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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011

 – 1ރިޕޯޓް ފެއްޓުން
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍ ﻟﺼﻼ ﺓ ﻭﺍ ﻟﺴﻼ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎ ﺗﻢ ﺍﻷﺑﻴﺎء ﻭﻟﻤﺮ ﺳﻠﻴﻦ
ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ.

ﻭﻋﻠﻰ

މި ރިޕޯޓަކީ  2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގައި ހިނގި ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/68ޖ .އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  2ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރީގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ އިތުރުން އެކަންކަން ހިންގައިގެން ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަން
ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުން އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ،ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކާއި ،ފެއްޓުނު އަދި ނިންމުނު މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގައިފައިވާ ފެނާއި ،ނަރުދަމާ އާއި ،ހައުސިންގ އާއި،
ތިމާވެއްޓާއި ،ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި މި ދާއިރާތަކުން ހާސިލް ކުރެވުނު ކަންކަމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ބަލައިލައިފައި ވާނެ
އެވެ.

ތަޢާރަފް
މި ރިޕޯޓަކީ  2011ވަނަ އަހަރު މިނސްޓްރީގައި ހިނގާ ދިޔަ މުހިންމު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މި
ރިޕޯޓުގައި  2011ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ .އެގޮތުން އަހަރު ތެރޭގައި
ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކާއި ފެއްޓުނު އަދި ނިންމުނު މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން

ސަރުކާރުގެ ލަނޑުދަޑިތަކާއި ގުޅުންހުރި ،ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ހައުސިންގއާއި ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި
ހާސިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާލެވި ފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަޑުގެ އުންމީދަކީ ،މިފޮތަކީ އަހަރު ރިޕޯޓް ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށް ލިޔެވުނު ފޮތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ތަކަކީ ،ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ މިމިނިސްޓްރީގައި ހިނގާދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށާއި ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލެވިގެން ލިޔެވިފައިވާ
ފޮތަކަށްވެގެންދިއުމެވެ.
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ފެށުމުގެ ބަސް
 2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ
އަހަރު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ ލިބުނު ހިނދު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު
ކުރަމެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގައި މިނިސްޓްރީއާއި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ  416މުވައްޒަފުން
 243ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެ އެވެ.
އެހެންކަމުން މި ކާމިޔާބު ހާސިލްކުރި ޓީމުކަމަށްވާ މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އޮފީސްތަކުން  96,186,895.16ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ.
އެއީ ސީދާ މި މިނިސްޓްރީ އިން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދުވި  556,123,135.25ރުފިޔާ އެވެ.
މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި  3108ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖުމްލަ
 7760ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ދެ ޕްރޮޖެކްޓާއި
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން

ދެޕްރޮޖެކްޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން

ތިން ޕްރޮޖެކްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ނުވަ

ޕްރޮޖެކްޓް

ހިންގިފައިވެއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެކި ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި ،ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ  47ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް
ވޭތުވެދިޔަ  2011ވަނައަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ މިންވަރާއި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރި އެންމެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ
ހާސިލް ނުވެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހާސިލް ކުރެވޭނޭ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ .މި މިނިސްޓްރީ
އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކަށް ކާމިޔާބު އާ އަހަރަކަށް އެދެމެވެ.
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 .2އޮފީހުގެ ޕްރޮފައިލް
 2.1ވިޝަން
ދިވެހިންނަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށްވުމާއި ،ކަރބަން ނިއުޓްރަލް ތިމާވެއްޓެއްގައި ކޮންމެ
ދިވެއްސަކަށްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިދިނުން އަދި މުޖުތަމައުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އަތްފޯރާފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން
ލިބޭނޭމަގު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން.

 2.2މެންޑޭޓް
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު/138/2011/151 :ސީބީއޯ)ޖީއާރު( 07) 1 -ސެޕްޓެމްބަރ  (2011ސިޓީއިން
މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އޮތޯރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭންނިންގެ ދަށުން
ހިނގަމުންދިޔަ އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އަކީވެސް މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން އެ އޮފީހުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ.
މި މިނިސްޓްރީ އާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 - 1ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،ހަކަތަ އާއި ބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
އެކަށައަޅައި ،ކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން.
 - 2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާވައި ،ހިންގުން.
 - 3ތިމާވެއްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާކަންތައްތައްކުރުން.
ހ -ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
ށ -އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
ނ -ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
ރ-

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ޤައުމީ

ފެންވަރުގައާއި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ފެންވަރުގައި

ބޭއްވުމާއި،

މިކަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ،ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ބ" -އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނުން.
ޅ -އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަޞީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެވެންހުރިވަރަކުން
ދިނުން.
ކ -ހަކަތަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 - 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާޙައުލު ،ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.
 - 5މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތަ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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 - 6މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި
ހިންގުން.
 - 7މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން.
 - 8މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 - 9ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ސްޓްރެޓެޖީ އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އ.ދ .އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 - 10ޤާނޫނު ނަންބަރު " 4/96އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާއި ބެހޭ" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ
ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
 - 11ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮށްދީ އަދި ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ނިންމުންތައް
ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 - 12ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާއި ބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި،
މިންގަ ނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 - 13އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން
 - 14ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމާއި ،ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމް ރޭވުން
 - 15ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް
ތަޢާރަފްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެ
މަތިން ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްކުރުން.
 - 16މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
 - 17ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައާއި ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ ރޮގުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 - 18ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
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 - 19ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ
އަގެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
 - 20ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 - 21ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭނެ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.
 - 22ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަ ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް
ދިރިއުޅުމަށް ކަމުދާ ފެންވަރެއްގެ ހިޔާވައްސެއް ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިޔާވަހިކަމުގެ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މަގުފަހިކުރެވޭނެ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލައި ،މަޝްރޫޢުތައް ހިގަމުންދަނީ މިއުޞޫލާ
އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
 - 23އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ،ބެލެހެއްޓުން.
 - 24މުޅި ރާއްޖެ ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި ހުރިހާ ބިމެއްގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައި ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.
 - 25ރާއްޖޭގެ ބިން ބައިކުރުމާއި ،ދޫކުރުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ،ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،ކުއްޔަށް ދިނުން ފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާއި
ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
 - 26ރާއްޖޭގެ ބިން އަގުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާ ،މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މިކަން ހިންގުން.
 - 27ރާއްޖޭގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ،މިއޮނިގަނޑުގެ ދަށުން
ތައްޔާރުކުރެވޭ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާއި އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ޕްލޭންތައްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެނީ މިއުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
 - 28ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ،ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ،އާބާދީގެ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ،އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ
މިންގަ ނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،މިކަންކަމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.
 - 29ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާއި ،ބިން
ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭނާއި އަދި މި ޕްލޭނާއި ގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި ،ހިންގުމުގެ އޮނިގަ ނޑު
އެކަލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން.
 - 30މިހާރު އާބާދުކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށާއި އަލަށް އާބާދު ވަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ) އާރބަން
ރިވައިޓަލައިޒޭޝަން އަށް ( ބޭނުންވާ ބިން ނުވަތަ ޖާގަ ކަނޑައެޅުމާއި ،އަދި އެފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ ނޑުތައް
ކަނޑައަޅައި ،މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ހިންގުން.
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 - 31މާލެ ފަދަ އާބާދީ އަދި ބިންދަތި ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،މިފަދަ ރަށްރަށަށް އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޤްސަދު ޙާޞިލްވޭތޯ
ބެލުން.
 - 32އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އަރބަން އޭރިޔާތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި،
އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ މާސްޓަރޕްލޭން
ހަދައި ،މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިންޓެގްރެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން.
 - 33އަރބަން ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ސެންޓަރުތަކުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
ހެދުމާއި ،އަދި ،މިސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ އަސާސީ މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުން.
 - 34އާބާދި ގިނަ އަދި ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއްކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށާއި އަދި އަރބަން ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އަރބަން
އ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ،މި ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެ ް
ޤާއިމްކުރުން.
 - 35އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް،
މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފަގުފަހިކޮށް ،އަދި މިމަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޤްސަދު ޙާޞިލްވޭތޯ ބެލުން.
 - 36އަރބަން ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ،އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ހ -މާސްޓަރޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރެވޭތޯ ބެލުން.
ށ -ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަ ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިޔާވަހިކަން
ލިބިދެވޭތޯ ބެލުން.
ނ .ތަރައްޤީގެ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މިފަދަ އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން
މުރާޖާކޮށް ،މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްސަދު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި މާސްޓާރޕްލޭނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .37ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެންޓަރ ތައްރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ،ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.
 .38ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކޯޑްތަކާއި ،ސްޓޭންޑަރޑްތައް ހަދައި ،ބަލަހައްޓައި
ހިންގުން.
 .39ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭ ގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،އެފަދަ
ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި ހިންގުން.
 .40ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަހައްޓައި ،ކުރިއެރުވުން .މީގެތެރޭގައި ،ކޮންޓްރެކްޓިންގ އަދި
ކޮންސަލްޓިންގ ފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
ޓ
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 .41ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ،ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުން.
 .42ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅުން އުފައްދައި ،ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއިން ކަމާ ބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި ،މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން.
 .43ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކަށޭނަ މީހުންނާއި ،ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި އިންޑަ
ސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
 .44ފިޒިކަލް ސާރވޭކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،މިންގަ ނޑުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންކުރާ
ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކާއި ،ސަރވޭޔަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
 .45ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތައް ހަދައިދިނުމާއި ،މިފަދަ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ،ސަރުކާރުގެ
ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޒިކަލް ސަރވޭ ކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
 .46ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ އޮފީސްޖާގަ ކަނޑައެޅުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަ ނޑުތައް
ކަނޑައަޅައި ،އެމިންގަ ނޑުތަކަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.
 .47ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ
މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .48ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ދަފްތަރެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން
 .49ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާއި ،އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުން ދާގޮތާއި ،އެފަދަ ތަންތާނގެ ހާލަތު އެނގޭނެ
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ފަސޭހަކަމާއެކެ ބެލޭނެ ގޮތަށް ޑޭޓާބޭސްއެއްގެ ގޮތަށް މި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.
 .50ޕަބްލިކް އިމާރާތްތަކާއި ،އެހެނިހެން ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑަ އެޅުމުގައާއި ،އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް
ހިންގާނެގޮތުގެ ފަންނީ ލަފާދިނުން.
 .51ބިން ހިންކުމާއި ޑްރެޖްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ބިން ހިއްކުން ފަދަ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި
މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .52ސަރުކާރުގެ އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .53ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ މުޙިންމު މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދުމަތްދީ ،އެކަންކަމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ އުފެއްދެވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އޮފީސްތަކަކީ:

ތއް
އވާ އޮފީސް ަ
ގ ި
 - 2.3މިނިސްޓްރީގެ ދަށު ަ
 .1މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 .2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 .3މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
 .4ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
 .5މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
 .6އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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2011 ްއަހަރު ރިޕޯޓ

MINISTRY OF HOUSING AND ENVIRONMENT
Departments
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Department
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Change and
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Environment
Department
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Building
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Unit
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Services
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Manage
ment
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Section
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Agency
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ޓ
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ެ ްނޑ
ް ެއސިންގ އ
ު ަޓރީ އޮފް ހ
ް ްމިނިސ

އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ތ
އކަ ް
އގަޑު މަސަ ް
ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަ ި

ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ 7ން ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަ ނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މޭންޑޭޓް

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

Environment Department

Environmental Conservation
and Assessment Section

Pollution and
chemicals Unit

Biodiversity and
SOE Unit

Policy Planning and
International Relations Section

International
Relations Unit

Environmental
Law and

International
OZONE Unit

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ތ
އކަ ް
އގަޑު މަސަ ް
ވޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަ ި
އެން ަ

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

Housing Department

PLANNING
SECTION

HOUSING
SECTION

PROJECT AND
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POLICY AND
MANAGEMENT
UNIT

ޓ
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އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
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REGULATORY
DEVELOPMEN
T CONTROLS
UNIT
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ތ
އކަ ް
އގަޑު މަސަ ް
ޓގެ މަ ި
ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަން ް

ހައުސިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ،ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭނެ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ކަމުދާ ފެންވަރެއްގެ
ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މަގުފަހިކުރެވޭނެ ގަވާއިދުތައް
އެކުލަވާލައި ހިންގުމާއި ،އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،ބެލެހެއްޓުމާއި،ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި އަދި
މިޕްލޭނާގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި ،ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ތ
އކަ ް
އގަޑު މަސަ ް
އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަ ި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

މައިގަނޑު

މަސައްކަތަކީ

ސަރުކާރުގެ

ރަސްމީ

އޮނިގަނޑުން

މިނިސްޓްރީއަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މޭންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތަކާއި ،ކޯޑްތަކާއި ،ސްޓޭންޑަރޑްތައް ހަދައި ،ބަލަހައްޓައި ،ހިންގުމާއި ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާދިނުމާއި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ
ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބަނދަރު ހެދުމާއި ބިންހިއްކުން އަދި މަގުހެދުން ފަދަ ބޮޑެތި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ،ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަދި
ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމެވެ.

Water and Sanitation Department

System Design /
Procurement Unit

ޓ
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Projects
Development Unit

Policy
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2011 ްއަހަރު ރިޕޯޓ
ްއކަތ
ް ައގަޑު މަސ
ި ަވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މ
ްވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ސިޔާސަތުތައ
ް ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުނ،ި ބޭރުކުރުމާއ،ި އެތެރެކުރުމާއ،ި ބޭނުންކުރުމާއ،ި ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއ،ިއެކަށައަޅައ
ު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުމާއި އާއްމުހޭލުންތެރިކަން އިތުރ،ިހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުމާއ
ާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެއެހީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ
.ެމަސައްކަތްތައް ކުރުމެވ
Climate Change and Energy
Department

Green House Gas
Reporting Section

Monitoring and
Evaluation Unit

17

Clean
Development
Mechanism Unit

Low Carbon Development
Section

Alternative Energy
and Conservation
Unit

Sustainable
Development
Instruments
Monitoring Unit

Climate Change
Section

Communications
and Programs
Unit

Climate
Policies and
Strategies Unit

ޓ
ް ްރންމަނ
ަ ައންވަޔ
ެ ްނޑ
ް ެއސިންގ އ
ު ަޓރީ އޮފް ހ
ް ްމިނިސ

އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ތ
ގޑު މަސައްކަ ް
ނޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައި ަ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް އެ ަ

ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެންޑް އެނާރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ،ސަސްޓެއިނެބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި
އެނާރޖީ ގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތައް އެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ.

އޒަފުން
 - 2.6މުވަ ް
މުޅި މިނިސްޓްރީގައި ތިއްބެވި އެކި ފަންތީގެ މަޤާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުން

ބވި ބޭފުޅުންނާއި
ސ މަގާމްތަކުގައި ތިއް ެ
މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާ ީ
މވައްޒަފުން
ގމްތަކުގައި ތިއްބެވި ު
ސިވިލްސަރވިސް މަ ާ
156
120
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ލ
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ޝން
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ޓ
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ލ
ޒރީ ލެވެ ް
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4

5
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ގޒެކެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް
ލ އެ ެ
ލ ޑިސިޝަން މޭކިންލެވެ ް
ޖރިއަލް ލެވެ ް
މެނޭ ި
ސ
ޓ ް
އެޕޮއިން ީ
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މުޅި ސެކްޓަރގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޢަދަދު

ގމްތަކުގައި
ދއިރާތަކުގައި އަދި ސިޔާސީ މަ ާ
ާ
މިނިސްޓްރީ އާއި
ނ
ތިއްބެވި މުވައްޒަފު ް
416

144
104
33
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ޓރީ އޮފް ހަ ު
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011

 –3އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން
ގާކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރާ  198ހައުސިންގ ޔުނިޓް )ކޮށި ނަންބަރު (135
ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  9ބުރީގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު އީ.އައި.އޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އެ ފަރާތުން މި ކޮށީގެ މަސައްކަތް ވަނީ  20އޭޕްރިލް 2011ގައި
ފައްޓަވާފައެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  20މެއި  2013ގައެވެ .މި ކޮށީގައި  2އިމާރާތެއް
ހިމެނެއެވެ .މިހާތަނަށް ޢިމާރާތް  2ގެ ދެ ސްލެބްގެ މަސައްކަތްނިމި ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ .އަދި  1ވަނަ ޢިމާރާތުގެ
 4ސްލެޓް ނިމި ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ.
އ .ވޭސައިޑްގައި ޢިމާރާތްކުރާ  90ހައުސިންގ ޔުނިޓް )ކޮށި ނަންބަރު (162
މި ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  90ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ކުރެހުންތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުން މި ކޮށީގެ މަސައްކަތް ވަނީ 10
އޮކްޓޯބަރ 2011ގައިފައްޓަވާފައެވެ .މި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ  9ޖެނުއަރީ  2014އެވެ .މި ކޮށީގައި
ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދެއެވެ .އަދި އެއްބައިގެ ތަނބުތަކުގެ ރިބަރ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ހ .ބުލޫހެވަންގައި ޢިމާރާތްކުރާ  72ހައުސިންގ ޔުނިޓް )ކޮށި ނަންބަރު (58
މި ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ކުރެހުންތައް މިހާރުވަނީ ފާސްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވިފައެވެ .ނަމަވެސް ކުރެހުންތައް ފާސްނުވެ ގިނަދުވަސްތަކެއްވާތީވެ ،މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ހުއްދަ  22ޑިސެމްބަރ
 2011ގައި ވަނީ ދެވިފައެވެ.
މ އޯޑިއޯންގައި ޢިމާރާތްކުރާ  45ހައުސިންގ ޔުނިޓް )ކޮށި ނަންބަރު (263
މި ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ކުރެހުންތައް މިހާރުވަނީ ފާސްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ  2012ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ.
އަދި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނީ  20މާރޗް  2014އެވެ.
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ސައުތުކޮރެއާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ނެކްސްޖެން ގްރޫޕް
ސައުތު

ކޮރެޔާގެ

ކުންފުޏެއްކަމަށްވާ

"ނެކްސްޖެން

ގްރޫޕް"

ގެ

ފަރާތުން

ރާއްޖޭގައި

3000

ހައުސިންގ

ޔުނިޓް

އިމާރާތްކޮށްދެއްވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތާއެކު  1ޖޫން  2010ގައި އެމް އޯޔޫ.އެއްގައިވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
މީގެއިތުރުން އެ ފަރާތާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ކޮންޑިޝަނަލް އެގްރީމަންޓެއްގައި  29ޖުލައި  2010ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .އަދި މި
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން ބޭނުންވާ ބިންތައްވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .މިހާރު މި މަޝްރޫއުގެ އީ.އައި.އޭގެ
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުއަށް ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޯޕިކްއިންނެވެ.
ގުޑްޓްރެވަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 7000ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޕްރޮވިންސްތަކުގައި  500ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީއާ
ގުޑްޓްރެވަލް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު  11ޖެނުއަރީ  2011ގައިވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ހިމެނޭ
ވަރކްޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަޝްރޫޢު ނުހިނގާނަމަ ،އެގްރީމަންޓް ބާޠިލްކުރައްޖެހޭނެ ކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގގެ 96
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން  12ޖުލައި  2011ގައި ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައެވެ .މި
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތްކަން  6ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައި ގުޑް ޓްރެވަލް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މި
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައިވާތީ ،އެ ކުންފުންޏާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް އެކަންވަނީ އެ
ކުންފުންޏަށާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އަށް އެންގިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ  40މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ  500ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު
މިމަޝްރޫޢު ގެ ބިޑިން ޑޮކިއުމަންޓްސް އިޢުލާންކުރެވިފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނޭޝަނަލް
ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެމް.އެމް.އައި.ޕީ .އެލް އަދި
އީ.ސީ.ސީ.އައި )ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ( އަށް މިމަސައްކަތް އެވޯރޑް ކުރެވުނުކަން 12 ،އޮކްޓޫބަރ  2011ގައި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން
މިމިނިސްޓްރީ އަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ .ނަމަވެސް  23ނޮވެމްބަރ  2011ގައި މި މަޝްރޫޢު އެވޯރޑް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެންޓި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާތީވެ ،މިމަޝްރޫޢު އެވޯރޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 7ދުވަހަށް މަޑުކޮށްލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގަވާފައިވެއެވެ .އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މި މަޝްރޫޢުގެ
ކޮންޑިޝަނަލް އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ  6ޑިސެމްބަރ 2011ގައެވެ.
މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަންފަށާ މަސައްކަތްމެދު ކެނޑި ނުނިމި ހުރި ޢިމާރާތްތައް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދިނުމަށް
ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯން ސްކީމް
މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށިފައި ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ގިނަ އިމާރާތްތަކެއް ހުރިކަމަށް
މިހާރަކަށް އައިސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިކަމާގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބެލިބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  2008ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން
މިހާތަނަށް  1,500ގެއަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން  20%ގެތަކަކީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މަސައްކަތް
ހުއްޓިފައިވާ ގެތަކެކެވެ .މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިކަމާގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވި މިހާރު
ނިންމަވާފައިވަނީ މިފަދަ އިމާރާތްތައް ހަދާ ނިންމުމަށްޓަކައި "ބިލްޑިންޑް ކޮމްޕްލީޝަން ފައިނޭންސް ލޯން ސްކީމް" )ބީ.ސީ.އެފް.އެލް ސްކީމް(
ގެ ނަމުގައި ލޯން ސްކީމް އެއް ތައާރަފް ކުރުމަށެވެ .މި ލޯން ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ( އާއި ގުޅިގެންނެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
މި ލޯން ސްކީމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް މިހާރު ފަށާފައިހުރި ނަމަވެސް ޚަރަދުކުރެވޭނެ ފައިސާ
ނެތިގެންނާއި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ ލޯން ސްކީމް ނުވަތަ ބޭންކްތަކުން ދޫކުރާ ލޯން ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ޤާބިލްކަން ނެތިގެން އިމާރާތް
ކުރުން މެދުކެނޑިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި  5އޮކްޓޯބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް ފޯމް ބަލައިގަތުން ބޭއްވުނެވެ .މިދެންނެވުނު ފޯމްތައް
ހުށަހަޅާފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމަށްޓަކައި މި މިނިސްޓްރީން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .މި ކޮމެޓީގައި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ  2ބޭފުޅުން
ހިމެނިފައިވެއެވެ .ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ލޯނަށް އެދޭ ފޯމްތައް ފުރުމަށްފަހު ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމުގެ
އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް  15ޑިސެމްބަރ  2011ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިތުރު މުއްދަތެއް 22
ޑިސެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  5ފޯމް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް މި މިނިސްޓްރީއަށްވަނީ
ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި ލޯން ދިނުމުގައި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއާ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ،މިހާރު އެ
އެއްބަސްވުންދަނީ ތައްޔާރުކުރެވެމުންނެވެ.
ރާއްޖޭގެ  6ރަށަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޢިމާރާތްކުރާ  150ރޯހައުސް
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި
ޙަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ  6ރަށެއްގައި ރޯހައުސްއާއި އެއްބުރީގެ ގެތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ .އެއީ ގދ .ތިނަދޫއާއި
ނ .މަނަދޫގައި އިމާރާތްކުރެވޭ  1ބުރީގެ  50ގެއާއި ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ޅ .ނައިފަރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ސ .ފޭދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ 2
ބުރީގެ  100ރޯހައުސްއެވެ .މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އިމާރާތްކުރެވެނީ ޖުމްލަ  25ގެ ނުވަތަ ރޯހައުސްއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް
އެދެވިގެންވާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިޔަށްގޮސް ،މި  6ރަށުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ގެތަކުގެ

މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް

ނިމުމަކާއި ހަމައަށް އައިސްފައެވެ .އަދި މި ރޯހައުސްތަކަށް އެދުމުގެ ފޯމާއި ލީފްލެޓް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި

ޙަވާލުކުރެވި މި ގެތަކަށްއެދި

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްވަނީ ދެންނެވިފައެވެ .މި ދެންނެވުނު ރޯހައުސްތަކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ރޯހައުސްތަކަށް އެދޭ ފޯމްގައި
ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތްކަން ބައެއް ގައުމީ އިދާރާތަކުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އަދި ރޯހައުސްތަކަށް އެދޭ ފަރާތަކާއެކު އިންޓަވިއު
ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ ގައުމީ އިދާރާތަކަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން ބަލައިގަންނަ ފޯމް
ދޫކުރަން ފެށުނު ތާރީޚާއި ފޯމް ބަލައިގެން އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ފޯމް ބަލައިގަތުމުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ދޫކުރެވުނު ފޯމްތަކުގެ
ޢަދަދާއި ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމަށް އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ގައުމީ އިދާރާއަށް އެންގިފައިވެއެވެ.
މާލޭގައި  108ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭ
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ މޮޑެލްގެ ދަށުން  108ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ
 363ނަންބަރު ކޮށީގައި  10ބުރީގެ  6ޢިމާރާތް ހެދުމަށް
ހޮވިފައެވެ .އަދި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން

 7ފަރާތަކުން ވަނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ .މީގެތެރެއިން  3ފަރާތެއްވަނީ

 2ޑިސެމްބަރ 2011

ދުވަހު މި މަޝްރޫޢުވަނީ ޓެންޑަރ ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ހޮވުނު

 3ފަރާތަކީ:
 .1އެފް.ޑަބްލިޔު .ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .2ކޮންޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .3ފޯރ ޕަލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަތީގައި ދެންނެވުނު  3ފަރާތުގެ ތެރެއިން  2ފަރާތާއެކު  4ޢިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  28އޭޕްރިލް  2011ވަނަ ދުވަހުވަނީ
ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތަކަށް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ކެބިނެޓަށް  9ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުނެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެޗް.ޑީ.ޗީ މެދުވެރިކޮށް  6ރަށެއްގައި
ޢިމާރަތްކުރެވޭ ރޯހައުސިންގތައް ވިއްކާނެ ޝަރުޠުތަކާ އަދި ހައުސިންގ ސަބްސިޑީދެވޭނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި ބާކީ
 8ކަރުދާސް ހުށަހެޅުނީ ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލަގްޒަރީވިލާ އެޅުމަށް ރަށެއް ހަމަޖެއްސުމާއިބެހޭގޮތުންނެވެ .މި ރަށްތަކަކީ:
 .1ބ .މާމަޑުއްވަރީ

 .2ރ .ކޮތައިފަރު  .3ބ .ފިނޮޅަސް

 .5ކ .އާނުގަނޑުފަޅު  .6 ،ރ .ފިލައިދޫ އަދި ބ.

 .4ޅ .ދިއްދޫ

ބޮޑުފިނޮޅު  . 7ބ .ފެހެންދޫ  .8ރ .ދިގަލި ،ނ .ދިގުރަށް އަދި ގދ .ހުރުވާރުލާ މިއެވެ.
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ރަށްތަކެއްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތް ކުރުމާއިބެހޭ
ބޯހިޔާވަހިކަން އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދަވާ  10000ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ،ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދަކަށް )އައްޑޫ ސިޓީ ،ގދ .ތިނަދޫ އަދި ހދ .ކުޅުދުއްފުށި( އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރީ-ފެބް
ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެއްފަރާތެއް މިހާރުވަނީ ހޮވިފައެވެ .މިގޮތުން ހޮވިފައިވަނީ ސްމާރޓް ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ .އަދި މިހާރު އެފަރާތަށްވަނީ
ލެޓަރ އޮފް އިންޓެންޓް ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،ގޯތި ލިބިފައި
އެހެންނަމަވެސް ގެދޮރު ބިނާނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޯތީގައެވެ.
ވެށިފަހިމާލެ ޕްރޮގްރާމް މަޝްރޫޢު
ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ "ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމް ތަނަވަސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ" ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗަށް
އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ  50ފަރާތަކަށް ބިން ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުން 20
ޑިސެމްބަރ 2011ވަނަ ދުވަހު ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
އެއްމެދު ޢިމާރާތަކީ ،އެއްބިސީއަށްވުރެ ގިނަ ބިސީއަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ،ވަކި ފްލެޓް ތަކަކަށް ހަދައި ،އެކަކަށްވުރެ
ގިނަމީހުންނަށް މިލްކުވެފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ފްލެޓެއްކަމަށް ބެލޭނީ 3 ،ބުރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްކޮށް ،ދިރިއުޅުމުގެ
މައިގަ ނޑު ބައިތައްކަމަށްވާ ،ފެނާއި ،ކަރަންޓާއި ،އަދި މިނޫންވެސް އެތަނަކަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބައިތައް ،ވަކި ބައިތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅައިގެން ބިސީއަކަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ވަކިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ،އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުމަކާއި
ނުލައި ،ހެދިދާނެފަދަ ގޮތަކަށްހުރި ،ޢިމާރާތުގެ އޮނިގަނޑުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ވަކި ކޮންމެ ބަޔެކެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި މި
މިނިސްޓްރީން  2ގެއަކަށް ) މ .ނައިޓްފްލާވަރ އަދި ހ .ގްރީން( އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ.
އަދި

ކޮމްޕެނީތަކުގެ

ތެރެއިން

ހުޅުމާލޭގެ

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ

4

ކޮރަލްވިލް

ޖައުސާ

ޕްރޮޕަރޓީ

ލިމިޓްޑްއާއި

) (10869،10868،10867،10866،10661އަދި ޕްލެޓްނަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަށް ވަނީ ހުއްދަތައް ދޫކުރެވިފައެވެ.
ލޭންޑް ބަޖެޓަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން
ރަށްރަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  2011ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބިމުގެ ބަޖެޓަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ އަދި ރާއްޖޭގެ
ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ބަޖެޓް އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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 10,000ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ 'ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް  500ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް އޮން
ޑިޒައިން ބިލްޑް ބޭސިސް' ޕްރޮޖެކްޓް
އަތްފޯރާފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭގައާއި ގ.ދ
ތިނަދޫގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އަޅާ ބިންތަކުގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްސް އެކުލަވާލެވުނު ބިންތައް )ސައިޓްތައް( ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
މާލޭގެ ބްލޮކް  :305މ .މުއިވެޔޮދޮށުގެ
މާލޭގެ ބްލޮކް  :119ގ .ގްރީންގެ
މްޅޭގެ ބްލޮކް 355
ގދ .ތިނަދޫގެ ސައިޓް
ޓޫރިޒަމް ފެއަރ އާއި ގުޅިގެން މަތި އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު
ޓޫރިޒަމް ފެއަރ އާއި ގުޅިގެން މަތި އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހއ ،ހދ އަދި ށ މި
އަތޮޅުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަނޑައެޅިފައިވާ  20ރަށެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމަށް ޕްރޮޕޯޒް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު  20ރަށުގެ ލިސްޓް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ހއ.ދިއްދޫ ،

ހދ.ނޮޅިވަރަމް،

ށ.ކޮމަންޑޫ )މަތި(،

ހއ.ހޯރަފުށި،

ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު،

ށ.މިލަންދޫ

ހއ.އިހަވަންދޫ،

ހދ.ވައިކަރަދޫ،

ށ.ނޫމަރާ

ހއ.ކެލާ،

ހދ.ނޭކުރެންދޫ،

ށ.ކަނޑިތީމު

ހއ.މޮޅަދޫ،

ށ.ފީވަށް،

ށ.ގޮއިދޫ

ހއ.ތަކަންދޫ،

ށ.ފޭދޫ،

ށ.ފޯކައިދޫ

ހދ.ކުމުންދޫ،
ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާއިގުޅޭ
ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ގެންނަން ފެންނަ
ބަދަލުތައް ހިމެނުމަށްފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް
ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު  "2008ގެ އެއްވަނަބައި،
"ބިންބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި އުޞޫލުތައް" މިބައި ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު މިބައި އިސްލާޙްކުރުމަށްފަހު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަލުން ހުށަހެޅުނެވެ.
ޒޯނިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
 2010ވަނަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން  2011ވަނަ އަހަރުވެސް ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ކުރެވިފައި ހުރި ރަށްރަށުގެ ޒޯނިންގ ޕްލޭން
ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި  2010ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިހުރި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ޒޯނިންގ ޕްލޭންތައް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެވުނު ރަށްތައް ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނައުން
 .1ޅ .ފެލިވަރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
 2010ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށުނު ޅ.ފެލިވަރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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 .2ބ .ތުޅާދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
ބ .ތުޅާދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުމާއި ގުޅިގެން

 2010ވަނަ އަހަރު ފައިނަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ބ .ތުޅާދޫގެ ލޭންޑް

ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު އަލުން ޕްލޭން ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ބ ،ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް
ހިމަނައި ،ޕްލޭނަށް ބަދަލު ގެނެސް ،ޤައުމީ އިދާރާއާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުނެވެ.
 .3ނ .ވެލިދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
 2010ވަނަ އަހަރު ފައިނަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ނ .ވެލިދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ،ނ .ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ބަދަލުތަކެއް ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން ،މި ބަދަލުތައް ރިވިއުކޮށް ޕްލޭން އެމެންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
 .4ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގެ ހިއްކި ސަރަޙައްދުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެމެންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ޤައުމީ އިދާރާއާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަޝްވަރާގެ
މަތީންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްލޭނާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މައިގަނޑު ލޭންޑް ޔޫސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެމެންޑް ކުރެވުނެވެ.
.1

ބީޗް ރެކްރިއޭޝަން

.2

ސިޓީ ހޮޓެލް

.3

ފެރީ ހާރބަރ

.4

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑޮމެސްޓިކް ފެރީ ޓަރމިނަލް

.5

ލޯކަލް ހާރބަރ

.6

ޕޯޓް

.7

ސްޓޭޑިއަމް

.8

ވޯޓަރ ކެނަލް

 -5އދ .މަހިބަދޫ އަދި ލ .ފޮނަދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )އާރް.ޑީ.ޕީ( ފޭސް  :2އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ގެ
ދަށުން އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ އދ .މަހިބަދޫ އަދި ލ .ފޮނަދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން
އދ .މަހިބަދޫގެ ޑްރާފްޓް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާނިމި ،ޤައުމީ އިދާރާއާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ ކޮމެންޓަށް
ފޮނުވުނެވެ.
6

 ފާސްކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު ،ތ.ވިލުފުށި ،ލ.ގަން އަދި ގދ.ތިނަދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތަކަށްހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ބަދަލުގެނެވުނެވެ.

ރަށްރަށުގެ ބިމާބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި ހެޔޮގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
މަތި އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ރަށްރަށުގެ ބިމާބެހޭ މަސައްކަތާއި އަދި ޕްލޭނިންގ އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ބިމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި ،ހެޔޮގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރު
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  26ސެޕްޓެމްބަރ  2011ން  29ސެޕްޓެމްބަރ  2011އަށް ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަނީ ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގާފައެވެ.
މިވޯރކްޝޮޕްގައި

މަތި

އުތުރު

ސަރަޙައްދުގެ

ޤައުމީ

އިދާރާއިންނާއި،

އެސަރަޙައްދުގެ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްތަކުންނާއި،

އަދި

ރަށު

ކައުންސިލްތަކުން ޖުމްލަ  49ބޭފުޅަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޓެކްނިކަލް ރިވިއު
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ
ގެއްލުންތައް މަދުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ގޮތަށް ޕްލޭންކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  23މާރޗް 2011ގައި ބޭއްވުނެވެ.
މިގޮތުން ލޭންޑް ޔޫސް ޓެކްނިކަލް ރިވިއު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާ )ކޮންސްލްޓެންޓް( ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ .މި
ވާރކްޝޮޕްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
ރަށްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި އަދި މި ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ކުރުމުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ
ގޮތުންނެވެ .އަދި މި މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބިނާވެށި ޤަވާޢިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މާލެއިން އެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގުނު މުއާމަލާތް
 ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ސްޓޭޖާއި ،ގާ އަތުރާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ،މިސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އެހެންބިންތައް ދޫކުރާނެ ވަކި އުޞޫލުތަކެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވުމުން ،ބަދަލުގެނެވޭނެ ގޮތަކަށް ސްޓޭޖާއި ގާ އަތުރާފައިވާ
ސަރަޙައްދު

މޯލްޑިވްސް

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

ކޮމްޕެނީއާއި

ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހޯމް

އެފެއަރޒްގައި

ދެންނެވިފައިވާތީ ،މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުނެވެ.
 މާލޭގެ  345ނަންބަރު ކޮށިން މާފަންނު މަދަރުސާއާއި އެސް.ޓީ.އޯގެ ޢިމާރާތާއި ދެމެދު އޮތް ހުސްބިމުން  860،19އަކަފޫޓުގެ ބިންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުނެވެ.
 -އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ގެ

އިލެކްޓްރިކަލް

އެންޑް

މެކޭނިކަލް

އިންޖީނިއަރިންގ

ސާރވިސް

)އީ.އެމް.އީ(

ގެ

މަސައްކަތްތައް

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި މިފްކޯގެ  389ނަންބަރު ކޮށީގެ ދެކުނުބައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި
ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގައި ދެންނެވުނެވެ .އަދި މިބިން ޙަވާލުކުރައްވަންވާނީ  389ނަންބަރު ކޮށީގައި ހަދާ
ޢިމާރާތް ނިމުމުން 330 ،ނަންބަރު ކޮށީގެ އިރުމަތީ ބައިގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް
މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރިންގ ސާރވިސަސް )އީ.އެމް.އީ( ގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކޮށް މިބިން ސަރުކާރާއި ޙަވާލުކުރައްވާގޮތަށްކަމަށް
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގައި ދެންނެވުނެވެ.
 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ( ގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދެއްވަމުންދާ ހުޅުމާލެ ފެރީޓަރމިނަލްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިހާރުގެ މަސްވެރިންގެ މައިޒާންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުން
ބައެއް މިބޭނުމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ކޮންސެޕްޓް މި މިނިސްޓްރީއަށްވަނީ ލިބިފައެވެ.
މިގޮތުން މިކޮންސެޕްޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  3ސަރަޙައްދު ގައި ހިމެނޭ )ޕްރޮޕޯސްޑް ޑިޕާރޗަރ ޓަރމިނަލް305.65 ،
އަކަމީޓަރު ،ޕްރޮޕޯސްޑް ޓޫ ސްޓޯރީ ޑިޕާރޗަރ ޓާރމިނަލް  70.56އަކަމީޓަރު އަދި ޓޮއިލެޓް އެންޑް ޕްރެޔަރ ރޫމްސް37.8 ،
އަކަމީޓަރު( ބިން )ޖުމްލަ  414.1އަކަމީޓަރު( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
 އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ  399ނަންބަރު ކޮށިން 5،652އަކަފޫޓުގެ ބިން  10މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފީހާއި ޙަވާލުކުރެވުނުވެ.
 މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް މާލޭގެ  354ނަންބަރު ކޮށިން އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އިރުންފުރުޤާން މިސްކިތް އަޅާ ސައިޓާއި ޖެހިގެން އޮތް  729،5އަކަފޫޓުގެ ބިން  18މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް
އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފީހާއި ޙަވާލުކުރެވުނުވެ.
 މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު  364ނަންބަރު ކޮށީގައި ޕޮލިޓެކްނިކް ޢިމާރާތުގެ ދެކުނުން އޮތް ބިން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮފީސްޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ފަޅުމަތީ ހިނގުމާއި ސިއްތިމާވާ ހިނގުމަށް ވާގޮތަށް  2500އަކަފޫޓުގެ ބިން އެ ކޮމިޓީއަށް ދޫކުރުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަށް ރިސޯސަސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި
ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
 ޕްރެޒިޑެންޝަލް ފްލީޓްގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި މިހާރު ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުލިއާގެ ލޯންޗްސެކްޝަން ގަރާޖް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން މިބިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ފޮނޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
 ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ވިލިނގިލީ ފެރީ ޓަރމިނަލް ހުސްބިން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑްކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ހުއްދަ އެފަރާތަށް ދެވުނެވެ.
 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރަކާއި ،ހާފްވޭ ހައުސްއެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައިހުޅުމާލެއިން  15،000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިވާތީ މިބިމަށް ފައިސާ
ދައްކާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިކަން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ވާހަކަދައްކަވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 ވިލިނގިލީ ޕްރީސްކޫލް އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ އިރުން ޝަމްސުއްދީން މަގާއި އިންވެގެން ސްކޫލް ކޭމްޕިންގ ސައިޓްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން ޕްރީސްކޫލަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެދިވަޑައިގެން ފައިވެއެވެ.
މިބިމަކީ ތަފާތު އެކި ކޭމްޕިންގ ބޭނުންތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އެހެނިހެން މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މާލެކައިރިން ލިބެން
އޮތް ހަމައެކަނި ހުސްބިންކޮޅަކަށްވުމާއެކު ،މިތާނގެ ވަށައިގެން ފާރު ރާނައި މިތަން ބައްދާލުމަކީ މި މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަކަމެއް
ނޫންކަމުގައި އެފަރާތުގައި ދެންނެވުނެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލޭގެ  31ބިމާއި މާލޭގެ ހުރިހާ މަގެއްވަނީ 19ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޙަވާލު ކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރެވުނު ބިންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 ހެދިގޮނޑުދޮށު ސަރަޙައްދު 1 ހެދިގޮނޑުދޮށު ސަރަޙައްދު 2 ގ .ބިއްލޫރިޖެހިގެ )މިހާރުގެ މާލޭ ސިޓީ ހޯލު( ލޯކަލް މާރުކޭޓު )ކޮށި ނަންބަރ (207 ކޮށި ނަންބަރ  211ގައި ސަރުކާރަށް ނެގި ގޯތިތައް ހުރި ބިންތައް ކޮށި ނަންބަރ  356އަދި 360 އާ ސަހަރާ )ކޮށި ނަންބަރ (377 ދަރުބާރުގެ )ކޮށި ނަންބަރ (344 ގ .ވިޝް )ކޮށި ނަންބަރ (117 ކޮށި ނަންބަރ  135ގައި ހިމެނޭ ޕާރކު ގަލޮޅު ސަހަރާ )ކޮށިނަންބަރ (104 ހެންވޭރު ސަހަރާ )ކޮށިނަންބަރ (61 ކުނި ކޮށި )ކޮށި ނަންބަރ (386 މާފަންނު ސަހަރާ )ކޮށިނަންބަރ (313 މާފަންނު ބުރު މައްޗަންގޮޅި ސަހަރާ )ކޮށިނަންބަރ (234 މައްޗަންގޮޅި ސަހަރާ ޕާރކު )ކޮށިނަންބަރ (234 ކޮށި ނަންބަރ  294ގައި ހިމެނޭ ޕާރކު ކުރީގެ ބާ އިންޖީނުގެ ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ޕާރކު )ކޮށިނަންބަރ (132 ކޮށި ނަންބަރ  59ގައި ހިމެނޭ ހުސްބިން މަސް މާރުކޭޓް އެޅުމަށްޓަކައި ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގު އުތުރުން ހިއްކާފައިވާ ބިން -ދަރުބާރުގެ ދެކުނުން ހިއްކާފައި އޮތް ސަރަޙައްދު
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 ކޮށިނަންބަރ  350ގައި ހިމެނޭ ހުސްބިން ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ބިންތައް )ކޮށިނަންބަރ (405 ހުޅަނގު ދެކުނު ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ބިން ސަލްޓަން ޕާރކު )ކޮށިނަންބަރ (158 ވެސްޓް ޕާރކު )ކޮށި ނަންބަރ (395 ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް )ކޮށި ނަންބަރ (64 ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް )ކޮށި ނަންބަރ (354 މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް )ކޮށި ނަންބަރ (170 މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް )ކޮށި ނަންބަރ (345 މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައް އެއަރޕޯޓް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކާއި ނެޝަނަލް ޕަބްލިކް ހެލްތް ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓަރޓްރީޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ބިމުގެ ހުޅަނގުގައިވާ ހުސް ސަރަޙައްދުން ބިމެއް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރެވި ހުޅުމާލޭގެ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ  MN-2ކޮށިން  2900އަކަމީޓަރުގެ ބިން މިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
އަދި މިބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އެންޑް ފެމިލީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައިވަނީ
ދަންނަވާފައެވެ.
 ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ބާ ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ  9339އަކަފޫޓުގެ ބިމަކީ މިހާރުގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށްއިތުރުކުރެވިފައިވާ ބިމަކަށްވުމާއި ،ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ބާ ޢިމާރާތަކީ  2005ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ބޭނުން ނުކުރެވޭ
ފެންވަރަށް ބާވެ ބޭނުންކުރުން ރައްކާތެރިނޫން ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަކަށްވާތީ ،މިހިނގާ ދިރާސީ
އަހަރު ނިމުމުން މިތަން ހުސްކޮށް މި މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަނީ
ދަންނަވާފައެވެ.
 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް )އެސް.ޓީ.އޯ(އަށް ،ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ބިންކެޕިޓަލައިޒްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  2011ސެޕްޓެމްބަރ  27ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު
ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ބިންތައް އެސް.ޓީ.އޯއަށް

ވިއްކެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މި

މިނިސްޓްރީއަށް

ކޮޕީކުރައްވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަވާފައިވާތީ ،މިބިންތައް އެކުންފުނީގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޓްރެޜަރީން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިގޮތުން މިބިންތައް އެސް.ޓީ.އޯ ގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެއްވުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
 އެސް.ޓީ.އޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ހުރި ބިން ) 11,286.00އަކަފޫޓު( އެސް.ޓީ.އޯ ނަންބަރު  2ދަގަނޑުގުދަން ހުރި ބިން ) 11,286.00އަކަފޫޓު( އެސް.ޓީ.އޯ  5ނަންބަރު ކޮށި ) 20,707.20އަކަފޫޓު( އެސް.ޓީ.އޯ  7ނަންބަރުކޮށި ) 23,938.00އަކަފޫޓު( އެސް.ޓީ.އޯ ވެހިކަލް ގަރާޖް ހުރި ބިން ) 19,938.00އަކަފޫޓު(ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރސް ރެގިއުލޭޝަންސް
ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރސް ރެގިއުލޭޝަން ޑޮކިޔުމަންޓެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަކުގެ
ބޭފުޅުންނާ މި މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑްރާފްޓަށް ،މި ދާއިރާގެ ގިނަފަރާތްތަކެއް ޚިޔާލު
ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދި އެއަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅަމުންދާތީ ،އަލުން ދިރާސާކޮށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
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ދެއެވެ .ނަމަވެސް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން މަދުކަމާ ،މަސައްކަތް ގިނަކަމުން އިސްކަންދެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހުރުމުން މިމަސައްކަތައް
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަނީ ނުކުރެވިފއެވެ.
ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން
މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ތަފާތު ގިނަ "ރެޖިސްޓަރ" ތަކެއްގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރާގޮތަށް މިވަގުތު
ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު ،އެގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ފަސޭހަ ގޮތް ނޫންކަމަށް CIDBގެ މެމްބަރުންނާއި ،މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތްތަކުން އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މިދާއިރާގެ އެކި ފަންނުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތައް އެއް ރެޖިސްޓަރ އެއްގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .އަދި މިގޮތަށް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރެގިއުލޭޝަން އެކުލަވާލުމަށްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.
މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން އުޞޫލުތަކަކަށްބަލައި ،މިހާރުވެސް މީހުން ރެޖިސްޓަރ ކުރަމުން
ގެންދެއެވެ .އެގޮތުން 2010ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ޖުމްލަ  19ފަރާތެއްވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ .އެގޮތުން މި ރެޖިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް
އެދޭ ފޯމާއި ،ކެޓަގަރީތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލެއް ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނޭހެން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ބިލްޑިންގ އެޕްރޫވަލްސް
 2011ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވި  82ކުރެހުމުގެ ތެރެއިން  81ކުރެހުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޖަވާބުވަނީ
ފޮނުވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،މިމިނިސްޓްރީއިން ދޫކުރާ އެން.ބީ.ޕާރ ސްޓޭމްޕް ޖައްސަވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުރެހުންތަކުގެ
މަޢުލޫމާތުވެސް ދަނީ ލިސްޓް ކުރެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް  379ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ :މާލެއިން ،274
ހުޅުމާލެ އިން  70އަދި އަތޮޅުތަކުން  75އެވެ.

ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

 2005ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންއަންނަ އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރާފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މި އަހަރު  19ފަރާތެއް

ރަޖިސްޓަރ ކުރެވުނެވެ .މި ގޮތުގެ މަތިން

މިހާތަނަށް މުޅިއެކު  229ފަރާތެއްވަނީ

ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައެވެ .މިރެޖިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ،ޢިމާރާތް ކްލެސިފައިކުރެވޭގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލަކާއި ޢިމާރާތް
ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީއާއި ކްލާސް ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލެއް ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނޭހެން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނީ ލެވިފައެވެ.
އަދި މި ރެޖިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވަމުންދާ ޑިޒައިނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ދަނީ ވެބްސައިޓަށް ޤަވައިދުން އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުންނެވެ .މިއަހަރުގެ
މިހާތަނަށް ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރސް ރެޖިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
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ލޯކަލް އެންޑް ފޮރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 - 1ލޯކަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ރާއްޖޭގައި ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާ އަދި ބައިވެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ޢާއްމުންނަށް ފެންނާނެ ނިޡާމެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކޮންޓްރެކްޓަ ރޒް ރެޖިސްޓަރއެއް 18 ،ޑިސެމްބަރ
 2005ގައި ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްދަނީ މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންނެވެ .ރެޖިސްޓަރވުމަށް
ފުރުއްވަންޖެހޭ ފޯމު ވަނީ ދޫކުރަން ފެށިފައެވެ.
 2011ގެ ނިޔަލަށް މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ނަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންޓްރެކްޓިންގ ވާރކްސްގެ  27ކުންފުނި ޖެނެރަލް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ވާރކްސްގެ  11ކުންފުނި ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވާރކްސްގެ  6ކުންފުނި މެކޭނިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރިކަލް ވާރކްސްގެ  5ކުންފުނި - 2ފޮރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ފޮރިން

ކޮންޓްރެކްޓަރސް

ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ،މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފޮރިން ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ 31
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ.
 - 3ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ހަރބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓަރ ކުރާގޮތަށް  14މަހަށް  2007ގައި
ރައީއްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން  2ފޭސްއެއްގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ
ކުރެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ގްރޭޑް  4ގެ  12ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ގްރޭޑް  1ގެ އެއް
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 - 1ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު ތެރޭގައި  16ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން މިހާތަނަށް މުޅި ޖުމްލަ  225ފަރާތެއްވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވެއެވެ .މި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއިބެހޭ
އެންމެހައި މަޢްލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނޭހެން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް ވަނީ ލެވިފައެވެ .މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބިލްޑިންގ
ޑިޒައިނަރސް ރެޖިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
އާރކިޓެކްޓް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
 - 2ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގ ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވިފައިވާ ފަންނީ މީހުންނާއި ބެހޭ
ރަޖިސްޓްރީއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން  1ފެބްރުއަރީ  2009ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް  19ފަރާތެއް ވަނީ
ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ .މިރަޖިސްޓްރީގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ އެން.ބީ.ޕާރ ސްޓޭމްޕަކީ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ދޫކުރެވޭ ސްޓޭމްޕެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިދެންނެވި ސްޓޭމްޕް އައުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.
 - 3ބިލްޑިންގ އެންޑް ސިވިލް ވާރކްސް ޑިޒައިން ޕްރެކްޓިޝަނަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
އުމްރާނީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މަތީތަޢްލީމް ޙާސިލްކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި މިދާއިރާއިން ފަންނީ ލަފާޔާ އެހީދެވިދާނެ މި
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ ލޭންޑް އެންޑް ހައިޑްރޯގްރެފިކް ސަރވޭއިންގ  05ފަރާތެކެވެ .މި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއިބެހޭ ހުރިހާ
މަޢުލޫމާތެއް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ.
ފޯރމްސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް
މި މިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޯރމްސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދަނީ
ތިރީގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޑިކް ފޯރމްސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް އަސްލެއްކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
-1

ފިޑިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓް

-2

ފިޑިކް ފޯރމް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ފޯރ ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރެކްލެމޭޝަން ވޯރކްސް

-3

ފިޑިކް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެގްރިމަންޓް

-4

ފިޑިކް ޕްލާންޓް އެންޑް ޑިޒައިން ކޮންޓްރެކްޓް

-5

ފިޑިކް ވޯރކްސް އޮފް ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން )ރެޑް ބުކް(

މި މަސައްކަތައް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.
ސިމެންތި އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެކި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ސިމެންތިއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި މި މިނިސްޓްރީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ
ސިމެންތިއެއްތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި އަދި ހުށަހެޅޭ ތަރޑްޕާޓީ ސެޓިފިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރު އެޕްރޫވަލް ދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ސިމެންތި އެތެރެކުރި ފަރާތް

ސިމެންތި ބްރޭންޑް

ހުއްދަދިން ތާރީޚް

ކޯސްޓްލައިން ޕވޓ ލމޓ

ޕޯރޓް ލޭންޑް ސިމެންތި

 11އޮކްޓޫބަރ 2011

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލމޓ

އޯޑިނަރީ ޕޯރޓްލަންޑް ސިމެންތި

 11އޮކްޓޫބަރ 2011

ޕީ.އެމް.އޯ ޕވޓ ލމޓ

ޕޯރޓް ލޭންޑް ސިމެންތި

 18ޑިސެމްބަރ 2011

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިންސްޓިއުޓްތަކާ ގުޅުން އުފެއްދުން
މި މިނިސްޓްރީ އާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅުވައި އެހެނިހެން އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ ގުޅުވައި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގައި

އެހީތެރިކަމާ

ފަންނީ

ލަފާ

ހޯދޭނެ

ރޮނގުތައް

ފުޅާކުރުމުގެ

ގޮތުން،

ސްރީލަންކާގެ

އިންސްޓިޓިއުޓް

ފޯރ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އިކްޓާޑް( އާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވުނެވެ .އަދި  2010ވަނައަހަރު
އިކްޓާޑް އާއިއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި
ވޯރކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގުނެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑް )ސީ.އައި.ޑީ.ބީ(
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާއަރުވާނެ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާދެއްވާ ބޯޑެކެވެ .ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑުގެ
)ސީ.އައި.ޑީ.ބީ( ނަމުގައި  19ޖުލައި  2007ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އުފައްދަވާފައެވެ .ނަމަވެސް މިއަހަރު މިބޯޑުގެ މީޓިންގ އެއް
ބޭއްވިފައި ނުވެއެވެ .އެއީ މިހާރު ހަދަމުންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮމެންޓްކޮށްފައި ނުވާތީއެވެ.
ނެޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެގިއުލޭޝަން
ނެޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެގިއުލޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް  14ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި ނިމި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށްވަނީ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވިފައެވެ .ނަމަވެސް މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ނުފެށި ވަނީ ބިލްޑިންގ އެކްޓް ވުޖޫދަށް އައިސްފައި ނުވާތީއެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް އިންޑެކްސް
ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އާއި މި މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ރިވައިސްޑް ބާސްކެޓް އޮފް މެޓީރިއަލްސް އެއް
ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ .މި މެޓީރިއަލްސްތަކުގެ އަގުތައް މަހަކު އެއް ފަހަރު ހޯދުމަށް އައިޑެންޓިފައިކުރެވުނު މެޓީރިއަލްސްގެ ލިސްޓެއް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލް ރީޓެއިލާސް އިންނަށް ފޮނުވުނެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރ އިންޑެކްސް
މި މަސައްކަތަށް މިހާރުވެސް ކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާތީ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ،މިކަމުގައި ދިވެހިން ޝާމިލުވާން ބޭނުންވާ ވަރުވެސް

ބެލުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން އެމަސައްކަތްވަނީ އަދި ނުފެށިއެވެ.
ސަޕްލައި ރޭޓްސް
މިއީ ސަޕްލަޔާސް އިންޑެކްސްއާއި އިންޖިނިއަރިންގ އެސްޓިމޭޓްސް ހަދަން ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ތަކެކެވެ .މިކަމަށްޓަކައި
ބޭނުންކުރެވެނީ ކުއްޔަށް ތަކެތި އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އަގުތަކެވެ.
ރޭޓް ކަލްކިއުލޭޝަން ފޯރ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ވޯރކްސް
މިއީ މުސްތަޤުބަލުގައި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޓް ކުރަން ހެދޭ މަސައްކަތުގެ އެސްޓިމޭޓެކެވެ .މިކަން ކުރަންޖެހުނީ ބިޑްތަކުގައި
ހުށަހެޅޭ ރޭޓްސްގެ ތަފާތު ބޮޑުކަމުން އަންދާސީ ކުރެވޭ އިންސާފުވެރި އަގުތަކެއް ހޯދުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ .މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ
ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ .މިކަމަށް  2011ވަނައަހަރު ރިޕޯޓެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
ކްރިކެޓް ކްލަބް ހައުސް
ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ސާކް ސަމިޓަށް އެޅި ކްރިކެޓް ކްލަބް ހައުސްގައި އިތުރު ރޫފިންގ ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހެދުމަށް ޓަކައި
ޑިޒައިންކޮށް ،ތައްޔާރުކުރަންޖެހުނު ކުރެހުންތައް މި މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.
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 – 4އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
 - 4.1ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ށ .މިލަންދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

ފެށި ތާރީޚް :ފެބްރުއަރީ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :ސެޕްޓެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 35,116,004.18 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް :ކުރިއަށްދަނީ ) 31%ނިމިފައި /ނޮވެމްބަރ ( 2011

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ށ .މިލަންދޫގައި ބަނދަރެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިއީ
 750ފޫޓު ދިގު 250 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މީގެތެރޭގައި އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި ޖެހުން ،ބަނދަރު
ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
އއ .ރަސްދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

ފެށި ތާރީޚް :މެއި 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 26,830,597.10 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް :ކުރިއަށްދަނީ ) 29%ނިމިފައި /ނޮވެމްބަރ (2011

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އއ .ރަސްދޫ ގައި ބަނދަރެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
މިއީ  750ފޫޓު ދިގު 250 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މީގެތެރޭގައި

އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި ޖެހުން،

ބަނދަރު ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިންގުނު ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
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ތ .ތިމަރަފުށި ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ސެޕްޓެމްބަރ 2009

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ :އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކުވައިތު ފަންޑު

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 12,231,079.75:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތ .ތިމަރަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިއީ
 730ފޫޓު ދިގު 260 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މީގެތެރޭގައި

އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި ޖެހުން ،ބަނދަރު

ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިންގުނު ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
ގދ .ތިނަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ޖޫން 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ :އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކުވެއިތު ފަންޑް

•

* ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 17,267,637.25:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގދ .ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި
ޕްރޮޖެކްޓްގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ  587ފޫޓްގެ އެއްގަމުތޮއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ދިނުމާއި މި ބަނދަރު ފުންކުރުމެވެ.
ޏ .ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ނެރުގެ ފައިކަށި މަރާމާތުކުރުން
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ސެޕްޓެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :މާރޗް 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 8,540,205.22 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ކުރިއަށްދަނީ ) 05%ނިމިފައި(

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ހެދިފައިވާ ބަނދަރުގެ ނެރުގެ ފައިކަށި ހަލާކުވެފައި ވުމުގެ
ސަބަބުން މިހާރު ހަދާފައިވާ ލަކުޑި ކްރިބްގެ ބަދަލުގައި ބޮޑުހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަދުވަހަށް ދެމެހެއްޓޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފައިކަށި މަރާމާތު
ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް

34

އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ނ .ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 02 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :މެއި 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަންލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF25,748,030.45 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ނ .ކުޑަފަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް
ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ހދ .ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 24 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :މާރޗް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF24,000,695.93 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހދ .ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެނދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ހދ .ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 24 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖުލައި 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް

•

* ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF27,694,976.84 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ވަރަށް ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހދ .ނެއްލައިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު
ކޮށްދިނުމާ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ
ބަނދަރެއް ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ރ .ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 04 :ފެބްރުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :އޯގަސްޓް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް

•

* ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF34,404,366.04 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރ .ފައިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ޅ .ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 21 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :އޯގަސްޓް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް

•

* ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF49,840,607.90 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޅ .ކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ސ .ފޭދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :އޭޕްރީލް  01އޭޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :އޮކްޓޯބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

* ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF36,124,181.28 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސ .ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ސ .ހުޅުދޫ މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :އޭޕްރީލް 2010

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖުލައި 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF51,868,720.02:

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސ .ހުޅުދޫމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ސ .ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 01:އޭޕްރިލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖުލައި 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

* ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF21,972,013.80 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސ .ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓްޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
އއ .އުކުޅަސް ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 09 :ޖޫން 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖެނުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އެމް.ޓީ .ހޯގަރޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF19,969,592.00 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އއ .އުކުޅަސްގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެމް.ޓީ.ހޯގަރޑް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރުހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ފ .ބިލެއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 27 :މާރޗް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :މާރޗް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓީންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 24,461,225.00 :ރ.

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ފ .ބިލެއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓީންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު
ހެދުމާއިބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
އއ .މާޅޮސް ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 12 :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 20 :ސެޕްޓެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ހެވީލޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF4,204,575.00 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އއ .މާޅޮސްގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހެވީލޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމާއިބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ދ .މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 11 :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އެމް.ޓީ .ހޯގަރޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF19,969,592.00 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި

 10ޖުލައި 2012

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދ .މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެމް.ޓީ.ހޯގަރޑް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރެކެވެ.
ނ .މަނަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :އޭޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :އޭޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :އޭ.އެފް.ޑީ.

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD2,093,630.98 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ނ .މަނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު
ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ގދ .ވާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ސައުދީ ފަންޑުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު1,636,694.75:ރ.

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގދ .ވާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ
ބަނދަރެކެވެ .މިއީ  1200ފޫޓު ދިގު 250 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގު ތެރެއިން ،ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމު
ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި ޖެހުން ،ބަނދަރު ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނޭ
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ބ .ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން

•

އެހީގެ ބާވަތް :އައި.ޑީ.ބީ.ހާބަރ

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD1,008,725.00:

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބ .ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި ޤާއިމު
ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ކ .ކާށިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 12 :އޭޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 12 :އޭޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD1,757,252.50 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކ .ކާށިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ބ .ގޮއިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 10 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 10 :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :އައި.ޑީ.ބީ.ހާބަރ

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD1,422,909.44:

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބ .ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު
ހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
އއ .މަތިވެރި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 10 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 10 :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :އައި.ޑީ.ބީ.

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD2,003,584.09 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އއ .މަތިވެރި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް
ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ
ބަނދަރު ހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ތ .ހިރިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 12 : :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD1,627,196.00 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޓ
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އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
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ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތ .ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ގއ .ދެއްވަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•
•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD1,627,196.00:
ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގއ .ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް
ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ހއ .ހޯރަފުށީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 14 :އޮކްޓޯބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :އޮކްޓޯބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 37,851,780.92 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ކުރިއަށްދަނީ ) 10%ނިމިފައި(

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހއ .ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް
ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ
ބަނދަރު ހެނދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިއީ  1200ފޫޓު ދިގު 250 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މީގެތެރޭގައި އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ
ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި ޖެހުން ،ބަނދަރު ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 14 :އޮކްޓޯބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :އޮކްޓޯބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 40,995,782.26 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ކުރިއަށްދަނީ ) 10%ނިމިފައި(

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހއ .އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ
ބަނދަރެކެވެ .މިއީ  1000ފޫޓް ދިގު 250 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މީގެތެރޭގައި އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި
ޖެހުން ،ބަނދަރު ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
ކ.ދިއްފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 14 :އޮކްޓޯބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :އޮކްޓޯބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 258.82،534،26:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ކުރިއަށްދަނީ ) 10%ނިމިފައި(

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކ .ދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ މުދާ
އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ
ބަނދަރެކެވެ .މިއީ  600ފޫޓް ދިގު 250 ،ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ .މީގެތެރޭގައި އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމާއި ،ބޮޑު ހިލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުތޮށި
ޖެހުން ،ބަނދަރު ފުންކޮށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
އއ .ބޮޑުފުޅަދޫ ނެރު ކޮނުނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 09 :ޖޫން 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖެނުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އެމް.ޓީ .ހޯގަރޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF19,969,592.00 :

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އއ .ބޮޑުފުޅަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާ
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ،މަސްވެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެއް ރަށުގައި
ޤާއިމު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެމް.ޓީ.ހޯގަރޑް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ބަނދަރު ހެދުމާއިބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ :ބޮސްކާލިސް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF18,985,320.00:

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގެ މަގުތަށް ރަގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ދަށުން ސަރުކާރުން ބޮސްކާލިސް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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ސ .ހިތަދޫ އަދި ޏ .ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRf64,250,000.00:

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ރަގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
ދަށުން ސަރުކާރުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ނ .ވެލިދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ޖޫން 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :މާރޗް 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ބޮސްކާލިސް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 95,425,000.00 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ނ .ވެލިދޫގެ އާބާދީ ބޮޑުވެ ،އިތުރަށް މީހުން އާބާދުވާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބޮސްކާލިސް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިއްކަން ހަމަޖެހުނީ  14ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ.
ބ .ތުޅާދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :މެއި 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :ސެޕްޓެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ބޮސްކާލިސް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 111,844,200.00 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ

އާބާދީ ބޮޑުވެ ،އިތުރަށް މީހުން އާބާދުވާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތުޅާދޫ

ރައްޔިތުންނަށް ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބޮސްކާލިސް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިއްކަން ހަމަޖެހުނީ  14ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ.
ޅ .ހިންނަވަރު ބިންހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ޖޫން 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :މެއި 2011

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
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•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ބޮސްކާލިސް އިންޓަނޭޝަނަލް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 197,051,400.00:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޅ .ހިންނަވަރުގެ އާބާދީ އިތުރުވެ ރަށުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ތަހައްމަލްކުރަން
ޖެހިފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބޮސްކާލިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން
ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވަނީ  27ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ.
ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 24 :އޮކްޓޯބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 15 :ފެބްރުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ހެންސެންގ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 102,075,308.44 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ކުރިއަށްދަނީ ) 10%ނިމިފައި(

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތ .ތިމަރަފުށީގެ އާބާދީ ބޮޑުވެ ،އިތުރަށް މީހުން އާބާދުވާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހެންސެންގ އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވަނީ  41ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ .މީގެއިތުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް

 1ނޮވެމްބަރ

 2011ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ފުވައްމުލަކު ޖެޓީ ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓ◌ް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 16 :އޮގަސްޓް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 10 :ނޮވެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އައި.އެން.އޭ .މޯލްޑިވްސް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 267,459.05:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އާއި

ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ޓ
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 – 4.2ގެދޮރާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ  1000ހައުސިންގ ޔުނިޓްސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 11 :ނޮވެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އިކުއިޕްމަންޓް އެކްސްޕޯޓް އެންޑް އިމްޕޯޓް
ކޯޕަރޭޝަން

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ ލޯންއެހީ

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 78،459،852:ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރގެ އެހީގެ

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓް އިމްޕޯޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް ކޯޕަރޭޝަން
)ސީ.އެމް.އީ.ސީ( އާއި ދެމެދު  25އޯގަސްޓް  2009ގައިވަނީ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރެވި މި އެމް.އޯ ޔޫގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ސިމެކް
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި

 1000ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް އެކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު  21މާރޗް  2010ގައި

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ތ .މަޑިފުށި  78ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 14 :މާރޗް 2010

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ފެބްރުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އިސުރު އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :އައި.ޑީ.ބީ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF49,798,358.63+ MRF135,000.00 :

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސުރު އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ތ .މަޑިފުށި  42ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 13 :އެޕްރީލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އިސުރު އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުMRF24,159,144.81 :

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސުރު އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މާލޭ ގާކޮށީގައި ހަދާ  198ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

ސޮއިކުރި ތާރީޚް 26 :މެއި 2010

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 12 :އެޕްރީލް 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އެޕެކްސް ރިއަލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ޑިވަލޮޕާރ ފައިނޭންސް

•
•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުUSD36,250,000.00 :
ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1300ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  350ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރީމަންޓްގައި އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ  18އެސް.ޖީ
ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 10000ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ  7ސަރަޙައްދެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ  7000ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު
 2008ވަނަ އަހަރު އިޢުލާންކުރެވުނު  7000ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

14

ޕްރޮޕޯސަލެއްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން  8ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  8ފަރާތާއެކު އެގްރީމަންޓްގައި މި މިނިސްޓްރީން
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ބާކީ  6ޕްރޮޕޯސަލްގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި ކޮންޓްރެކްޓް އެގްރީމަންޓް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ  1ޕްރޮޕޯސަލް ކެންސަލްކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މިހާތަނަށް
ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.
މާލޭގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  500ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ:
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 11 :ނޮވެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 18 :މަސް ދުވަސް

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ކަރްގަވާލް  18އެސް .ޖީ .ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 36,250,000 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް

އެހީގެ ބާވަތް:އިންޑިއާ

46

އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް  :މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  500ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  350ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު އެގްރީމަންޓްގައި އިންޑިޔާގެ ކުންފުޏެއްކަމަށްވާ  18އެސް.ޖީ
ޑިވެލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) މިހާރު  18އެސް.ޖީ ރިއަލްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް( އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދުވަނީ

 26މެއި

2010ގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މި މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެޕެކްސް
ރިއަލްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެވެ .މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭގައި ފްލެޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮށިތަކުގެ ތެރޭގައި  4ކޮށި
ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެމް.އީ.ސީ( )ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި(
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 11 :ނޮވެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށްޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެމް.އީ.ސީ(

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު  75,803,280.00މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  10000ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު ޕްރޮގްރާމްގެ
ތެރެއިން  1000ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢެއް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މި މިނިސްޓްރީއާއި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ
ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެމް.އީ.ސީ( އާއި ދެމެދު  21މާރޗް  2010ގައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި
ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  56ބިލްޑިންގ ތެރެއިން ތެރެއިން  48ބިލްޑިންގ ގެ ފައުންޑޭޝަން
މަސައްކަތް ނިމި މީގެ ތެރެއިން  25ބިލްޑންގ އެއްގެ

ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް އެއްކޮށްވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި  23ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް

ފްލޯރ އަދި  1ވަނަ ބުރީގެ ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވަނީ ނިމިފައެވެ.

ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެމް.އީ.ސީ( )ދެވަނަ ފިޔަވަހި(
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 17 :މަރޗް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ޗައިނާ ނޭޝަނަލް މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެމް.އީ.ސީ(

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 161,065,573.70 :ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

•

ސްޓޭޓަސް :ކުރިޔަށް ހިންގަމުންދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1500ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި

މި

މިނިސްޓްރީއާ

ޗައިނާގެ

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ

ޗައިނާ

ނޭޝަނަލް

މެޝިނަރީ

އިންޖިނިއަރިންގ

ކޯޕަރޭޝަން

)ސީ.އެމް.އީ.ސީ( އާއި ދެމެދު  17މާރޗް  2011ގައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ލޯން މަސައްކަތް
ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެގްޒިމް ބޭންކާއި ގުޅިގެންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ފަރާތުން އީ.އައި.އޭ ވަނީ ހަދާ ނިމިފައެވެ .އަދި ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތައް ޢިމާރާތްކުރާނެ ބިންތައްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .އަދި ސީ.އެމް.އީ.ސީއިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ
ކޮންސެޕްޓްވަނީ ފައިނަލްކުރެވިފައެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ނ .ބަނޑައިދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  100ހައުސިންގ ޔުނިޓް އާއިބެހޭ
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 20 :މެއި 2010

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް :އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަޞީރު ހ .ބެއިޖިންގ

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 3.7 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

އެހީގެ ބާވަތް :އަމިއްލަ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް 10000 :ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  100ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް
އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަޞީރު ހ .ބެއިޖިންގ އާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  20މެއި  2010ގައިވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ
ދަށުން ށ .މިލަންދޫގައި  50ގެ އަދި މަތިކޮމަންޑޫގައި  50ގެ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މިހާރު  5ގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްފެށި ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދެއެވެ .އެ ފަރާތަށް ލަގްޒަރީވިލާ އަޅާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ނ .ބަނޑައިދިއްދޫވަނީ ސަރުކާރުން
ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .މި މަޝްރޫގެ އީއައި.އޭ އެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ދާކަމަށާއި އީ.އައި.އޭގެ ހުއްދަ ލިބުމުން މަސައްކަތް
ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި ޑިވެލޮޕަރ އަންގާފައިވެއެވެ.
ސީލައިފް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 17 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ސީލައިފް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 3.1 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

އެހީގެބާވަތް :އަމިއްލަ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  80ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބ .ގޮއިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ބ .ގޮއިދޫގައި
ޙަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރާ

ބިން ފާހަގަކޮށް އެ ބިން ސީލައިފް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ

ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ކުރެހުންތަކާ އަދި ސައިޓް ޕްލޭން ވަނީ އެޕްރޫވްކުރެވިފައެވެ .އަދި ސީލައިފް އޮފް

މޯލްޑިވްސްއަށް ލަގްޒަރީވިލާ އަޅާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވ .ތިނަދޫވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.
ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 20 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 9 :މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ނޫމަޑި ރިސޯރޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 18 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެއެހީ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކުގައި  500ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 100
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއާ ނޫމަޑި ރިސޯރޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސާއި ދެމެދު  20ޖެނުއަރީ
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
 2011ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ހއ .ދައްޕަރުގައި  10ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމުގެ އެފަރާތަށް ވަނީ

ފުރުޞަތު

ދެވިފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ  100ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ  60%މަސައްކަތް ނިމި  5ހައުސިންގ
ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށްވަނީ ނިމިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން  50ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހދ .ހަނިމާދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހއ .ހަތިފުށި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން  100ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއެއް ނޫމަޑި ރިސޯރޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް އަށް  20ޖެނުއަރީ  2011ގައި ވަނީ
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ.
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ގ .ގަލޮޅުފެހި
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 4 :ފެބްރުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް  :ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ގ .ގަލޮޅުފެހި

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 18 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެއެހީ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ސ .ހިތަދޫގައި  100ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުއެއްގައި ގ.
ގަލޮޅުފެހި ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާއާ މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  4ފެބްރުއަރީ  2011އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ސައިޓް މިހާރުވަނީ ކަނޑައެޅި އެ ސައިޓް ޑިވެލޮޕަރއާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި ކ .ކޮއްދިއްޕަރު ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅާ ރަށެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ހއ .ބާރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 25 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 18 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެއެހީ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :އުތުރުގައި ހއ.ބާރަށުގައި  100ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ޖޭ ހޮޓަލްސް އެންޑް
ރިސޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  25ޖެނުއަރީ  2011އެއްބަސްވުމެއްގައިވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި މި
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލަގްޒަރީވިލާ އަޅާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކ .އާނުގަނޑުފަޅު ހަމަޖެއްސުމަށް ކެބިނެޓަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި ހއ.
ބާރަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ފާހަގަކުރެވި ،މިހާރު މި ސައިޓްވަނީ ޖޭ ހޮޓަލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  500ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު -މުޙައްމަދު ނަސީމް )ވާކޯ(
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 9 :މެއި 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް :މުޙައްމަދު ނަސީމް )ވާކޯ( މ .ނަޔާ

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 4.5 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

•

އެހީގެ ބާވަތް :އަމިއްލަ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި  500ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ނަސީމް )ވާކޯ( އާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  9މެއި 2011ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައިވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގެ  11ރަށެއްގައި
ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ .މީގެ ތެރެއިން  9ރަށުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިންތަކުގައި ހުރި
ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީންދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟީލް މުޙައްމަދު ނަސީމް )ވާކޯ( 1500
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ސައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވުމާއިއެކު ،އެފަރާތަށް މިހާރުވަނީ ލެޓަރ އޮފް
އިންޓެންޓް ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި ލަގްޒަރީވިލާ އަޅާނެ  3ރަށެއް ކަނޑައެޅި ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
ގޯލްޑަން ފެލްކަން ޓްރެޝަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1000ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 16 :އޯގަސްޓް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ގޯލްޑަން ފެލްކަން ޓްރެޝަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 40 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :އަތޮޅުތަކުގައި  1000ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި  16އޯގަސްޓް 2011ގައި
ގޯލްޑަން ފެލްކަން ޓްރެޝަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައިވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ލަގްޒަރީވިލާ އަޅާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރ .ފިލައިދޫ އަދި ބ .ބޮޑުފިނޮޅު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކކްޓްގެ ދަށުން
މިހާރުކުރެވެމުން ދަނީ  1000ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
އެފް.ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 28 :އޭޕްރިލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :އެފް.ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 2,191,354.09 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

•

އެހީގެ ބާވަތް :އަމިއްލަ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :އެފް.ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  363ނަންބަރު ކޮށީގެ ރެހެންދި 1
އަދި ރެހެންދި  2މިއިން ކޮންމެ ބައެއްގައި  18ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފާވެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިހާރު
ކުރެހުންތައް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށްވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
ފޯރ ޕަލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 28 :އޭޕްރިލް 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2 :އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު އެޖެންސީ :ފޯރޕަލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 2,191,354.09 :މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

•

އެހީގެ ބާވަތް :އަމިއްލަ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ފޯރޕަލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  363ނަންބަރު ކޮށީގެ ރެހެންދި  3ގައި 18
ހައުސންގ ޔުނިޓް އަދި ރެހެންދި  7ގައި  18ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ރެހެންދި  3ގެ ފައުންޑޭޝަން
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެންޑް މެއިންސްޓްރީމިންގ ސަސްޓޭނަބްލް ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް އިންދަ މޯލްޑިވްސް
މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ކެޕޭސިޓީ ،އިތުރުކުރުމަށާއި،
ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ ޕޮލިސީތަކާއި ޕްލޭންތައް ،ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާތަކުގައާއި އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި
ހިމެނުމަށްޓަކައި  2008ވަނަ އަހަރު ފެއްޓިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ފެސިލިޓީ )ޖެފް( އާއި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިގޮތުން  2011ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރކްޕްލޭން ގެ
ދަށުން ހިންގުނު މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.
 -1ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން )ނެޕް( އޮން ލޭންޑް ޑީގްރެޑޭޝަން އެކުލަވާލުން
ނެޕް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމުގައިވާ މިސްޓަރ މެޓް މެކް އިންޓަޔަރ އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް
އެއްގައި ވަނީ  8މާރޗް  2011ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން މރ .މެޓް މެކްއިންޓަޔަރ
އަށް

ރާއްޖެއަށް

ދަތުރެއް

ކުރައްވާ

ކަމާއިބެހޭ

ދާއިރާތަކުގެ

ބޭފުޅުންނާއެކު

މަޝްވަރާ

މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް  21ން 25
ބައްދަލުވުންތަކެއް

ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުންތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އެކި ދާއިރާތަކާއި
ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ނެޕްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ބިން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
ތައްރައްގީކުރުމަށް ބައެއް ހިމެނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަކަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޮންޕޯނަންޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ދަތުރުގައި އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނެޕްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް
ތައްޔާރުކޮށް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން )ނެޕް( އޮން ލޭންޑް ޑީގްރެޑޭޝަން އަކީ ބިމުގެ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ އެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ނެޕް އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ އ.ދ.ގެ ކޮންވެންޝަން ޓު ކޮމްބެޓް
ޑިޒަރޓިފިކޭޝަން )ޔޫ.އެން.ސީ.ސީ.ޑީ (.އާއި އެކު ރާއްޖެ ސޮއިކުރެވިފައިވާ މުއާހަދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް
އެކެވެ.
 - 2ލޭންޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އެއް ޤާއިމުކުރުން
މި ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމުގައިވާ މރ.ލުބޯމިއަރ ފިލިޕޯ

އަށް 5

ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި ހަވާލު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މި ސިސްޓަމަކީ ބިމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަމަށްވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމަށް
ނެޝަނަލް ޖޯގްރަފިކް ސިސްޓަމް )އެން.ޖީ.އައި.އެސް( އާއި ގުޅޭނެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ .އަދި މި ސިސްޓަމް ފަރުމާ
ކުރެވިފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާތަކުން ސިސްޓަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާވާގޮތަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އާންމު
ރައްޔިތުންނަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ބިމާބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް މިމަޝްރޫޢުގެ އެހީގައި ވެބް ޕޯޓަލެއް ތައްޔާރުކުރުން
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.
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އެލް.އައި.އެސް ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  14އިން  26ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މި ސިސްޓަމް
ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.
މި ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމަށްފަހު  2ނޮވެމްބަރ  2011ގައި ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ،ނެޝަނަލް
ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ .މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް
ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެކުލަވާލުމަށާއި ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައާއި އަދި އާންމު ފަރާތްތަކަށް
ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މި ސިސްޓަމް ތައާރަފް ކޮށްދެވުނެވެ .މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅު
ކައުންސިލްތަކުންނާއި މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރަތަކުން ޖުމްލަ  47ބޭފުޅުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ .މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ
ފަރާތުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިތުރަށް ހިންގުނު ބައެއް ހަރަކާތް:
 ވޯޓަރ އެކްޓް އެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއި އީ.ޕީ.އޭ އާއި މިމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުންނެވެ .މި
ދަތުރަށްފަހު މިކަމާގުޅޭ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓަކާއި

ޑްރާފްޓް ވޯޓަރ އެކްޓް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަދި މި ވޯޓަރ އެކްޓް

އިތުރަށް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބާކީ ހުރި ފަންޑުގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ޕްރެޒަރވޭޝަން އެކްޓްގެ )އީ.ޕީ.ޕީ.އޭ( ތެރެއަށް އެސް.އެލް.އެމް އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަށްމަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އެސް.އެލް.އެމް ގެ ބައިތައް ،ޑްރާފްޓް )އީ.ޕީ.ޕީ.އޭ( ގައި ހިމެނިފައިވުމާއެކު ،މި ޑްރާފްޓް ރިވިއު
ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޔުނެޕް
އާރު.އޯ.ސީ ،ބެންކޮކް/ތައިލެންޑްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި
އެޓަރނީޖެނަރަލްގެ ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ލީގަލް ޓީމެއް ތައިލެންޑަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް

52

އަހަރު ރިޕޯޓް 2011

 - 4.3ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢު
މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން  -ގދ .ތިނަދޫ ،ލ .ގަން
•

ފެށި ތާރީޚް :އަދި ނުފެށޭ

•

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް- :

•

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އަދި އައްޔަން ނުކުރެވޭ

•

އެހީގެ ބާވަތް :އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

•

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު 13,858,000) 10,000,000 :ޔޫއެސްޑޮލަރ( ލޯން ގެ ޖުމްލަ އަދަދު.

•

ސްޓޭޓަސް :ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކުރެވިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް:

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

އުސޫލުން ގދ .ތިނަދޫ އަދި ލ .ގަމުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ޔޫއެސްއެއިޑް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ޓު އެންހޭންސް ކްލައިމެޓް ރިޒެލިއަންސީ އެންޑް ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް
•

ފެށި ތާރީޚް 28 :ސެޕްޓެމްބަރ 2011

•

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް 30 :ސެޕްޓެމްބަރ 2014

•

އ
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:ކެމޮނިކްސްއިންޓަރނޭޝަނަލް /ޔޫއެސް ޭ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ޔޫއެސްއެއިޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު 4.5 :މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

•

ސްޓޭޓަސް :ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް  -2އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް
– އޭޑީބީ ލޯން ނަންބަރ-2107 :އެމް.އެލް.ޑީ
•

ފެށި ތާރީޚް :ސެޕްޓެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް:ޑިސެމްބަރ)2011ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ

•

މަސައްކަތް ނިމިފައި(

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް

53

އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
•

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ޝިން ނިޕޯން އެއަރ ޓެކްނޮލޮޖީސް

•

އެހީގެ ބާވަތް :އޭޑީބީ ލޯން

•

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު 6.5 :މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ )އޭޑީބީ ލޯން( ދިވެހި

•

ސަރުކާރުން  1.5މިލިޔަން ޑޮލަރ

•

ސްޓޭޓަސް :ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުނި ނައްތާލެވޭ މެޝިނަރީ ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން) .މި މަސައްކަތުގެ  62%ނިމިފައި(

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް:

އދ .މަހިބަދޫ ،ލ .ފޮނަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި ،މި ރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ

ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ،އަދި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން މީހުން ބިނާ
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމް އިން ނ .މިލަދޫ
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 12 :އޮގަސްޓް 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :ޑިސެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 27,933,094.00 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ނ .މިލަދޫ ގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވާރކްސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

 – 4.4ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު
ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް )(REDTAP
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް  18 :މާރޗް 2004

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 31 :ޑިސެމްބަރ 2011

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ރާއްޖޭގައި އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ޕްރޮޖްކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ހުލާސާއެއް :މިއީ އިޔާދަކުރެނިވި ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުން އިތުރުކުރުމަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން
ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ގާނޫނީ އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑުތައް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފެއްދުން ޕައިލެޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކުރީގެ ހަވަނަ ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ
ކަންތައްތަކާއި މިހާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
މެޕިންގ އޮފް ދަ މޯލްޑިވަސް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތަރީޚް 27 :ޖެނުއަރީ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 27 :ޖޫން 2011

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ޑޭޓާ ތައްޔާރުކުރުން.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ޕްރޮޖެކްޓާއި

ބެހޭ

ކުރު

ޚުލާސާއެއް:

މިމަޝްރޫޢު

ހިންގުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވަނީ

އަރިއަތޮޅު

އުތުރުބުރީއާއި

ދެކުނުބުރީގެ

އެކި

ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ .މިގޮތުން އަރިއަތޮޅުގެ  2800އަކަ ކިލޯ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބެތިމެޓްރިކް ސާރވޭއަކާއި އެއަރކްރާފްޓެއް
ބޭނުންކޮށްގެން އޭރިއަލް ސާރވޭއެއް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.
އިންޓަގްރޭޓިން ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ރިސްކް އިންޓު ރިޒިލިއަންޓް އައިލަންޑް ޕްލޭނިންގ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް

)(ICCRIPP

•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 28 :ފެބްރުއަރީ 2010

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 31 :މާރޗް 2014

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ނޭޝަނަލް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އޮން އެކްޝަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިންގޭޕްރޮޖެކްޓްއެއް.

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚަލާސާއެއް :މިޕްރޮޖެކްޓަކީ މޫސުމަށްއަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނުރައްކާތައް މުސްތަގްބަލުގައި
ކުޑަކުރެވޭނެގޮތްތަކާއި އަދި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލާ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި
ބަލައިލެވޭ މައިގަޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކްލައިމެޓް އެޑަޕްޓޭޝަނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަސީލަތްތައްބަލާ ދިރާސާކޮށް
ކުރިމަގުގައި މޫސުމަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މިވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ނުވަތަ އިތުރުގޮތްތަކެއް ހޯދުމެވެ .އަދި
މީގެއިތުރުން މޫސުމާއިބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ބެހޭ ރިސާރޗް ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުމާއި ކްލައިމެޓް ރިސްކްރިޑަކްޝަން ގައިޑްލައިނެއް
ތައްޔާރުކޮށް  4ރަށެއްގައި ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.
އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

)(OIEP

•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރިޚް 25 :ޖުލައި 2002

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް :މެއި 2011

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ޤާއިމް ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރައްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އޭ.ޑީ.ބީ ގެ ލޯނުއެހީގައި ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް
އެކުލަވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރަށްރަށް ތިން
ބެޗަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ބެޗެއް ވަކި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށެވެ .އެގޮތުން މިހާރުވަނީ

 20ރަށުގެ މަސައްކަތް

ނިމިފައެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް ފޯރ ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :މެއި 2012

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :މާލޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީގައި ރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބާވަތުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
އާލާކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ،ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް،
މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ ސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ،ހިރިޔާ ސްކޫލް ،އަދި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ފުރާޅުގައި ޖުމްލަ  395ކިލޯ ވޮޓް ގެ ސޯލާ
ފޮޓޯ ވޮލްޓައިކް ޕެނަލް ބަހައްޓައިގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި މި ގޮތަށް އުފެއްދޭ ކަރަންޓު ގްރިޑަށް ފީޑް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އިމްޕެޓް  2ސީ
•

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް 04 :އޮކްޓޯބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :އޮކްޓޯބަރ 2014

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން 2 :ޑިގްރީއަށް ދުނިޔެ ހޫނުވެއްޖެނަމަ ކޮށްފާނެ އަސަރުތައްދިރާސާކޮށް ލިބިދާނެގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ހޯދުން.

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިޕްރޮޖެކްޓަކީ  2ޑިގްރީއަށް ދުނިޔެ ހޫނުވެއްޖެނަމަ ،ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ދިރާސާކޮށް ލިބިދާނެ
ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް ހިންގާ ރިސާޗް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .އަދި އެކިޤައުމުތަކުން ތަފާތު  28އިންސްޓިޓިއުޝަނުން
މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވެއެވެ .މިކަމުގައި މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ބެލެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުލައިމެޓް މޮޑެލިންގްއާއި އިންޕްކްޓް އަދި
ރިސްކް އެސެސްމަންޓް އަދި އެޑަޕްޓޭޝަންއަށް ކުރެވިދާނެކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ކްލީން އެނާރޖީ ފޯރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން
•

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް :މެއި 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖޫން 2014

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ އާއި އެނާޖީ އެފިސަންސީ ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ގްލޯބަލް ސަސްޓެއިނަބަލް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕާރޓްނަޝިޕް އާއި އޭޑީބީގެ އެހީގެ
ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .ރިނިއުބަލް އެނާޖީ ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކ .ދިއްފުށީގައި  40ކިލޯވޯޓުގެ ސޯލާޕެނަލް ހަރުކޮށް
ގްރިޑަށްފީޑްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީސް ވެސްވަނީ ހަދާނިމިފައެވެ .އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް
ލަފާކުރެވެނީ މާޗް  2012ގައެވެ.
ސޯލަރ ގްރިޑް ކަނެކްޑަޓް ސިސްޓަމް ފޯރ ސްމޯލް އައިލޭންޑް
•

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް 18 :އޮކްޓޫބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :މާރޗް 2013

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ އާއި އެނާޖީ އެފިސެންސީ ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .ރިނިއުވަބަލް
އެނާޖީ އާއި އެނާޖީ އެފިސަންސީ ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ގ.ދ ތިނަދޫގައި  200ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލާޕެނަލް ހަރުކުރުމަށްވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އެނާޖީ އެފިސަންސީ ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް އިމާރާތްތަކުގައި ރެޓްރޯފިޓް ކުރުމަށްވެސް
ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީސް ވެސްވަނީ ހަދާނިމިފައެވެ .އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މާޗް
 2012ގައެވެ.
ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިޔުނިކޭޝަން
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 27 :ސެޕްޓެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖޫން 2013

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުން :ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިޕްރޮޖްކްޓް ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމިޓްކުރާ ވިހަ ގޭސްތަކާއި ،ކާރބަން ސިންކުތަކާއި ،ރާއްޖޭގެ
ތިމާވެށީގެ ހާލަތަށް ބިނާކޮށްތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ.
ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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 - 4.5ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު
ގަން ކޯޒްވޭ މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 08 :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 10 :ނޮވެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ސަދަން ޔުޓީލިޓީސް ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 1,312,942.00:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރު ޓެންޑަރއަށް ފޮނުވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތަކަކީ:
•

ށ .ފޯކައިދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ނ .ވެލިދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ނ .ހޮޅުދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ބ .ހިތާދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ޅ .ނައިފަރު ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ކ .ހުރާ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ގއ .މާމެންދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ދ .ކުޑަހުވަދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ހދ .މަކުނުދޫ ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

•

ނ .ހޮޅުދޫ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 24 :ޖެނުއަރީ 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 10 :ނޮވެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން

•

އެހީގެ ބާވަތް:ދިވެހިސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 175,000,000.00:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން
ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ފުވައްމުލަކު ކަލްޗަރަލް ހަޓް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 08 :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 10 :ނޮވެމްބަރ 2011

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް :ސަދަން ޔުޓީލިޓީސް ލިމިޓަޑް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ދިވެހި ސަރުކާރުން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 1,312,942.00:ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް  :ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ވަރަށް ކުރު ޙުލާސާއެއް :މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި
ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
ބިލްޑިންގ ކޮމްޕްލައަންސް ޑޮކިޔުމަންޓް
•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 4 :ޖެނުއަރީ 2009

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 31 :ޑިސެމްބަރ 2013

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  /ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން.

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 102,000 :ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު )ބިލްޑިންގ ކޯޑް އަދި ކޮމްޕްލައަންސް ޑޮކިއުމަންޓްގެ އަގު(

•

އެހީގެ ބާވަތް :ބޭރުގެ )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ(

•

ސްޓޭޓަސް :ބިލްޑިންގ އެކްޓް އައުމުން ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ އިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް 2007 :ވަނަ އަހަރުން މި މިނިސްޓްރީން ހަދަން ފަށާ  2010ވަނައަހަރު މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަ
ކުރަންޖެހޭ  17ޑޮކިޔުމަންޓްގެ ޑްރާފްޓް ވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ .އަދި ބިލްޑިންގ އެކްޓް ވުޖޫދަށް އައުމުން ކޯޑާއެކު ކޮމްޕްލައަންސް
ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި އެއްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރާއި  2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޑޮކިއުމަންޓްތައް
ރިވިއުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު
•

ފެށި ތާރީޚް 4 :ޖެނުއަރީ 2009

•

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 31 :ޑިސެމްބަރ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  /ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން.

•

އެހީގެ ބާވަތް :ސަރުކާރު

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 210,475 :ރުފިޔާ

•

ސްޓޭޓަސް :ޕާލަމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ފޮނުވިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް 2009 :ވަނަ އަހަރު ހަދާފައިވާ ބިލްޑިންގ އެކްޓްގެ ފުރަތަމަ މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިލްޑިންގ
ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިންވަނީ މުޠާލިޔާކޮށްފައެވެ .ބިލްޑިންގ އެކްޓްގެ
ދިވެހި ތަރުޖަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  19ސެޕްޓެމްބަރު  2011ގައި ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
ޓާގެޓަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ފޮނުވުނެވެ.
ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރސް ރެގިއުލޭޝަން
•

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން :ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރސް ރެގިއުލޭޝަން

•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 30 :ޖެނުއަރީ 2010

ޓ
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް2013 :

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  /ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :ނެތް ) 2010ވަނަ އަހަރަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަޖެޓްވަނީ ނުލިބިފައެވެ(.

•

ސްޓޭޓަސް :ގައިޑް ލައިން އަކާއި ކޯސްމޮޑިއުލްތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ލަންކާގެ އިންސްޓްޓިއުޓް ފޯރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓްރެއިނިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި ގުޅިގެން މި
ރެގިއުލޭޝަނަށް ބޭނުންވާނޭ އިންސްޕެކްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ،ކޯސްމެޓީރިއަލް އާއި ގައިޑްލައިން ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ނަމޫނާ ޓްރެއިނިންގ
ފްރޭމްއެއް ހިންގިފައިވެއެވެ .އަދި މިހާރުވެސް ޓްރެއިނިންގ ގައިޑްލައިން އަކާއި ކޯސް މޮޑިއުލްތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
އެބަދެއެވެ.
އޮފީސް ސްޕޭސް
•

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން :އޮފީސް ސްޕޭސް

•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް :ޖެނުއަރީ 2010

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 30 :ޑިސެމްބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  /ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު :ނެތް

•

އެހީގެ ބާވަތް :ނެތް

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޖާގަ ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތައް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އޮފީސް ޖާގަ ހަމަޖެއްސޭ ހުރިހާ އޮފީސް ތަކެއްގެ ލޭއައުޓްތައް ވަކި މިންގަނޑުތަކަކަށް ފައްތައިގެން ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި،
އެއޮފީސް ތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ލޭއައުޓްތައް ،ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އޮފީސް ސްޕޭސް އެލޮކޭޝަންގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި އެޕްރޫވް
ކުރުމާއި ،ކަމާބެހޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
މިކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ބިންތަކާއި ޢިމާރާތްތައް ،އެތަންތަން
އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބޭނުންފުޅުވުމުން ،އެފަދަ ތަންތަން ހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު މި
މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރެވެއެވެ .އެއަށްފަހު ދެން ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކަށް އެތަންތަން ޙަވާލުކުރުމަކީވެސް އޮފީސް ސްޕޭސްގެ ދަށުން ކުރެވޭ
ކަންތައްތަކެވެ.
ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް
•

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން :މާލެ ނޯތް ހާރބަރ ޕްރޮޖެކްޓް )ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް(

•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 27 :އޮކްޓޯބަރ 2009

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 31 :ޑިސެމްބަރ 2010

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޑެޑް

•

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ޖަޕާން ޕޯރޓް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 5,096,526.08 :ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު
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•

އެހީގެ ބާވަތް :އޭޝިއަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ލޯން އެހީ )ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  17%ފިޔަވައި(

•

ސްޓޭޓަސް 31 :ޑިސެމްބަރު  2010ގައި ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
  265މީޓަރު ) 869ފޫޓު( ދިގު އަދި  4މީޓަރު ފުން ކީވޯލެއް ޢިމާރާތްކުރުން.-

މުދާ ބާލާ ،ދުއްވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށްވާ މި ހިސާބުގައިވާ ސަރަޙައްދު އިތުރު ކުރުން

 ދޯނި ފަހަރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް މި އިތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން )މީގެ ތެރޭގައި މޯރިންގބޮލާރޑްސް ،ފެންޑަރޒް ،ގޭޓްސް ،ފެންސިންގ ،ގާރޑް ޕޯރސްޓް ،އަދި ލައިޓިންގ ހިމެނޭ(
  480އަކަ މީޓަރު ) 5166އަކަ ފޫޓު(ގެ ހިޔާވައްސެއް )މީ ހިޔާވަހީގައި ދަތުރުވެރިން އަދި މުދާ ބަހައްޓަން ބޭނުންކުރާނެސަރަޙައްދެއް ،އޮފީހެއް ،ފާހާނާއެއް އަދި ޕަމްޕް ހައުސް އެއް ހިމެނޭ(
މ .ކޮޅުފުށި ޕްރޮޖެކްޓް
•

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން :މ .ކޮޅުފުށި ޕްރޮޖެކްޓް

•

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް 26 :ޖުލައި 2010

•

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚް 17 :މާރޗް 2012

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 17 :ޖުލައި 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 140,326,548.71 :ދިވެހި ރުފިޔާ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ލޯން އެހީ )އަބޫދާބީ ފަންޑް(

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މިރަށުގެ ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓް ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އޮކްޓޫބަރ
ހިސާބުގައެވެ .އެހެންކަމުން މިރަށުގެ ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓް ނިޒާމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަވަސް ކުރެވޭތޯ ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.
ތަފްޞީލު :ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ހަލާކުވި  168ޢިމާރާތްކުރުން
ފަންޑިންގ :މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުގެ ފަރާތުން ދޭން ހަމަޖެހިފަވާ ލޯނު އަދަދު 140,326,548.71 :ދިވެހި ރުފިޔާ.
އެގޮތުން:
•

ގެ އެޅުމަށް  383.59،570،109ދިވެހި ރުފިޔާ )އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވާނަމަ ބަދަލުވާނެ(

•

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާޢިމް ކުރުމަށް  177.17،571،21ދިވެހި ރުފިޔާ )އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވާނަމަ ބަދަލުވާނެ(

ހިމެނޭބައިތައް:
•

 168ގެ ޢިމާރާތް ކުރުން
 ޕްރޮޖެކްޓް ވެލިޔު 92,135,300.20 :ދިވެހި ރުފިޔާ ފަންޑް ކުރާ ފަރާތް :އަބޫދާބީ ފަންޑް -އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްލޭން ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި  28ގެ އަދި އަމިއްލަ ގޯތީގައި  140ގެ

•

 8ގެ މަރާމާތު ކުރުން )ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި(

•

ރަށަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތައް ޤާޢިމް ކުރުން
 ނަރުދަމާއާއި ވޯޓަރ ސަޕްލައި )އަބޫދާބީ ފަންޑްގެ އެހީގައި( -ކަރަންޓު
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"ގްރީން ބިލްޑިން" ގެ ނަމުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ނަމޫނާ އިމާރާތެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުން
•

ފެށުނު ތާރީޙް 21 :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 06 :ނޮވެމްބަރ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ކޮންޓެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އެސޯސިއޭޝަން ވިތް ކޮންޓްރެކްޓް
ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް.

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު15,378,730/- :

•

އެހީގެ ބާވަތް :އިންޑިޔާ އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މި އިމާރާތަކީ ސާރކް ކޯސްޓަލް ޒޯން މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި މި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން،
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގްރީން ކޮންސެޕްޓް ތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދޭ ނަމޫނާ އިމާރާތެކެވެ.މި
އިމާރާތުގެ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި އާލާތްތަކެކެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ
އެހީއާއިއެކު ސަރކް ކޯސްޓަލް ޒޯން މެނޭޖްމަންތް ސެންޓަރުންނެވެ 15 .މިލިޔަން ރުފިޔާ ޙާރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށޭތާ
 200ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ވެސެލް ސޭފް ޝެލްޓަރގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  5ރަށެއްގައި ވޯރކްޝޮޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުން
•

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން :ވެސެލް ސޭފް ޝެލްޓަރ ވޯރކްޝޮޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުން

•

ފެށުނު ތާރީޙް 20 :ޖުލައި 2011

•

މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް 01:މާރޗް 2011

•

މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :އޮރިއެންޓަލްސް ކޮންސަލްޓަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 4،699،260.42 :ރުފިޔާ

•

އެހީގެ ބާވަތް :ޔު.އެން.ޑީ.ޕީ

•

ސްޓޭޓަސް :މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :ވެސެލް ސޭފް ޝެލްޓަރ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް ޘުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ
ކާރިޘާއަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.މި ގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލައިފް ސައިކަލް
މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ހަދާ ގައިޑްލައިން އަކާއި ޑޭޓާބޭސްއެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަދި 6ރަށެއް )ށ.ފޯކައިދޫ ،ށ.ފުނަދޫ ،ކ.ގާފަރު،
އއ.އުކުޅަސް،

ގއ.ދާންދޫ

އަދި

ގއ.ވިލިނގިލި(

ޕައިލެޓް

ރަށްރަށުގެ

ގޮތުގައި

ހޮވާ

އެ

ރަށްރަށުގައި

މިކަމާއި

ގުޅޭގޮތުން

ވޯރކްޝޮޕްތަކެއްވެސް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  4699260.42ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއެވެ.
ނެއިބަރހުޑް ކޮންސެޕްޓް ފޯ މާލެ
•

މަސަކަތް ފެށި ތާރީޚް 25 :އޮކްޓޫބަރ 2011

•

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް 27 :ފެބްރުއަރީ 2012

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް  /ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެޝަން.

•

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު----------- :

•

އެހީގެ ބާވަތް------------ :

•

ސްޓޭޓަސް 500 :ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ސައިޓްތަކުގެ ފްލޯރގެ ޔޫސޭޖު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ނެގޯޝިއޭޓްކޮށް ނިމުމުން
ކޮންޓްރެކްޓް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މި މަސައްކަތަކީ މާލޭގައި އަޅަމުންދާ ހައުސިން ޔުނިޓް ޕްރޮޖެކްތަކުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތް
ކުރުމާއެކު އެޅޭ ކޮންމެ ހައުސިން ޔުނިޓް )ފްލެޓް( އެއްގައި ރަނގަޅު ނެއިބަރހުޑްއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ފްލެޓްގައާއި ފްލެޓްގެ ވަށައިގެން
ހުރި ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެކެވެ .ޤާއިމް ކުރެވޭ ނެއިބަރހުޑް އަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްކޮށްޓެއްގެ ތެރޭގައި
އުޅެމުންދާއިރު އެންމެނަށްވެސް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ،ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެވޭނެ ގޮތް
މަގުފަހިވެގެންދާނެ ނެއިބަރހުޑް އެކެވެ.
ދިޔަދޮވި ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުން ބައެއް ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމާއި އަދި މާލޭގެ ބިމުން
ގިނައިން ފެންނެގުމުގެ

ސަބަބުން މީރު ފެންފަށަލަ ކުނިވެ ތައްޔާރުވާތީ މީރުފެންފަށަލަ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބިމަށް ވާރޭފެން ހިންދުމަށް

"މާލޭ ދިޔަދޮވި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕައިލެޓް ޕުރޮޖެކްޓެއްގޮތަށް

މާލޭ  345ނަންބަރު ކޮށީގައި އޮތް ހުސް ބިމުގައި

ރިޒަވޮޔާރ އެއްހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މާލޭ ގްރިޑް ޕްރޮޖެކްޓް )ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮޖެކްޓް(
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެން އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ މަގުތަކަކަށް ހެދުމަށް ހަމަޖެ
ހިފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގްރިޑްތަކަކަށް ބަހާލާފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތަކީ ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުން
ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މި މިނިސްޓްރީން ދިންއެހީއަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގުމަށްޓަކައި

މާލޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި މި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށްޓަކައި ގަލޮޅުގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި ސަރވޭއެއްހަދާ ،އެޑޭޓާތައް އެނަލައިޒް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތެވެ.

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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އަހަރު ރިޕޯޓް 2011
އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުނު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް

ސމިޓް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ
ސާރކް ަ
ނ
ރ ް
މރުކު ު
މަރާ ާ
ކސްޓެންޝަން އޮފް
ޝން އޮފް އެ ް
ގޒެކިއު ަ
އެ ް
ދ
ޅ ޫ
ކީވޯލް އެޓް ބ.ތު ާ
1,626,966.16

ރފުށި
މ ަ
ރިކްލަމޭޝަން އޮފް ލޭންޑް ފޮރ ތި ަ

277,560.00

އެއަރޕޯޓް
2,799,928.47

14,059,125.66
ށ
ބރުތޮ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ޭ

މގު ރަނގަޅު
ނ ަ
ޅދުއްފުށީ އަމީ ީ
ހދ.ކު ު
ނ
ށހެދު ް
ފެންވަރަކަ ް

165,781,315.63

277,335,371.08

ގރު
ދއް ަ
ނި /
ބން ގަތު ް
ކމާއި ި
ބިން ހިއް ު
2,695,307.89

ނ
ހއްކު ް
ބިން ި

2,322,334.29
ރތް
ޢމާ ާ
އޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ި
ދރި ު
 10,143,874.79މީހުން ި
101,483.33
17,903,717.67

3,894,652.00
57,181,498.28

އގަރ
ކަރަންޓް ވި ު

މއި ބަނދަރު*
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 – 5ލިބުނު ޢާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު
ދ
 2011 - 5.1ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަ ު
2011
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

624,141,061.26

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާ

3,445,663.83

 - 5.2މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

29,857,456.09

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

2,005,449.18

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

1,270,321.62

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

8,627,335.59

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

794,935.80

މުރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

23,197,735.94

ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް

394,311.44

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ

60,248.13

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު

1,810,132.22

ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ ޚަރަދު

556,123,135.25
624,141,061.26

ޝރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދު
ގ ތެރޭގައި ހިންގި ބޮޑެތި މަ ް
 2011 - 5.3ވަނަ އަހަރު ެ
ސާރކް ސަމިޓް އިފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން

277,335,371.08

އެގްޒެކިއުޝަން އޮފް އެކްސްޓެންޝަން އޮފް ކީވޯލް އެތް ބ.ތުޅާދޫ

17,903,717.67

ރިކްލަމޭޝަން އޮފް ލޭންޑް ފޮރ ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓް

57,181,498.28

ށ.ކޮމަންޑޫ ބޭރު ތޮށި

3,894,652.00

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން

10,143,874.79

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން  /ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން

101,483.33

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

2,322,334.29

ކަރަންޓް ވިއުގަރ

2,695,307.89

*މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު

165,781,315.63

ފެނާއި ނަރުދަމާ – ގަދ.ތިނަދޫ ،އދ.މަހިބަދޫ ،ލ.ފޮނަދޫ އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން 14,059,125.66 10
ރަށް
ހަތަރު ރީޖަންއެއްގައި ސަބްމެރިން އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ހެދުމުގެ ފައިސާފެ އެހީތެރިކަން ޔުޓިލިޓީތަކަށް 277,560.00
ފޯރުކޮށްދިނުން
އައުޓަރ އައިލެންޑްސް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓްކުރުން  /ރިޓެންޝަން ފައިސާ

1,626,966.16

 7ރަށުގެ ތެރެއިން  1ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

2,799,928.47
556,123,135.25
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 - 5.4މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް

ރ.ދުވާފަރު ބަނދަރު

10,145,529.34

ނަރުދޫ ބަނދަރު

1,555,259.90

ތަކަންދޫ ބަނދަރު

279,746.72

ހއ.އުލިގަމް ބަނދަރު

1,019,350.00

ބިލެއްފަހި

545,619.73

އަނގޮޅިތީމް

570,048.81

ކިނޮޅަސް

598,825.99

މަހިބަދޫ

581,031.42

އަލިފުށި

1,024,785.62

ރ.މީދޫ

743,071.55

ކުނބުރުދޫ

115,000.00

ރަސްމާދޫ

493,811.11

ނިލަންދޫ

1,139,696.97

)ށ.މިލަންދޫ ،އއ.ރަސްދޫ(  7ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

24,895,425.00

ފުވައްމުލަކު ބޭރުތޮށި މަރާމާތުކުރުން

7,045,679.34

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް

3,338,938.10

މ.ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން

101,483.33

ގދ.ނަޑައްލާ ބޭރުތޮށި

452,273.47

ހއ.ތަކަންދޫ ޕްރޮޖެކްޓް

1,948,092.13

ހަލާކުވެފައިވާ ބަނދަރުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

22,447,806.79

ލަފާފުރާނެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ނުވަތަ ފާލަމެއް ނެތް ރަށްރަށުގައި ފާލަން 3,131,237.20
އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 11,271,653.03
ރިޕޭމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް )ށ.ފޯކައިދޫ ،ނ.ވެލިދޫ ،ނ.ހޮޅުދޫ ،ބ.ހިތާދޫ ،ޅ.ކުރެންދޫ ،ޅ.ނައިފަރު(
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 43,162,601.08
ރިޕޭމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް )ސ.ހިތަދޫ ،ސ.މަރަދޫ-ފޭދޫ ،ސ.ހުޅުމީދޫ(
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 3,817,017.00
ރިޕޭމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް )ހދ.ކުރިނބީ ،ހދ.ނެއްލައިދޫ ،ނ.ކުޑަފަރީ ،ރ.ފައިނު(
ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަނުގެ މެއިންޓަނަންސް ޑްރެޖިންގ ހިންގުން

3,527,223.12

ފ.ފީއަލީ ތޮށި

2,064,825.00

ކޮންޓްރެޓް ފައިނޭންސް އުސޫލުން އިތުރު  5ރަށް

19,765,283.88
165,781,315.63

ޓ
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އންވަޔަ ަ
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ލބުނު ފައިސާ
ގއި ި
 - 5.5އާމްދަނީގެ ގޮތު ަ

ތަފްސީލް

2011

ވެލާނާގެ ޕާރކިން ފީ

23,625.00

އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ

30,531.00

ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފީ

23,400.00

ދަރުބާރުގޭ ،އީ.ސީ.ސީ މާލަންތަކާއި ތަކެތި ކުއްޔަށްދީގެން

1,897,458.00

އަނބުރާ ޖަމާކުރާ ފައިސާ

1,225,649.83

ގުދަން ކުއްޔަށްދީގެން ލިބުނު

245,000.00
3,445,663.83

 – 6ރިޕޯޓް ނިންމުން

ވޭތުވެދިޔަ  2011ވަނައަހަރު މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިންވަރު ކުރެއްވި
ކަމަށްތަކައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޠާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
އަށާއި ،އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އާލު ﺍ ﺻﺤﺎﺏٌ

ނަށް ﺻﻠﻮﺍﺕ އާއި ﺳﻶ ﻡ ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

މިފަދަ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއް ނިމިގެންދާނީ އެތަކެއް ބައެއްގެ ހިންމަތާ މިންނަތުންކަމަށްވާތީ އެއެންމެހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލުވާގޮތަށް
އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ރައްދުކުރަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި އަޅުގަޑަށް އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ދެއްވި
ފަރާތްތަކަށާއި ،މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ  2011ވަނައަހަރު މިއޮފީސް ހިންގުމަށް ހިންމަތާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މި މިނިސްޓްރީގެ އެކިފެންވަރުގެ ވެރިންނާއި،
އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް

ޝުކުރާއި ތަޢުރީފް ރައްދުކުރަމުން ވޭތުވެދިޔަ  2011ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް ނިންމާލާނީ ،މި

މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކަށް ކާމިޔާބު އާ އަހަރަކަށް އެދެމުންދިވެހި ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކަކާއި
އަދަށްވުރެ ފަހި ފާގަތި މާދަމައެއް މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ގެ ހަޟުތަށް ދުޢާކުރަމުންނެވެ.
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މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޓ
ރންމަން ް
އންވަޔަ ަ
ނޑް ެ
އސިންގ އެ ް
ޓރީ އޮފް ހަ ު
މިނިސް ް
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