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އިސްބަސް
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ކައުއިތުރު މާތް
ސާޙިބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލުވާގޮތަށެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޒަޢާމަތުގައި މި މިނިސްޓްރީ އިން ކުރި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު
ހިމެނޭ ފޮތް “ 5އަހަރުގެ ގަދައަލި” ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަޅުގަނޑު ލިބިގަންނަމެވެ .ނިމިދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް
ކުރިއެރުމާއި ،ތަރައްޤީ ހޯދައިދިނުމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވި ،އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް
ހާސިލުކުރެވިފައެވެ .މި މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިވެދެއްވި މި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށާއި،
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނަށާއި ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީއަށާއި ސިޔާސީ އެކި މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށާއި
އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި އުޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި މަސައްކަތްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި
ނުހަނު ބުރަކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި މިނިސްޓްރީގެ ހީވާގި ސިވިލްސާވެންޓުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ވާ ކަންތައްތައް ކާމިޔާބު ޮގތެއްގައި ކުރެވުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި
އެއްބާރުލެއްވުމާއި އިރުޝާދުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ .އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ފޮތް އެކުލަވައި ވުޖޫދަށް ގެނަމުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އެކިއެކި
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޔުނިޓުތަކުން ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތާއި މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯތައް
ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި އެއްކޮށް ރައްކައު ކުރުމެވެ.
“ 5އަހަރުގެ ގަދައަލި” މިފޮތް ލިއެ ނެރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޖުވަދު މުޞްޠަފާ އާއި އެކިއެކި
ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ޑިވިޜަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިން ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
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ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
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ތިލަފުށީ ޑަމްޕްޔާޑް ރިމީޑިއޭޓް ކުރުން
ތިލަފުށީގައި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން
ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  -ޒޯން  4އަދި 5
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ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ތަފްސީލު
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އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ) ގެ ޚިދުމަތްތައް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ކާމިޔާބީތައް
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތްތައް
ރާއްޖޭގެ  11އެއަރޕޯޓުގައި ވެދަރ ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުން
ރާއްޖޭގެ އިތުރު  25ރަށެއްގައި އޮޓޮމެޓިކް ވެދަރ ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުން
މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާގެ ވެދަރ ސްޓޫޑިއޯ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ޓީވީގެ ޒަރީޢާއިން ވަގުތުން މޫސުން ގެނެސްދިނުން
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ޑޮޕްލަރ ވެދަރ ރާޑަރު މަރާމާތުކޮށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްފަހު އަލުން
ބޭނުންކުރަން ފެށުން

148

ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެސް.ޑީ.ޖީ) ގެ ޚިދުމަތް
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ އައު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމަށް އަވަސް ނަޒަރެއް
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މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް

ޮގނޑ ު ޮދ ްށ ހިމާ ަޔތްކު ުރ ްނ

ގދ .ތިނަދޫ ތޮ ށި ލު މު ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު އި ފް ތި ތާ ޙް ކު ރު މު ގެ ރަ ސް މި ޔާ ތު ގެ ތެ ރެ އި ން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާއްމު

ފަރުދުންގެ މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ .އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަށް ރާއްޖެ
ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިވެފަވާ ނުހަނު ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައަކީ
ސަރުކާރުން ނުހަނު އަހައްމިޔަތުކަން ދީގެން ،ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައެކެވެ .އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް

ނޅި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ހޯދުމަށް ކެނޑި ޭ

އެގޮތުން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން،

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމާ

ތކޮށްފައެވެ .އަދި މި މަޝްރޫޢުތަކަށް
ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މިހާތަނަށް ވަނީ  23ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަ ް
ސަރުކާރުން  391,141,57.96މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.
9

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

 2018 - 2013އަށް ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކަކީ:
1
2
3
4
5

6

ހއ ދިއްދޫ

ހއ ކުޅުދުއްފުށި

ހދ ކުޅުދުއްފުށި

7
8
9

ރ
ރ
ބ

ށ

ބިލެތްފަހި

10

ނ

ހޮޅުދޫ

11

ޅ

ކ

ނ

ވެލިދޫ

12

ކ

މަޑުއްވަރީ

13

ފައިނު
ތުޅާދޫ

ކުރެންދޫ
މާފުށި

ވިލިމާލެ

19

ގދ

ތިނަދޫ

އއ އުކުޅަސް

14

މ

ނާލާފުށި

20

ގދ

ތިނަދޫ

15

ދ

މާއެނބޫދޫ

21

ގދ

ފަރެސްމާތޮޑާ

16

ތ

ކަ ނޑޫދޫ

22

ގދ

ގައްދޫ

17

ތ

ވޭމަންޑޫ

23

ސ

ހުޅުދޫ

18

ގދ

ތިނަދޫ

ބަރާސީލް

ބ .ތުޅާދޫގެ ތޮށިލުމުގެ ަމސައްކަތް ނިމިފައި
10

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޝރޫ ުޢ ނިން ުމމު ެގ ރަސް ިމއްޔާ ުތ
ރ .ފައިނުގެ ގޮނޑުދޮ ްށ ހިމާޔަތް ުކރުމު ެގ މަ ް
ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ޢަ ބް ދުﷲ ޔާ ީމ ން ޢަ ބް ުދ ލް ޤަ އް ޔޫ ްމ އި ފް ތި ތާ ޙް ކޮ ްށ ދެ އް ވަ ނީ
11

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ރަ އީ ސު ލް ޖު މް ހޫ ރި އް ޔާ ޢަ ބް ދުﷲ ޔާ މީ ން ޢަ ބް ދު ލް ޤަ އް ޔޫ މް
ޝރޫޢު ނިން ުމމުގެ ރަސް ިމއްޔާތު އި ފް ތި ތާ ޙް
ހއ .ދިއް ޫދގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަ ް
ކޮ ށް ދެ އް ވަ ނީ
ހއ .ދިއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތު

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ .ހއ .ދިއްދޫއަކީ
ށކެވެ .އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ،ރަށުގެ
ޒަމާނުންސުރެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފަވާ ރަ ެ

ތިމާވެއްޓަށް މީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ފާހަގަކޮށް ،މިކަމަށް ފުރިހަމަ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންވަނީ
އިސްކަން ދީފައެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ،ދިއްދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުއަށް ޖުމުލަ  16,981,390.80ދިވެހި ރުފިޔާ (ސޯޅަ ހާސް ،ނުވަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް

ރުފިޔާ ،ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައެވެ .މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޝްރޫޢުގެ

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  12މެއި  2016ގައެވެ .އަދި  29ޖޫން  2017ގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ،ދިއްދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދަށް  30011,ކޮޑިމީޓަރަށް ވެލިއަޅައި ،ރަށުގެ  450މީޓަރުގެ

ގިރާ ސަރަހައްދު ވަނީ ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ.

ދިއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިޒާމަކީ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،އެންމެ

އެކަށޭނޭ ނިޒާމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ފައިދާ
ކުރާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިއްދޫއާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް
އެޅުނު ނުހަނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ގޮނ ޑު ދޮ ށް ހި މާ ޔަ ްތ ކު ރު މަ ށް ތޮ ށި ލެ ވި ފަ އި

މ .ދިއްގަރު ެގ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމު ެގ
މަޝްރޫޢު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެ ރެ އި ން
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ހއ .ހޯ ރަ ފު ީށ ގޮނ ޑު ދޮ ްށ
ހި މާ ޔަ ތް ކު ރު ުމ ގެ މަ ޝް ރޫ ޢު ގެ ނި މު ން ފާ ހަ ގަ ކު ރު މު ގެ ރަ ސް މި އް ޔާ ތު
ހއ .ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ

ޢއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ.
ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ި

މި މަޝްރޫޢުއަށް ޖުމުލަ  20,961,265.09ރުފިޔާ (ވިހި ހާސް ،ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ހާސް ،ދުއިސްތަ
ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ ނުވަ ލާރި) ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައެވެ .މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް

އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ އާ ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި

ވަނީ  09އޮގަސްޓް  2015ގައެވެ .އަދި  17ސެޕްޓެމްބަރ  2017ގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް
.ވަނީ ނިންމާފައެވެ

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ،ހޯރަފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްދަށް  14760ކޮޑިމީޓަރަށް ވެލިއަޅައި ،ރަށުގެ އިރު އުތުރު

ފަރާތުން  570މީޓަރު ،ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން  230މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް އަދި ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން  3ކައިރިން
 80މީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮށް ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ.

ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިޒާމަކީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،އެންމެ

އެކަށޭނޭ ނިޒާމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ފައިދާ
ކުރާނެއެވެ .އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުދާސްތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި

މަޝްރޫޢުއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން މިރަށާއި މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅުނު ނުހަނު
މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ރައީސު ްލޖުމްހޫރިއްޔާ ށ .ބިލެ ްތފަ ިހ ގޮނޑު ޮދށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢުގެ ނި ްނމުން ފާހަގަކުރުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ .މާފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ެދއްވުން
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ފު ަވ ްއމު ަލކު ަގ ިއ ކުރި ައ ްށ ެގ ްނދި ުއ ަމ ްށ ާރވާ ަފއިވާ ޮގނޑ ު ޮދ ްށ
ޝ ޫރ ުޢ
ހިމާ ަޔތްކު ުރމު ެގ ަމ ް

ޏ .ފުވައްމުލަކު
ޏ .ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އާއި ނެދަލަންޑްސްގެ ނެދަލެންޑްސް އެންޓަރޕްރައިސް އެޖެންސީއާއެކު

މަޝްރޫޢުގެ ތައްޔާރީ މަރުޙަލާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  11ޑިސެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި މަރުޙަލާގައި މަޝްރޫޢުގެ ފަންނީ ދިރާސާތަކާއި ،ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯޓާއި،

ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ،ޕްރިމިލިނަރީ ޑިޒައިން އަދި މަޝްރޫޢުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮޖެކްޓު
ޕްލޭނެއް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނެދަލެންޑްސް
އެންޓަރޕްރައިސް އެޖެންސީގެ  45%ހިލޭ އެހީ އާއި ކުވައިތު ފަންޑް ފޯރ ޢަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 45%ލޯން އެހީ އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  10%ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ.

މި މަޝްރޫޢަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް  22މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މި މަޝްރޫޢަށް ކުވައިތު
ގ ލޯނު އެގްރީމެންޓުގައި  2017ގައި ވަނީ
ފަންޑް ފޯރ ޢަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަ ާ

ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި ނެދަލަންޑްސްގެ ނެދަލެންޑްސް އެންޓަރޕްރައިސް އެޖެންސީއާ އެކު ގްރާންޓް އެއްބަސްވުމުގައި

 27ނޮވެމްބަރ  2017ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގިރަމުންދާ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އެ ރަށު ހާބަރުން ފެށިގެން
 2650މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ތޮށްޓެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.
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ޏ .ފުވައް ުމލަކުގެ ގޮނ ުޑދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމު ެގ މަޝްރޫ ުޢ ނެދަރލެންޑް ގެ ކުންފު ްނޏަކާއި
ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޏ .ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަޙައްދު
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ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ކު ި
ނޖުކު ުރމު ެގ ޚި ުދ ަމތް
ނ ެމ ޭ

ޭވސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ެގ
ކުނި އުފުލާ ވެހިކަލްތައް ދައްކާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައި ނެތުމުގެ

ސަބަބުން މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ދާއިރާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވި ދާއިރާ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ދާއިރާއެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ
ފާހަގަކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ތިރީގައި އެވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތަކެވެ.

ސާފު ރާއްޖެ ޒޯން  2ގެ ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގަ ިއ ބޭނުންކުރަ ުމންދާ ކޮޅުވެއްޓި
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ކު ި
ނކު ުރ ްނ
ނޖުކު ުރމު ެގ ެ
ސކް ަޓރ ަހ ުރ ަދ ާ
ނ ެމ ޭ

ވޑައިގެންއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި
ރކަމާ ޙަވާލުވެ ަ
ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވެ ި
މެނޭޖުކުރުމުގެ ޙާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރުކޮށެވެ .ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެދެވޭ ޤައުމީ
ނދާނެ ގޮތެއްގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް
ސިޔާސަތެއް ނެތެވެ .ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ ް

އެކުލަވާލެވިފައެއް ނެތެވެ .ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތެވެ .އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދެއް

ޒކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުއްޓެވެ .މީގެ
އެކުލަވާލެވިފައި ވީކަމުގައި ވިޔަސް ،އެޤަވާއިދު ތަންފީ ު

އިތުރުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ރާވާ ހިންގުމާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި މިކަމާބެހޭ އެކަށީގެންވާ ސްޓްރަކްޗަރ
އެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ .މިކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

އެނަރޖީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފައްދައި ސިޔާސަތު ރާވައި
ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ،ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން (އެ އަހަރުތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް މުވައްޒަފުން

ޑޕާޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި،
އިތުރު ނުކުރުމުގެ ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނިކޮށްވެސް) އެ ި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިގަނެވުނެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

މާލެ އާ ިއ ވިލނގިލީގެ މަގު ަތކާ ިއ އާން ުމ އިޖްތިމާ ީއ ސަރަޙައް ުދތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައް ަކތް ވެމްކޯއާ ަޙވާލުކު ުރ ުމގެ ރަސްމިއްޔާތު

މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް މާލެ ސިޓީ ސަާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޗކު ުރ ްނ“
ސފު ާރ ްއ ެޖ އިނީޝި ޭއޓިވް “ ޯލ ްނ ް
ާ

ގއ .ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވު ުނ ސާފު ރާއް ެޖ މަހާސިންތާ ަގއި ދަރިވަރުންގެ ހުށައެ ުޅމެއް
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށިކަމާއި ،މި ތިމާވެށި ކުނިން ތަޣައްޔަރު ކޮށްލައިފިނަމަ ،ރާއްޖޭގެ

އެންމެ މުހިންމު ސިނާޢަތްތައް ކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ހުއްޓުން އަތުވެދާނެކަމުގެ
މެސެޖާއެކު“ ،ސާފު ރާއްޖެ އިނީޝިއޭޓިވް” ގެ ނަމުގައި ޝިޢާރެއް އެކުލަވާލައި ،މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނޗުކުރެވުނެވެ.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތައްޔާރުކޮށް 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ލޯ ް
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ކު ި
ސ ުތ
ނ ެމ ޭ
ނޖުކު ުރމާ ެބހޭ ަޤ ުއމީ ސި ާޔ ަ
ނ ުނ ެއކު ަލވާލު ްނ
ސ ކު ުރމާ ިއ ޤާ ޫ
ފާ ް

ކުނި އަން ާދ މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ކުނި އެންދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ކނި މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައި ،މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާނެ
ު

ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި ،އެއަށް އަމަލުކުރަން
ވަނީ ފަށާފައެވެ .މި ޕްލޭންގައި މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތައް ވަކިގޮތަކަށް ޕްލޭންކުރަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ،

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އުފެދޭ ކުނީގެ އަދަދުތަކަކީ ،އެކުނި ވިޔަފާރި އުސޫލުން މެނޭޖުކުރެވޭ މިންވަރުގެ

އަދަދުތަކަކަށް ނުވާތީ ،ސަރުކާރާއި އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ހިންގާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކަކަށް
މިރަށްތައް ހަދަން ޖެހުމާއި ،މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދޭ ކުންޏަކީ ،އެކުނި އުފެދޭ ޢަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު،

ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކަންކޮށް ،އެކަމުން އެކަށީގެންވާ ނަފާއެއް ހޯދިދާނެ މިންވަރެއްގަ އަދަދުތަކަކަށް އުފެދޭ ކުނި
ކަމުގައިވާތީ ،މި ދެއުސޫލު ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކުނިކޮށްޓެއް ހަދަންޖެހޭނެ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  2018ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް
އެންމެ ކުޑަވެގެން މި ފެންވަރުގެ ކުނިކޮށްޓެއް އަޅާދިނުމުގެ އަމާޒާއެކު ،މި މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު
ތ ނައްތާލަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ދެކޭ ދެކުން
ފަށައިގަނެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ކުންޏަކީ ،އުކާލަންޖެހޭ ނުވަ ަ
ހދައި ،އެއިން މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދޭ ފެންވަރަށް
ބަދަލުކޮށް ،ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ އުފެދޭ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ކާދު ަ

މިއިން ކޮންމެ ކުނިކޮށްޓެއް ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.
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މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ނޖުކު ުރމާ ެބހޭ ަބއ ަިނލް ައޤްވާމީ
ކު ި
ނ ެމ ޭ
ސ ްއ ބޭ ްއ ުވ ްނ
ޮކ ްނ ަފ ެރ ްނ ެ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަ ްށ ބޭއްވުނު  6ވަނަ 3އާ ުރ
(ރެޑިޔުސް ،ރީޔޫސް ،އަ ިދ ރީސައި ަކލް) ފޯރަމުގެ ތެރެއިން
ތކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި އދ.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް ޤައުމު ަ
އާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ “ތްރީ އާރު ކޮންފަރެންސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް” ގެ

 6ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޤައުމުތަކުގެ މިނިސްޓަރުން
ފެންވަރުގައާއި އެހެނިހެން މަތީ ފެންވަރުގެ  350ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގެ ސައިޑް ލައިންގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ވަނީ ވޮލަންޓަރީ ކޮމިޓްމަންޓްތަކެއްގެ
ގޮތުގައި މާލެ ތްރީ އާރު ޑިކްލަރޭޝަންގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލެވުނު ޑިކްލަރޭޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި ހަމަ

މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އޯގަސްޓް  16އަކީ ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ތްރީ އާރު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރިސޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތްރީ
އާރު އެވޯޑެއްވެސް ތަޢާރަފު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސފު ާރ ްއ ެޖ ަޤ ުއ ީމ ަމހާސި ްނތާ
ާ

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުނު ސާފު ރާއްޖެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނީ  2015ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

ރަށެއްގެ ކައުންސިލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި
ޤަވާއިދާއި ،މިންގަނޑުތަކަށް އަހުލުވެރިވެރިކުރުމަށާއި އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ މަހާސިންތާ ބޭއްވީ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ޒޯން  6އަދި 7

ގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގއ .ވިލިނގިލީގައި މި މަހާސިންތާ ވަނީ ވަރަށްފުރިހަމަ ކަމާއެކު ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ދ ކު ި
ސ ަރ ަހ ްއ ީ
ޝ ޫރ ުޢ ަތ ްއ
ނޖުކު ުރމު ެގ ަމ ް
ނ ެމ ޭ
ަ

ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ  7ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލައި ،މިއިން ކޮންމެ

ސަރަހައްދެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ސަރަހައްދީ މަރުކަޒެއް ބިނާކޮށް ،އެ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި
އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ސިސަޓަމްތައް ބިނާކޮށް ،ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ކުނި
މެނޭޖުކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ދ ކު ި
ސ ަރ ަހ ްއ ީ
ޝ ޫރ ުޢ– ޯޒ ްނ 1
ނޖުކު ުރމު ެގ ަމ ް
ނ ެމ ޭ
ަ

ނ  .ހޮޅުދޫ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ހއ .ހދ .އަދި ށ .އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތުން ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުލަވާލައި މިހާރު ވަނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވިފައެވެ 2018 .ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ތިން އަތޮޅުގެ ކުނިކޮށްޓެއް ނެތް  41ރަށުގައި ކުނިކޮށި އަޅާދެވި ،މިހާރު

އެކިވަރުވަރުގެ ކުނިކޮށި ހުރި ރަށްރަށުގެ ކުނިކޮށިތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދެވި ،މިރަށް ރަށަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓު
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި މި ސަރަހައްދުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ސަރަހައްދީ މަރުކަޒެއް ކަނޑައެޅި ،އެކި
ރަށްރަށުން ސަރަހައްދީ މަރުކަޒަށް ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދުތަކެއް ބަނދެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ފޑް) އިން ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި 7,250,000.000
މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ ޑިވޮލަޕްމަންޓް (އޮ ި
މިލިއަން ޑޮލަރު ( 111,795,000.00ރުފިޔާ) އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  29,717,658.23ރުފިޔާ ( ޖުމުލަ
ފއެވެ).
 141,512,658.23ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވި ަ
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ދ ކު ި
ސ ަރ ަހ ްއ ީ
ޝ ޫރ ުޢ – ޯޒ ްނ 2
ނޖުކު ުރމު ެގ ަމ ް
ނ ެމ ޭ
ަ
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ނ ،ރ ،ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް

އަމާޒުކޮށްގެން  2008ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ދައުލަތުގެ

ބަޖެޓުން އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގައި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް 2015 ،ވަނަ އަހަރު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

މަރުކަޒެއް ރ .ވަންދޫގައި ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މި މަރުކަޒުގައި އިންޖީނުގެއަކާއި ފެންޕްލާންޓަކާއި 40 ،ޓަނުގެ

އިންސިނެރޭޓަރަކާއި އެ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.މީގެ އިތުރުން
ބަނދަރަކާއި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭނެ ވަސީލަތްތައްވެސް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .އެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ މީހުން

ދިރިއުޅޭ  44ރަށުގެ ތެރެއިން  2014ވަނައަހަރު  9ރަށް 2015 ،އަހަރު ތެރޭގައި  12ރަށް އަދި  2016ވަނަ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން  22ރަށް (ޖުމުލަ  )43ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކޮށް ،ކުނި
މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީނުތައް ޕްރޮޖެކްޓު އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ  43ރަށެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ އެހީގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސަރަހައްދީ
ކުނި މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ރަށްރަށުން ވަންދޫއަށް ކުނިއުފުލުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދު

ތައްވެސް މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ވަނީ ފޯރުކޮށް ދެވިފައެވެ .ކުނި މެނޭޖު ކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ
މަސައްކަތެއް ނިންމައި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެ މަރުކަޒު ހިންގުމަށްޓަކައި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަނާ

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ޒޯން  2ގެ ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ފެށިފައެވެ“ .މޯލްޑިވްސް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓުން” ކުނިމެނޭޖުކުރާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް  7.15މިލިއަން ޑޮލަރު

( 110މިލިއަން ރުފިޔާ) ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 3.3

މިލިއަން ޑޮލަރު ( 50މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  65މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޖުމުލަ  225މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރ .ވަންދޫ ވޭސްޓް މެ ޭނޖުމަންޓު ެފސިލިޓީ
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ޝ ްނ
ތިލަފުށީ ަގއި ަ 20ޓ ުނގެ އި ްނސި ެނ ޭރ ަ
ެފސި ލިޓީ ެއ ްއ ޤާއިމުކު ުރ ްނ

ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިންސިނެރޭޝަން ފެސިލިޓީ
ތިލަފުށީގައި އެތަކެއް ޒަމާނެއް ވަންދެން ހާމައަށް ކުނި އަންދަމުން ދިއުމާއިގުޅިގެން އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ

ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެށްޓަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ތިލަފުށީގައި ދުވާލަކު  20ޓަނުގެ
ކުނި އަންދާލެވޭ ވަރުގެ އިންސިނެރޭޓަރެއް ވަނީ އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން މި އިންސިނެރޭޝަން ފެސިލިޓީ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ ގެނެވި ތިލަފުށީގައި އިންސްޓޯލްކުރެވި ޑިސެމްބަރ މަސް

ނިމުނުއިރު އޭގެ ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފެށިފައެވެ .އެހެންކަމުން އެހިސާބުން ފެށިގެން ތިލަފުށީގައި ހާމައަށް ކުނި
ވފައެވެ .މި ފެސިލިޓީގެ އަގަކީ  2.4މިލިއަން އެމެރިކާ
އަންދަމުންދާ ދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ވަނީ ގެނެ ި

ޝރޫޢެކެވެ.
ޑޮލަރެވެ .އަދި މިއީ ސީދާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަ ް
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ތި ަލފުށީ ެގ ޑަމްޕް ާޔރޑ ް ރިމީޑި ޭއ ްޓ ކު ުރ ްނ
ތިލަފުއްޓަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާކުރަމުންދާ ކުނީގެ އިތުރުން ތިލަފުށީގައި މިހާރު ޖަމާކޮށް ހާމައަށް އަންދަމުންދާ

ކުނި ބޭލްކޮށް އެތަން ރިމީޑިއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ރިމީޑިއޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓުތައް ރާއްޖެ

ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ފަށާފައެވެ .އެހެންކަމުން މި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ރާއްޖެ ގެނެސް

މަސައްކަތް ފަށައި ގަތުމުން ތިލަފުށީގައި ހާމައަށް ކުނި އަންދަމުންދާ ދިއުން މުޅިންހެން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.
މި އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ އަގަކީ  1.76މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .އަދި މިއީވެސް ސީދާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން
ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ތިލަފުށީގައި ކުނި އަޅާ ސަރަހައްދު
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ތި ަލފުށީ ަގއި ރީ ަޖ ަނލް
ެފސި ލިޓީ ެއ ްއ

ނޖު ަމ ްނ ުޓ
ވޭ ް
ސ ްޓ ެމ ޭ
ޤާއިމުކު ުރ ްނ

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދާއި ކ ،އއ ،އދ އަދި ވ މި އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިލަފުށީގައި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް

މެނޭޖުމަންޓު ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި
އކަތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން މި
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިހާރުވަނީ އޭ.ޑީ.ބީ މެދުވެރިކޮށް މި މަސަ ް

މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސަށް ބޭނުންވާ  40މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެގްރީމަންޓުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ބޭނުންވާ  126މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމާމެދު ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންނެވެ .މި

މަޝްރޫޢަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު ކަމުގައި

ވެގެންދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ތިލަފުށީގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

ޤާއިމުކުރުމާއި މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގައި ރަށުފެންވަރުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން
ގްރޭޓަރ މާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސީދާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ނިމި އޭގެ
ރިޕޯޓާއި ފެސިލިޓީތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންތައް ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައެވެ.

މާ ޭލ ޓްރާންސްފަރ ފެސިލި ީޓ ކޮންސެޕް ްޓ ޑިޒައިން މިނިސްޓަރ ބައްލަވައި ަލއްވަނީ
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ޝ ޫރ ުޢ
ނޖުކު ުރމު ެގ ަމ ް
ސ ަރ ަހ ްއދީ ކުނި ެމ ޭ
ަ
ޯޒ ްނ ަ 4އދި 5

ސާފު ރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ ،ޒޯން  4އަދި  5ފެ ުށމުގެ ރަސް ިމއްޔާތު
ޒޯން  4ގައި ހިމެނޭ މުލަކުއަތޮޅު (މ) ނިލަންދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ) އަދި ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ދ) މި

އަތޮޅުތަކާއި އަދި ޒޯން  5ގައި ހިމެނޭ ކޮޅުމަޑުލު (ތ) އަދި ހައްދުންމަތި (ލ) އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޯލްޑް

ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީއާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ  17.5މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ “މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޖކްޓު”  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވަނީ ފެށިފައެވެ 2023 .ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢުގެ
ޕްރޮ ެ
މަސައްކަތް  2018ގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޒޯން  4އަދި ޒޯން  5ގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ރަށު ފެންވަރުގެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރެވި އަދި ރަށުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކުނި ގެންދިއުމަށް ސަރަހައްދީ މަރުކަޒެއް

ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އެގޮތުން ރަށުފެ ންވަރުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި
ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނަމަ އެތަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން ނުވަތަ
ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ކުނިކޮށި ހެދުމާއި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރެއް އަލަށް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ރަށްތަކުގައި
އެމަސައްކަތް ކުރުމާއި އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ރަށުގައި ކުނި ނެގޭނެ

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމާއި
އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ،ޒޯން  2އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު “މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓު
ޕްރޮޖެކްޓް” ގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ނުވެ ހުރި ކަންކަން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މކުރެވުނު
އަދި “މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ދަށުން ރ .ވަންދޫގައި ޤާއި ު
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ސ ްނތާގައި
މ .މުލީގަ ިއ ބޭއް ިވ ސާފުރާއްޖެ ސަރަ ަހއް ީދ މަހާ ި
މިނިސްޓަރގެ ނަ ިއބު އަލީ ާއމިރު ވާހަކަފު ުޅ ދަ ްއކަވަނީ
ސަރަހައްދީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަންވެސް އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން
ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދަށުން ޒޯން  4އަދި  5ގައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުރި އޮޕްޝަންތަކުގެ އެނަލިސިސްއެއް ހެދުމާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި ފަންނީ އަދި
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އޮޕްޝަނެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ތަފްސީލީ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް
ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ހޯދައި ،ކޮންޓްރެކްޓު މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ޒޯން  4އަދި ޒޯން  5ގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އަލަށް ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރު އަޅާނެ ރަށްރަށާއި
ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ރަށްރަށް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން

ފުރަތަމަ ދިރާސާއެއް ހަދާ ،އަލަށް ސެންޓަރުތައް އަޅަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަށު
ކައުންސިލުތަކާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ބަންނަން ކަނޑައެޅިފައިވާ “ރިސަރޗް އުޅަނދު”

ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ކުނި އެންދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ މެޝިނެއް
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ޝ ޫރ ުޢ
ނޖުކު ުރމު ެގ ަމ ް
ސ ަރ ަހ ްއދީ ކުނި ެމ ޭ
ަ
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ސ .ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ކުނިކޮށި
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގއ ،ގދ ،ޏ އަދި ސ އަތޮޅި ހިމެނޭގޮތަށް ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުލަވާލާ އޭގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މި ހަތަރު އަތޮޅުގެ
ކުނިކޮށްޓެއް ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުނި ކޮށްޓެއް އަޅާދީ ،މިހާރު އެކިވަރުވަރުގެ ކުނިކޮށި ހުރި ރަށްރަށުގެ ކުނިކޮށިތައް

އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށެވެ .މީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކުނިކޮށި ނިމި ކުނިކޮށި
ހިންގަމުންދަނީ ވެމްކޯއިންނެވެ.

ކޮމްޕޯސްޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓު ،ޑަސްޓްބިން އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް ވަނީ މިހާރު މި

ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ .އަދި ބާކީ ހުރި ރަށްތަކަށް އިކުއިޕްމަންޓު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ސަރަހައްދުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ސަރަހައްދީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން ބިން
ކަނޑައަޅާ ،އެކި ރަށްރަށުން ސަރަހައްދީ މަރުކަޒަށް ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  02ކޮޅުވެއްޓީގެ މަސައްކަތް

ވަނީ ނިމިފައެވެ .މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގދ .ވާދޫގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ އަދި

ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ ކުނި ނެގުމަށް ކުޑަ  02ކޮޅުވެއްޓި ބަނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދީ މަރުކަޒުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ކުނި އަންދާ އިންސިނެރޭޓަރެއް ޤާއިމުކޮށް ،މި
އފައްދާ ،އެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު
އިންސިނެރޭޓަރުގެ ހޫނުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ،ކަރަންޓު ު

ވިއުގައާއި ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

34

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޝ ްނ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ
ވޭ ް
ސ ޓް ެމ ޭ
ނޖު ަމ ްނ ުޓ ޯކ ަޕ ޭރ ަ

ވޭސްޓް މެނޭ ުޖމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ުކނި ނެގުމުގައި ހަރަކާތް ެތރިވަނީ
 2013ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު ،މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވަކިން

ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ އެކުގައި ބޮއްސުންލާފައެވެ .މާލެ އާއި ތިލަފުށީގައި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އުޅަނދުފަހަރާއި އިކްއިޕްމަންޓު މަރާމާތު ނުކޮށް ހަލާކުވެގެން ގޮސް މުޅިން
ބޭނުން ނުކުރެވޭ ޙާލަތަށްގޮސް ،އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރާއި އިކްއިޕްމަންޓު އާންމު ފަރާތްތަކުން

ބޮޑުއަގުގައި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވަނީ ޖެހިފައެވެ .އަދި ފާހަގަ ކުރެވުނުގޮތުގައި މާލޭގެ ކުނި

މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތެއްވެސް ވަނީ
ކަނޑަނޭޅިއެވެ.

 2008ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ ޓަޓްވާ ގްލޯބަލް

ކުންފުންޏާއި ރާއްޖޭގެ ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކުވެގެން އުފައްދާފައިވާ ޓަޓްވާ
ގްލޯބަލް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މާލެ އިން ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް،

ތކެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 2013 ،ވަނަ އަހަރު ރައީސް
އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެ ަ

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް އެކަމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް

ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން މާލޭގައި އުފެދޭ ކުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރުން
ސޮއިކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކެއްވެސް ވަނީ

ކުރިމަތިވެފައެވެ.
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މިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުންޏާއި އެކިގޮތްގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ކުރިމަގެއް ނުފެނުމުން ޓަޓްވާ ގްލޯބަލް
ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކީ ވަފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާ،

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެ ކުންފުންޏަށް އެންގުނެވެ.

އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި ކުރީގައި އުފައްދާފައި ،އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކުންފުންޏެއް
އަލުން ދިރުވާ ،އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލާ ،ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ލައްވާ އަލުން

މަސައްކަތް ފަށައިގަތެވެ.

މާލެ އާ ިއ ވިލިނގިލީ ެގ މަގުތަކާއި އާންމު އިޖު ިތމާ ީޢ ސަ ަރޙައްދު ސާފުކޮށް
ެބލެހެއްޓުން ެވމްކޯ އާ ިއ ހަވާލުކު ުރމުގެ ރަސް ިމއްޔާތު

ޕްލާސްޓިކް ކުނި ރީސައިކަލްކުރަން ވަކިކުރެވިފައި
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މިނ ް
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ސ ްއ ަކތާ
ސިޓީ ަތކު ެގ ކުނި ެމ ޭ
ނޖުކު ުރމު ެގ ަމ ަ
ިސ ްޓރީއި ްނ ަހވާލު ުވ ްނ
މިނ ް

ކ  .ތިލަފުށި
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާއިއެކު ،މާލެ

ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސީދާ މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ،ޓަޓްވާ

ގްލޯބަލް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަށް އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ދީފައިވާ މުހުލަތު
އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއިއެކު 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ
ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާއި ރަސްމީގޮތުން ހަވާލުކޮށް

އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި މަސައްކަތް ފަށައިގަނެފައެވެ .އަދި ހަލާކުވައިފާ އިކްއިޕްމަންޓުގެ ތެރެއިން މަރާމާތު ކުރެވޭފަދަ
ހދާ ،މިހާރުވަނީ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ބޭނުންކުރި
ޙާލަތުގައިވާ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ އައު އިކްއިޕްމަންޓު ޯ

ގިނަ ތަކެތި ދޫކޮށްލާ ،އެ މަސައްކަތަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކޮށްފައެވެ.

މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން މާލޭގެ ކުނި ނަގާނެ ސިސްޓަމެއް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓު ހޯދާ ،މާލޭގެ

ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ޕައިލެޓް ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު  2016ގައެވެ .އަދި މާރިޗު  2017ގައި މާލޭގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބަޔަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއިން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އަދި މެއި  2017އިން ފެށިގެން

މުޅި މާލެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިގަނެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އޮގަސްޓް  2016ގައި ޤަވާއިދާއި

ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލުން މަނާކޮށް ،ޤަވާއިދު ވަނީ ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ.

އަދި ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ޒަމާނީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާނެ ބިން
ހިއްކާފައެވެ .ތިލަފުށީގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  5އިންސިނިރޭޓަރ ރާއްޖެ ގެނެސް ބަހައްޓައި މިހާރު ވަނީ އޭގެ

މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.
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ރ
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2014

ރ

ރަސްގެތީމު

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2014

ރ

އަނގޮޅަތީމު

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2014

ރ

ކިނޮޅަސް

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2014

ރ

ރަސްމާދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2014

ޅ

ކުރެންދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2014

ނ

އޮޅުވެލިފުށި
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މަހިބަދޫ

އިންސިނެރޭޓަރު
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ރ

މާކުރަތު
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ރ

މީދޫ

ފިކަޕް
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ތ
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ށ
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މަޑަވެލީ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2015

ށ

މާއުނގޫދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް
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ށ

ގޮއިދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް
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ބ
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ނ
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ނ
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2015

ލ

ފޮނަދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2015

ނ

ހެނބަދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2015

ނ

ލަންދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2015

ނ

ޅޮހި

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2015

ރ

އިންނަމާދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2015

ބ

އޭދަފުށި

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2015

ބ

ކެންދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2015

ބ

މާޅޮސް

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ
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ރ

މަޑުއްވަރި
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ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2015
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ހުރިހާ ރަށެއް
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މ

މުލި

އިންސިނެރޭޓަރު
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ތިނަދޫ

އިންސިނެރޭޓަރު

2016 - 2017

ހދ

ކުރިނބީ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ހދ
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ނ

ކުޑަފަރީ
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ރ
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ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ
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ބ

ދަރަވަންދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ގއ

ވިލިނގިލި

އިންސިނެރޭޓަރު
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ގައްދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް
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އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

41

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޒޯން 1

ޒޯން 5 & 4

ޒޯން 3

ޒޯން 2

ޒޯން 5 & 4

އަތޮޅު

ރަށް

ތަފްސީލް

އަހަރު

ގދ

ނަޑައްލާ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ސ

ހުޅުމީދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ދ

ކުޑަހުވަދޫ

އިންސިނެރޭޓަރު

2016 - 2017

ލ

ގަން

އިންސިނެރޭޓަރު

2016 - 2017

ނ

ކެނދިކުޅުދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ރ

މީދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ރ

ހުޅުދުއްފާރު

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ރ

އަލިފުށި

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ބ

ކުޑަރިކިލު

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ބ

ކެންދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ބ

ފުޅަދޫ

ރޑް
ކުނި ކޮށި އަޕްގް ޭ

2016 - 2017

ށ

ގޮއިދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ރ

އިނގުރައިދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ރ

ފައިނު

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ގދ

ވާދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ޏ

ފުވައްމުލަކު

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

ދ

ރިނބުދޫ

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

2016 - 2017

އދ

މާމިގިލި

ޕމަންޓު
އކުއި ް
ގެންސެޓްި ،

2017

ގއ

ދާންދޫ

ވޭސްޓް ބާރނަރ

2017 - 2018

ގއ ،ގދ ،ޏ ،ސ

އމުލައް،
އޑޫ ،ފުވަ ް
އަ ް
ހުވަދޫ އަތޮޅު

ޑޒައިންކޮށް
ކޅުވެއްޓި ި
ޮ 2
ބަނުން

ކ

ތިލަފުށި

ބޭލަރ
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ރ
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ކ
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ރކް ެ
ި

2018

ކ

ތިލަފުށި

ނމަންޓް
ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަ ް
ސޓް މެނޭޖުމަންޓު
ވޭ ް

2018

ކ

ތިލަފުށި

އިންސިނިރޭޓަރ

2017
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް
ޒޯން 1

ޒޯން 2

ޒޯން 3

ޒޯން 5 & 4

ޒޯން 5 & 4

އަތޮޅު

ރަށް

ތަފްސީލް

ސ

ހުޅުމީދޫ

ކުނިކޮށި ރީކޮންސްޓްރަޝަން

ސ

އައްޑޫ

ރީޖަނަލް ސެންޓަރު

ސ

އައްޑޫ

ރީޖަނަލް ސެންޓަރު
އިކުއިޕްމަންޓު

ގދ

ވާދޫ

ސފަރ
ވޭސްޓް ޓްރާން ް
ފެސިލިޓީ

ގއ

ވިލިނގިލި

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމުން

ގއ

ނިލަންދޫ

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމުން

ގދ

ތިނަދޫ

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމުން

ގދ

ރަތަފަންދޫ

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމުން

ގއ

ދެއްވަދޫ

ރޑް ކުރުން
އޕްގް ޭ
ކުނިކޮށި ަ

ހުވަދޫ އަތޮޅު

 5ރަށަށް

އިކުއިޕްމަންޓު

ގއ ،ގދ

ހުވަދޫ އަތޮޅު

 2ކޮޅުވެއްޓި

ތ

ވަންދޫ

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމުން

ރ

ވަންދޫ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ރ

ވަންދޫ

އިކުއިޕްމަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުން

އދީ ކު ި
ނ
އދި  5ގެ ސަރަހަ ް
ޒޯން ަ 4
ހދާ
ޅމަށް ަ
އ ު
ރމަށް ތަނެއް ކަނޑަ ެ
ޖކު ު
ނ ު
މެ ޭ
ހދުން
ޓޑީތައް ެ
ފޒިބިލިޓީ ސް ަ
ީ

ކޮންސަލްޓެންސީ
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޒޯން 1

އަތޮޅު

ޒޯން 2

ޒޯން 5 & 4

ޒޯން 3

ރަށް

ޒޯން 5 & 4

ތަފްސީލް

ޒޯން  2ގެ ރަށްތައް

އިކުއިޕްމަން ު
ޓ
ފޯރުކޮށްދިނުން

ޒޯން  2ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި
މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
މެޝިނަރީ ފޯރުކޮށްދިނުން

އިކުއިޕްމަން ު
ޓ
ފޯރުކޮށްދިނުން

ރ

މާކުރަތު

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ބ

ހިތާދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ބ

ކިހާދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ބ

ދޮންފަނު

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ޅ

ކުރެންދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ރ

އުނގޫފާރު

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

މ

ދިއްގަރު

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

މ

ކޮޅުފުށި

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ފ

ފީއަލި

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ދ

މާއެނބޫދޫ

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

ބުރުނީ

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

ވިލުފުށި

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

މަޑިފުށި

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

ގުރައިދޫ

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

ތިމަރަފުށި

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

ކިނބިދޫ

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

ހިރިލަންދޫ

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

ތ

އޮމަދޫ

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން

މ

މަޑުއްވަރީ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

މ

މުލި

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

މ

ނާލާފުށި

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

މ

ރަތްމަންދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

މ

މުލައް

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޒޯން 1

ޒޯން 2

ޒޯން 5 & 4

ޒޯން 3

ޒޯން 5 & 4

އަތޮޅު

ރަށް

ތަފްސީލް

މ

ވޭވަށް

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ފ

ބިލެއްދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ފ

ދަރަނބޫދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ފ

ނިލަންދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ދ

ބަނޑިދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ދ

ހުޅުދެލި

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ދ

މީދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ދ

ކުޑަހުވަދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ތ

ދިޔަމިގިލި

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ތ

ކަނޑޫދޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ތ

ގާދިއްފުށި

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ތ

ވޭމަންޑޫ

އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ސކުރެވިފައި ވާ ޕްލާސްޓިކު
ީރސައިކަލް ުކރުމަށްޓަ ަކއި ޕްރޮސެ ް
46

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

މޫދަށް ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ފަދަތަކެތި އެޅުމުގެ ސަބަބުން މޫދުގެ ދިރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބޭ
47

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ަހ ަކ ަތއި ެގ ޚި ުދ ަމތް

ސޓަމް
ށ އަދި ނ އަތޮޅު ެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ސޯ ާލ ޑީސަލް ހަ ިއބްރިޑް ސި ް
ޤާއި ުމކު ުރމުގެ ަމސައްކަތުގެ ެއއްބަސްވުމު ަގއި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސް ިމއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި އިޖުތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ ޚިދުމަތަކަށްވުމާއެ ު
ކ
އެންމެނަށް ހަކަތަ ޔަޤީންކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އެއްއަމާޒެވެ .މިގޮތުން ޙާސިލުކުރެވިފައިވާ މުހިންމު
ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ:
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  24ގަޑިއިރު ޔަޤީންކަމާއެކު ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުން

		

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަކަތައިގެ އައު ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި
އަދި މަގުޗާޓެއް ހެދުން
ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ވަރުގަދަކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު ހެދުމަށްޓަކާ ބިލު އެކުލަވާލުން
އދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ެ
ގ
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފަ ް
ދަށުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އެރަށެއްގައި ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ މަތީ ކަރަންޓުގެ  30%އާ
އެއްވަރަށް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު  2މެގަވޮޓުން  11މެގަވޮޓަށް އިތުރުކުރުން
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްތައް:
1
2

ހއ އިހަވަންދޫ
ރ

އުނގޫފާރު

3

ރ

4

ބ

5

6

ޅ
ކ

ކުރެންދޫ

7

ކ

ހުޅުމާލެ

8
9

ގޮއިދޫ

ދިއްފުށި

އދ މަހިބަދޫ
އދ ދިއްދޫ

10

ވ

11

ދ

12

ދުވާފަރު

ތ

ރަކީދޫ

ކުޑަހުވަދޫ
ބުރުނީ

 13ގއ ވިލިނގިލި

 14ގދ ތިނަދޫ
 15ގދ ގައްދޫ

 16ސ ހިތަދޫ

ސޓެލްކޯ ަމ ިއ އޮފީހުގެ ުފރާޅުގައި ހަ ުރކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެ ަނލްތައް
ް
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

“އިނީޝިއޭޓިވް ފޮރ ރިނިއުއަބަލް އައިލެންޑް އެނަރޖީ”ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ،ލޯނުގެ އެހީގެ ދަށުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަޞީލަތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް
އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ކުރިއަށްދާ ރަށްތައް:
ސޯލާ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ރަށްތައ:
ހއ
ށ
ނ

ދއްދޫ،
ވށަފަރުި ،
ތުރާކުނު ،އުލިގަމު ،މޮޅަދޫ ،ހޯރަފުށި ،އިހަވަންދޫ ،ކެލާަ ،

ފިއްލަދޫ ،މާރަންދޫ ،ތަކަންދޫ ،އުތީމު ،މުރައިދޫ ،ބާރަށް

މރޮށި،
ބލަތްފަހި ،ފޯކައިދޫ ،ނަރުދޫަ ،
ގއިދޫ ،ފޭދޫ ،ފީވަށްި ،
ކ ނޑިތީމު ،ނޫމަރާޮ ،
ަ

އމަގު ،މާއުނގޫދޫ ،މިލަންދޫ
ޅަ ި

ހެނބަދޫ ،ކެނދިކުޅުދޫ ،މާޅެންދޫ ،ކުޑަފަރި ،ލަންދޫ ،މާފަރު ،ޅޮހި ،މިލަދޫ،

މަގޫދޫ ،މަނަދޫ ،ހޮޅުދޫ ،ފޮއްދޫ ،ވެލިދޫ

ސޯލާ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ރަށްތައް:
ހދ

ލއިދޫ ،ނޮޅިވަރަމު،
ނޅިވަރަން ަފރު ،ނެއް ަ
ޮ
ހަނިމާދޫ ،ފިނޭ ،ނައިވާދޫ ،ހިރިމަރަދޫ،

ކުރިނބީ ،ކުޅުދުއްފުށި ،ކުމުންދޫ ،ނޭކުރެންދޫ ،ވައިކަރަދޫ ،މަކުނުދޫ

ރާއްޖޭގައި އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ނިމި ،ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ރަށްތައް:
1

ރ

2

ބ

3

ޅ

އަލިފުށި ،ވާދޫ ،ރަސްގެތީމު ،އަނގޮޅިތީމު ،މާކުރަތު ،ރަސްމާދޫ،
މަޑުއްވަރި ،އިނގުރައިދޫ ،ފައިނު ،މީދޫ ،ކިނޮޅަސް ،ހުޅުދުއްފާރު
ކުޑަރިކިލު ،ކަމަދޫ ،ކެންދޫ ،ކިހާދޫ،
ތުޅާދޫ ،ހިތާދޫ ،ފުޅަދޫ ،ފެހެންދޫ
ހިންނަވަރު،

ނައިފަރު،

4

ކ

ކާށިދޫ،

ގާފަރު،

5

އއ

ތޮއްޑޫ،

ރަސްދޫ،

6

އދ

ކުނބުރުދޫ،

7

ވ

ފުލިދޫ،

8

މ

ރަތްމަންދޫ،

9

ފ

ބިލެއްދޫ،

10

ދ

މީދޫ،

ތިނަދޫ،

މާފުށި،

މަތިވެރި،

މަންދޫ،

ފެލިދޫ،

މާޅޮސް،

އޭދަފުށި،

ގުރައިދޫ

ބޮޑުފޮޅުދޫ،

ފެރިދޫ،

ދިގުރަށް،

ފެންފުށި

ދަނގެތި،

މާޅޮސް،

ހިމަންދޫ

ކެޔޮދޫ

މުލައް،

ދަރަނބޫދޫ،

ބަ ނޑިދޫ،

ގުޅި،

އުކުޅަސް،

ވޭވަށް،

ދޮންފަނު،

އިންނަމާދޫ،

އޮޅުވެލިފުށި

ތުލުސްދޫ،

މަހިބަދޫ،

ދަރަވަންދޫ،

•

ފީއަލި،

ރިނބުދޫ،

މުލި،

ނާލާފުށި،

ކޮޅުފުށި،

މަގޫދޫ،

ނިލަންދޫ

ހުޅުދެލި،

މާއެނބޫދޫ

ދިއްގަރު،

މަޑުއްވަރީ

ހިރިޔާ ސްކޫލުގަ ިއ ަހރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެ ަނލްތައްި :ކޔަވާ ކު ިދން އިއާދަ ުކރަނިވި ހަކަތައަށް
ޝައުޤުވެރިކުރުމަ ްށ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ހުޅުމާލޭ ަގއި ހަރުކުރެވިފައި ާވ ސޯލާރ ޕެ ަނލްތައް

ސޯއްލާރ ޕެ ަނލްތައް
ތތ . .ބުބުރުރުނީގަނީއި ަގ ހައިރުކުރެހަވިރުފައިކުވާރެވިސޯފަލއިާރ ާ
ވޕެނަލްތަ
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޑީސަލް ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ރަށްތައް:
ހއ
ށ
ނ

ދއްދޫ،
ވށަފަރުި ،
ތުރާކުނު ،އުލިގަމު ،މޮޅަދޫ ،ހޯރަފުށި ،އިހަވަންދޫ ،ކެލާަ ،

ފިއްލަދޫ ،މާރަންދޫ ،ތަކަންދޫ ،އުތީމު ،މުރައިދޫ ،ބާރަށް

މރޮށި،
ބލަތްފަހި ،ފޯކައިދޫ ،ނަރުދޫަ ،
ކަ ނޑިތީމު ،ނޫމަރާ ،ގޮއިދޫ ،ފޭދޫ ،ފީވައްި ،

އމަގު ،މާއުނގޫދޫ ،މިލަންދޫ
ޅަ ި

ހެނބަދޫ ،ކެނދިކުޅުދޫ ،މާޅެންދޫ ،ކުޑަފަރި ،ލަންދޫ ،މާފަރު ،ޅޮހި ،މިލަދޫ،

މަގޫދޫ ،މަނަދޫ ،ހޮޅުދޫ ،ފޮއްދޫ ،ވެލިދޫ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައި
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސި .ހތަދޫގައި ހުންނަ ސް ޭޓޓް ޓް ޭރޑިންގ އޯ ަގނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ވެއަރހައުސް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޢިމާރާތްތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ރނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް
“އިއާދަކު ަ

ގުޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދު  ”2015އެކުލަވާލާ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޖުމުލަ  730ކިލޯވޮޓުގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ
ހަކަތަ ސަމަކާރަކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް

ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އިމާރާތްތަކަކީ އެނަރޖީ އެފިޝަންޓް އިމާރާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން
ހަކަތަ ސަމަކާރަކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންޓް އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި ހަކަތައިން ކުރެވޭ އިސްރާފު މަދުކުރުމަށާ ި
އ
ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި “ލެޑް ސޭވްސް” އަދި “އިޓްސް
ކޫލް އެޓް  ”25ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނުތަކެއް ވަނީ ހިންގާފަ
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ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސޓަމް
ދ .ކުޑަހުވަ ޫދގައި ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  203ކިލޯވޮޓު ެގ ސޯލާރ ޕީ.ވީ ސި ް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާތައް
އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ފުރުސަތު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  5ސަރަހައްދެއްގައި ސޯލަރ މެޝަރިން ސްޓޭޝަންތަކެއް

ޤާއިމުކޮށްގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ ސޯލަރ ޑޭޓާ ނަގާފައިވޭ.

އަދި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް މެޓް މާސްޓް އަދި “ލައިޑަރ” ބަހައްޓައިގެން ވިންޑް ޑޭޓާ

ނަގާފައިވޭ.

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހަދާ ނިމިފައި:

ރޅުން ހަކަތަ އުފައްދައި އަޖުމަ ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގެ ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުގެ ފުއްޓަރުގައި ވަނީ
ކަނޑުގެ ާ

ގާއިމުކުރެވިފައި .މި ނިޒާމުގައި ހިމެނެނީ ކަނޑުގެ ރާޅުން ހަކަތަ އުފައްދާ ހާފް ސްކޭލްގެ  2ޔުނިޓް.

ސޓީ ހިތަދޫ ސްކޫލު ެގ ފު ާރޅުގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރެއް ުވމުގައި
އައް ޫޑ ި
ޠާ ިރ ުޤ އިބްރާހީ ްމ އަދި ސް ޭޓޓް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލް ަމތީނު މުޙައްމަދު
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ހޮލި ޭޑ އިން ކަނ ޫޑމާ ރިސޯ ުޓ ެގ ފުއްޓަރު ަގއި ކަނޑުގެ ރާޅުން ހަކަ ަތ އުފައްދާ މިންވަރު ބެލުމަށް
“ވޭވް އެނަރޖީ ކޮންވާޓަރ ޔުނިޓް” ޤާއިމުކު ުރމުގެ ރަސް ިމއްޔާތު
މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިތުރުން ،ގްރިޑް ޓައިޑް ސޯލާ ޕީ.ވީ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމާލޭގައި ދަނީ
ކުރަމުން .އަދި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އެއް ކަރަންޓު ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި،

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ބީލަންތައް ދިރާސާކޮށްވަނީ ނިމިފައި .މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އެއް ކަރަންޓު
ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތައް:

ރ ދެނެގަތުމަށް  5ސަރަހައްދެއްގައި ސޯލާ މެޝަރިންގ
ށ ފުރުސަތު ހުރި މިންވަ ު
ލން ހަކަތަ އުފެއްދުމަ ް
އަ ި
ޑޓާ ނަގާފައިވޭ
ނ  2އަހަރުގެ ސޯލާރ ޭ
ސްޓޭޝަން ޤާއިމުކޮށްގެ ް
ނ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ފުރުސަތު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މެޓް މާސްޓް އަދި ލައިޑަރ ގެ އެހީގައި
ވައި ް
ނޑް ޑޭޓާ ނަގާފައިވޭ
ވި ް
ކަނޑުގެ ރާޅުން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ފުރުސަތު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން “ވޭވް އެނަރ ީ
ޖ
ކޮންވާޓަރ ޔުނިޓް” ގެ  2ޕްރޮޓޮޓައިޕް ރާއްޖޭގެ ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުގެ ފުއްޓަރުގައި ހަރުކޮށް
ވޭވް އެނަރޖީ ޑޭޓާ ދަނީ ނަގަމުން

ގދ  .ތިނަދޫގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ސޯލާރ ޕެނަލްތައް
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”ސޯލާރ ރިސޯސް އޯވާރވިއު” ލޯންޗުކު ުރމުގެ ރަސް ިމއްޔާތު

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޑީސަލް ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވުނު ރަށްތައް:
ސ

އައްޑޫ

ތ

ބުރުނީ

ބ

ގޮއިދޫ

ގއ

ވިލިނގިލި

ޅ

ކުރެންދޫ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ކޮމިޝަންގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދެއްވާފައިވާ
 393،500ލެޑް ބޮކި އަދި  343،750ލެޑް ހޮޅިބުރި ވަނީ އެކިއެކި ގޭބިސީތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އަދި މި އަހަރު އިތުރަށް ލިބިފައިވާ  262,500ލެޑް ބޮކި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބެހުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި ޖަރުމަނު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަޕޯޓް ފޯ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަ  94ހާބަރ ލައިޓް ވަނީ ރ .އުނގޫފާރު އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އީ.އޭ) އަށް  5އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ހާސިލުކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް:

ސ ެއ ަނރޖީ ޮއ ޯތރިޓީ ( ެއމް .އީ.އޭ) ައ ްށ ަ 5އ ަހ ުރ
ޯމލްޑިވް ް
ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހާސި ލުކު ެރ ުވ ުނ މު ިހ ްއމު ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ:
ހ ޤަވާޢިދު 28 ”2015މެއި  2015ގައި
މ ބެ ޭ
“ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރު ާ
ގއި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފެށިފައި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ގައި ޝާއިޢުކޮށް  28ޖޫން ަ 2015
“އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުޞޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް
ގުޅުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު  30 ”2015ޑިސެމްބަރ  2015ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށް 28
ފެބްރުއަރީ  2016ގައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފެށިފައި
 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ބޭނުންކު ާ
ރ
ތަކެއްޗާއި ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ  35.6މިލިއަން ޑޮލަރުގެ
ފކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާ ު
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

“ ިއއާދަކުރަ ިނ ިވ ހަކަތަ ިއން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނި ާޒމުތައް ނެ ްޓމީޓަރިންގ ުއސޫލު ްނ ކަރަންޓުގެ
ވިއުގައަށް ގު ުޅމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު  ”2015ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސް ިމއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އެނާރޖީ ރޯޑްމެޕް ިއފްތިތާޚް ކު ެއއްވުމުގެ ަމހާސިންތާގެ ތެރެއިން
63

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ނ ިއ ަނ ުރ ަދމާ ެގ ޚި ުދ ަމތް
ެފ ާ

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުނުފަހުން  30ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދަނީ ދެވެމުންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުތަކަށް
ޖުމުލަ  1,121,564,330ދިވެހި ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .މި ރަށްތަކަކީ:
1

ހއ ތުރާކުނު

9

ޅ

ހިންނަވަރު

17

މ

މުލައް

25

ސ

މަރަދޫ

2

ހއ އިހަވަންދޫ

10

ކ

ހުރާ

18

މ

ދިއްގަރު

26

ސ

ފޭދޫ

3

ހއ ދިއްދޫ

11

ކ

ގުރައިދޫ

19

ތ

ވިލުފުށި

27

ސ

ހުޅުދޫ

4

ނ

ވެލިދޫ

12

އއ ތޮއްޑޫ

20

ތ

ތިމަރަފުށި

28

ސ

މީދޫ

5

ރ

މީދޫ

13

އއ އުކުޅަސް

21

ލ

ފޮނަދޫ

29

ސ

ހިތަދޫ

އދ މާމިގިލި

23

6

7
8

ރ

ހުޅުދުއްފާރު

14

އދ މަހިބަދޫ

ބ

ތުޅާދޫ

16

އދ ދަނގެތި

ބ

އޭދަފުށި

15

65

22

24

ގއ

ގދ
ޏ

ކޮލަމާފުށި
ގައްދޫ

30

ސ

މަރަދޫފޭދޫ

ފުވައްމުލައް

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމު
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދެވިފައިވަނީ މާލެ ހިމަނައިގެން  06ރަށެއްގައެވެ .އެއީ:
1

ކ

މާލެ

4

ރ

ދުވާފަރު

2

ހދ

ކުޅުދުއްފުށި

5

ކ

މާފުށި

3

ށ

ކޮމަންޑޫ

6

ގދ ތިނަދޫ

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުނު ފަހުން ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށި  30ރަށުގެ އިތުރަށް  15ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އެ  15ރަށަކީ:
1
2
3

4
5
6

ހއ ހޯރަފުށި
ހދ ނޮޅިވަރަމްފަރު
ހދ ހަނިމާދޫ
ށ

މިލަންދޫ

ށ

ފޯކައިދޫ

ރ

މަޑުއްވަރީ

7
8
9

10
11
12

ރ
ބ

އުނގޫފާރު

ދަރަވަންދޫ

ޅ

ނައިފަރު

ކ

ދިއްފުށި

13
14
15

ދ

ކުޑަހުވަދޫ

ތ

ގުރައިދޫ

ގއ

ވިލިނގިލި

އއ ރަސްދޫ
ފ
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ނިލަންދޫ

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސފު ބޯފެން ަރއްކާކޮށް ފޯރުކޮށްދި ުނމުގެ ވަސީލަ ްތތައް ޤާއި ުމކުރުމުގެ ޢަމަލީ
 32ރަށެއްގައި ާ
ސއްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގަ ިއ ސޮއިކު ުރމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
މަ ަ
އެންމެނަށް ސާފު ބޯފެން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބޭރުގެ އެހީއާއި ،ލޯނުގެ ދަށުން  32ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެން ރައްކާކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
މި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ “ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް

އެފް.ޒެޑް.އީ” އަށެވެ .މިމަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  ( 133,181,471.01ސަތޭކަ ތިރީސްތިން މިލިއަން އެއްސަތޭކަ

އަށްޑިހައެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއް ރުފިޔާ އެއް ލާރި) އެވެ .މި  32ރަށުގެ ތެރެއިން  25ރަށެއްގައި ބޯފެނުގެ
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވޭނީ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނެވެ .އަނެއް  7ރަށުގައި ބޯފެނުގެ ވަސީލަތްތައް

ފޑް) ގެ ލޯނު އެހީއާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ޤާއިމްކުރެވޭނީ ،އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޮ ި
ބަޖެޓުންނެވެ .ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޖުމުލަ  104,195,004.71ރުފިޔާ (ސަތޭކަ ހަތަރު

މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ،ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއްލާރި) ޚަރަދުކުރާގޮތަށް “ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ

ސަރވިސަސް އެފް.ޒެޑް.އީ” އާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު  25ރަށް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ .މި މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  10މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ.
ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު  25ރަށަކީ:
1

އއ ހިމަންދޫ

8

ދ

2

އއ ބޮޑުފޮޅުދޫ

9

ތ

ހުޅުދެލި

3

އއ މަތިވެރި

10

ތ

ގާދިއްފުށި

4

އދ ކުނބުރުދޫ

11

ތ

5

އދ ދިގުރަށް

12

ތ

ކަ ނޑޫދޫ

6

ބަ ނޑިދޫ

13

ތ

ކިނބިދޫ

7

ދ
ދ

މީދޫ

14

ތ

ވަންދޫ

އޮމަދޫ

ދިޔަމިނގިލި

15

މ

ރަތްމަންދޫ

22

ގދ

ހޯޑެއްދޫ

16

މ

ވޭވަށް

23

ގދ

ފިޔޯރީ

17

މ

ނާލާފުށި

24

ގދ

ރަތަފަންދޫ

18

ގއ

ނިލަންދޫ

25

ގދ

ފަރެސްމާތޮޑާ

19

ގއ

މާމެންދޫ

20

ގއ

ކޮ ނޑޭ

21
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ގދ

ނަޑެއްލާ
ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ރފެން ރައްކާކުރާ ޓޭންކްތަކާއި ،އެފެން
މި ރަށްރަށުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ވާ ޭ

ފިލްޓަރކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ ޔުނިޓްތަކާ މި ޔުނިޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފުކުރެވޭ ފެން ރައްކާކުރާނެ
ޓޭންކްތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ސާފުފެން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލޯން އެހީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 28,986,466.30

(އަށާވިސް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ ތިރީސްލާރި) ޚަރަދުކުރާގޮތަށް

“ވޯޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެފް.ޒެޑް.އީ” އާއި  7ށެއްގެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
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އޮފިޑް ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އާރްޯ .އ ޕްލާންޓާއި ފެން ރައްކާކުރާ ތާނގީ ބެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ  12ރަށް:
1

ލ

ގަން

7

ނ

ހޮޅުދޫ

2

ހދ ވައިކަރަދޫ

8

ރ

އިނގުރައިދޫ

3

4

ހދ މަކުނުދޫ
ހދ ކުމުންދޫ

9

10

ބ
ކ

ކެންދޫ

5

ހދ ނެއްލައިދޫ

11

ރ

މާކުރަތު

6

ހދ ނޮޅިވަރަމް

12

ނ

މާފަރު

ގާފަރު

ާއރް.އޯ ޕްލާންޓެއް
69

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
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މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ބޯފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދީ ސާފު ބޯފެން އެންމެންނަށް ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ހާއްސަ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  35ރަށެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމުލަ  21,438,783.84ދިވެހި ރުފިޔާ ވަނީ
ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .މި ރަށްތަކަކީ:
1

ހދ ހިރިމަރަދޫ

2

ށ

ބިލެތްފަހި

3

ށ

ފޯކައިދޫ

11
12
13

ރ

އިނގުރައިދޫ

ރ

ރަސްމާދޫ

ރ

ނ

މާޅެންދޫ

14

ނ

ކެނދިކުޅުދޫ

15

ރ

6

ރ

ވާދޫ

16

ބ

7

ރ

ކިނޮޅަސް

17

ބ

8

ރ

އަނގޮޅިތީމު

18

ބ

9

ރ

ރަސްގެތީމު

19

10

ރ

ހުޅުދުއްފާރު

20

ބ

4
5

ރ

ބ

ފައިނު

މާކުރަތު

އިންނަމާދޫ
ކަމަދޫ

ކުޑަރިކިލު
ގޮއިދޫ
ކިހާދޫ

ދަރަވަންދޫ

21
22

ބ

ފެހެންދޫ

ބ

ދޮންފަނު

23

ޅ

24

ވ

ކެޔޮދޫ

25

ފ

ދަރަނބޫދޫ

26

ލ

މާވަށް

27

ލ

މާބައިދޫ

28

ލ

މުންޑޫ

29

ލ

މާމެންދޫ

ލ

ކުނަހަންދޫ

30

31
32

އޮޅުވެލިފުށި

33
34
35

ލ

ކަޅައިދޫ

ލ

ދަނބިދޫ

ލ

ހިތަދޫ

ލ

އިސްދޫ

ގއ

ދާންދޫ

ޗައިނާސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީގެދަށުން  5ރަށެއްގައި ސާފުބޯފެން އުފައްދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެ ރަށްތަކަކީ:
1

ހއ ކެލާ

2

ރ

3

ޅ

4

ކ

5

ގއ ދާންދޫ

އަލިފުށި

ކުރެންދޫ
ކާށިދޫ
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ހއ  .ދި ްއދޫގެ ފެނުގެނި ާޒ ުމ ގާއިމު ުކރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހި ާމޔަތްކުރު ުމގެ މަޝްރޫޢު ިނންމުން
ފާހާގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ެގ ތެރެއިން
ހއ .ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެންޑް އެނަރޖީއިން ،ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ

ށފައިވަނީ  22އޮކްޓޫބަރ  2016ގައެވެ .އަދި
 52,762,229ރުފިޔާއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަ ާ
މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  25އޮކްޓޫބަރ  2017ގައި ނިންމައި 27 ،ނޮވެމްބަރ  2017ގައި ވަނީ

ސިސްޓަމް ކޮމިޝަންކޮށްފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހއ .ދިއްދޫގައި  20.15ކިލޯމީޓަރުގެ ބޯފެނުގެ ވިއުގައެއް

ޤާއިމުކޮށް މި ޚިދުމަތް ވަނީ ދިއްދޫގެ  1210ގެއަށް ދެވިފައެވެ .ދިއްދޫގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ  200ޓަނުގެ 2

އާރް.އޯ ޕްލާންޓެވެ .މި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް ތަކުން ދުވާލަކު  440ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފެން އުފައްދައެވެ .މި އާރް.އޯ

ޕްލާންޓުން ތައްޔާކުރެވޭ ފެނާއި ފުރާޅުތަކުން ނަގާ ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި  3765ލީޓަރ ފެންރައްކާކުރެވޭނެ
ޓޭންކެއް ރަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ .ފެން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ނިޒާމުން އުފެދޭ ލޮނުފެން ބޭރުކުރުމަށް  420މީޓަރުގެ
އައުޓް ފޯލް ހޮޅި ވަނީ އަޅާފައެވެ .މި ނިޒާމު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެވެ.
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ލ .ފޮ ަނދޫގައި ޤާ ިއމުކުރެވި ަފއިވާ ފެނުގެ ިނޒާމު

ސދޫ ފެނުގެ ަމޝްރޫޢު ފައްޓަވައި ެދއްވަނީ
މި ިނސްޓަރ ޠާ ިރޤް އިބްރާ ީޙމް ކ .ތުލު ް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާޔ ކ .ގުރައި ޫދ ގައި ޤާއި ުމކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރި ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް
އިފްތިތާ ޙްކޮށް ެދއްވަނީ
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަމާޒުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން،
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ސްޓޭޓް
އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ 10

ފެބުރުވަރީ  2015ގައެވެ .އަދި މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް  10އޮކްޓޫބަރ  2017ގައި ވަނީ ނިމިފައެވެ .ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގުނު މިމަޝްރޫޢަށް މުޅި ޖުމުލަ  25,245,606.60ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ނިޒާމު ވަނީ އޮކްޓޫބަރ  2017ގައި ކޮމިޝަން ކުރެވިފައެވެ.
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ތ .ތިމަރަފުށީ ަގއި ފެނުގެ ިޚދުމަތް ފެ ުށމުގެ ރަސް ިމއްޔާތު

ޅ .ހިންނަވަރު ފެނުގެ ިނޒާމުގެ ޢަ ަމލީ މަސައްކަތް ފެއްޓު ުމގެ ރަސްމި ްއޔާތުގެ
ތެރެއިން
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ސފު ެފ ުނ ެގ ޚި ުދ ަމތް ަޔޤީ ްނ ޮކ ްށ ދި ުނމު ެގ
ާ
ސ ްއ ަކތް ކާމި ާޔ ުބ
ަމ ަ

ސޓަރ އޮނަރަބަލް ޠާރި ްޤ އިބްރާޙީމް ސާފު ފެނުގެ ޚިދުމަތް ަޔޤީންކޮށް ދިނުމުގެ
މި ިނ ް
މަސައްކަތުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވަނީ
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ތިރީގައި މިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު ،ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ޠާރިޤު އިބްރާޙީމް ދެއްވި ޚިޠާބު:
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  663މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ،ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ ވޭން ތަޙައްމަލު ކުރަމުން
އެބަގެންދެއެވެ .ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ކުޑަކުދީންނާއި މުސްކުޅިން ފެން ބަނޑިޔަލެއްހާ މިންވަރު ހޯދަން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ގަޑިއިރަކު
ހިނގަންޖެހެއެވެ .ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން ބޯން ބޭނުން ކުރަނީ ޖަނަވާރުތައް ފެން ބޯން އެރިއުޅޭ ކޯރުތަކުގެ ފެނެވެ .ތަރައްގީ

ވަމުންދާ ގައުމުތަކުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ސާފު ފެނެއް ނޫނެވެ .ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން ނުސާފު ފެން

ބުއިމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުން ދެއެވެ .ބޭނުންކުރާ ނުސާފު ފެނުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް
މިލިއަން މީހުން މަރުވެގެންދެއެވެ .ފެނަކީ ،ދިރިހުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި ޤުދުރަތީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެންމެ

މުހިންމު އެއްވަސީލަތެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައިވަނީ ބިންތިރި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައިކަމުން ޤުދުރަތީގޮތުން ލިބެންހުރި މީރުފެނުގެ
ވަސީލަތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތާ ވަރަށްބޮޑު ގުޅުމެއްވެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ވާރޭފެނާއި ބިމުންނެގޭ ފެނުގެ އިތުރުން ކުޅިތަކުގައި ހުންނަ ފެން ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ސާފު ފެނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައިސްފައި ވަނީ ވާރޭފެނުގެ އިތުރުން ބިމުގެ އަޑިން ނެގޭ
ތމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ
ފެނެވެ .ވަޅުފެނެވެ .އިހުޒަމާނަށް ބަލާއިރު އަމިއްލަ މީހުންގެ ވަޅުތަކާއި ތާނގީތަކުގެ އިތުރުން އިޖު ި
ވަޅުތަކާއި ތާނގީތައް ރަށްރަށުގައި އައީ ބޭނުން ކުރެވެމުންނެވެ .ނަމަވެސް ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވެ ،ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ފެން

ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ،ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވެ
ފއެވެ.
ލޮނުވުމާ ގުޅިގެން މީރުފެން ހޯދުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރަންވަނީ ފެށި ަ

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން ،ސާފު ފެނުގެ
ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ވަރަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާކަން ކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ހާމަވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު  2013ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން

ދިޔައީ އާބާދީގެ  25ޕަސެންޓް ދިރިއުޅޭ ހަރަށުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް  2018ގެ ނިޔަލަށް ފެނުގެ ނިޒާމު ޔަގީން ކޮށްދެވިފައިވާ ރަށްތައް
ގން ދާނެއެވެ .މިއާއެކު އާބާދީގެ  61ޕަސެންޓްއަށް ފެނުގެނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ޔަގީންވާނެއެއވެ.
 51އަށް އިތުރުވެ ެ

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބޯފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  2015ވަނައަހަރު ފެށުނު ހާއްސަ މަޝްރޫޢުގެ

ދަށުން  27ރަށެއްގައި ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާއިރު  76ރަށެއްގައި ސާފު ފެން ރައްކާކުރެވޭ ނިޒާމުތައް

ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .ސުނާމީގައި ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލައަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ .ވަޅުފެން

ތަޣައްޔަރު ވެގެންދިޔައެވެ .އެކަމާގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ފެން ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް

ކޮށްފައެވެ.

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ރަށެއްގެ ފެނާއި

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެއް މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެއް ސިޔާސަތެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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ަނ ުރ ަދމާ ނިޒާމު ެގ ަތފުސީލު
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދެވިފައިވަނީ މާލެ ހިމަނައިގެން  31ރަށެއްގައެވެ.
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ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުނުފަހުން  32ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުޤާއިމުކޮށްޚިދުމަތް ދޭން

ފެށިފައިވެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމުލަ  1,806,280,512ދިވެހި ރުފިޔާ ވަނީޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
1
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22

ތ

މަޑިފުށި

31

ސ

މީދޫ

ހުޅުދުއްފާރު

23

ތ

ދިޔަމިނގިލި

32

ސ

ހިތަދޫ

ތުޅާދޫ

24

ލ

ގަން

25

ލ

މާމެންދޫ

17

މ

ދިއްގަރު

26

ގއ

ކޮލަމާފުށި

18

މ

މުލައް

27

ގދ ތިނަދޫ

2

ހއ ހޯރަފުށި

4

ހއ އިހަވަންދޫ

13

5

ހދ ހަނިމާދޫ

14

ރ

6

ހދ ނޮޅިވަރަމު

15

ބ

3

ހއ ކެލާ

7

ށ

8

ށ

9

ނ

ކަ ނޑިތީމު
މިލަންދޫ
ހޮޅުދޫ

16

މީދޫ

އދ މާމިނގިލި
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ހއ  .ކެ ލާ ގެ ަނ ރު ދަ މާ ނި ޒާ މު އި ފް ތި ތާ ޙް ކޮ ްށ ދެ އް ވު ން
ހއ .ކެލާގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވިފައިވަނީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް

މޕެނީއަށެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  51,476,875.67ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ .ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ
ކޮ ް

މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ  30މާރިޗް  2015ގައެވެ .އަދި ހއ .ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް

ނިންމާފައިވަނީ  27ޑިސެމްބަރ  2016ގައެވެ .މި މަޝްރޫޢުއަކީ ޑައިރެކްޓް ނެގޯސިއޭޝަންގެ ދަށުން ޑިޒައިން

އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެއްކަމުން ،މި މަޝްރޫއު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއާއި

ހަވާލުކުރުމާއި އެކު އެ ރަށުގައި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާނެ ބިން ފާހަގަކުރުމާއި ،އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ފއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރަށުގައި 4
ޑިޒައިން ކުރުމާއި އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސް ަ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓައި  14.15ކިލޯމީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ވިއުގައެއް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .އަދި އެރަށުގެ

އދި ރަށުން އުފެދޭ ނަޖިސް ބޭރުކުރުމަށް  135މީޓަރުގެ އައުޓް
 409ގެއަށް ވަނީ މި ޚިދުމަތް ދެވިފައެވެަ .

ފޯލް ހޮޅި ވަނީ އަޅާފައެވެ .މި ނިޒާމު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

އދ .މާމިގި ީލގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އާރް.އޯ ޕްލާންޓުތައް
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
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 26ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްވަނީ މިހާރުކުރިއަށް އެބަދެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމުލަ  84,652,915ދިވެހި
ރުފިޔާވަނީ ޚަރަދުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މި ރަށްތަކަކީ:
1
2
3

4
5
6
7
8
9

ހއ އުތީމު

ހއ ބާރަށް

ހއ މުރައިދޫ

ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު
ނ

11
12
13

ލަންދޫ14    

ނ

ހެނބަދޫ

ރ

ރަސްމާދޫ

ރ

މާކުރަތު

ޅ

10

ކުރެންދޫ

15
16
17
18

ޅ
ކ
ކ
ކ
ކ

ނައިފަރު

19

ތުލުސްދޫ

20

ހިންމަފުށި

21

ދިއްފުށި

23

ކާށިދޫ

22

އއ މަތިވެރި

24

އއ އުކުޅަސް

25

އދ ހަންޏާމީދޫ

26

އދ އޮމަދޫ

އދ ފެންފުށި
ފ
ތ

ލ

ފީއަލި

ވޭމަންޑޫ
މާވަށް

ގއ މާމެންދޫ
ސ މަރަދޫ
ސ ފޭދޫ

ސ މަރަދޫ

ފޭދޫ

ލ .މާވަށް
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
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ހއ .އިހަވަ ްނދޫ ނަރު ަދމާ ނިޒާމުގެ ިޚދުމަތް ެފށުމުގެ ރަސް ިމއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހއ .އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓު ކުރެވިފައިވަނީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް

ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އަށެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 62,806,797.77

ރުފިޔާއެވެ.

ނަރުދަމާ

ނިޒާމުގެ

ޢަމަލީ

މަސައްކަތް

ފަށާފައިވަނީ

17

މެއި

2016

ގައެވެ.

އަދި

ހއ .އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ  28އެޕްރީލް  2017އައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުއަކީ ޑައިރެކްޓް ނެގޯސިއޭޝަންގެ ދަށުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެއްކަމުން ،މި މަޝްރޫޢު އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއާއި ހަވާލުކުރުމާއި އެކު އެ ރަށުގައި
ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާނެ ބިން ފާހަގަކުރުމާއި ،އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އީ.އައި.

އޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރަށުގައި  5ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން

ބަހައްޓައި  13.58ކިލޯމީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ވިއުގައެއް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .އަދި ރަށުގެ 482

ގެއަށް

ވަނީ މި ޚިދުމަތް ދެވިފައެވެ .އަދި ރަށުން އުފެދޭ ނަޖިސް ބޭރުކުރުމަށް  100މީޓަރުގެ އައުޓް ފޯލް ހޮޅި
ލކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއެވެ.
ވަނީ އަޅާފައެވެ .މިގޮތުން މި ނިޒާމު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ހަވާ ު
84
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ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހެނބަދޫ ނަރު ަދމާ ނިޒާމު ެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައި ެދއްވުން

ރައީސު ްލޖުމްހޫރި ްއޔާ ،ށ .މި ަލންދޫ ނަރު ަދމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙްކުރުން
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ނ .ހޮޅުދޫގެ ނަ ުރދަމާ ނިޒާ ުމ ޤާއިމުކު ުރމުގެ މަސައް ަކތް ކުރި ައށްދަނީ

ރ .ހުޅުދުއް ާފރުގެ ފެން ރައްކާކުރާ ތާނގީތައް
86
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ދާ .މއެނބޫދޫގެ ނަރުދަމާގެ ޚި ުދމަތް ފެށު ުމގެ ރަސްމި ްއޔާތުގައި މި ިނސްޓަރ ވާ ަހކަފުޅުދަ ްއކަވަނީ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފެނުގެ ުދވަސް ފާހަ ަގކުރުމަށް ޭބއްވި ރަސް ިމއްޔާތުގެ ތެރެއިން
87

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ބ .ތުޅާދޫ
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކަންތައްތައް:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު ތައްޔާރުކޮ ް
ށ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށްވަނީ
ފޮނުވިފައެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ޤަވާއިދުތައް އޮކްޓޯބަރު  2017ގައިވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤައުމީ ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރެވި 24 ،އޮގަސްޓް  2017ގައި ވަނީ
އިފްތިތާޙްކުރެވިފައެވެ.
އ “ފެން ފަހި” ނަމުގައި ޤައުމީ
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކަ ި
ކެމްޕެއިނެއް  22މާރިޗު  2017ގައި ވަނީ އިފްތިތާޙްކުރެވިފައެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާގެ ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ނިޒާމުތައް ހިންގާ އޮޕަރޭޓަރު ް
ނ
ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ލެބޯރަޓަރީ ޓްރެއިނިންގ
ޕްރޮގްރާމް  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންދަނީ ކުރިއަށްގެންދެވެމުންނެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤައުމީ ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ދަނީ
ތައްޔާރުކުރެވުމުންނެވެ.
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ތ .މަ ިޑފުށީގެ ނަރު ަދމާގެ ޢަމަލީ މަސައް ަކ ްތ ކުރެވެ ުމންދަނީ
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ހދ .ހަނިމާ ޫދ ނަރުދަ ާމ ނިޒާމުގެ ނިން ުމން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސް ިމއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މި މަޝްރޫޢުއަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާއާއެކު (ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މޮޑެލްގެ ދަށުން
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާަރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން)

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ .ހދ .ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  13މެއި  2013ގައި ވަނީ ނޫމަޑި ރިސޯރޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސްއާއި
ޒމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ ޖޫން  2017ގައެވެ.
ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .ހަނިމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނި ާ

މިރަށުގައި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާނެ ބިން ފާހަގަކުރުމާއި ،އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިޒައިން ކުރުމާއި އީ.އައި.އޭ

މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ .އަދި ރަށުގައި  3ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓައި  16.5ކިލޯމީޓަރުގެ

ނަރުދަމާ ވިއުގައެއް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .އަދި އެ ރަށުގެ  900ގެއަށް ވަނީ މި ޚިދުމަތް ދެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަށުން އުފެދޭ ނަޖިސް ބޭރުކުރުމަށް  300މީޓަރުގެ އައުޓް ފޯލް ހޮޅި ވަނީ އަޅާފައެވެ .މި ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް  19ޖޫން  2017އިން ފެށިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދަނީ އެ ރަށުގައި ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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ސޓަމް
އދ .މަހިބަދޫގައި ޤާއިމުކު ެރވިފައިވާ ިއންޓަރގްރޭ ެޓޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖުމެންޓް ސި ް

91

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ަރއީސް ޔާމީން ރ .ހުޅުދު ްއފާރުގައި ފެ ުނގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު އިފްތިތާޙްކޮށް ެދއްވުން
މިމަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ 56,584,710.39ރ( .ފަންސާސް ހަމިލިޔަން ،ފައްސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރުހާސް ،ހަތް

ސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ނުވަ ލާރި) އެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  6.833ކިލޯމީޓަރ ދިގުމިނުގެ

ފެންވިއުގައެއް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .އަދި  45ޓަނުގެ  02ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓު ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ.

އަދި މިޕްލާންޓްތަކުން ފެން އުފެއްދުމަށް  520ޓަނުގެ ތާނގީއަކާއި ފެން ރައްކާކުރުމަށް  680ކިއުބިކް މީޓަރ

ޓަނުގެ ތާނގީއެއް ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ރަށުގައި  3ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓައި 7.040

ކިލޯ މީޓަރުގެ ނަރުދަމާ ވިއުގައެއް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .އަދި ރަށުގެ  329ގެއަށް ވަނީ މި ޚިދުމަތް

ފދޭ ނަޖިސް ބޭރުކުރުމަށް  300މީޓަރުގެ އައުޓް ފޯލް ހޮޅި ވަނީ އެޅިފައެވެ.
ދެވިފައެވެ .އަދި ރަށުން އު ެ
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ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް

ނަރުދަމާ ނި ާޒމުގެ ސީ އައުޓްފޯލް
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ތިމާ ެވށި ހިމާ ަޔތް ޮކ ްށ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ްނ

ދި ޭރ ަތ ެކތި ހިމާ ަޔތްކު ުރމާއި ަރ ްއކާ ެތރިކު ުރ ަމ ްށ
ސ ްއ ަކތް
ޮކ ްށ ަފއިވާ ަމ ަ
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،މާޙައުލުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކަކީ މިޤައުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތަށް
ރކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނުހަނު
ވީހިނދު ،ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މިތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ،ހިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްކާތެ ި

އަހައްމިޔަތުކަން ދެއެވެ .މިގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މިމަސައްކަތްކުރުމަށް “ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ

އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން”  2016ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ބެހޭ 5
ވަނަ ރިޕޯޓު “ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީ” އަށް ވަނީ  2016ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

އަދި ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބައޯސޭފްޓީގެ  3ވަނަ ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓު ވެސް ވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އާއްމު ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބަޔޮސްފިއަރ
ރިޒާވު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ “ސްމޯލް ގްރާންޓް” ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިއެވެ .އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ހިތްވަރު ދިނުމަށް،
“ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު” ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ހިންގާ ބެޗެލާރ އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓު ކޯސް ހެދުމަށް  16ކުދިންނަށް ވަނީ ސްކޮލާޝިޕް ދެވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި  3ފުލް
ސްކޮލާޝިޕް އާއި  13ޕާޝިއަލް ސްކޮލާޝިޕް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ “ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖާޑް

ސްޕީސިސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ (ސައިޓީސް)” ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

ސާވިސްއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  2016 ،2015 ،2014އަދި  2017ވަނަ އަހަރު އަހަރަކު  2ޓްރެއިނިންގ ވަނީ
ބާއްވާފައެވެ .އަދި މުޅިއެކު  300މުވައްޒަފުން ވަނީ ޓްރެއިން ކުރެވިފައެވެ.

ދޮންދޫނި÷:ހި ާމޔަތް ކު ެރވިފައިވާ ދޫންޏެއް
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ދި ޭރ ަތ ެކތީގެ

ސ ލު ަތކާ ެބހޭ
ަނ ް
ސ2018 ،
ުދ ަވ ް

ަބއ ަިނލް ައ ުޤވާމީ

މިނިސްޓަރގެ ޚިޠާބު

އިންސާނާ ދިރިހުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތައް މި ދުނިޔޭގައި ލެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲއަށް
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އިޙްތިރާމާއި ﷲއަށް ޙަމްދުކުރުމާއިއެކު ހިފާނެ

ގޮތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ދައްކަވައިދެއްވި ކައުއިތުރު މުޙައްމަދު ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން
ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ކަނޑުތަކުގެ މުއްސަނދި ދިރުންތަކާއި މާހައުލަށް ދިވެހިން ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

އޮޅިފައިވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ .ފަރުތަކުން އުފެދި ބޮޑުވެފައިވާ މި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ
ވަޞީލަތްތަކުގެ އަގުހުރި މިސާލެކެވެ .މި އާދަޔާ ޚިލާފު މާހައުލުގައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކާއި ދިރުންތަކަކީ

ދިވެހިން އަޖައިބުވާ ދިވެހިންގެ ފަޚުރެކެވެ .އެ އަޖައިބު ދެކިލުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މީހުން ކެތްމަދުވެފައިވާ
އަޖައިބެކެވެ .މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ދިރުންތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގައި މިހާތަނަށް އިންސާނާ
ފދައިން ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ .ދިވެހި ފަރުތަކާއި ކަނޑުތަކުގައިގެ އަގުވެސް ހަމަ އެ ަ
އެއީ ސިއްރުތަކަކުން ފުރިފައިވާ ،ހަމަ ހިމޭންކަމާއެކު އޮވެ އެތައް ފައިދާތަކެއް ދިވެހިންނަށް ކޮށްދޭ ޚަޒާނާއެކެވެ .އެ

ޚަޒާނާއިން ހިތުހުރިވަރަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދާއިރު އެ ޚަޒާނާއަށް އެތައް ގިނަގުނަ ގެއްލުންތަކެއްވެސް އަންނަނީ
ދެމުންނެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ިދރޭތަކެތީގެ ދުވަހާއި ގު ިޅގެން މިނިސްޓްރީއިން ނެރުނު ފޮތް
ދައްކާލަނީ
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އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ލިޔަމުންދާއިރުވެސް އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކާހެދި މިދުނިޔެއިން އެތައް ދިރުމެއް ނެތި ހުސްވެ
ގސްފައި ވެއެވެ .އެތައް މާޙައުލެއް ނެތި ހަލާކުވަމުން ދެއެވެ .ބަސްބުނާހާ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ
ޮ
ކަނޑުތަކަށް އެތައް ހާސް ޓަނެއްގެ ޕްލާސްޓިކު އިތުރުވަމުން ދެއެވެ .އެ ޕްލާސްޓިކާއި އެހެނިހެން ކުންޏަކީ

ދިވެހި ކަނޑާއި ފަރުތަކުގައިވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވެ ،ދިވެހިން އެތަކީގެ މައްޗަށް ކެއުމާއި އިޤްތިސާދު

ބިނާކޮށްފައިވާ މަސްމަހާމެއްސާއި ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި ފަރުތަކަށް އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުންތަކެއް
ދެމުންދާ ،އަދި އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ދިރޭތަކެތި ދުނިއިން ނެތިދިއުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެވެ .އެދިރުންތަކާއި
މާހައުލުތަކަށް ދެވޭ ގެއްލުމަކީ ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުވަގައި މިއަދު ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް ނުވަތަ “އިންޓަނޭޝަނަލް
ޑޭ ފޮރ ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ” ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާއިރު ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވާ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި

އެވަސީލަތްތަކުގެ މިއަދުގެ ޙާލަތާއި އެވަސީލަތްތައް މުސްތަޤްބަލުގައި ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތާމެދު ވިސްނާލަން ޖެހެއެވެ.
ކަނޑުން ލިބޭ ރޯއްޖަކީ ކޮބައިކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެނެ ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމާ ހިނގާށެވެ .މިގޮތުން ކަނޑުގެ

ޚާއްސަ ދިރުމަކަށް ،މިސާލެއްގެ ގޮތަށް ،އަލިއަޅުވާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަމެވެ.

ކުރަނގިި :ހމާޔަތްކު ެރވިފައިވާ ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް
 2017ވަނައަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ކުރި ސަރވޭއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް

އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން  33%ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަން އެންމެ ބޭނުންވާ ތަނަކީ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ ފެހުރިހި ނުވަތަ “ވޭލް ޝާކް” އެވެ .އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް

އެތަނަކުން ފެހުރިހި ފެންނަ ސަރަޙައްދެއް ރާއްޖޭގައިވެއެވެ .މި ސަރަޙައްދަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އެއްތަނަކުން

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފެހުރިހި ފެންނަކަމަށްވެސް ލަފާކުރެވޭ ސަރަޙައްދެކެވެ .އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ހިމާޔަތް

ކޮށްފައިވާ މި ސަރަޙައްދަކީ ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ

ބޮޑު ސަރަޙައްދެވެ.
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ފެހުރިއްސަކީ މަސްމަހާމެއްސަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހެވެ .މިޔަރުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މި މަހަކީ
މަޑުމައިތިރި އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް އެކުވެރި މަހެކެވެ .އެންމެ ބޮޑުވާއިރު  40ފޫޓު ހުންނަ މި މަސް ކައި ހަދަނީ

ކަނޑުގެ ކުދިކުދި ދިރުންތަކެވެ .ވިހައި އާލާވެ ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ލަސް މި އާދަޔާ ޚިލާފު ރީތި މަހުގެ މުހިއްމުކަން

ދިވެހިންނަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ .ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިނާވެފައިވާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިހާގިނަ
އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކީ ފެހުރިހިކަމަށް ވީހިނދު ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް މި މަހުން އެކަނިވެސް
ކުރާ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ .ދިވެހި އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާތަކާއި އެތައް އާއިލާއެއްގެ އާމްދަނީ

ބިނާވެފައިވަނީ ފެހުރިހިން ލިބޭ ފައިދާއަށެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެނީ މިފަދަ މުހިއްމު ދިރުންތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން
ދެމުންގެންދާ ގެއްލުންތަކުގެ ބޮޑުކަމެވެ .ކަނޑުތަކުގެ މާހައުލަށް އުކާލެވޭ ކުނިބުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފެހުރިހިފަދަ

ދިރުންތަކުގެ ނޭވާލާ ނިޒާމާއި ގޮހޮރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގޮހޮރުގައި
ކުނިބުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެދެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފެހުރިހި ޒިޔާރަތް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެތަކެއްޗަށާއި
އމަލުތައް ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެ ތަކެތީގެ ކާނާއަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫދަކީ ކުނިބުނިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންދޭ ތަނެއް ކަމަށްވަނީނަމަ
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން މިފަދަ ދިރުންތައް ފެނުން މަދުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ .ހަމައެކަނި ފެހުރިއްސެއް ނޫނެވެ.

ކެއުމުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން މަސްމަހާމެހިވެސްމެއެވެ .އެފަދަ ދުވަހަކާއި ކުރިމަތިލާން
ޖެހިއްޖެނަމަ ގެއްލުންވާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށެވެ .އެހެންކަމުން ވަށައިގެން މިވާ މާޙައުލާއި ،އޭގައިވާ
ދިރުންތަކާއި ،އެ މާހައުލުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާހިނގާށެވެ .މި

ދިރުންތަކާއި މާހައުލުތަކަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެނާ ގުޅިފައިވާ ވަސީލަތްތަކެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ދިވެހިންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަޞީލަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ އެތަކެއްޗަށް

ރައްކާތެރިވެ ،ނޭދެވޭ ގެއްލުންތަކުން އެތަކެތި ސަލާމަތްކުރާ އަދި ހެޔޮގޮތުގައި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ
ބަޔަކަށް މާތްﷲ ދިވެހިން ލެއްވުމެވެ.

 2018ވަނަ އަ ަހރުގެ ދުނި ޭޔގެ ދިރޭތަ ެކތީގެ ދުވަ ާހއި ގުޅިގެން ޭބއްވި ފޮޓޯ ުމބާރާތުގެ ަވނަތައް
ޙާޞިލުކުރި ދަރިވަރުން
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ބޯދި :ރާއްޖޭ ެގ މަސްވެރި ްނ އެމަކަށް ޭބނުންކުރާ ާބވަތެއް
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މާކަނާ :ހިމާޔަތްކު ެރވިފައިވާ ދޫންޏެއް
 4.21މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ “ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް” ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން

“ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ވެޓްލޭންޑް މެނޭޖުމަންޓު ޕްލޭން” އެއް ހިތަދޫގެ އީދިގަލި ކިޅި އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ ކުޅިއަކަށް
ދއެވެ.
ވަނީ ހެދިފައެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި އިކޯ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ެ

އަދި  4އޭޕްރިލް  2016ގައި ވެލާ ކަހަނބުގެ ހުރިހާ ވައްތަރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ

ނމަތީ މިޔަރު ސައިޓީސް ގެ އެޕެންޑިކްސް
ޤާނޫނު ( )4/ 93ގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށް އިއުލާންކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން އައި ް
އ

ގައި ހިމެނުމަށް ،ސައިޓީސް ކޮޕް  17އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލިބި،
ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެޕެންޑިކްސް ގައި މިހާރު ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން “ސެކަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް

އދަލުވުމެއް  23އަދި  24އޮގަސްޓްގައި
ނމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަ ް
އމް”ގެ ަ
ޝާކް އެންޑް ރޭ ކޮންޒަވޭޝަން ސިމްޕޯޒި ަ

ވަނީ ބާއްވާފައެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީ ގެ  13ވަނަ ކޮންފަރަންސް އޮފް

ދަ ޕާޓީސް ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2ސަރަޙައްދެއް “އިކޮލޮޖިކަލީ އަދި ބަޔޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް މެރިން އޭރިއާސް”

ގެ ގޮތުގައި ލިސްޓު ކުރެވުނެވެ .އެއީ ބ.އަ ޮތޅާއި ރަސްދޫގެ ފަރު ސަރަޙައްދެވެ .ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޤުދުރަތީ

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ .މިގޮތުން 9
މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ “ރީފްސް ޖެނެރޭޓް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރެޒިލިއެންސީ ފޮރ އެޓޯލް

އިކޯސިސްޓަމްސް” (ރީޖެނެރޭޓް) ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކެއް  2013އިން ފެށިގެން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.
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ކަނޑުމަތީ ދޫނިތަކެއް
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކޮށް ގިނަ ރިޕޯޓުތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި:
”އިކޯސިސްޓަމް ސާވިސަސް އެސެސްމަންޓް އޮފް ނޯތު އަރި އެޓޯލް“	
އ

“ކޯސްޓަލް ނޭޗރ-ބޭސްޑް ސޮލިއުޝަންސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް :ޕޮލިސީސް ،އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް ނެކްސްޓް

ސްޓެޕްސް”
އ

“ކޯސްޓަލް ވަނަރަބަލިޓީ ،އެޑަޕްޓޭޝަން އެންޑް ރެޒިލިއެންސް ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީސް ނޯތު އަރި އެޓޯލް”

ނޑަރ ޑިފަރެންޓް މެނޭޖްމަންޓްނރެޖީމް“	
”ކަރަންޓް ކޮންޑިޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން ރީފްސް އަ ް
”ރިސޯސް ޑިޕެންޑެންސް އެންޑް ސޯޝަލް ރިޒިލިއެންސް އިން ނޯތު އަރި އެޓޯލް ،މޯލްޑިވސްް“
ރލް އިން ނެޗުރަލް ރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓު އިން ނޯތު އަރި އެޓޯލް ،މޯލްޑިވްސް”.
“އައިޑެންޓިފައިންގ ވިމެންސް ޯ

ހިމެނެއެވެ.

 2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  2ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ގ ގޮތުން “މޯލްޑިވްސް
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން “އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ ފޮރ ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީ” ފާހަގަކުރުމު ެ

ދތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓު
ނޗުކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައް ު
ޓލް” ވަނީ ލޯ ް
ކންޒަވޭޝަން ޕޯ ަ
ޮ

ތން  2017ވަނަ އަހަރު “ސައުތު
އވެ .މިގޮ ު
މގެ މަސައްކަތް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރެވެ ެ
ރކުރު ު
ޕްލޭން ތައްޔާ ު

ޓޑް އޭރިއާ – ސަމްޕާ” ގެ މެނޭޖުމަންޓު ޕްލޭން ހެދުމަށް ޓެކްނިކަލް އަދި ސޯޝަލް ސާރވޭ
ނ ޕްރޮޓެކް ެ
އަރި މެރި ް

މއާއެކު  23ސަރަހައްދެއްގެ އިކޮލޮޖިކަލް ސާރވޭކުރެވުނެވެ .މީގެތެރޭގައި
މ ި
އަދި ދިރާސާ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ހަ ަ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  9ސަރަހައްދަކާއި ރިސޯޓުތަކުގެ ހައުސްރީފާއި ސެންސިޓިވް އޭރިއާތައް ހިމެނެއެވެ.
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ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އައިނުމަތީ މިޔަރު ހިމާޔަތްކުރުން
ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓްނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖާޑް ސްޕީސީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ ސައިޓީސް
ގައި އައިންމަތީ މިޔަރު ހިމެނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 17ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް އަށް IIގެ އެޕެންޑިކްސް
ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  146މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  111މެމްބަރ ޤައުމުގެ ވޯޓާއެކު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނަސްބާގުގައި
ލިސްޓު ކުރެވުނެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއިން މިޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅީ ބަހާމަސް ،ބަންގްލަދޭޝް ،ބެނިން ،ބްރެޒިލް ،ބުރްކިނާ ފާސޯ،
އޖިޕްޓު ،ޔޫރަޕިއިން ޔޫނިއަން އަދި  28މެމްބަރ ޤައުމު ،ފީޖީ ،ގަބޯން ،ގާނާ ،ގިނިއާ،
ބލިކްި ،
ކޮމޮރޮސް ،ޑޮމިނިކަން ރިޕަ ް
ނކާ އަދި ޔުކްރެއިނާއެކުގައެވެ.
ގިނީ-ބިސާއު ،މަރުޝިއާނާ ،ޕަލާއު ،ޕަނަމާ ،ސަމޯއާ ،ސެނެގާލް ،ސްރީ ލަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައިނުމަތީ މިޔަރަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ދިރުމެކެވެ .މިގޮތުން
ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އައިންމަތީ މިޔަރު އަދާކުރާ ރޯލު ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2010ވަނަ އަހަރު މިޔަރުގެ ހުރިހާ ބާވަތެކެވެ .ހިމާޔަތްކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިޔަރަކީ
ހިޖުރަކުރާ ދިރުމަކަށްވެފައި ،ވަކި ބޯޑަރެއް ފާހަގަކުރާ ދިރުމަކަށް ނުވާތީ ،ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރުމުން މިޔަރަށް
ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތް ލިބިގެންނުދެއެވެ .އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ އިން އައިންމަތީ
މިޔަރު ރެޑް ލިސްޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވަނީ ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުމެއް ގޮތަށެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައިންމަތީ
މިޔަރު ވަނީ އާބާދީގެ  90%އަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮސް ސައިޒުން ކުޑަވެފައެވެ .އައިންމަތީ މިޔަރު ހިމެނެނީ އިންޑިއާ ކަނޑާއި
ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަނޑުތަކުގައި ކަނޑުމަހުގެ ލޭނުއެޅުމާއި ،ބޮޑުދާ އެޅުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނޭ މިޔަރަށެވެ.
މިޔަރުގެ އާބާދީ ދަށްވެ އާލާވާވަރަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިޔަރުގެ އުރަހައަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން
އޮންނަ ޑިމާންޑެވެ .އައިންމަތީ މިޔަރު ހިމެނެނީ ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭ މިޔަރުގެ ބާވަތުގެ
ތެރޭގައެވެ .އައިންމަތީ މިޔަރު ސައިޓީސްގެ އެޕެންޑިކްސްގައި ލިސްޓުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި މިޔަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރި
ކޮންޓްރޯލުކުރެވި ،ރެގިއުލޭޓުކުރެވި މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

އައިނު ަމތީ މިޔަރު :މިޔަރުގެ ުހރިހާ ބާވަ ެތއް ވަނީ ާރއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައި
104

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

އއ .ރަސްދޫ އަތޮޅު ފަރު އަދި ބ .އަތޮޅު “އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބައޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް މެރިން އޭރިއާ” ކަމަށް ކަނޑައެޅުން
ޖކަލް ޑައިވަރސިޓީ” (ސީ.ބީ.ޑީ) އިން
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްވާ “ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮ ި
އެކުލަވާލާފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މޫދާއި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ލިސްޓު ކަމުގައިވާ
‘އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބަޔޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް މެރިން އޭރިއާސް’ (އެބްސާ) ގައި ރަސްދޫ އަތޮޅު ފަރު އަދި ބ .އަތޮޅު
ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .މިގޮތުން މި ދެ ސަރަޙައްދު އެބްސާ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު  2016ގައި
ބާއްވާފައިވާ ސީ.ބީ.ޑީގެ  13ވަނަ ކޮންފަރަންސް އޮފް ދަ ޕަރޓީސްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ .މި ލިސްޓުގައި މި ސަރަޙައްދުތައް
ހިމެނުނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ތިމާވެށީގެ މުއްސަނދިކަމަކާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމެއް
ލިބިފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ވާތީއެވެ.

ކޭލަކުނު :ހިމާޔަތް ުކރަން މަސައްކަތްކުރަ ުމންދާ ސަރަހައްދެއް
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ަކހަނބު :ތިމާވެށި ހިމާ ަޔތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު ްނ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވެލާ
ކަހަނ ުބގެ ހުރިހާ ބާވަ ެތއް ވަނީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ( )4/93ގެ ދަށުން ވެލާ ކަހަނބު ހިމާޔަތްކުރުން
އޭޕްރިލް  2016ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި ވިރާސީ ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު 4
އަސާސީގެ  22ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
(ނަންބަރު  )4/93ގެ  04ވަނަ މާއްދާ (ހ) ގެ ދަށުން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކަނޑުގެ މާހައުލުގައި

އުޅޭސްވެކޫލަލްއާއި ކުކަދިހންަނބުތަގެކެއްހުރިހާދުނިބާޔޭވަގެތެއް ފެވަނުނީގެހިމާދުޔަވަތްކޮސްށްފައެފާވެ.ހަގަކުރަނީ
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

1

ދިވެހި ނަން
ވެލާ

Green turtle

Chelonia mydas

Hawksbill turtle

Eretmochelys imbricata

ވެލާ

Olive Ridley turtle

Lepidochelys olivacea

ވެލާ

Loggerhead Turtle

Caretta caretta

Leatherback turtle

Dermochelys coriacea

 2ކަހަނބު
 3ވާވޮށި

 4ބޯބޮޑު

އާއްމު ނަން

ސައިންޓިފިކް ނަން

 5މުސިންބި

މިގޮތުން ވެލާ ކަހަނބުގެ ބާވަތްތައް ހިފުން ،ވެލާ ކަހަނބުގެ ބިސް ނެގުން ،ވެލާ ކަހަނބު ގެންގުޅުން ،ވެލާ ކަހަނބާއި
ބައިތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރުން ،ވެލާ ކަހަނބަށް އެއްވެސް ގޯނާއެއް ކުރުމާއި އަދި އެތަކެތީގެ މާޙައުލަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް
ލިބޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން ،ވެލާ ކަހަނބާއި ،ވެލާ ކަހަނބުގެ ބިހާއި ،ވެލާ ކަހަނބުގެ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ތަކެތި
އިމްޕޯޓުކޮށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ ވެލާ
ތކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.
ކަހަނބާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ވެލާ ކަހަނބު އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
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ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
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މަޑިވަރު :މިރަށުގެ މޫދުގެ ސަ ަރހައްދުން އާ ްނމުކޮށް މި ބާވަތުގެ މަޑި ފެނޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ( )4/93ގެ ދަށުން ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަޙައްދު
ށ .ފަރުކޮޅު އަދި ގދ .ދިގުލާބަދޫ ހިމާޔަތްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  22ވަނަ މާއްދާ އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ( )4/93ގެ ދަށުން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް  3ސަރަޙައްދެއް
މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ( )4/93ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  7އޮކްޓޫބަރ
ސރަޙައްދަކީ:
 2018ވަނަ ދުވަހު ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ .މި ތިން ަ

 1އއ .ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަޙައްދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި އަތޮޅުތަކުން ވަކިން އުފެދިފައިއޮތް ،އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ޚިލާފަށް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތަކެއް
ލިބިފައިވާ އަތޮޅެއްކަމަށްވާ ރަސްދޫއަތޮޅަކީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ އިރުއުތުރު ފަރާތުން އެ އަތޮޅުގެ އުތުރު ކޮޅަށްވާގޮތަށް
އޮންނަ  4ރަށާއި  3ފިނޮޅެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ .އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން
ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ،ދިރޭތަކެތީގެ ޚާއްސަ ބާވަތްތަކުން މުއްސަނދި ،އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އިންސާނުންގެ
ހަރާކަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅެވެ .މިގޮތުން ރަސްދޫގެ އިރުދެކުނުން އޮންނަ ކަނޑުއޮޅިއާއި ކަނޑުއޮޅި ކައިރީގައިވާ ފަރުގެ
ސަރަޙައްދަކީ ،ނުވަތަ ރަސްދޫ މަޑިވަރަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވަރަށް ހާއްސަ ސަރަޙައްދެކެވެ .އެކި ނަސްލުތަކުގެ ދިރުންތައް
ގިނަ ޢަދަދަކަށް އުޅޭ މި ސަރަޙައްދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ގުނާލެވޭ މަޝްހޫރު ޑައިވް ސައިޓެކެވެ .މި ސަރަހައްދުގެ
އެވެ .ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ޑައިވް ) (Hammerhead Sharkއެންމެ ޙާއްޞަ ސިފައަކީ ކާލިގަނޑު މިޔަރު
ސްޕޮޓްތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކާލިގަނޑު މިޔަރު މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ފެންނަ މަދު ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި މަޑިވަރު
ސަރަޙައްދު ހިމެނެއެވެ .މި ސަބަބަށްޓަކައި ރަސްދޫ އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދުވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ.
ރަސްދޫ މަޑިވަރަކީ ކަނޑުއަޑީގެ ހިތްގައިމުކަމާއި ،ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާއެކު ބޮޑެތި ދިރުންތައް ގިނަ
ޢަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދެކެވެ .މިގޮތުން އެއީ އެންމަޑި ،މާހުޅުނބު ލަނޑާ ،ވެލާ ކަހަނބު ފަދަ މުހިއްމު ދިރުންތައް
ދިރިއުޅޭ ތަނެކެވެ.
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 2ށ .ފަރުކޮޅު
މި ރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކުޅިއާއި ޗަސްބިން ކަމަށް ވާއިރު މި ރަށުގައި ތަފާތު  7ކުޅިއެއް އުފެދިފައި އޮވެއެވެ .އަދި މި
ސަރަޙައްދުތަކަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން މުއްސަނދި ވެފައިވާ ތަންތަނެވެ .އަދި މި ރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަޙައްދުތަކާއި ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ.
މހައުލު ވަނީ  6ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ .އެއީ:
ދރަތީ ާ
ފަރުކޮޅުގެ ޤު ު
 .1ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް
 .2މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި (ފިނިހަކަ ކުޅި)
ޅއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން
 .3ލޮނާއި މީރުފެން އެކުލެވޭ ފަސް ކު ި
 .4މޫދުވިނަ އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދު
 .5ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް
 .6ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާހައުލުތައް
މި ރަށުގެ ކުޅިއާއި ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ކަނޑޫފަލުގައި ހެދޭ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ  2ބާވަތެއްގެ “މެންގްރޫވް ގަސް”
ހެދޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ބޮޑަވަކި ،ރަނޑޫ ،ތަކަފަތި ،ބުރެވި ގަސްތަކަކީ ވެސް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއިން
ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އަދި އާލާކުރުމަށް ވަރަށް ޙާއްޞަކަމެއް ދެވޭ ގަސްތަކެކެވެ .އަދި މި ރަށަކީ ރާއްޖޭގައި
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ގިނަބާވަތްތަކެއްގެ ދޫނި ޒިޔާރަތްކޮށް ބިސްއަޅާ ރަށެކެވެ .އަދި މި ރަށުގައި މޫދާއި ގުޅިފައި އޮންނަ ކުޅިއަކީ
ދުނިޔެއިން ނެތިދިއުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ މަސްމަހާއިމެއްސާއި ފަރުގެ ދިރުންތައް އާލާވާ ސަރަޙައްދެކެވެ.
މިގޮތުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް އެރަށުގެ ކުޅިއާއި ޗަސްބިން ހިއްކުމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ
ހުއްދައިގައި (އީ.އައި.އޭ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓަމަންޓްގައި) ،ޤުދުރަތީ އަދި ތަބަޢީ ސިފަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ސަރަޙައްދަށްވުރެ
ކުޑަނޫން ސަރަޙައްދެއް ،ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ،ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި،
ނުވަތަ ތަންތަނުގައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ހިމާޔަތްކޮށް ،މެނޭޖްކޮށް ބެހެލެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާތީވެ ،ށ .ފަރުކޮޅު ހިމާޔަތްކުރުމުން
މިކަން ފުރިހަމަވެގެންދާނެއެވެ.
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ގދ .ދިގުލާބަދޫ

 3ގދ .ދިގުލާބަދޫ
މި ރަށުގެ ބައްޓަން ހުންނަ ގޮތުން ކޮއްލަވާންޏެއް ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ އިރު ،މިއީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް މަދު ރަށަކަށް ނޫނީ
ނުފެންނަ ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން މުއްސަނދި ،ވަރަށް ރީތި ރަށެވެ .މި ރަށުގެ ބައްޓަމުގެ ސަބަބުން މި ރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް
ހުޅުވިފައިވާ ކޯރު ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނާނަމަ “ބޭ އޭރިޔާ” އަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގައި އުފެދޭ ބާނީތަކުންނާއި
ރާޅުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ ވެއްޓެކެވެ .އެހެންކަމުން މި ބޭ އޭރިއާއަކީ މިޔަރާއި ،މަޑިއާއި ވަރަށް ގިނަ ފަރުގެ ދިރުންތައް ވިހައި
އާލާވާ ސަރަޙައްދެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކުޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ މާހައުލުން މުއްސަނދި ވެފައިވާ ތަންތަނެވެ.
މި ރަށުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަރަޙައްދުކަމަށްވާ ފިނިހަކަ ކުޅި ސަރަޙައްދަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫނި އަދި ގިނަ
ބާވަތްތަކެއްގެ މަސްތައް ބިސްއަޅާ އާލާވާ ތަންތަނެވެ .މިތަނުގައި ހިރި ކަނޑޫފަލުގައި ހެދޭ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ ބޮޑަވަކި އަދި
ރަނޑޫ ގަސްތަކަކީ ވެސް މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އަދި އާލާކުރުމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަކަމެއް ދެވޭ
ގަސްތަކެކެވެ .އަދި ރަށުތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ކުޅިތަކަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ،އަދި
ޚާއްޞަކޮށް ބޭންގު ފަދަ މަސްތައް އާލާކޮށްގެން ބޮޑުކުރުމަށް މުހިއްމު ތަނެކެވެ .ބޭންގަކީ އެހިސާބު މީހުން ޒަމާންތަކެއްކުރިން
ކަނޑުމަސް ނުބޭނޭ ދުވަސްވަރު ކެއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުހިއްމު ބާވަތެކެވެ .މި ރަށަކީ ފިޔޯރީއާއި ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުންގެ
ދިރިއުޅުމާއި ޘަޤާފަތާއި ވަރަށް ގުޅުންހުރި ރަށެކެވެ.
އއ .ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރެވުނީ ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ
ޤަވާއިދުގެ  6ވަނަ ގިންތި ހެބިޓެޓް /ސްޕީސިސް މެނޭޖުމަންޓު އޭރިއާގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ށ .ފަރުކޮޅާއި ގދ .ދިގުލާބަދޫ
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބަޢީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  7ވަނަ ގިންތި
ކަމުގައިވާ “ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ ވިތް ސަސްޓެނިނަބަލް ޔޫޒް” ގެ ދަށުންނެވެ.
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ސަމޯއާގައި ބޭއްވުނު ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކާއި ބެހޭ ތިން ވަނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައްދަލުވުން
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ތިންވަނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައްދަލުވުމެއް
ސަމޯއާގެ ވެރިރަށް އާޕިއާގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ކޮންފަރެންސަކީ  01ސެޕްޓެމްބަރ އިން ފެށިގެން  04ސެޕްޓެމްބަރ
 2014އާ ހަމައަށް ސަމޯއާގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެކެވެ .މި ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވަފުދެގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ .މި ކޮންފަރެންސްގައި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި
ގޅުންހުރި ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .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 ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި
ދާއިރާތަކުން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި އަދި މިކަންކަން ހާޞިލުކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ އައިލެންޑް ވޮއިސެސް” :އަ މޯލްޑިވިއަން ޕަރސްޕެކްޓިވް“ ގެ
ނަމުގައި ސައިޑް އިވެންޓެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ސައިޑް އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން
އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އަދި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅެމުންދާ
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ނިޒާމަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.
ޖުމުލަ  115ޤައުމާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢާތްތައް ބައިވެރިވި މި ބައްދަލުވުމުގެ
ޝިޢާރަކީ “ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް ތްރޫ ޖެނުއިން އެންޑް
ޑިއުރެބަލް ޕަރޓްނަރޝިޕްސް” އެވެ.
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ެއންމަޑި :ހިމާޔަތްކު ެރވިފައިވާ ެއއްޗެއް
 4އައްޑޫ މަންޓާ ޕޮއިންޓް (ކަނޑިހެރަ މާކޑު ކަނޑު އޮޅި)
މިއީ މުޅި އަހަރުތެރޭގައި އެންމަޑި ޒިޔާރަތްކުރާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަނޑިހެރަ (މާކަނޑު ކަނޑުއޮޅި) އާއި އެތަން ވަށައިގެންވާ
ކަނޑާއި ،ފަރާއި  ،ފަޅާއި އެއްގަމުގެ  724ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ .މިތަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މިސަރަހައްދަށް
ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި އެތަނުގެ މާހައުލު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ،އެތަނަށް ފީނުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ
ތކަށް ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުމެވެ.
ދރުންތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެފަދަ ގޮ ަ
ފަރާތްތަކުން އެސަރަހައްދުގެ މާހައުލަށާއި ި
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 5ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް (އައްޑޫ ސިޓީ)
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރިއަށް ފެތިފައިވާ “ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ” ނައު އޮތް 64
ހެކްޓަރުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު 13 ،ސެޕްޓެންބަރ  2018ގައި ވަނީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައެވެ .މިސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ
ބޭނުމަކީ “ބްރިޓީޝް ލޯޔަލްޓީ” ނައު އޮތް ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމެވެ.

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓު ޕެލޭނު ވަނީ ހެދިފައި .އޭގެތެރޭގައި:
އައްޑޫ ނޭޗަރޕާކް

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރޕާކް

އީދިގަލި ކިޅި

ބަންޑާރަ ކިޅި

ކޯއްޓޭ އޭރިއާ

ދަޑިމަގު ކިޅި

ބ .އަތޮޅު އޮޅުގިރި
ބ .މެންދޫ

އައްޑޫ މަންޓާ ޕޮއިންޓް
ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކު

ފަޅުމިޔަރެއް
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ނ ަޗރ ޕާކް
ައ ްއޑ ޫ ޭ
އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްމެ ދެކުނުގައިވާ ތިމާވެށީގެ ޚާއްސަ ސިފަތެކެއް ލިވބިގެންވާ ،ދިރޭތަކެތީގެ

ނަސްލުތަކުން މުއްސަނދި ފަރުތަކާއި ،ވިލު ނޫކުލައިގެ ފަޅުތަކާއި ،ކުޅި ފާ ޗަސްބިންފަދަ ތަންތަން ހިމެނިފައިވާ
ރީތި ތަނެކެވެ .އަދި ނިސްބަތުން ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް މަދު ،ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު އަދި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގޮތުން

އެއްމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީއެވެ.

މި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން އަދި ފަހަކަށް އައިސް
ފަތުރުވެރިކަމުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ބައެކެވެ .އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގެ ވައިގެ ބަނދަރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ

ވައިގެ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ފެށުމާއިއެކު މި ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވަނީ އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް
ލިބިފައެވެ .އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ތަފާތު ޤުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ
މެދުގައިވެސް މިއީ މަޤްބޫލު ތަނެކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކި
އެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވިޒިޓަރ ސެންޓަރު އެއް ވަނީ އީދިގަލި ކިޅި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.

އަދި އީދިގަލިކިޅި އަދި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދުގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެގޮތަށް ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި
ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައްވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ހެދިފައިވާ ވިއު ޕޮއިންޓްތަކާއި ،ބޯޑް ވަރކްތަކާއި ،ރޭންޖަރ

ހަޓުތަކާއި ،ކޯއްޓޭގެ ޕިކްނިކް ސަރަޙައްދު ހިމެނެއެވެ.

އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ހިނގާފައި ނުވަތަ ޓުއަރ ގައިޑަކާއެކު ބައިސްކަލުގައި

ނުވަތަ ބަގީއެއްގައި އީދިގަލި ކިޅި އަދި ކޯއްޓޭ ސަރަޙައްދު ބަލައިލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހިމެނެއެވެ .ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަ

ދޫނިތައް ކަމުގައިވާ ދިވެހި ކަނބިއްޔާއި ހުވަދޫ ރާބޮންޖާއި އަދި އީދިގަލިކިޅި ސަރަހައްދުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ
ތަފާތު ދޫނިތަކުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކާއި ދޫނިތަކުގެ ލަވަތަކުގެ އަޑު އަދި އިރުއަރާ ވަގުތާއި އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު
ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު މި ނޭޗަރ ޕާކުން ލިބޭނެއެވެ .އަދި ކެނޯ ނުވަތަ ޕެޑުލް ބޯޓުތަކުގައި ތަނުގެ ރީތިކަން ބަލާލެވޭނެ

ފުރުސަތުވެސް މި ނޭޗަރ ޕާކުން ލިބެއެވެ.
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ކޯއްޓޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މުރަކަ ފަރުތަކުގެ މާހައުލާއި އެތަނުގައި އުޅޭ ކުލަކުލައިގެ މަސްމަހާމެހި ،ފީނައިގެން

ނުވަތަ ސްނޯކެލް ކޮށްގެން ހަމަ ލޮލުން ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ކޯއްޓޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޕިކްނިކް
ސަރަޙައްދުން ލިބެއެވެ .އަދި ސްނޯކެލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ
އިންތިޒާމުތައްވެސް މި ނޭޗާރ ޕާކުން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނޭޗަރ ޕާކުން ދަނީ ކަނޑިހެރަ މާކަނޑު ޗެނަލް (މަންޓާ ޕޮއިންޓް) އަދި ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ޝިޕްރެކް (އިނގިރޭސި

ނއު ފެތިފައި އޮތް ސަރަޙައްދު) ބަލަހައްޓައި އެ ސަރަޙައްދު ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.
ަ

އައްޑޫ ނޭޗާރ ޕާރކް
115

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ތިމާވެށީ ެގ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމު ެގ ގޮތު ްނ ހުޅުވާލި ފޮޓޯ މުބާރާތުން ހުށަހެޅުނު ފޮޓޯތައް ނައިބު ރައީސް
ޢަ ްބދުﷲ ޖިހާދާއި މިނިސްޓަރ ޠާ ިރޤް އިބްރާޙީމް ބައްލަވައި ަލއްވަނީ
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އާއްމު ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި
ބަޔޯޑައިވާރސިޓީ ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ‘ސްމޯލް ގްރާންޓް’ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެކިއެކި

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިއެވެ .އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި
ހިތްވަރު ދިނުމަށް“ ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު” ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި

ހިންގާ ބެޗެލާރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓު ކޯސް ހެދުމަށް  16ކުދިންނަށް ވަނީ ސްކޮލާޝިޕް
ދެވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި  3ފުލް ސްކޮލާޝިޕް އާއި  13ޕާޝިއަލް ސްކޮލާޝިޕްވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ “ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖާޑް
ސްޕީސިސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ (ސައިޓީސް)” ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސާވިސްއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  2015 ،2014އަދި  2016ވަނަ އަހަރު  2ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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ތިމާ ެވށީގެ ާދއި ާރއި ްނ އާ ްއމު ްނ ހޭލު ްނ ެތރިކު ުރމު ެގ ޮގ ުތ ްނ
ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ހި ްނގާ ަފއިވާ ަމ ަ

ާއރޯ އިވެ ްނޓްގަ ިއ ތިމާ ެވއްޓާބެހޭ ވަޒީ ުރ
ޠާ ިރޤް އިބްރާ ީހމް ގަސްއިން ުދމުގައި ޢަ ަމލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަ ްނނަވަނީ
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތައްވަނީ ހިންގާފައެވެ .މިގޮތުން ،މަދަރުސާގެ

ދަރިވަރުންނާއި ،ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ޤަވާއިދުން ހިންގާފައިވެއެވެ .އަދި “ސްޓޭޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  ”2016ވަނީ ނެރެފައެވެ .ސްޓޭޓް އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިޕޯޓް (އެސް.އޯ.އީ) އިކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މި މިނިސްޓްރީއިން

ނެރުމުން އަންނަ ރިޕޯޓެކެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ކޮލިޓީއާއި

ރަށްތަކުގެ ފެންފަށަލައާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ކުނީގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތާއި ހޭޅިފަށާއި ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ޙާލަތު
އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރުން  2015ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި ގުޅިގެން މަދަރުސާގެ
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް“ ،ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށީގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ” ބޭއްވުނެވެ 2 .ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި މަހާސިންތާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން  250އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

ބައިވެރިވެ ،ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ދަރިވަރުންގެ ރޯލާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ

ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން  2016ވަނަ އަހަރު ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި
ރމުގެ” އިޤުރާރުގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން “ތިމާވެށި އާރޯ ކު ު
117

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ނޖްކު ުރމާއި
ެކމި ަކލް ެމ ޭ
ާރ ްއ ެޖއި ްނ

ޯއ ޯޒ ްނ ަފ ަށ ަލ ހިމާ ަޔތްކު ުރ ަމ ްށ
ސ ްއ ަކތް
ޮކ ްށ ަފއިވާ ަމ ަ

ރާއްޖޭގެ ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލް ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތުގެ ތެރެއިން
އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި  1987ވަނަ އަހަރުގައި އުފެދު ު
ނ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބަސްވުން ،މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް
ދަ އޯޒޯން ލޭޔަރގައި  1989ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން
މިހާރު ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފިނިކުރާ ނިޒާމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ
މާއްދާއެއްކަމުގައިވާ ހައިޑްރޯ ކްލޯރޯ ފްލޯރޯ ކާބަންސް (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ) 2020ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރުގައި މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން
އެޗް.އެފް.ސީ މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކިގާލީ އެމެންޑްމަންޓަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.
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މި ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  2016އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހައިޑްރޯ ކްލޯރޯ ފްލޯރޯ ކާބަންސް (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ) ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ  6ފަރާތަކަށް ވަނީ މާލީ އެހީ ދީފައެވެ .މި އެހީގެ ދަށުން 6
ގހަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖުމުލަ 3,689,879
ކުންފުނީގައި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އެހެން ޭ

ރުފިޔާ ވަނީ  6ކުންފުންޏަކަށް ދީފައެވެ.

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ރިކަވަރ ކުރާނެ އާލާތްތައް ވަނީ 20

ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސް ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާނެ 8
އައިޑެންޓިފަޔަރސް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސަރވިސްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު ވަނީ ޑިސެމްބަރ  2015ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ .މި

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  31މެއި  2016ގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް އެތެރެކުރުންވަނީ

މަނާކޮށްފައެވެ.

 2020ގެ ނިޔަލަށް އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލުމަށްއެހީތެރިވުމުގެ

ގޮތުން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ
ރމްތައް ކުރިއަށް ދަމުންނެވެ.
ރމުގެ ޕްރޮގް ާ
އެއްގައި ސޮއިކޮށް އޭގެ ދަށުން ތަންފީޒީ އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކު ު

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް-އައުޓް މެނޭޖުމަންޓު ޕްލޭންގެ ދަށުން

 2016ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  35%މަދުކުރުމުގެ ޓާގެޓާއި އެއްގޮތަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ  2016ވަނަ އަހަރު
%

މަދުކުރެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗައިނާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފްލޭމަބަލް ރެފްރިޖަރަންޓް

ޖހޭ އުސޫލްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
ގެންގުޅޭނެ ގޮތާއި ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާއި ،އަދި ރައްކާ ކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ެ

މަސައްކަތް ފެއްޓިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެންހުރި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ

އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށްޓަކައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖުމަންޓު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި
ފޔަވަޅުތަކާއި
ޖހޭ ި
ރމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަޅަން ެ
ކިގާލީ އެމެންޑްމަންޓްގެ ދަށުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސް އައުޓް ކު ު

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ އެހީއާއެކު “އޯޒޯން ޓު ކްލައިމެޓް
އެކްސްޕޯ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ރައުންޑްޓޭބަލް  ”2017ބޭއްވުނެވެ.
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ޒިން ާމދާރު ގޮތެ ްއގައި އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ުގ ޭޅގޮތު ްނ
ޭބއްވި ސަރަ ަހއްދީ ފެން ަވރުގެ މަޝްވަރާ ބައް ަދލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި މިނިސްޓަރ
ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރުމަކީ އިންސާނީ ސިއްހަތާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅޭނެ މުހިއްމު
ދމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ
ހ ު
ފިޔަވަޅަކަށް ވީހިނދު ،މި މައްސަލައަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހައްލެއް ޯ
ފަރާތުންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ޕްރޮފައިލެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
އަދި ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް މެނޭޖުމަންޓު ޑޭޓާބޭސްއެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި
ގުޅިގެން ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ .ހަމައެހެންމެ ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ސްޓޮކް ފޯމް ކޮންވެޝަންގެ ދަށުން ޕަރސިސްޓަންޓް
އޮގަނިކް ޕޮލޫޓަންސް އަށް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭންއެއް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި ޑޭޓާބޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް
އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި މިހާރު މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުންގެންދާ
ތޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓްކުރެވި  ،ފަސޭހަކަމާއެކު ދާދިއަވަހަށް ހުއްދަލިބޭނެ އިން ި
ކެމިކަލް އެތެރެކޮށް ގުދަންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި

ކެމިކަލުގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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ނކު ުރ ަމ ްށ
ތިމާ ެވށީ ެގ ާދއި ާރ ެގ ޤާ ޫ
ނނީ ޮއނި ަގނޑ ު ަހ ުރ ަދ ާ
ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ޮކ ްށ ަފއިވާ ަމ ަ
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް
ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 2018/R-106

 13ސެޕްޓެންބަރ  2018ދުވަހު ވަނީ ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު 2018/R-105

 13ސެޕްޓެންބަރ  2018ދުވަހު ވަނީ ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

ގުދުރަތީ ނުވަތަ ތަބީއީ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 2018/R-78

 5އޯގަސްޓް  2018ދުވަހު ވަނީ ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި ،ގެންގުޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކި މޫސުންތަކުގައި ހިޖުރަކުރާ ދޫނީގެ އާބާދީތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި،
ބހޭ ޤަވާއިދު” އެކުލަވާލައި 21 ،އޮގަސްޓް 2014
“ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި ގެންގުޅުމާ ެ

ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން
“ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު” ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 9

ފެބްރުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.
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ފުވައްމުލަކު ަޗސްބިން ސަރަ ަހއްދު :ހި ާމޔަތް ކުރެވިފައި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުން
“ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު” ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ  4ފެބްރުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު

ގެޒެޓުގައި
2014

ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ“ .ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު” ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ  8އެޕްރީލް

ވަނަ

ވހު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.
ދު ަ

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ،އުފުރުމާއި ،ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުން
“ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ،އުފުރުމާއި ،ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާބެހޭ“

ޤަވާއިދު ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ  30ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.
ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން

“ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދު” ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ  30ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ

ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.

ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަ ޙަ އްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުން
އދު” ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 12
“ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާ ި

ވހު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.
ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ދު ަ

އދު” ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 2
“ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާ ި

ވހު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.
ޑިސެމްބަރު  2014ވަނަ ދު ަ
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ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙް ކުރުން
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު” ގެ  1ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 09

އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު” ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 30

އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު” ގެ  3ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 11

އޮގަސްޓް  2016ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

ގ

ގ

އދު” ގެ  4ވަނަ އިޞްލާޙު ވަނީ 19
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާ ބެހޭ ޤަވާ ި

ޖަނަވަރީ  2017ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

މުރަކަ
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ޝ ްނ
ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނ ްޓ ޕް ޮރ ެޓ ކް ަ
އޭޖެ ްނސީ (އީ.ޕީ.އޭ)ގެ ޚި ުދ ަމތް
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ޝ ްނ ެއޖޭ ްނސީ ގެ
ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނ ަޓލް ޕް ޮރ ެޓ ކް ަ
ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ަމ ަ
ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތް
ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި ،އެތަންތަނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި އިންތިޒާމުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ހިންގާ

ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން
އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރެގިއުލޭޝަން ތަންފީޒުކުރުން
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރުމާއި ޤުދުރަތި އަދި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ
މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި އެ ކަންކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ތިމާވެށްޓަށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ކުނިބުނި ނައްތާލުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް

އެކުލަވާލައި ،ކުނިބުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން

ގެންދޭތޯ ބެލުން

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ލިބެ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ތިމާވެށީގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް
ތަޢާރަފުކޮށް ،އެކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން ހަދާ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން،

އަދި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ
ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމާއި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން .އަދި ،ކަމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާދިނުން
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ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި ،ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސެންސް
ދޫކުރުމާއި ،ދޫކުރާ ލައިސަންސާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުމުން ދޭތޯ ބެލުން

ރާއްޖޭގައި ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ފެނުގެ

ތކުން މި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ަ

ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަޖިސްފެން އުކާލުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ވިޔަފާރި

އުސޫލުން ދިނުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކުން ،އެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި،

އަގު ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައި ،އަގު

ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް
އޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
ރކުރުމުގެ ގޮތުން ަ
ބަލައި ،ދެފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެ ި

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލްތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ «ނޮލެޖްބޭސް» އެއް ޤާއިމުކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ،މި މަޢުލޫމާތު

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ،ރަށް ގިރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށް،

އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދިނުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް އުފެދި އެތަންތަނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ސެޓެލައިޓް އިމޭޖަރީއާއި އޭރިއަލް

ފޮޓޯގްރަފީފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައި ،ޖިއޮގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ބިން ހިއްކުމާއި ،ފަޅުކޮނުމާއި ،ބަނދަރުހެދުމާއި ،ނެރުގޮއްވުންފަދަ ކަންކަމުން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ،

މިކަންކަން ތިމާވެށްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ،އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި
ތަޖުރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ކިލަނބުކަން (ޕޮލިއުޝަން) ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލުތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ

މަޢުލޫމާތާއި ،ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން

ދިރެތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލުތަކާބެހޭ ދިރާސާކޮށް ،އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން
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ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި ބަޔޯޓެކްނޯލޮޖީއާއި ބަޔޯސޭފްޓީގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާތަކާއި ތަޙުލީލްތައްކޮށް،
ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާއި ،ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

ހަކަތައާބެހޭ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސައެންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ތަޙުލީލުތައްކޮށް،

ކަމާބެހޭ «ނޮލެޖްބޭސް» އެއް ޤާއިމުކޮށް ،ބަލަހައްޓައި މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެނެ އިންތިޒާމު

ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް އޯޝޮނޮގްރާފީއާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ނދާ ބަދަލުތައް ބަލައި ،މިފަދަ
ޖައްވުގައި ހިމެނޭ ގޭސްތަކާއި ،ދުމާއި ކުނޑިފަދަ ތަކެތީގެ މިންވަރަށް އަންނަމު ް
ކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމަތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ،މިކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ަ

ހަމަޖެއްސުން

ރާއްޖެގައި ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު (އީ.އީ.ޒެޑް) ގެ ތެރޭގައި ހުރި ހަކަތަ އުފެއްދިދާނެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބާތޯ

ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ތިމާވެށްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ކަމާބެހޭ «ނޮލެޖްބޭސް» އެއް

ޤާއިމުކޮށް ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުން

ފުވައްމުލަކު ކިޅި ސަރަހައްދު
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އީ.ޕީޭ .އ ެގ ެމ ްނޑ ޭ ުޓ ެގ ަދ ުށ ްނ ވޭ ުތ ެވދ ަިޔ ަ 5އ ަހ ުރ ކު ެރވި ަފއިވާ
ފާ ަހ ަގ ޮކ ްށލެވޭ ަބ ެއ ްއ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ:
 692އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން  523ރިޕޯޓު ވަނީ ފާސްކުރެވިފައި
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އީ.އައި.އޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން  47ރަށަކަށް އިންސްޕެކްޝަން
ނކަން މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެންގިފައި
ދަތުރުތައް ކުރެވި އިސްލާޙުކުރަންވީ ކަ ް

ފރާތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގާ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަވަނީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވިފައި
ަ 976
އައު ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭސްލައިން އެންވަޔަރަންމަންޓް އަދި ސޯޝަލް ސާރވޭތަކެއް

ރޙައްދެއްގެ ސާރވޭ ފުރިހަމަކުރެވި މީގެ ތެރެއިން  05ސަރަޙައްދެއް ވަނީ
ވަނީ ކުރެވިފައި .މިގޮތުން  11ސަ ަ

ހިމާޔަތްކުރެވިފައި

ރަށް ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ދިރާސާކޮށް ،ގިރާ ރަށްރަށުގެ ލިސްޓު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ
ކުރެވިފައި .މިގޮތުން  45ދިރާސާ ދަތުރު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ކުރެވިފައި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް މެނޭޖުމަންޓު ޕްލޭން އަދި ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލައި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައި .މިގޮތުން  05އަހަރުތެރޭ  24ފަރާތަކާއި

މެދުވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި

މާލެއަށް ދޫކުރާ ޑީސެލިނޭޓަޑް ފެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން  1127ސާމްޕަލް ނެގި ޓެސްޓް ވަނީ ކުރެވިފައި

އަދި ވިލިގިލިއިން  1139ސާމްޕަލް އަދި ހުޅުމާލެއިން  1004ސާމްޕަލްވަނީ ޓެސްޓްކުރެވިފައި .އަދި އަތޮޅު ތެރެއިން
 549ސާމްޕަލްވަނީ ޓެސްޓްކުރެވިފައި .މީގެ އިތުރުން  15ރިސޯޓެއްގެ ފެނުގެ ކޮލިޓީވަނީ ޓެސްޓްކޮށް އަދި ފެނުގެ
ކޮލިޓީގައި މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއަށް ވަނީ އެންގިފައި
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 74ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމުވަނީ  05އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިފައި
ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބެލުމަށް  40އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރު ވަނީ ކުރެވިފައި
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ  18ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން އަދި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ  12ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންވަނީ ފާސްކުރެވިފައި
އޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައި
ފނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޮ
 28ފަރާތަކަށް ވަނީ ެ
ކުނި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކުނިކޮށިތަކުގެ ލޮކޭޝަން އެޕްރޫވްކުރުމާއި ކުނިކޮށި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ

ދިނުމާއި ،ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އަޅާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައި

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މެންޑޭޓާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޢާއްމުންގެ

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ގިނަ

ޙަރަކާތްތަކެއްވަނީ

ކުރެވިފައި.

މިގޮތުން

ކުރެވޭ

ކޮންމެ

ދަތުރެއްގައިވެސް ޢާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައި

ޓޫރިސްޓަކު ރާއަޖޭގެ ކަނޑުގެ ހަޒާ ާނގެ މުއްސަނ ިދ ކަން ބަލަ ުމންދަނީ
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ސ ަމ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދލު ަތކާ ގުޅޭ ޮގތު ްނ ަޤ ުއމީ ައ ި
ދ
މޫ ު
ސ ްއ ަކތް ަތ ްއ
ަބއ ަިނލް ައ ުޤ ވާމީ ެފ ްނ ަވ ުރ ަގއި ކު ެރ ުވ ުނ ަމ ަ

މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޠާރި ްޤ އިބްރާޙީ ްމ “ދަ މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކަލައިޑޮސްކޯޕް”
ަރއީސުލްޖުމް ޫހރި ްއޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީ ްނ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ހަދިޔާކު ަރއްވަނީ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުދި އަދި ބިންތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރާ އިއްތިހާދު
އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން  2015ވަނަ އަހަރުން

ފެށިގެން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ޙަވާލުވެފައެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ރިޔާސަތުގެ މުއްދަތު

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަހުން ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ .އެއޯސިސް އަކީ 44 ،ޤައުމާއި އަދި އޮބްޒާވަރުން

ހިމެނޭ އިއްތިހާދެކެވެ .މީގެ ތެރެއިން  39ޤައުމަކީ ،އ.ދ ގެ މެންބަރުން ކަމަށްވާއިރު ،މިއީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ

ޤައުމުތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު  28އިންސައްތަ ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރެކެވެ .އަދި އެއީ އ.ދ ގެ މެންބަރުންގެ

 20އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ އިއްތިހާދެކެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ،ޝާމިލު
ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،މޫސުމަށް

އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށާއި އަދި ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި މި ދާއިރާއިން ތަފާތު
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް އިތުރު އެހީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
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ރާއްޖޭގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުހިއްމު ދެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގައި
އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެވުނު،
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޑިސެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެވުނު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުން ކަމަށްވާ ޕެރިސް އެގްރީމަންޓެވެ .މި އެއްބަސްވުންތައް

ރމަށާއި ،މިޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުގައި ރާއްޖެ ވަނީ
އެކުލަވާލުމުގައި ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް ކު ު

އިސްވެ ވަކާލާތުކޮށްފައެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ،ޕެރިސް އެގްރީމަންޓާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން
 2030ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ “ކުލައިމެޓް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް” ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އިންޓެންޑެޑް
ނެޝަނަލީ ޑިޓާރމައިން ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އައި.އެން.ޑީ.ސީ) ތައްޔާރުކޮށް ،އ.ދ ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ
ބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ވަނީ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައެވެ .މި އެކްޝަން ޕްލޭންގައި،
ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ވިހަ ގޭސް މަދުކުރުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތަކާ އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ކުރަން
ރާވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެވެ.

އިރުވައިގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވާ ،ބޯފެނުގެ ދަތިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ރަށްރަށުގައި ފެނުގެ

ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމަށް ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް
އުފައްދާފައިވާ އ.ދ ގެ 'ގްރީން ކުލައިމެޓް ފަންޑް' މެދުވެރިކޮށް  23މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ 2015
ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔޫ.އެން.

ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅިގެންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމުގެ ގޮތުންކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި މިކަމަށް

މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ އިދާރާތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް  4މިލިއަން
ޔޫރޯގެ ހިލޭ އެހީ  2015ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައެވެ .މި އެހީގެ ދަށުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ފުރަތަމަ މަޝްރޫޢު ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ ދުރާލާ އިންޒާރު ދޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާ
ނ ފަށާފައެވެ.
ޒކޮށްގެން މިހާރު ވަ ީ
ކުރުމަށް އަމާ ު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އ.ދ ގެ މުޢާހަދާ އަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާ ރި ޕޯ ޓް  2016ވަނަ އަހަރު ވަނީ

ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ރި ޕޯ ޓްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އަދި މިކަމުގައި ހުރި

ގޮންޖެހުންތައް ވަނީ ބަޔާން ކުރެވިފައެވެ .މި ރި ޕޯ ޓްގެ ސަބަބުން ،މިދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީތައް އިތުރަށް

ދުނިޔެއަށް ހާމަވެ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި އަދި މިކަމަށް ހޭނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އިތުރު
އެހީ ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 2015ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ “ޕެރިސް އެގްރީމަންޓް”،

ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެއޯސިސް މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު އަދި އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ މި
ޤައުމުތަކުގައި އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުމަށާއި ،ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް
ރާއްޖެ އިސްނަގައިގެންވަނީ ޙަރަކާތެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްފައެވެ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުއަބަލް އެނަރޖީ އޭޖެންސީ
(އައިރީނާ) އާއި ގުޅިގެން ،އިނީޝިއޭޓިވް ފޯ ރިނިއުއަބަލް އައިލެންޑް އެނަރޖީ (އައިރީ) ގެ ނަމުގައި  2016ވަނަ
އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު މޮރޮކޯގައި ބޭއްވުނު އ.ދ ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ޖަލްސާގެ ހަވާސާގައި
ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކުރެވުނު މި ޙަރަކާތުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ތަފާތު ޤައުމުތަކާއި އަދި
ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީ ހޯދޭތޯ ރާއްޖެ އިސްނަގައިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .އައިރީގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން
ފެށުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ،ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ވަޒީރުން ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް
2017ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  10ން  11އަށް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ޝ ްނ މޫސުމާބެ ޭހ ޖެނެރަލް ެއސަމްބްލީގެ ަހވާސާބައް ަދލުވުމުގަ ިއ މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް
ޔު ަނއިޓެޑް ނޭ ަ
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ކް ަލއި ެމ ްޓ ޗޭ ްނޖް ޑިޕާ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ ކާމި ާޔބީ ަތ ްއ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނެނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުގައެވެ .މިކަމުން
ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކޮށް އަދި ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް

ސަރުކާރުން ދަނީ ވަރަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ .މި މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ
ގޮތުން ،ބައިންއަޤުވާމީ މަސްރަހުގައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށްފައެވެ .މީގެއިތުރުން،

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުން ދަނީ މުހިއްމު
ފިޔަވަޅުތަކެއް ކުރިއަށް އަޅަމުންނެވެ.

އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރުން:
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ހާސިލުކުރުމުގައި ،ކުދި އަދި ބިންތިރި ޖަޒީރާ

ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތާއި ރާއްޖެއިން
ޙަވާލުވީ  2015ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައެވެ .ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން މިފަދަ މުހިއްމު ކާމިޔާބީއެއް ޙާޞިލުކުރުމުގައި

މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ވަރަށް އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ .ރާއްޖެގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއޯސިސްގެ ފަރާތުންވަނީ،

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުހިއްމު ދެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ،
ދމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އަދި
 2015ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެވުނުެ ،

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެވުނު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުން
ޖޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ މަސްލަޙަތު
ކަމަށްވާ ޕެރިސް އެގްރީމަންޓެވެ .މި އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ،ކުދި ަ

ތކޮށްފައެވެ .މި މަސައްކަތުގައި ،ކުދި ޖަޒީރާ
ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ،މި ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުގައި ރާއްޖެވަނީ އިސްވެ ވަކާލާ ު

ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތުކޮށް މިފަދަ ޤައުމުތަކުގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ގިނަގުނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކޮށްފައެވެ .ރާއްޖެއަކީ ،އެއޯސިސް އުފެއްދުމުގައިވެސް މުހިންމު
ފއިވާ ޤައުމެކެވެ .އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު މިހާރުވަނީ 2018
ދައުރެއް އަދާކޮށް ަ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުން:
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ފެށި މި

މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ހާއްސަ
ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި
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އަދި ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމާއި ،މިކަމަށް ހޭނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުން
ޢަމަލު ކުރާނެ ހާއްސަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމެވެ .މި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ ގިނަ ދާއިރާތަކާއި

މަޝްވަރާކުރެވި އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވަނީ ހޯދިފައެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު
ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކުރެވުނީ  10އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް ރާއްޖެއިން ބަލައިގަތުން:
އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްއަށް

ވ އިޞްލާޙް “ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް”ގައި  1ޖުލައި  2015ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުންވަނީ
ގެނައުމަށް އެއްބަސްވެފައި ާ
ބައިވެރިވެފައެވެ“ .ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް”ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ “އިންސްޓްރުމަންޓް އޮފް އެކްސެޕްޓަންސް”
އ.ދ.އާ ޙަވާލުކުރެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ .ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލަކީ ،ޖައްވަށް ދޫކުރާ

ވިހަގޭސް ކޮންޓްރޯލްކޮށް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާގެ
އކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލެކެވެ.
ދަށުން ެ

އ

“މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު” ރާއްޖޭގެ ފާރާތުން ހުށަހެޅުން:
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  2020ގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރާނެ އައު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން
ރާއްޖެއިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ އިންޓެންޑެޑް ނޭޝަނަލީ ޑިޓާރމައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އައި.

އެން.ޑީ.ސީ) ނުވަތަ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ތައްޔާރުކޮށް ،އ.ދގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ވަނީ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައެވެ .ރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކަލުން އަދި މިކަމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމިއްލައަށް ކުރާނެ
ކަންތައްތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީލިބިގެން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ،ކުދި

ޖަރީރާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށާއި އަދި ކުޑަކުރުމަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އ

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޖައްވަށް ބޭރުކުރެވޭ ވިހަގޭސް މަދުކޮށް ހަކަތައިގެ އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުން:
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  2020ގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރާނެ އައު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން
ރާއްޖެއިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ އިންޓެންޑެޑް ނޭޝަނަލީ ޑިޓާރމައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އައި.

އެން.ޑީ.ސީ) ނުވަތަ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ތައްޔާރުކޮށް ،އ.ދގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ވަނީ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައެވެ .ރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކަލުން އަދި މިކަމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމިއްލައަށް ކުރާނެ
ކަންތައްތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީލިބިގެން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ،ކުދި

ޖަރީރާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށާއި އަދި ކުޑަކުރުމަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި މަދު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

“ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް” ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ސޮއިކުރެއްވުން:
'' ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް'' ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،

އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި  22އެޕްރީލް  2016ވަނަ ދުވަހު
ސމިއްޔާތެއްގައެވެ .މި އެގްރީމެންޓުގައި 150އަށްވުރެ
އެކަމަށްޓަކައި އދ .ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަ ް

ގިނަ ޤައުމުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކޮށް ފުރަތަމަ ތަސްދީގުކުރި ޤައުމުތަކުގެ
ތކުގެ މައްސަލައަށް އެންމެ ނާޒުކު އެއް
ތެރޭގައި ރާއްޖޭ ހިމެނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ަ

ޤައުމެވެ .އެހެންކަމުން ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް،

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި 1987 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ ގެންދަނީ ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ .އަދި އދ.

ގެ މޫސުމަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ ).އާއި ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލް އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކޮށް ތަސްދީޤްކުރި

ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ.
އ

ގްރީން ކްލަމެޓް ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ މަޝްރޫޢު ކާމިޔާބުވުން:
އިރުވައިގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވާ ،ބޯފެނުގެ ދަތިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ރަށްރަށުގައި ފެނުގެ

ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޢަމަލީ މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުމަށް ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް
އމެޓް ފަންޑް' މެދުވެރިކޮށް  23މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ
އުފައްދާފައިވާ އ.ދ.ގެ 'ގްރީން ކުލަ ި
 2015ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައެވެ .މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .އާއި

ގުޅިގެންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.
އ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ދާއިރާއިން އިޓަލީ ވިލާތުގެ ހިލޭ އެހީ ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން ދިއުން:
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމުގެ ގޮތުންކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި މިކަމަށް

މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ އިދާރާތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް  4މިލިއަން
ޔޫރޯގެ ހިލޭ އެހީ  2015ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅުވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ .މި އެހީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް

މިޓިއަރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްގެ ދުރާލާ އިންޒާރު ދޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ މަޝްރޫޢުއެއް
މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

އ

ރާއްޖޭގެ  2ވަނަ ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން:
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އ.ދ.ގެ މުޢާހަދާ އަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  2016ވަނަ އަހަރު

ތެރޭގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އަދި މިކަމުގައި
ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވަނީ ބަޔާން ކުރެވިފައެވެ .މި ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން ،މި ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އިތުރަށް

ދުނިޔެއަށް ހާމަވެ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި އަދި މިކަމަށް ހޭނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އިތުރު
ނދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެހީ ލިބިގެ ް
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މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

އ

އިނިޝިއޭޓިވް ފޮރ ރިނިއުވަބަލް އައިލެންޑް އެނާރޖީ:
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ،ރާއްޖޭގެ
ރިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނިޝިއޭޓިވް ފޮރ ރިނިއުވަބަލް އައިލެންޑް އެނާރޖީ  -އައިރީ

ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލައި 2017 ،އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް

އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ.

ސމާބެހޭ ޕެ ިރސް އެގްރީ ެމންޓުގައި މި ިނސްޓަރ ޠާ ިރޤް ސޮއިކު ަރއްވަނީ
ިނއުޔޯކުގައި ބޭއްވުނު ޫމ ު
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ިސ ެގ ޚި ުދ ަމތް
ސރވ ް
ޯމލްޑިވް ް
ސ މީޓި ޮއ ޮރ ޮލޖި ަކލް ަ
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ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ިސ
ސރވ ް
ޯމލްޑިވް ް
ސ މީޓި ޮއ ޮރ ޮލޖި ަކލް ަ

ޯމލްޑިވްސް ީިމޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފު ްނ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ުދވަސް
ފާހަގަކުރުމަށް ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ވަނީ
ކުރައްވާފައެވެ.

މި ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަކީ؛

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން ) (ICAOއާއި ވޯލްޑް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ) (WMOއިން

ޤަބޫލުކުރާ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް

)(QMS

ޤާއިމުކޮށް އޭވިއޭޝަންއަށް ފޯރުކޮއްދޭ ހިދުމަތްތައް
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 ISO 9001:2008ފެންވަރަށް ގެނެސް  5ޑިސެމްބަރ  2016ގައި އައިއެސްއޯ ސެޓްފިކެޓް ހޯދާފައި ވެއެވެ.

ޝ ްނ
ާރ ްއޖޭ ެގ ެ 11އ ައރ ޯޕ ްޓ ަގ ިއ ެވ ަދރ ް
ސޓޭ ަ
ެބ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ސޓޭޝަ ްނ
ރާއްޖޭގެ ެ 11އއަރޕޯޓުގަ ިއ ވެދަރ ް
ސމިޔާތުގެ ތެރެއިން
ބެ ެހއްޓުމަށްޓަކައި އެމްއޯ ޫޔގައި ސޮއި ުކރުމުގެ ަރ ް

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަޕޯރޓު ތަކުގައި އޮޓޮމެޓިކް ވެދަރ

ސްޓޭޝަން ހަރުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް  3.36މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހަރުކުރީ ޖުމުލަ  11އެއަރޕޯޓުގައެވެ .އެއީ:
1

ރ

އިފުރު

5

ލ

ކައްދޫ

8

2

ބ

ދަރަވަންދޫ

6

ގއ

ކޫއްޑޫ

9

3

ތ

ތިމަރަފުށި

7

އދ މާމިގިލި

10

ހދ ހަނިމާދޫ
ޏ

ފުވައްމުލަކު

11

ކ

ހުޅުލެ

ގދ ކާޑެއްދޫ

އޮޓޮމެޓިކް ވެދަރ ސްޓޭޝަންތައް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އެ އެއަރޕޯޓެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ސިވިލް މަސައްކަތްތަކެއް

ތކުންނެވެ.
ކުރީ އެ އެއަރޕޯޓެއް ހިންގާ ފަރާތް ަ
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ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޝންތައް ޓެސް ުޓކުރަމުން ެގންދަނީ
ޯމލްޑިވްސް މީިޓިއޮރޮ ޮލޖިކަލް ސަރވިސްގައި ޮއޓޮމެޓިކް ވެދަރސްޓޭ ަ

ހުޅުލޭގައި އޮޓޮ ެމޓިކް ވެދަރސްޓޭޝަން ަހރުކުރުމު ަގއި ޖަޕާނު ެގ ޓެކްނީޝަނަކު ހަރަކާތް ެތރިވަނީ
141
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ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ާރ ްއޖޭ ެގ އި ުތ ުރ ަ 25ރ ެށ ްއ ަގއި ޮއ ޮޓ ެމޓިކް ެވ ަދރ
ޝ ްނ ެބ ެހ ްއ ުޓ ްނ
ް
ސޓޭ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަދި އިޓަލީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ލޭންޑް

އެންޑް ސީ އާއި ދެމެދު  2015ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ ދަށުން،

ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައިވާ “އެންހޭންސިންގ ވެދަރ އެންޑް ކުލައިމެޓް މޮނިޓަރިންގ

އެންޑް ޑޭޓާ މެނޭޖުމަންޓު ކެޕޭސިޓީ އޮފް އެމް.އެމް.އެސް ފޯރ ރިޑިއުސިންގ ވަލްނަރަބިލިޓީސް އޮފް ކުލައިމެޓް

ޗޭންޖް އިން މޯލްޑިވްސް” އަކީ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއިން ދެމުންގެންދާ މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް

އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ  25ސަރަހައްދެއްގައި

އޮޓޮމެޓިކް ވެދަރ ސްޓޭޝަން ހަރުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ .މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު މަޝަރޫޢުގެ  99%ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް
ލަފާކުރުމުގައިެ ،މެޓް އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނެތް ސަރަޙައްދުތަކުގެ މޫސުން ވެސް ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެނެސްދިނުމުގެ

މަޤުޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ:
1

ހއ ހޯރަފުށި

8

ބ

2

ހއ ކެލާ

9

ބ

ގޮއިދޫ

3

4

ހދ ކުޅުދުއްފުށި
ށ

ފުނަދޫ

10

ޅ

ތުޅާދޫ

ކ

އޮޅުވެލި

5

ށ

ކަ ނޑިތީމު

12

ކ

ދިއްފުށި

17

6

ނ

މާފަރު

13

ކ

ގާފަރު

19

ދ

7

ރ

މަޑުއްވަރީ

14

ގުރައިދޫ

20

ތ

ބުރުނީ

21

ލ

މާވަށް

11

އއ ހިމަންދޫ

15

އއ ތޮއްޑޫ

22

ގއ

ކޮލަމާފުށި

16

ވ

ރަކީދޫ

23

ގއ

ގެމަނަފުށި

މ

މުލި

24

ގދ

ތިނަދޫ

ކުޑަހުވަދޫ

18

ފ

ނިލަންދޫ

25

ގދ

ފަރެސްމާތޮޑާ

މި ސްޓޭޝަންތަކުން އެތަނެއްގެ މޫސުމީ ޙާލަތު ދެނެގަނެ އަދި މި މަޢުލޫމާތު މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ
ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދެވޭނެއެވެ.

142

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސ މާ ެބހޭ އި ާދ ާރ ެގ
މޫ ު
ޓީވީ ެގ ަޒރީޢާއި ްނ

ސޓޫޑި ޯއ ައޕްގް ޭރޑ ް ކު ުރމާއި
ެވ ަދރ ް
ސދި ުނ ްނ
ސ ްނ ެގ ެނ ް
ަވގު ުތ ްނ މޫ ު

އޕްގްރޭޑް ކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ވެދަރ ސްޓޫޑިއޯ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ަ

ވަގުތުން މޫސުން ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު ފަށާފައެވެ .އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް  2018ވަނަ

އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ޙާދިޘާތަކުން ރައްޔިތުން
ސަލާމަތްވުމާއި ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ މޫސުމީ މަޢުލޫމާތު މި ސަރވިސްގެ ފަންނީ މާހިރުން މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން

ގެނެސްދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކުން ދުރާލައި ރައްކާތެރިވުމުގެ

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ފޯކާސްޓަރ ހުސެއިން އަ ްފޝަލް މޫސު ްނ ހުށަހަޅައި ެދއްވަނީ

ފޯކާސްޓަރ ޢަޒީމާ އަޙުމަދު ޫމސުން ހުށައެ ުޅއްވުމުގައި ހަރަކާތް ެތރިވަނީ
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ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ިސ ަގއި ބޭ ުނ ްނކު ާރ
ސރވ ް
ޯމލްޑިވް ް
ސ މީޓި ޮއ ޮރ ޮލޖި ަކލް ަ
ޑޮޕް ަލރ ެވ ަދރ ާރޑަ ުރ ަމ ާރމާ ުތ ޮކ ްށ ައޕްގް ޭރޑ ް ކު ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ
ައލު ްނ ބޭ ުނ ްނކު ަރ ްނ ެފ ުށ ްނ

ީމޓިއޮރޮލޮ ީޖގެ ވެދަރ ރާޑަރ މަރާމާތުކު ުރމުގެ މަސައް ަކތް ކުރި ައށްދަނީ
ޑޮޕްލަރ ވެދަރ ރާޑަރ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ  2015ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .ޖެހިގެން އައި

 2017ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އެމަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ .ރާޑަރުގެ މުހިންމު ގިނަ ބައިތަކެއް އާކުރުމާއި
އާ ސްޓޭންޑްބައި ޖަނެރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމާއި ރާޑަރަށް ބޭނުންވާ ޔޫ.ޕީ.އެސް ސިސްޓަމެއް ހޯދިފައިވާ މި މަރާމާތުގެ

މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  6.1މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވައިގެން އަދި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން

ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަސައްކަތް ނިމި ،ރާޑަރު އަލުން ބޭނުންކުރަން ފެށުމާގުޅިގެން މެޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހި
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މޫސުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދެނެގަތުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ފުޅާވެގެންގޮސް ،މެޓް
ރހުރި މަޢުލޫމާތު ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.
އޮފީހުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިވެ ،އިތުބާ ު

ޑޮޕްލަރ ވެދަރ ރާޑަރަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް މޫސުން ބެލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ،އެންމެފަހުގެ
ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ ރާޑަރެކެވެ .މިރާޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުލެއިން ފެށިގެން ގާތްގަޑަކަށް  250ކިލޯމީޓަރުގެ

ރޭޑިއަސް ތެރޭގައި ހިނގާ މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބޭނެއެވެ .މިރާޑަރުގެ

އެހީގައި ވާރޭވެހެމުންދާ ސަރަޙައްދާއި ވާރޭވެހެމުންދާ ބޯމިން ،އަދި ވާރޭވެހޭ ވިލާގަނޑު ދަތުރުކުރަމުންދާ މިސްރާބާއި
ބާރުމިން ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލާލެވި ،ވިލާގަނޑު ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ލައްވާލާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ވަގުތު
(ނައުކާސްޓިންގ) ވަރަށް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއެކު ދެނެގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ޑޮޕްލަރ ވެދަރ ރާޑަރުގެ ބޭނުން

ކޮށްގެން އެކި ފަށަލަތަކުގައި ޖެހޭ ވައިގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރުމުގެ އިތުރުން ވައިގެ

ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެ
ފަރާތްތަކާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ.
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ސޓަރ ޠާ ިރޤް އިބްރާ ީޙމް ވެދަރ ރާޑަރ ގެ އައުޓްޕުޓް ބައްލަވާ ަލއްވަނީ
މި ިނ ް

މޯލް ްޑވްސް މީޓި ޮއރޮލޮޖިކަލް ސާރވސްގެ ވެދަރ ރާޑަރ
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ިޝ ްނ ެގ ޚި ުދ ަމތް ަތ ްއ
ސ.ޑީ.ޖ ް
ެއ ް
ީސ ޑިވ ަ

ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި ަތ ަރ ްއޤީ ެގ ަލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ
ސ ކު ުރ ްނ
ޙާޞި ލު ަވމު ްނ ާދ މި ްނ ަވ ުރ ވި ަލ ެރ ް
އދ .އިން  2000ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި ސާސްކަފް ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގެ މުއްދަތު  2015ވަނަ އަހަރު

ތކެއް އ.ދ .އިން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ 2030 .ގެ ކުރިން
ހަމަވުމާއެކު ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އައު ލަނޑުދަނޑި ަ
ހާސިލުކުރަމަށް ކަނޑައެޅުނު ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އައު ލަނޑުދަނޑިތައް ނުވަތަ “ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުނު އ.ދ .ގެ ޢާއްމު
ގޯލްސް  ”2030ގެ  17ލަނޑުދަނޑި ވަނީ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ެ
ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައެވެ .އަދި މި ލަނޑުތަކާއެކު ހިމެނޭ  169ޓާގެޓް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ .އެޖެންޑާ  2030ނުވަތަ

ރމާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާ
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އައު ލަނޑުދަނޑިތަކާ ބެހޭ ފޯކަލްޕޮއިންޓުގެ ދައުރު އަދާކު ު
ގުޅިގެން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،މި މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި،

މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ،ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުމަކީ  1މެއި 2016

އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މިގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކޮށް ،ރާވާހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ މިނިސްޓީރިއަލް ލެވެލްގައި

“ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ” އެއް އެކުލަވާލާފައެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކޮށް

ރާވާހިންގުމާއި ،ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށާއި ،އަދި ފަންނީ ލަފަޔާއިއެކު ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަކުން ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓެކްނިކަލް
އކި ސެކްޓަރތަކުގައި ބެހިފައިވާގޮތާއި
ކޮމިޓީއެއް ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ލަނޑުދަނޑިތައް ެ

ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް ދެނެގަތުމަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  8އިން  9އަށް ޤައުމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި،
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް މިހާރު ހުރި އެކި ޕޮލިސީ ޑޮކއުމަންޓްތަކާއި ވަނީ މެޕްކުރެވިފައެވެ .މި
މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ އިތުރުން އެކިއެކި ސެކްޓަރތަކުގެ މާސްޓަރ ޕެލޭންތަކާއި ،ސްޓްރެޓެޖިކް

އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި މުޢާހަދާތަކާއި އެހެނިހެން ޕޮލިސީ ކަރުދާސްތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވުނެވެ.
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ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީ ެގ ލަނޑުދަނޑިތައް

މި ލަނޑުދަނޑިތައް މިނެކިރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ  232އިންޑިކޭޓަރތަކަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ އެސެސްމަންޓެއް ވެސް ވަނީ
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާއި ގުޅިގެން ހަދާފައެވެ .މިގޮތުން މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުރި އިންޑިކޭޓަރތަށް

ބަލައި އަދި އިދާރީ މަޢުލޫމާތުން އިތުރަށް ނެގޭނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްތޯވެސް ވަނީ މިހާރު ބަލާފައެވެ .ދެމެހެއްޓެނިވި
ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ ބެހޭގޮތުން ވޮލަންޓަރީ ނޭޝަނަލް

ރިވިއު ރިޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހައި ލެވެލް ޕޮލިޓިކަލް ފޯރަމް  2017ގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
މަސްރަޙުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ރިޕޯޓެވެ .މި

ރިޕޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި އަދި ބިން ތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮށްފާނެ

ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކާއި ނުރައްކާތައް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަކާލާތުކޮށް

މި ފަދަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އަޑު އުފުލުމަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ޚަބަރު ތައްޔާރުކޮށް
އުފެއްދުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަސާސްތަކަށާއި ތަފާސްހިސާބަށް ،އަދި މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ
ގޮތްތަކަށް ނޫސްވެރިން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް  03ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންްގ އެއްވެސް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

ބަނ ޮޑސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ަގއި ބޭއްވި ައއި.އާރު.އައި.އީ ބައްދަލުވުން
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އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް

ކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއި ،އެ ވުޒާރާތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ އެސް.

ޑީ.ޖީސްގެ ރެޕިޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް އެސެސްމެންޓެއް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

ރާއްޖޭގައި ހާސިލުކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މި ދަތިތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތް މި ރިޕޯޓުގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
ލަނަޑުދަނޑިއެއްގެ ލީޑް އަދި ކޯ-ލީޑް އެޖެންސީ ފާހަގަކުރެވި މި އެސެސްމެންޓް ވަނީ ނޭޝަނަލް މިނިސްޓީރިއަލް
ފއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އެސް.ޑީ.ޖީގެ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީއާއި
ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށް ަ

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ފުރިހަމައަށް ހާސިލުކުރުމުގައި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ
ދައުރު ވަރަށްވެސް ބޮޑެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އެސް.ޑީ.ޖީ ޑިވިޝަން

އަދި

އޖޭގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)ގެ ދިވެހިރާ ް

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ދެނެގަތުމަށާއި،
މށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ‘ސިވިލް
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރު ަ

ސޮސައިޓީ ފޯރަމް  ’2017އޮކްޓޫބަރ  2017 28-29ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި 100އަށް ވުރެގިނަ
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ތިން ސަރަހައްދެއްގައި މި ލަނޑުދަނޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

އިތުރުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން

ބޭއްވި ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި
ބެހޭގޮތުން“ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުން ،އަހަރެންގެވެސް ޒިންމާއެއް!” ،މި ތީމްގެ ދަށުން

 14ޖެނުއަރީ  2018އިން  12އޭޕްރީލް  2018އަށް ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ޕޯސްޓަރ ކޮމްޕެޓިޝަނެއް

ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .އަދި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްކޫލު ކުދިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް މިހާރު
ވަނީ އިންސާފުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެސް.ޑީ.ޖީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީއެއް މިހާރު

ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ދެމެހެއްޓްނިވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށާއި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އެކްޝަން ޕެލޭނެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން،

ޔުނިސެފްއާއި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯއާއި ގުޅުގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ޗައިލްޑް އިންޑިކޭޓަރ

ވޯކްޝޮޕެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

އދ .އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ާވ ސަފީރު ޝޯކޯ ނޯޑާ
އެންވަޔަރަ ްނމަންޓް މިނިސްޓަރ ޠާ ިރޤް އިބްރާ ީޙމް އަރިހުގައި ،ދެމެހެ ްއޓެނިވި ތަ ަރއްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް ދަ ްއކުވައިދޭ ޕޯސްޓަރުތަކާއެކު

ސސްގެ ބައް ަދލުވުން
އޭ.އޯި .
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސ ަމ ްށ ައ ްނ ަނ ަބ ަދލު ަތކާ ެބހޭ
މޫ ު
ސ ަނ ަޒ ެރ ްއ
ައ ުއ ޤާ ޫ
ސ ުވ ަމ ްށ ައ ަވ ް
ނނީ ެއ ްއ ަބ ް

މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޠާރިޤް އިބްރާޙިމް “ޕެރިސް ކްލައިމެޓް އެގްރީމަންޓް” ހުޅުވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ތަޢާރަފް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އ.ދ.ގެ މުޢާހަދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން

އޮން ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ ).ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އަދި ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ

ކިޔޯޓޯ

ޢަމަލު

ޕްރޮޓޮކޯލުގެ
ކުރާނެ

މުއްދަތު

އައު

ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ.ގެ

2020

ޤާނޫނީ

ބައިވެރިންގެ

ވަނަ

އަހަރު

އެއްބަސްވުމެއް
2011

ވަނަ

ހަމާވާތީ،

އެކުލަވާލުމަށް
އަހަރުގެ

ކިޔޯޓޯ

ޕްރޮޓޮކޯލުގެ

އިންތިޒާމުތަކެއް

ބައްދަލުވުމުގައި

ބަދަލުގައި

ހަމަޖެއްސުމަށް

ނިންމިއެވެ.

އަލަށް

އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމަކީ ،މިޤަރުނު ނިމެންވާއިރަށް ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން  1.5ޑިގްރީ

އާއި  2ޑިގްރީގެ މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް

އަމާޒުކުރެވިފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކަށް

ހެދުމަށް

ވަނީ

ކަ ނޑައެޅިފައެވެ.

އަލަށް

އެކުލަވާލެވޭ

ޤާނޫނީ

އެއްބަސްވުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  11–30ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި ބޭއްވޭ

ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ.ގެ ބައިވެރިންގެ  21ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި (ކޮންފަރެންސް އޮފް ދި ޕާރޓީސް

ނުވަތަ

ކޮޕް  )21ވަނީ އެޑޮޕްޓް ކޮށްފައެވެ .މިއެއްބަސްވުމާއި މީގައި ހިމަނާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ

ގޮތުން ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

މަޤްޞަދު

އަލަށް

އެއްބަސްވުމުގެ

އެކުލަވާލިޤާނޫނީ

މަޤްޞަދަކީ،

މައިގަ ނޑު

ބޭރުކުރެވޭ

ވިހަގޭސް

ޖައްވަށް

ދިރޭތަކެއްޗާއި،

ކާބޯތަކެތި

ނުވަތަ ގްރީންހައުސް ގޭސް (ޖީ.އެޗް.ޖީ) ގެ މިންވަރު މަދުކޮށް ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް ނުރައްކާތެރި
ނާންނަ

ބަދަލެއް

ބެހެއްޓުމެވެ.

މިންވަރަކަށް

އިންސާނުންނާއި،

މިގޮތުން

އުފެއްދުމާ އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ނުރައްކަލެއް
ކުރިމަތި ނުވާނެގޮތްތައް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

އަލަން އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމާ އަދި އެއާގުޅޭ ނިންމުންތަކުގައި ހުރި މައިގަނޑު ބައިތައް

އަލަށް

އެކުލަވާލެވުނުޤާނޫނީ

މިމުޢާހަދާގެ

ތަރައްޤީވަމުން

އަސާސްތަކާ
އަންނަ

އެއްބަސްވުމަކީ،
ހެދޭ

އެއްގޮތަށް

ވަކިން

ޤައުމުތަކަށް

ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ.ގެ

އެއްބަސްވުމަކަށް
ޚާއްޞަކޮށް

ދަށުން

އަދި

ވާންޖެހެއެވެ.

“އެއޯސިސް”ގެ

އަދި

އެކުލަވާލެވޭ

މިއެއްބަސްވުމަކީ،
ހާއްސަ

ޤައުމަތުކުގެ

ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް ހެދުމަށް މިޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ދަނީ ބާރުއަޅަމުންނެވެ.

މިއެއްބަސްވުމަކީ،

ބައްޓަން

ގޮތަކަށް

ވަކާލާތުކުރެއެވެ.

ތަރައްޤީވެފައިވާ
ކުރެވޭ

މި

ޤައުމުތަކުން

އެއްބަސްވުމަކަށް

އެއްބަސްވުމުގެދަށުން

އެޤައުމުތަކުގެ

ހެދުމަށްޓަކައި

މޫސުމަށް

ޒިންމާ

ތާރީޚީ

އަންނަ

ތަރައްޤީވަމުން

އަންނަ

ނަގަންޖެހޭފަދަ

ބަދަލުތައް

ޤައުމުތަކުން
ހުރިހާ

ކުޑަކުރުމަށް

ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވިކަމުގައިވިޔަސް ،ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އެ
ޙާލަތަށާއި

ޤައުމުތަކުގެ

ވަސީލަތްތަކަށް

ލިބެންހުރި

ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން

އަދި

މިފަދަ

އިތުރު ބުރައެއް އުފުލަންނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

ޤައުމުތަކަށް

މިޓިގޭޝަން

މިބައިގައި މައިގަ ނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ
ޑިގްރީ

ނުވަތަ

ގެންގުޅޭނެ

ތެރޭގައި

ކަންތައްތަކެވެ.
1.5

އަމާޒުތަކާ

ވަކިވަކި

މިގޮތުން

ޑިގްރީ)
އަދި

ދުނިޔޭގެ

ކުރަންޖެހޭ

އަމާޒަށް

ފިނިހޫނުމިން

ކަންތައްތަކާއި

ވާސިލުވުމަށް

ޤައުމުތަކުން

ކުރެވިދާނެ

ހިމެނެއެވެ.

މޫސުމަށް

އަޅަންޖެހޭ

ކުރާނެ

ކަންތައްތަކާ

ވަކި

މިންވަރެއްގައި

ފިޔަވަޅުތައް

ކަންތައްތައް

އަދި

ގުޅިގެން

ނިއުޓްރަލް”

ކުރުން

އަންނަ

އަދި

މިކަމުގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މީގެ

ކުރެވިދާނެ

ކަންތައްތައް

ލިބޭ

ގެއްލުންތައް

ހިމެނެއެވެ .ސާފުހަކަތައިގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އިތުރުކޮށް މިޤަރުނުގެ ދެވަނަ ބައިގައި
ބަދަލުތަކުގެ

ހިފެހެއްޓުމަށް

(2

ސަބަބުން

ދުނިޔެ “ކާރބަން

ކުޑަކުރުމަށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ލާޒިމްވާއިރު ،މިގޮތަށް އައުއެއްބަސްވުމުގައި

ތަރައްޤީވަމުން

އަންނަ

ޤައުމުތަކުންވެސް

ކަންތައްކުރުމަށް

ތަރައްޤީވެފައިވާ

ޤައުމުތަކުން

އަންނަނީ

ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލުކުރަނީ އެޤައުމުތަކުން

ކުރާކަންތައްތަކަކީ ،ކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތަކުގެ ބަދަލުގައި “ވޮލަންޓްރީ” ކަންތައްތަކަށްވުމަށެވެ .މިއީ،
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވާކަމެއް ނޫނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން
ބަހައްޓާނޭ ޓާރގެޓަކީ 1.5 ،ނުވަތަ  2ޑިގްރީ ކަމުގައި ކަ ނޑައެޅުންވެސް ހިމެނެނީ އަދި މިހާތަނަށް

އެއްބަސްނުވެވޭ ކަމެއްކަމުގައެވެ .ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ،އިތުބާރުހުރި ސައިންސްގެ
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ނޓް ެއ ް
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މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

އަލީގައި

ވަކާލާތުކުރަނީ

ތަކަށްވުރެ

ދަށްނޫން

ދުނިޔޭގެ

ފިނިހޫނުމިން

ބަހައްޓަންޖެހޭނީ

1.5

ޑިގްރީގައި

ކަމަށެވެ.

އަދި

މީގެއިތުރުން އައު އެގްރީމެންޓަށް ދެވޭ މިޓިގޭޝަން ކޮމިޓްމަންޓް ތަކަކީ މިހާރު ދީފައިވާ ކޮމިޓްމަންޓް
މިހާރަށްވުރެ

އަންނަޤައުމުތަކުން ގޮވާލައެވެ.

“އެންބިޝަސް”

ކޮމިޓްމަންޓް

ތަކަކަށް

ހެދުމަށް

ތަރައްޤީވަމުން

ބަދަލުތަކަށް ހޭނުން

އެޑަޕްޓޭޝަންގައި ހިމެނެނީ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންތައްތަކާ
އަދި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ވާހަކަތަކެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭ އެއްކަމަކީ،
އެޑަޕްޓޭޝަންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ “ފެންވަރުގެ އަމާޒެއް” ނުވަތަ ގްލޯބަލް ގޯލެއް
ކަ ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ .މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް ކުރާނެ ކަންތައްތަކާ،
މިކަމުގައި އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ،އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްލޭންތައް ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން
ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންނެވެ .ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއީ ކޮންމެހެން ކުރުން ލާޒިމު ކަންތައްތަކެއްގެ
ގޮތުގައި ދަނީ ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ .އެޑަޕްޓޭޝަންގެ ދާއިރާއިން އެންމެބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމަކީ،
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމުގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަޤައުމުތަކުން ޒިންމާ ނެގުމަށް ބޭނުންނުވާ
މައްސަލައެވެ.

153

ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ސނދި ަކމާއި
ދި ޭރ ަތ ެކތީ ެގ ަނ ް
ސ ލު ަތކު ެގ މު ްއ ަ
ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނި ިވ ަތ ަރ ްއޤީ

ރާބޮނދިާ :ރއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކު ެރވިފައިވާ ދޫންޏެއް
މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ލިޔުއްވި އާޓިކަލްއެކެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ،ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް

އަރިސްކުރަމެވެ 22 .މޭ  2017ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ދުވަހެވެ .ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ

ސސްޓެއިނަބަލް ޓުއަރިޒަމް” ނުވަތަ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ
ދުވަހުގެ  2017ވަނަ އަހަރު ޝިޢާރަކީ “ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެންޑް ަ
މުއްސަނދިކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމެވެ .މިޝިޢާރުގެ މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ

މުހިއްމުކަން އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ.
ރކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ .އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަހަރުކަމުގައިވާތީ2017 ،
ވަނަ އަހަރަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެ ި

ދކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޝިޢާރަކީ  2017ވަނަ އަހަރާއި ވަރަށް މުނާސަބު
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ މުއްސަނ ި

ޝިޢާރެކެވެ.

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ ހަޤީޤީ ޚަޒާނާއަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވި ފުރިހަމަ ތިމާވެށީގެ ނިޢުމަތެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފައިތިލަ ސާބިތުކުރާއިރު އެކަން އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ ތިމާވެށްޓާއި އެވެށީގައި
ރކޮށްގެންނެވެ.އއ ދެމެހެއްޓެނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
އުޅޭ ދިރުންތައް ޙިމާޔަތްކޮށްގެންނެވެ .ދެމެހެއްޓިނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަގު ޚިޔާ ު

މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ،ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތަށް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ބައްޓަންކޮށް ،އޭގެ ފައިދާ އެންމެނަށް ލިބޭނޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،ގެއްލުން ލިބިފައިވާ

ދިރޭތަކެތީގެ މާޙައުލުތައް އަލުން އާރާސްތުކުރުމާއި ،ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު އެކި ސަރަހައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޞިނާޢަތުގެ ތެރެއިންނާއި އިޝްތިހާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން
ނކަމީ ހަރުދަނާ ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ކަންކަމެވެ.
އިތުރުކުރުން ފަދަ ކަ ް
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ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ ހަޤީޤީ ޚަޒާނާއަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވި ފުރިހަމަ ތިމާވެށީގެ

ނިޢުމަތެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފައިތިލަ ސާބިތުކުރާއިރު އެކަން އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ
ރކޮށްގެންނެވެ.
ތިމާވެށްޓާއި އެވެށީގައި އުޅޭ ދިރުންތައް ޙިމާޔަތްކޮށްގެންނެވެ .ދެމެހެއްޓިނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަގު ޚިޔާ ު

ދެމެހެއްޓެނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ،ދެމެހެއްޓެނެވި

ތަރައްޤީގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ބައްޓަންކޮށް ،އޭގެ ފައިދާ އެންމެނަށް ލިބޭނޭގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މާޙައުލުތައް އަލުން އާރާސްތުކުރުމާއި ،ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު

އެކި ސަރަހައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ތެރެއިންނާއި އިޝްތިހާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމީ ހަރުދަނާ ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ
ކަންކަމެވެ.

ދެމެހެއްޓެނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ،ދެމެހެއްޓެނެވި

ތަރައްޤީގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ބައްޓަންކޮށް ،އޭގެ ފައިދާ އެންމެނަށް ލިބޭނޭގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އެގޮތުން ،ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މާޙައުލުތައް އަލުން އާރާސްތުކުރުމާއި ،ތިމާވެށީގެ ނާޒުކު

އެކި ސަރަހައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ތެރެއިންނާއި އިޝްތިހާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭތަކެތީގެ
ނ ކަންކަމެވެ.
ނަސްލުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމީ ހަރުދަނާ ނަތީޖާ ނެރެދޭ ެ

އެންމަޑި :ކަނޑުގައި އުޅޭ ެއންމެ ބޮޑެ ިތ މަޑިތަކުގައި ހިމެނޭ މަޑިއެއް
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ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަކީ ނުހަނު ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޞިނާޢަތެކެވެ .އަހަރުން އަހަރަށް،

ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ދަނީ އެވެރެޖްކޮށް  7އިން ސައްތަ ކުރިއަރަމުންނެވެ 1972 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި

 2ރިސޯޓު އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 2015 ،ވަނަ އަހަރުގައި ޖުމުލަ  111ރިސޯޓު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދިޔައެވެ.
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް މިވަނީ ހޯދާފައެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހި

ފަތުރުވެރިކަން ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސަކީ  1972ވަނަ އަހަރުވެސް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޝައުޤުވެރިވި
ސަބަބުތަކެވެ .ރާއްޖޭގެ ސާފު ،ހުދު ގޮނޑުދޮށްތަކެވެ .ދިވެހި ފަރުތަކާއި ކަނޑުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ރީތިކަމެވެ.
އެހެންކަމުން ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާވެށްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ

ނަސްލުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމީ ނުހަނު މުހިއްމުކަމެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ،ދެމެހެއްޓެނެވި ފަތުރުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ގުޅުންެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ،ފަރުތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ  375ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ޞިނާޢަތެކެވެ .އަދި ދުނިޔޭގެ 500

މިލިއަން މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވަނީ ފަރުތަކުން ލިބޭ ކާނާއާއި ނަފާގެ މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ދެމެހެއްޓެނެވި

ނހަނު ސަމާލުކަން ދެމުން ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ު

އިންސާނީ ދިރިއުޅުމާއި ދިރިހުރުން ބަރޯސާވެ ،ގުޅިލާމެހިފައި ވަނީ ތިމާވެށްޓާއި އޭގެ ދިރުންތަކާއެވެ .ވީއިރު އިންސާނީ

ޙަޟާރަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް ،ދިރުންތަކާއި މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަކީ ދިވެހި ޞިނާޢަތްތަކުގެ ނާރެހެވެ.
މކަމުގެ ދިރިހުރި ދަލީލުތަކެވެ .ވެލާ
މަސްވެރިކަމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ ބޮޑެތި ޞިނާޢަތްތަކަކީ ި
ނމެ ބޮޑު
ކަހަނބާއި ،މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކާއި ،މުރަކަތާއި ،ކަނޑުގެ މާހައުލީ ނިޒާމާއި ،އޭގައިވާ ދިރުންތަކަކީ މިރާއްޖޭގެ އެ ް

ނމެންގެ ޒިންމާއެއްކަން
ޞިނާޢީ ރައުސްމާލެވެ .އެހެންކަމުން ،މިތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ް

ހަނދާންކުރަން ޖެހެއެވެ.
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ވެލާ
ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއެއްގެ ދަރަޖަ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިއަށް ލިބި ،މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި،

ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމީ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވުމަށް ލިބޭ ބާރެއްކަމަށް
ރކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައި ،ތިމާވެށްޓާއި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިބީދައިން ފަތުރުވެ ި

ރާއްޖޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތައް
ފާހަގަކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނެވި ،އޭގެ އެންމެ ހެޔޮ

ފައިދާއާއި ލާބަ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ޞިނާޢަތަކަށް ބައްޓަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވާ ސަމާލުކަމާއި އަހައްމިއްޔަތުކަން ފާހަގަކޮށް އެމަނިކުފާނަށް މިފުރުސަތުގައި
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އޭގެ ހަޤީޤީ މާނައާއި ރާޙަތުގައި ތަޖުރިބާކުރެވޭނީ މުޖްތަމަޢުއިން އެކަންކަން ބަލައިގަނެ ފިކުރާއި

ވިސްނުން އެއްހަމަކޮށްގެންނެވެ .މިކަމުގެ ބިންގަލަކީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމެވެ.

މ ރިޒްޤުކުރެއްވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ،ދިވެހި ދަނޑުތަކުން ދިވެހި ގަސްގަހާގެހީގެ އާރޯކަން އަބަދު ެ

މަސްމަހާއިމެހީގެ ރޯދިން ދިވެހި ކަނޑުތައް މުއްސަނދިކުރެއްވުމެވެ .ދިވެހި ބަގީޗާތަކުން މާމެލާމެލީގެ މީރުވަސް ދުވަހަކުމެ
ނުކެނޑުމެވެ .އަގުނުކުރެވޭ ގިނަ ދިރުންތަކުގެ ނަލަޗާލުކަމުން ދިވެހި ކަނޑުފަޅު އުޖާލާވެގެން ދިއުމެވެ .ދިވެހިންނާއި ދިވެހި

ތިމާވެއްޓަށް ފެހިކަމާއި ފަހިކަން އިތުރުވެގެންދިއުމެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ
ހުނަރުވެރި މޭސްތިރިކަމުގައި ރާއްޖޭ ދެކެމުންދާ ހަލުވި ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތްލައްވައި ،ދިވެހިންނަށް

ފަހި އަދި ފުރިހަމަ މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރުކޮށް ދެއްވާށިއެވެ.
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ިސ ްޓރީ ެގ ޑިޕާ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ަތ ްއ
މިނ ް

ިސޓްރީގެ ޒި ްނމާ ާދ ުރ ެވރި ްނ
މިނ ް
މިނިސްޓްރީ އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުނީ ފަންނީ

އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްކަތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް

ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް އިން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އެވެ .މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓު ހިންގަން ލަފާދެއްވާ މަގު ދައްކައިދެއްވީ އެ ދާއިރާއަކަށް މިނިސްޓަރ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ނުވަތަ ސީނިއަރ ޕޮލެސީ އެގްޒެކެޓިވް އެވެ .މުޅި މިނިސްޓްރީ އިދާރީގޮތުން
ހިންގުމުގަޔާއި މިނސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓު ކުރުމުގައި މި މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި
އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެވެ.

ިސޓްރީގެ ޯކ ަޕ ޭރޓް ޑިޕާޓް ަމ ްނ ުޓ ގެ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
މިނ ް
ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކަކީ މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މުދަލާއި
ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިދާރީ ކަންކަމާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނޓް ޑިޕާޓް ަމ ްނ ުޓ ގެ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް ބަލަމުން ގެންދިޔުމާއި ،ތިމާވެއްޓާބެހޭ
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަދައި ހިންގުމާއި ،ތިމާވެށި
ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެމޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި
ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި ،އ.ދ .އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގުމާއި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ
މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ކްލައި ެމ ޓް ޗޭ ްނޖް ޑިޕާޓް ަމ ްނ ުޓ ގެ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
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ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
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ޝ ްނ ޑިޕާ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
ޯވ ަޓރ ެއ ްނޑ ް ެ
ސނިޓޭ ަ
ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑީޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ސާފުބޯފެނާއި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި އެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

ެއ ަނރ ީޖ ޑިޕާ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
އެނަރޖީ ޑީޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި އެ
ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމެވެ.
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ނޑ ް ެއ ަނރޖީ 2018
ނޓް ެއ ް
ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ް
މިނ ް
ނ ަމ ް
ނ ަވ ަޔ ަރ ް

ޝ ްނ ޮކ ްނ ްޓ ޯރލް ޑިޕާ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
ވޭ ް
ސ ްޓ ެމ ޭ
ނޖު ަމ ްނ ުޓ ެއ ްނޑ ް ޮޕލި ުއ ަ
ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓު އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑީޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި އެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

ސ.ޑީ.ޖީ) ޑިޕާ ްޓ ަމ ްނ ުޓ ެގ މު ަވ ްއ ަޒފު ްނ
ސ ( ެއ ް
ސ ެޓއ ަިނ ަބލް ޑި ެވ ޮލޕް ަމ ްނ ްޓ ޯގލް ް
ސ ް
ަ
މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރުމަށް އ.ދ .އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ (ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް) ބެހޭ ސަރުކާރުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު
އަދަކުރުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،މި
މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި ،މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ،ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ރިޕޯޓުކުރުމެވެ.
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މިނ ް
ނ ަމ ް
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ޝ ްނ އޭޖެ ްނސީ (އީ.ޕީ.އޭ)
ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނޓް ޕް ޮރ ެޓ ކް ަ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުޞޫލުތަކުގެ މަތީން ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ހެދުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ޤުދްރަތީ ވެށްޓާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ
މުއްސަނދިކަމާއި ،ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ރީތިކަން ދަމަހައްޓާދިނުމަށް ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި އަދި
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ިސ
ސރވ ް
ޯމލްޑްވް ް
ސ މީޓި ޮއ ޮރ ޮލޖި ަކލް ަ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް ގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީޓިއޮ ޮރލޮޖީ އާއި ކްލައިމެޓޮލޮޖީއާ ބެހޭ

ކަންތައްތައް

ރާވާހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މޫސުމީ ކާރިސާތަކާއި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް
ބަލައި އެނެލައިޒްކުރުމާއި ރާއްޖެއަށް އަސަރުފޯރަފާނެ ކާރިސާ ނުވަތަ ހާދިސާތައް ކުރިއަށް ލަފާކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ހުރި ނުރައްކާތަކުގެ
އިންޒާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދުރާލާ އަދި ވަގުތުން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމަށް
ބޭނުންވާ ،މޫސުމާ ބިންހެލުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި ،ކަމާބެހޭ “ ޮނލެޖްބޭސް” އެއް ޤާއިމުކޮށް ،މި ދާއިރާތަކުން ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫމާތު
އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ދިރާސާކުރުމާއި މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމެވެ.
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ޝ ްނ
 2014ގެ ަޕބްލިކޭ ަ

ސކް ަޓރ
ސ ޯޕޓް ެ
ޯލ ކާ ަބ ްނ ް
ސޓް ެރ ެޓޖީ ޮފރ ަދ ޓް ާރ ްނ ް
ސޕް ެޓ ްނ ަބ ުރ 2014
ެ 30

ޝ ްނ
 2015ގެ ަޕބްލިކޭ ަ

ނޖު ަމ ްނ ުޓ ޮޕލިސީ 2015
ޝ ަނލް ވޭ ް
ސ ޓް ެމ ޭ
ެނ ަ

ސ ކްލައި ެމ ޓް ޗޭ ްނޖް ޮޕލިސީ ފް ޭރމް ަވރކް
ޯމލްޑިވް ް
ސޓް 2015
ޯ 10އ ަގ ް

ަދ ޯމލްޑިވް ް
ސ ޯކޕް
ސަ :އ ކްލައި ެމ ޓް ޗޭ ްނޖް ެކލައިޑޯ ް

ސ
ޯމލްޑިވް ް

އި ްނ ެޓ ްނޑެޑ ް

ޝ ަނލީ
ެނ ަ

ޑި ަޓރ ަމއި ްނޑ ް

ޮނ ެވ ްނ ަބ ުރ 2015

ސޕް ެޓ ްނ ަބ ުރ 2015
ޝ ްނ – ެ
ޮކ ްނޓްރިބި ުއ ަ

ޯ
ސ ޯމލް ެއ ްނޑ ް މީޑި ައމް
ސލަރ ަޕ ަވރ ޕް ޮރގް ާރމް ޮފރ ް

ސ ުޓ
ޕް ޮރ ެ
ސ ފް ޭރމް ަވރކް ޮފރ ެރގި ުއލޭ ެޓޑ ް ެއކް ެ
ސ ް
ސ ް

ރސ
ސ ެއ ްނޑ ް ޯހމް ޯއ ަނ ް
ިސ ް
ެއ ްނ ަޓރޕް ަރއ ަ

ދ
ސ އި ްނ ފު ަވ ްއމު ަލ ްއ ެއ ްނޑ ް ހި ަތ ޫ
ޕް ޮރ ެޓ ކް ެޓޑ ް އޭރި އާ ް
ަ 28ޖ ަނ ަވރީ 2015

ޝ ްނ
 2016ގެ ަޕބްލިކޭ ަ

ސ ްޓ ެރ ަޓ ީޖ 2016
ޯމލްޑިވް ް
ސ ެއ ަނރ ީޖ ޮޕލިސީ ެއ ްނޑ ް ް

ައއިލެ ްނޑ ް އިލެކް ްޓރިސި ޓީ ޑޭޓާ ުބ ކް 2016

ޝ ަނލް ެކމި ަކލް ޕް ޮރ ަފއިލް 2016
ޯމލްޑިވް ް
ސ ެނ ަ

ޝ ްނ ޮއފް ަދ ރި ަޕބްލިކް ޮއފް
ެދ ަވ ަނ ެނ ަ
ޝ ަނލް ޮކމި ުއނިކޭ ަ

ޝ ަނލް ަބ ޯއޑައި ަވރސިޓީ ް
ސޓް ެރ ަޓޖީ ެއ ްނޑ ް ެއ ްނޑ ް
ެނ ަ

ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނ ަޓލް

ޝ ްނ ޮއ ްނ
ޯމލްޑިވް ް
ސ ުޓ ަދ ޫޔެ .އ ްނ .ފް ޭރމް ަވރކް ޮކ ްނ ެވ ްނ ަ

ސ 2016-2025
ޝ ްނ ޕްލޭ ްނ ޮއފް ަދ ޯމލްޑިވް ް
ެއކް ަ

ޝ ްނ ޮއފް ެ 1.5މ ަގ ޮވ ްޓ ޫރފް ޮޓޕް ޮފ ޯޓ ޮވލް ަޓއިކް
އި ްނ ް
ސ ޮޓލޭ ަ

ކްލައި ެމ ޓް ޗޭ ްނޖް – ޮއކް ޯޓ ަބ ުރ 2016

ނޖު ަމ ްނ ުޓ
ެމ ޭ

ޕްލޭ ްނ

ިސ ަޓމް ެއޓް ުހޅުމާލެ –  4އޭޕްރީލު 2016
ސ ް

ިޝ ްނ ުބ ކްލެޓް
ިޝ ްނސީ ޮފ ޯޓގް ަރފީ ޮކމް ެޕޓ ަ
ެއ ަނރޖީ ެއފ ަ

ޝ ްނ
ޝ ަނލް ރި ޯޕޓް ުޓ ަދ ޫޔެ .އ ްނޮ .ކ ްނ ެވ ްނ ަ
ފިފްތު ެނ ަ

2015

ޮއ ްނ ަބ ޮއ ޮލޖި ަކލް ޑައި ަވރސިޓީ 2015

ޮފރ

ޝ ްނ
 2017ގެ ަޕބްލިކޭ ަ

ޗ ޮއ ްނ ޮކ ްނސި ުއ ަމރ ބިހޭވި ައރ ެއ ްނޑ ް
ިސ ރ ް
ރ ަ

ައއިލެ ްނޑ ް އިލެކްޓްރިސި ޓީ ޑޭޓާ ުބ ކް 2017

ިޝ ްނސީ
ސ ް
ސ ރި ަގރޑި ްނގ ެއ ަނރޖީ ެއފ ަ
ޕްރި ަފ ެރ ްނ ަ

ސ – 8
ސލަރ ރ ޯ
ޯ
ސ ޯއ ަވ ރވި ުއ ޮއފް ޯމލްޑިވް ް
ިސ ް
ޮނ ެވ ްނ ަބ ުރ 2017

ސ – ޖުލައި 2017
ސ ޯހލްޑ ް ް
އި ްނ ަހ ުއ ް

ސޓް 2017
ސތު – ޮއ ަގ ް
ެފ ާ
ނއި ަނ ުރ ަދމާގެ ަޤ ުއމީ ސި ާޔ ަ

ޝ ަނލް ރިވި ުއ ޮފރ ަދ ަހއި ލެ ެވލް
ޮވލަ ްނ ަޓ ރީ ެނ ަ

ސޓް ެރ ެޓޖީ ޮފރ ޯވ ަޓރ ެއ ްނޑ ް
ސ ް
ރނ ް
ޝ ަނލް ެއ ެވ ައ ަ
ެނ ަ

ސ ެޓއ ަިނ ަބލް ޑި ެވ ޮލޕް ަމ ްނޓް
ސ ް
ޮޕލިޓި ަކލް ޯފ ަރމް ޮއ ްނ ަ

ސ ަވ ޭރޖް – މާރި ުޗ 2016
ު

 16 – 2017ޖުލައި 2017

އި ައރ ެއ ްނޑ ް ރިވި ުއ 2016

ސ 2013-2016
ެއ ަނރޖީ ެ
ސކް ަޓރ ެއޓް ައ ގްލާ ްނ ް

ސ 2016
ސޓޭޓް ޮއފް ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނޓް ޯމލްޑިވް ް
ް

ެއ ްނ ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނޓް ކްލަބް ަގއިޑްލައި ްނ

ޝ ްނ
 2018ގެ ަޕބްލިކޭ ަ

ސ ޫ ،ޔ ޑ ޫ ޯފ ަދ
ސ ޯމލް ައއިލަ ްނޑ ް ް
‘ ަވޓް ޫޔ ޑ ޫ ޯފ ް

ައއިލޭ ްނޑ ް އިލެކްޓްރިސި ޓީ ޑޭޓާ ުބ ކް 2018

ނޖުކު ުރމާ ެބހޭ ަގވާއި ަދ ްށ ަ 4ވ ަނ
ކުނި ެމ ޭ
ިޞލާ ުޙ ގެ ަނ ުއ ްނ
އ ް

ޯވރލްޑ ް ’2018 2015-

ދި ެވހި ާރ ްއޖޭ ެގ ޖުމްހޫރި ްއ ާޔ :ގް ޭރ ަޓރ މާލެ

ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނ ަޓލް ެއ ްނޑ ް ޯ
ޝ ލް
ސ ަ

ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނ ަޓލް އިމްޕްރޫވް ަމ ްނޓް ެއ ްނޑ ް

ނޖު ަމ ްނ ުޓ ފް ޭރމް ަވރކް
ެއ ެ
ސ ް
ސ ަމ ްނޓް ެއ ްނޑ ް ެމ ޭ

ނޖު ަމ ްނ ުޓ ފް ޭރމް ަވރކް
ެއ ެ
ސ ް
ސ ަމ ްނޓް ެއ ްނޑ ް ެމ ޭ

ނޖު ަމ ްނ ުޓ ޕް ޮރ ެޖ ކް ްޓ – މާރި ުޗ
ވޭ ް
ސ ްޓ ެމ ޭ

ސ ފް ޭރމް ަވރކް –
ިސ ްޓލް ަމ ްނ ްޓ ޮޕލި ީ
ެއ ްނޑ ް ރ ެ

ިސ ްޓލް ަމ ްނ ްޓ ޮޕލިސީ ފް ޭރމް ަވރކް –
ެއ ްނޑ ް ރ ެ

2018

ސ ަމރީ އިނގި ޭރސި ަބ ުހ ްނ)
( ެއގް ެޒ ެކޓިވް ަ

ސ ަމރީ (ދި ެވހި ަބ ުހ ްނ)
ެއގް ެޒ ެކޓިވް ަ

ެއ ްނ ަވ ަޔ ަރ ްނ ަމ ްނ ަޓލް

ެއ ްނޑ ް

ޯ
ޝ ލް
ސ ަ
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