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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014
ރިޕޯޓް ފެއްޓުން
الحمد هللا رب العا لمين وا لصال ة وا لسال م على سيد نا دمحم خا تن األبياء ولمر سلين وعلى
آله وصحبه اجمعين.
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/86އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  2ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2014ވަނަ
އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މޭންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކާއި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .

އަހަރު ރިޕޯރޓް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް މިންވަރުކުރެއްވި هللا صبحانه

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

ތަޢާރަފް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނަމުގައި  26މެއި  2014ގައި ސަރުކާރުން އައު
މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާ މިނިސްޓްރީގެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ތިމާވެށި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ހަކަތަ ،އަދި ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖްގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނުނެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތަކުގެ ގޮތުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ،މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއާއި ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ  ،ބ .އަތޮޅު
ބަޔޮސްފިއަރ އޮފީސް ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި
އޮފީސްތަކުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ،އެ އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
އަދި މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިއުކޭޝަން  2014ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އުވާލައްވާ
އެމިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނިސްޓްރީ އާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް މި މިނިސްޓްރީގެ
މެންޑޭޓްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާއެކު ،މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ
ދާއިރާއަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާނީ ،ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގައި
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 .1.1ވިޝަން
ދިވެހިންނަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުމާއި ،ކަރބަން ނިއުޓްރަލް
ތިމާވެއްޓެއްގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ސާފުބޯފެނާއި ރަށްކާތެރި ގޮތުގައި ފާޚާނަ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާދިނުން

 .1.2މެންޑޭޓް
.1.2.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް) އާއި ،ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި،
ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި
ހިންގުން.
 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ
ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް
ރޭވުން.
 .3ރާއްޖޭގެ

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
ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .4ރާއްޖޭގެ

ތިމާވެއްޓާއި،

މޫސުމަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާއި،

ހަކަތައާއި

ފެނާއި

ނަރުދަމާއާއި

މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ކަންކަން
ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .5ސިވިލް ވޯކްސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .އަދި ،މި މަޝްރޫޢުތައް
ނިމުމުން އެނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓާ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .6ތިމާވެށްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
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 -1އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް
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.
ބ" .އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން.
ޅ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް
ދެވެންހުރިވަރަކުން ދިނުން.
ކ .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާހައުލު ،ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.
 .8މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ
އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 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.
 .10މޫސުމަށް 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
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އ.ދ .އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 .12ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 77/78ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން ،ގަލާއި ،ވެއްޔާއި ،އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
ތަންފީޒުކުރުން.
 .13ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .14އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި
ހިންގުން.
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ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް
 .15ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،

 .16ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެވަސީލަތްތައް
ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،އަދި މިފަދަ
ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 .17ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .18ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ،ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ޤާއިމުކުރުމާއި،
ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ،ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން
ކުރުން.
 .19ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުމާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ ރަޙުމަތްތެރި
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން.
 .20ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ ރޮނގުންނާއި
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .21ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ލުއިފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް
އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
 .22ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 .23ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކުނި ނައްތަލާނެ
އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .24ދިރޭތަކެތީގެ

ނަސްލުތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ

ސްޓްރެޓެޖީތައް

އެކުލަވާލައި

ތަންފީޒުކުރުމާއި،

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ

ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަން
ކަށަވަރުކުރުން.

 .1.3މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތައް
 .1މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 .2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 .3މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
 .4މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
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Aishath Inaya
Executive Coordinator

Abdhulla Matheen
State Minister
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ު ޔުނިޓު ތަކުގެ ޢަދަދ/ް ސެކްޝަނ/ ް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓ.1.5
ް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައ.1.5.1
Ministry of Environment
and Energy

Corporate
Management
Section

13

Energy
Department

Water and Sanitation
Department

Climate Change
Department

Environment
Department

ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ްމންޓ
ަ ްޔރަނ
ަ ަނވ
ް ެޓރީ އޮފް އ
ް ްމިނިސ

Waste
Department

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 .1.5.2ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް

ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

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

Financial
Control
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Human
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Servers,
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ion

Permanent
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Legal and Internal
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Executive
Secretariat Unit
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Administrative
Unit

Document
& Management
Dispatch

Communication and
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main entry and Fax

 .1.5.3އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް ބަލަމުން ގެންދިޔުމާއި،
ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ހަދައި ހިންގުމާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް،

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ
ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި،
އ.ދ އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގުމާއި
ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ
ކަންތައް ތައް ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގައުމީ
މަޖްލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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ް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތ.1.5.4
ު ވަނަ އަހަރ2014 ްމިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުނ
ް ނަރުދަމާ ނިޒާމ،ިއަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއ
ް މިގޮތުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިނ.ެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވ،ިޑިޒައިން ކުރުމާއ
ި އަދ.ެކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދާ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ހިންގާފައިވެއެވ
ިމަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދ

ޭސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހ
.ެއެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވ
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System Design/ Procurement
Section

ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ްމންޓ
ަ ްޔރަނ
ަ ަނވ
ް ެޓރީ އޮފް އ
ް ްމިނިސ
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ް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތ.1.5.5
ް ސަސްޓެއިނެބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިނ،ްކްލައިމެޓްޗޭންޖް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ކްލައިމެޓްޗޭންޖ
ެހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތައް އެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގ
ް ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަނ،ިފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއ
.ެއިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވ
Climate Change
Department

Climate Change
Advisory Council

Policies and Programs
Section

Adaptation and Mitigation
Section

Monitoring and
Evaluation Unit

Greenhouse Gas
Reporting Unit

Clean Development
Mechanism Unit

Sustainable Development
Instruments Monitoring Unit

Communications and
Programmes Unit

Policies and Planning
Unit

ް އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓ.1.5.6
ްއެނާރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ އެނާރޖީ ގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތައ
ީއެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލ
ޭއެހީހޯދމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހ
.ެ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

Energy Utilization &
Management Unit

Renewable Energy
Technology Unit

Project & Programming
Evaluation Unit

ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ްމންޓ
ަ ްޔރަނ
ަ ަނވ
ް ެޓރީ އޮފް އ
ް ްމިނިސ

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 .1.5.7ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ސިޔާސަތުތައް

އެކުލަވާލުމުގައި

އެހީތެރިވެ

ލަފާދިނުމާއި

އެ

ސިޔާސަތުތަށް

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

އެކުލަވާލަން

ޖެހޭ

ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމާއެކު މިކަންތައްތައް އެއްމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް ހެދުމެވެ.
މި ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާއި ބެހޭ
ފަރާތްތަކާއިއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގުޅުންބަދަހި ކުރުމާއި މި ދާއިރާއަށް އެކިދިމަދިމާލުން ލިބެންހުރި ތަފާތު
އެހީތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއި އެއެހީތައް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުންވެސް މި
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ރޮނގުން މީހުން
ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޭމްޕޭންތައް ހިންގުމާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އިންސާނީ
ވަޞީލަތް ބިނާކުރުމާއި ދާއިރާއިން ތަފާތު ދިރާސާތައްކުރުމާއި ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާއި އަދި އޭގެ
ސަބަބުން ތިމާވެށި ކިލަނބުވެ ތަޣައްޔަރުވަމުންދާ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާއި ދެނެގަނެ އެކަންތައްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައްއަޅުމަކީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

& Waste Management
Pollution Control Department

Reserch and Development
(R&D) Section

Projects Development
Implementation Unit

Pollution Prevention
Unit

Policy and Planning Section

Waste Management
Technology Unit

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

& Awarreness
Education Unit

International Relations
Unit

Policcy & Strategic
Planninig Unit
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ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ މި ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 .1.6މުވައްޒަފުން

2014 cTOpir Irwhwa

 .1.6.1މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި އެކި މަގާމުތަކުގެ އަދަދު 2-

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 -2މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ދާއިރާތައް

2014 cTOpir Irwhwa

މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި އެކި ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަވް އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

2
2

1.5

1

1

1

1

1

1

0.5

0

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

20

2014 cTOpir Irwhwa

2.5

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

2014 cTOpir Irwhwa

ތަފްސީލް

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން

13

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

1

ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން

4

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް

16

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

57

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

3

ޖުމްލަ

94

 .1ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް

.2

 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އަދަދު

4

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ވަކިކުރެވުނު ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

1

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އަލަށް ވަޒީފާދެއްވި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

10

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ ތިބި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

13

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

-

 2014ވަނަ އަހަރު ވެއްދި

1

 2014ވަނަ އަހަރު ވަކިކުރި

1

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

ދ
 1112ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންގެ މަގާމުގައި ތިބި އަދަ ު

4

ދ
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލަށްވެއްދުނު އަދަ ު

-

ދ
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ބަދަލު ކުރެވުނުއަދަ ު

-

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު އަދަދު

-

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ތިބި ޖުމްލަ އަދަދު

4

 .4މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް

2014 cTOpir Irwhwa

 .3ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސް

(ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނިޔަލަށް)

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރގެ ނިޔަލަށް)

 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދު މަގާމު ގައި

12

ތިބި އަދަދު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ
މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު

6

( ރަޝް ،އިނާޒް ހިމަނައިގެން)

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑެޕިއުޓީ

2

ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު އަދަދު ( ނަތާ ،މާހިދު )
 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ

16

ދެމެދުގެ މަގާމްތަކުގައި މިހާރު ތިބި އަދަދު

 .5ސަޕޯޓް ސްޓާފް

(އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރާ ދެމެދު )
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
ނޖްމަންޓް ސަރވިސްއަށް ބަދަލު
 2014ވަނަ އަހަރު ސަޕޯޓް ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން މިޑްލް މެ ޭ
ކުރެވުނު
ގން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 2014ވަނަ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށި ެ
އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 2014ވަނަ އަހަރު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ

6

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ޖުމްލަ
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އަދަދު

 .6ސަޕޯޓް ސަރވިސް

(މަސައްކަތު ،އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން)

 1112ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުގައި ތިބި

2

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:
 1112ވަނަ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު:

1

 1112ވަނަ އަހަރު އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުން ބަދަލު ކުރެވުނު

-

އަދަދު
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ
މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު އަދަދު
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ

3

ދ
މަގާމްތަކުގައި ތިބި ޖުމުލަ އަދަ ު

 .7ރަޖިސްޓްރީ މަޤާމާއި ބެހޭ
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި އަދަދު

46

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ވަކިކުރެވުނު ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

6

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އަލަށް ވަޒީފާދެއްވި ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

21

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގައި ޖުމުލަ ތިބި އަދަދު
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 .2.1މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހުގެ މަގާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް

 1112ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދު މަގާމު ގައި
ބ އަދަދު
ތި ި
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ
މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ
މަގާމުން ބަދަލު ކުރެވުނު އަދަދު
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރާ ދެމެދުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު އަދަދު
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރާ
ދެމެދުގެ މަގާމްތަކުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އަދަދު

 .9ސަޕޯޓް ސްޓާފް

-

-

-

-

-

(އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރާ ދެމެދު )
 1112ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
ގން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 1112ވަނަ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށި ެ
އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު

4

1

 1112ވަނަ އަހަރު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން ސީނިއަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

1

އޮފިސަރުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންފެށިގެން
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ޖުމުލަ އަދަދު

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .8މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން ޑިރެކްޓަރގެ ނިޔަލަށް)

އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް

 .11ސަޕޯޓް ސަރވިސް

(މަސައްކަތު ،އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން)

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:
 1112ވަނަ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމަށް ވެއްދުނު އަދަދު:

-

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުން

1

ވަކިކުރެވުނު އަދަދު
 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމްތަކުގައި

1

ތިބި ޖުމުލަ އަދަދު

 .11ރަޖިސްޓްރީ މަޤާމާއި ބެހޭ
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި އަދަދު

6

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ވަކިކުރެވުނު ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

2

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އަލަށް ވަޒީފާދެއްވި ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

1

 1112ވަނަ އަހަރުގެ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލްސަރވިސް މަގާމުތަކުގައި ޖުމްލަ ތިބި އަދަދު

7

މި މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޛް ކުރުމަށްޓަކައި  18އޯގަސްޓް  2014ގައި ވޭސްޓް ޑިޕަރޓްމަންޓުގެ ނަމުގައި
ޑިޕަރޓްމަންޓެއް ވަނީ އުފައްދަވާފައެވެ .އަހަރުގެ ނިލަޔަށް އެތަނުގައި ތިއްބެވީ  3މުވައްޒަފުންނެވެ .އެއީ
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުރުތަޟާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް

އަލްފާޟިލާ އާއިޟަތު ރަޝްފާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފާޢަތު އިބުރާހީމް ނާޞިޙް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ

 2014 -2013ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލައި ބޯނަސް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ފައިސާ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވުނެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 1112ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަގާމުގައި ތިބި
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ފުލް މުސާރަ

3

 2014 -2013ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލައި ބޯނަސް ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތިގެން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސް ފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ
ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ފައިސާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވުނެވެ.
ފުލް މުސާރަ

2
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4

މުސާރައިގެ 1/3
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ޖ
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މިނިސް ް

26

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -3އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސް ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ  7ން
ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް
ކަނޑައަ ޅާފައިވާ މޭންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި ،އިދާރީ ކަންކަމާއި،
މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންކަން ރާވާހިންގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ
އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދީ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  2014ވަނައަހަރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވާ އެންމެހާ
މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފެންވަރެއްގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

 .3.1.1އޮޑިޓޯރިއަމްހެދުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރަތްޔިތުންގެ އަސާސީ ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއި ތިމާވެއްޓާ
ގުޅުންހުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ މިނިސްޓަރީއަކަށް ވުމާއެކު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ އެކި އެކި
ފަރާތްތަކާއެކު ވަރަށްގިނަގުނަ މީޓިންތަކާއި އެކި އެކި ބައްދަލްވުންތައް ބާއްވަން ޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެކެވެ .މިދެންނެވި
ބައްދަލަވުންތައް އޮފީހުގައި ބޭއްވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ މީޓިންގ ރޫމެއް ނެތުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ލާންޖެހި
އެކަމަށްއެ ކަށީގެންވާ ބޮޑު ޚަރަދެއް މިނިސްޓްރީން ހިނގަމުންދާތީ މިދެންނެވި ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ
ހިނގަމުންދާ

ގްރީންބިލްޑިންގ

އިމާރާތުގެ

ގްރައުންޑްފްލޯގައި

އޮޑިޓޯރިއަމެއް

އަހަރުގެ

ކުރީކޮޅުގައި

ވަނީ

ހަދާ

ބޭނުންކުރަންކުރަންފެށިފައެވެ .މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުދި އެކި އެކި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ
ވަރަށްބޮޑުބައެއް ކުޑަވެ ލުއިފަސޭހަތަކެއްދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

 .3.1.2އޮފީސްޖާގާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ގޯޑައުން އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީއަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މޭންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ހަކަތާގެ
ހިދުމަތް ތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރަތްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށްމުހިންމު އާސާސީ ހިދުމަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ މިދެންނެވި ޚިދުމަތް
ރައްޔިތުންނަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަޔާ އަދި ލޯނުއެހީގައި ގިނަގުނަ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި
ހަކަތާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިމެނިފައިވާތީ މިދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ގިނަމުވައްޒަފުންތަކެއް
މިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް ވެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ސަރުކާރޫގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވައިގެން މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިފައިވާ ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތުގެ ދެކުނުން ޖެހިގެން ހުރި ގޯޑައުން އިމާރާތް ލިބުމުން އެ އިމާރާތް އެކަށީގެންވާ ރަނަގަޅު
ފެންވަރެއްގައި ވަނީ މަރާމާތުކުރެވިފައެވެ.
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 .3.1ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.1.3ވޯކްވޭއަކާއި މިނިސްޓަރ ކާރުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ގަރާޖެއް ހެދުން
މިނިސްޓް ރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީގެ މިނިސްޓަރގެ ކާރުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ގަރާޖެއް ނެތުމުން ރަށްބޮޑަށް
ގޮތަށް ވޯރކްވޭއެއް ހެދުމު ގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން ވަނީ ބަޔަކާއި
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.އެމަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 .3.1.4އޭ.ސީ އަދި މެއިންޓަނަންސް
ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރި ރާއްޖޭގެ މާހައުލާއި ގުޅޭގޮތަށް އާ ޓެކްނޮލަޖީއެއް ބޭނުންކުރަށްވައިގެން
ފަރުމާކޮށް ބިނާކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .މި އިމާރާތުގައި ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ފެނުގެ ޒަރީއާއިން ހިންގާ ޗިލަރ
އެއަރކޯންސިސްޓަމެކެވެ .މި އެއަރކޯން ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެއް ހުރުމުން
އިމާރާތް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފިނި ނުވުމާއި ފަންގަސްޖެހުމާއި ފެންލީކުވުމުގެ މަށްސަލަވަރަށް ބޮޑް ދިމާވެ އިމާރާތަށާއި
ތަނުގެ ބައެއް ހަރުމުދަލަށާއި މުވައަޒަފުންނަން ސިއްޙީގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތީ އިމާރާތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެއަރކޯނު
ސިސްޓަމް ފިޔަވަހި ތަކަށް ބަހާލައިގެން ނަގާ އިންވާޓަރ ސެންޓްރަލް އެއަރކޯނު ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
 4ވަނަ ފްލޯގެ ހަރުކޮށްފައިހުރި ފެނުގެ ޒަރީ އާއިންހިންގާ އެއަރކޯނުތައް ނަގާ މިދެންނެވި ވައްތަރުގެ އިންވަރޓަރ އެއަރކޯނު
ސިސްޓަމް ވަނީ  4ވަނަ ފްލޯގައި މިހާރު ހަރުކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ގްރައުންޑް ފްލޯ އާއި  3ވަނަ ފްލޯގައި އެއަރކޯނު
ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާނު
ކޮށްވެސް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނެތުމުން  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވަނީ މިދެންނެވި  2ފްލޯގެ އެއަރކޯނުތައް
ބަދަލް ނުކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތުގެ ދެންހުރި  4ފްލޯގެ އެއަރކޯނުތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 2014 .3.1.5ވަނަ އަހަރު ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ބައެއް ހާދިސާތައް
 2014ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ފާހަގަކުރުން މުހިންމު  3ކަމެއް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ .އެގޮތުން  18އޮސްޓް  2014ވަނަދުވަހު
މިނިސްޓްރީގެ  4ވަނަ ފަންގެފިލާގެ ބޮޑު މީޓިންރޫމުގައި އަޅާފައިވާ ސީލިންގ ވެއްޓުމާއި  11ސެޕްޓެމްބަރ  2014ވަނަ
ދު ވަހުގެރޭ އިރާކޮޅުގެ ގެ ވަގުތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ދިޔަވަރު ލޯންޗުގެ ފުލު އުނގުރި ލުއްސާލާ އަޑިޔަށް ދުއްވާލުމާއި
މިނިސްޓްރީގެ ތިމާވެށި ލޯންޗުގެ ގިޔަރު  18ޑިސެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައެވެ.
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ދަތިވާތީ ކާރުކޮޅު ބާއްވާނެ ގަރާޖެއް ހެދުމާއި ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތުން ގޯޑައުން އިމާރާތަށް މަތިން ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް
 2014ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

 .3.2.1ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން

 2014ވަނަ

އަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ،ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ،ރަށްރަށުގައި ޤައިމް ކުރެވޭ ފެނާއި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏާއި ހަވާލު ކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސިސްޓަމްތައް ހިންގާ
ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ،ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ސިސްޓަމްތަކެއްތޯ ބަލައި ގެންނަންވާ ބަދަލުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި

ޕްރޮޕޯސަލްއާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ހިނގަމުންދާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ސްޕަވިޝަން ދަތުރުތައް ވެސް  1112ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދާ
އކަތް ހިންގާފައިވެއެވެ .އަދި ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ
އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަސަ ް
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

 .3.2.2އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓް:
1112

ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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މަޢުލޫމާތު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2.3މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން  -ގދ .ތިނަދޫ،

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2014

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ
އެޖެންސީ:

ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 92,488,652.40ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 13މާރޗް 2013

ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ،ޑިޒައިން
އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ގދ .ތިނަދޫ އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

 .3.2.4މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން – ލ .ގަން
ފެށި ތާރީޚް:

 18ފެބްރުއަރީ 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2014

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ
އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 85,692,317.84ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

ދށުން،
ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ ަ
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ލ .ގަމުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުމެވެ.
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ނ ޒ ުމގ ައ ަމލ ަމ ަ
ނ ު
ތގެ ަ
ރމއި ް
ތެ ަދ ެ
ސައްަގކަނ ު
ޒމުގެ އަމަލީ ަ
ދމާ ނި ާ
ލ .ގަން ނަރު ަ
ސއ ަކ ުތގ Figure 1
ރ
މލ.
ނި
ތރ ިއނ

 .3.2.5ޔޫއެސްއެއިޑް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ޓު އެންހޭންސް ކްލައިމެޓް ރިޒެލިއަންސީ އެންޑް
ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް – ޅ .ހިންނަވަރު
ފެށި ތާރީޚް:

 28ސެޕްޓެމްބަރ 2011

ނިމޭނެކަމަށް

ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް :ފެބްރުއަރީ 2016

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ކެމޮނިކްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް  /ޔޫއެސްއޭ އަދި ޔުނޮޕްސް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޔޫއެސްއެއިޑް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 7މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:

ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ޤާބިލުކަން
އިތުރުކޮށް ،މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
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 .3.2.6ރެއިންވޯޓަރ ހާރވެސްޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް – އއ .އުކުޅަސް

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

މާރޗް 2013

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ އެހީގައި

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

މަޝްރޫއުގެ އަގު ( 21,578,853.79އެކާވީސް މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ
އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ލާރި)

ސްޓޭޓަސް:

މި މަޝްރޫޢު ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި ވަނީ ނިމިފައި .މިގޮތުން މަޝްރޫއު ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުން ސްޓެލްކޯއާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން
ދިޔައިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ވާރޭ ފެނާއި ،ޑީސެލިނޭޓް ފެނާއި އެކު ،މުޅި ރަށަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެން
ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

އސް)
ނޒާމް (ޕްލާންޓް ހަ ު
ޅސް ފެނުގެ ި
އުކު ަ
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 .3.2.7އިންކްރީޒިންގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް
ޕްރޮގްރާމް އިން ހއ .އިހަވަންދޫ ،އދ .މަހިބަދޫ ،ގދ.ގައްދޫ
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2015

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ޔުނޮޕްސް

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 2011

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް/ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 8.28މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ  /ދިވެހިސަރުކާރު  1.8މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:

ތިންރަށުގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން މި މަޝްރޫއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި
ޔުނޮޕްސް ގުޅިގެން ތަންފީޒު ކުރާ މަޝްރޫއެކެވެ .ތިންރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  15އޯގަސްޓް  2013ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ޙަވާލުކުރެވި،
ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ  95%މަސައްކަތް
ވަނީ ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

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

ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
މސައްކަ ު
އަމަލީ ަ

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

 2013 .3.2.8ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  9ރަށެއްގައި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް

ޤާއިމްކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ .އިހަވަންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް ،ށ.

ފެށި ތާރީޚް:

 18ސެޕްޓެމްބަރ 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޯގަސްޓް 2016

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

2014 cTOpir Irwhwa

ކަނޑިތީމް ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ .އަލިފުށި ،ރ .މަޑުއްވަރި އަދި ރ .މީދޫ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 491,650,295މިލިޔަން ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:



ޕ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ
 2013ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައިީ .
ޚަރަދުގައި  9ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ،
ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  18ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.



ހއ .ހޯރަފުށި ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ށ .ކަނޑިތީމް ،ރ .އަލިފުށި ،ރ .މީދޫ އަދި
ރ .މަޑުއްވަރި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،އަމަލީ
މަސައްކަތް ފެށިފައި.



ހއ .ކެލާ .ހދ .ނޮޅިވަރަމް އަދި ހއ .އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޡާމް ގެ
ސާރވޭގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ރޭވިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  9ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި،
ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ނ
ދމާ ނިޒާމް އިފްތިތާހް ކުރު ް
ނރު ަ
ނ .ހޮޅުދޫ ަ

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

 2013 .3.2.9ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  3ރަށެއްގައި ފެނުގެ
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން – އދ .މާމިނގިލި ،މ .ދިއްގަރު އަދި މ .މުލައް
ފެށި ތާރީޚް:

 15އޯގަސްޓް 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2015

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 117,466,470ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:



 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ
ޚަރަދުގައި  3ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ،
ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  15އޯގަސްޓް  2013ގައި
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.


ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

 3ރަށުގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި.
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  3ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ފެން ހޮޅިއެޅުމާއި ،ސްޓޯރޭޖް
ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް އަދި ޕްލާންޓް ބިލްޑިން އާއި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ނ
ސއްކަތް ފެށު ް
ނޒާމްގެ މަ ަ
ގރު ފެނުގެ ި
ދއް ަ
އދި މި .
މ .މުލައް ަ
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ނ
ލ މަސައްކަތް އިފްތިތާހް ކުރު ް
ޒމްގެ އަމަ ީ
ރދަމާ ނި ާ
ފށީ ނަ ު
ހއ .ހޯރަ ު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2014 cTOpir Irwhwa

ނ
މކުރުން ފެށު ް
އ ް
ޒމް ޤާ ި
ނގެ ނި ާ
މމިގިނގިލި ފެ ު
އދާ .

 .3.2.10ހއ .ތުރާކުނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ފެށި ތާރީޚް:

 7މެއި 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މެއި ( 2015ނަރުދަމާ ނިޒާމް) އަދި ޑިސެމްބަރ ( 2015ފެނުގެ ނިޒާމް)

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން (އަމިއްލަ ފަރާތް)

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

----

ސްޓޭޓަސް:

 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއާއި އަލިފުޅު
ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން އާއި އެކު  7މެއި  2013ގައި ސޮއިކުރެވިފައި.
 ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އަދި ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން އާއި
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  9ޖޫން  2014ގައި އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން
ވަނީ އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް އާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި.
 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި ،އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި.
 ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި ،އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ
މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ތުރާކުނުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ
ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި ،އައުޓްފޯލް އެޅުމާއި އަދި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިލްޑިންގ ހެދުމާއި ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް
ޤާއިމްކުރުން .މީގެއިތުރުން ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް އަދި ޕްލާންޓް
ބިލްޑިން އާއި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ޖ
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މންޓް ެ
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ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

36

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2014 cTOpir Irwhwa

ނ
އމްކުރު ް
ޤ ި
ނޒާމް ާ
ރދަމާ ި
ތުރާކުނު ނަ ު

 .3.2.11އއ .ތޮއްޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް (އައިޑަބްލިޔު.އާރް.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް)
ފެށި ތާރީޚް:

 29ސެޕްޓެމްބަރު 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 30ޖުލައި 2016

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީ  ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް ފޯރ
ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ސަރވިސަސް އަދި ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

މުޅި މަޝްރޫއުގެ އަގު :ބޭރުގެ އެހީ  7,710,000ރުފިޔާ (ޖެފް) އަދި ސަރުކާރުގެ
ބަޖެޓް  25,543,226.65ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އއ .ތޮއްޑޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ)
އާއި ހަވާލުކޮށް  26ނޮވެމްބަރ  2014ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި.
އަދި  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދިޔައީ
މަސައްކަތް ކުރެވެމުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ފެން ހޮޅިއެޅުމާއި،
ހައުސް ކަނެކްޝަން އާއި ،ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް އަދި ޕްލާންޓް
ބިލްޑިން އާއި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ނ
ހވާލުކުރު ް
އސް.ސީ އާއި ާ
ޑބްލިޔުެ .
ނގެ ނިޒާމް އެމް ަ
ތޮއްޑޫ ފެ ު

 .3.2.12ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހދ .ހަނިމާދު އަދި ރ.
ކިނޮޅަސް ގައި ޤާއިމްކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
 30މެއި 2013

ފެށި ތާރީޚް:
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ނޫމަޑި ރެސިޑެންސް ރިސޯޓް

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ
އެޖެންސީ:

ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހައުސިންގ ސްކީމާއި ގުޅުވައިގެން

އެހީގެ ބާވަތް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

---

ސްޓޭޓަސް:



މި ދެރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  30މެއި 2013
ގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި .އަދި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން
ހދ .ހަނިމާދު އާއި ރ .ކިނޮޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހެދުމުގެ
އެމަންޑްމަންޓުގައި  19ޖޫން  2013ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި.


ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

 2ރަށުގެ ޑިޒައިންގެ މަސއްކަތް ނިމި ،އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި.
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހދ .ހަނިމާދޫ އަދި ރ .ކިނޮޅަހުގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .3.2.13ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހއ .ދިއްދޫގެ އަލަށް އާބާދުވާ
ޞަރަޙައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި އަދި މުޅި ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުން
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ފެށި ތާރީޚް:

 31ޖުލައި 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 31ޖުލައި 2015

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ޖީ އެންޑް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހައުސިންގ ސްކީމާއި ގުޅުވައިގެން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

---

ސްޓޭޓަސް:

 ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ޖީ އެންޑް އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އާއި ދެމެދު  31ޖުލައި  2013ގައި ވަނީ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި.
 ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި .ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭތީ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ހއ .ދިއްދޫގެ އަލަށް އާބާދުވާ ޞަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި،
މުޅި ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 .3.2.14ދ .ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ފެށި ތާރީޚް:

 11އޮގަސްޓް 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 22,377,500މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ދ .ހުޅުދެލީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން
ޕ ސްޓޭޝަން
މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަން ް
ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .3.2.15ށ .މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 19އޮގަސްޓް 2014

ފެށި ތާރީޚް:

މަސައްކަތާއި

ޙަވާލުވެފައިވާ

2014 cTOpir Irwhwa

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 56,169,573.12މިލިޔަން ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ށ.

މިލަންދޫގައި

އެކަށީގެންވާ

ނަރުދަމާ

ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުރުން.

މިގޮތުން

ޕ ސްޓޭޝަން
މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަން ް
ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

 .3.2.16ތ .ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ފެށި ތާރީޚް:

 11އޮގަސްޓް 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 32,516,487.07މިލިޔަން ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރ  2014ގައި ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

އ
ތ .ބުރުނީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގަ ި
ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި
ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

40

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2.17ތ .މަޑިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 11އޮގަސްޓް 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 30,553,101.65މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި .އަދި  2014ވަނަ އަހަރު
ނިމިގެން ދިޔައިރު އީއައިއޭ ވަނީ އީޕީއޭ ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ތ .މަޑިފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
މަޝްރޫޢުގައި

ހިމެނެނީ

ރަށުގައި

ނަރުދަމާގެ

ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންޕް

މިގޮތުން
ސްޓޭޝަން

ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

 .3.2.18ތ .ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ފެށި ތާރީޚް:

 19އޮގަސްޓް 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 28,537,309.36މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ސާރވޭގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު
ނިމުނު އިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ތ.

ދިޔަމިގިލީގައި

މަޝްރޫޢުގައި

އެކަށީގެންވާ

ހިމެނެނީ

ރަށުގައި

ޤާއިމްކުރުން.

ނަރުދަމާ

ނިޒާމެއް

ނަރުދަމާގެ

ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންޕް

މިގޮތުން
ސްޓޭޝަން

ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

41

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2.19ދ .މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 19އޮގަސްޓް 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 28,451,389.31މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ސާރވޭގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު
ނިމުނު އިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ދ.

މާއެނބޫދޫގައި

މަޝްރޫއުގައި

އެކަށީގެންވާ

ހިމެނެނީ

ރަށުގައި

ޤާއިމްކުރުން.

ނަރުދަމާ

ނިޒާމެއް

ނަރުދަމާގެ

ހޮޅިއެޅުމާއި،

ޕަންޕް

މިގޮތުން
ސްޓޭޝަން

ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

 .3.2.20ލ .މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ފެށި ތާރީޚް:

 14އޮގަސްޓް 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 31,046,890.14މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ،ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް  2014ވަނަ
އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިޔައީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ލ .މާމެންދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫއުގައި
ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި
ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

42

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2.21އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ފެށި ތާރީޚް:

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:
މަސައްކަތާއި

ޙަވާލުވެފައިވާ

2014 cTOpir Irwhwa

 15މެއި 2013

 15މެއި 2014
ފެކަނަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 5,397,000ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ސަރުކާރުގެ

ޚަރަދުގައި

މަސައްކަތް

މުޅިން

އައްޑޫސިޓީގައި
ނިންމާ

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތް

ފެނުގެ

މަޝްރޫއުގެ

ދިނުމަށްޓަކައި

ފެނަކަ

ކޯޕަރޭޝަންއާއި ޙަވާލުކުރެވި ،އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި  15މެއި  2013ގައި ވަނީ
އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވި ،މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ސަރުކާރުގެ

ޚަރަދުގައި

އައްޑޫސިޓީގައި

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

ފެނުގެ

މަޝްރޫއުގެ

މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން

 .3.2.22އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
ފެށި ތާރީޚް:

 9ޖޫން 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2015

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ފެކަނަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 12މިލިޔަން ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ނުނިމިއޮތްބައި ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށް
އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

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

 .3.2.23ޕްރޮވިޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  5އައިލެންޑްސް (ކ .ހިންމަފުށި ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު،
ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ތ .ވޭމަންޑޫ)

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

 26ސެޕްޓެމްބަރ 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

-

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

އައި.ޑީ.ބީ ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 15މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:

ނަރުދަމާ

ނިޒާމުގެ

ޑިޒައިން

އެންޑް

ސުޕަރވިޒަންގެ

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  24އެޕްރީލް  2014ގައި އިއުލާން ކުރެވި،
ކޮންސަލްޓަންޓެއް އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ކ .ހިންމަފުށި ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ތ.
ވޭމަންޑޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ
ބައިތަކުގެ

ތެރޭގައި

ނަރުދަމާ

ނިޡާމުގެ

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ޤާއިމުކުރުމާއި،

މަޝަރޫޢުގެ ފަރުމާކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެފަރާތަކާއި އަދި
މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
އެލަވަންސް ،އައި.ޓީ .އިކުއިޕްމަންޓް އަދި މަޝްރޫޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރކްޝޮޕް ހިމެނެއެވެ.

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

 .3.2.24ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ އިން ފޯރ އައިލެންޑްސް އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  5އައިލެންޑްސް
(ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ .ޤައްދޫ (ޤައްދޫގައި ހަމައެކަނި

ފެށި ތާރީޚް:

 28ފެބްރުއަރީ 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

----

2014 cTOpir Irwhwa

ނަރުދަމާ ނިޒާމް)

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 20މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:

ޑިޒައިން އެންޑް ސުޕަރވިޒަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް  19މާރޗް  2014ގައި
ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ،ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ނިމި ،ހޮވިފައިވާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ދިޔައީ މަސައްކަތް
ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ .ޤައްދޫގައި
އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .އަދި ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ.
ހުޅުދުއްފާރު އަދި ގއ .ކޮލަމާފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ އިތުރު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުމާކުރުމާއި އަމަލީ
މަސައްކަތް

ސުޕަވައިޒް

ކުރާނެ

ފަރާތަކާއި

އަދި

މަޝްރޫޢުގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސް ހިމެނެއެވެ.

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

 .3.2.25ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން ޏ .ފުވައްމުލައް

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

އެހީގެ ބާވަތް:

ނ
ކުވައިތްފަންޑް ލޯ ް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 11.26މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:

ށ
ޑިޒައިން އަދި ސުޕަވިޒަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،އީ.އޯއައި އަ ް
އިއުލާން ކުރެވި ،ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނިމި 2014 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ޑިޒައިން އަދި ސުޕަރވިޒަން
ކޮންސަލްޓަންޓެއް އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި އެކަށީގެނވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މި
މަޝްރޫޢުގައި

ހިމެނޭ

ބައިތަކުގެ

ރ
އިތު ު

ތެރޭގައި

މ
ި

މ
ނިޒާ ު

މގެ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމާއި،
ފަރުމާކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ ނިޡާ ު
އވެ.
އަމަލީ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ހަރަދުތައް ހިމެނެ ެ
 2014 .3.2.26ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  33ރަށެއްގައި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – (ށ .ފީވައް ،ށ .ފޯކައިދޫ ،ނ .ލަންދޫ ،ނ .މާފަރު ،ނ .ހެނބަދޫ ،ރ.
ރަސްމާދޫ ،ރ .އިނގުރައިދޫ ،ރ .މާކުރަތު ،ރ .ރަސްގެތީމް ،ރ .ވާދޫ،

ފ .ދަރަނބޫދޫ ،ފ .ބިލެއްދޫ ،ފ .ފީއަލި،

އއ .ރަސްދޫ ،އއ .މަތިވެރި ،އއ .އުކުޅަސް ،އދ .މަންދޫ ،އދ .ކުނބުރުދޫ ،އދ .ހަންޏާމީދޫ ،ތ .ހިރިލަންދޫ،
ލ .ހިތަދޫ ،ގދ .ފިޔޯރީ ،ގދ .ރަތަފަންދޫ ،ބ .ހިތާދޫ ،ބ .މާޅޮސް ،ކ .ގާފަރު ،ކ .ގުޅި ،ހއ .އުލިގަމް ،ހއ.
މުރައިދޫ ،ކ .ކާށިދޫ ،އއ .ތޮއްޑޫ ،ލ .މާވައް ،ގއ .ގެމަނަފުށި)

ފެށި ތާރީޚް:

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފެށޭ

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ނކުރެވޭ
ކޮންސަލްޓަންޓެއް އަދި އައްޔަން ު

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެޕްރީލް  2014ގައި
އިއުލާން

ކުރެވި،

2014

ވަނަ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

ކޮންސަލްޓަންޓެއް

އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ފެށި ތާރީޚް:

 28ޖެނުއަރީ 2014

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 2014 .3.2.27ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  12ރަށެއްގައި
ހިރިލަންދޫ ،ތ .ވިލިފުށި ،ތ .މަޑިފުށި ،ބ .އޭދަފުށި ،ބ .ހިތާދޫ ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ކ .ގާފަރު ،ކ .ކާށިދޫ)

ފެށި ތާރީޚް:

މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފެށޭ

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ކޮންސަލްޓަންޓެއް އަދި އައްޔަން ނުކުރެވޭ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެޕްރީލް  2014ގައި
އިއުލާން

ކުރެވި،

2014

ވަނަ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

ކޮންސަލްޓަންޓެއް

އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް

 .3.2.28އާރޯ ޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް – ހއ .ދިއްދޫ ،ށ .ފުނަދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ނ .މަނަދޫ،
ރ .އަލިފުށި ،ރ ،މަޑުއްވަރި ،ބ .ހިތާދޫ ،ލ .އިސްދޫ ،ގއ .ވިލިނގިލި އަދި ގދ .ޤައްދޫ
ފެށި ތާރީޚް:

 27ޖޫން 2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް
 969,750.00ރުފިޔާ
ނ .މަނަދޫ ،ރ .އަލިފުށި ،ރ .މަޑުއްވަރި އަދި ގއ .ވިލިނގިލި ޕްލާންޓް
މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިފައި .ހއ .ދިއްދޫ ،ށ.
ފުނަދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ލ .އިސްދޫ އަދި ގދ .ޤައްދޫ ޕްލާންޓް މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ބެހެއްޓިފައިވާ ފެންޕްލާންޓްތައް މަރާމާތު ކުރުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ( ށ .ފީވައް ،ށ .ފޯކައިދޫ ،އދ .ކުނބުރުދޫ ،އދ .ހަންޏާމީދޫ ،ތ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2.29އޮފިޑް ފޭސް  : 2އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމްކުރުން ( ހިތަދޫ ފިޔަވައި) ސ.
ފޭދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަދި ސ .ހުޅުމީދޫ

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

......
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ފެށި ތާރީޚް:

މަސައްކަތް އަދި ނުފެށޭ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 50,000,000މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރާނެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް  18ސެޕްޓެމްބަރ
 2014ގައި ވަނީ އިއުލާންކުރެވިފައި .މިގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން
ދިޔައިރު ކޮންސަލްޓަންޓެއް އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 .3.2.30ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (ރ.އަތޮޅަށާއި ،ބ .އަތޮޅަށް އަމާޒްކުރެވިގެން)
ފެށި ތާރީޚް:

 16ނޮވެމްބަރ 2014

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

----

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

......

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 6މިލިޔަން ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ތާނގީތައް ބެހެއްޓުން ހަޥާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
މިގޮތުން ރ .ވާދޫ އަދި ބ .ކަމަދޫގައި ތާނގީ ބެހެއްޓުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރެވިފައިވޭ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ
ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އ
ތ ް
އވާ ހަން ަ
ނވިފަ ި
ބ .ކަމަދޫ އަށް ގެ ެ

 .3.2.31ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށި ތާރީޚް:

މާރޗް 2012

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-----

ސްޓޭޓަސް:

ފެނުގެ ޤާނޫނު ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު  17ޖޫން  2013ގައި ރައްޔިތުން
މަޖިލީހަށް

ށހެޅި،
ހު ަ

ޖލީހުގައި
މަ ި

ބަހުސް

ށފަހު
ކުރުމަ ް

ބިލް

ކއި ،ޔުޓިލިޓީ
ށޓަ ަ
ވތީ ،އަލުން މަޖިލީހަށް ބިލް ހުށަހެޅުމަ ް
ބަލައިގެންފައިނު ާ
އކު ބިލް ރިވައިސްޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ
ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ެ
ކުރެވެމުން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ފރުކޮށްދިނުމާއި
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި ޯ
ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

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

 .3.2.32ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ ޖީއައި.އެސް ޤާއިމްކުރުން
ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2012

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

ޑރ .އަހުމަދު ޝާއިގު

ފަރާތް:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނިސެފް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 630,000ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޖީއައިއެސް ގެ ޑޭޓަރބޭސް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި .އަދި ޖީއައިއެސް
އވިފައި.
ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭ ް

އަދި ޑޭޓަރސް ބޭސްއަށް މައުލޫމާތު

އެޅުމާއި އެނަލައިޒް ކުރުމާއި ގުޅޭ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް
 1112ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައި.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ހއްޓާނެ ރަގަޅު
ހރި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ބަލަ ަ
ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ގުޅުން ު
ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

 .3.2.33ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން.

ފެށި ތާރީޚް:

2013

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2013

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

މުނާޒް މުބާރަކް

ފަރާތް:
އެހީގެ ބާވަތް:

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3,000ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:



ޕޯސްޓަރ

އަދި

ލީފްލެޓް

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ވަނީ

ނިމިފައި.

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަނީ ބެހިފައި.



ލީފްލެތްތައް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ދިޔައީ ކުރެވެމުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުން ޙޭލުންތެރިކުރުވުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.2.34ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކާރބަން މަދު އިޤްތިސާދަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ލ .އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ
މަޝްރޫއު

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2016

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް:

އަދި އައްޔަން ނުކުރެވޭ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ  ،ޔުނޮޕްސް އަދި ޔޫއެންޑީޕީ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 9.2މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ސްޓޭޓަސް:



-ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ

ފަރާތުން

ވާރޭފެން

2014 cTOpir Irwhwa

ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2014

ނަގާ

ރައްކާކުރުމާއި

ބެހޭގޮތުން

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވޭ.


ލ .އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ބޯފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް
ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި ،ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވޭ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ކާރބަން މަދު އިޤްތިސާދަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ލ.
އަތޮޅުގައި ލެކްރެޑްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ .މިގޮތުން މި
މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެ ސަލާމަތްވުމަށް
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ،ލ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޯފެން
ރައްކާކުރެވޭނެ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހިމެނޭ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.3ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެނަރޖީ

2014 cTOpir Irwhwa

 2014ވަނަ އަހަރު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ

 .3.3.1ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްއާއި ގުޅޭ މަޝްރޫއުތައް

 .3.3.1.1އިންޓަގްރޭޓިން ކްލައިމެޓް ރިސްކް އިން ރެސިލިއަންޓް އައިލެންޑް ޕްލޭނިންގ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖޫން 2012

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

_

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ /ސަރުކާރު؛  149,592,658ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

74,787,000

ރުފިޔާ

(ބޭރުގެ

އެހީ)

،

74,805,658

ރުފިޔާ

(ސަރުކާރު)

އ ކޮއްފާނެ
ބބުން ރަށަ ް
މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ރަށްތައް ޕްލޭން ކުރުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަ ަ
ތއްތައް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ނންވާ ކަން ަ
އަސަރުތައް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތައް ހިންގުމަށް ބޭ ު
ނށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާކީ:
މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާތަ ަ
 .1ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް ކްލައިމެޓް ޕްރޮޖެކްޝަންއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
ކރެވިފައިވާ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން މެޝާސްތައް ބަލައި އޭގެ
 .2ރާއްޖޭގައި މިހާތަނައް ބޭނުން ު
އެފެކްޓިވްނަސް ބެލާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
 .3ރާއްޖޭއަށް ހާއްސަކޮށް ކްލައިމެޓް ރިސާޗް ސްޓްރެޓަޖީއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
 .4ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭގޮތެއްގައި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ހެދުމުގެ ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކުރެވި ،ގަވައިދެއް
ގޮތުގައި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.
 .5ހޮވާލެވުނު ދެ ރަށެއްގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި އަދި އިތުރު
ހަރަށެއްގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމަށްވަނީ
ރޭވިފައެވެ.
ޑވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތައްވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް
 .6ކުޅުދުއްފުށިއަދި ތިނަދޫގެ ފެންބޮ ު
ކުރެވިފައެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .3.3.1.2ބައި އެނިއަލް އަޕްޑޭޓް ރިޕޯޓް

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

_

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ  15,420ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 15,420ރުފިޔާ (ބޭރުގެ އެހީ)

2014 cTOpir Irwhwa

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2012

މިރިޕޯޓަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ) (UNFCCCއަށް
ޖގެ ( GHGގްރީންހައުސް ގޭސް) އިންވެޓްރީއެއް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއް ޭ
ހެދުމާއި ރާއްޖޭގައި ޖީއެޗްޖީ މިޓިގޭޝަންއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތު މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކޮށް މިއަދު ރާއްޖޭގައި
ނވާ
ސއްކަތަށް ބޭނު ް
ކްލައިމެޓް ފައިނޭސިންގ ދައުރުކުރާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިމަ ަ
އ
އެހީ އެގްރިމެންޓްކުރުމަށް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށްވަނި ހަމަޖެހިފައެވެ .ޔުނެޕާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާތަ ް
ފަށާފައެވެ.
 .3.3.1.3ނެޝަނަލް އެޑްޕްޓޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:
މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:
އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

ލޓީ
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސި ި

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ  3,480,000ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 3,480,000ރުފިޔާ

ޖއަށް ދިމާވާދެނެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މެދު
މިމަޝްރޫޢުއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކުގެ ސަބަބުން ރާއް ެ
ނ ދިގުމުއްދަތުގައި
އަދި ދުރުރާސްތާ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށު ް
ނގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުމާއި ،ދިރާސާއަށް ބިނާކޮށް އެބަދަލުތަކުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކައް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެ ެ
ގ
ށ ހުރިހާ ދާއިރާތަކައް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ެ
ނ އަދި މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަ ް
ކޮއްފާނެ އަސަރުތައް ދެނެގަތު ް
ނ
ޖހިފައެވެ .މިގޮތު ް
ތއް ފާހަގަ ކުރުމަށްވަނީ ހަމަ ެ
ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ަ
ތކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިލޭ އެހީ ހޯދުމަށް ވަނީ
މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ަ
ޔުނެޕްގައި އެދިފައެވެ .އަދި އެގްރީމެންޓް ކުރުމަށް ޔުނެޕާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .3.3.1.4ޕާސެޕްޝަން އެންޑް އަންޑަސް ޓޭންޑިން އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް މައިގްރޭޝަން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:
އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

ނޯވީޖިއަން ރިސާޗް ކައުންސިލް

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ހ  3,894,79ރުފިޔާ ސަރުކާރު؛ 826،129
އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެ ީ
ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 305،519ރުފިޔާ

ށ
މިދިރާސާ މަސައްކަތަކީ އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ހިޖުރަކުރުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަ ް
ށ
ގގެއަށް ޒިޔާރާތްކޮ ް
ނ ކ.ގުރައިދޫ އަދި ރ.ދުވާފަރުގައިވަނީ ޭ
ދިރާސާކުރުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާއެކެވެ .މަޝްރޫޢުގެ ދަށު ް
ސާރވޭތަކެއް ކުރެވިފައެވެ .މީގ އިތުރުން ،ކަމާބެހޭ އަދި ހޮވާލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް،
ށ
ކ ް
ދންތަކަށް ބިނާ ޮ
ދނީ ހޯ ު
ދށުން މިހާރު ކުރަމުން ަ
ލމާތު ހޯދިފައެވެ .މިދިރާސާގެ ަ
އެފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ މައު ޫ
ނސަލްޓަންޓުންނެވެ.
ދިރާސާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރަނީ ،މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮ ް
ހޮވާލެވޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ޑިޖިޓަލް އެލެވޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރެވި އިތު ރަށްރަށުގެ ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް
އަދި ޑެމޯގްރަފިކް މައުލޫމާތުދަނީ އެއްކުރެވެމުންނެވެ.

 .3.3.1.5އިމްޕެކްޓޫސީ  -ކުއަންޓިފައިންގް ޕްރޮޖެކްޓެޑް އިމްޕެކްޓްސް އަންޑަރ  2ޑިގްރީ ވާރމިންގް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2012

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

_

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ހ  813,534ރުފިޔާ ސަރުކާރު؛ 271,178
އ ީ
އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ ެ
ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 1,084,712ރުފިޔާ

ހނުމިން  2ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ ޔޫރަޕާއި ދުނިޔޭގެ އެކި
މިމަޝްރޫޢޫއަކީ ދުނިޔޭގެ ފިނި ޫ
ށ
ހިސާބުތަކުގެ ފަގީރު ގައުމުތަކާއި ކުދި ގައުމުތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު ބަލާއި އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަ ް
ނ
ވލެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .ރާއްޖޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ދަށުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ދަ ީ
ބެލުމަށް އެލުލަ ާ
ކުރެވެމުންނެވެ.
 .1ރާއްޖޭގައި ހޮވާލެވޭ ރަށްތަކެއްގައި ޑިޖިޓަލް އެލެވޭޝަން މޮޑެލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް މިހާރު ދިމާވާ މޫސުމާ ގުޅުން
ހދުން.
ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޯ
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .2ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ހާއްސަކޮށް

 2ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ދުނިޔެއެއްގެ ކްލައިމެޓް

މޮޑެލްއެއް ތައްޔާރު ކުރުން.
ނ
ރައްކާތެރި ކަމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ "އެފެކްޓިވްނަސް" ބެލު ް
ތކުގެ ތަފްސީލު މައުލޫމާތު އެކުލަވާލުން.
 .4އަދި ރަށް ހިމާޔަށް ކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ަ
މިގޮތުން މިހާރުވަނީ ހޮވާލެވުނު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ޑިޖިޓަލް އެލެވޭޝަންއެއް ތައްޔާރުކުރެވި އިތުރު ރަށްރަށުގެ
ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް އަދި ޑެމޯގްރަފިކް މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައެވެ.

 .3.3.1.6ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2012

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޖުލައި 2015

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

މންޓް ފެސިލިޓީ )
 ( GEFގްލޯބަލް އެންވަޔަރަން ަ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ  8,943,600.00ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

8,943,600.00( 520,000.00 USDރ)

މިމަޝްރޫޢުއަކީ ދިވެހިރާއެޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އދ.ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ

އަށް ދިވެހި ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮޔުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މަޝްރޫޢުގެ
ފިޒިކަލް ސާރވޭތަކާއި އަދި ރިޕޯޓުގެ  80%މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 .3.3.1.7ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާރބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓެޓަރޖީސް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖޫން 2012

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

މެއި 2014

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

މންޓް ފެސިލިޓީ )
 ( GEFގްލޯބަލް އެންވަޔަރަން ަ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ USD 4,360,000.00

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

USD 4,360,000.00

ޕްރޮޖެކްޓް ޑެވެލޮޕްކޮޑް މިހާރުވަނީ ( GEFގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ) ގެ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައެވެ .އަދި މިހާރު
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަކީ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެގްރިމެންޓް އެކުލަވާލައި އަދި މަޝްރޫޢުގެ PMU
އުފެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.
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ތކާއި މިހާރު ހުރި
ނ ަ
 .3ހޮވާލެވުނު ރަށްތަކުގައި މޮޑެލްކުރެވުނު ސިނާރިއޯތަކާ އަޅާބަލާ ،އައުމުން ލިބިދާނެ ގެއްލު ް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 DANIDA .3.3.1.8ގްރީން ފެސިލިޓީ

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޖުލައި 2014

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

DANIDA

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ USD 234,000.00

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

USD 234,000.00

މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އަދި ހަކަތައިގެ އިސްރާފު ކުޑަ ޓެކްނޮލޮޖީސް
ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓުނިމި  08މެއި  2014ވަނަ ދުވަހު ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ
ހިއްސާކުރުމަށް ނަސަންދުރާޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.

 .3.3.1.9އެސިސްޓެންސް ފްރޮމް  ( GIZޕްރޮޖެކްޓް ޓު ބީ ޑިޒައިންޑް )
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2012

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2015

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް:

GIZ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ USD 4,047,000.00

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

USD 4,047,000.00

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރުވަނީ "ލޯކާބަން ސްޓްރެޓެޖީ ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޓަރ" އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަދި  GIZވޯރކިން
ގްރޫޕް ހައިލެވެލް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމް  10ޑިސެމްބަރގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .އަދި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ
 NAMAފަށައިގަތުމުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2011

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.3.3.2

 2014ވަނަ އަހަރު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިން ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 .3.3.2.1ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސްގެ  20ވަނަ ބައްދަލުވުން

2014 cTOpir Irwhwa

ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސްގެ  20ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން  -ލީމާ

ޕެރޫގެ ވެރިރަށް ލީމާގައި ޑިސެމްބަރ  1އިން  13އަށް ބޭއްވުނު ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީގެ  20ވަނަ ކޮޕްގައި ދިވެހިރާއްޖޭއިން
ވަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ (ގްލޯބަލް ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް)  2015ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ
މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.
"އެލައިންސް އޮފް ދަ ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންސް ސްޓޭޓް" (އޯސިސް)ގެ ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގެ ޗެއަރއަށް މިއަހަރު
ނޮވެމްބަރ މަހު ރާއްޖެ ހޮވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން މަރުހަބާ ކިޔުއްވާފައެވެ .އަދި މި ދައުރުގައާއި
ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ކްލައިމެޓް ނެގޯސިއޭޝަންތަކަށް މާލީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ވެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީއަކާއި އެއްބާރުލުމެއް
ރާއްޖެއަށް ދެއްވާނެކަން ކަމުގެ ޔަޤީންކަންވަނީ އެޤައުމުތަކުން ދެއްވާފައެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި “އެލައިންސް އޮފް ދަ ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންސް ސްޓޭޓް” (“އޯސިސް”)ގެ ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގެ
ޗެއަރގެ ހައިޞިއްޔަތުން ރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ .އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބު
އަދި އެމެރިކާއަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރީރުއެވެ .އަދި އެބޭފުޅާގެ
އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަޔަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އޮފިޝަލުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ލީމާގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެވަނީ ބާރުވެރި ފަރާތްތަކާއި ،ޤާއުމުތަކާ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއެކު
އެކި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެއިންވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްގޯ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮން ކްލައިމޭޓް ޗޭންޖް މިސް .ރޭޗަލް ކައިޓްއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ރިނިއުއަބަލް އެނަރޖީ އޭޖެންސީގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަދުނާނު އަމީން އަދި ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ މިސް.ކްރިސްޓިއާނާ
ފިގުއަރޭސްއާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެވަނީ ކޮރެއާގެ އެންވަރަޔަންމަންޓް މިނިސްޓަރ މިސްޓަރ .ޔޫން ސިއޮން-
ކްޔޫ އާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިން މެކެނިޒަމާބެހޭގޮތުން ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއެކު މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް
ބާއްވާފައެވެ.

ޖ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްގެ އަދަދު ވަރަށް މަދު ޤައުމެއް
ކުމުގައިވިޔަސް ރާއްޖެއިންވަނީ ޖައްވާދޫކުރާ ވިހަގޭސް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިކަމަށް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު

ރާއްޖެއަކީ ތައްޔާރުވެފައިވާ ޤައުމަކަށް ހެދުން ކަމަށްވެސް ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ.

 .3.3.2.2ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއިއްޔާގެ ޗެއާރމަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއިގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ،ވަކާލާތު ކުރުމަށް
 1990ވަނަ އަހަރު އުފެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައިވާ އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް
ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ޗެއާރަމަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ .އެއޯސިސް އަކީ  1990ވަނަ އަހަރު
ދ
އުފައްދައިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެކެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  25އަހަރު ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަ ި
ލތު ކުރާ ،ވަކިން ޚާއްސަކޮށް،
ނ އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާ ާ
ބހޭގޮތު ް
ނތަކާ ެ
މވެދާނެ ގޮންޖެހު ް
އށް ދި ާ
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ަ
ށ
ޙއްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތަ ް
ދ ކުދި ޖަޒީރާ ޤަވްމުތަކުގެ ަ
މިމައްސަލައިގައި ބިންތިރި އަ ި
އެއޯސިސްވަނީ ވެގެން ގޮސްފައެވެ .އެއޯސިސް އަކީ  44ޤައުމެއްގެ

މައްޗަށް އެކުލެވިގެން އުފައްދައިފައިވާ

ޖަމާއަތެކެވެ .މިއީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤަމުތަކުގެ  26އިންސަތައެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޗެއާމަންޝިޕް ލިބުނީ
ކ
މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވި ،އެކަމަށް އެންމެއެކަށީގެންވާ އަދި އެކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު ޤާއުމަ ީ
ތކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވިގެންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ހުރިހާ ޤައުމު ަ

ޖ
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ސަރީރު ގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއެޅުއްވިއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތަކަށް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.3.2.3ޑެންމާރކްގެ ކޯޕަންހޭގަންގައި ބާއްވުނު އިންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް ޕެނަލް އޮން ކްލައިމެޓެ ޗޭންޖް
(އައި.ޕީ.ސީ.ސީ) ގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (އައި.ޕީ.ސީ.ސީ) ގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިންވަނީ
ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ

ބައިވެރިވެފައެވެ .މިބައްދލުވުން

ހ
އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ގެ  5ވަނަ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓު (އޭ.އާރު  )5ގެ އެންމެ ފަ ު

ނ
މަރުޙަލާކަމަށްވާ ސިންތެސިސް ރިޕޯޓު (އެސް.ވައި.އާރު) ފުރިހަމަކުރުމެވެ .މިރިޕޯޓްގެ ސަބަބު ް

ހ
މޫސުމާ ބެ ޭ

އ
ބދާނެ ގެއްލުންތަ ް
ނ ދިމަވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ލި ި
ލތަކު ް
ސިޔާސަތު ކަންޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ވ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ނުހަނު ނާޒުކު ޤައުމަކަށްވެފައި،
ފުރިހަމަށް އަށް ދަނެގަނެވޭނެއެ ެ
ށ
އަދި މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނައިން ޤުދުރަތީ އެކި ކަހަލަ ކާރިސާތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތި ވަމުންދާތީ ،މޫސޫމަ ް
ވ.
ނ ކުރެވޭ ސައިންސްގެ ހޯދުންތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނެއެ ެ
ގތު ު
އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޮ
ނސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ
މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިމި ި
މަޖީދު އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އިސްވެރިންނެވެ .އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ގެ  5ވަނަ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް
ނެރެފެއިވަނީ  2ނޮވެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މިރިޕޯޓް ނެރުއްވާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ގެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަންކީ މޫންއެވެ.

 .3.3.2.4ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ސަރުކާރުގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  10ރަށުގެ
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  20އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި އެމް.ޓީ ހޯގާޑްއާ ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް
އިބްރާހީމްއެވެ .އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެމް.ޓީ .ހޯގާޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިރެކްޓަރ
ކެނެތު ހޯމް އެވެ .މި މަޝްރޫޢަކީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީއަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގދ.
ފަރެސްމާތޮޑާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި  734މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ތޮށްޓެއް ލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ 07 .މަސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  37,802,962.85މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
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މންޓަލް ޕެނަލް އޮން
ޑެންމާރކްގެ ކޯޕަންހޭގަންގައި އޮކްޓޯބަރ  27އިން އޮކްޓޯބަރ  31އަށް ބޭއްވުނު އިންޓަރ ގަވަރ ެ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2014 cTOpir Irwhwa

 .3.3.2.5ކްލައިމެޓް ސަމިޓް

އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ،ނިއުޔޯރކުގައި ހުންނަ އ.ދ .މަޖިލީހުގެ މައި އިދާރާގައި އޮކްޓޯބަރ
 23ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ސަމިޓަކީ ،ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ
ސަމިޓަށްވެފައި ،މި ސަމިޓްގައި 120 ،ވުރެ ގިނަ ޤަވްމުތަކުން އިސްވެރިންނާއި ،ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ،ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި
އަދި ސިވިލްސޮއިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަސްއަލައިގައި
އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ ވަކާލާތު ކޮށްފައެވެ .އަދި މި ސަމިޓާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓައ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
ތޯރިޤްވަނީ  24ސެޕްޓެމްބރ  2014ވަނަ ދުވަހު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ގްރީން ކުލައިމެޓް ފަންޑް
އުފެދި ،އެފަންޑުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާތީ ،މިކަން ފަހިކޮށްދީފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން
ފާހަގަ ކުރައްވާ ،މިފަންޑުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ .ކްލައިމެޓް
ސަމިޓްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ދުންޔާ މައުމޫނާއި ،ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އ.ދ އަށް
ކަނޑަ އަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު އަޙުމަދު ސަރީރު އަދި މިމިނިސްޓްރީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަމްޖަދު ޢަބްދުﷲ
އެވެ.
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 .3.3.2.6މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބަސްވުމުގައި ކުދި
ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލުން -ޔުނައިޓެޑް
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ބޮންގައި ޖޫން  4އިން  15އަށް ކުރިއަށްދިޔަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަލަށް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގައި ކުދި ޖަޒީރާ
ޤައުމުތަކަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ
އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަފީރު އަހުމަދު ސަރީރު ވަނީ މިބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ .މިގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އަދި ލިބިދާނެ އިޔާދަ
ނުކުރެވޭނެ ފަ ދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ތަޙައްމަލު ކުރެވޭނެ އަދި މިފަދަ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދޭނެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނިޒާމެއް
އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަލި އަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިހާރުވެސް
އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ
މައްޗަށް

ވަނީ

ވާހަކަފުޅު

މިބައްދަލުވުމުގައި

ދައްކަވާފައެވެ.

ހިމެނޭ،

މިނިސްޓަރުންގެ

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގެންފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަމަންޓް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މަޖީދުއެވެ.

 .3.3.2.7ޖަޕާނުގެ އެހީއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމެއް ހިންގަން ފަށުން
ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގ މެކަނިޒަމް އަކީ ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިންގޭ މާރކެޓް
މެކޭނިޒަމެކެވެ.

މިމެކޭނިޒަމްގެ

ސަބަބުން

ޕްރައިވެޓް

ސެކްޓަރއަށް

ޚާއްސަކޮށް

މޫސުމީބަދަލު

ކުޑަކުރެވޭ

އާލާތްތައް

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން  20މާރޗް  2014ވަނަ ދުވަހު
ނަލަހިޔާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމް ޢަމަލީގޮތުން
ހިންގަން ފަށާފައެވެ .މިމެކޭނިޒަމް ހިންގަމުންދަ ނީ ޖަޕާނުގެ އަދި ރާއްޖޭގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޖޮއިންޓް
ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަޕާނު
ޖޕާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެމްބަސީއާއި ަ
އިކޮނޮމީ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީއެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގގެ އިތުރުން
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.3.2.8މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް
މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ވީޑިއޯސްޕޮޓެއް ވަނީ  21ޖެނުއަރީ  2014ގައި މިނިސްޓްރީއިން
އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވާފައެވެ .މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިވީޑިއޯސް ޕޮޓްތަކުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ
ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފުރާޅުން ވާރޭފެން ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ،ފެންފަށަލަ ލޮނުވުމަށް
މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި ،ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .މި ސްޕޮޓްތައް
އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާހުއެވެ.

.3.3.3

2014

ވަނަ އަހަރު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުންތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތައް
" .3.3.3.1ނޭޝަނަލީ އެޕްރޮޕްރިއޭޓް މިޓިގޭޝަން އެކްޝަންސް" (ނާމާ) ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕް
ނޭޝަނަލީ އެޕްރޮޕްރިއޭޓް މިޓިގޭޝަން އެކްޝަންސް (ނާމާ) ޓްރެއިންނގ ވަރކްޝޮޕަކީ ޖަރުމަނުގެ ޖީ.އައި.ޒެޑް ގެ އެހީއާއެކު
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމެންޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަރކްޝޮޕެކެވެ .މިވަރކްޝޮޕްގެ މަޤްސަދަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނާމާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމެވެ .މިވަރކްޝޮޕްގައި އެކި
ދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ޕަބްލިކް ޔޫޓިލިޓީސް ތަކާއި އަމިއްލަ
ބައެއް ފަރާތްތަކާއެކު ޖުމްލަ  22ފަރާތަކުން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވަރކްޝޮޕްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާނެ ނާމާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައްތަކާއި ކުރިއެރުވުމުގެ
ކަންތައްތަކަށް ވަރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ ކޮންސެޕްޓް ނޯޓްސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި ވަރކްޝޮޕްގައި ޓްރެއިނިންގ

ސެޝަންސް ނަންގަވައިދެއްވާފައި ވަނީ ޖީ.އައި.ޒެޑްގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

 .3.3.3.2މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި މިދާއިރާއިން
ޖައްވަށް ބޭރުވާ ވިހަގޭސް މަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ” ސްޓްރެޓެޖީއަށް” ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ޖައްވަށް ބޭރުވާ ވިހަ ގޭސް ނުވަތަ ގްރީންހައުސް ގޭސް މަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި
ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަވާލާފައިވާ” އެމިޝަން ރިޑަކްޝަން” ސްޓްރެޓެޖީ ގެ ދެލިކޮޕީއާއި މެދު ކަމާބެހޭ
ދާއިރާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް  15އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި ސްޓެލްކޯގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.
ސްޓެލްކޯ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަޖީދުއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ،ކަމާއި ގުޅުންހުރި ސަރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މަންދޫބުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ރާއްޖޭގައި ބޭރުކުރެވޭ ވިހަގޭހުގެ ނުވަތަ ގްރީން ހައުސް ގޭހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 25 %
ޙިއްސާކުރަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ވުމާއެކު ،މިދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ކާރބަން މަދު އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި
މިދާއިރާއިން ޖައްވަށް ބޭރުވާ ވިހަގޭސް މަދުކޮށް ،ދާއިރާ އިތުރަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމާއި ގުޅޭ
ސްޓްރެޓެޖީތައް މި ދެލިކޮޕީގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ
އެހީދޭ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ ޖީއައިޒެޑް ގެ އެހީގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަކެވެ.

 .3.3.3.3ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
 08މެއި  2014ވަނަ ދުވަހު ނަސަންދުރާ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް
ބުރު ނާރާ ގޮތެއްގައި ކާބަން މަދު ކުރެވޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހެދިފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ ނަތީޖާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި
ޙިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ދިރާސާ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޑެންމާރކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔުނެޕް
ރިސޯ ސެންޓަރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ .މި ދިރާސާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ މިހާރު ހިންގަމުންދާ ތަފާތު
މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ލޯކާބަން އާލާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މި ދިރާސާ
ރިޕޯޓްގައި ބެލިފައިވަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހެޔޮ ނަތިޖާ ލިބޭ ކާބަން މަދު ގޮތްތަކަށެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މޫސުމީ
ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެކުލަވާލޭ ސިޔާސަތުތައް ހެދުމަށް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ އެއްބަސްވުމަށް ރާއްޖޭއިން
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ “ނެޝަނަލީ ޑިޓަރމިން ކޮންޓްރިބިއުޝަން” ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިކަންވެސް މިރިޕޯޓުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ،އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެ ތެލަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ނާޒުކުކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

ކާރބަން

މަދު

ޤައުމަކަށް

ދިވެހިރާއްޖެ

ހެދުމަށް

ސަރުކާރުން

ކުރައްވާނެ

މަސައްކަތްތަކަށްވެސް

އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

 .3.3.3.4މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ލުތަކާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދެވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގައި  23އެޕްރީލް  2014ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުކުރި
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކް ދިރާސާކޮށް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމެވެ .މި ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި
އންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި މިކަމަށް ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ
ފައިސާގެ ވަޞީލަތް ވިހަގޭސް މަދުކޮށް ތަރައްޤީ ހޯދުމާއި ،މޫސުމަށް ަ
އިތުރުން އިންސާނީ ވަޞީލަތް ބިނާކުރުމާއި ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ފުޅާކުރުން
ހިމެނެއެވެ .މިއީ ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޖީ.އައި.ޒެޑް އިން ފަންޑުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ހިންގި މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ޕަބްލިކް ޔޫޓިލިޓީސް ތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޖުމަލް
 80ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ގޮތްތަކެއް ޚިޔާރު ކުރަންޖެހޭތީވެ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.3.3.5އިކޮނޮމިކްސް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޓްރެޜަރީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އިސްބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިކޮނޮމިކްސް އޮފް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަންއާއި ބެހޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގައިފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާއި ޔުނައިޓެޑްސްޓޭޓްސް އެޖެންސީ ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އެއިޑް) ގެ ފަރާތުން ހިންގި ރީޖަނަލް ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ
ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަތުވެދާނެ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ބަޖެޓްކުރުމުގައި ބަލަންވީ
މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި އަދި އެންމެ އިޤްތިސާދީ ގޮތަކަށް މަޝްރޫޢު ރޭވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި
ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.ޑީ.ބީ)

ގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއްކަމަށްވާ ޑރ .ބެނޮއި ލަޕްލަންޓް އެވެ .

 .3.3.3.6ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑްވޮކެސީ ކޭމްޕްސް ފޯރ ސްކޫލް ޗިލްޑްރެންޑް "ރީތިންކިންގ އަވަރ ފިއުޗަރ"
ޕްރޮގްރާމް -އިހަވަންދޫ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސްކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ފަރާތުން މެއި  18-17އަށް ވާރކްޝޮޕެއް
ހއ.ކެލާގައި ވަނީ ބާއްވައިފިއެވެ .މިވާރކްޝޮޕްގައި  40ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 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 މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ
ބޭފުޅުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުން ވަނީ ދެއްވާފައިވެއެވެ .މިފަދަ އިތުރު ހަތަރު ވާރކްޝޮޕެއް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަޙައްދެއްގައި
މީގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބާއްވަވާފައެވެ .މި ވޯރކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވީ  UNICEFފަރާތުންނެވެ.
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 10އިން  12މާޗްއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.4ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ

 .1ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި ،ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެކި

މޫސުންތަކުގައި

ހިޖުރަކުރާ

ދޫނީގެ

އާބާދީތައް

ޙިމާޔަތްކޮށް

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި،

"ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެކުލަވާލާ  21އޮގަސްޓް  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.

 .2ޤުދްރަތީ އަދި ތަބަޢީ ގޮތުން ޙިމާޔަތްކުރާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިމާވެށީގެގޮތުން ޙިމާޔަތްކުރާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގައާއި އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ
ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެގޮތުން " ،ޤުދްރަތީ އަދި ތަބަޢީ ގޮތުން ޙިމާޔަތްކުރާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ
ނަމުގައި ގަވާއިދެއްގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 .3ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް އެކުލަވާލުން
މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް 22
ޖުލައި  2014ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާ ނިމިފައެވެ.
-

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

-

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙާއްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަދި ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ
އިޞްލާޙު

-

ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

-

ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު

-

ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު

-

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 1
ވަނަ އިޞްލާޙު.
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.3.4.1

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ލޯ ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .4އަތުލައިގަނެވޭ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންފިސްކޭޓް ކުރާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި،
ހޯދުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 .5މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދުތައް؛


"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު"ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު 9
ފެބްރުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.



"ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު  4ފެބްރުއަރި  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.



"ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު  8އެޕްރީލް  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.



"ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ގަވާއިދު"
ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު  30ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.



"ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު  30ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު
ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.



"ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު 12
ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.



"ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު  2ޑިސެންބަރު 2014
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.

 .3.4.2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެވެޔާނަސް ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
.1

ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ރަށު ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރި ދުވަހު ،އެބޭފުޅުންނަށް ތިމާވެށީގެ ޤާނުންތަކައި
ގަވައިދުތަކުގެ އިތުރުން ގައިޑްލައިން ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސީޑީ އެއް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެރުވުނެވެ.
މިއީ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެތޯރިޓީއައި ގުޅިގެން ހިންގުނު ހަރަކާތެކެވެ.

.2

ސްކޫލްތަކުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް


ބިލަބޮންގް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ގަސްގަހާގެހީގެ މުހިއްމު ކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.



އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުނީގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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"އަތުލައިގަނެވޭ ދިރޭ ތަ ކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ނަމުގައި ގަވައިދެއްގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.3

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ބަޔޯޑައިވާރސިޓީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން


މާލެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ .މިހަރަކާތް ހިންގުނީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި
ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމައި އެކުގައެވެ .މިހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއްވެސް ވަނީ
ސާފުކޮށްފައެއެވެ.



ދުވަހުގެ މުނާސަބާއައި ދިމާކޮށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފެހި
ފަތް އެވޯރޑް ދެވުނެވެ.



ދުވަހައި ދިމާކޮށް މާލޭގައި އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އުޅަނދުތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަކަށް ދުއްވުން މަނާކުރެވި،
ފައިމަގުގައި އުޅޭދުވަހެއް ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.



ތިމާވެއްޓައިމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ތިމާވެށީގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުނެވެ .މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ އޮލިމްޕަހުގަޔައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ.



ތިމާވެއްޓާގުޅުން ހުރި ފޮޓޯ މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުނެވެ .މިމަޢުރަޒުގެ ބައިވެރި ކުރެވެނު ފޮޓޯތަކަށް އިންސާފު ކުރެވި
ވަނަތަށް ވަނީ ދެވިފައެއެވެ.



ދުވަހުގެ

މުނާސަބަތުގައި

ޑިސްކަޝަންގައި

އެމްބީސީ

މެދުވެރިކޮށް

ޕެނަލް

ޑިސްކަޝަނެއް

ބޭއްވުނެވެ.

މި

ޕެންލް

ޑރ .ޝާއިޤް (ސީ.ޑީ.އީ) ،ޑރ .އަބްދުﷲ ނަސީރު (ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ) ،އަދި

ޑރ .މިޒްނާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގުނެވެ.



ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒް ކުރެވިގެން ސްކޫލްތަކުގެ އެނާރޖީ އޮޑިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު
ކަންތައްތަށް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

.4

ތިމާވެށީގެ ޕޮލިސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ފުލުހުންނަށް އަމާޒް ކުރެވިގެން ތިމާވެށީގެ ޕޮލިސީތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކުޅުދުށްފުއްޓާއި ،ފުވައްމުލަކާއި،
އައްޑޫގެ އިތުރުން މާލޭގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނެވެ.

.5

އޯޒޯން ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ހަބަރުފަތުރާ
ވަޟީލަތްތަށް މެދުވެރިކޮށް އޯޒޯން ފަށަލައާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެއެވެ.

.6

ތިމާވެށީގެ ހަބަރުތަކައި މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށް ނެރޭ ޕެމްފިސް ތައްޔާރުކުރުން
އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު ޕެމްފިސް އަލުން ނެރެންފެށުނެވެ.

.7

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކޮށް ބަޔޯޑައިވާރސިޓީއާއި މޫސުމަށް އަންނަށް ބަދަލްތަކައި ހަކަތައާއި ކުންޔާއި އަދި
ފެނާއި ގުޅޭގޮތުން ތިމާވެށީގެ ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުނެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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މުއައްސަސާތަކައި ސްކޫލްތަކައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.8

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސްޕޮޓް ތަކައް ތައްޔާރު ކުރުން
ކުންޏާ ބެހޭ ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް ފޮނުވުނެވެ.

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކި އެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުންވަނީ
ބައިވެރިވެ ،މިދާއިރާއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްކަންދޭ ކަންކަން
ހިއްސާކޮށް ،ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށްވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައިއެވެ.

.1

ކެންޔާގެ ނައިރޯބީގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެސެމްބްލީ

ޖޫން މަހުގެ  23އިން  27އަށް ކެންޔާގެ ނައިރޯބީގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެސެމްބްލީގައި

ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ

މިބައްދަލުވުމުގެ

ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

ތެރޭގައި

ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،ތިމާވެށީގެ ދައިރާއިން އިތުރަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

.2

ސަމޯއާގައި ބޭއްވުނު ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި ބެހޭ ތިން ވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ

ބައްދަލުވުން
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ތިންވަނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
ބައްދަލުވުމެއް ސަމޯއާގެ ވެރިރަށް އާޕިއާގައި ބާއްވައިފިއެވެ .މި ކޮންފަރެންސަކީ  01ސެޕްޓެމްބަރ އިން ފެށިގެން 04
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އާ ހަމައަށް ސަމޯގައި ބޭއްވި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޚާއްސަ

މަންދޫބެއްގެ

ކޮންފަރެންސެކެވެ .މި ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގޮތުން

ރާއްޖޭގެ

ވަފުދެގެ

އިސްވެރިއެއްގެ

ގޮތުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ .މި ކޮންފަރެންސްގައި ކުދި
ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން
މި ކޮންފަރެންސްގެ ނިންމުން ކަމުގައިވާ “ސިޑްސް އެކްސެލެރޭޓެޑް މޮޑަލިޓީސް އޮފް އެކްޝަން” ނުވަތަ ސަމޯއާ
ޕާތުވޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ،ސިއްޙަތާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އިތުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން އިސްކަންދޭ
ކަންކަމާއި އަދި މިކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ “އައިލެންޑް ވޮއިސެސް :އަ މޯލްޑިވިއަން ޕަރސްޕެކްޓިވް”ގެ
ނަމުގައި ވަނީ ސައިޑް އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ސައިޑް އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި
ގުޅޭގޮތުން އަހައްމިއްޔަތުދޭ ކަންކަން

ފާހަގަކޮށް އަދި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން

ގެންގުޅެމުންދާ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ނިޒާމަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .3.4.3އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޖުމްލަ  115ޤައުމާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢާތްތައް ބައިވެރިވި މި
ބައްދަލުވުމުގެ ޝިޢާރަކީ "ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް ތްރޫ
ޖެނުއިން އެންޑް ޑިއުރެބަލް ޕަރޓްނަރޝިޕްސް" އެވެ.

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަސް މުވައްޒަފަކުވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
މިދާ އިރާއާއި

ގުޅުންހުރި އޮން ލައިން ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައިއެވެ .މިގޮތުން ޔުނިޓަރ އިން

ހިންގާ

'އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ގަވަރނަންސް' ޕްރޮގްރާމާއި ،ޑިޕްލޯ ފައުންޑޭޝަންއިން ހިންގާ 'ލެންގުއޭޖް އެންޑް
ޑިޕްލޮމަސީ' ޕްރޮގްރާމްވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިއެވެ.

.3.4.4

ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓް

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:
މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

2008
2025

ތާރީޚް:
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ

ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓް/މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
އެހީގެ ބާވަތް:

 1.1މިލިއަން ޑޮލަރު
މަލްޓިލެޓަރަލް

ފަންޑް،ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

ޕްރޮގްރާމް ،ޔުނައިޓެޑް

އެންވަޔަރަމަންޓް

ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި ދިވެހިސަރުކާރު
ސްޓޭޓަސް:

 1ޖަނަވަރީން  2011އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުންވަނީ
ކޮންޓްރޯލް ކުރަންފައްޓާފައެވެ .އަދި  2015ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިގޭސް
އެތެރެކުރާ މިންވަރު  20%އަށް މަދުކޮށް  2015ވަނައަހަރު މިގޭސް އެތެރެކުރުމަށް
ޝައުކުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް

އެއް:

ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާޙަދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރަށް ހިނގަމުން އަންނަ އެއްމުއާޙަދާއެވެ.
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން 2008ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް
ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ ސީ.އެފް.ސީ ނައްތާލާފައެވެ .ހަމަމިއާއިއެކު މޮންޓރިއަލް
ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ފޭސްއައުޓް ކުރަންނިންމި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަން މިއަހަރު
ފެށިއެވެ.

މިގޮތުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

ފޭސްއައުޓް

މެނޭޖްމަންޓް

ޕްލޭން

(އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ)
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.3

މީހުން ތަމްރީނުކުރުން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ތައްޔާރުކުރެވި،

އޭޕްރީލްމަހު ބޭއްވި  60ވަނަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

ކޮމެޓީ މީޓިންގ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޗް.ޕީ.އެމްޕީ ފާސްކުރިއެވެ .އަދި މިޕްލޭނަށް  1.1މިލިއަން
ފައިސާލިބުނު އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީއަށެވެ .މި ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން 2020ގެ ނިޔަލަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ
ބޭނުންކުރުންހުއްޓާލުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިއީ  19ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓިން ޓުދަ
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ބައްދަލުވުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައި ވާ ތާރީހް ގެ  10އަހަރު ކުރިއެވެ.

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

 2010-2009ބޭސްލައިން އެވްރެޖް ކަނޑައެޅުން

-

 2011ބޭސްލައިން ލެވެލްގައި ފްރީޒް ކުރުން

-

 %10 2013މަދުކުރުން

-

 %20 2015މަދުކުރުން

-

 %35 2016މަދުކުރުން

-

 %67.5 2018މަދުކުރުން

-

 %100 2020މަދުކުރުން  2020:ގައި  2.5%ސާރވިސް
ކުރުމަށް  2025ގެ ނިޔަލައް

 2014 .3.4.4.1ވަނަ އަހަރު އޯޒޯން ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
.1

 2014ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗްސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި

އެފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

 2014ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވި
އެފަރާތްތަކާވަނީ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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ލިބުނެވެ.

މިގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިޕްލޭންވެފައިވަނީ

އެންމެ

ފުރަތަމަ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

އޯޒޯން ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތައް

.2

 މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

2014 cTOpir Irwhwa

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 11-10ޕެބްރުވަރީ 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު 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 މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ އިމްޕްލެމެންޓޭޝަން
ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 2ޖޫން 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް

މަޤްސަދު:

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލެޔަރގެދަށުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯކާބަންސް (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ).ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް

ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރ،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޓްއަރިޒަމް

އަދި

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
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ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 4ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޤްސަދު:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯ ކާރބަންސް (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ) ބޭނުންކުރުން ހުއްޓަލުމަށް
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ތިމާވެއްޓާ ބީރަށްޓެހި ޓެކްނޮލަޖީތަކުގެ
ބަދަލްގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޓެކްނޮލަޖީތަކައި ގުޅޭގޮތުން މިފަދަ ތަކެތި
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ .ހިމެނޭ އިކުއިޕްމަންޓް ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯރޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

 ޓްރެއިނިންގ އޮން "ގުޑް ސާވިސަސް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކަންޑިޝަންސް"
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 08ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯރޓް (އަލިފް ދާލް އަތޮޅު)

މަޤްސަދު:

އަލިފް ދާލް އަތޮޅު ރިސޯޓްތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޝަންއާއި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި

ބައިވެރިން:

އަލިފް ދާލް އަތޮޅު ރިސޯޓް ތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން.

 ޓްރެއިނިންގ އޮން "ގުޑް ސާވިސަސް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކަންޑިޝަންސް"

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 01ނޮވެމްބަރ 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ (އއ .އަތޮޅު)

މަޤްސަދު:

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

ބައިވެރިން:

އަލިފް ދާލް އަތޮޅު ރިސޯޓް ތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން.

 މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 10-09ނޮވެމްބަރ 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު 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 މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
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މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.3


ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް
ޓެކްނޮލޮޖީ ރޯޑްޝޯ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ރައުންޑްޓޭބަލް

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

ނިއުދިއްލީ ،އިންޑިއާ

ބައްދަލުވުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:
މަޤްސަދު:

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ

ފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީގޭހަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ގޭހަކަށް ވުމާއެކު އެގޭހުގެ ބަދަލުގައި
މިހާރު

ލިބެންހުރި

ކަންޑިޝަނިން

އެްްޗް.ސީ.އެފް.ސީ

އަދި

ބޭނުން

ރެފްރިޖެރޭޝަންގެ

ނުކުރާ

ތިމާވެއްޓާ

އުފެއްދުންތައް

ރައްޓެހި

ދައްކާލުމަށް

އެއަރ
ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި

އަލްފާޟިލާ މިރުޒާ މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ބޭފުޅުން:


ސައުތު އޭޝިޔާ އަދި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ ގައުމުތަކުގެ އޯޒޯން އޮފިސަރުންގެ ނެޓްވާރކް މީޓިންގ

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 30-27މެއި 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

ކޮލޮމްބޯ ،ސްރީލަންކާ

ބައްދަލުވުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

މަޤްސަދު:

ސައުތު އޭޝިޔާ އަދި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ ގައުމު ތަކުގެ އޯޒޯން އޮފިސަރުންގެ
މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށާއި މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އޯޒޯން އޮފިސަރުންގެ
މަސައްކަތްތައް

ދާގޮތް

މޮނިޓަރކޮށް،

ކުރިއަށް

ރޭވިފައިވާ

ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި

އަލްފާޟިލާ މިރުޒާ މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ބޭފުޅުން:

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
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ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 27ފެބްރުވަރީ –  01މާޗް 2014

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް


އޯޕަން  -އެންޑެޑް ވޯކިން ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓްކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް
ޑިޕްލީޓް އޯޒޯން ލޭޔަރ އެންޑް ވާކްޝޮފް އޮން ހައިޑްރޯކާބަން މެނޭޖްމަންޓް 2014

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

ޕެރިސް ،ފްރާންސް

ބައްދަލުވުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:
މަޤްސަދު:

ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ ހޫނުކުރާ
ނޓިރަލް
އޓާލުން މޮ ް
އެޗްއެފްސީ ބޭނުންކުރުން ހު ް

ގޭހެއްކަމަށްވާ

ގއި ހިމެނުމަށް
ޕްރޮޓޮކޯލް ަ

މ
ި

ދ
ވހިރާއްޖެއިން ތާއީ ު
ހށަހެޅުމަށް ދި ެ
އމަށް ހުށަހެޅި ު
މުޢާހަދާއަށް އިސްލާހެއް ގެނަ ު
ޕްރޮޕޯސަލްގެ ކޯ ސްޕންސަރއެއްގެ ގޮތުގައި

ކުރުން .އަދި މައިކްރޮނޭޝިއާގެ
ފއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ބައިވެރވެ ަ
ބައްދަލުވުމުގައި

އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު އަބްދުﷲ ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

އަލްފާޟިލާ މިރުޒާ މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

ބޭފުޅުން:


މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަރގެ 26ވަނަ މީޓިން އޮފް ދަ
ޕާރޓީސް ) (MOP 26އަދި  10ވަނަ މީޓިން އޮފް ދަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދި ވިއެނަރ
ކޮންވެންޝަން )(COP 10

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު

 17-21ނޮވެމްބަރު 2014

ތާރީޚް:
ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތަން:

ޕެރިސް ،ފްރާންސް

ބައްދަލުވުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:
މަޤްސަދު:

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިކްރޮނޭޝިއާ އިން މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
އެމެންޑްމަންޓަށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ތާއީދުކުރާ

ސަބަބުތަކާގުޅޭ

ގޮތުންނާއި

ޓެކްނޮލޮޖީ

އެސެސްމަންޓް ޕެނަލްގެ ރިޕޯރޓާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ބައްދަލުވުމުގައި

ޠާރިގް އިބްރާހިމް

މިނިސްޓަރ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

އަލްފާޟިލާ މިރުޒާ މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ބޭފުޅުން:

އަލްފާޟިލް މައުމަން އަބްދުއްރަޝީދު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް މިދުހަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 18-14ޖުލައި 2014

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.4


އެހެނިހެން މުހިއްމު ކަންތައްތައް
އޯޒޯން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

2014 cTOpir Irwhwa

މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ؛
”“Protecting Ozone, Protecting You: The Mission Goes on

"އޯޒޯން ފަށަލައިގެ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް"

މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛
 ދުވަހާ

ގުޅޭ

ހާއްސަ

ޖަލްސާގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރެފްރިޖެރޭޝަން

އަދި

އެއަރކޮންޑިޝަންނިންގ

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިފްތިތާހް ކުރުން
 އޯޒޯންފަށަލަ ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސަކަތުގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ވޯރކްޝޮޕްތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވާރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއާ ދެމެދު
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
 މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިޓުއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮއްފައިވާ ގޭސް ރިކަވަރީ އެންޑް
ރިކްލެމޭޝަން ސެންޓަރ ،މިނިސްޓރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް
ހުޅުއްވައިދެއްވުން


އޯޑީއެސް ރިކަވަރީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގަތުމާބެހޭ މަސައްކަތް:
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް އައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްތަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތާއެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުން.
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.3.4.5

ބަޔޯޑައިވަ ރސިޓީ އެންޑް އެސް.އޯ.އީ ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

 .1ރީފްސް ޖެނެރޭޓް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސެލެންސީ ފޯ އެޓޯލް އިކޯސިސްޓަމްސް

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި ކުރިއަށްދާ ރީޖެނެރޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލާއި ގުދުރަތީ މާޙައުލުގެ މުހިއްމުކަން އާއްމުންނަށް ދަސްކޮށްދީ އެމާހައުލުތަކުގައިވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
އެއްކުރުމުގެ އާ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށްދެއެވެ .ދެއަހަރުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މިހާރު
ކުރިއަށްދަނީ ދެވަނަ އަހަރެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކާމިޔާބީއަށް ބަލައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ  2ވަނަ ފޭސް އެއް ރޭވެމުގެ މަސައްކަތް
ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 .2ދިވެހިރާއްޖޭ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ 5ވަނަ ޤައުމީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ގައުމީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ ހަމައަށް
އައިސްފަ އި .މިއީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޢާޙަދާއެއް ކަމަށްވާ
ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ އަށް ހުށަހަޅާ ފަސްވަނަ ރިޕޯރޓެވެ .މި ރިޕޯރޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ޙާލަތާއި ،ގުދުރަތީ މާޙައުލަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ،އެބަދަލުތައް އައުމަށް މެދުވެރިވާ
ސަބަބުތަކާއި ،އެބަދަލުތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލަށާއި ގުދުރަތީ މާޙަޢުލަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު
ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.
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2014 cTOpir Irwhwa

(ރީޖެނެރޭޓް) ޕްރޮޖެކްޓް.

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުން.

2014 cTOpir Irwhwa
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން ނުވަތަ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 'ސްޓްރެޓެޖީ' އާއި ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ފައިނަލް ކުރެވޭނެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ
ވަސީލަތްތަކާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އެތަކެތިން ލިބޭ ފައިދާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިވެހިންނަށް ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް
ހޯދައިދިނުމަށް ހެދިގެންދާ ސްޓްރެޓެޖީއެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ސްޓެރެޓެޖީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި އެނަސްލުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުން ލިބޭ ފައިދާ އިންސާފުވެރި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޙައްޤުވާ
ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.

 .4މުޅި ރާއްޖެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
2017ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ރާއްޖެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ކަމާއިގުޅޭ
މުއައްސަސާތަކާއެކު އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން .އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ  4އަތޮޅެއްގައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް
މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދޭ .މީގެ އިތުރުން ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް އަކަށް ވުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ޒޯނޭޝަން ޕްލޭނަކީ މުހިއްމު
އެއްޗަކަށްވާތީ ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުން.
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 .5ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ (ސީ.ބީ.ޑީ).ގެ 12ވަނަ ކޮންފަރަންސް އޮފް ދި ޕާރޓީސްގައި
ބައިވެރިވުން.

2014 cTOpir Irwhwa
ސީ.ބީ.ޑީ.ގެ  12ވަނަ ކޮންފަރަންސް އޮފް ދި ޕާރޓީސް ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެފައެވެ.
މިގޮތުން މިކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އައިޗީ ޓަރގެޓް  10ހާސިލްކުރުމުގައި ފަރުދީ
ޒިންމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަދާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް ،އިންސާނުންގެ ކިބައިން މުރަކަ ފަރުތަކަށްވާ ގެއްލުމާއި
އިންސާނީ ތަރައްޤީ އެއްވަރަކަށް ހުރުމުގެ ބޭނުންތެރިމަށް އަލިއަޅުވާލިއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގައި ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ފާހަގަކުރިއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކެޕޭސިޓީ ،ފައިނޭންޝަލް ،ޓެކްނިކަލް އަދި ހިއުމަން
ރިސޯސް މަދުކަން ހިމެނެއެވެ.
ކޮންފަރަންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސްކޮށް ހުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޑެޕިއުޓީ
މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ދީދީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިކޭޑް އޮން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އާއި ގުޅޭ
ހައި ލެވެލް އިވެންޓުގައި ޕެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ .މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ބަޔީސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
ވަޢުދުވެފައިވާ ހަމައެކަނި ޤައުމަށްވެ މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ،މިއިވެންޓުގައިވަނީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް އެކަންފާހަގަކޮށް
ހިއްވަރުދެވިފަ އެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ދެ އިވެންޓެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުން ބައިވެރިވިއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އައިޗީ
ޓަރގެޓް  10އަކާއި ގުޅޭ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ މިޓަރގެޓް ހާސިލުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަށް
ކިޔާދީފައެވެ .ދެވަނަ އަށް ބައިވެރިވީ 'އައިލެންޑް އިނިޝިއޭޓިވްސް އޮން އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީޝީޒް'

އާއި ގުޅޭގޮތުން

އޮތް އިވެންޓުގައެވެ .މިއިވެންޓުގައިވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ މިކަމާއިގުޅޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ހުށައަޅައި ،އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި ގޮތްތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑޮނަރ އޭޖެންސީތަކަށް އެދިފައެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .6ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އޮފް އެންޑެންޖަރޑް ސްޕީޝީޒް (ސައިޓީޒް)
ސައިޓީޒް މުއާހަދާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ .މި މުއާޙަދާއަކީ ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތި
ހެދިފައިވާ މުޢާހަދާއެކެވެ .މި މުޢާހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ މަރޗް 2013ގައެވެ .މިގޮތުން މި މުއާހަދާގެ
ދަށުން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޕާރމިޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ
ފެށިފައެވެ .އަދި މުޢާހަދާގެ ދަށުން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ޓްރޭޑް މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންދެއެވެ .މިއާއިއެކު މި މުއާހަދާއަށް
އަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު މިހާރު އަންނަނީ އެކުލަވާލަމުންނެވެ.

 .7ސްލޯ ލޮރިސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 'ސްލޯލޮރިސް' އެއް
އަތުލައިގަނެފައިވެއެވެ .ސްލޯލޮރިސް އަކީ ސައިޓީޒް މުޢާހަދާގެ ގެ އެޕެންޑިކްސް 1-ގައި ހިމެނޭ ޖަނަވާރެކެވެ .މިހެންކަމުން
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ މިޖަނަވާރު ބަލަހާއްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދައި މިޖަނަވާރުވަނީ ސައިޓީޒް މުޢާހަދާގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން
އިންގިރޭސިވިލާތުގެ މިފަދަ ޖަނަވާރު ސަލާމަތްކޮށް ގެންގުޅޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ 'މަންކީ ވޯލްޑް – އޭޕް ރެސްކިއު' އަށް
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެފަދަ ތަކެތި އެއްޤައުމުން އަނެއްގައުމަށް ގެންދިއުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .8ނޭޝަނަލް ބަޔޯސޭފްޓީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާކުރުން
ނޭޝަނަލް ބަޔޯސޭފްޓީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ޑްރާފްޓް ވަނީ މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .ކާބޯތަކެތީގެ ބޭނުމަށާއި ،ބޭސްވެރިކަމަށާއި
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރޭތެކެއްޗަށް ތަފާތު ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެވޭއިރު ،އަދި އެފަދަތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ
އަދަދަކަށް އެތެރެ ވަމުން ދާއިރު ،ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބަޔޯސޭފްޓީ
ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ކަމާގުޅޭ ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
މި ޤަވާއިދުގައި މިފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައާއި އެތަކެތި މާޙައުލަށް ތައާރަފް ކުރުމުގައާއި ކެއުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް
ބޭނުންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ،އެފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ
ސިއްޙަތަށާއި ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަށާއި އެހެނިހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި ގެއްލުމެއް ވުމުގެ
ކުރިން އަމަލުކުރާނެ ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗާއި ގެއްލުމެއް ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 .9ބ .އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވުނު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑް
ބ .އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވުނު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ މާޙައުލު ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަގަޅު
ކުރުމާއި އަދި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ބ .އަތޮޅުގެ  7ފަރާތަކަށް ކޮންޒަރވޭޝަން ފަންޑުން ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް
އެވޯޑް ކުރެވިފައި .ކޮންޒަރވޭޝަން ފަންޑަކީ ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ވުމާއި ގުޅިގެން ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވް
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ބ .އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށާއި އަތޮޅުގެ މާހައުލާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އުފައްދާފައިވާ
ފަންޑެކެވެ .މި ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީ އިންނާއި ބައިވެރިވާ ރިސޯޓް ތަކާއި ޑައިވް ސްކޫލް
ތަކާއި ސަފާރީތަކާއި އަދި ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގެ އެންޓްރީ ފީ އިންނާއި ސްވެނިއަރ ވިއްކައިގެންނެވެ.

.10

ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވްގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

ހެދުން
ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  1ސަރަޙައްދަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދިފައިވާއިރު އިތުރު 4
ސަރަޙައްދުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ .ބާކީ ހުރީ  4ސަރަޙައްދުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ރިސަރޗް ފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ބޭނުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލިޖީއާއި ،ޖެނެޓިކް އިންޖިނިއަރިން އަދި ބަޔޯޓެކްނޮލޮޖީ ފަދަ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.11

ސައިޓީސް މުއާހަދާއާމެދު އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުން

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ތައް ހިންގުން

ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއިމެދު ވަނީ
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

 .12އިކޯޓުއަރިޒަމް ކޮންޕޯނަންޓް.
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ އިކޯ ޓުއަރިޒަމް ކޮންޕޯނަންޓްގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރ 2015ގައި ނިންމާލެވޭނެއެވެ .އިކޯޓޫރިޒަމްގެ
ދަށުން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓި އަދި
ފައިދާ ލިބޭ ތަންތައް ގޮތުގައި ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ.

 .13ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގެ ފްރޭމްވަރކް ތައްޔާރުކުރުން
ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކެއް ތައްޔާރުކުރެވި އެ ފްރޭމްވަރކް ބޭނުންކޮށް ފަރުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް
ފެށިފައެވެ.

މިގޮތުން

ސިޓިޒެން

ސައިންސް

ބޭނުންކޮށްގެނާއި

ޒަމާނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ

ބޭނުންކޮށްގެން

ފަރުތަކުގެ

ޙާލަތު

ބަދަލުވަމުންދާގޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރެވި މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންދާނެއެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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މި ދާއިރާއިން ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އަށް މުޅިއެކު  4ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .މިގޮތުން މުއާހަދާގައި ހިމެނިފައިވާ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.4.6އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް

2014 cTOpir Irwhwa

 .3.4.6.1މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (މެމްޕް)
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ވޯލްޑް ބޭންކް /އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 13.8މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 4ސެޕްޓެމްބަރ 2008

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ޖޫން 2014

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު



ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނެވި ކުނި
މެނޭޖްކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތަކަކީ:

ތިމާވެއްޓަށާއި

ނިޒާމެއް

ގާއިމްކުރުމެވެ.

އިންސާނުންގެ

ސިއްހަތައް

މިނިޒާމުގެ
ކުރާ

ބޭނުމަކީ

ނޭދެވޭ

ކުނިން

އަސަރުކުޑަކުރުން

ހިމެނެއެވެ.


ތިމާވެށި

ދެމެހެއްޓުމަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ބޭނުންވާ

މަސައްކަތައް

ހުރި

ހިއުމަން

ރިސޯސް

މައްސަލަތައް

އަދި

މައުލޫމާތު

ހައްލުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މައުލޫމާތު ދިރާސާ ކުރުމަށާއި އަދި ތިމާވެއްޓަށް
ކޮށްފާނެ ގެއްލުން ތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން


ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން.

 .3.4.6.2ވެޓްލޭންޑްސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 3.8މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 25އޭޕްރިލް 2012

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު



އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން

މަސައްކަތްތަކަކީ:

ރާވާ ހިންގާ ކުޅިތަކާއި ޗަސްބިންތަކުގެ އަދި ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން


ފަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މޮނީޓަރ ސިސްޓަމްތައް ހިންގުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

83

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.4.6.3އަރި އެޓޯލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 1.3މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 23ޑިސެމްބަރ 2012

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2014

2014 cTOpir Irwhwa

މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު



ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށް ހިންގުން

މަސައްކަތްތަކަކީ:



ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކުނި ގެންދިޔުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް
ގެނެސް ހިންގުން



ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުން

 .3.4.6.4ޔުނެޕް އަމްރެއްލާ ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 220000/-އެމެރިކާ ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2013

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2015

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ ޙާލަތު ދައްކުވައިދޭ ފަސްވަނަ ރިޕޯރޓް

މަސައްކަތްތަކަކީ:



ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން



ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ކްލިއަރިންގ ހައުސް މެކޭނިޒަމް އެއް ހެދުން

 .3.4.6.5ސްމޯލް ސްކޭލް ފަންޑިން ފޮރ ސައިޓީސް ރެގިއުލޭޝަން
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 10,000/-ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ޖޫން 2014

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ޖޫން 2015

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު



ސައިޓީސް ރެގިއުލޭޝަން ހެދުން

މަސައްކަތްތަކަކީ:

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

 .3.4.6.6އެނޭބްލިންގ އެކްޓިވިޓީސް ޓު ފެސިލިއޭޓް އާރލީ އެކްޝަން އޮން ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސްޓޮކްހޯމް
ކޮންވެންޝަން އޮފް ޕަރސިސްޓަންޓް އޯރގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް (ޕޮޕްސް ޕްރޮޖެކްޓް)

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ޖެފް ،ދިވެހި ސަރުކާރު

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 000،430ޑޮލަރު ޖެފް 000،270 ،ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 25ޖުލައި 2013

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 25ޖުލައި 2015

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު



ޕޮޕްސް އިންވެންޓރީ ތަރައްޤީ ކުރުން

މަސައްކަތްތަކަކީ:



ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންތޭޝަން ޕްލޭން ތަރައްޤީ ކުރުން

2014 cTOpir Irwhwa

މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 .3.4.6.7ސްޓްރެންގތެނިންގ ކެޕޭސިޓީސް ފޮރ ނޭޝަނަލަ ސައިކަމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ސައިކަމް ކްއިކް ސްޓަރޓް ޕްރޮގްރާމް ޓްރަސްޓް ފަންޑް )(QSPTF

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 5ޖުލައި 2015

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 31ޖުލައި 2015

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތަކަކީ:



ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލް އެއް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް
ޑޭޓާބޭސް އެއް ގާއިމް ކުރުން.

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

 .3.5ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ ގެ
ދަށުގައި ވާ އެންވަޔަރަމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ތެރެއިން  2014ވަނަ އަހަރުގައި އުފެދިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އެކެވެ .މި
ޑިޕާރޓްމަންޓް ވަކި ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކަށް ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިރައްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި އަދި ތިމާވެށި
ކިލަނބުވާ އަމަލުތަށް މަދުކުރުމާއި މެދު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަށް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް އަދި ތަފްސީލުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ.
އެހެންކަމުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
 .1މި ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވެ،
އެކަމުގައި ލަފާދިނުމާއި،
 .2މި ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލުމާއެކު މިކަންތައްތައް
އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ރޭވުމާއި،
 .3މި ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގުޅުންބަދަހި ކުރުމާއި،
 .4މި ދާއިރާއަށް އެކި ދިމަދިމާލުން ލިބެންހުރި ތަފާތު އެހީތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއި އެ އެހީތައް ރާއްޖެއަށް
ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި،
 .5ކުނި

މެނޭޖްކުރުމާއި

ތިމާވެށި

ކިލަނބުވާ

އަމަލުތަށް

މަދުކުރުމުގެ

ރޮނގުން

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

މީހުން

ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޭމްޕޭންތައް ރާވާ ހިންގުމާއި،
 .6ރާއްޖޭގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓާއި ޕޮލިއުޝަންގެ ދާއިރާގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް ،މި ދާއިރާ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު
އެއްކޮށް ރާއްޖޭގައި މި ދާއިރާ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި އޭގެ ފެންވަރު ހިސާބުކުރުމާއި،
 .7މި ދާއިރާގައި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ގުޅުންހުރި ޒަމާނީ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ ދިރާސާކޮށް
އެ ވަޞީލަތްތައް ރާއްޖޭގައި ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،
 .8ތިމާވެށި ކިލަނބުވެ ތަޣައްޔަރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަމަލުތައް މަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައި ސިޔާސަތުތައް
ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަށް ރާވާ ،ތިމާވެށި ކިލަނބުވުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރުމާއި،
 .9ރައްޖޭގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓާއި ޕޮލިއުޝަންގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ،އެ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ
ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނިގެންވެއެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 .3.5.1ތައާރަފު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.3.5.2

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައި  2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި މަޝްރޫޢުތައް

 .1ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ރަށް ރަށުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2014ވަނަ އަހަރުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް

ނަންބަރު

އަތޮޅު

ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް

1

ރ.

އުނގޫފާރު

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ނިމިފައި

700,000/-

2

ށ.

ފޯކައިދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ނިމިފައި

689,575/-

3

އއ.

ތޮއްޑޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ނިމިފައި

700,000/-

4

ރ.

މާކުރަތު

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ނިމިފައި

683,254/20

5

ރ.

މީދޫ

ރަށަށް ކުނި އުފުލާ ޕިކަޕެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކުރިޔަށްދަނީ

1,053,640/-

6

ތ.

ވޭމަންޑޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ކުރިޔަށްދަނީ

659,430/-

7

ގއ.

ދެއްވާދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ކުރިޔަށްދަނީ

698,797/-

8

ށ.

މިލަންދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ކުރިޔަށްދަނީ

600,992/17

ރަށް

ޕްރޮޖެކްޓް ގެ މަސައްކަތް

ގޮސްފައިވާ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު

މިންވަރު

 .3.5.3ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައި  2015ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް
 .1ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ރަށް ރަށުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2015ވަނަ އަހަރުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
ނަންބަރު

އަތޮޅު

ޕްރޮޖެކްޓަށް

1

ށ.

ގޮއިދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

376,700/-

2

ގދ.

މަޑަވެލި

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

1,303,500/-

3

އދ.

މަހިބަދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

360,700/-

4

ގއ .ގެމަނަފުށި

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

360,700/-

5

ށ.

މާއުގޫދޫ

ރަށަށް ކުނި އުފުލާ ޕިކަޕެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

360,700/-

6

ލ.

ފޮނަދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

360,700/-

7

ޏ.

ފުވައްމުލައް ރަށަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮއްދިނުން

8

ނ.

ރަށް

ފޮއްދޫ

ޕްރޮޖެކްޓް ގެ މަސައްކަތް

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް

2,240,175/760,700/-
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ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
9

ނ.

މަގޫދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

760,700/-

10

ބ.

ފެހެންދޫ

ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަން ސެންޓަރ ބިނާކުރުން

760,700/-

ސުރުޚީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފޯރަމަކީ ޖަޕާން ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެންޓަރ ފޮރ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(ޔޫ.އެން.ސީ.އާރު.ޑީ) އާއި ގުޅިގެން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން
އަންނަ މަތީ ފެންވަރުގެ މީޓިންގ އެކެވެ .އެގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުރަބާޔާ ސިޓީގައި
ބޭއްވުނު މި ފޯރަމްގެ  5ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  3އާރް ފޯރަމްގެ  6ވަނަ ބައްދަލުވުން
ބާއްވާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިފޯރަމްގައި އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ  35ޤައުމެއްގެ
 300އެއްހާ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމަކީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި ވާތީއާއި އަދި ސަރުކާރުން
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއްޞަ އަހަމިއްޔަތުކަމެއްދީގެން ކުރިއަށްގެންދަން ރޭވިފައިވުމާއި ގުޅިގެން 6 ،ވަނަ ރީޖަނަލް ތްރީ އާރް
ފޯރަމް ފޮރ އޭޝިޔާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ބައްދަލުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް
ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމަކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި ހެދުމަށް މިނިސްޓަރ ތޯރިޤް އިބްރާހީމް ވަރަށްބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް
ދެއްވާފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ މި ބައްދަލުވުމުގެ އެއްމެހާ ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި މި
ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނީ މިހާރުއްސުރެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

 .3ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ
ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް ވަނީ ސުވާލު ކަރުދާހެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފަށާފައެވެ .ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ދިރާސާ އިން ރާއްޖޭގެ ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ސެކްޓަރ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާ ތު އެއްކުރެވި ،ރާއްޖޭގައި މި ސެކްޓަރ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި އޭގެ ފެންވަރު ހިސާބުކުރެވި،
ރާއްޖޭގެ ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޓަރ އާއި ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއް ފަރާތަކުން ލިބޭނެފަދަ ޑޭޓާބޭސް އެއް
ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މިކަމުން މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ސެކްޓަރ ގައި ކުރައްވާފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،ރޭވިފައި ހުރި އަދި ރޭވެމުންދާ ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ޕްލޭން ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަ ތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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 6 .2ވަނަ ރީޖަނަލް ތްރީ އާރް ފޯރަމް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 .3.6ހަކަތައިގެ ދާއިރާ

2014 cTOpir Irwhwa

 2014ވަނަ އަހަރު އެނަރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ
 .3.6.1ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިގެ މަޝްރޫއުތައް
 -1މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ-ފޭސް 3
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 19ޖުލައި 2013

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 14މެއި 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޓޮޔޯޓާ ޝޫޝޯ ކޯޕަރޭޝަން ،ޖަޕާން

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ /ސަރުކާރު؛  11,907,073.2708ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

 11,907,073.2708ރުފިޔާ (ބޭރުގެ އެހީ)  22,402.34 ،ރުފިޔާ
(ސަރުކާރު)

މި މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި  65ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް
ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެއި  2014ގައި ނިމި  14މާރޗް  2014ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރާ
ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މި ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ އިމާރާތުގައި  20ކިލޯ ވޮޓު އަދި
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތުގައި  45ކިލޯ ވޮޓުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ
ތިން ފިޔަވަހިން ޖުމްލަ  745ކިލޯވޮޓްޕީކްގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 -2ކްލީން އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް-ފޭސް 1

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 25ޖެނުއަރީ 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޗައިނާ އެނަރޖީ ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް އެންވައިރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

އެޖެންސީ:

ގްރޫޕް ،ޗައިނާ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ؛ އެހީގެ ޢަދަދު 10,561,043 :ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

 10,561,043ރުފިޔާ

މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވުނު ޢިމާރާތްތަކަކީ ތިނަދޫ ސްކޫލް ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
އަދި ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއެވެ .ތިނަދޫ ސްކޫލްގައި  136ކިލޯވޮޓު ،އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގައި  129ކިލޯވޮޓު އަދި ތިނަދޫ
އިންޖީނުގޭގައި  43ކިލޯވޮޓު

ވަނީ

ހަރުކުރެވިފައެވެ .ސިސްޓަމްތަކުގެ ޖުމްލަ ކެޕޭސިޓީއަކީ 308

ކިލޯވޮޓެވެ .މި

ސިސްޓަމްތަކުން ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ.
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 31މާރިޗް 2013

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -3ރ.އުނގޫފާރުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ގްރިޑް ކަނެކްޓެޑް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 22އޮކްޓޯބަރ 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޔުވީ ހޯލްޑިންގސް ،ޖަރމަނީ

2014 cTOpir Irwhwa

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 26ފެބްރުއަރީ 2014

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ؛ އެހީގެ އަދަދު  4,929,581 :ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

 4,929,581ރުފިޔާ

ރ .އުނގޫފާރުގައި  124ކިލޯވޮޓުގެ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ .މިގޮތުން މި ސިސްޓަމްތައް
ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ އުނގޫފާރު ސްކޫލާއި ،ސުވަރޭޖު ޕްލާންޓު އަދި އިންޖީނުގޭގައެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 -4ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ސޯލަރ ޕީވީ ގްރިޑް ކަނެކްޓެޑް ސިސްޓަމެއް ޤައިމުކުރުން

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޔުވީ ހޯލްޑިންގސް ،ޖަރމަނީ

2014 cTOpir Irwhwa

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 26ފެބްރުއަރީ 2014

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ؛ އެހީގެ އަދަދު  8,268,979 :ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

 8,268,979ރުފިޔާ

ދ .ކުޑަހުވަދޫގައި  203ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް އެ ސިސްޓަމްގެ ޚިދުމަތް  2014ވަނަ އަހަރުގެ
އޮކްޓޯބަރު މަހު ނިމި ރަސްމީކޮށް  22އޮކްޓޯބަރ  2014ވަނީ ގްރިޑަށް ގުޅުނެވެ .ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް
ހަރުކުރެވިފައިވަނީ ދަނާލާއި ،ދ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،އިންޖީނުގެ އަދި ޕްރީސްކޫލްގައެވެ.

 -5ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 8މެއި 2013

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ރިނިއުއަބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރު (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ)؛ އަގު1,281,938.01 :
ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

 1,281,938.01ރުފިޔާ
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ގްރީން ބިލްޑިންގ ގައި  2013ވަނަ އަހަރު
ހަރުކުރެވިފައިވާ  25ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލަރ ސިސްޓަމް ގްރިޑަށް ގުޅައި އެސިސްޓަމުން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ
ފެބުރުވަރީ މަހުއެވެ.

2014 cTOpir Irwhwa

 -6ކްލީން އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް-ފޭސް 2
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 25ޖެނުއަރީ 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 30ނޮވެމްބަރު 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ އެހީ؛ އެހީގެ ޢަދަދު 9,529,628 :ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

 9,529,628ރުފިޔާ

މި މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގދ.ތިނަދޫގައި  250ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނިންމާލެވޭނެއެވެ .މި ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ނިމުމުން ގދ .ތިނަދޫއަށް ދުވާލުގަޑީގައި
ބޭނުންވާ އެންމެ މަތީ ކަރަންޓުގެ  50އިންސައްތަ އުފައްދޭނެއެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

93
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 -7އެނަރޖީ ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީ – ގދ .ތިނަދޫ

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
ބެރޫ އެހީ ،ހިލޭ އެހީ 51 -އިންވާޓަރ އޭސީ އަދި ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

 5000ލެޑް ލައިޓް
 3,093,282.84ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

ގދ .ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެނަރޖީ ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތިނަދޫގެ 4
ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާއަކަށް

51

އިންވާޓަރ

އޭސީ

އަދި

ގޭގޭގައި

ބޭނުންކުރުމަށް

5000

ލެޑް

ލައިޓް

ވަނީ

ހަދިޔާކުރކުރެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ލެޑް ހޮޅިބުރިވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

 -8ދިއްފުށި ސޯލާ އައިސް ޕްރޮޖެކްޓް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 17މާރިޗް 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 1ޖުލައި 2015

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ކަންސާއި އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ކޮމްޕެނީ (ކެޕްކޯ) ،ޖަޕާން

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

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

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 6341536.68މިލިޔަން ރުފިޔާ

މި މަޝްރޫއުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގައި  17މާޗް  2013ވަނަ 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 ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

94

2014 cTOpir Irwhwa

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

އޮގަސްޓް 2014

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2014 cTOpir Irwhwa

 -9ލެޑް ހާބަރ ލައިޓިން – ރ .އުނގޫފާރު ،ދ .ކުޑަހުވަދޫ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 05އޮގަސްޓް 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޖީއައިޒެޑް) ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެޖެންސީ:

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޖަރމަން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ 94 -ލެޑް ހާބަރ ލައިޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 1,000,000ރުފިޔާ

ޖަރުމަން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯރޓް ފޯ ކްލައިމެޓް ނިއުޓުރަލިޓީ ސްޓެޓަޖީ އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫއުގެ
ދަށުން ރ .އުނގޫފާރު އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ކަރަންޓް ޙަރަދުކުޑަ  94ހާބަރ ލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

 -10ލެޑް ސްޓީރް ލައިޓިން– ކ .މާލެ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 05އޮގަސްޓް 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޖީއައިޒެޑް) ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެޖެންސީ:

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޖަރމަން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ 40 -ލެޑް ލައިޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 439,680ރުފިޔާ

ޖަރުމަން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯރޓް ފޯ ކްލައިމެޓް ނިއުޓުރަލިޓީ ސްޓެޓަޖީ އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫއުގެ
ދަށުން މާލެ ގެ ޗާންދަނީމަގުގައި ބެހެއްޓުމަށް  40ލެޑް ލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 -11ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމް ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ 267,750 -ލެޑް ހޮޅިބުރި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 425.40،292،46ރުފިޔާ

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ގުޑްސް ފޮރ އެޑްރެސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ
 267,750ލެޑް ހޮޅިބުރިތައް ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކުރަން  5މެއި  2013ވަނީ ފަށާފައެވެ .އަދި އެއާއެކު އާއްމު
ރައްޔިތުންނަށް ހޮޅިބުރި ދޫކުރަންވަނީ  29ޑިސެންބަރގައި ފެށިފައެވެ .މިގޮތުން ލިބިފައިވާ ލެޑް ހޮޅިބުރީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް
 200,000ލެޑް ހޮޅިބުރި މިހާރުވަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް
ފޯރުކޯށްދެވިފައެވެ .މިގޮތުން މުޅި ޖުމްލަ  164ރަށަކަށާއި  509މުއައްސަސާއަކަށްވަނީ ހޮޅިބުރި ދޫކުރެވިފައެވެ.
އާދައިގެ ހޮޅިބުރީގެ ބަދަލުގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލެޑް ހޮޅިބުރި  8ގަޑި އިރަށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އަހަރެއްގެ
މައްޗަށް ކަރަންޓު ޚަރަދުން ގާތްގަނޑަކަށް  300ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިހާތަނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހޮޅިބުރިތަކުގެ
 75އިންސައްތަ ހޮޅިބުރި ބޭނުންކުރާނަމަ މުޅިޖުމްލަ  49މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖ
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މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 05މެއި 2013

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
" -12ޕްރޮވިޝަން އޮފް ގުޑްސް ފޮރ އެޑްރެސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" 2014-

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ 10 -ސޯލަރ ހޯމް ސިސްޓަމް 200،000 ،ލެޑް
ލައިޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

-

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ގުޑްސް ފޮރ އެޑްރެސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރުވެސް  200,000ލެޑް ބޮކި
ހޯދުމަށް އެދި ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މިކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރާއިއެކު  18ނޮވެމްބަރ  2014ގައި ވަނީ
އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މި ތަކެތި އޭޕްރީލް  2015ގައި ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 -13ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓަރ ގްރޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 22ޑިސެމްބަރު 2013

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 31ޑިސެމްބަރު 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ބޭރުގެ އެހީ 6,101,977 :ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

 6,101,977ރުފިޔާ

ގްރޭޓަރ މާލޭ ރީޖަން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓަރ ގްރޭޝަން ޕްލޭނުގެ ފައިނަލް ރިޕޯރޓްތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު
ދަނީ ކުރިއަށެވެ.
ޖ
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 18ނޮވެމްބަރ 2014

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 -14ޕްރެޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ވޭސްޓު ޓު އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 31ޑިސެމްބަރު 2014

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ބޭރުގެ އެހީ 3,820,900 :ރުފިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

 3,820,900ރުފިޔާ

އައުޓަރ އައިލެންޑް ވޭސްޓް ޓް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ،ރ.ވަންދޫ،
ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ވޭސްޓް ޓް އެނަރޖީ މަޝްރޫ ހިންގުމަށް  6މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 -15ފިސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އޮން ވިންޑް އެނަރޖީ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 1ނޮވެމްބަރ 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

-

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ކޮމައިހެލްޓެކް ،ސްޓެލްކޯ ،ފެނަކާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

އެޖެންސީ:

އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ބޭރުގެ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

-

ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް މަޝްރޫޢު ހިންގުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،ޅ.ނައިފަރު ،މާލޭ
ސަރަހައްދުގައި މެޓް މާސްޓް ޖެހުން ނޮވެމްބަރ  2014ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.
 -16ސޯލަރ އެންޑް ވިންޑް ރިސޯސް މެޕިންގ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

އޮގަސްޓް 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

2016

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޖިއޯމޮޑެލް ސޯލަރ /ޑީ.އެން.ވީ.ޖީ.އެލް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ބޭރުގެ އެހީ – ވާރލްޑް ބޭންކް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :

 7,710,000ރުފިޔާ

ވަޔާއި އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ފުރުސަތު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒްކޮށްގެން ވާރލްޑް ބޭންކްގެ
އެހީގައި މަޝްރޫއެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ޖ
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 6ފެބްރުއަރީ 2013

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
-17

އެކްސެލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ()ASPIRE

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ގާއިމުކުރުމަށް  16މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ އެހީވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލެ
ސަރަހައްދުގައި  4މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރު ބީލަމަށް
ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
-18

ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ()POISED

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭ ނުންވާ ކަރަންޓު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުމަށް އޭޝިއަން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން  38މިލިއަން ޑޮލަރު ( 585,960,000ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ 2012 .ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން މިކަން ހަމަޖެހުނީ  29ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައެވެ.
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ އެރަށެއްގެދިރިއުޅޭ ދުވަހުގެ ޕީކް ޑިމާންޑް
ގެ  30އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި
"އެސްޕަޔަރ" އަދި "ޕޮއިސްޑް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވަނީ
ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައެވެ.
މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތ .ބުރުނީ ،ގއ.
ވިލިގިލި ،ޅ .ކުރެންދޫ ،ބ .ގޮއިދޫ އަދި އައްޑޫ ގައެވެ .މި ރަށްތަކުގައި  2.5މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް
ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
"ޕޮއިސްޑް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރޯޑްމެޕް ރޯޑްމެޕް ފޮރ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑްރާފްޓް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް
ނިމިފައެވެ.

 -19މާލޭ ގެ  4ސްކޫލެއްގައި އެނަރޖީ އޯޑިޓް ހެދުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 22ޖަނަވަރީ 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ނިމިފައި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ރިނިއުއަބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ޖަރމަން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު (ލަފާކުރާ) :

 205,086ރުފިޔާ
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ހޯދުމަށް ވާލްޑް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް މަންޓް އިތުރުކުރުމަށް ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

ކަރަންޓް

ބިލްކުޑަކުރުމަށާއި

ސްކޫލް

ކުދިންގެ

މެދުގައި

އެނަރޖީ

އެފިސެންސީއަށް

ޝައުގުވެރިކަންއިތުރު ކުރުމަށް އެނަރޖީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގިފައިވެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެނަރޖީ އޮޑިޓް ހަދާފައިވަނީ ކަލާފާނު ސްކޫލް ،އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ،ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި
ދުވަހު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .އަދި އެނަރޖީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

.3.6.2

ކުރިއަށްގެންދެވުނު މުހިއްމު ޙަރަކާތްތައް

 -1އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ ކޮންފަރެންސް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ ކޮންފަރެންސް ވަރލްޑް ބޭންކާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ގުޅިގެން  26މާރޗްގައި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ވަނީ
ބޭއްވިފައެވެ .މި ކޮންފަރެންސްގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ،ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި،
ވަރލްޑް ބޭންކް އަދި ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ކަމަށްވާ މަރކަޑޯސް އީ.އެމް.އައިގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިނޭންސް
ކޯރޕަރޭޝަން އިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ޖުމްލަ  78ފަރާތަކުން މި
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒަކީ
ޢިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދީ ،އެކަންކަމާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ.
މި ކޮންފަރަންސްގައި “އެސްޕަޔަރ” މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިދާނެ ސޯލާ ފޮޓޯވޮލްޓައިކް
މަޝްރޫޢުތަކާއި ،އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ ގެރެންޓީތަކާއި ،ސަބްސިޑީތައް ފަރުމާކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ހަލުވިކަމާއެކީ ރާއްޖޭގައި
ޢިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓު
އުފެއްދުމަށް ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.މި ކޮންފަރެންސްގެ ސަބަބުން އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ
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ހިރިޔާ ސްކޫލް ގައިއެވެ .މި އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ސްކޫލްކުދިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް  5ޖޫން  2014ވަނަ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ފަރާތްތަކުންނާއި ،އިންވެސްޓަރުންނާއި ބައެއް އިންޑަސްޓްރީތައް ގުޅިގެން ޢިޔާދަކުރަނވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން މަޝްރޫޢުތައް
ހިންގުމަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އާފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެން ދާނެއެވެ.

2014 cTOpir Irwhwa
 -2ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އަދި އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީއާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން -އަދ.
މަހިބަދޫ
ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން “އެވެއަރނެސް ވަރކްޝޮޕް އޮން ރިނިއުބަލް
އެނަރޖީ އެންޑް އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ” ގެ ނަމުގައި އެއްދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  8އޮގަސްޓް  2014ގައި އދ.
މަހިބަދޫގައި ބޭއްވިފައެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ އދ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ ގުޅިގެން އދ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ހިންގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ  49ފަރާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 -3ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ވަރކްޝޮޕް  -ގދ .ތިނަދޫ
އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އާއްމުންގެ
ބާއްވައިފައިވަނީ  23އޮގަސްޓް އިން  26އޮގަސްޓް ގެ ނިޔަލަށް ގދ .ތިނަދޫގެ އާބާދީ މަރުކަޒުގައެވެ .މި ވަރކްޝޮޕަކީ ހަކަތަ
އިޤްތިޞާދުކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވަރކްޝޮޕެކެވެ.
ހަތަރު ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ވަރކްޝޮޕުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ
ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ .މިވަރކްޝޮޕުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށެވެ .ދެވަނަ ސެޝަން
އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި
ބެހޭގޮތުން ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަކާއި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .ތިންވަނަ ސެޝަންގައި ހަކަތައިގެ އޯޑިޓް ހެދުމާ
ބެހޭގޮތުން ރަށުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  12ފަރާތެއް ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 -4ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި ކަރަންޓް ޙަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ވަރކްޝޮޕް – ދ .ކުޑަހުވަދޫ
ދ .ކުޑަހުވަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 22
އަދި  23އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިގޮތުން ދ .ކުޑަހުވަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ
ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .މި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީއާއި
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުންނެވެ.

 -5ޓެކްނޮލޮޖީ އެސެސްމަންޓް އެންޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޕްލޭނިންގ ވަރކްޝޮޕް
 10މާޗް އިން  12މާޗް  2014އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވިފައިވަނީ ސައިރިކް ކޮލެޖްގައެވެ .މި
ވަރކްޝޮޕަކީ “ކްލީން އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން” ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއް ކޮމްޕޯނަންޓުކަމަށްވާ “ޓެކްނޮލޮޖީ
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2014 cTOpir Irwhwa

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގދ .ތިނަދޫގައި ހަތަރު ދުވަހުގެ ވަރކްޝޮޕެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ވަރކްޝޮޕު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
އެސެސްމަންޓް އެންޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޕްލޭނިންގ” ކޮންސަލްޓެންސީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު ވަރކްޝޮޕެކެވެ .މި
ވަރކްޝޮޕްގެ މަޤްސަދަކީ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް
ތަމްރީނުކުރުމެވެ .މިނިސްޓްރީ ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ،ފެނަކަ ،ސްޓެލްކޯ އަދި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުން

2014 cTOpir Irwhwa

ހިމެނޭގޮތަށް ޖުލްމަ  17ބައިވެރިން މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

 -6އެނަރޖީ އެފިސަންސީ އަދި ކޮންސަވޭޝަން އާއި ބެހޭ ލީފްލެޓެއް ނެރުން

ހަކަތައާއި ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ހަކަތައާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ލީފްލެޓެއް ވަނީ 19
އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނެރެފައެވެ .މި ލީފްލެޓް ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ ކަރަންޓް
ބިލާ އެކު އާއްމުންނަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

2014 cTOpir Irwhwa

 -7އެނަރޖީ ސެކްޓަރ ސްޓްރަޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިފައިވާ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނުމަށާއި
އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް  5އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރަޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  12ޖޫން
 2014ގައި މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ .މި ގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއިމެދު ދާއިރާގެ
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއިއެކު

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ތަފާތު

ބައްދަލުވުންތައް

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ދާއިރާއާ

ގުޅޭ

އޮފީސްތަކުގެ

މަސައްކަތްތައް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށްފަހު އެކްޝަން ޕްލޭން ފައިނަލްކުރުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން
ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

' -8އިޓްސް ކޫލް އެޓް  '25ކެމްޕެއިން
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ޚަރަދުކުޑަކުރުމާއިމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ކުރިއަށްގެންދާ ގައުމީ ކެމްޕެއިން 'އިޓްސް ކޫލް އެޓް '25

ވަނީ  19އޮކްޓޯބަރ 2014

ފެށިފައެވެ .މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން

ކަރަންޓް އިސްރާފުކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް  2ނޮވެމްބަރ  2014ސަރކިއުލަރ އަކުން
އެންގުނެވެ.
މި ހަރަކާ ތުގައި މިހާތަނަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،އެސް.ޓީ.އޯ ،ސްޓެލްކޯ ދިރާގު އަދި އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 -9ޓީވީ އަދި ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކޮށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނުވެ.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތަފާތު ރޭޑިޔޯ އަދި ޓިވީ ޕްރޮގްރާމްތައް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 2014 .3.6.3ވަނަ އަހަރު ރާއެޖެތެރެއަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް

 15ޖެނުއަރީ 2014

ލ .ގަން

ލޯން

އޭ.އެފް.ޑީ

ލ.

އެހީގައި

ޤާއިމް

ގަމުގައި

ކުރެވެމުންދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން.
23

ޖެނުއަރީ

އިން

25

 2014ގދ .ތިނަދޫ
ޖެނުއަރީ

އެނަރޖީ

ކްލީން

ކްލައިމެޓް

ފޮރ

މިޓިގޭޝަން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގދ .ތިނަދޫގައި  300ކިލޯވޮޓުގެ
ސޯލަރ

 2014އަށް

ސިސްޓަމް

ޕީވީ

ފާހަގަކުރުމަށް
މަޝްރޫޢުގެ

ގާއިމުކޮށް

ރަސްމިއްޔާތެއް
ފިޔަވަހީގެ

ދެވަނަ

ނިމުން
މި

ބޭއްވުމާއި

ކޮންޓްރެކްޓްގައި

ސޮއިކުރުން.
 28ޖެނުއަރީ 2014

އދ .މަހިބަދޫ

 07ފެބްރުއަރީ 2014

އއ.ރަސްދޫ  ،އއ .ތޮއްޑޫ

އޭ.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގައި އދ .މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް
ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް
ރާއްޖެ

ބެލުމަށްޓަކައި

އޭ.ޑީ.ބީ

ވަޑައިގެންނެވި

މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު.
އިން

ސެކަންޑް

ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ނެޝަނަލް

ދަށުން

އއ.ރަސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ ގައި ސާރވޭކުރުމަށް

 14ފެބްރުއަރީ 2014
އަށް
 09ފެބުރުއަރީ 2014

ހއ .އިހަވަންދޫ

 13ފެބުރުއަރީ 2014

ގދ .ގައްދޫ

އެޑަޕްޓޭޝަން

ޕްރޮޖެކްޓް

ފަންޑް

އެހީގައި

ހއ.

އިހަވަންދޫގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ
ނިޒާމް

އިފްތިތާޙް

ކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ބައިވެރިވުން.
އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް އެހީގައި ގދ .ގައްދޫ

އިން  14ފެބުރުއަރީ

ޤާއިމް

 2014އަށް

އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން.

ފެބުރުއަރީ  2014ގދ .ތިނަދޫ

19
އިން

20

ފެބުރުއަރީ

ކްލީން

ކުރުމަށް
އެނަރޖީ

ހަމަޖެހިފައިވާ
ފޮރ

ފެނުގެ

ކްލައިމެޓް

ނިޒާމް

މިޓިގޭޝަން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގދ .ތިނަދޫގައި  250ކިލޯވޮޓުގެ
ސޯލަރ

 2014އަށް

ޕީވީ

ސިސްޓަމް

ގާއިމުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް-

އިންސެޕްޝަން
ފެބުރުއަރީ  2014ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

19
އިން

21

ފުލުހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

ފެބުރުއަރީ

 2014އަށް
 23ފެބުރުއަރީ 2014

އދ .މާމިގިލީ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އދ .މާމިގިލީގައި
ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ދަތުރުކުރި ތާރީޚް

ދަތުރުކުރި ރަށް

ދަތުރުގެ ބޭނުން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 04މާރޗް  2014އިން

ގއ .ވިލިނގިލި

އެން.ބީ.އެސް.އޭ.ޕީ

 07މާރޗް  2014އަށް

އަދި

ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
އއ .ތޮއްޑު

ސަރުކާރާއި

ދިވެހި

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ގްލޯބަލް

ފެސިލިޓީ (ޖެފް) އާއި ގުޅިގެން އއ .ތޮއްޑޫގައި
ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމއި ގުޅޭ
ގޮތުން
ކަމާ

ރަށުކައުންސިލްއާއި

ފަރާތްތަކާއި

ބެހޭ

ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް.
 13މާރޗް  2014އިން ގދ .ތިނަދޫ

ޓެކްނޮލޮޖީ

 17މާރޗް  2014އަށް

ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި
މ .މުލައް އަދި މ .ދިއްގަރު

 16މާރޗް 2014

އެސެސްމަންޓް

ޝޮޕް

ވޯރކް

ގައި

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މ .މުލައް އަދި
މ.

ޤާއިމް

ދިއްގަރުގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ

ކުރުމަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް
ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު ބައިވެރިވުމަށް.
ރ .އުނގޫފާރު ގައި ސޯލާސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް

 27މާރޗް  2014އިން ރ .އުނގޫފާރު

ބޭނުންވާ

 29މާރޗް  2014އަށް

ރޫފް

ހެދުމާއި

އެސެސްމަންޓް

ސޯލާ

ސިސްޓަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
 02އޭޕްރީލް 2014

ލ .ގަން އަދި ގދ .ތިނަދޫ

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން އެހީގައި ލ .ގަން އަދި ގދ.

އިން  03އޭޕްރީލް

ތިނަދޫގައި

 2014އަށް

މަސައްކަތްތައް
ރާއްޖެ

ޤާއިމް

ކުރެވެމުންދާ

ކުރިއަށްދާ

ވަޑައިގެންނެވި

ގޮތް

ނަރުދަމާގެ
ބަލާލުމަށްޓަކައި

އޭ.އެފް.ޑީ

މިޝަންގެ

ބޭފުޅުންނާއި އެކު.
11

އޭޕްރިލް

އިން

13

 GIZޕްރޮޖެކްޓާއި

 2014ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އޭޕްރިލް

ގުޅޭ

އ
ބައެ ް

މުހިންމު

ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް

2014އަށް
14

އޭޕްރިލް

އިން

14

 2014ޏ.ފުވައްމުލައް،

ސ.މަރަދޫ

އޭޕްރިލް ސ.ފޭދޫ

އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް ،ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.ފޭދޫގެ ގިރާ
ސަރަހައްދު ސާރވޭކުރުމަށް

2014އަށް
24

އޭޕްރިލް

އިން

26

 2014ބ.އޭދަފުށި

ބ.އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުގެ

އޭޕްރިލް

އައި.ޓީ ސެޓްއަޕް ހަދައި ޖެމްސް ޓްރެއިނިންގ އަދި
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް

 2014އަށް
 29އޭޕްރީލް 2014

ލ .ފޮނަދޫ

 28އޭޕްރީލް 2014

އދ .މަހިބަދޫ

އޭ.ޑީ.ބީ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު ،އޭ.ޑީ.ބީ ލޯން
އެހީގައި ލ .ފޮނަދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާލުމަށް.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އޭ.ޑީ.ބީ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު ،އޭ.ޑީ.ބީ ލޯން
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 13މާރޗް 2014

އެކުލަވާލުމުގެ

ފިފްތު

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
އެހީގައި

މަހިބަދޫގައި

އދ.

ޤާއިމް

ކުރެވިފައިވާ

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާލުމަށް.

 19ޖޫން  2014އިން

ށ .ފަރުކޮޅު

އޭ.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގައި އދ .މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް
ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް
ބަލާލުމަށް.
ށ .ފަރުކޮޅު ސާރވޭކުރުމަށް

 22ޖޫން  2014އަށް
 21ޖޫން  2014އިން

ރެފްރިޖެރޭޝަންއާއި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި

ލ .މާމެންދޫ

 23ޖޫން  2014އަށް
 14ޖުލައި  2014އިން

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން
"ސަމްޕާ" ސަރަޙައްދާއިގުޅޭ ވަރކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް

އދ .މާމިގިލި

 15ޖުލައި  2014އަށް
 07އޯގަސްޓް 2014

ގެންދިއުމަށް
ދުވާފަރުގައި

ރ .ދުވާފަރު

ޤާއިމް

ކުރެވިފައިވާ

ރެއިންވޯޓަރ

އިން  08އޯގަސްޓް

ހާވެސްޓިންގ ވޯޓަރ ޕްލާންޓް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ

 2014އަށް

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން.

އޯގަސްޓް

07

09

އިން

މަހިބަދޫގައި އެވެއަރނަސް ޕަރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި

 2014އދ.މަހިބަދޫ
އޯގަސްޓް

 2014އަށް
 13އޯގަސްޓް 2014އިން ގދ .ތިނަދޫ
އޯގަސްޓް

13

ސީ ސީ ޓީ އެފް ގެ ދަށުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިންޓަރވިއު އެއް ކުރުމަށްޓަކައި

2014

އަށް
14

އޯގަސްޓް

އިން

2014

 16އޯގަސްޓް

ހއ.

އުތީމު،

ހއ.

އުލިގަމު ،ސެކަންޑް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދަށުން ފީލްޑް

ހއ.ތުރާކުނު

ސާރވޭ ކުރުމަށް

2014
17

އޯގަސްޓް

އިން

2014

ހއ .އިހަވަންދޫ

 18އޯގަސްޓް

ހއ .އިހަވަންދޫގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް އަވެއަރނެސް
ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް

2014
އޯގަސްޓް  2014ގދ .ތިނަދޫ

21
އިން27

އޯގަސްޓް

ސީ ސީ ޓީ އެފް ގެ ދަށުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުން
ބާއްވާ

 2014އަށް

އެނަރޖީ

އެފިޝީއަންސީ

ވާރކްޝޮޕް

އިންތިޒާމްކޮށް ބައިވެރިވުމަށް

 26އޯގަސްޓް2014

ރ .އަދި ބ .އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

އިން  29އޯގަސްޓް

ރަށްތަކަށް

 2014އަށް

ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ބޯފެނަށް ޖެހޭ
މައްސަލައަށް

ދާއިމީ

ހައްލެއް

ހޯދުމަށްޓަކައި

މިނިސްޓްރީއިން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް.

 08ސެޕްޓެމްބަރ 2014

އދ .ސަން އައިލެންޑް ރިސޯރޓް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ރެފްރިޖެރޭޝަންއާއި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި
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 19މެއި 2014

އދ .މަހިބަދޫ

އޭ.ޑީ.ބީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ގެ އަރިހުގައި

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
އިން  09ސެޕްޓެމްބަރ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން

 2014އަށް

އިން  21ސެޕްޓެމްބަރ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ސެންޓަރުގައި އިތުރަށް މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން
ބަލއި

 2014އަށް

މިހާރު

މަސައްކަތްތައް

ހިނގަމުންދާ

ބަލައިލުމަށް
 14އޮކްޓޯބަރ 2014

އައްޑޫ ސިޓީ

 15އޮކްޓޯބަރ 2014

ބ .އޭދަފުށި

އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(އޮފިޑް) ލޯން ފޭސް  2ގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ
މަރަދޫ ،މަރަދޫ-ފޭދޫ ،ފޭދޫ ،ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ގައި
ހަމަޖެހިފައިވާ

ޤާއިމްކުރުމަށް

ނިޒާމްގެ

ނަރުދަމާ

އެޕްރައިސަލް އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މި
ރަށްތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް
އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(އޮފިޑް) ލޯން ފޭސް  2ގެ ދަށުން ބ .އޭދަފުށީގައި
ހަމަޖެހިފައިވާ

ޤާއިމްކުރުމަށް

ނިޒާމްގެ

ނަރުދަމާ

އެޕްރައިސަލް އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މި
ރަށްތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް.
21

އޮކްޓޯބަރ

އިން 23

 2014ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އޮކްޓޯބަރ

ހަކަތައިގެ

ދުނިޔޭގެ

ދުވަސް

ރަސްމީކޮށް

ފާހަގަ

ކުރުމަށްޓަކައި

 2014އަށް
 03ނޮވެމްބަރ 2014

ހއ .ހޯރަފުށި

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓްގެ ދަށުން ހއ .ހޯރަފުށީގައި

އިން  05ނޮވެމްބަރ

ޤާއިމް ކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް

 2014އަށް

އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓްގެ ދަށުން އދ .މާމިގިލީގައި

 06ނޮވެމްބަރ 2014

އދ .މާމިގިލި

 09ނޮވެމްބަރ 2014

ރ.މަޑުއްވަރި ،ރ.މާކުރަތު ،ނ.ހޮޅުދޫ،

ރ.މަޑުއްވަރި،

އިން  10ނޮވެމްބަރ

ނ.ވެލިދޫ

ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭގޮތުން އަދި

ޤާއިމް ކުރެވެމުންދާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް
ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި.

 2014އަށް
 16ނޮވެމްބަރ 2014

ނ.ހޮޅުދޫ،

ނ.ވެލިދޫގެ

ގޮނޑުދޮށް

މާކުރަތު މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރު ބެލުމަށް
ރ .އުނގޫފާރު

ހޫނު

މޫސުމުގައި

ރަށްރަށުގެ

ބޯފެނަށް

ޖެހޭ

މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޚާއްސަ
މަޝްރޫޢު

އިފްތިތާޙު

ކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ބައިވެރިވުން.
ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 21ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ލ .ފޮނަދޫ

ލ.ފޮނަދޫގައި

ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 16ނޮވެމްބަރ 2014

ރ .އުނގޫފާރު

ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ "ސަޕޯޓް
ފޮރ ދި ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އޮފް ދި
މޯލްޑިވްސް"

މަޝްރޫއު

ދަށުން

ރ.އުންގޫފާރުގައި

ގުޅުން އިފްތިތާހްކުރުން.
 26ނޮވެމްބަރ  2014ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ށ .ބިލެއްފަހި
އިން

27

ނޮވެމްބަރ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ށ .ބިލެއްފަހި ގިރާ ސަރަހައްދު
ހިމާޔަތްކުރުމަށް

 2014އަށް
 28ނޮވެމްބަރ 2014

ގދ .ތިނަދޫ

ކްލީން

އެނަރޖީ

ފޮރ

ފިޔަވަހީގެ

މަސައްކަތް

އިން  29ނޮވެމްބަރ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 2014އަށް

ކުރިއަށްގޮސްފައި ހުރިގޮތުގެ އިންސްޕެކްޝަން

 02ޑިސެމްބަރ 2014

ނ .ހޮޅުދޫ

ދެވަނަ

ކްލައިމެޓް

މިޓިގޭޝަން

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓްގެ ދަށުން ނ .ހޮޅުދޫގައި ޤާއިމް
ކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް
އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ޖަހާފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް ރަސްމީކޮށް ގްރިޑަށް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

.3.6.4

 2014ވަނަ އަހަރު ރާއެޖެއިން ބޭރަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް

 17ޖެނުއަރީ  2014އިން  23ޖެނުއަރީ

ޔޫ.އޭ.އީ

ފޯތު އެސެމްބަލީ އޮފް އައިރީނާ

 2014އަށް
 18ޖެނުއަރީ  2014އިން  23ޖެނުއަރީ

އިންޑިއާ

 2014އަށް

އެސްޑީއެމްސީ އެޗްއެފްއޭ  2-ކޮނަސަލްޓޭޝަން ފޯ ސައުތު
އޭޝިއާ

 27ޖެނުއަރީ  2014އިން  28ޖެނުއަރީ

ޖާމަނީ

 2014އަށް

އިލަވަންތު މީޓިންގ އޮފް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ގްރޫޕް އޮފް
އެކްސްޕަރޓްސް އޮން ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ފްރޮމް
ޕާރޓިސް ނޮޓް އިންކްލޫޑެޑް އިން އެނެކްސް  1ޓު ދި
ކޮންވެންޝަން

 06ފެބުރުއަރީ  2014އިން 08

އިންޑިއާ /ނިއުދިއްލީ

ދިއްލީ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑެވިލޮޕްމަންޓް ސަމިޓް

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް
 10ފެބުރުއަރީ 2014

ސައުދި އަރަބިއާ

 10ފެބުރުއަރީ  2014އިން 14

ނޭޕާލް

 2015އެގްރިމެންޓް އައުޓްލުކް :ޖީ 77އެންޑް ޗައިނާ
ޕާރސްޕެކްޓިވް ވޯކްޝޮޕް

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް

ސައުތް އޭޝިއަން ކޮންފަރެންސް އޮން ސެނިޓޭޝަން"
(ސާކޮސާން)  5ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމުނު ކަންތައްތައް
ޙާސިލްވެފައިވާ މިންވަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް
ބޭއްވުނު އިންޓަރ ކަންޓްރީ ވޯކިންގ ގުރޫޕް
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 14ފެބުރުއަރީ  2014އިން 15

ސިންގަޕޯރ

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް
 17ފެބުރުއަރީ  2014އިން 21

ފައިނޭންސް އެންޑް ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް
ޖާމަނީ

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް
 22ފެބްރުއަރީ  2014އިން  01މާޗް

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ޑައިލޮގް އޮން ކްލައިމެޓް
ދި ސެވަންޓީ ސެވަންތު މީޓިންގ އޮފް ދި ސީޑީއެމް
އެކްޒެކްޓިވް ބޯރޑް

ނިއުޔޯކް /އެމެރިކާ

 2014އަށް

ފަސްޓް ޕްރިޕަރޭޓަރީ ކޮމެޓީ މީޓިންގ ފޯ ދި ތާރޑް
ސައިޑްސް ކޮނަފަރެންސް

 23ފެބުރުއަރީ  2014އިން 26

ސްރިލަންކާ

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް
 23ފެބުރުއަރީ  2014އިން 28

އައިލޭންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީ
އިންޑޮނޭޝިއާ

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް
 24ފެބުރުއަރީ  2014އިން 28

އޯޕެކް ފަންޑް އިންޓަރނޭޝަންލް ޑެވިލޮޕްމެންޓް އައުޓަރ
ފިފްތު ރީޖަނަލް ތްރީ ރާރު ފޯރަމް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދި
ޕެސިފިކް

ޖަޕާން

ފެބުރުއަރީ  2014އަށް

ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފޯ ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގ މެކާނިޒަމް އެންޑް
އެމްވީއާރު ކެޕޭސިޓީ ޑެވިލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޓޯކިޔޯ-
އޮކިނާރވާ

 26ފެބްރުއަރީ  2014އިން  02މާރޗް

އޮސްޓްރިއާ

 2014އަށް

ސިގްނޭޗަރ ސެރަމަނީ (އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ވޯޓަރ
ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް)

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ދަތުރުކުރި ތާރީޚް

ދަތުރުކުރި ގައުމު

ދަތުރުގެ ބޭނުން

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 27ފެބްރުއަރީ  2014އިން  01މާރޗް

އިންޑިއާ

ޓެކްނޮލޮޖީ ރޯޑްޝޯ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ރައުންޑް ޓޭބަލް

 2014އަށް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފަންޑްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް

އަށް

ޓްރެއިނަރސް މީޓިންގ
 06މާޗް  2014އިން  16މާރޗް 2014

ބޮން /ޖާރމަނީ

ޔުނައިޓެޓް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

އަށް
 08މާޗް  2014އިން  12މާރޗް 2014

ޖަޕާން

އަށް

ނޮލެޖެ ޝެއަރިންގ ސިމްޕޯސިއަމް އޮފް ލޯ ކާރބަން
ޓެކްނޮލޮޖީސް އެންޑްޖޭސީއެމް ސްކީމް

 14މާޗް  2014އިން  15މާރޗް 2014

ޖާރމަނީ

އަށް

ފިފްތު މީޓިންގ އޮފް ދި އެޑަޕްޓޭޝަން ކޮމެޓީ އެންޑް ފޯރތު
ޕާރޓު އޮފް ދި ސެކަންޑް ސެޝަން އޮފްއެޑޯރކް ވޯކިންގ
ގްރޫޕް އޮން ޑާރބަން ޕްލެޓްފޯމް ( އޭޑީޕީ)

 18މާޗް  2014އިން  23މާރޗް 2014

ބޮން /ޖާރމަނީ

ޑީ ސީ އެފް ހައި ލެވެލް ސިމްޕޯސިއަމް

އަށް
 22މާޗް  2014އިން  29މާރޗް 2014

ޖަޕާން

އަށް

އައިޕީސީސީ ވޯކިންގ ގްރޫޕް  11ޕްރިޕަރޭޓަރީ މީޓިންގ
އެންޑް މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ އޮފް އޯތަރސް

 25މާޗް  2014އިން  29މާރޗް 2014

ޖަޕާން

އަށް

ޓެންތު ސެޝަން އޮފް ދި އައިޕީސީސީ ވޯކިންގ ގްރޫޕް 11
ކޮންޓްރިބިއުޝަން އޮފް ދި އޭއާރް 5އެންޑް  38ސެޝަން
އޮފް ދި އައިޕީސީސީ

 30މާރޗް  2014އިން  01އޭޕްރިލް

ސިންގަޕޯރ

އެސްޕަޔަރ /ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ މިޝަން ޓު ސިންގަޕޯރ

2014
 30މާރޗް  2014އިން  01އޭޕްރިލް

ސިންގަޕޯރ

2014

ތާރޑް ޕާރޓިސިޕޭންޓް ފޯ އޭޝިއާ -ސިންގަޕޯރ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރައުންޑްޓޭބަލް ތީމް " ރީތިންކިން
އިންފްރާސް ޓްރަކްޗަރ"

 03އޭޕްރީލް  2014އިން  04އޭޕްރީލް

ބޮން /ޖާރމަނީ

 2014އަށް

ޓްވެލްތު މީޓިންގ އޮފް ދި ކޮންސަލްޓޭޓިވް ގްރޫޕް އޮފް
އެކްސްޕާރޓް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ފްރޮމް ޕާރޓިސް
ނޮޓް އިންކްލޫޑެޑް އިން އެނެކްސް  1ޓު ދި ކޮންވެންޝަން

 07އޭޕްރީލް 2014އިން  12އޭޕްރީލް

ޖާރމަނީ

 2014އަށް

ޓްވެލްޓު ސެޝަން އޮފް އައި ޕީ ސީ ސީ ވޯކިން ގްރޫޕް
 111އެންޑް  39ސެޝަން އޮފް ދި އައި ޕީ ސީ ސީ
ފްރޮމް 12-7އޭޕްރިލް 2014

 07އޭޕްރީލް  2014އިން  15އޭޕްރީލް

އެކުއާރޑޯ

ސްކޭލިންގ އަޕް އޮފް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ފައިނޭންސް

 2014އަށް
 08އޭޕްރީލް  2014އިން  10އޭޕްރީލް

ޖާރމަނީ

 2014އަށް

ޓްވެލްތު މީޓިންގ އޮފް ދި ކޮންސަލްޓޭޓިވް ގްރޫޕް އޮފް
އެކްސްޕާރޓް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ފްރޮމް ޕާރޓިސް
ނޮޓް އިންކްލޫޑެޑް އިން އެނެކްސް  1ޓު ދި ކޮންވެންޝަން
އެންޑް ޓެކްނިކަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ދި ރިވިޝަން އޮފް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 06މާޗް  2014އިން  07މާރޗް 2014

ބެންކޮކް /ތައިލޭންޑް

ނީ ޑައިރެކްޓް އެކްސެސް ޓު އެޑަޕްޓޭޝަން އެންޑް އަދަރ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ނޭޝަނަލް ގްރީން ހައުސް ގޭސް އިންވެންޓޯރީސް ފްރޮމް
ޕާރޓިސް އިންކްލޫޑެޑް އިން އެނެކްސް  1ޓު ދި
ކޮންވެންޝަން އޮން  10 -8އޭޕްރިލް 2014
ކޮމްޕޯނެންޓް އޮފް އެޗް ސީ އެފް ސީ ފޭސް އައުޓް

 2014އަށް

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
 19އޭޕްރީލް  2014އިން  27އޭޕްރީލް

ނިއުޔޯކް /އެމެރިކާ

 2014އަށް

ޕްރިޕަރޭޓަރީ ކޮމެޓީ މީޓިންގ އޮފް ދި ތާރޑް ސައިޑްސް
ކޮނަފަރެންސް އިންޓަރ ސެޝަނަލް މީޓިންގ

 22އޭޕްރީލް  2014އިން  26އޭޕްރީލް

ޕޫނޭ/އިންޑިޔާ

 2014އަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވާރޭވެހުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ސާރކް މެންބަރ
ޤަޢުމުތަކާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 23އޭޕްރީލް 2014އިން  26އޭޕްރީލް

ސިންގަޕޯރ

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް

އަށް2014
 24އޭޕްރީލް  2014އިން  29އޭޕްރީލް

ނިއުޔޯކް /އެމެރިކާ

 2014އަށް

އޯސިސް ވޯކްޝޮޕް ޓު އެޑްވާނސް ޑިސްކަޝަން އޮން
އޭޑީޕީ ވޯކްސުޓްރީމް 1އެންޑް ދި  2015ކްލައިމެޓް
އެގްރިމެންޓް

 30އޭޕްރިލް  2014އިން  10މޭ 2014

ބެންކޮކް /ތައިލޭންޑް

އަށް

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ރިސޯސް މޯބައިލިޒޭޝަން ފޯ
އޭޝިއާ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް

 03މޭ  2014އިން  06މޭ  2014އަށް

އަބޫދާބީ

އަބޫދާބީ އެސެންޓް

 05މޭ  2014އިން  10މޭ 2014އަށް

ކޮރެއާ

ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް އޮން ދި  2014ރިޕޯޓިންގ

 10މޭ  2014އިން  18މޭ  2014އަށް

މޮރީޝަސް

ފޮސިލްފިއުލް އެންޑް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ވޯކްޝޮޕް

 11މޭ  2014އިން  17މޭ  2014އަށް

ޗައިނާ

ކޮންސަލްޓޭޓިވް ވޯކްޝޮޕް އޮން ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަނޓް ފޯ

 13މޭ  2014އިން  17މޭ  2014އަށް

ފިލިޕީންސް /މެނީލާ

 19މޭ  2014އިން  25މޭ  2014އަށް

ޗައިނާ

އެކްސަސައިޒް

ދި އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ނިއު ސައިޓީސް ލިސްޓިން
އޮފް ޝާކްސް އެންޑް މަންޓްރާ ރޭސް
ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން އެނަރޖީ އެފިސިއެންސީ ފޯ
އޭޝިއާ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފޯ އީސްޓް ،ސައިތު އެންޑް ސައުތު
އީސްޓް އޭޝިއާ އޮން ސައުތު -ސައުތު ކޯޕަރޭޝަން އޮން
ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ފޯ ޑެވިލޮޕްމެންޓް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 10އޭޕްރީލް  2014އިން  11އޭޕްރީލް

ނިއުދިއްލީ/އިންޑިޔާ

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޔޫސް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ޓެސްޓް ޓްރެއިނިން " އިންޓިގްރޭޝަން އޮފް އީކޯސިސްޓަމް

 21މޭ  2014އިން  23މޭ  2014އަށް

ފިލިޕީންސް

 25މޭ  2014އިން  31މޭ  2014އަށް

ކޮލަމްބޯ/ސްރީލަންކާ

އޯޒޯން ނެޓްވޯކް

 29މޭ 2014

ޖާރމަނީ

ޔުނައިޓެޓް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

 04ޖޫން  2014އިން  15ޖޫން 2014

ޖާރމަނީ

ޔުނައިޓެޓް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

ސާރވިސަސް އިން ޓު ކޯސްޓަލް އެންޑް މެރައިން
ޑެވިލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނިންގ

2014 cTOpir Irwhwa

އަށް

 12ޖޫން  2014އިން  02ޖުލައި 2014

މޮންޓްރިއަލް /ކެނެޑާ

އަށް

ފިފްތު މީޓިންގް އޮފް ދި އެޑް ހޮކް އޯޕަން އެންޑެޑް ވޯކިން
ގުރޫޕް އޮން ރިވިއު އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދި
ކޮންވެންޝަން

 14ޖޫން  2014އިން  20ޖޫން 2014

މެލޭޝިއާ

 15ޖޫން  2014އިން  18ޖޫން 2014

ސްރިލަންކާ

ސެވަންތް އޭޝިއަން ސުކޫލް އޮން ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ -20
 16ޖޫން  2014ބަންގި -ސެލަންގޯ ،މެލޭޝިއާ

ކޮމްޕޯސްޓިންގ ޓްރެއިނިންގ

އަށް

 15ޖޫން  2014އިން  18ޖޫން 2014

ސްރިލަންކާ

އެއަރ އެޓޯލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

އަށް

 15ޖޫން  2014އިން  20ޖޫން 2014

މެނީލާ /ފިލިޕީންސް

ނައިންތު ކްލީން އެނާރޖީ ފޯރަމް

އަށް

 16ޖޫން  2014އިން  17ޖޫން 2014

ފިލިޕީންސް

އަށް

ސެކަންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮފް -ގްރިޑް ރި ކޮންފަރެންސް
އެންޑް އެކްސްހިބިޝަން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 19ޖޫން  2014އިން  21ޖޫން 2014

އިންޑޮނޭޝިއާ

އަށް

ޔުނެޕް /ލައިޓްސް އޭޝިއާ ރީޖަނަލް އެފީސިއެންޓް ލައިޓިންގ
ވޯކްޝޮޕް

އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑެވިލޮޕްމެންޓް ފޯ ޑެވިލޮޕިން ކަންޓްރީސް

އަށް
 21ޖޫން  2014އިން  29ޖޫން 2014

ކެންޔާ /ނައިރޯބިއަރ

އަށް

ފަސްޓް ސެޝަން އޮފް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
އެންވަޔަރމަންޓް އެސެމްބްލީ

 22ޖޫން  2014އިން  27ޖޫން 2014

އެމެރިކާ

އަށް

ތާރޑް ޕްރިޕަރޭޓަރީ ކޮމެޓީ މީޓިންގ އޮފް ދި ތާރޑް
ސައިޑްސް ކޮންފަރެންސް

 23ޖޫން  2014އިން  24ޖޫން 2014

ޖެމެއިކާ /މޮންޓެގޯ ބޭ

އަށް

ސިފް  2014ޕާރޓްނާޝިޕް ފޯރަމް އެންޑް އެސޯސިއޭޓެޑް
މީޓިންގސް މޮންޓެގޯ ބޭ ،ޖެމެއިކާ

 27ޖޫން  2014އިން  01ޖުލައި 2014

ޖަޕާން

އަށް

އެކްސްޕާރޓް ކޮންފަރެންސް އޮން ޑިވިލޮޕްމަންޓް އޮފް
އައިލޭންޑްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ސޮސައިޓީސް

 28ޖޫން  2014އިން  05ޖުލައި 2014

ކޭޕްވަޑާ

އަށް

ޖެފްގެ އެހީގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ޔުނެޕް ގުޅިގެން ހިންގާ
އިންޕްލިމެންޓިންގ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް
މެނޭޖްމަންޓް އިން އެޓްލާންޓިކް އެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން
އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ބައިވެރިވުމަށް،

 01ޖުލައި  2014އިން  05ޖުލައި

ކޮލަމްބޯ/ސްރީލަންކާ

ސީއޯޕީ ވޯކިންގ ގުރޫޕް މީޓިންއަށް ދިޔުމަށް ވިސާ ހޯދުމަށް

 2014އަށް

 02ޖުލައި  2014އިން  04ޖުލައި

ޖަޕާން

ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިން ސައިޑްސް

 2014އަށް

 03ޖުލައި  2014އިން  25ޖުލައި

ކޮރެއާ

 2014އަށް

 2014ޖީއައިއާރު ޓްރެއިނިންގ ޕްރިގްރާމް ފޯ ޖީ އެޗް ޖީ
އިންވެންޓޯރީ އެންޑް މިޓިގޭޝަން މޮޑެލިންގ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 19ޖޫން  2014އިން  09ޖުލައި 2014

ޗައިނާ

ސެމިނާރ އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އޮފް ޓްރޮޕިކަލް އައިލޭންޑް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 07ޖުލައި  2014އިން  11ޖުލައި

ކޮލަމްބޯ/ސްރީލަންކާ

 2014އަށް

ފަސްޓް ވޯކްޝޮޕް ފޯ ދި ޑެވިލޮޕްމެންޓް އޮފް އަ ރީޖަނަލް
މެރައިން އެންޑް ކޯސްޓަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސުޓްރެޓަޖީ ފޯ
ދި ސައުތު އޭޝިއަން ސީސް

 2014އަށް

2014 cTOpir Irwhwa

 07ޖުލައި  2014އިން  09ޖުލައި

ކޮލަމްބޯ/ސްރީލަންކާ

ސީސީއޭސީ ވޯކިންގ ގުރޫޕް މީޓިންގ އަށް ޕެރިސް އަށް
ދިޔުމަށް ވިސާ ހޯދުމަށް

 10ޖުލައި  2014އިން  19ޖުލައި

ޕެރިސް /ފްރާންސް

ސީސީއޭސީ ވޯކިންގ ގުރޫޕް މީޓިންގ

 2014އަށް

 14ޖުލައި  2014އިން  18ޖުލައި

ޖާރމަނީ

ސީޑީއެމް އެގްޒެކްޓިވްބޯރޑް އެއިޓީތު މީޓިންގ

 2014އަށް

 19ޖުލައި  2014އިން  12އޯގަސްޓް

ބެއިޖިން /ޗައިނާ

 2014އަށް

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެންޑް ގްރީން ލޯ-ކާރބަން
ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 21ޖުލައި  2014އިން  24ޖުލައި

ލަންޑަން

ވޯލްޑް އެނާރޖީ ފޯރަމް

 2014އަށް

 27ޖުލައި  2014އިން  01އޯގަސްޓް

ސްރިލަންކާ

 2014އަށް

ސައުތު އޭޝިއާ ސައިޓީސް ވޯކްޝޮޕް އިމްޕްލިމެންޓިން
ޝާކް އެޕެންޑިކްސް 11

 29ޖުލައި  2014އިން 09 24

ސިންގަޕޯރ

އޯގަސްޓް  2014އަށް

 03އޯގަސްޓް  2014އިން  07އޯގަސްޓް

ކޯސް އޮން އެންވަޔަރމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް
މެނޭޖްމަންޓް

އިންޑިއާ

 2014އަށް

ކޯޕަރޭޝަން ވިތު އެންޑް ބިޓްވީންއެމާރޖިން އެކޮނޮމިކްސް
ސަޕޯރޓް ޓު ދި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދި ނަގޯޔާ
ޕްރޮޓޮކޯލް އެންޑް ދި ވެލޮރިޒޭޝަން އޮފް ޖެނެޓިކް
ރިސޯސެސް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 17އޯގަސްޓް  2014އިން  21އޯގަސްޓް

ސްވިޒަލޭންޑް

 2014އަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ފައިނޭންސިންގ
ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ

 2014އަށް

 21އޯގަސްޓް  2014އިން  23އޯގަސްޓް

ކެންޑީ /ސްރިލަންކާ

 2014އަށް

ތާރޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކޮމިޔުނިޓީ
އެންޑް ވޯޓަރ ސާރވިސް

 24އޯގަސްޓް  2014އިން 05

އ
އާޕިއާ/ސަމޯ ާ

އައިލެންޑްސް ޑިވެލްޕިންގ ސްޓޭޓްސް" ބައްދަލުވުމުގައި

ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

 25އޯގަސްޓް  2014އިން  30އޯގަސްޓް

"ތާރޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް
ބައިވެރިވުމަށް.

ނޭޕާލް

ވޯކްޝޮޕް އޮން ޕޯސްޓް ޑިވިލޮޕްމެންޓް 2014

 2014އަށް

 25އޯގަސްޓް  2014އިން  29އޯގަސްޓް

ޗެންނާއި އިންޑިއާ

ރީޖަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕް އޮން ސައިޓީސް
އެޕެންޑިކްސް 11ލިސްޓިންގ އޮފް ޝާކްސް އެންޑް މެރައިން

 2014އަށް

ރޭސް

 25އޯގަސްޓް  2014އިން  31އޯގަސްޓް

ނޭޕާލް

ސެކަންޑް އެނުއަލް މީޓިންގ އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ ވައިލްޑް
ލައިފް އެންފޯސްމަންޓް ނެޓްވޯކް

 2014އަށް

 28އޯގަސްޓް  2014އިން  29އޯގަސްޓް

ޕެރޫ

އިންފޯރމަލް ޑައިލޮގް އޮން ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް

 2014އަށް

 6ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 01
އޮކްޓޯބަރ  2014އަށް

ޗެންނާއި /އިންޑިއާ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އައި ޓެކް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން
ވިންޑް ޓާރބްނައިން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން
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 18އޯގަސްޓް  2014އިން  22އޯގަސްޓް

ޖަކާޓާ /އިންޑޮނޭޝިއާ

ލައިޓީސް އޭޝިއާ ވޯކްޝޮޕް އޮން އެމް ވީ އީ ސިސްޓަމް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 06ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 10
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

މެނީލާ /ފިލިޕީންސް

ރީޖަނަލް އެނާރޖީ ޓްރޭޑް ވޯކްޝޮޕް

 08ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 10
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

އާރމެނިއާ

ޕެސިފިކް އެންޑް އީސްޓަން ޔޫރޮޕް ރީޖަންސް އޮން ދި
ޕްރިޕަރޭޝަން އޮފް ބިއެނަލް އަޕްޑޭޓް ރިޒޯޓްސް ފްރޮމް ނޯ
އެނެކްސް 1ޕާރޓިސް
"ސައުތް އޭސިއާ ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ލެސަންސް

 08ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 11
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

ކޮލަމްބޯ/ސްރީލަންކާ

ލާރން އިން ސްޓްރެޓެޖީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އިން ވޯޓަރ ސެކްޓަރ"
ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރުވުމަށް

 08ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 13
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

މެނީލާ /ފިލިޕީންސް

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން އެކްޝަން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިން
ސައުތު އޭޝިޔާ
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެނޑް އީސްޓަރ ޔޫރޮޕް ޓެކްނިކަލް

 09ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 11
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

ވިއެތުނާމް

ޑައިލޮގް އޮން އިންޓެންޑެޑް ނެޝަނަލީ ޑިޓާރމައިންޑް
ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޓު ދި  2015އެގްރިމެންޓް އަންޑަރ ދި
ޔޫއެންއެފްސީސީ

 10ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 12
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

 10ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 12
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

 14ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 17
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

 16ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 17
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

 16ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 18
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

ޖޮއިންޓް އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް -ޔުނެޕް ކްލައިމެޓް
ބެންކޮކް /ތައިލޭންޑް

ފައިނޭންސް ރީޑްނެސް ސެމިނަރ ސީރީޒް 3ފޯ އޭޝިއާ
އެންޑް ދި ޕެސިފިކް

ފިލިޕީންސް

ކެމްބޯޑިޔާ

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިން ސައުތު
އޭޝިއާ

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފައިނޭންސިންގ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް

ޖެނޭވާ

ޓާސްކް ގްރޫޕް އޮން ދި ފިއުޗަރ ވޯކް އޮފް އައި ޕީ ސީ ސީ

ސުވިޒަރލޭންޑް

 47ސެޝަން އޮފް ދި އައި ޕީ ސީ ސީ ބިއުރޯ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ދި ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް ފޯ ދި އޭޝިއާ

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 17ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 20
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

 20ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 21
ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް

ސިއެމް ރީޕް

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ދި އިކޮނޮމިކްސް އޮފް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން

އިންޑިއާ

ޖާރމަނީ

ސަބް ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ދި މިނަމަޓާ ކޮންވެންޝަން

ދި ސުޓްރެޓަޖީ ޕްލޭނިންގ ސެޝަން އެންޑް އިންފޯމަލް
މީޓިންގ އޮފް ދި ސީ ޑީ އެމް އެގްޒެކްޓިވް ބޯރޑް މީޓިންގ
ސެވަންތު މީޓިންގ އޮފް ދި ކޮންފަރެންސް އޮފް ދި ޕާރޓިސް

 27ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 18
އޮކްޓޫބަރ  2014އަށް

ސައުތު ކޮރެއާ

ސާރވިންގ އޭސް ދި މީޓިންގ އޮފް ދި ޕާރޓީސް ޓު ދި
ކަރޓިޖިނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯ ސޭފްޓީ ( ސީ އޯޕް ޕީ-
އެމް އޯ ޕީ)

 04އޮކްޓޫބަރ  2014އިން  19އޮކްޓޫބަރ
 2014އަށް

ސައުތު ކޮރެއާ

ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާރސިޓީ ( ސީ
އޯ ޕީ )12

 15އޮކްޓޫބަރ  2014އިން  19އޮކްޓޫބަރ
 2014އަށް

 20އޮކްޓޫބަރ  2014އިން  25އޮކްޓޫބަރ
 2014އަށް

 25އޮކްޓޫބަރ  2014އިން 02
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

 26އޮކްޓޫބަރ 2014
 01ނޮވެމްބަރ  2014އިން  8ނޮވެމްބަރ
 2014އަށް
 01ނޮވެމްބަރ  2014އިން  5ނޮވެމްބަރ
 2014އަށް

ޓްވެލްޓު މީޓިންގ އޮފް ދި ކޮންފަރެންސް އޮފް ދި ޕާރޓިސް

އިންޑިއާ

ސާކް އެނާރޖީ މިނިސްޓަރސް ފިފްތު މީޓިންގސް

ޖާރމަނީ

ޔުނައިޓެޓް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް

ޑެންމާކް

ޑެންމާކް

ފޯޓީތު ސެޝަން އޮފް ދި އައި ޕީ ސީ ސީ (އައި ޕީ ސީ
ސީ)40 -

ޓާސްކް ގްރޫޕް މީޓިންގ އޮން ދި ފިއުޗަރ ވޯކް އޮފް ދި
އައި ޕީ ސީ ސީ

ކޮރެއާ

ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖީ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް

ޔޫ އޭ އީ

8ވަނަ އައި ރީ ނާ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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 17ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިން 21

ޔޫއެންޑީޕީ /ޔޫއެސްއެއިޑް އެޑަޕްޓް އޭޝިއ ޕެސިފިކް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް

 02ނޮވެމްބަރ  2014އިން  8ނޮވެމްބަރ
 2014އަށް

ސިކްސްތު ސެޝަން އޮފް ދި އިންޓަރ ގަވަމެންޓަލް
ތައިލޭންޑް

ނެގޯސިއޭޝިން ކޮމެޓީ ޓު ޕްރިޕެއަރ އަ ގްލޯބަލް ލީގަލީ
ބައިންޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓް އޮން މާކަރީ

ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

އެންޑް ނޮން ގްރީންހައުސް ގޭސް އިންޑިކޭޓާސް
ވޯކްޝޮޕް އޮން ދި ރިވިޝަން އޮފް ދި ގައިޑްލައިންސް ފޯ
ދި ރިވިއު އެންޑްނެޝަނަލް ގްރީން ހައުސް ގޭސް

 04ނޮވެމްބަރ  2014އިން 07
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ޖާރމަނީ

އިންވެންޓޯރީސް ފްރޮމް ޕާރޓިސް އިންކްލޫޑެޑް އިން
އެނެކްސް  1ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އެންޑް ޓެކްނިކަލް
ޑިސްކަޝަން އޮން ދި އިމްޕްލިކޭޝަން އޮފް ދި
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޑިސްކަޝަންސް

 7ނޮވެމްބަރ  2014އިން  16ނޮވެމްބަރ
 2014އަށް
 8ނޮވެމްބަރ  2014އިން  12ނޮވެމްބަރ
 2014އަށް
 09ނޮވެމްބަރ  2014އިން 13
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް
 09ނޮވެމްބަރ  2014އިން 13
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް
 09ނޮވެމްބަރ  2014އިން 14
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ޖެނީވާ /ސްވިޒަލޭންޑް
ޗައިނާ
ދިއްލީ/އިންޑިޔާ
އ
އާޕިއާ/ސަމޯ ާ
ކޮލޮމްބޯ /ސްރީލަންކާ

އިންޓަރ ގަވަމެންޓަލް ބޯޑް އޮން ކްލައިމެޓް ސާރވިސް (އައި
ބީ ސީ އެސް )2
ގްލޯބަލް އެފީސިއެންޓް ފޯރަމް
މި ސަރަހައްދުގެ ކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ރީޖަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރެޑިއުސިންގ ޗައިލްޑް
ސްޓަންޓިނގް އިން ސައުތު އޭޝިއާ
ވިއެނާ ދަތުރަށް ވިސާ ހޯދުމަށް
ވިސާ ޓްރިޕް ފޯ ޓެންތުމީޓިންގ އޮފް ދި ކޮންފަރެންސް އޮފް

 10ނޮވެމްބަރ  2014އިން 11
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ކޮލޮމްބޯ /ސްރީލަންކާ

ދި ޕާރޓިސް ޓު ދި ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އެންޑް ދި
ޓްވެންޓީ ސިކްސްތު މީޓިންގ އޮފް ދި ޕާރޓިސް ޓު ދި
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

 11ނޮވެމްބަރ  2014އިން 12
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް
 12ނޮވެމްބަރ  2014އިން 14
ނޮވެމްބަރ

 2014އަށް

 13ނޮވެމްބަރ  2014އިން 14
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް
 16ނޮވެމްބަރ  2014އިން 20
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ސީ ޝެލް

އޯސިސް މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިންގ

ތައިލޭންޑް

ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕްލޮމެސީ އެންޑް ހެލްތު

ޖާރމަނީ

ސިކްސްޓީންތު މީތިންގ އޮފް ދި ސީޑީއެމް ޑީއެން އޭ ފޯރަމް

ކޮލޮމްބޯ /ސްރީލަންކާ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

ފިފްތު ގަވަރމެންޓް މީޓިންގ އޮން އާރބަން އެއަރ ކޮލެޓީ
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 04ނޮވެމްބަރ  2014އިން 05

ފިލިޕީންސް

އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ގްރީންހައުސް ގޭސް

އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
ގްލޯބަލް ޔުނިޑޯ މީޓިންގ އިން ދި ކޮންޓެކްސް އޮފް ދި
 16ނޮވެމްބަރ  2014އިން 21
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ވިއެނާ /އޮސްޓްރިއާ

ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން ނެޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
ޕްލޭން ރިވިއު އެންޑް އަޕްޑޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ދެއަރ

 16ނޮވެމްބަރ  2014އިން 21
ނޮވެމްބަރ

 2014އަށް

 16ނޮވެމްބަރ  2014އިން 22
ނޮވެމްބަރ

 2014އަށް

މެނީލާ /ފިލިޕީންސް

ސްވިޗް އޭޝިއާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އެންޑް
ޕޮލިސީ އިންޑަސްޓްރީ
ޓެންތުމީޓިންގ އޮފް ދި ކޮންފަރެންސް އޮފް ދި ޕާރޓިސް ޓު

ފްރާންސް /ޕެރިސް

ދި ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އެންޑް ދި ޓްވެންޓީ ސިކްސްތު
މީޓިންގ އޮފް ދި ޕާރޓިސް ޓު ދި މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

 22ނޮވެމްބަރ  2014އިން 27
ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ފިލިޕީންސް

ގުޑް ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޯރަމް
ޖަޕާން -ސިންގަޕޯރ ޕާރޓްނާޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯ ދި 21

 24ނޮވެމްބަރ  2014އިން 28

ސެންޗަރީ :ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ސުޓްރެޓަޖީ ފޯ

ނޮވެމްބަރ  2014އަށް

ދި ސުމޯލް އައިލޭންޑް ޑެވިލޮޕިންގ ސްޓޭޖަސް ފްރޮމް -24
ސިންގަޕޯރ

 28ނޮވެމްބަރ 2014

 24ނޮވެމްބަރ  2014އިން 17
ޑިސެމްބަރ  2014އަށް

ލީމާ /ޕެރޫ

 15ޑިސެމްބަރ  2014އިން 22
ޑިސެމްބަރ  2014އަށް

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮން އެއަރ ކޮލެޓީ އިން ސައުތު
އިންޑިއާ /ނިއު ދިއްލީ

 17ޑިސެމްބަރ  2014އިން 19
ޑިސެމްބަރ  2014އަށް

ޔުނައިޓެޓް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސް
އޭޝިއާ
ތީމެޓިކް މީޓިންގ އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ އޮފް އޯޒޯން

ތައިލޭންޑް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

އޮފިސަރސް
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އިވެލުއޭޝަން

ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

 -4ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

2014 cTOpir Irwhwa

 2014 .4.1ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ހަރަދު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ހަރަދު ވަނަ އަހަރު 2014

ޑިސެމްބަރ 2014ގެ ނިޔަލަށް31

2014
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

95,082,232.67

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާ

3,119,288.56

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އިން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

95,082,232.67

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

13,980,657.47

ޕެންޝަންއަށް ހިގާ ޚަރަދު

621,613.56

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

995,828.17

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

382,470.12

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

13,957,606.95

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭޚަރަދު

-

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

3,251,565.19

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް

1,484,079.14

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ
ފައިސާ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު

-

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

738,731.50

ޕީ އެސް އައި ޕީ ގޮތުގަ ޚަރަދު ކުރެވުނު

59,669,680.57
95,082,232.67

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި ޚަރަދު

ރީޖަނަލް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުން
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީބޭސްޑް އިކްއިޕްމަންޓް ގެ ސްޓޭންޑާރޑް ތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި
ކޮންސަލްޓަންޓުން އަދި ވާރކްޝޮޕް

9,684,227.34

161,890.50

ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލޭ ( ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)

148,002.52

ކްލީން އެނަރޖީ ފޯ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

6,879.00

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

230,760.49

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ

1,029,759.11

ނ.ހޮޅުދޫގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން

5,471,300.42

ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން

1,350,463.90

ށ.ފޯކައިދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

104,775.00

ރ.އުނގޫފާރު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

148,192.49

ރ.މާކުރަތު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

353,811.65

އއ.ތޮއްޑޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

105,000.00

ތ.ވޭމަންޑޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

98,914.50

ހއ.ހޯރަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން

553,320.00

ށ .ކަނޑިތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން

553,320.00

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

2014 cTOpir Irwhwa

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނެޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކެޓްގެ ދަށުން ނ.ރ.ބ.ޅ ގައި

48,726,560.21
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އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (ލޯކަލް
ކޮންޕޯނަންޓް)
ނިޒާމްގެ މަޝްރޫޢުގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް

1,512,817.94

އދ .މާމިގިލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން

13,014,594.80

މ .ދިއްގަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން

2,527,603.56

މ .މުލަކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން  ( -ފެނާއި ބެހޭ ނިޒާމް )

2,877,354.22

ސ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބައި ނިންމުން

3,000,000.00

ހޫނު މޫސުމުގައި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަތަކުގެ ތެރެއިން  900އާބާދީގެ ރައްތަކަށް
ވާރޭ ފެން ރައްކާކޮށް ބޭނުންކުރާ  5000ލީޓަރުގެ ކަޅުހަން ހޯދައި ބެހެއްޓުން.
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އދ.މަހިބަދޫ އަދި ލ.ފޮނަދޫ ނަރުދަމާ
ނިޒާމް)letter

40,000.00
142,942.40

ނ .ހޮޅުދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ޤާއިމް ކުރުން

553,320.00

ރ .މަޑުއްވަރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން

553,320.00

ރ .މީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން

553,320.00

ކޮޅުފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނަންޓް)
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ
ދެއްކުމަށް

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

2014 cTOpir Irwhwa

އޭ.އެފް.ޑީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލ .ގަން އަދި ގދ.ތިނަދޫ ގައި ކުރިއަށްދާ ނަރުދަމާ

12,331.20

104,927.24
3,833,411.93
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ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

ޓްރަސްޓް ފަންޑް
ތަފްސީލް
ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ

1,813,900.00

ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ޚަރަދުވި ފައިސާ

1,109,571.66

އެނަރޖީ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ

1,209,020.16

އެނަރޖީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުވި ފައިސާ

ޖ
އންޑް އެނަރ ީ
މންޓް ެ
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް
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