށ
ތރެއަ ް
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެ ެ

 -3ދަތުރުތައް

ދަތުރު ކުރި ތާރީޙް

ދަތުރުކުރ ި ރަށ ް

ދަތުރުގ ެ ބޭނުނ ް

 13ޖެނުއަރީ  2112އިން  21ޖެނުއަރީ

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

އެން،ބީ،އެސް،އޭ،ޕީ

 2112އަށް

އެކުލަވާލުމުގެ އަދި

ނޭޝަނަލް

ފިފްތް

ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި

 12ފެބްރުއަރީ 2112

ކ.ގުރައިދޫ  ،މާފުށި

މައިގްރޭޝަން ސްޓަޑީ ޓީމާއި އެކު

 21ފެބްރުއަރީ 2112އިން  21ފެބްރުއަރީ

ދ .ރިނބުދޫ

ކަލްޗަރ ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުމަށާއި އަދި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއް ކުރުމަށްޓަކައި

 2112އަށް
 21ފެބްރުއަރީ 2112

ދ .ރިނބުދޫ

 21ފެބްރުއަރީ  2112އިން  23ފެބްރުއަރީ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

ދ.ރިބުނދޫގައި ކަލްޗުރަލް ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ރަށު
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް
ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް

 2112އަށް
 22މާޗް  2112އިން

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑްވޮކަސީ ކޭމްޕްސް ފޮރ ޗިލްޑްރަން-ރީ
ތިންކިންގ ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ޏ.ފުވައްމުލައް

 21މާޗް  2112އަށް

ސެކަންޑް

ނޭޝަނަލް

ކޮމިޔުނިކޭޝަން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ދަށުން

ޏ.އަތޮޅުގައި ސާރވޭ ކުރުން

 16-19އޭޕްރިލް 2112

ރ.އުނގޫފާރު

 91އޭޕްރީލް 3193

ރ .އުނގޫފާރު

 12އެޕްރިލް  2112އިން  21އޭޕްރީލް

ރ.އުނގޫފާރު

ނެޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް އެކްޝަން
ޕްލޭން

ގޮތުން

މުރާޖަޢާކުރުމުގެ

ރަށު

ރ.އަތޮޅުގެ

ކައުންސިލްތަކާއި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމިޓީއާއި

ޖަމިއްޔާ

އަމިއްލަ

ތަކަށް

މަޝްވަރާ

ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުން
ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެޑްވޮކެސީ ކޭމްޕްސް ފޯ ސްކޫލް ޗިލްރެން:
"ރީތިންކިންގ" ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް
 2112އަށް

އެން،ބީ،އެސް،އޭ،ޕީ

ކައުންސިލް

ވޯރކްޝޮޕް،

އިދާރާތަކަށް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ރެގިއުލޭޝަން އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ޕްލޭން ހަދާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވޭ
އެވެއަރނެސް

 21އޭޕްރިލް 2112

ރ.އުނގޫފާރު

 12އެޕްރިލް  2112އިން  22އޭޕްރީލް

ބ.ހިތާދޫ

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވުނު ތިމާވެށީގެ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުން

 2112އަށް
 29އެޕްރިލް  2112އިން  11މެއި 2112

ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިޔުނިކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް

ގދ .ތިނަދޫ

އަށް

ކުރިއަށްދާ

ގދ.ތިނަދޫގައި

މިޝަންއަށް

އިންސްޕެކްޝަން

މަޝްރޫޢުގެ

ސ.އީ.އެމް
ވަޑައިގަންނަވާ

ބޭރުގެ

ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއެކު ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް
 23މެއި  2112އިން

ލ.ފޮނަދޫ /ލ.އިސްދޫ

ލ.ފޮނަދޫ/ލ.އިސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް

 21މެއި  2112އަށް
 11ޖޫން 2112

ގދ .ތިނަދޫ

 13ޖޫން  2112އިން

ގދ.ދެކާނބާ

ގދ.

ތިނަދޫ

ނަރުދަމާ

ނިޒާމް

ޤާއިމް

ކުރަން

ފެށުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް.
 21ޖޫން  2112އަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ސެކަންޑް

ނޭޝަނަލް

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ދަށުން

ސާރވޭތައް ކުރުމަށް
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 2112ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް

ށ
ތރެއަ ް
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެ ެ
 22ޖޫން  2112އިން

ޏ.ފުވައްމުލަކު

 22ޖޫން  2112އަށް

ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ
ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އެޕްރައިޒަލް މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު

 22ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 22

މ .ކޮޅުފުށި

ޤާއިމް

ނަރުދަމާ

އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
ސެޕްޓެމްބަރ 2112
 13އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  19އޮކްޓޯބަރ

މ.ކޮޅުފުށީގައި

ޤާއިމް

ކުރެވިފައިވާ

ނަރުދަމާ

ނިޒާމްގެ

އިސްޕެކްޝަން ދަތުރު
ލ.ފޮނަދޫ

ނިޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް

 2112އަށް
14އޮކްޓޯބަރ 2112

ލ .ގަން

 22އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  22އޮކްޓޯބަރ

ށ.ފޯކައިދޫ

ޕަރސިސްޓަންޓް އޮގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓަސްގެ ސްކޫލު ކުދިންނަށް
.ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން

2112
 21އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  21އޮކްޓޯބަރ

ހެދުމަށް ޑޭޓާ ނެގުމަށް
އއ.ތޮއްޑޫ

2112
 21ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 11

ށ.ފޯކައިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އެޅުމަށް އީ.އައި.އޭ
އއ.ތޮއްޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު އެޅުމަށް އީ.އައި.އޭ
ހެދުމަށް ޑޭޓާ ނެގުމަށް

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އޮކްޓޯބަރ 2112

ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް
ބޭނުންވާ

ދިރާސާ

ހެދުމަށާއި

ރަށު

ކައުންސިލަރުންނާއި

މަޝްވަރާކުރުމަށް
 21އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  23އޮކްޓޯބަރ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ނިޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް

2112
 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  12ނޮވެމްބަރ

ރ .ހުޅުދުއްފާރު

 2112އަށް

އޮފިޑް ލޯން އެހީގެ ދަށުން ރ .ހުޅުދުއްފާރުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގެ
ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް

 11ނޮވެމްބަރ  2112އިން  12ނޮވެމްބަރ

ހއ .ކެލާ

 2112އަށް

ޔުނިސެފްގެ  2112ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކްޕްލޭންގައިވާ "ރިލީޒް
އޮފް ފަންޑްސް ޓު އީ.ޕީ.އޭ ޓި އިންޕްލިމެންޓް އެކްޓިވިޓީ
 2.2-2112ސަޕޯޓް ޓު ކަންޑަކްޓް ރެއިން/ގްރައުންޑް ވޯޓަރ
ޓެސްޓް އިން  3އައިލެންޑްސް ސިވިއަރލީ އެފެކްޓަޑް ބައި
ފްލަޑިންގ އިން  "2112އެކްޓިވިޓީގެ ދަށުން ހއ .ކެލާގެ
ފެނުގެ ހާލަތު ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް.

 13ނޮވެމްބަރ  2112އިން  23ނޮވެމްބަރ

ގއ.ކޫއްޑޫ/ގދ.ގައްދޫ

ޔުނިސެފްގެ  2112ވަނަ އަހަރުގެ ވަރކްޕްލޭންގައިވާ "ރިލީޒް

 2112އަށް

/ތިނަދޫ/ހަވޫދިގަލާ/ކައް

އޮފް ފަންޑްސް ޓު އީ.ޕީ.އޭ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް އެކްޓިވިޓީ 2112

ދޫ އަދި ފިޔޯރީ

 2.2ސަޕޯޓް ޓު ކަންޑަކްޓް ރެއިން/ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ޓެސްޓް
އިން  3އައިލެންޑްސް ސިވިއަރލީ އެފެކްޓަޑް ބައި ފްލަޑިންގ
އިން  "2112އެކްޓިވިޓީގެ ދަށުން މި ރަށްރަށުގެ ފެނުގެ ހާލަތު
ބެލުމަށް.

 22ނޮވެންބަރު 2112

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

 22ނޮވެންބަރު 2112

ހދ .ހަނިމާދޫ

 29ނޮވެމްބަރ  2112އިން  11ޑިސެމްބަރ

ބ .އޭދަފުށި

ޕަރސިސްޓަންޓް އޮގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓަސްގެ ސްކޫލު ކުދިންނަށް
.ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން
ޕަރސިސްޓަންޓް އޮގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓަސްގެ އެއާޕޯޓް
ކޮމްޕޯނަންޓް ސަރވޭ ކުރުމަށް
ނިޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް

 2112އަށް
 3ޑިސެމްބަރ  2112އިން  9ޑިސެމްބަރ

ޏ .ފުވައްމުލައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ނިޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް
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 22ސެޕްޓެމަބަރ 2112

މ .ކޮޅުފުށި

މ.

ކޮޅުފުށީގައި

ކުރެވިފައިވާ

ނިޒާމް

ށ
ތރެއަ ް
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެ ެ
 2112އަށް
 3ޑިސެމްބަރ  2112އިން  2ޑިސެމްބަރ

ސ .ގަން/ސ .ހިތަދޫ

ނިޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެންޓްރީ ހެދުމަށް

 2112އަށް

4ޑިސެމްބަރ 2112

ސ .ހިތަދޫ

 6ޑިސެންބަރު 2112

ޏ .ފުވައްމުލައް

 9ޑިސެމްބަރ  2112އިން  12ޑިސެމްބަރ

ގދ .ތިނަދޫ

ކޮމްޕޯނަންޓް ސަރވޭ ކުރުމަށް
ޕަރސިސްޓަންޓް އޮގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓަސްގެ ސްކޫލު ކުދިންނަށް
.ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން
ޕަރސިސްޓަންޓް އޮގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓަސްގެ ސްކޫލު ކުދިންނަށް
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށާއި،
އެއާޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓް ސަރވޭ ކުރުމަށް
ސީ .އީ .ސީ .އެމް ތިނަދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމިޝަން ކުރުން

 2112އަށް
 9ޑިސެމްބަރ 2112އިން  12ޑިސެމްބަރ

ގދ.ތިނަދޫ

2112
 13ޑިސެމްބަރ  2112އިން  21ޑިސެމްބަރ

ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސީ.އީ.ސީ.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމިޝަން
ކުރުން އަދި އިންސްޕެކްޓް ކުރުން

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

 2112އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެން .ބީ .އެސް .އޭ.ޕީ އެކުލަވާލުމުގެ އަދި ފިފްތް ނޭޝަނަލް
ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
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 4ޑިސެމްބަރ 2112

ސ .ގަން

ޕަރސިސްޓަންޓް އޮގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓަސްގެ އެއާޕޯޓް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް

 2112ވަނަ އަހަރު ރާއެޖެއިން ބޭރަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް
ދަތުރު ކުރި ތާރީޙް

ސިންގަޕޫރު

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ ފޮރ ސްމޯލް
އައިލެންޑް އެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓަޑީސް

 2112އަށް
 11ޖެނުއަރީ  2112އިން  12ޖެނުއަރީ

އަބޫ ދާބީ

އައިރީނާ ތާޑް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ

 2112އަށް
 11ޖެނުއަރީ  2112އިން  13ޖެނުއަރީ

އަބޫ ދާބީ

 2112އަށް

އެސެމްބަލީ

އޮފް

އިންޓަނޭޝަނަލް

ދަ

ރިނިއުއަބަލް

އެނަރޖޫ އޭޖެންސީ

 13ޖެނުއަރީ  2112އިން  12ފެބްރުއަރީ

ޖަރުމަން  /ބޮން

 2112އަށް

ފަސްޓް ޕްލިނަރީ އޮފް އިންޓަރ ގަވަރމަންޓަލް ސައިންސް-
ޕޮލިސީ

ޕްލެޓް

ފޯމް

އޮން

ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ

އެންޑް

އިކޯސިސްޓަމް ސަރވިސަސް
 12ޖެނުއަރީ 2112

އަބޫ ދާބީ

ޒަޔެދް ފިއުޗަރ އެނަރޖީ ޕްރައިޒް އެވޯޑްސް ސެރެމޮނީ

 21ޖެނުއަރީ  2112އިން  23ޖެނުއަރީ

ސްރީލަންކާ

ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ކޮންވެނސްޝަން
އޮން އިންޓަރނެޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް

 2112އަށް

ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ
22

ޖެނުއަރީ  2112އިން  22ޖެނުއަރީ

ސްރީލަންކާ

ޝާކްސް އެންޑް މަންޓާ ރޭޒް އެޓް ސައިޓީޒް

 2112އަށް
 23ޖެނުއަރީ  2112އިން  12ފެބްރުއަރީ

ޖަރުމަން

 2112އަށް

އިންވިޓޭޝަން ޓު ދަ ސެވެންޓީ ފައިވް މީޓިން އޮފް ދަ
ސީޑީއެމް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް

 29ޖެނުއަރީ  2112އިން  13ފެބްރުއަރީ

އިންޑިއާ  /ނިއުދިއްލީ

ދިއްލީ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަމިޓް

 2112އަށް
އިންޑިޔާ

 39ޖެނުއަރީ  3193އިން

ދިއްލީ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަމިޓް

 13ފެބްރުއަރީ  3193އަށް
 12ފެބްރުއަރީ  2112އިން  13ފެބްރުއަރީ

އިންޑިޔާ  /ދިއްލީ

 2112އަށް

އޭޝިއާ ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

 12ފެބްރުއަރީ  2112އިން  19ފެބްރުއަރީ

ތައިލަންޑް

 2112އަށް

ރީޖަނަލް އިންޓަރގަވަރމަންޓަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން
ނިއަރ ޓަރމް ކްލައިމެޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ކްލިއަރ
އެއަރ ބެނިފިޓްސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް

ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް

ފެބްރުއަރީ  2112އިން 9ފެބްރުއަރީ 3 2112
އަށް

ރީޖަނަލް އިންޓަރގަވަރންމެންޓަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން
ނިއަރ-ޓާރމް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ކްލީން އެއާރ
ބެނެފިޓްސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް

 13ފެބްރުއަރީ  2112އިން  12ފެބްރުއަރީ

ބަންގްލަދޭޝް  /ޑާކާ

 2112އަށް

ސަބް-ރީޖަނަލް ވާކްޝޮޕް އޮން އެކްސަލަރޭޓަޑް އެޗީވްމަންޓް
އޮފް އެމް.ޑި.ޖީސް އެންޑް ޕޯސްޓް  2112ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އެޖެންޑާ އިން ސައުތު އޭޝިއާ

 19ފެބްރުއަރީ  2112އިން  12ފެބްރުއަރީ

ސަން ސަލްވަޑޯ

ސެކަންޑް ގްލޯބަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ބޭން އެމެންޑްމަންޓް

 2112އަށް
 12ފެބްރުއަރީ  2112އިން  22ފެބްރުއަރީ

ކެންޔާ

ޔުނެޕް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް މީޓިންގ

 2112އަށް
 13ފެބްރުއަރީ  2112އިން  22ފެބްރުއަރީ

ނައިރޯބީ ،ކެންޔާ

 2112އަށް

ޓުވެންޓީ ސެވަންތް ސެޝަން އޮފް ދަ ގަވަރނިންގ
ކައުންސިލް /ގްލޯބަލް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމް އޮފް ދަ
ޔުނެޕް ނައިރޯބީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 12ޖެނުއަރީ 2112

އިން  12ޖެނުއަރީ

ދަތުރުކުރ ި ރަށ ް

ދަތުރުގ ެ ބޭނުނ ް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
 13ފެބްރުއަރީ  2112އިން  21ފެބްރުއަރީ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިޝޫސް އެންޑް ޕްރައިރޮޓީސް އިން

ސްރީލަންކާ

ސައުތު އޭޝިއާ  /އެސެސްމަންޓް އެންޑް އައިޑިއަރސް

 2112އަށް

ފޮރ ފިއުޗަރ އެންގޭޖްމަންޓް
ޖަރުމަން  /ބޮން

އައިޕީސީސީ ބިއުރޯ 32/މީޓިންގ އޮފް ދަ ކޮމް އެގްޒެކެޓިވް

އަށް

ބޯޑު
 22ފެބްރުއަރީ  2112އިން  12މާޗް 2112

ސްވިޒަރލޭންޑް

އަށް

ޖެނީވާ

 52ފެބުރުއަރީ  5102އިން  15މާރޗް

ޖެނީވާ

ށ
5102އަ ް

ސްވިޒަރލޭންޑް

 22ފެބްރުއަރީ  2112އިން  23ފެބްރުއަރީ

ޖެނީވާ،

 2112އަށް

ސްވިޓްޒަރލެންޑް

32ފެބްރުއަރީ  3193އިން

ސްވިޒަލޭންޑް

/

 2112ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންޑާ ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން
ވޯޓަރ :ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް
ވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ވޯޓަރ ކޮލިޓީ

/

 2112ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންޑާ ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން
ވޯޓަރ:

ވޯޓަރ

މެނޭޖްމަންޓް

ރިސޯސަސް

އެންޑް

ވޭސްޓްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ވޯޓަރ ކޮލިޓީ

 19މާރޗް  3193އަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯޔަރޒް މީޓިންގ އިން ޖެނީވާ
މީޑިޔާ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ދަ

 46ސެޝަން އޮފް ދަ

TH

IPCCބިޔުރޯ

 12މާޗް  2112އިން  22މާޗް  2112އަށް

ތައިލަންޑް/ކެމްބޯޑިއާ

ސިޓީސް ކޮޕް /12ޖެފް އީސީޑަބްލިޔު އޭޝިޔާ މީޓިންގ

 13މާޗް  2112އިން  19މާޗް  2112އަށް

ފިލިޕީންސް/މެނީލާ

ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސައުތު

 3މާޗް  2112އިން  12މާޗް  2112އަށް

ފިލިޕީންސް/މެނީލާ

 10މާރޗް  3193އިން

ފިލިޕިއަންސް

އޭޝިޔާ  :ސްޓީއަރިންގ އިކޮނޮމިކްސް ޓުވަރޑް ލޯ
ކަރބަން އެންޑް ކްލައިމެޓް ރެސިލިއަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސައުތު
އޭޝިޔާ  :ސްޓީއަރިންގ އިކޮނޮމިކްސް ޓުވަރޑް ލޯ
ކަރބަން އެންޑް ކްލައިމެޓް ރެސިލިއަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 11މާރޗް  3193އަށް

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސައުތު
އޭސިއާ ސްޓީރިންގ އއކޮނޮމިކް ޓުވާރޑް ލޯރކާރބަން
އެންޑް ކްލައިމެޓް ރެސިލިއަންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ޑަޔަލޮގް އޮން ކްލައިމެޓް

 12މާޗް  2112އިން  19މާޗް  2112އަށް

ސިންގަޕޫރު

 12މާޗް  2112އިން  19މާޗް  2112އަށް

ފްރާންސް

ވަރކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 12މާރޗް  2112އިން

ތައިލެންޑް

ރީޖަނަލް ޕްރިޕޭޓަރީ މީޓިންގ ފޯރ ދަ އޭޝިއަން އެންޑް

ފައިނޭންސް އެންޑް ދަ ގްރީން ކްލައިމެޓް ގްރީން ފަންޑް

 12މާރޗް 2112
 12މާރޗް  2112އިން

ޕެސިފިކް އެނަރޖީ ފޯރަމް ގައި ބައިވެރިވުމަށް
 13މާރޗް

ތައިލޭންޑް

ސައިޓީސް ގެ  12ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފްދަ ޕަރޓީސް

 2112އަށް
 13މާޗް  2112އިން  22މާޗް  2112އަށް

ކެމްބޯޑިއާ

 90މާރޗް  3193އިން

ކެމްބޯޑިޔާ

ގްލޯބަލް

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ފެސިލިޓީ

އެކްސްޕޭންޑް

ކޮންސްޓިޓެންސީ ވޯރކްޝޮޕް
 33މާރޗް  3193އަށް

ދަ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީ އެކްސްޕެންޑަޑް
ކޮންސިޓިއުޓެންސީ ވޯކްސޮޕް

 13މާޗް  2112އިން  22މާޗް  2112އަށް

ކެމްބޯޑިއާ

ޖެފް އީސީ ޑަބްލިޔު އޭޝިޔާ މީޓިންގ

 13މާރޗް  2112އިން  21މާރޗް 2112

ހަނޮއި ،ވިއެޓްނަމް

ހައި ލެވެލް ފޯރތް ފޯރަމް ރީޖަނަލް ތްރީ އާރް ފޯރަމް އިން
އޭޝިއާ

އަށް
 19މާޗް  2112އިން  22މާޗް  2112އަށް

ޓެންޒޭނިޔާ/ދާރުއްސަލާމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ކޮންފަރެންސް

އޮން

އިކޯސިސްޓަމް
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 22ފެބްރުއަރީ  2112އިން  11މާޗް 2112

މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ދަ  32ސެޝަން އޮފް ދަ

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
ބޭސްޑް އެޕްރޯޗަސް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން
 11އެޕްރިލް  2112އިން  12އޭޕްރީލް 2112

ޖެފް 2ރިޕްލެނިޝްމަންޓް މީޓިންގ

ކެމްބޯޑިއާ

އަށް
މެނިއްލާ ،ފިލިޕީންސް

އަށް
 12އޭޕްރިލް  2112އިން  12އޭޕްރިލް 2112

ޖެފް –  2ރިޕްލެނިޝްމެންޓް މީޓިންގ

ޕެރިސް ،ފްރާންސް

އަށް
 13އެޕްރިލް  2112އިން  11އޭޕްރިލް 2112

 11ވަނަ ކާޓެޖެނަ ޑައިލޮގް މީޓިންގ

ބަންގްލަދޭޝް  /ޑާކާ

އަށް
 21އެޕްރިލް  2112އިން  22އޭޕްރިލް 2112

ތައިލޭންޑް  /ބެންގކޮކް

ދަ

އަށް

އޭޝިއަން

ޕެސިފިކް

އެންޑް

ރީޖަނަލް

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން މީޓިންގ އޮން ރިއޯ

 21އެޕްރިލް  2112އިން  22އޭޕްރިލް 2112

ސްރީލަންކާ

ބޭސަލް

އަށް

ރޮޓަޑަމް

އަދި

ކޮންވެންޝަންގެ

ސްޓޮކްހޯމް

ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕާޓީސް
ބެންކޮކް

 39އެޕްރީލް  3193އަށް

ދަ

 32އެޕްރީލް  3193އަށް

އޭސިއަން

ޕެސިފިކް

އެންޑް

ރީޖަނަލް

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން މީޓީންގ އޮން  Rio+20އައުޓްކަމް

 22އޭޕްރިލް  2112އިން 23އޭޕްރިލް 2112

ދަ

ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް

އަށް

އޭޝިއާ

ޕެސިފިކް

ރީޖަނަލް

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

މީޓިންގ އޮން ރިއޯ 21+އައުޓްކަމްސް

 22އޭޕްރިލް  2112އިން  23އޭޕްރިލް 2112

ޕަބްލިކް

ލަންޑަން ،ޔޫކޭ

އަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އިން

ވެރީ

ސްމޯލް

ކަންޓްރީޒް

 22އޭޕްރިލް  2112އިން  22އޭޕްރިލް 2112

ސެވަންތް ރީޖަނަލް އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސަސްޓެއިނަބަލް

ބާލީ ،އިންޑޮނޭޝިއާ

ޓްރާންސްޕޯޓް ފޯރަމް

އަށް
/

ބޭސަލް

ރޮޓަޑަމް

އަދި

ސްޓޮކްހޯމް

ކޮންވެންޝަންގެ

 22އެޕްރިލް  2112އިން  12މެއި 2112

ސްވިޒަރލޭންޑް

އަށް

ޖެނީވާ

ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕާޓީސް

 22އެޕްރިލް  2112އިން  12މެއި 2112

ޖަރމަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

އަށް
ސްވިޒަރލޭންޑް

 23އޭޕްރީލް  2112އިން
 11މެއި  2112އަށް

ސައިމަލްޓޭނިއަސް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ މީޓިންގ އޮފް ދަ
ކޮންފަރެންސަސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ބާސަލް ،ރޮޓަޑަމް
އެންޑް ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަންސް

 29އެޕްރީލް  2112އިން

 1މެއި 2112

ގދ.ތިނަދޫ

ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސީ.އީ.ސީ.އެމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ
"އެނަރޖީ އެފިޝިއަންސީ އެންޑް އެނަރޖީ
ކޮންޒަރވޭޝަން" ކޮންސަލްޓެންސީގެ އިންސްޕެކްޝަން
މިޝަން އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި
އެކު ހަރަކާތްތެރިވުން

 12މެއި  2112އިން  11މެއި  2112އަށް

އޮސްޓްރޭލިއާ

ޖޮއިންޓް ނެޓްވޯކް މީޓިންގ އޮފް ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ
އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް އައިލެންޑްސް ނެޓްވޯކްސް

 2މެއި  2112އިން

 9މެއި 2112

އޮސްޓްރޭލިޔާ

އަށް

ޖޮއިންޓް ނެޓްވޯރކް މީޓިންގ އޮފް އޯޒޯން އޮފިސަރސް
އޮފް އޭޝިޔާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް

 10މެއި  5102އިން  01މެއި  5105އަށް

ނޭޕާލް  /ކަތަމަންޑޫ

ރީޖިނަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިންގ ޓު ފައިނަލައިޒް)1( :
އެން އެކްޝަނަބަލް ފްރޭމްވޯރކް ޓު އެޑްރެސް ދަ ކޮމަން
ޗެލެންޖް

އޮފް ސެނިޓޭޝަން އެންޑް

()2

ރީޖިނަލް

ގައިޑްލައިންސް ފޮ އެކްޝަން އޮން ނިއުޓްރިޝަން އިން
ސައުތު އޭޝިއާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

77

2013 cTOpir urwhwa

 1އޭޕްރިލް  2112އިން  2އޭޕްރިލް 2112

މެނިއްލާ ،ފިލިޕީންސް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
 9މެއި  2112އިން  11މެއި  2112އަށް

ސްވިޓްޒަރލެންޑް

ބޭސަލް ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަންސް

 19މެއި  2112އިން  22މެއި  2112އަށް

ކޮރެއާ

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮފް ފިފްތް ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް އޮން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ
ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ އޮން ދަ ޕްރިޕަރޭޝަން އޮފް ދަ

އަށް

ފިފްތް ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް އެންޑް ގްލޯބަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ
އައުޓްލޫކް އެންޑް ރީޖަނަލް ޕޮލިސީ ސިނާރިއޯސް
 22މެއި  2112އިން  12ޖޫން  2112އަށް

ރަޝިއާ

އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް އެނަރޖީ ފޯރަމް

 22މެއި  2112އިން

ރަޝިއާ

އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް އެނރޖީ ފޯރަމް  2112ގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 2ޖޫން 2112
 22މެއި  2112އިން  22ޖޫން 2112

ޖަރމަނީ

 32މެއި  3193އިން

ޖާރމަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް/
ތަރޑް މީޓިންގ އޮފް ދަ އެޑަޕްޓޭޝަން ކޮމިޓީ

 33ޖޫން  3193އަށް

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް"
އާއި " ތާރޑްމީޓީން އިފް ދަ އެޑަޕްޓޭޝަން ކޮމެޓީ

 23މެއި  2112އިން  21މެއި 2112

ނޭޕާލް  /ކަތަމަންޑޫ

 23މެއި  2112އިން

ނޯވޭ

ކޮންސަލްޓޭޝަން

ވޯކްޝޮޕް

ފޮރ

ސައުތު

އޭޝިއާ

އެންވަޔަރަންމަންޓް އައުޓްލުކް
 21މެއި  2112އަށް

ސެވަންތް

ޓްރޮނދެއިމް

ކޮންފަރެންސް

އޮން

ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އޮން ''އިކޮލޮޖީ އެންޑް އިކޮނޮމީ ފޮރ އަ
ސަސްޓެއިނަބްލް ސޮސައިޓީ"

 23މެއި  2112އިން  21މެއި  2112އަށް

ވިއެނާ ،އޮސްޓްރިއާ

ތަރޑް ވިއެނާ އެނަރޖީ ފޯރަމް

 23މެއި  2112އިން  12ޖޫން  2112އަށް

ފިލިޕީންސް/ސެންޕަބްލޯ

ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން ޓެރެއިނިންގ

 52މެއި  5102އިން  12ޖޫން  5102އަށް

މެނީލާ /ފިލިޕީންސް

ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން ޓްރެއިނިންގ

ނޭޕާލް

ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް އޮން 2112 SAEO

 23މެއި  2112އިން

 21މެއި 2112

އަށް
 29މެއި  2112އިން  12ޖޫން  2112އަށް

ޖަރމަނީ  /ބޮން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

 39މެއި  3193އިން

ފިޖީ

 ADAPTއޭސިއާ ޕެސިފިކް ސެކެންޑް އެނުއަލް މީޓިންގ

 10ޖޫން  3193އަށް
 12ޖޫން  2112އިން  23ޖޫން  2112އަށް

އިންޑިއާ  /ނިއުދިއްލީ

 12ޖޫން  2112އިން  29އޯގަސްޓް 2112

ޖަޕާން

ސޯޓް ޓަރމް ކޯސް އޮން ރިސަލްޓްސް ބޭސްޑް ޕްލޭނިންގ
ބަޖެޓިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
ފޮޓޯ ވޮލްޓެކް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

އަށް
ޖަޕާން

 12ޖޫން  2112އިން
 29އޮގަސްޓް 2112

ބައިވެރިވުމަށް

 22ޖޫން  2112އިން  22ޖޫން  2112އަށް
 22ޖޫން

ފޮޓޯވޮލްޓިކް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ވޯކްޝޮޕްގައި

 2112އިން  12ޖުލައި 2112

އައިރީނާ

 2މީޓިން އޮފް ދަ ކައުންސިލް އޮފް އައިރީނާ

ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް

އޯޕަން އެންޑެޑް ވާރކިންގ ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު
ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސެޓެންސެސް ދެޓް

އަށް

ޑެޕްލީޓް އޯޒޯން ލޭޔާރ
ބ
އަބޫދާ ީ

 22ޖޫން  2112އިން
 22ޖޫން 2112
 22ޖޫން  2112އިން

އައިރީނާގެ  2ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 23ޖޫން 2112

ތައިލެންޑް

އަށް

ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ކެމިކަލް ސޭފްޓީ،
ކޮންސަލްޓޭޝަން ވިތް ސައިކަމް ނޭޝަނަލް ފޯކަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 21މެއި  2122އިން

 23މެއި 2112

ސައުތު ކޮރެއާ

ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް ފޮރ ސައުތު ،އީސްޓް އެންޑް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
ޕޮއިންޓްސ
 22ޖޫން  2112އިން

 23ޖޫން 2112

ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް

އަށް

ޕޭން-ކޮމަންވެލްތް ނެޓްވާރކް އޮން އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

 22ޖޫން  2112އިން  23ޖޫން  2112އަށް

ތައިލެންޑް

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ކެމިކަލް ސޭފްޓީ

 22ޖޫން  2112އިން  23ޖޫން  2113އަށް

އިންޑިއާ  /ނިއުދިއްލީ

 22ޖޫން  2112އިން  23ޖޫން  2112އަށް

ޔުނައިޓަޑް ކިންގޑަމް

ސައުތު

އޭޝިޔާ

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން
ކޮމަންވެލްތު ނެޓްވަރކް އޮން އެނަވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 23ޖޫން  2112އިން

 23ޖޫން 2112

ތައިލެންޑް

އަށް

 22ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ އޯޕަން އެންޑެޑް ވޯރކިން
ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް
އޮން ސަބްސްޓަންސެސް ދަޓް ޑިޕްލީޓް ދަ އޯޒޯން ލޭޔަރ

ޖަޕާން

 30ޖޫން  3193އިން
 13ޖުލައި  3193އަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
އެންޑް ކޮރަލްރީފް ކޮންޒަވޭޝަން

ވިއެޓްނާމް

 32ޖޫން  3193އިން

ޓްވެންޓީ ސެކެންޑް އޭސިއާ ޕެސިފިކް ސެމިނަރ އޮން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މެސަރމެންޓް ރިޕޯރޓިންގ އެންޑް

 31ޖޫން  3193އަށް

ވެރިފިކޭޝަން ފޯރ މިޓީގޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
އެންޑް އެވެލުއޭޝަން ފޯރ އެޑޮޕްޓޭޝަން އިން ދަ އޭސިއާ
ޕެސިފިކް ރީޖަން

 29ޖޫން  2112އިން  13ޖުލައި  2112އަށް

މެލޭޝިޔާ

 29ޖޫން  2112އިން

ތައިލެންޑް

2

ވަނަ

ސްކޫލް

އޭޝިޔަން

ރިނިއުބަލް

އޮން

އެނަރޖީ:އެޑްވާންސްޑް މައިކްރޯޕަވަރ ސިސްޓަމްސް
 21ޖޫން 2112

އެޑްވާންސިންގ އޯޒޯން އެންޑް ކްލައިމެޓް ޕްރޮޓެކްޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީސް:ނެކްސްޓް

ސެކަންޑް

ސްޓެޕްސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް
 29ޖޫން  2112އިން  21ޖޫން  2112އަށް

އޮކިނާވާ ،ޖަޕާން

 1ޖުލައި  2112އިން

މެލޭޝިއާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
އެންޑް ކޮރަލް ރީފް ކޮންޒަރވޭޝަން

 2ޖުލައި 2112

އޭޝިއަން ސްކޫލް އޮން ރިނިއުއެބަލް އެނަރޖީގެ  2ވަނަ
ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް

 19ޖުލައި  2112އިން  21ޖުލައި 2112

ޗައިނާ

އަށް

ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮން ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖް އިންޓަރނެޝަނަލް ނެގޯޝިއޭން ފޮރ

ސްމޯލް

އައިލެންޑްސް
 12ޖުލައި  2112އިން  23ޖުލައި 2112

ޖަރމަނީ

އައިޕީސީސީ ފޯތް ލީޑް އޯތަރސް މީޓިންގ

އަށް
ޖާރމަނީ

 12އޮގަސްޓް  2112އިން
 22އޮގަސްޓް  2112އަށް

ތާރޓީއެއިޓް

މީޓިންގ

އޮފް އޭ/އާރު

ޑަބްލިޔުޖީ

އާއި

ސެކެންޑް މީޓީންގ އޮފް އެކްސްޕާޓް އޮން ލޯންގް ޓާމް
ފައިނޭންސިންގ

 12ޖުލައި  2112އިން 21ޖުލައި  2112އަށް

ސީޝެލްސް

ސިޑްސް (އެސް.އައި.ޑީ.އެސް) ކޮންފަރެންސް

 21ޖުލައި

ސީޝެލްސް

ސަބްރީޖަނަލް ޕްރިޕަރޭޓަރީ މީޓިންގ ފޮރ ދަ ތާރޑް

 12ޖުލައި  2112އިން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް

 2112އަށް

ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް
 21ޖުލައި  2112އިން

 2އޮގަސްޓް

ސައުތު ކޮރެއާ

 2112އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ޔުނެސްކޯ

ސަމަރ

ސްކޫލް

އޮން

ސަބްސިޑަރީ

ޓްރާންސިޝަން ޕޮލިސީސް
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 22ޖޫން  2112އިން  22ޖޫން  2112އަށް

އަބޫ ދާބީ

އައިރީނާ ފިފްތް ކައުންސިލް މީޓިންގ

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
 22ޖުލައި  2112އިން  21ޖުލައި 2112

ކޭޕް ވަރޑި

ފަސްޓް ސިޑްސް ޑޮކް އެއިމްސް ރީޖަނަލް މީޓިންގ

އަށް
 23ޖުލައި  2112އިން

ކޭޕް ވާރޑް

 2އޮގަސްޓް  2112އިން

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ޗައިނާ

 3ސެޕްޓެމްބަރ 2112
 13އޮގަސްޓް  2112އިން  13ސެޕްޓެމްބަރ

ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީސްގެ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް
ޗައިނާ

 2112އަށް
 12އޮގަސްޓް  2112އިން  12އޮގަސްޓް

ސޯލާ އެނަރޖީ އެޕްލިކޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ފޯރ

ސެމިނަރ އޮން ސޯލަރ އެނަރޖީ އެޕްލިކޭޝަން އެންޑް
މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީސް

ސިންގަޕޫރު

 2112އަށް

ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޕްރޮމޯޓިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ކޮލަބްރޭޝަން ޓު ފެސިލިޓޭޓް ޕްރިޕަރޭޝަން ސަބްމިޝަން
އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ނެޝަނަލީ އެޕްރޮޕްރޮއޭޓް
މިޓިގޭޝަން އެކްޝަން އިން އޭޝިއާ

 12އޮގަސްޓް  2112އިން

ސިންގަޕޫރު

 12އޮގަސްޓް  2112އަށް

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އިން ޕްރޮމޯޓިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ކޮލަބަރޭޝަން ޓު ފެސިލިޓޭޓް ޕްރިޕަރޭޝަން ،ސަބްމިޝަން
އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ނޭޝަނަލީ އެޕްރޮޕްރިއޭޓް
މިޓިގޭޝަން އެކްޝަން އިން އޭސިއާ

 12އޮގަސްޓް  2112އިން  13ސެޕްޓެމްބަރ

ކޮރެއާ

 2112އަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް

ކެޕޭސިޓީ

ސިސްޓަމްސް

މެނޭޖްމަންޓް

ބިލްޑިންގ
އިން

އިކޯ

ފޮރ

ޓު

ރެސްޕޮންސް

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 12އޮގަސްޓް  2112އިން  19އޮގަސްޓް

ސްރީލަންކާ

 2112އަށް
 12އޯގަސްޓް  2112އިން  13އޯގަސްޓް

ސެކަންޑް

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޮން

ކޮންފަރެންސް

ކޮމިޔުނިޓީ އެންޑް ވޯޓަރ ސަރވިސަސް
ސްރީ ލަންކާ

 2112އަށް

ވޯޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް -
ސެކަންޑް

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޮން

ކޮންފަރެންސް

ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް ވޯޓަރ ސަރވިސަސް
 90އޮގަސްޓް  3193އިން

ތައިލޭންޑް

ޓްރެއިނިންގ ކޯސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން

 31އޮގަސްޓް  3193އަށް
 19އޮގަސްޓް  2112އިން

އިންޑިޔާ

 21އޮގްސްޓް  2112އަށް

ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޮޕްޝަންސް ފޯރ އެން އިނޮވޭޓިވް
ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް ރީޖަން ފޯރ ސައުތު އޭސިއާ އާއި
އެނުއަލް ރީޖަނަލް ނޮލެޖް ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖް ފޯރ ސައުތު އޭސިއާ

 22އޮގަސްޓް  2112އިން  21އޮގަސްޓް

ބާބޭޑޮސް

 2112އަށް
 22އޮގަސްޓް  2112އިން  13އޮގަސްޓް

ސިޑްސް ކޮންފަރެންސް އިންޓަރ ރީޖަނަލް ޕްރިޕޭޓަރީ
މީޓިންގ

ޖަޕާން

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ފޮރ ލޯ ކާބަން ސޮސައިޓީ

 2112އަށް
 22އޯގަސްޓް  2112އިން  23އޯގަސްޓް

ބްރިޖްޓައުން ،ބާބަޑޮސް

 2112އަށް

އިންޓަރ ރީޖަނަލް ޕްރިޕަރޭޓަރީ މީޓިންގ ފޯރ ދަ ތާރޑް
އިންޓަނޭޝަނަލް

ކޮންފަރެންސް

އޮން

ސިޑްސް

(އެސް.އައި.ޑީ.އެސް)
 29އޮގަސްޓް  2112އިން  21އޮގަސްޓް

އިންޑިޔާ

 2112އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ސާރކް

ކޮންސަލްޓޭޝަން

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

އޮފް

ތިންޕޫ

ވާރކްޝޮޕް
ސްޓޭޓްމަންޓް

އޮން
އޮން
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 23ޖުލައި 2112

ސިޑްސް ޑޮކް އެއިމްސްގެ ފުރަތަމަ ރީޖަނަލް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އިން ސައުތު އޭޝިއާ
ފިލިޕިއަންސް

 21އޮގަސްޓް  2112އިން
 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް

ދަ  DNAޓްރެއިނިންގ ފޯރ ޕެސިފިކް އެންޑް ދަ
އެސްޓަރން ޔޫރޮޕިއަން ރީޖަން އެންޑް ފޯތު ވޯކްޝޮޕް އޮން
ދަ

 CDMޕްރޮޖެކްޓް އިން އޭސިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް
ފިޖީ

 21އޮގަސްޓް 2112އިން
 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް

ފޯތު މީޓިންގ އޮފް ދަ އެޑަޕްޓޭޝަން ކޮމެޓީ" އާއި " ދަ
ވޯކްޝޮޕް އޮން މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެވެލުއޭޝަން އޮފް
އެޑަޕްޓޭޝަން

 2ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  2ސެޕްޓެމްބަރ

ނޯވޭ

ސީސީއޭސީ ހައިލެވެލް އެސެމްބްލީ މީޓިންގ

 2112އަށް
 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  11އޮކްޓޯބަރ

ޖަރމަނީ

 2112އަށް

ފަސްޓް ޓެކްނިކަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ދަ ރިވިޝަން އޮފް
ދަ ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ދަ ރިވިއު އޮފް ބެނިއަލް އެންޑް
ނެޝަނަލް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އިންކްލޫޑިންގ ނޭޝަނަލް
އިންވެންޓްރީ ރިވިއުސް ފޮރ ޑިވެލޮޕްޑް ކަންޓްރީ ޕާޓީސް

13

ސެޕްޓެމްބަރ

2112

އިން

13

ބަންގްލަދޭޝް

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް

ސާކް

ވޯރކްޝޮޕް

އެފިޝަންސީ

އޮން

އެންޑް

ހައުސްހޯލްޑް

ކޮންސަރވޭޝަން

އެނަރޖީ

ވިތް

ވުމަން

ޕަރޓިސިޕޭޝަން
ކޮޕެންހާގެން

 13ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން
 22ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
13

ސެޕްޓެމްބަރ

2112

މޯލްޑިވްސް
އިން

22

ވިއެޓްނާމް

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
13

ސެޕްޓެމްބަރ

2112

19

ސެޕްޓެމްބަރ

ޓްރެއިނިންގ އޮން ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ޕްލޭން ފޮރ
މޯލްޑިވްސް

އިން

13

ސިންގަޕޫރު

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
2112

ޓްރެނިންގ އޮން ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރެލިޓީ ޕްލޭން ފޯރ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ ފޮރ ސްމޯލް
އައިލެންޑް އެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް

އިން

12

ޗައިނާ

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް

ޖޮއިންޓް މީޓިންގ އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ އެންޑް ސައުތު
އީސްޓް އޭޝިއާ ނެޓްވޯކްސް އޮފް އޯޑީއެސް އޮފިސަރސް

 9ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  12ސެޕްޓެމްބަރ

ސިންގަޕޫރު

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ ފޮރ ސިޑްސް

 2112އަށް
 9ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  11ސެޕްޓެމްބަރ

ޗައިނާ

 2112އަށް

ޖޮއިންޓް މީޓިންގ އޮފް ދަ ރީޖަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރ
ނެޓްވޯރކްސް ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާ އެންޑް ސައުތު
އީސްޓް އޭޝިޔާ އެންޑް ޕެސިފިކް

19

ސެޕްޓެމްބަރ

2112

އިން

12

ނިއުދިއްލި  ،އިންޑިއާ

ސެކަންޑް ޖެފް ރިޕްލެނިޝްމެންޓް މީޓިންގ

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
 11ސެޕްޓެމްބަރ 2113އިން

ޗައިނާ

 12ސެޕްޓެމްބަރ 2112

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް އައުޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެފިޝިއެންސީ ލިންކޭޖްސް ގެ ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕްގައި
ބައިވެރިވުމަށް.

 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  12އޮކްޓޯބަރ

ޖަރމަނީ

 2112އަށް

ދަ ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އޭލިއަންސް ގްލޯބަލް ޕޮލިސީ
އިވެންޓް/ޓްވެލްވްތް
ވަރކިންގ

ސެޝަން

އޮފް

ގްރޫޕް/ތަރޓީސިކްސްތް

ދަ

އައިޕީސީސީ

ސެޝަން

އޮފް

އައިޕީސީސީ /ސީޑީއެމް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް މީޓިންގ
 12ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  12އޮކްޓޯބަރ

ޖަރމަނީ /ބްރަސްލްސް

 2112އަށް

ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އޭލިއަންސް ގްލޯބަލް ޕޮލިސީ
އިވެންޓް އަދި  12ވަނަ އައިޕީސީސީ ވޯކިންގ ގްރޫޕް އަދި
ސީޑީއެމް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް މީޓިންގ 22/ސެޝަން އޮފް
އައިޕީސީސީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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އެންޗޭންޖިންގ

ރީޖަނަލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އޮފް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
 13ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 21

ބްރަސަލްސް

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް

ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެލަޔަންސް ގލޮބަލް ޕޮލިސީ
އިވެންޓް "އިންފޮރމިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްލައިމެޓް
ޑިބެޓް"

 31ސެޕްޓެމްބަރ  3193އަށް
 21ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 23

އިވެންޓް
ސްވިޑަން

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް

 12ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދަ އައިޕީސީސީ ވަކިންގ ގްރޫޕް
ކޮންޓްރިބިއުޝަން އޮފް ދަ އޭއާރު ފައިވް އެންޑް  22ވަނަ
ސެޝަން އޮފް އައިޕީސީސީ

 22ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 23

ޗައިނާ

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
 33ސެޕްޓެމްބަރ  3193އިން

އިންޑިކޭޓަރސް

ރިސޯސް

ފޮރ

ގްރީން

އެފިޝަންޓް

އޭޝިއާ ވޯރކްޝޮޕް
ސްވެޑަން

ޓްވެލްތް ސެޝަން އޮފް ދަ  IPCCވޯކިންގ ގްރޫޕް

 32ސެޕްޓެމްބަރ  3193އަށް
 22ސެޕްޓެމްބަރ 2112އިން 23

އިންޑިއާ

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
 22ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 22

އޭޝިއާ
ބެއިޖިންގ

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
 22ސެޕްޓެމްބަރ 2112އިން

އިންޑިކޭޓަރސް ފޯ އަ ރިސޯސަސް އެފިޝިއަންޓް ގްރީން
އޭޝިއާ ވާރކްޝޮޕް

އިންޑިއާ

 23ސެޕްޓެމްބަރ 2112
 32ސެޕްޓެމްބަރ  3193އިން  10އޮކްޓޯބަރ

ޓްރާންސިޝަން ޓު އެފިޝަންޓް ލައިޓްނިންގ އިން ސައުތު

ޓްރާންސިޝަން ޓު އެފިޝިއެންޓް ލައިޓިންގ އިން ސައުތް
އޭޝިއާގެ ވަރކް ޝޮޕް ގައި ބައިވެރި ވުމަށް

ޖާރމަނީ

ދަ  CDMއެގްރެކްޓިވް ބޯޑް މީޓިންގ

 3193އަށް
 29ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން  12އޮކްޓޯބަރ

ތައިލެންޑް  /ބެންގކޮކް

 2112އަށް
 31ސެޕްޓެމްބަރ  3193އިން  12އޮކްޓޯބަރ

އޭޝިޔާ

ބިލްޑިންގ

ޕެސިފިކް

ޕްރޮގްރާމް

އޮން

ދަ

އެކޮނިމިކްސް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން
ބެންކޮކް

 3193އަށް

ADAPT

އޭސިއާ

ޕެސިފިކް

ކެޕޭސިޓީ

ބިލްޑިންގ

ޕްރޮގްރާމް އޮން ދަ އިކޮނޮމިކް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
އެޑަޕްޓޭޝަން ސެކެންޑް ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް

 21ސެޕްޓެމްބަރ  2112އިން 21

ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް

އިކޮނޮމިކްސް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން

ސެޕްޓެމްބަރ  2112އަށް
 11އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  12އޮކްޓޯބަރ

ތައިލެންޑް  /ބެންގކޮކް

 2112އަށް

ރީޖަނަލް މީޓިންގ އޮން ދަ ރީޖަނަލް ސްޓްރެޓަޖީ ފޮރ
ހެލްތް

ޕަބްލިކް

ރެސްޕޮންސް

ޓު

ކެމިކަލް

އެންޑް

ރޭޑިއޭޝަން އިވެންޓްސް އިން ދަ ކޮންޓެކްސްޓް
 11އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  13އޮކްޓޯބަރ

މެނީލާ ،ފިލިޕީންސް

 2112އަށް
 12އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  11އޮކްޓޯބަރ

އޭޝިއާ އެލް.އީ.ޑީ.އެސް ފޯރަމް  :2112ޕުޓިންގ ލެޑްސް
އިންޓު ޕްރެކްޓިސް

ޖަރމަނީ

 2112އަށް

ޖޮއިންޓް ވަރކްޝޮޕް އޮން ފްރޭމް ވަރކް ފޮރ ވޭރިއަށް
އެޕްރޯޗަސް ،ނޮން މާކެޓް ބޭސްޑް އެޕްރޯޗަރސް އެންޑް ދަ
ނިއު މާކެޓް ބޭސްޑް މެކޭނިޒަމް

 12އޮކްޓޯބަރ  3193އިން

ޖާރމަނީ

 11އޮކްޓޯބަރ  3193އަށް

ފަސްޓް ޓެކްނިކަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ދަ ރިވިޝަން އޮފް ދަ
ގައިޑްލައިންސް ފޯރ ދަ ރިވިއު އޮފް ބެނިއަލް ރިޕޯޓްސް
އެންޑް

ނޭޝަނަލް

ނޭޝަނަލް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް،

އިންވެންޓަރީ

ރިވިއުސް

އިންކްލީޑިންގ
ފޯރ

ޑިވެލޮޕްޑް

ކަންޓްރީ ޕާރޓީސް
 12އޮކްޓޯބަރ  3193އިން

ޖާރމަނީ

 99އޮކްޓޯބަރ  3193އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ޖޮއިންޓް ވޯކްޝޮޕްސް އޮން ދަ ފްރޭމްވޯކް ފޯރ ވޭރިއަސް
އެޕްރޯޗް ނޮން މާރކެޓް ބޭސްޑް އެޕްރޯޖްސް އެންޑް ދަ
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 92ސެޕްޓެމްބަރ  3193އިން

ބްރެސެރލާ

ދަ ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަލައިންސް ގްލޯބަލް ޕޮލިސީ

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
ނިއު މާރކެޓް ބޭސްޑް މެކޭނިޒަމް
 2އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  13އޮކްޓޯބަރ

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް

 2112އަށް

ޓުވެލްތް

ސެންޓޯ ޑޮމިންގޯ
ސަމޯއާ

ޖެފް އެކްސްޕޭންޑަޑް ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ވޯރކްޝޮޕް

 2112އަށް
 12އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  21އޮކްޓޯބަރ

ޖޯޖިއާ

ތަރޓީ ސެވެންތް ސެޝަން އޮފް ދަ އައި.ޕީ.ސީ.ސީ

2112
 12އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

ޖޯޖިއާ

 21އޮކްޓޯބަރ  2112އަށް
 19އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  23އޮކްޓޯބަރ

ތާޓީސެވަންތް ސެސަން އޮ ދަ އިންޓަރގަވަރަމެންޓަލް
ޕެނަލް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް )(IPCC

ތައިލޭންޑް  /ބެންގކޮކް

 2112އަށް

 22މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް
ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓަންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދަ
އޯޒޯން ލެޔަރ

 19އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  23އޮކްޓޯބަރ

ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް

އެމް.އޯ.ޕީ 22

 2112އަށް
 21އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  22އޮކްޓޯބަރ

ނޭޕާލް  /ކަތަމަންޑޫ

 2112އަށް
 21އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  22އޮކްޓޯބަރ

 2ވަނަ ސައުތު އޭޝިޔާ

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން

އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން
ތައިލޭންޑް

 2112އަށް

 22ވަނަ މިޓީންގ އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް
ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަން ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދަ އޯޒޯން
ލޭޔަރ

 22އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  22އޮކްޓޯބަރ

ނޭޕާލް  /ކަތަމަންޑޫ

2112
 22އޯގަސްޓް  2112އިން  22އޯގަސްޓް

އޭޝިއަން

ސެނިޓޭޝަން
ކޮލަމްބޯ ،ސްރީ ލަންކާ

 2112އަށް
 22އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  23އޮކްޓޯބަރ

2

ވަނަ

ސައުތު

ކޮންފަރެންސް

އޮން

ސައުތް އޭޝިއާ ވުމަންސް ނެޓްވޯކް ،ފިފްތް އެނުއަލް
ކޮންފަރެންސް

ޖަރމަނީ

 2112އަށް

ވޯރކް ޝޮޕް އޮން ޓެކްނިކަލް އެންޑް ސައިންޓިފިކް
އެސްޕެކްޓްސް އޮފް އިކޯ ސިސްޓަމްސް ވިތް ހައި ކާބަން
ރިސަރވަރސް ނޮޓް ކަވަރޑް ބައި އަދަރ އެޖެންޑާ
އައިޓަމްސް އަންޑަރ ދަ ކޮންވެންޝަން

 33އޮކްޓޯބަރ  3193އިން

ޖާރމަނީ

 30އޮކްޓޯބަރ  3193އަށް

ވޯކްޝޮޕް

އޮން

ޓެކްނިކަލް

އެންޑް

ސައިންޓިފިކް

އެސްޕެކްޓްސް އޮފް އިކޯސިސްޓަމް ވިތު ހައި ކާރބަން
ރިޒަވިއޯސް

ނޮޓް

ކަވާރޑް

ބައި

އަދަރ

އެޖެންޑާ

އައިޓަމްސް އަންޑާރ ދަ ކޮންވެންޝަން
 22އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  21އޮގަސްޓް

ބޫޓާން  /ތިންޕޫ

ޖެފް ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓީންގ

2112
 22އޯގަސްޓް  2112އިން  23އޯގަސްޓް

ބްރިޖްޓައުން،

އިންޓަރ ރީޖަނަލް ޕްރިޕެރޭޓަރީ މީޓިންގ ފޯ ދަ ތަރޑް

 2112އަށް

ބަރބޭޑޯސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް

 23އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  29އޮކްޓޯބަރ

ބޫޓާން

ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް
ޖެފް ސައުތް އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ

 2112އަށް
 23އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  21އޮކްޓޯބަރ

ޔޫ.އެސް.އޭ/ވޮޝިންގޓަ

 2112އަށް

ން

 23އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  1ނޮވެމްބަރ

ނައިރޯބީ ،ކެންޔާ

ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑްސް މީޓިންގ
ގްލޯބަލް ސައުތް ސައުތް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެކްސްޕޯ 2112

 2112އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 11އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  13އޮކްޓޯބަރ

ޑޮމިނިކަން

ރިޕަބްލިކް،

ކާޓަޖެނާ

ޑަޔަލޮގް،

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
 21އޮކްޓޯބަރ  2112އިން  22ނޮވެމްބަރ

ޕޮލަންޑް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

 2112އަށް
 21އޮކްޓޯބަރ  2112އިން

ޕޮލަންޑް

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  23ނޮވެމްބަރ

ޕޮލަންޑް

 32ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ސީޑީއެމް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް

 2112އަށް
 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  13ނޮވެމްބަރ

ފިލިޕީންސް  /މެނީލާ

އިންޕެކްޓް އިވެލުއޭޝަން ވަރކްޝޮޕް

 2112އަށް
 15ނޮވެމްބަރ  5102އިން  12ނޮވެމްބަރ

މެނީލާ /ފިލިޕީންސް

އިންޕެކްޓް އިވެލުވޭޝަން ވަރކްޝޮޕް

 5102އަށް
 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  11ނޮވެމްބަރ

ޕާކިސްތާން

 2112އަށް

 3ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ގަވަރނިންގ ބޯޑް އޮފް ސާކް
އެނަރޖީ ސެންޓަރ އެންޑް ދަ ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީ
މީޓީންގ

 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  23ނޮވެމްބަރ

ޕޮލަންޑް

 2112އަށް

 19ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ
ޕާޓީސް އެންޑް  9ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދަ ކޮންފަރެންސް
އޮފް ދަ ޕާޓީސް ސަރވިންގ އެސް ދަ މީޓިންގ އޮފް ދަ
ޕާޓީސް ޓު ދަ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލް

 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  22ނޮވެމްބަރ

ޗައިނާ

 2112އަށް
 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  11ނޮވެމްބަރ

ޓެކްނޮލޮޖިކަލް އިނޮވޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީސް
ތައިލަންޑް  /ބެންގކޮކް

 2112އަށް
 2ނޮވެމްބަރ 2112އިން

ސެމިނަރ އޮން ގްރީން ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް
ފަސްޓް އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް މީޓިންގ އޮފް ދަ  11ވައި
އެފް ޕީ އޮން އެސް ސީ ޕީ

ޗައިނާ

 22ނޮވެމްބަރ 2112

ގްރީން ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖިކަލް
އިނޮވޭޝަން ފޯރ ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީސްގެ ސެމިނަރގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 13ނޮވެމްބަރ  2112އިން  22ނޮވެމްބަރ

ޕޮލަންޑް

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

 2112އަށް
 3ނޮވެމްބަރ 2112އިން

ޕާކިސްތާން

 3ނޮވެމްބަރ 2112
 12ނޮވެމްބަރ  2112އިން  13ނޮވެމްބަރ

ސާރކް އެނަރޖީ ސެންޓަރގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ  3ވަނަ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް

ޖަޕާން

ފަސްޓް އޭޝިޔާ ޕާކް ކޮންގްރެސް

 2112އަށް
 12ނޮވެމްވަރ  2112އިން  13ނޮވެމްބަރ

ޖަޕާން

ފަސްޓް އޭޝިޔާ ޕާރކްސް ކޮންގްރެސް

 2112އަށް
 13ނޮވެމްބަރ  2112އިން  22ނޮވެމްބަރ

އުޒްބަކިސްތާން

 2112އަށް
 21ނޮވެމްބަރ 2112އިން

 2ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ އޭޝިއާ ސޯލަރ އެނަރޖީ
ފޯރަމް

އުޒްބަކިސްތާން

އޭޝިއާ ސޯލާ އެނަރޖީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް

 22ނޮވެމްބަރ 2112
 21ނޮވެމްބަރ  2112އިން  2ޑިސެމްބަރ

އިންޗިއޮން /ކޮރެއާ

 2112އަށް
 1ޑިސެމްބަރ  2112އިން  2ޑިސެމްބަރ

އަ ގްލޯބަލް ފޯރަމް އޮން ޔޫސިންގ ކަންޓްރީ ސިސްޓަމް ޓު
މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފައިނޭންސް

ބެންކޮކް /ތައިލެންޑް

 2112އަށް

އެކްސްޕަރޓް ގްރޫޕް މީޓިންގ އޮން ސްޓްރެޓެޖީސް ފޮރ
އިމްޕްރޫވިންގ އެންވަޔަރަންމަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން
އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ،ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް

 1ޑިސެމްބަރ  2112އިން  3ޑިސެމްބަރ

ކެންޑީ /ސްރީލަންކާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 22ނޮވެމްބަރ  2112އަށް

ށ
ދަތުރުތައް :ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް
 2112އަށް
 2112އަށް

އާބާދު/ޕާކިސްތާން

 2ޑިސެމްބަރ  2112އިން

ކޮރެއާ

ވަނަ

ސަސްޕް

މިނިސްޓީރިއަލް

އިންޓަރގަވަރމަންޓަލް

މީޓިންގ
 2ޑިސެމްބަރ 2112

ޔޫޒިންގ ކަންޓްރީ ސިސްޓަމް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ފިނޭންސް ގެ ގްލޯބަލް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް

ސްރީލަންކާ

 2ޑިސެމްބަރ  2112އިން
 3ޑިސެމްބަރ 2112

ޖިއޮގްރަފިކް

އިންފޮމޭޝަން

ސިސްޓަމްގެ

23

ވަނަ

ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރި ވުމަށް

 12ޑިސެމްބަރ  2112އިން  12ޑިސެމްބަރ

ތައިލޭންޑް  /ބެންގކޮކް

 2112އަށް

ޓެކްނިކަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ
އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އޮފް ރީޖަނަލް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ޕްރައިރިޓީ އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް

 2ޑިސެމްބަރ 2112އިން

 3ޑިސެމްބަރ

ސްރީ ލަންކާ

ޝޯޓް ކޯސް އޮން ޖީ.އައި.އެސް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަންސް

 2112އަށް
 2ޑިސެމްބަރ 2112އިން

 3ޑިސެމްބަރ

އިންޑިޔާ

 2112އަށް

އީސްޓް،

ސައުތު

އެންޑް

ސައުތު

އީސްޓް

އޭޝިޔާ

ސަބްރީޖަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯރކްޝޮޕް އޮން ދަ
ނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެކްސަސް އެންޑް ބެނެފިޓް
ޝެއަރިންގ

 12ޑިސެމްބަރ  2112އިން  13ޑިސެމްބަރ

ނޭޕާލް  /ކަތަމަންޑޫ

 2112އަށް

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ މީޓިންގ ޓު ޑިސްކަސް ދަ ސާކް
ރީޖަނަލް ސްޓަޑީ

ނޭޕާލް

 13ޑިސެމްބަރ  3193އިން
 12ޑިސެންބަރ  3193އަށް

ސްޓީރިންގ ކޮމެޓީ މީޓީންގ ޓު ޑިސްކަސް ދަ ސާކް
ރީޖަނަލް ސްޓަޑީ

 2ޑިސެމްބަރ  2112އިން  12ޑިސެމްބަރ

އެންޓަރލިއާ /ޓާކީ

 2112އަށް

ސެކަންޑް ސެޝަން އޮފް ދަ އިންޓަރ ގަވަރމަންޓަލް
ސައިންސް  -ޕޮލިސީ ޕްލެޓްފޯމް އޮން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ
އެންޑް އިކޯ ސިސްޓަމް ސަރވިސް

 2ޑިސެމްބަރ  2112އިން  2ޑިސެމްބަރ

އިސްލާމްއާބާދު/

 2112އަށް

ޕާކިސްތާން

 13ޑިސެމްބަރ  2112އިން  12ޑިސެމްބަރ

ޕާކިސްތާން

(އެސްއޭއެސްޕީ ) 2ތް އިންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް މީޓިންގ
އޮން

މިނިސްޓަރސް

އޮފް

ސައުތު

އޭޝިއާ

ސީސް

ޕްރޮގްރާމް
 2112އަށް

ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އިން
ކޯސްތަލް އޭރިއަރސް އޮފް ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާން

 12ޑިސެމްބަރ  3193އިން
 93ޑިސެންބަރ  3193އަށް

ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އިން
ކޯސްޓަލް އޭރިއާ އޮފް ޕާކިސްތާން

 9ޑިސެމްބަރ  2112އިން  12ޑިސެމްބަރ

ޕެރިސް /ފްރާންސް

ދަ ތާރޑް ޖެފް 2-ރެޕްލެނިޝްމަންޓް މީޓިންގ

 2112އަށް
 9ޑިސެމްބަރ 2112އިން

 13ޑިސެމްބަރ

ތުރުކީ

 2112އަށް

ސެކަންޑް ސެޝަން އޮފް ދަ އިންޓަރ ގަވަރންމެންޓަލް
ސައިންސް ޕޮލިސީ ޕްލެޓްފޯމް އޮން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ
އެންޑް އިކޯ ސިސްޓަމް ސަރވިސަސް

11

ޑިސެމްބަރ

2112އިން

12

ނައިރޯބީ

ގްލޯބަލް  NBSAPފޯރަމް

ޑިސެމްބަރ  2112އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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 2ޑިސެމްބަރ  2112އިން  2ޑިސެމްބަރ

އިސްލާމް

 12ވަނަ ސަކެޕް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް މީޓިންގ2 /

ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދު

 –2ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު
 2013ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ހަރަދު

2013 cTOpir urwhwa

25ޑިސެމްބަރ 2112ގެ ނިޔަލަށް
2013
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އިން ކުރެވުނު ޚަރަދ ު

29,606,673.37

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސ ާ

114,879.00

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އިން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

33,877,370.53

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

11,466,987.49

ޕެންޝަންއަށް ހިގާ ޚަރަދު

434,504.91

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

522,695.20

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

496,081.40

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

15,871,317.56

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭޚަރަދު
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް

842,086.81
2,961,938.30

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ

-

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު

-

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

1,281,758.86

ޕީ އެސް އައި ޕީ ގޮތުގަ ޚަރަދު ކުރެވުނު

2112ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި ޚަރަދު
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ
ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެކްޝަންޕްލޭން ރިވިއުކުރުން (ލޯކަލް ކޮންޕޯނެންޓް)
.ރ.ބ އަތޮޅުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖެމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް MEMP

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

9,447,987.47
4,025,867.62
96,543.20
206,350.40
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ފޭސްއައުޓް

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ)ގެ

މެނޭޖްމަންޓް

ޕްރޮޖެކްޓް

:2

ލ
ކ ފޮރ އެފިޝަންސީ ޯ
ޕްރޮމޯޝަން އޮފް އޯޒޯން ކްލައިމެޓް ކޯ ބެނެފިޓްސް (ފްރޭމްވާރ ް
އެޗްސީއެފްސީ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް)

ޕްރޮޖެކްޓް

ރ
އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން (ސަރުކާ ު

67,116.50

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

ފޭސްއައުޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ)ގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

2013 cTOpir urwhwa

ކޮމްޕޯނަންޓް)
:3

ރ
އެންހޭންސްޑް އެވެއާރނަސް އެންޑް އައުޓްރީޗް ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން (ސަރުކާ ު

18,904.00

ކޮމްޕޯނަންޓް)
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ)ގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :2ޕްލޭން ފޮރ
ގްރެޖުއަލް ރިޑަކްޝަން އޮފް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ
ޓ
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ)ގެ ޕްރޮޖެކްޓް  :2ޕްރޮޖެކް ް
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ކުރުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)
 2ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއިތުރުވުމުން ރާއްޖެއަށް ލިބިދާނެ ގެންލުންތައް ބަލައި އަދަދު ކުރުމަށް
ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުން ()IMPACT2C

9,073.28
30,644.21
31,805.60

ލޯ ކާރބަން ސްޓްރެޓެޖީއެއް ގާއިމް ކުރުން (އެން ސީގެ މިޓީގޭޝަން ޕްލޭން)

47,376.50

ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގެ ހާބަރު ބައްތިތައް ސޯލާރ ލެޑްލައިޓްއައް ބަދަލުކުރުމަށް

539,540.00

ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް އިން ލޯ އިންކަމް ކަންޓްރީސް(އެސް.ރެޕް) ގެ
ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

1,373,084.57

ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލޭ ( ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)

217,277.53

ރ.އުނގޫފާރު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

548,183.95

ރ.މާކުރަތު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

102,488.13

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި

ސ
ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައި ާ

ދެއްކުމަށް
ސ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބައި ނިންމުން
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
ގދ .ތިނދޫ -ސަޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޮލޭޝަން-އެމް ޑަބްލިޔު އެސް ސީ ދައްކަންޖެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

766,682.00
1,367,049.98
-
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ޓްރަސްޓް ފަންޑް
ތަފްސީލ ް
ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ

2013 cTOpir urwhwa

2013
1,073,710.50
705,999.78

ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ޚަރަދުވި ފައިސާ

1,197,993.31

އެނަރޖީ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ

-

އެނަރޖީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުވި ފައިސާ

މިއަދަދުތަކަށް ބަދަލެއް 21ޑިސެމްބަރ  2112ނިޔަލައް އައުން އެކަށީގެންވޭ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް
ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު,
29,322.93

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ
ޚަރަދު322,211.13 ,

ޕެންޝަން އަށް ހިނގާ
ޚަރަދު213,332.92 ,
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

ޚަރަދު3,212,333.32 ,

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު,

292,229.93
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ
ޚަރަދު31,313.92 ,
ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ،
އިޝްތިރާކާއި އަދި
ސަބްސިޑީސް,
1,332,123.12

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ
ޚަރަދު 3,322,312.91 ,

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

ޕީ އެސް އައި ޕީ ގޮތުގަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު,

ޚަރަދު ކުރެވުނު,

23,232.11

29,393,233.23

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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