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ނ
ޓ ް
ފއް ު
ރިޕޯޓް ެ
الحمد هللا رب العا لمين وا لصال ة وا لسال م على سيد نا محمد خا تم األبياء ولمر سلين وعلى
آله وصحبه اجمعين.
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/86އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  2ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން2015

ވަނަ

އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މޭންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކާއި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އަހަރު ރިޕޯރޓް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް މިންވަރުކުރެއްވި هللا صبحانه وتعالى ގެ ޙަޟުރަތުން

ރިޕޯޓެކެވެ.

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

ފ
ތަޢާރަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނަމުގައި  21މެއި  2012ގައި .ސަރުކާރުން އައު
މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދެވިއެވެ .އޭގެ ކުރިން އަލަށް އުފެއްދެވި މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުކުރެވުނު މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރެވެމުން
ދިޔައީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުންނެވެ .ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނެވި
ބަދަލާއެ ކު ،ތިމާވެށި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ،ހަކަތަ ،އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވުނީ ،މިމިނިސްޓްރީއަށެވެ.
އެއާއެކު ،ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަޔަންމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި 3 ،އޮފީހެއް މިނިސްޓްރީގެ
ދަށަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ،މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއާއި،
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއެވެ .އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިތުރު އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ބ .އަތޮޅު
ބަޔޮސްފިއަރ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ބ.އޭދަފުށީގައި ސަރުކާރުން އޮފީހެއް އުފެއްދެވިއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއާ
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި އޮފީސްތަކުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ،އެ އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓްގެ
ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ،ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ .އެ ގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމަށް
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށާއި ،މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ.
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`
ސ
ފެށުމުގެ ބަ ް
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ނިމިދިޔަ 2015
ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ ހިގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަޅުގަނޑު
ލިބިގަންނަމެވެ.
2015

ނިމިދިޔަ

ވަނަ

އަހަރު

ރައްޔިތުންނަށް

ކުރިއެރުމާއި،

ތަރައްޤީ

ހޯދައިދިނުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވި ،އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް
ހާސިލް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ
އެހީގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މެންޑޭޓައް ބަލާއިރު،
އެމެންޑޭޓްގައި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަ
ކުރަމެވެ.

މިގޮތުން

ފެނާ،

ކަރަންޓާއި،

ނަރުދަމާގެ

ޚިދުމަތްތައް

ރަނގަޅު

ކުރުމަށް

ހުސްވި

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަހަރެއް ނިމިގެންދާއިރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވިގެން ނެރެވިފައިވާ ނަތީޖާއާއި
ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކެމެވެ .މިގޮތުން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ އަލީގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ނަތީޖާ އިތުރަށް ރަގަޅުކޮށް ޙިދުމަތުގެ އާ ހަރުފަތަކަށް ވާސިލްވުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަޒުމެވެ.މިކަމުގައި

އަޅުގަނޑާއި

އެކު

މަސައްކަތް

ކުރެއްވި

މިނިސްޓްރީގެ

ހުރިހާ

ފަންތިއެއްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

 10ޖެނުއަރީ 2016

ތާރިޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ޓ
ލސާ ރިޕޯރ ް
ވ މަސައްކަތްތަކުގެ ޙު ާ
އ ާ
ވފަ ި
ދ ި
ށގެން ެ
ރން ކުރިއަ ް
 2015ގައި މިނިސްޓް ީ
ފެނާއި ނަރުދަމާ
ކރުމަށް ސަރުކާރުން
ނވާ ނަރުދާމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމް ު
ޅން" ވައުދާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެ ް
ނަރުދަމާ އިން އުއްމީދީ ދިރިއު ު
ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  2015ވަނަ އަހަރު  22ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތާއި،
 42ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ .މީގެތެރެއިން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10
ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ވަނީ ނިމިފައި.
ރމަށް ސަރުކާރުން
ގ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކު ު
ވއުދާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެނު ެ
ބފެން" ަ
"އެންމެނަށް ސާފު ޯ
ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  2015ވަނަ އަހަރު  15ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތާއި،
 20ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ .މީގެތެރެއިން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10
ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ވަނީ ނިމިފައި.
ދއި ދިނުމަށްޓަކައި،
މއްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯ ަ
ށ ޖެހޭ ަ
ހޫނުމޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ފެނަ ް
ރއްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ގ ަ
ގތުން  29ރަށެއްގައި ވާރޭފެން ނަ ާ
ނ ޚާއްސަ މަޝްރޫއެއް ފެށިފައި .މި ޮ
 2015ވަނަ އަހަރު ވަ ީ
ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ .މީގެތެރެއިން ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިޖުތިމާއި
އ ވާރޭފެން ނަގާ
އތުރުކުރުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  11ރަށެއްގަ ި
ގ ތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ި
ފެން ތާނ ީ
ގ
އގައި ވާރޭފެން ނަ ާ
ޝރޫއުގެ ދަށުން އިތުރު  09ރަށެ ް
ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ވަނީ ނިމިފައި .އަދި މި މަ ް
ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން .އަދި ލ.
އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޚާއްސަ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  09ރަށެއްގައި ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފއި.
 2015ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފެށި ަ
ކުނިނެތް ސާފުވެށި
ލންދޫ ،ގދ .މަޑަވެލި ،ށ .މާއުނގޫދޫ،
ވދޫ ،ށ .މި ަ
މކުރަތު ،ތ .ވޭމަންޑޫ ،ގއ.ދެއް ަ
ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާ .
މކޮށްދެވިފަ.
ށ .ގޮއިދޫ ،ރ .އިންނަމާދޫ ،ބ .އޭދަފުށި ޖުމްލަ  9ރަށުގައި ކުނިކޮށި ވަނީ މުޅިން އަލަށް ގާއި ު
ގދޫ ،ބ .ފެހެންދޫ ،ނ .ފޮއްދޫ ،ނ .މިލަދޫ ،ލ.
އަދި މީގެ އިތުރުން ގއ .ގެމަނަފުށި ،އދ .މާމިގިލި ،ނ .މަ ޫ
ފޮނަދޫ ،ނ .ހެނބަދޫ ،ނ .ލަންދޫ ،ނ .ޅޮހި ،ރ .މަޑުއްވަރި،

ލ
ހމެނޭގޮތަށް ޖުމް ަ
ދ ބ .މާޅޮސް ި
ބ .ކެންދޫ ،އަ ި

 13ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން ނުވަތަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި
ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ.
ކުނި މެނޭޖްކުރާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ތަރަށްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި  28ރަށެއްގެ ވޭސްޓް
ނޓް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ.
ވސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިކްވިޕްމެ ް
ކށް ޭ
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަ ަ

ތރޭގައި ޕްލާސްޓިކް
މީގެ ެ

ޝްރެޑިން މެޝިން އާއި ބިއްލޫރި ފުނޑުކުރާ މެޝިނާއި ،ދަޅުފިއްތާ މެޝިން އަދި ވެޖިޓޭޝަން ޝްރެޑަރ ހިމެނޭ.
ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ވަނީ ފަށާ ،ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ
ލވާލަން ފައްޓާފައި .މިހިނގާ  2016ވަނަ އަހަރު މިމަސައްކަތް އެކުގައި ނިންމާލެވޭނެ.
ވަޞީލަތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކު ަ
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އ
ގން ފަރުމާކުރި ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރެއް އދ .މަހިބަދޫގަ ި
ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ެ
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ށ ބަލާ ،މިޑިޒައިން އިތުރަށް ފު ި
 2015ގައި ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފަ ،އަދި މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަ ް
އިތުރު  3ރަށެއްގައި މިފަދަ އިންސިނިރޭޓަރ މިއަހަރުތެރޭގައި ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ.
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތަކެއް
ފރަތަމަ ސަރަޙައްދީ
ޤބޫލުކުރެވޭތީ ،މި ގޮތުން ގާއިމުކުރެވޭ އެންމެ ު
މތްދީގެން ކަމުގައި ަ
ނން ޚިދު ަ
ގާއިމުކުރެވި ،އެތަންތަ ު
ވފައި .މި މަރުކަޒަކީ
އ  2015ގައި ވަނީ ގާއިމު ކުރެ ި
ވންދޫގަ ި
މަރުކަޒު (ނ ،ރ ،ބ އަދި ޅ) އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް ރަ .
ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އެންމެޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރާ
ސަރަހައްދީ މަރުކަޒު.
ނފީޒުކުރަން ފެށިފަ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލެވި  2015ވަނަ އަހަރު ވަނީ ތަ ް
ނނީ
ކރުމާއި ބެހޭ ޤާ ޫ
އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގެ އެހީ އާއެކު ކުނި މެނޭޖް ު
އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުން.

މީގެ އިތުރުން 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ

ތެރޭގައި "ސާފު ރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓިވް" ނަމުގައި ކުނި މެނެޖްކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފެށިފަ.

މި އިނީޝިއޭޓިވްގެ

ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ.
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެންޓަރ ފޯރ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެން.ސީ.އާރ.ޑީ) އާޢި ޖަޕާން ސަރުކާރު ގުޅިގެން
އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު "ރީޖަނަލް  3އާރ ފޯރަމް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް"
ވނީ ބޭއްވިފަ .މި
ނފަރެންސް  2015ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ަ
ނނަ މަތީފަންތީގެ ކޮ ް
ގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުންއަ ް
އގުވާމީ އެކި އެކި
ބައްދަލުވުމުގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ  30ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ނާއި ބައިނަލް ަ
އށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ .އަދި މީގެ
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން ަ 300
ޖތައް ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން
އިތުރުން މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮ ީ
އވޭ 16 .އޯގަސްޓް
ކށްގެން މަޢުރަޒެއްވެސް ބޭއްވިފަ ި
ފނިތައް ބައިވެރި ޮ
ގ ބޮޑެތި ކުން ު
މިޓެކްނޮލޮޖީތައް އުފައްދާ ބޭރު ެ
ރސޯޓަކުން މާލެ 3R
 2015ގައި  3Rދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވާ ،ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ި 90
ޑިކްލަރޭޝަންގެ ނަމުގައި ޑިކްލަރޭޝަންއެއް ފާސްކޮށް އޭގައިވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި ހަމަ އެދުވަހު ރާއްޖޭ ހުރިހާ
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން "ސާފް ރާއްޖެ ބަޔާން" ގެ ނަމުގައި އިގްރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ.
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ .މަޑުއްވަރީ ،ގދ.ތިނަދޫ(ހުޅަނގު ފަރާތް) އަދި ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ގެ
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފަ .އަދި  13ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ތން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ރަށްރަށަކީ،
މިހާރު ކުރިއަށްގެންދެވޭ .މި ގޮ ު
ނާލާފުށި ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ށ .ބިލެއްފަހި ،ބ .ތުޅާދޫ،

ވލިނގިލި ،ކ .މާފުށި ،މ.
ކި .
ޅ .ކުރެންދޫ ،އއ .އުކުޅަސް ،ދ.

މާއެނބޫދޫ ،ތ .ވޭމަންޑޫ ،ތ .ކަނޑޫދޫ ،ގދ .ތިނަދޫ (ބަރާސިލް ސަރަޙައްދު).
ލންޑުގެ އޯރިއޯ ގްރާންޓުގެ ދަށުން
ގ ގޮތުން ،ނެދަރ ޭ
ޏ .ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމު ެ
ގ ލޯނެއްގެ ދަށުން
ނއް  50%ކުވޭތު ފަންޑުން ނެ ޭ
މަޝްރޫޢަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ  50%ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ،އަ ެ
ނޖެހޭ ކޮންސެޕްޝުއަލް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ.
 2016ގެ ފެށުމަށްޓަކައި ހަދަ ް
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ހަކަތައިގެ ދާއިރާ
ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނަކީ ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތަކެތި ކަމަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ

 123ރަށަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެނަރޖީ ސޭވިންގ ތަކެތި ވަނީ

ފޯރުކޮށްދެވިފައި .މިގޮތުން:
  150,000ލެޑް ހޮޅިބުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި. ދ .ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި  52ބަނދަރު ބައްތި ވަނީ އެލް.އީ.ޑީ ބަނދަރުދލުކޮށްފައި.
ބައްތިއަށް ބަ ަ
ބއްތި ވަނީ އެލް.އީ.ޑީ ބަނދަރު
ރހައްދުގައި ހުރި  42ބަނދަރު ަ
 ރ .އުނގޫފާރު ބަނދަރު ސަ ަދލުކޮށްފައި.
ބައްތިއަށް ބަ ަ
ރ ބަނދަރު ބައްތީގެ ތެރެއިން  95ބައްތި ވަނީ އެލް.އީ.ޑީ އަށް
 މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ހު ިބަދަލުކޮށްފައި.
ބދަލުކޮށްފައި.
 ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި  40ބައްތި ވަނީ އެލް.އީ.ޑީ ބައްތިއަށް ަކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށާއި އެފިޝަންޓް ކުރުމަށް ބ .ގޮއިދޫ ،ޅ .ކުރެންދޫ ،ތ .ބުރުނި ،ގއ.
ރޓަރު ސެޓް ހޯދުމުގެ
ޖނެ ޭ
ށށް ބޭނުންވާ  1.3މެގަވޮޓްގެ ެ
ވިލިނގިލި އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމޭނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ  5ރަ ަ
މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ވަނީ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފަ.
ނންކުރުން އިތުރުކުރުމަށް އާންމުން
ހަކަތައިގެ އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށާއި ފެންވަރު ރަގަޅު އެނަރޖީ އެފިޝަންޓް ތަކެތި ބޭ ު
ފއި.
އމީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  2015ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހިންގާ ަ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޤަ ު
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޖައްވަށް ބޭރުކުރެވޭ ވިހަގޭސް މަދުކޮށް ،ހަކަތައިގެ އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް
2015ގައި ވަނީ ފަށާފައި.
ށ
ޖނަރޭޓަރ ހޯދުމަ ް
ޓ ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްއަމާޒުކޮށް  8މެގަވޮޓް ަ
މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަން ު
ހުޅުވާލެވުނު ބީލަން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމުމަކާއި ހަމައަށް އައިސްފަ.
ވނީ
ގތެރެއިން  2015ވަނަ އަހަރު ަ
މންފާ ހޯދުމުގެ ވައުދު ެ
ޤތިޞާދީ ަ
ސާފު ހަކަތައިން އި ް

ޓ
ގ އަލިން ކަރަން ު
އިރު ެ

އުފައްދާ  2މެގަ ވޮޓްގެނިޒާމުތައް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފަ.
ހުޅުމާލެ ،އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް އަދި

އިތުރު  4ރަށެއް ހިމެނޭގޮތަށް އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ

އިތުރު  4މެގަވޮޓްގެ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރުން ނާއި ހަވާލުކުރެވިފަ.
ފއްދާ ބޭނުންކުރުމަށް
ގން ކަރަންޓު އު ަ
ރންގެ އުސޫލުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށް ެ
ނޓް މީޓަ ި
އާންމު ފަރާތްތަކުން ެ
ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި އެ ގަވާއިދު ވަނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައި.
ރާއްޖޭގައި ވައިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  3ރަށެއްގައި (ހދ .ކުޅުދުއްފުށި،
ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ގުޅިފަޅު) މެޓް މާސްޓް ގާއިމްކޮށް ޑޭޓާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން.
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ރނިއުބަލް އެނަރޖީ
އނަރޖީ އެޖެންސީ (އައިރީނާ)ގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ދިވެހިރައްޖޭގެ ި
އބަލް ެ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނި ު
ރޯޑްމެޕް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ.
ސޯލާ މެޝަރިންގ ސްޓޭޝަންތަކެއް ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައި.
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ކުރިމަތިލުން
ކބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް  2015ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަންފަށާފަ.
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ާ
ކުދި ޒަރީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން  44ޤައުމެއް އެކުލެވޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ،އެލައިންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް
ޓންފެށުން.
ސްޓޭޓްސް (އެއޯ.ސިސް)ގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން ހޯދާ ބަލަހައް ަ
ހ އައު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއިން
 2020ގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރާނެ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެ ޭ
ޑޓާރމައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އައި.އެން.ޑީ.ސީ)
އޖޭގެ އިންޓެންޑެޑް ނޭޝަނަލީ ި
ކުރާނެ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ރާ ް
އށް 2015ގައި ވަނީ
ނުވަތަ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ތައްޔާރުކޮށް ،އ.ދގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މުޢާހަދާ ަ
ހުށަހަޅާފައެވެ.
ލވުނު "ޕެރިސް އެގްރީމަންޓް" އެކުލަވާލާ އެޑަޕްޓް
ބހޭ މުޢާހަދާގެ ދަށުން އެކުލަވާ ެ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެ
ކުރުމުގައި ،އެއޯސިސްގެ މިދައުރުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ޤައުމުގެ ހައިޘިއްޔަތުން ރާއްޖެއިންވަނީ

އިސްދައުރެއް

ނ
އަދާކޮށްފައެވެ .އަދި ޕެރިސް އެގްރީމަންޓަކީ ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭގޮތަށް ބައްޓަ ް
ކުރެވޭ އެގްރީމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ރާއްޖެއިސްވެއޮވެ ،އެއޯސިސް މެންބަރުންނާއިއެކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ
ކރެއެވެ.
ނލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ު
ނަތީޖާ "ޕެރިސް ކުލައިމެޓް ސަމިޓް"ގައި ނެރެވިފައިވާކަމަށް ބައި ަ
މޫސުން ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓައި "ސީޒަނަލް މޮންސޫން ފޯރކާސްޓް" އަދި އޭގެ
އިމްޕެކެޓް އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި ޖަމްއިއްޔާތަކުން
ދުރާލާއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައިމްސް ،ޑަބްލިއު އެމް އޯ އަދި މޯލްޑިވްސް
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން  4ވަނަ މޮންސޫންފޯރަމް/ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް އައުޓްލުކް ފޯރަމް މާލޭގައި ވަނީ
ބާއްވާފައި.
މޫސުމާގުޅޭ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށާއި އަތޮޅު  /ރަށުފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް ޤާއިމްކުރެވުނު ފުރަތަމަ
އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ޔޫއެންއެސްކޭޕް އާއި ރައިމްސްގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުގައި ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައި.
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ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ
"ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން" މިއަހަރުތެރޭގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާއިރު ،ދިރޭތަކެތީގެ
ޖކަލް ޑައިވާސިޓީ" ގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓަރީއަށް
ނަސްލުތަކާއި ބެހޭ ފަސްވަނަ ރިޕޯޓު "ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮ ި
ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ޝން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީގެ  3ވަނަ ރިޕޯޓް
ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެން ަ
މިއަހަރު ނިމޭނެ .އަދި  31ޑިސެމްބަރ  2015ގައި އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ހުށަހެޅޭނެ.
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޕްލޭންތަކަށް ،އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކަށް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ މެއިންސްޓްރީމްކޮށް
ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު ބަލާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދެއެވެ.
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ "ވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ" ޕްރެޖެކްޓުން
ނގޭ އިކޯ ޓޫރިޒަމް
އައްޑޫ ސިޓީ ގެ "އީދިގަލި ކިޅި އަދި ކޯއްޓެ" ސަރަހައްދުން އިޤްތިޞާދީ މަންފާ ހޯދުމަށް ހި ް
މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމި ،ހުޅުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިފަ.
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކުރެވިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މ މަހާސިންތާއެއް" ބޭއްވުނެވެ.
އެންޑް އެނާރޖީ ގުޅިގެން "ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށީގެ ޤައު ީ
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ފއިލް
ރ ަ
ހގެ ޕް ޮ
 -1އޮފީ ު
ރ
 .1.1ތަސައްވަ ު
ޒތައް ޙާސިލުވެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤައުމު ތަރައްޤީކޮށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރަކީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާ ު
ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުރިޔަށްއޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުން.
އަމާޒު
ވ
އ ޙާސިލުވެފޭފަދަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތަ ް
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން-:
އ؛
ދމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާ ި
ސާފުބޯފެނާއި އެކަށީގެންވާ ނަރު ަ
ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި؛
ވނެ މަގު
އ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ ޭ
ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަ ި
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި؛
ޓކައި-:
ށ ަ
އަދި ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަ ް
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މަސްއަލައަށް ޙައްލު ހޯދައި ދިނުމާއި؛
މސްއަލައަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި؛
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަ
ބބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން
މޫސުމަށްއަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަ ަ
ލ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
އަދި މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީ ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ދުރާ ާ

 .1.2މެންޑޭޓް
އ
 .1.2.1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތްތަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް) އާއި ،ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި،
ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން.
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 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ
ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް
ރޭވުން.
 .3ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމާއި ،އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދައި ،އެ
އ
މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .އަދި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެ ނިޒާމުތަ ް
ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުން.
 .4ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .5ސިވިލް ވޯކްސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .އަދި ،މި މަޝްރޫޢުތައް
ނިމުމުން އެނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓާ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .6ތިމާވެށްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ހ .ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ށ .އިންސާނީ ވަސީލަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
ނ .ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
އ
ރ .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާއި ،މިކަމުގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ،ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ބ" .އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން.
ޅ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް
ދެވެންހުރިވަރަކުން ދިނުން.
ކ .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާހައުލު ،ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.
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 .8މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް
ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި ،އެކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .9މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް
ރާވައި ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން.
 .10މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .11ތި މާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ސްޓްރެޓެޖީއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އ.ދ .އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 .12ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 77/78ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން ،ގަލާއި ،ވެއްޔާއި ،އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރުން.
 .13ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .14އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި
ހިންގުން.
 .15ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،
ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .16ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެވަސީލަތްތައް
ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
 .17ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .18ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ،ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ޤާއިމުކުރުމާއި،
ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ،ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން
ކުރުން.
 .19ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުމާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ ރަޙުމަތްތެރި
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން.
 .20ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ ރޮނގުންނާއި
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
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 .21ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ
އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި
ހިންގުން.
 .22ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 .23ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކުނި ނައްތަލާނެ
އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .24ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

.1.3

އ
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަ ް

 -1މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 -2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 -3މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
 -4މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް
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ކޗަރ
 .1.4މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރަ ް

20

ުއދަދ
ަ ެކގ
ު ަ ޔުނިޓްތ/ް ސެކްޝަނ/ް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓ.1.5
އ
ް ަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތްތ.1.5.1

ު ޔުނިޓު ތަކުގެ ޢަދަދ/ް ސެކްޝަނ/ ްޑިޕާރޓްމަންޓ
35
30
30
25
20
14

15

10
5
5
0
ުޔުނިޓ/ްސެކްޝަނ/ްޑިޕާރޓްމަންޓ
ްޑިޕާރޓްމަންޓ

ްސެކްޝަނ

ްޔުނިޓ

ް ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތ.1.5.2
ްން ޕަރމަނަންޓ7  ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ،ީކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކަކ
ާކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވ

ާސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރ

ޭ މުވައްޒަފުންނާއިގުޅ،ި އިދާރީ ކަންކަމާއ،ިމޭންޑޭޓް ތަ ންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދަލާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއ
ް މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށ.ެކަންކަން ރާވައި ހިންގާ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވ
.ެބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދީ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވ
Corporate
Management
Section

Agency
Legal and
Internal Audit

Administrative
Unit

Communication
and
Correspondence
main entry and

Document
Management
& Dispatch
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Executive
Secretariat Unit

Political
Secretary

Media

Human
Resource
Unit

Permanent
Secretary
Office

Information
Communication
Technology
Unit

Servers,
Network and
Telecommunic
ation

Hardware,
Software and
Web
Services

Procureme
nt Section

Works,
Goods and
Services
Unit

Tender

Logistics and
Material
Management Unit

Finance
Section

Accoun
t Unit

Financi
al
Control
Unit

ގ މައިގަޑު މަސައްކަތް
 .1.5.3އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ެ
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް ބަލަމުން ގެންދިޔުމާއި،
ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެޤާނޫނުތަކުގެދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ހަދައި ހިންގުމާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި ،އ.ދ އާއި ބޭރުގެ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގުމާއި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ
ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި
އިންސާނީ ވަސީލަތް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގައުމީ މަޖްލީހުގެ އިދާރީ
ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ.

Environment
Department

Environmental
Conservation and
Assessment Section

Biodiversity and
SOE Unit

Pollution and
Chemical Unit

International
OZONE Unit

Policy Planning and
International Relations
Section

International
Relation Unit

Environmental law
and Awareness
Unit

22

.1.5.4

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން  2015ވަނަ އަހަރު
އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޑިޒައިން ކުރުމާއި ،ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން
ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދާ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ހިންގާފައިވެއެވެ .އަދި
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި

ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

Water and Sanitation
Department

System Design/
Procurement Section

.1.5.5

Project Development
Section

Policy Planning Section

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް

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

Climate Change
Advisory Council

Policies and Programs
Section

Policies and Planning
Unit

Communications and
Programmes Unit

Adaptation and Mitigation
Section

Sustainable Development
Instruments Monitoring
Unit

Clean Development
Mechanism Unit

Greenhouse Gas
Reporting Unit

Monitoring and
Evaluation Unit
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.1.5.6

އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

އެނާރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ އެނާރޖީ ގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވާރކްތައް
އެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެކު ގުޅުންބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލީ
އެހީހޯދމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމެވެ.
Energy
Department

Energy Technology
Development Section

& Project
Programming
Evaluation Unit

.1.5.7

Renewable Energy
Technology Unit

Policy and Sector
Development Section

& Energy Utilization
Management Unit

International Relations
Unit

Energy Sector
Development Unit

& Energy Policy
Strategy Unit

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ މި ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވެ ލަފާދިނުމާއި އެ ސިޔާސަތުތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް
އެކުލަވާލުމާއެކު މިކަންތައްތައް އެއްމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް ހެދުމެވެ .މި ދާއިރާ
ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގުޅުންބަދަހި ކުރުމާއި މި ދާއިރާއަށް އެކިދިމަދިމާލުން ލިބެންހުރި ތަފާތު އެހީތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ބަލާއި އެއެހީތައް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުންވެސް މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
މަސައްކަތުގެތެރޭގައި

ހިމެނެއެވެ.

އަދި

މީގެއިތުރުން

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ކުނި

މެނޭޖްކުރުމުގެ

ރޮނގުން

މީހުން

ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޭމްޕޭންތައް ހިންގުމާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އިންސާނީ
ވަޞީލަތް ބިނާކުރުމާއި ދާއިރާއިން ތަފާތު ދިރާސާތައްކުރުމާއި ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާއި އަދި އޭގެ
ސަބަ ބުން ތިމާވެށި ކިލަނބުވެ ތަޣައްޔަރުވަމުންދާ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާއި ދެނެގަނެ އެކަންތައްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައްއަޅުމަކީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
& Waste Management
Pollution Control
Department

Reserch and Development
(R&D) Section

Projects Development
Implementation Unit

Pollution Prevention
Unit

Policy and Planning Section

Waste Management
Technology Unit

& Awarreness
Education Unit

International Relations
Unit

Policcy & Strategic
Planninig Unit
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އޒަފުން
 .1.6މުވަ ް
މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

މޯލްޑިވްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް

އޮތޯރިޓީ

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ސަރވިސް

އެންޑް އެނަރޖީ

އޮފީސް
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި އެކި މަގާމުތަކުގެ އަދަދު
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ރ ަ
 -3އަހަރުތެ ޭ
 2015ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު

 .3.1ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސް ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ  7ން ޕާރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މޭންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި ،އިދާރީ ކަންކަމާއި ،މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ
ކަންކަން ރާވާހިންގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ އެން މެހާ ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދީ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  2015ވަނައަހަރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންއިން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންވާނީ ދެއްވާފައެވެ.
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ޓޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް
 .3.2ވޯޓަރ އެންޑް ސެނި ޭ
.3.2.1

ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން 2015
ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ،އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ،ރަށްރަށުގައި
ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏާއި ހަވާލު ކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
ސިސްޓަމްތައް ހިންގާ ބަލަހައް ޓަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ،ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސިސްޓަމްތަކެއްތޯ ބަލައި ގެންނަންވާ ބަދަލުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފެނާއި
ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި

ޕްރޮޕޯސަލްއާއި އެހެނިހެން

ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް ހިނގަމުންދާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ސްޕަވިޝަން ދަތުރުތައް ވެސް  2015ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

.3.2.2

އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓް:

 2015ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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.3.2.3

މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން -ލ .ގަން

 ފެށި ތާރީޚް:

 18ފެބްރުއަރީ 2013

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

 އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 85,692,317.84ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)



އަގު:
ސްޓޭޓަސް

މަޝްރޫއުގެ  96%މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި .މުޅި މަޝްރޫއު
ޖެނުއަރީ  2016ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ.

ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

ލ.ގަމުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ

ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން

ގުޅައިދިނުން
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.3.2.4

ސ
ހންސް ކްލައިމެޓް ރިޒެލިއަން ީ
ޔޫއެސްއެއިޑް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ޓު އެން ޭ

އެންޑް ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް – ޅ .ހިންނަވަރު
 ފެށި ތާރީޚް:

 28ސެޕްޓެމްބަރ2011

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބުރުއަރީ 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކެމޮނިކްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް  /ޔުނޮޕްސް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ޔޫއެސްއެއިޑް ގްރާންޓް

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 7މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ،އަމަލީ
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ށ
ދލުތަކަ ް
އންނަ ބަ ަ
ފން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މޫސުމަށް ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސާފު ބޯ ެ
ޓރިންގ ނިޒާމެއް
މނި ަ
ނ އިތުރުކޮށްޮ ،
ކގެ ޤާބިލުކަ ް
ފނި ތަ ު
އމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުން ު
އތުރުކުރުމާއިަ ،
ހޭލުންތެރިކަން ި
ޤާއިމްކުރުން.
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 .3.2.5އިންކްރީޒިންގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް
ޕްރޮގްރާމް އިން ހއ .އިހަވަންދޫ ،އދ .މަހިބަދޫ ،ގދ.ގައްދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

މބަރ 2011
ނޮވެ ް

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 2015

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސ
ޔުނޮޕް ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ރ
ސރުކާ ު
ދވެހި ަ
އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑްި /

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

ސޑޮލަރ
ރ  1.8މިލިޔަން ޔޫއެ ް
ހސަރުކާ ު
ދވެ ި
ސޑޮލަރ ި /
މިލިޔަން ޔޫއެ ް

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ގ
ރމު ެ
ނ ކު ު
ކމިޝަ ް
މ ،އަދި ޮ
ސއްކަތް ނި ި
އމަލީ މަ ަ
ޒމު ގެ ަ
ނގެ ނި ާ
ށގެ ފެ ު
ތިންރަ ު
މން.
ރވެ ު
ސއްކަތް ދަނީ ކު ެ
މަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޑިސެނިލޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި ގޭގެއަށް ފެން ހޮޅި ގުޅައިދިނުން
އަދި ގޭގޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވާރެ ފެން ތާނގީން ފެން ނަގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ބިމުގެ ފެން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްތަކާއި ،މިކަމާއި ގުޅިގެން މީހުން
ބލެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ހންގާ ެ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމާއި ،ވަޞީލަތްތައް ި
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.3.2.6

ނ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  9ރަށެއްގައި
 2013ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެ ް

ނަރުދަމާ ނިޒާމް

ރމް،
ޤާއިމްކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ .އިހަވަންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަ ަ

ށ .ކަނޑިތީމް ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ .އަލިފުށި ،ރ .މަޑުއްވަރި އަދި ރ .މީދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:
 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 18ސެޕްޓެމްބަރ 2013
އޯގަސްޓް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ނ
ރޖް ކޮމްޕެ ީ
ސވަ ޭ
އންޑް ް
މާލެ ވޯޓަރ ެ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

ޔ
 491,650,295މިލިޔަން ރުފި ާ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ގ
ރ ެ
އގެން ސަރުކާ ު
މނަ ި
ގއި ހި ަ
ޕ ބަޖެޓު ަ
ހރު ޕީ.އެސް.އައިީ .
 2013ވަނަ އަ ަ
ގއި މާލެ،
ވމު ަ
ބސް ު
އ ަ
ރމުގެ އެ ް
އމްކު ު
މ ޤާ ި
ޒ ް
ދމާ ނި ާ
ނރު ަ
ށގެ ަ
ގއި  9ރަ ު
ރދު ަ
ޚަ ަ
އ އެކު  18ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި
އ ި
މޕެނީ ާ
ވރޭޖް ކޮ ް
ސ ަ
ް
އންޑް
ވޯޓަރ ެ
އވެ.
ވ ެ
ފއި ެ
ކރެވި ަ
ސޮއި ު
-

ވރި
އ ަ
އދި ރ .މަޑު ް
ތމް ،ރ .މީދޫ ަ
ޑ ީ
ޅދޫ ،ށ .ކަނ ި
ހ ު
ފށި ،ނޮ .
ހއ .ހޯރަ ު
މބަރ 2015
ސ ް
ދނީ ކުރެވެމުން .ޑި ެ
މސައްކަތް ަ
މގެ އަމަލީ ަ
ދމާ ނިޒާ ް
ނަރު ަ
ނމޭނެ.
ޅން ި
ސއްތް މު ި
މ ަ
ގެ ނިޔަލަށް އަމަލީ ަ

-

މން.
ރވެ ު
ސއްކަތް ދަނީ ކު ެ
މގެ އަމަލީ މަ ަ
ޒ ު
ރދަމާ ނި ާ
ރ .އަލިފުށި ނަ ު

-

ވމުން.
ދނީ ކުރެ ެ
މސައްކަތް ަ
އމަލީ ަ
މގެ ަ
ދމާ ނިޒާ ު
ހއ .ކެލާ ނަރު ަ

-

ގ
ނ ެ
ޒއި ް
ރދަމާ ނިޡާމް ޑި ަ
ނދޫ ނަ ު
ހވަ ް
ވރަމް އަދި ހއ .އި ަ
ޅ ަ
ހދ .ނޮ ި
މން.
ރވެ ު
ސއްކަތް ދަނީ ކު ެ
މަ ަ
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  9ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން
މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން

.3.2.7

 2013ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 3

ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން – އދ .މާމިނގިލި ،މ .ދިއްގަރު އަދި މ .މުލައް
 ފެށި ތާރީޚް:

 15އޯގަސްޓް 2013

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2015

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ނ
ރޖް ކޮމްޕެ ީ
ސވަ ޭ
އންޑް ް
މާލެ ވޯޓަރ ެ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

117,466,470

ރުފިޔާ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ގ
ރ ެ
ސރުކާ ު
ަ
އގެން
ނ ި
ގއި ހިމަ ަ
އއި.ޕީ ބަޖެޓު ަ
އސްަ .
ރގެ ޕީެ .
 2013ވަނަ އަހަ ު
ގއި މާލެ ،ވޯޓަރ
މ ަ
ސވު ު
އބަ ް
އ ް
މގެ ެ
އމްކުރު ު
ޤ ި
ޒމް ާ
ނގެ ނި ާ
ގއި  3ރަށުގެ ފެ ު
ރދު ަ
ޚަ ަ
އެންޑް

ރޖް
ސވަ ޭ
ް

ނއާއި
ކޮމްޕެ ީ

އކު
ެ

15

އޯގަސްޓް

2013

ގައި

އވެ.
ވ ެ
ފއި ެ
ކރެވި ަ
ސޮއި ު
3-

ނ
މސައްކަތް ދަ ީ
މގެ ަ
ނމި ،ކޮމިޝަން ކުރު ު
މސައްކަތް ި
ރަށުގެ އަމަލީ ަ
ވމުން.
ކުރެ ެ
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  3ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން
މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ފެން ހޮޅިއެޅުމާއި ،ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް އަދި ޕްލާންޓް ބިލްޑިން އާއި
ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

.3.2.8

ހއ .ތުރާކުނު ފެނާއި ނަރުދަމާ

ނިޒާމް

 ފެށި ތާރީޚް:

 7މެއި 2013

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ގސްޓް 2015
އޮ ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
އވެޓް ލިމިޓެ ް
ވސް ޕްރަ ި
އަލްޓެކް މޯލްޑި ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ލ ފަރާތް)
މއް ަ
ޑޝަން (އަ ި
ފއުން ޭ
އަލިފުޅު ތުއްތު ަ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 38މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

ތއްތު
ރއާއި އަލިފުޅު ު
ނސްޓް ީ
މގައި މި މި ި
ސވު ު
ބ ް
އއް ަ
މގެ ެ
ކރު ު
ޤއިމް ު
ޒމް ާ
ދމާ ނި ާ
ނަރު ަ
ރވިފައި.
ކ ެ
އއި އެކު  7މެއި  2013ގައި ސޮއި ު
ޝން ާ
ފައުންޑޭ ަ

-

މ
ނގެ ނިޒާ ް
ތ ކުރުމަށާއި އަދި ފެ ު
މސައްކަ ް
މގެ އަމަލީ ަ
ދމާ ނިޒާ ް
ނަރު ަ
ޅ
މށް  9ޖޫން  2014ގައި އަލިފު ު
ސއްކަތް ކުރު ަ
އމަލީ މަ ަ
ޑިޒައިން އާއި ަ
ހވާލުކޮށްފައި.
އއި ވަނީ ަ
ވނީ އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ާ
ޑޝަނުން ަ
ތުއްތު ފައުން ޭ

-

ތ އޮގަސްޓް  2015ގައި ވަނީ
ސއްކަ ް
މގެ މަ ަ
ޒ ު
ރދަމާ ނި ާ
ފެނާއި ނަ ު
މބަރ  2015ގައި ފެނަކަ
ހއްޓުމަށް ނޮވެ ް
ނގާ ބެލެ ެ
އދި ހި ް
ނިމިފައިަ .
އ
ފ ި
ރވި ަ
ވނީ ހަވާލުކު ެ
އއި ަ
ކޯޕަރޭޝަން ާ
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ތުރާކުނުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ނޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި ،ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅުން
މިގޮތުން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަ ް
ހިމެނޭ .މީގެއިތުރުން ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް ބެހެއްޓި ،ގޭގެއަށް ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ގުޅުން ހިމެނޭ.

.3.2.9

އއ .ތޮއްޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް (އައިޑަބްލިޔު.އާރް.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް)

 ފެށި ތާރީޚް:

 29ސެޕްޓެމްބަރު 2013

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 30ޖުލައި 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ޝންސް އޮފީސް ފޯރ
މންޓް ފެސިލިޓީ  ،ޔުނައިޓެޑް ނޭ ަ
ޔރަ ެ
އންވަ ަ
ގްލޯބަލް ެ
އއިޕީ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
ސ ަ
ސސް އަދި ޕީއެ ް
ވ ަ
ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ސަރ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ
އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ރގެ އެ ީހ 7,710,000
އގު :ބޭ ު
އގެ ަ
ރ ު
މުޅި މަޝް ޫ
ރގެ ަބޖެޓް 25,543,226.65
ސަރުކާ ު

އދި
ރުފިޔާ (ޖެފް) ަ

ރުފިޔާ

ތގެ  95%ނިމިފައ.
މސައްކަ ު
ރވެމުންަ .
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ފެން ހޮޅިއެޅުމާއި ،ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް ބެހެއްޓި ގޭގެއަށް
ކަނެކްޝަން ގުޅަދިނުން .މީގެއިތުރުން ފެނާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހިމެނޭ.
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 .3.2.10ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހދ .ހަނިމާދު އަދި
ރ .ކިނޮޅަސް ގައި ޤާއިމްކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
 ފެށި ތާރީޚް:

 30މެއި 2013

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރސޯޓް
ނސް ި
ރސިޑެ ް
ނޫމަޑި ެ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ނ
އގެ ް
ވ ި
ގޅު ަ
މއި ު
އސިންގ ސްކީ ާ
އވެޓް ވިލާ ހަ ު
ޕްރަ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

---

 ސްޓޭޓަސް

މގައި  30މެއި 2013
ވ ު
ބސް ު
އއް ަ
ރމުގެ ެ
އމްކު ު
ޤ ި
ދމާ ނިޒާމް ާ
ށގެ ނަރު ަ
މި ދެރަ ު
އގެ ދަށުން ހދ.
ޝރޫ ު
އދި މަ ް
ސއިކޮށްފައިަ .
ރން ވަނީ ޮ
މނިސްޓް ީ
ހއުސިން ި
ގައި ަ
ހަނިމާދު

އ
ގ ި
ޑމަންޓު ަ
އމަން ް
މގެ ެ
ހދު ު
ނޒާމް ެ
ރދަމާ ި
ގއި ނަ ު
ހ ަ
އާއި ރ .ކިނޮޅަ ު

ފއި.
ސއިކޮށް ަ
 19ޖޫން  2013ގައި ވަނީ ޮ

-

ތގެ
މސައްކަ ު
ކިނޮޅަސް އަމަލީ ަ

-

-ހަނިމާދޫ އަމަލީ ަމސައްކަ ުތގެ 75%

ނިމިފައި.
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 .3.2.12ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން އދ .ދިއްދޫގެ ފެނާއި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 11ނޮވެމްބަރ 2014

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
އވެޓް ލިމިޓެ ް
މސް ހޯލްޑިންގ ޕްރަ ި
ޑްރީ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ނ
އގެ ް
ވ ި
ގޅު ަ
މއި ު
އސިންގ ސްކީ ާ
އވެޓް ވިލާ ހަ ު
ޕްރަ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

----

 ސްޓޭޓަސް

ދ
ދމެ ު
އވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ެ
ހލްޑިންގ ޕްރަ ި
ރމްސް ޯ
ރއާއި ޑް ީ
ނސްޓް ީ
ސންގ މި ި
ހައު ި
ގ
ނ ެ
ޑޒައި ް
ސއިކޮށްފައިި .
ޮ
ގއި
ރމެންޓު ަ
އގް ި
 11ނޮވެމްބަރ  2014ގައި ވަނީ ެ
މން.
ރވެ ު
ސއްކަތް ދަނީ ކު ެ
މަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އދ .ދިއްދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.

 .3.2.13ދ .ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 11އޮގަސްޓް 2014

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2015

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ނޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ
ނޑް ކޮ ް
ނސްޕޯރޓް އެ ް
ވސް ޓްރާ ް
މޯލްޑި ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 22,377,500މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ރވެމުން.
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ

ދ .ހުޅުދެލީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ

ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން

ގުޅައިދިނުން
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މ ޤާއިމްކުރުން
 .3.2.14ށ .މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާ ް
 ފެށި ތާރީޚް:

 19އޮގަސްޓް 2014

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 31މެއި 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ނޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެ ް
ނޑް ކޮ ް
ނސްޕޯރޓް އެ ް
ވސް ޓްރާ ް
މޯލްޑި ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 56,169,573.12މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ރވެމުން.
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ށ .މިލަންދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި
ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން

 .3.2.15ތ .ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 11އޮގަސްޓް 2014

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މބަރ 2015
ޑިސެ ް

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 32,516,487.07މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

މލީ
މބަރ  2015ގެ ނިޔަލަށް އަ ަ
މން .ޑިސެ ް
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ
ސއްކަތް ނިމޭނެ.
މަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ތ .ބުރުނީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި

ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން
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 .3.2.16ތ .މަޑިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 11އޮގަސްޓް 2014

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މބަރ 2015
ޑިސެ ް

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 30,553,101.65މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

މލީ
މބަރ  2015ގެ ނިޔަލަށް އަ ަ
މން .ޑިސެ ް
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ
ސއްކަތް ނިމޭނެ.
މަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ތ .މަޑިފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ

ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން

ގުޅައިދިނުން

 .3.2.17ތ .ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:
 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 19އޮގަސްޓް 2014
މބަރ 2016
ނޮވެ ް

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް
ސވަ ޭ
އންޑް ް
މާލެ ވޯޓަރ ެ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 28,537,309.36މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ރވެމުން.
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ތ .ދިޔަމިގިލީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި
ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން
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ޒމް ޤާއިމްކުރުން
 .3.2.18ދ .މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނި ާ
 ފެށި ތާރީޚް:
 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 19އޮގަސްޓް 2014
ސެޕްޓެމްބަރ 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް
ސވަ ޭ
އންޑް ް
މާލެ ވޯޓަރ ެ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 28,451,389.31މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

މސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު
ކއި ސާރވޭގެ ަ
މސައްކަތް ފެށުމަށްޓަ ަ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް
ރވެމުން.
ޔއީ ކު ެ
އރު ދި ަ
ނިމުނު ި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ދ .މާއެނބޫދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި
ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން

 .3.2.19ލ .މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:
 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 14އޮގަސްޓް 2014
އރީ 2016
ޖެނު ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު  /ޕީ ެ
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 31,046,890.14މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

މން.
ރވެ ު
މސްކަތް ދަނީ ކު ެ
އަމަލީ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ލ .މާމެންދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި
ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން
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 .3.2.20އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ސ .ހިތަދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ސ.
ފޭދޫ ،ސ .ހުޅުދޫ ،ސ .މީދޫ)
 ފެށި ތާރީޚް:
 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 15މެއި 2014
މބަރ 2015
ޑިސެ ް

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ކރު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 40,742,154ރުފިޔާ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ގ
އ ެ
ރ ު
މޝް ޫ
ނގެ ަ
އވާ ފެ ު
ރވިފަ ި
އމްކު ެ
އ ޤާ ި
ގ ި
އޑޫސިޓީ ަ
ދގައި އަ ް
ރ ު
ރގެ ޚަ ަ
ސަރުކާ ު
ނކަ
ނމަށްޓަކައި ފެ ަ
ދމަތް ދި ު
ތންނަށް ޚި ު
ރއްޔި ު
ނންމާ ަ
ި
ސއްކަތް މުޅިން
މަ ަ
ނ
ވ ީ
ރވި ،އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި  15މެއި  2013ގައި ަ
ޙވާލުކު ެ
ނއާއި ަ
ކޯޕަރޭޝަ ް
ވމުން.
ދނީ ކުރެ ެ
މސައްކަތް ަ
އމަލީ ަ
ރވިަ ،
ކ ެ
ގއި ސޮއި ު
މންޓު ަ
ގރި ެ
އެ ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާ
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން

 .3.2.21އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
 ފެށި ތާރީޚް:
 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 9ޖޫން 2014
އރީ 2015
ފެބްރު ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ކރު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 12މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ވމުން.
ދނީ ކުރެ ެ
މސައްކަތް ަ
ޒމްގެ އަމަލީ ަ
ދމާ ނި ާ
ނަރު ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
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 .3.2.22ޕްރޮވިޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  5އައިލެންޑްސް (ކ .ހިންމަފުށި ،ހދ.
ނޮޅިވަރަންފަރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ތ .ވޭމަންޑޫ)
 ފެށި ތާރީޚް:

 29އޮކްޓޯބަރ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ސއްކަތް)
އެޕްރީލް ( 2015ޑިޒައިން މަ ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ރއިވެޓް ލިމިޓެ ް
ރިޔަން ޕް ަ

 އެހީގެ ބާވަތް:

އައި.ޑީ.ބީ ލޯން

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ

 15މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ ( 15,363,159.84ރުފިޔާ –

އަގު:

ޓރެކްޓް އަގު)
ޑިޒައިން ކޮން ް

 ސްޓޭޓަސް

ނ
މ ް
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ކ .ހިންމަފުށި ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ތ .ވޭމަންޑޫގައި އެކަށީގެންވާ

ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ނަރުދަމާ ނިޡާމުގެ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ
ޤާއިމުކުރުމާއި ،މަޝަރޫޢުގެ ފަރުމާކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެފަރާތަކާއި އަދި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސް ،އައި.ޓީ .އިކުއިޕްމަންޓް އަދި މަޝްރޫޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް
ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރކްޝޮޕް ހިމެނެއެވެ.

 .3.2.23ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ އިން ފޯރ އައިލެންޑްސް އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން 5
ގއި
ލމާފުށި އަދި ގދ .ޤައްދޫ (ޤައްދޫ ަ
ވލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮ ަ
އައިލެންޑްސް (ބ .ތުޅާދޫ ،ނެ .
ހަމައެކަނި ނަރުދަމާ ނިޒާމް)
 ފެށި ތާރީޚް:

 14ޖެނުއަރީ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 14ޖެނުއަރީ 2017

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ނސަލްޓަން ް
އަލްހަބްޝީ ކޮ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ނ
އޮފިޑް ލޯ ް

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 20މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

 ސްޓޭޓަސް

އ
ޓރެ ް
ކރާން ކޮންޓްރެކް ަ
ލ މަސައްކަތް ހަވާލު ު
ފއި .އަމަ ީ
މސައްކަތް ނިމި ަ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް
ރވިފައި.
ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކު ެ
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ .ޤައްދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .އަދި ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު އަދި ގއ .ކޮލަމާފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން .މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ އިތުރު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުމާކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތަކާއި
އަދި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސް ހިމެނެއެވެ.

 .3.2.24ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން ޏ .ފުވައްމުލައް
 ފެށި ތާރީޚް:

އރީ 2015
 3ފެބްރު ަ

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 19އެޕްރީލް 2017

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ރއިވެޓް ލިމިޓެ ް
ރިޔަން ޕް ަ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ނ
ފންޑް ލޯ ް
ކުވައިތް ަ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 11.26މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

 ސްޓޭޓަސް

ނމިފައި.
މސައްކަތް ި
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި އެކަށީގެނވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ
އިތުރު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ ނިޡާމުގެ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމާއި ،އަމަލީ
މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ހަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.
ނދޫ ،ރ .ރަސްމާދޫ ،އއ.
 .3.2.25ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – އދ .ހަންޏާމީދޫ ،ނ .ލަ ް
މަތިވެރި ،ފ .ފީއަލި ،ރ .މާކުރަތު ،ހއ .ބާރަށް ،ހއ .އުތީމް ،ދ .ބަނޑިދޫ ،ޅ .ކުރެންދޫ ،އދ.
އޮމަދޫ ،ކ .ގުޅި ،ބ .ކެންދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޑ
ރއިވެޓް ލިމިޓެ ް
ރިޔަން ޕް ަ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3,417,095ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

ނމިފައި.
މސައްކަތް ި
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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 .3.2.26ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ލ .މާވަށް ،ކ .ކާށިދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ޓން ް
އަލްހަބްޝީ ކޮންސަލް ަ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 573,100ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

ނމިފައި.
މސައްކަތް ި
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
 .3.2.27ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ށ .ފޭދޫ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ،ކ.
ދިއްފުށި ،ގއ .މާމެންދޫ ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
 ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކ
ގްރީންޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

ޔ
 1,240,330.2ރުފި ާ

 ސްޓޭޓަސް

މން
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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 .3.2.28ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހދ .ނާވައިދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

 6އޮކްޓޯބަރ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ނ ް
ޝާހް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 435,888ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

މން
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
 .3.2.29ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ގދ .ފިޔޯރީ
 ފެށި ތާރީޚް:

 6އޮކްޓޯބަރ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސ
ސޭންޑްކޭ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 353,970ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

މން
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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 .3.2.30ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ނ .ހެނބަދޫ ،އއ .ފެރިދޫ،
 ފެށި ތާރީޚް:

-

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

-

 ސްޓޭޓަސް

ސއްކަތް 2015
ދމުގެ މަ ަ
ނސަލްޓަންޓެއް ހޯ ު
ހވާލުކުރާނެ ކޮ ް
މސައްކަތް ަ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް
މން
ވ ު
ޔއީ ކުރެ ެ
އރު ދި ަ
މނު ި
ހރު ނި ު
ވަނަ އަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
މދޫ
 .3.2.31ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ފ .ނިލަންދޫ ،އދ .ހަންޏާ ީ
 ފެށި ތާރީޚް:

 9އެޕްރީލް 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ޓން ް
އަލްހަބްޝީ ކޮންސަލް ަ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 590,532ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

މން.
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

-2015

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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 .3.2.32ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ނ .ލަންދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

 6އޮކްޓޯބަރ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ނ ް
ޝާހް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

-

 ސްޓޭޓަސް

މން.
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.

 .3.2.33ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ބ .ހިތާދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

 16ޖޫން 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2015

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ނ ް
ޝާހް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 218,651.50ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް

މން.
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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ފށި،
 .3.2.34ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހއ .ދިއްދޫ ،ލ .ފޮނަދޫ ،އދ .ދަނގެތި ،ތ .ތިމަރަ ު
ހދ .ނާވައިދޫ ،އއ .ފެރިދޫ ،ޅ .ކުރެންދޫ ،އދ .އޮމަދޫ ،ކ .ގުޅި ،ބ .ކެންދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

-

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

-

 ސްޓޭޓަސް

ސއްކަތް 2015
ދމުގެ މަ ަ
ނސަލްޓަންޓެއް ހޯ ު
ހވާލުކުރާނެ ކޮ ް
މސައްކަތް ަ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް
މން
ވ ު
ޔއީ ކުރެ ެ
އރު ދި ަ
މނު ި
ހރު ނި ު
ވަނަ އަ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.

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

 ފެށި ތާރީޚް:

 27ޖޫން 2013

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް-

 އެހީގެ ބާވަތް:

ބޖެޓް
އއިޕީ ަ
އސް ަ
ކރު /ޕީ ެ
ދިވެހި ސަރު ާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
 ސްޓޭޓަސް

ޔ
 969,750.00ރުފި ާ
އވަރީ ،ލ .ކަލައިދޫ،
މޑު ް
ތދޫ ،ނ .މަނަދޫ ،ރ .އަލިފުށި ،ރަ .
ށ .ފުނަދޫ ،ބ .ހި ާ
ވނީ
މސައްކަތް ަ
މގެ ަ
ކރު ު
ޕލާންޓް މަރާމާތު ު
އދޫގެ އާރޯ ް
ދ ް
ގއ .ވިލިނގިލި ،ހއި .
ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ބެހެއްޓިފައިވާ ފެންޕްލާންޓްތައް މަރާމާތު ކުރުން
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އމްކުރުން ( ހިތަދޫ ފިޔަވައި)
 .3.2.35އޮފިޑް ފޭސް  : 2އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާ ި
ސ .ފޭދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަދި ސ .ހުޅުމީދޫ
 ފެށި ތާރީޚް:

 27އެޕްރީލް 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ތ)
ސއްކަ ް
އރީ ( 2016ޑިޒައިންގެ މަ ަ
ޖެނު ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮމްޕެނީ

 އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 13,150,000މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

 ސްޓޭޓަސް:

ނ
މ ް
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 .3.2.36އޮފިޑް ފޭސް  : 2ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެސިލިޓީޒް – ހއ .ހޯރަފުށި ،ހދ.
ނދޫ ،ރ .އުނގޫފާރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ދ .ކުޑަހުވަދޫ ،ތ .ގުރައިދޫ ،ގއ.
ހަނިމާދޫ ،ށ .މިލަ ް
ލ
ވިލިނގި ި
 ފެށި ތާރީޚް:

 6ސެޕްޓެމްބަރ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ސއްކަތް)
އރީ ( 2016ޑިޒައިންގެ މަ ަ
ޖެނު ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކ
ގްރީންޓެ ް

 އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

18,144,000

 ސްޓޭޓަސް

މން.
ރވެ ު
މސައްކަތް ދަނީ ކު ެ
ނގެ ަ
ޑިޒައި ް

މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
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 .3.2.37އޮފިޑް ފޭސް  : 2ހޫނު މޫސުމުގެ ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން – ލ .ގަން ،ނ.
ހޮޅުދޫ ،ރ .މީދޫ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ ،ރ .އިނގުރައިދޫ ،ބ .ކެންދޫ ،ހދ .މަކުނުދޫ ،ހދ .ކުމުންދޫ،
މފަރު ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް
ކ .ގާފަރު ،ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ރ .މާކުރަތު ،ކ .ދިއްފުށި ،ނާ .
 ފެށި ތާރީޚް:

-

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

-

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

 އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

4,425,000

 ސްޓޭޓަސް

މށް
ދ ަ
ތއް ހޯ ު
ކރާނެ ފަރާ ެ
ސއްކަތް ހަވާލު ު
އރު މަ ަ
ޔ ި
މގެން ދި ަ
ހރު ނި ި
 2015ވަނަ އަ ަ

މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

ޔއީ
މސައްކަތް ދި ަ
ަ
މގެ
ކރު ު
ު
ރއް އައްޔަން
ވ ،ކޮންޓްރެކްޓަ ެ
ކރެ ި
ު
އިއުލާން
ވމުން.
ކުރެ ެ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އާރޯ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމާއި ،ކޮމިއުނިޓީ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ،އިސްކުރު ބަރިން އާއްމުންނަށް
ފެން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

އސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
 .3.2.38ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މަ ް
ޤާއިމްކުރުން – (ރ .ވާދޫ ،ރ .މާކުރަތު ،ރ .ކިނޮޅަސް ،ރ .ރަސްގެތީމް ،ރ .އަނގޮޅިތީމް ،ބ.
ދަރަވަންދޫ ،ބ .ކިހާދޫ ،ބ .ކުޑަރިކިލް ،ބ .ކަމަދޫ ރ .އިންނަމާދޫ ،ރ .ރަސްމާދޫ ،ރ .ފައިނު،
ދންފަނު ،އދ .އޮމަދޫ ،ހދ .ހިރިމަރަދޫ ،ވ.
ރ .އިނގުރައިދޫ ،ބ .ފުޅަދޫ ،ބ .ފެހެންދޫ ،ބޮ .
ކެއޮދޫ ،ށ .ބިލެއްފަހި)
 ފެށި ތާރީޚް:

 16ނޮވެމްބަރ 2014

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2015

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

 އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު ބަޖެޓް

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 6މިލިޔަން ރުފިޔާ
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 ސްޓޭޓަސް

ތމް ،ބ.
ގޅި ީ
ސގެތީމް ،ރ .އަނ ޮ
ޅސް ،ރ .ރަ ް
ކރަތު ،ރ .ކިނޮ ަ
ރ .ވާދޫ ،ރ .މާ ު
ނދޫ ،ބ .ކިހާދޫ ،ބ .ކުޑަރިކިލް ،ބ.
ރވަ ް
ދަ ަ

މގެ
ހއްޓު ު
ކަމަދޫ ގައި ތާނގީ ބެ ެ

ނމިފައި.
ސއްކަތް ޖޫން  2015ގައި ވަނީ ި
މަ ަ
ޅދޫ،
އދޫ ،ބ .ފު ަ
ގރަ ި
ސމާދޫ ،ރ .ފައިނު ،ރ .އިނ ު
މދޫ ،ރ .ރަ ް
ރ .އިންނަ ާ
ރދޫ ،ވ .ކެއޮދޫ ،ށ.
މ ަ
މދޫ ،ހދ .ހިރި ަ
ނ ،އދ .އޮ ަ
ބ .ފެހެންދޫ ،ބ .ދޮންފަ ު
ކތް
މސައް ަ
ވމުން .މި ަ
ކރެ ެ
މސައްކަތް ދަނީ ު
ޓމުގެ ަ
ގއި ތާނގީ ބެހެއް ު
ބިލެއްފަހި ަ
މާރޗް  2016ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން.

ފެން ތާނގީ ބަހައްޓައި ،އިސްކުރު ބަރި މެދުވެރިކޮށް ފެން ދޫކުރުން.
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އސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
 .3.2.40ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މަ ް
މންދޫ ،ލ .ކުނަހަންދޫ ،ލ.
ޤާއިމްކުރުން – (ލ .މާވަށް ،ލ .މާބައިދޫ ،ލ .މުންޑޫ ،ލ .މާ ެ
ތދޫ ،ލ .އިސްދޫ)
ކަލައިދޫ ،ލ .ދަނބިދޫ ،ލ .ހި ަ
 ފެށި ތާރީޚް:

 18ނޮވެމްބަރ 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 18ޖެނުއަރީ 2016

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސަސްއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 އެހީގެ ބާވަތް:

ޑެންމާރކް ހިލޭ އެހީ (ލެކްރެޑް މަޝްރޫއު)

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 7,968,612.87މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ

 ސްޓޭޓަސް

އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން.

ފެން ތާނގީ ބަހައްޓައި ،އިސްކުރު ބަރި މެދުވެރިކޮށް ފެން ދޫކުރުން.

ޑރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 .3.2.41ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ޤާނޫނު ް
 ފެށި ތާރީޚް:

މާރޗް 2012

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އރީ 2016
ޖެނު ަ

 ސްޓޭޓަސް

ކރެވި،
އއްޔަން ު
ނސަލްޓަންޓް ލޯ ފާރމެއް ަ
ރނެ ކޮ ް
ޤނޫނު ފައިނަލް ކު ާ
ފެނުގެ ާ
މން.
ރވެ ު
ސއްކަތް ދަނީ ކު ެ
މގެ މަ ަ
ވއު ކޮށް ފައިނަލް ކުރު ު
ރ ި
ޤާނުނު ި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

އ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގައި
މތް ލިބިގަތުމާ ި
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދު ަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

\\\ \ \
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 .3.2.42ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ޕޮލިސީ ތައްޔާރު ކުރުން.
 ފެށި ތާރީޚް:

އރީ 2015
ޖެނު ަ

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އރީ 2016
ޖެނު ަ

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

-

 އެހީގެ ބާވަތް:

-

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

-

 ސްޓޭޓަސް

ވމުން.
ދނީ ކުރެ ެ
ސއްކަތް ަ
މގެ މަ ަ
އނަލް ކުރު ު
ވ ،ފަ ި
ކރެ ި
ޕޮލިސީ ތައްޔާރު ު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން.

ސ
ތކުގެ ޚުލާ ާ
އވާ މުހިއްމު މަސައްކަތް ަ
 .3.3އެނަރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރެވިފަ ި
.3.3.1

ކބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓަޖީސް
ސްޓްރެންތަނިންގ ލޯާ -

 ފެށި ތާރީޚް:

 22މާރޗް 2015

 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

2019

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 އެހީގެ ބާވަތް:

ހ
ސލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ ހިލޭއެ ީ
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެ ި

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3.8މިލިއަން ޑޮލަރ

 ސްޓޭޓަސް

މަޝްރޫޢުގެ އިންސެޕްޝަން ވޯރކްޝޮޕް ވަނީ  15ސެޕްޓެމްބަރ
 2015ގައި ބާއްވާފައެވެ .މިވޯރކްޝޮޕްގެ ބޭނުމަކީ މަޝްރޫއުގެ
ދަށުން ކުރެވިގެންދާނެ މަސައްކަތްތައް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި
ގ
ހިއްސާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމުގައި އެބޭފުޅުން ެ
ބައިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމެވެ.
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ޖމްޢިއްޔާ ޔުނައިޓެޑް
ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މަޝްރޫޢުއަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އ.ދ ގެ ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ަ
ލޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ
ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) ގުޅިގެން ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސި ި
އެހީގެ ދަށުން ،ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ،ޢިމާރާތްތަކުގެ ދާއިރާއިން
ޖައްވަށްބޭރުކުރެވޭ ވިހަގޭސް (ގްރީންހައުސް ގޭސް) މަދުކޮށް މިދާއިރާއިން ހަކަތަ އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމާއި އަދި
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމެވެ .މިގޮތުން މިކަމާގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި
ނސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން އަދި އާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ވެސް
މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ،އި ް
މިމަޝްރޫޢުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެ ވެ.
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 .3.4ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިން ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
 .3.4.1އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން
ނ
ފށު ް
ބަލަހައްޓަން ެ
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އަޑު އ.ދ .ގައި އުފުލުމަށް އުފައްދާފައިވާ "އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް"
(އެއޯސިސް) ގެ ރިޔާސަތު 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން  02އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖެއިން
ފށައިފިއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ަ
ވމީ އިއްތިހާދެކެވެ.
ހރު އުފައްދައިފައިވާ ބައިނަލްއަޤް ާ
އެއޯސިސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން  1990ވަނަ އަ ަ
ކ
ވޭތުވެދިޔަ  25އަހަރު ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަ ާ
ދ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ
މއްސަލައިގައި ބިންތިރި އަދި ކު ި
ތ ކުރާ ،ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ،މި ަ
ނ އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާ ު
ބެހޭގޮތު ް
ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިއްތިހާދަށް އެއޯސިސްވަނީ ވެގެން ގޮސްފައެވެ .އެއޯސިސް އަކީ 44
ޤައުމެއްގެ
އިންސަތައެވެ.

މައްޗަށް އެކުލެވިގެން އުފައްދައިފައިވާ ޖަމާއަތެކެވެ .މިއީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ 26
ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ރިޔާސަތު

ލިބުނީ

މެންބަރު

ޤައުމުތަކުގެ

މެދުގައި

ވާހަކަދެކެވި،

އެކަމަށް

އމުތަކުގެ މެދުގައި
ކ ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ހުރިހާ ޤަ ު
ޤބިލު ޤައުމަ ީ
ާ
މށް އެންމެ
އެންމެއެކަށީގެންވާ އަދި އެކަ ަ
އެއްބަސްވެވިގެންނެވެ.
ހ
ނވި ތަރައްޤީއާބެ ޭ
ނދާ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ދެމެހެއްޓެ ި
އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން ބަލަހައްޓަމުން ގެ ް
މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް އ.ދ .އިން ފާސްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
އ.ދ .ގެ ސާސްކަފް ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން 2015 ،ވަނަ އަހަރަށް
އބެހޭ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އަދި އ.ދ.
މހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ާ
ގ ދެ ެ
ފަހު ޢަމަލުކުރާނެ އ.ދެ .
ލވާލާފައިވާ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ
ބހޭ މުއާހަދާ (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ) ގެ ދަށުން އެކު ަ
ކ ެ
ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ާ
މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން 2020 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާނެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ އ.ދ .ގެ
ދާއިމީ މިޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.
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ނ
އިންފޯމަލް މީޓިންގ އޮން ފަރދަރ އެކްޝަން އެގެއިންސްޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް ބައްދަލުވު ް

މއް ދިނުމަށް އެލައިންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް
އދި އެޑަޕްޓޭޝަންއަށް މުހިއްމުކަ ެ
ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ ަ
ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހި ރާއްޖެއިން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަކަށް ގޮވާލައިފިއެވެ .މިކަމަށް
ދިވެހިރާއްޖެ އިން ގޮވާލައްވާފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި  30-28ޖެނުއަރީ  2015އަށް ކުރިއަށްދާ  13ވަނަ
އިންފޯމަލް މީޓިންގ އޮން ފަރދަރ އެކްޝަން އެގެއިންސްޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް’ ގައެވެ.
އ މިހާރު ކުރިއަށްދާ
ޖަޕާނު އަދި ބްރެޒިލްގ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ތިން ދުވަހުގެ ހައިލެވެލް ބައްދަލުމުގަ ި
ހ މަޝްވަރާތަކާއި ‘ޕޯސްޓް  2015-ސަސްޓޭނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންޑާ’ އިތުރަށް
ލތަކާއި ބެ ޭ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
މޖެހިފައެވެ.
ވަރަގަދަ ކޮށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތޮން ވާހަކަދެއްކުމަށްވަނީ ހަ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ .އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދަ ސަރީރު އެލައިންސް އޮފް ސްމޯލް
މ
ވ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
މން މިއަހަރު އަލަށް އެކުލަވާލެ ޭ
އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް)ގެ ފާރާތުން ވާހަކަދައްކަވަ ު
ގ
އތް ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބައްދަލުވުމު ެ
އެއްބަސްވުމަކީ ކާމިޔާބު އެއްބަސްވުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން ޮ
ގތު ކުޑަކަން ހަނދާންކޮށްދެއްވާ،
މގެ ބުރަކަން އަދި ވަ ު
ވލު ު
އހެންމެ އެއްބަސްވުން އެކުލަ ާ
ބައިވެރިންނަށް ދެއްވިއެވެ .އަދި ެ
ދ
އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ދޭ ޭ
އ
ތތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަ ް
ކންތައްތައް އެގި ،ތަފާ ު
ތތަކާއި އެއްގޮތް ަ
ޤައުމުތަކުގައި މިމައްސަލައާއި މެދު ހުރި ތަފާ ު
ވނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ފހި ާ
މިބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ަ
ށ ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް
އެއޯސިސްގެ ޗެޔަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެޑަޕްޓޭޝަންއާއި ކުލަމެޓް ފައިނޭންސިންގއަ ް
ށ
ތއް ސަލާމަތްވުމަ ް
ލތަކުން ކުދި ގައުމު ަ
ފއެވެ .ވަކިންހާއްސަކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ދެއްވާނެކަމަށްވަނީ ފާހަގަކުރެއްވާ ަ
ނންކުރާނެ ހަމަތަށް  2015ވަނަ އަހަރުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށް
ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމުގައި ބޭ ު
ވެސް ސަފީރު ގޮވާލެއްވިއެވެ.
އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވީ އެއޯސިސްގެ ޗެޔާރ އަދި އ.ދ .އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސަރީރު އަދި އެއޯސިސްގެ ޗީފް ނެގޯޝިޔޭޓަރ އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު
އަބްދުﷲ އެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއޯސިސްގެ ޗެޔަރމަންޝިޕް ލިބުމުގެ ފަހުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި
މިފަދަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.
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ވނަ ކޮންފަރެންސް
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އ.ދ ގެ ތިން ަ

ކންފަރެންސް އޮން
ޖަޕާނުގެ ސެންޑާއިގައި  18-14މާރޗް  2015އަށް ކުރިއަށްދާ "ތާރޑް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޮ
ޑޮޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން" ގައި އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ރިޔާސަތުގެ
ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ގ ފްރޭމްވާރކް އޮފް
މިކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ”ހިޔޯ ޯ
އެކްޝަން“ މުރާޖަޢާކޮށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އައު ސްޓެރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުމެވެ.
ނ
ބދަލުތަކާއި ގުޅިގެ ް
އޓެނެވި ތަރައްގީއާއި މޫސުމަށް އަންނަ ަ
އހަރަކީ ތިމާވެއްޓާއި ،ދެމެހެ ް
އެހެންކަމުން  2015ވަނަ ަ
ބައިނަލްއަގްވާމީ

ފންވަރުގައި
ެ

ގިނަ

މަޝްވަރާތައް

ރވި
ކު ެ

ނތަކެއް
ނިންމު ް

ނ
މ ޭ
ނިން ާ

އަހަރަކަށްވުމާއިއެކު

ނމަށް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ބާރު އެޅުއްވިއެވެ.
މިމަޝްވަރާތަކުގައި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދި ު
ށ ކުރިމަތިވެފައިވާ
ކން ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަ ް
ކާރިސާތަކަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަ ު
ށއި  2015ވަނަ
ގޮންޖެހުމަކަށްވުމާއިއެކު ،މިފަދަ ޤައުމުތަކަށް މިދާއިރާއިން މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ އިތުރުކުރުމަ ާ
ގއި ކާރިސާތަކުން
ވ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކު ަ
ޓނެ ި
ތންފީޒުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ދެމެހެއް ެ
ަ
އަހަރުގެ ފަހުން
ރައްކާތެރިވުމާއި ތައްޔާރުވުމަށް ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް
ނ ޚާއްސަގޮތެއްގައި
ވނީ ގޮވާލައްވާފައިއެވެ .އަދި ވަކި ް
ދީގެން އެކުލަވާލުމަށް އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ަ
ކރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ާ
އވެ.
ހަރުދަނާކުރުމަށްވަނީ ގޮވާލާފައި ެ
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ހަވަނަ ޕީޓަރސްބަރގް ކްލައިމެޓް ޑައިލޮގް

ނގައި ބޭއްވުނެވެ.
 19-17މެއި  2015ގައި ހަވަނަ ޕީޓަރސްބަރގް ކްލައިމެޓް ޑައިލޮގް ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބާރލި ް
އ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕެރިހުގައި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އެއްބަސްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ާ
ލތައް ކުޑަކުރުމަށް
މުއާހަދާގެ ކާމިޔާބު ގުޅިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ށ
ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދީގެން ކަމަ ް
މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބުރީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ގ
ބނާކުރުމު ެ
މި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލީ ސިފައެއްގެނެވޭނެ އިގްތިސާދީ ،ސިޔާސީ އަދި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ވެށްޓެއް ި
ފހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުގެ މަތީން ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން  2ޑިގްރީއަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ
މުހިއްމުކަން ވެސް މިނިސްޓަރ ާ
ނރައްކާތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެވްރެޖް
ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ހުރި ު
ހޫނުމިން  2ޑިގްރީއަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ފެންވަރުން
ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މވާއިރު
މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،ކިޔޯޓޯ މުއަހާދާގެ މުއްދަތު  2020ގައި ހަ ަ
މުއާހަދާގެ ހާސިލްނުވެ ހުރި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،މޫސުމަށް ބަދަލުތައް އައުމަށް މެދުވެރިވާ ކަންކަން
ކުޑަކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހަލުވި ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަވަނަ ޕީޓަރސްބަރގް ޑައިލޮގްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ  35ގައުމެއްގެ ވަޒީރުން
އވެރިން ތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާރ މާކެލް އަދި
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ .ބަ ި
މ
މގެ މަގްސަދަކީި ،
ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް ފްރާސްސިސް ހޮލެންޑް ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވައެވެ .މި ބައްދަލުވު ު
ބހޭ މުއާހަދާގެ ޖަލްސާއަށް އަށް
އަހަރު ޑިސެމްބަރުމަހު ޕެރިހުގައި ބާއްވާ އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ެ
ޤައުމުތަކުގެ އިސް ވެރިންގެ މެދުގައި ތައްޔާރުވުމެވެ.
މި ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް
(އެއޯސިސް) ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ތޯރިޤް އިބްރާހީމެވެ .މީގެ
އއި މިމިނިސްޓްރީގެ
އިތުރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އެއޯސިސްގެ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ އަލްފާޟިލް އަމްޖަދު ޢަބްދުﷲ ާ
އިސްވެރިންނެވެ.
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ށން ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކިޔޯޓޯ
އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާގެ ދަ ު

ތން
ބސްވެފައިވާ އިޞްލާޙް “ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް”ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާ ު
ޕްރޮޓޮކޯލްއަށް ގެނައުމަށް އެއް ަ
ނ
ބައިވެރިވު ް
އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ .ސީ ).ގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ
ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްއަށް ގެނައުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އިޞްލާޙް “ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް”ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
ނޓް އޮފް އެކްސެޕްޓަންސް” ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އ.ދ.އާ
ޖއިން ބައިވެރިވާ “އިންސްޓްރުމަ ް
“ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް”ގައި ރާއް ެ
 01ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް
ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ .މި “އިންސްޓްރުމަންޓް އޮފް އެކްސެޕްޓަންސް” ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ ނިއުޔޯކުގައި
ހުންނަ އ.ދ .ގެ މައި މަރުކަޒުގައެވެ.
އވަނީ  13އޭޕްރިލް
ނންމަވާފަ ި
ވހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ި
"ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް" އަށް ދި ެ
 2015ގައެވެ .ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނާނީ ،ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ
އމުން މި އެމެންޑްމެންޓް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގަނެ،
ބއި ގައުމު ،ނުވަތަ  143ގަ ު
ނ ަ
ތެރެއިން ހަތަރު ބައިކުޅަ ތި ް
އިންސްޓްރުމަންޓް އޮފް ރެޓިފިކޭޝަން އދ.އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މި އެމެންޑްމަންޓް ޖުލައި  2015ގެ ނިޔަލަށް
ވ.
ގއުމުންނެ ެ
ބަލައިގެންފައިވަނީ ޖުމްލަ ަ 32
އ
ބދަލުތަ ް
ށ އަންނަ ަ
ބސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން މޫސުމަ ް
ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލަކީ ،މި އެއް ަ
މެދުވެރިކުރުވާ ވިހަ ގޭސްތައް ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަދުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ
އެއްބަސްވުމެކެވެ .މި ޕްރޮޓޮކޯލުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތަކީ  2008ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން  2012ވަނަ އަހަރުގެ
ނިޔަލަށެވެ .ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  2012ވަނަ
ބހޭ އ.ދ.ގެ  18ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި
އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގެ ދޯހާގައި ބޭއްވި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ެ
ނ
ނ ނަންދީފައެވެ" .ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް" ގެ ދަށު ް
މ ް
ވަނީ އެއްބަސްވެ ،މި އިޞްލާޙަށް “ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓް”ގެ ނަ ު
އން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ ގެ ޖަދުވަލު 1ގައި ހިމެނޭ
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ،ޔޫެ .
މލުކުރަންޖެހެނީ  1ޖެނުއަރީ  2013އިން 31
ވ” .ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓަށް" ޢަ ަ
ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުންނެ ެ
ޑިސެމްބަރު  2020އަށެވެ .މި އެމެންޑްމަންޓްގެ އަމާޒަކީ ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަގޭހުގެ ޖުމްލަ މިންވަރު  1990ވަނަ
އަހަރާއަޅާ ބަލާއިރު  18އިންސައްތައަށް ދަށްކުރުމެވެ.
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އެއޯސިސްގެ ސަފީރުންގެ ބައްދަލުވުން

އެއޯސިސްގެ ސަފީރުންގެ ޝަރަފުގައި ނިއުޔޯކްގައި  04ޖުލައި  2015ވަނަ ދުވަހު ރަސްމިއްޔާތެއް

ބޭއްވުނެވެ.މި

ބައްދަލުވުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ފަރުތަކުގެ ދިރުންތަކާއި ،އަދި ކުދި ޖަޒީރާގައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް
ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ގޮންޖެހުންތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަން ހޯދުމުގައި އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ
ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ތައުރީފު ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެންމެ ނާޒުކު
ރކުރުމާއި ،މި ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެއޯސިސްއިން ކުރަމުން އަންނަ
ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތު ު
ގންގޮސްދެއްވާނެކަމުގެ
މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ވެސް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީ ،އުސް ހަރުފަތަކަށް ެ
ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ދެއްވިއެވެ.
ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން އިސްކަންދޭ ކަންކަން މި އަހަރު ޕެރިހުގައި ފާސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ
ބހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އެއޯސިސްގެ މެންބަރުން ގުޅިގެން އަދި ވެސް ވަރަށް ބުރަ
ބަދަލުތަކާ ެ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،މިކަން ނާކާމިޔާބު ވެގެން ދިއުމަކީ އެއޯސިސްގެ މެންބަރު
ނސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
ވނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް މި ި
ހން ގައުމުތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެ ޭ
ގައުމުތަކަށާއި އަދި ދުނިޔޭގެ އެ ެ
ކން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ “ދޯހާ އެމެންޑްމެންޓް” ގައި އެއޯސިސްގެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބައިވަންތަ ަ
ވސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވިއެވެ.
ހުރިހާ މެންބަރު ގައުމުތަކުން ެ
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.3.4.7

ޕެރިސް އެމްބެސެޑަރސް ވީކު

ތ އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގް
ވ ަ
ދ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އިއްތިހާދު ނު ަ
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކު ި
ޤ
ވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރި ު
ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެން ަ
އިބްރާހިމް ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި  26އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި "ފްރެންޗް އެމްބެސެޑަރސް
ވީކް" ގައި ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެމްބެސެޑަރސް ވީކް އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފްރެންޗް ޑިޕްލޮމަޓިކް މިޝަންގެ ހުރިހާ އިސްބޭފުޅުންނާއި
ފްރެންޗް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއިއެކި ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި އަހަރުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތުގެ ބަލަހައްޓަވާ ޤައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ބން ކީ
ރ ޖެނެއަލް ާ
ގ އިތުރުން އ.ދ ގެ ސެކްރެޓަ ީ
ދއުވަތު ދެއްވާފައިއެވެ .އަދި މީ ެ
ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއަށްވަނީ ަ
ވމުގައި ބައިވެރިވެ،
މޫންއާއި ،އެފްރިކާ ގްރޫޕުގެ ރިޔާސަތާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ރިޔާސަތުންވެސް ވަނީ މިބައްދަލު ު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފެންނަގޮތާއިމެދު
ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.
މިނިސްޓަރ ޠާރިޤުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފަރަންސޭސި ސަރުކާރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގެންގުޅުއްވާ
ފއިވާ  21ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސްގެ
އިސްކަމާއި ،ޕެރިސްގައި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހި ަ
އވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު
(ކޮޕް  )21ބައްދަލުވުމަކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރަ ް
ދެންނެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން ކޮޕް  21ގައި ދެކެން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުމަށް އަލިއަޅުވާލިއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ދުނިޔެ ހޫނުވުން  1.5ޑިގްރީއަށް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި
ނ
ހއްމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މޫސުމަށް އަން ަ
ވރަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ މު ި
މިޓިގޭޝަން މަސައްކަތަށް އެއް ަ
ކށް ބަލައި ‘ލޮސް އެންޑް ޑެމޭޖް’ގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލިއެވެ.
ނތަ ަ
ލބިދާނޭ ގެއްލު ް
ބަދަލުތަކުން ި
އ
ނވި ގޮތެއްގައި ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަ ް
މީގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެ ެ
ފޯރުކޮށްދޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮޕް  21ގެ ކާމިޔާބީ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި މިނިސްޓަރ
62

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން އޯއިސްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ބިނާވެގެންވާނީ 100
ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށާއި  2020ފެށިގެން މިއަދު އިތުރުވާން ޖެހޭނޭކަމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ
ށ
ރ ހުރަސްތައް ގަވައިދުން ވަޒަންކުރަންޖެހޭނޭކަމަ ް
ނންކުރުމަށް ހު ި
ވސީލަތްތައް ބޭ ު
ނންތަކާއި މި ަ
ޤައުމުތަކުގެ ބޭ ު
މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕް  21ގައި އެއޯސިސްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ޠާރިގު އިބުރާހިމް ފަރަންސޭސި ސަރުކާރަށް ދެއްވިއެވެ.
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އ
ކންތައްތަ ް
މށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކުރާނެ ަ
އއު މުޢާހަދާގައި ހިމެނު ަ
ބހޭ ަ
ދލުތަކާ ެ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަ ަ

ނ
އ .ދ .ގެ ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖަށް ހުށަހެޅު ް
ގ
ލމުންދާ އ.ދެ .
2020ގައި ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެއަށްފަހު ޢަމަލުކުރުމަށް މިހާރު އެކުލަވާ ަ
ށހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ
ދށުން ރާއްޖެއިން ކުރުމަށް ހު ަ
ހ އައު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމުގެ ަ
ކބެ ޭ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ާ
ނ” (އައި .އެން .ޑީ .ސީ).
އންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަ ް
އންޓެންޑެޑް ނެޝަނަލީ ޑިޓަރމަ ި
އެކްޝަން ޕްލޭން ކަމަށްވާ “ ި
ޗންޖަށް ހުށަހެޅީ  28ސެޕްޓެމްބަރ  2015ވަނަ
ނ ކްލައިމެޓް ޭ
ކންވެންޝަން އޮ ް
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އ.ދ .ގެ ޮ
ދުވަހުއެވެ .އައި .އެން .ޑީ .ސީ .ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އޮނަރަބަލް
ށ
އތަކަށް އެންމެ ބޮޑަ ް
ކގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތަ ް
ޠާރިޤު އިބުރާހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ު
ލތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު
އ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ށއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގަ ި
ހުށަހެޅިފައިވާ އެއް ޤައުމު ކަމަ ާ
މސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް އިސްކަންދީގެން ކުރާކަމެއް
ތން ަ
ނ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފާރާ ު
ކުރުމަށް ކުރެވެމުން އަން ަ
ށ އައި .އެން .ޑީ .ސީ.
ހތަނަ ް
ވއިދޭނެ ކަމަށާއި ،މި ާ
އއި .އެން .ޑީ .ސީ .އިން ދައްކު ަ
ކަމަށެވެ .އަދި މިކަން ރާއްޖޭގެ ަ
ހުށައަޅާފައި ނުވާ ޤައުމުތަކުން ވީހާވެސް އަވަވަހަށް އައި .އެން .ޑީ .ސީ .ހުށަހެޅުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު
ގޮވާލެއްވިއެވެ.
ށ
ފންވަރުގައި ޙައްލެއްހޯދުމަ ް
ލ އަޤުވާމީ ެ
މށް ބައިނަ ް
ދލުތާކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަ ަ
ރާއްޖެއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަ ަ
އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުއުފުލަން ފެށި އެއް ޤައުމެވެ .މިމަސައްކަތް ފެށުނީ  1987ގައި ރާއްޖެއަށް ބޮޑުރާޅު އެރުމާ
އސްވަމުން ދިޔުމުގެ
ގުޅިގެން ކުރި ދިރާސާގައި އެކަމަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޖައްވު ހޫނުވުމާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ު
ނނެވެ .އަދި މިއާވިދިގެން  1989ގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު
ދރާސާއިން ފެނުނު ހިސާބު ް
ށ ި
ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއްކަމަ ް
ސ ލެވެލް ރައިސް”
ސޓޭޓްސް ކޮންފެރެންސް އޮން ީ
ރތަމަ ކޮންފަރެންސް “ސްމޯލް ް
މ ފު ަ
ގތުން އެން ެ
އުފުލުމާ ބެހޭ ޮ
ރާއްޖޭން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވިއެވެ .އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން އެކުލަވާލެވުނު ކިޔޯޓޯ
ޕްރޮޓޮކޯލް ތަސްދީޤުކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީވެސް ދިވެހި ރާއްޖެއެވެ.
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ކ
ތކަށް ބަލައި ،އެ ި
ރާއްޖޭގެ އައި .އެން .ޑީ .ސީ .އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ަ
މޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.
ވސް ކަމާގުޅޭ އެކި ފަރާތްތަކާ ަ
ރ ތަކާއި އެން .ޖީ .އޯ .ތަކާ އަދި ެ
މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ،އިންޑަސްޓް ީ
ރާއްޖޭގެ އައި .އެން .ޑީ .ސީ .އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ދެމެހެއްޓުމާއި ،އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ހޯދުމާއެކު،
ޖށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ
މޓް ޗޭން ަ
ވންޝަން އޮން ކްލައި ެ
ކން ެ
މށެވެ .މިގޮތުން އ.ދ .ގެ ޮ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޒިންމާއަދާކުރު ަ
ނ
އތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭމިންވަރުގެ  10%ރާއްޖެއި ް
ި
ރާއްޖޭގެ ގްރީންހައުސް ގޭސް  2030އާހަމައަށް
ނ ހައުސް ގޭސް
ބލައި ،ރާއްޖޭގެ ގްރީ ް
ލތަށް ަ
މަސައްކަތްކޮށްގެން ކުޑަކުރާނެ ކަމަށެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ހާ ަ
ބޭރުކުރާމިންވަރަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން ޖައްވައް ދޫކުރާ ގްރީން ހައުސް ގޭހާ އަޅާބަލާއިރު އެއް
ދ “އެމްބިޝަސް”
ވމީ ފެންވަރުގައި “ފެއަރ” އަ ި
އޤު ާ
ޕަސެންޓައްވުރެވެސް ކުޑަ މިންވަރަކަށްވާތީ މިއީ ބައިނަލް ަ
ޓާގެޓެއްކަމުގައި ރާއްޖެއިން ދެކެއެވެ.
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އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަވާލުވުމަށް ފަހު އެއޯސިސްގެ ވަޒީރުންގެ ފުރަތަމަ

ބައްދަލުވުން.
އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް  ،ނުވަތަ އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަވާލުވުމަށް ފަހު
އެއޯސިސްގެ ވަޒީރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  25ސެޕްޓެމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހު ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ އ.ދ .ގެ
މައިމަރުކަޒުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާގެ ކޮންފަރަންސް އޮފް ދަ ޕާޓީޒްގެ  21ވަނަ ޖަލްސާ އަންނަ ޑިސެމްބަރމަހު
ޕެރިހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މޫސުމަށް އަންނަ
ބހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އައު މުއާހަދާއެއް
ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ެ
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ  5އަހަރު ކުރިންފެށުމާ ހިސާބުން އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން ދަނީ މިކަމުގައި އިސްދައުރެއް
ށ
އސިސްގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ދެމިއޮތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ޔަގީންކުރުމަ ް
އަދާކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން އެ ޯ
މނަންޖެހޭނެކަމަށް އެއޯސިސް އިންގަބޫލުކުރާ މާއްދާތައް އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ
އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންމެހެން ހި ަ
ވ.
ހުށަހަޅާފައެ ެ

މިބައްދަލުވުމުގައި

މި

އެއްބަސްވުމުގައި

ހިމަނަންޖެހޭނެ

ކަންކަމުގެ

ތރެއިން ،ވަޒީރުން
ެ

ކންކަމުގެ ތެރޭގައި،
މޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ަ
ނކަމާބެހޭގޮތުން ަ
ހނެ ކަ ް
ފެންވަރުގައިނިންމަން ޖެ ޭ
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ފތުކުރުމާއި،
ދށުން ތަ ާ
ލންޖެހޭ ޒިންމާ އެއްބަސްވުމުގެ ަ
ފ ަ
ހދުމާއި ،އެކި ގައުމުތަކުން އު ު
ލ ޯ
އިޔާދަނުކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބަދަ ު
ފރުކޮށް ދިނުމާއި،
ތކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ޯ
އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ަ
މިކަންކަމުގައި އެއޯސިސްއިން ގެންގުޅޭނެ ސްޓްރެޓަޖީތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވީ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް
ޠާރިޤު އިބްރާހިމް އެވެ.
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ދކަށް މަގުފަހިކުރުމަށްވާ އިޤުރާރުގައި  19ކުންފުންޏަކުން
 .3.4.10ކާބަން މަދު އަދި ފެހި އިޤްތިސާ ަ
ސޮއިކުރުން
ކއި ބެހޭ އ.ދ .ގެ މުއާހަދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ވފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ެ
މދު އިޤްތިސާދަކަށް
ނ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ) ގެ ދަށުން ކާބަން ަ
ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮ ް
ވާސިލްވުމަށްޓަކައި މިމިނިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކ " ޑެކްލަރޭޝަން
ނ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  19ކުންފުންޏާއިއެ ު
ކރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތު ް
ނންކުރުން އިތުރު ު
ސާފުހަކަތަ ބޭ ު
ޓ ޓު ކޮންޓްރިބިއުޓް ޓު އަ ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއެންޓް ލޯ ކާބަން އިކޮނަމީ" ގައި
އޮފް އިންޓެން ް

 24ނޮވެމްބަރ  2015ވަނަ

ދުވަހު މި މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ .މިޤަރާރުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ޖައްވަށްދޫކުރާ ވިހަގޭސް މަދުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި މިދާއިރާގެ
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާރޝިޕްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމާއި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
އިތުރު ކުރުމާއި އެނާރޖީ އެފިސެންސީ އި ތުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
ބޭނުންކުރުމާއި އެނާރޖީ އެފިސެންސީ އިތުރު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އެހެންކުންފުނިތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
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ނ ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފެރެންސް
ތ ދިނުމުގެ ގޮތު ް
 .3.4.11ކޮޕް  21އާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
މި ޕްރެސް ކޮންފެރެންސަކީ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި ބޭއްވުނު އ.ދ.ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ މުޢާހަދާގެ
ބައިވެރިންގެ  21ވަނަ ބައްދަލުވުން ނުވަތަ ކޮޕް  21އާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ
އ.ދ.ގެ މުޢާހަދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ ).ގެ
ދަށުން އެކުލަވާލާ އަދި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލުގެ މުއްދަތު  2020ވަނަ އަހަރު ހަމަވާތީ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލުގެ ބަދަލުގައި
ޢަމަލު ކުރާނެ އައު ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ރާއްޖެއަކީ އެލަޔަންސް އޮފް
ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް ) ގެ މިއަދައުރުގެ " ޗެއާ" ކަމަށްވުމާއެކު ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ
މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިޔާޔަތް ކުރެވޭފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް މިއެއްބަސްވުން ހެދުމަށް
ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްސަދަކީ އިންސާނުންނާއި ،ދިރޭތަކެއްޗާއި،
ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް
ކުރިމަތި ނުވާނެގޮތްތައް ހޯދުމެވެ .ކޮޕް  21ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ

ނޮވެމްބަރ  30ން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  11އަށް

ޕެރިހުގައެވެ.
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2020 .3.4.12ގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރާ މޫސުމާބެހޭ މުއާހަދާއަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުން
އ
ބހޭ އަ ު
ނނަ ބަދަލުތަކާ ެ
ނދާ އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަ ް
ލކުރުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލެވެމު ް
ފހު ޢަމަ ު
2020ވަނަ އަހަރަށް ަ
ބއްދަލުވުމެއް 10
މުއާހަދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާބެހޭ މަޝްވަރާ ަ
ތޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ
ސެޕްޓެމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހު މި ބައްދަލުވުން އިފްތި ާ
ވ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަޖީދެ ެ
ޅ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ
ށދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފު ު
ފތިތާޙްކޮ ް
މި ބައްދަލުވުން އި ް
ބހޭ އައު
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަޖީދު ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ެ
ނ (އައި .އެން .ޑީ.
މުއާހަދާއަށް ހުށަހަޅާ އެކްޝަން ޕްލޭން ،އިންޓެންޑް ނޭޝަނަލީ ޑިޓަރމައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަ ް
މލަ  56ޤައުމަކުން ތައްޔާރުކޮށް އ.ދ .އަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން
ސީ ).މިހާތަނަށް ވަނީ ޖު ް
ސއްކަތުގައި ކުރަން
ރގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން މި މަ ަ
ނ  2030ވަނަ އަހަ ު
ރން ފެށިގެ ް
ވނަ އަހަ ު
މިހުށަހަޅަނީަ 2020،
ރތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި
ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަގުޗާޓެއް ކަމަށާއި ،މިމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައިވަނީ ،ގިނަ ފަ ާ
މަޝްވަރާ ހޯދައިގެންކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،ރާއްޖެއާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއޯސިސްގެ
މެންބަރު ޤައުމުތަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ކިތަންމެ ވަސީލަތްތައް މަދު ނަމަވެސް ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން
ނވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަމުގައި ވެވެން އޮތް
މި މައްސަލައަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރަން ބޭނު ް
އެންމެމަތީ މިންވަރަކަށް އެހީވާން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ރވާ ވިހަ ގޭސްތައް
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އައި.އެން.ޑީ.ސީ .ގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މެދުވެރިކު ު
ކޑަކުރުމަށް އަޅާނެ
ށ ޚާއްސަ ކުރެވޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،މިކަމުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތައް ު
ޝނަ ް
މަދުކުރުން ،ނުވަތަ މިޓިގޭ ަ
އެޑެޕްޓޭޝަން ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ.
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ޤއުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކުރުން
 . 3.4.13މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ  10އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހު ހޮޓެލް
ޖެންގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޝައިނީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން
ތން މަސްވެރިކަމާއި،
ޗށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ .މިގޮ ު
ތަރައްޤީ ޙާސިލްކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މައް ަ
ދަނޑުވެރިކަމާއި،

އިންސާނުންގެ

ޞިއްޙަތު

ފަދަ

ތަފާތު

ދާއިރާތަކަށް

މިކަމުން

ކުރިމަތިވާނެ

ށ
ކަންކަމަ ް

ރިއާޔަތްކުރައްވައި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަކީ  21ވަނަ ގަރުނުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ބޔާންކުރެއްވިއެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންކަމަށް ަ
ކށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ނަމަވެސް،
ނވަރުގައި ރާއްޖެއިން ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަ ަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެ ް
މިކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތެއް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އަލަށް މި އެކުލަވާލެވުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟީލް
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި އެމަނިކުފާނަށް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ
ޢރަފްކުރައްވާފައިވާ މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ
ތ ާ
ޝައިނީ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެމަނިކުފާނު ަ
ތންނަށް ކުރިމަތިވާ
އިންޝޫރަންސް ސްކީމް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔި ު
ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ވެދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ހބާ ދެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މަރް ަ
މ
ބދަލުތަކުގެ ޤައު ީ
ވހަކަފުޅުގައި ،މޫސުމަށް އަންނަ ަ
ފނުގެ ާ
އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމެވެ .އެމަނިކު ާ
ގ
ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލެވިފައި ވަނީ ސައިންސްގެ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށާއި ،ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ެ
ދ މި ސިޔާސަތު
ނކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަ ި
ޔއި އިރުޝާދުގެ މައްޗަށް ބި ާ
މާހިރުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ލަފަ ާ
ތަންފީޒުކުރެވިގެން ދާއިރު ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެތައް ދޮރެއް
ލތަކުގެ
މށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ކށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަ ަ
ހުޅުވި ،އެތައް މަޝްރޫޢުތަކަ ަ
މައްސަލައަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލައެއްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ،މިއަދު އިފްތިތާޙްކުރެވުނު ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގެ
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ށ ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޅުނު ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް
ފެންވަރުން މިކަން ޙައްލުކުރުމަ ް
އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
އސަލަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގައި ރާއްޖެއިން ދަނީ އިސް ދައުރެއް
މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ މަ ް
ޤގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން
ގއި ކުދި ޖަޒީރާޤައުމުތަކުގެ ހައް ު
އަދާކުރަމުންނެވެ .އަދި މި ކަމު ަ
 1991ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ނަމުގައި އދ .ގައި ކުދި
ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ އިއްތިހާދެއް އުފައްދާފައެވެ .އެއޯސިސްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ރާއްޖެއިން ވަނީ މިއަހަރުން
ފެށިގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޙަވާލުވެފައެވެ .މިގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް
ސވުމެއް އެކުލަވާލައި
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  2020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އައު އެއްބަ ް
ޒ ާ
މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހު ފާސްކުރުމަށް އދ .ގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައިު ،ކ ިދ ަ
ރ ަޤ ުއ ުމ ަތ ުކ ެގ
ޖ ީ
ނ ެ
ރ ުމ ް
ލ ުތ ުކ ަ
ނ ަވ ާކ ާ
ނ ަ
ނ ެގ ް
ޖ ިއ ް
ރ ްއ ެ
ނ ާ
ރ ުތ ް
ަފ ާ
ނ ެވ.
ދ ީ

މއިންޑް ކޮންޓްރިބިޔުޝަންސް -އައި.އެން.ޑީ.ސީ .އެކުލަވާލުމާބެހޭ
 . 3.4.14އިންޓެންޑެޑް ނެޝަނަލީ ޑިޓަރ ަ
ފުރަތަމަ ޤައުމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
އިންޓެންޑެޑް ނެޝަނަލީ ޑިޓަރމައިންޑް ކޮންޓްރިބިޔުޝަންސް އައި.އެން.ޑީ.ސީ .އެކުލަވާލުމާބެހޭ ފުރަތަމަ ޤައުމީ
އފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  21މެއި  2015ވަނަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުން ި
މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބުރާހިމެވެ.
ނ
ނ ަ
ލތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުން އަ ް
އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ނުރައްކާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަލުވާލައްވާފައެވެ .ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތު ް
ނ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް
ފރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮ ް
ޝންސް ް
މ ގިޔުގަނޑު ކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭ ަ
ބައިނަލް އަޤްވާ ީ
އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓްކޯލްގެ ދެވަނަ މުއްދަތު ހަމާއިރަށް ،ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އަމަލުކުރާނެ އާ
އެއްބަސްވުމަށް އައި.އެން.ޑީ.ސީގެ މުޙިއްމުކަން ޖަލްސާގެ ބައިވެރީންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
އ މުއާހަދާގެ ކާމިޔާބު
ޕެރިހުގައި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އެއްބަސްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ާ
ލތައް ކުޑަކުރުމަށް ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ
ގުޅިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ތއްގައި ފޯރުކޮށްދީގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ
ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ ެ
ވިދާޅުވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ރާއްޖެ އިން އައި.އެން.ޑީ.ސީ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މިކަމަށް ރިޔާޔަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ
ޖަލްސާގެ ބައިވެރީންގެ ފަރާތުން އެދުނެވެ.
މިބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން އައި.އެން.ޑީ.ސީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.
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މތުދިނުގެ
ވން ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫ ާ
ލތަކާއިބެހޭ އެއްބަސް ު
 .3.4.15އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
ބައްދަލުވުން:
މޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި  14މެއި  2015ވަނަ ދުވަހު މިމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނެވެ.
މިއެއްބަސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ަ
ޓ
މި ބައްދަލު ވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހިމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި މިއެއްބަސްވުން ވާންޖެހޭނީ ކްލައިމެ ް
ގ
ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އާއި މިޓިގޭޝަންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާއި ،އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކު ެ
ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭއަސަރު އެންމެބޮޑަށް ފޯރާ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކޮށް ލިބިދާނެ
ލޖީ އާއި މުއާހަދާގެ
ނ ޮ
ނ ޓެކް ޮ
ނ މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ެ
ސވުމެއްކަމަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރު ް
ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރާނެ އެއްބަ ް
ގތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ
ލަނޑުދަޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ފައިސާލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ޮ
ކމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ
އެއްބަސްވުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ ަ
ވިދާޅުވީ،

ކުރިމަގުގައި

މޫސުމަށް

އަންނަ

ބދަލުތަކުގެ
ަ

ސޔާސަތު ތަކާއި
ި

ސްޓްރެޓަޖީތައް

އެކުލަވާލުމުގައި

މިއެއްބަސްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްބަސްވުމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއިން ލިބެން ހުރި މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ލިބުމުގައި ވަރަށް އިސް ރޯލެއް މި
އެއްބަސްވުން

އަދާކުރާނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ

އިސް

އޮފިޝަލުންނާއިއެކި

ދާއިރާތަކުގެ

ފަންނީ

ބޭފުޅުން

ދލުވުމުގައި މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު ކާމިޔާބު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިބައް ަ
އ މަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ.
ލވުމުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނަށް ެ
ބައްދަލުވުމަކަށް ހެދުމަށް ބައްދަ ު
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ށ ބާރުއަޅާ
ކރާ ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުމަ ް
ކޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖައްވަށް ދޫ ު
ދލުތައް ު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަ ަ
ހލާ
ލށް ދެވަނަ މަރު ަ
ވނީ  2012ގައި ހަމަވެ 2020 ،ގެ ނިޔަ ަ
ލގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ަ
އެކުލަވާލާފައިވާ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯ ް
ކރާނެ ގޮތަކާއިމެދު
ފހުގައި އަމަލު ު
ސ  2020އަށް ަ
ނޓް ޕީރިއަޑް އަކަށް އެއްބަސްވެފައެވެ .ނަމަވެ ް
ނުވަތަ ކޮމިޓްމަ ް
ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިހާރު ދަނީ ބަހުސް ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި އެގޮތުން  2012އިންފެށިގެން މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވި ،އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނާނެ މައިގަޑު ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވި ،މި މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ޑްރާފްޓެއް
ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .މިއަދު ބޭއްވޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ،މި އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ދިރާސާކޮށް،
ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ލަފާ ހޯދުން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.
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ރ
ދއި ާ
 -4ތިމާވެށީގެ ާ
ވއިދު
 .4.1ޤާނޫނާއި ގަ ާ
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  2012އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
"ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  "2012ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު 30
އޮގަސްޓް 2015

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.

އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ދިވެހިރާޢްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ،އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި،
އެ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތަކާއި ،މިފަދަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި،
އތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމާއި ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި،
އލާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެ
އެ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ާ
ލއި 6 ،ޑިސެމްބަރ
"އޯޒޯން ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު" ގެ ނަމުގައި ޤާނޫނެއް އެކުލަވާ ަ
 2015ގައި ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.
އަތުލައިގަނެވޭ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
އ ކަނޑައަޅާ އެކަން
ދިވެހި ރާއްޖޭން އަތުލައިގަނެވޭ ނުވަތަ ކޮންފިސްކޭޓް ކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތަކެ ް
ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ގަވާއިދެއްގެއް ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާފުޅަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

 .4.2ކެބިނެޓް ޕޭޕާސް
ބާޒަލް ކޮންވެންޝަން ބޭޏް އެމަންޑްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަސްދީގުކުރުން
ނ އެމަންޑްމަންޓް"،
އތުރުކުރެވުނު އިޞްލާޙް" ،ބޭ ް
ޝންއަށް ި
ވ ބާޒަލް ކޮންވެން ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި ާ
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަސްދީގުކުރުމަށް ކެބިނެޓް ޕޭޕަރ އެއް ތައްޔާރުކޮށް އެކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތް ކައުންސިލްއަށް ވަ ީ
ފޮނުވާފައެވެ.
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އ
ލވުންތަ ް
އކަތު ބައްދަ ު
 .4.3މަޝްވަރާ/މަސަ ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރެވޭ އޭލިއަށް ސްޕީސީސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރެވޭ އޭލިއަން ސްޕީސީސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ
ބހޭ ދާއިރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  8ޖެނުއަރީ  2015އަދި  22ޖެނުއަރީ  ،2015މިދެދުވަހު
ބެހޭގޮތުން ކަމާ ެ
އ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެ ް

ލެކްސިސްނެކްސިސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން
ހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލައި އެޤާނޫނުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ،ދިވެ ި
ނ
ޤނޫނުތަކުގެ ތެރެއި ް
ލބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އެ ާ
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި އޮފީސްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ި
ނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި
ބ ެ
އންކޮށް ލި ޭ
އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް އޮންލަ ި
އޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ
މދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިެ ،
ގއި ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތަކާއި ެ
އަމަލޫގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭ ަ
މއް 28 ،ޖެނުއަރީ
ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންދެއްވި ލެކްސިސްނެކްސިސްގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު ެ
ވފައެވެ.
 2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއް ި

ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފަޅު ރަށްތަކުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އީ.އައި.އޭ
ރިޕޯޓް
ހ
ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ފަޅު ރަށްތަކުގައި ތަރައްޤީގެ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެ ޭ
އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ހަދާއިރު ،މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިޝަރީޒް އާއި  5މާރިޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވިފައެވެ.

ސައިޓީސް ވޯކްޝޮޕް
އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޓގެ
ޑިޕާޓްމަން ް

ބަޔޯޑައިވާސިޓީ

ޔުނިޓުން

ސައިޓީސްއާ

ގުޅޭގޮތުން

ބޭއްވި

މަސައްކަތު

ގ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ބައްދަލުވުމެއްގައި ލީގަލް ޔުނިޓު ެ
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 .4.4ޤާނޫނީ ލަފާ
ޔޫ.އެސް.އޭ.ސީ.އީ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ
ލަފާފުޅު ދިނުން
ޔޫ.އެސް.އޭ.ސީ.އީ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ސޮއިކުރުމާމެދު ،މިނިސްޓްރީގެ ލަފާފުޅު 1 ،ޖޫން 2015
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެކުލަވާލާ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލް
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެކުލަވާލާ އައު 'މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލް' ގެ ޑްރާފްޓްއަ ް
ނކުތާތައް28 ،
ތން ފާހަގަކުރެވޭ ހިޔާލުތަކާއި ު
މންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން ަ
އޮކްޓޫބަރ  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ރެގިޔުލޭޝަން
ކއި ހިޔާލުތައް
ނޓްތަ ާ
ޓގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮމެ ް
ގލް ޔުނި ު
"ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ރެގިޔުލޭޝަން" އަށް ،ލީ ަ
ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެހެނިހެން

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ށން
ޤނޫނު) ގެ ދަ ު
ހރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާ
ނބަރު ( 4/93ދިވެ ި
 ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ބރެއްލާ ކްލައުސް' އެއް އެޤާނޫނަށް މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރު ް
ގތަށް 'އަން ް
މުޢާހަދާތަކަށް ފެތޭނެ ޮ
ނ
' ސާވެން ސްޓެޓިއުޓް' ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންޑޯސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާފުޅު ހޯދު ް
ނ
ފފުޅު ހޯދު ް
' ނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް' އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގަވާއިދެއް ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ
ވން
ކހަލަ އެއްބަސްވުން ތަކެއްކަން އޮޅުންފިލު ު
 ޤާނޫނު އަސާސީގައި 'މުޢާހަދާ' ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކޮން ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
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ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނިއަޅާފަރާތަތައް ހުއްޓުވުމަށް ޕޮލިސް ރިޒާވް ފޯސް އިން އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް
ނ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ދެންނެވު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސޓްރީ އޮފް
'އީކޯ ލައިފް' ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް މިނި ް
ނ
.ހޯމް އެފެއާޒްއަށް ލަފާފޮނުވު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން
ދެމިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހުރި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެ ް

އ
އކަތްތަ ް
ނސް ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މަސަ ް
ވޔަރަންމަންޓަލް އެވެޔާ ަ
 .4.6އެން ަ
.4.6.1

ނ ނެރޭ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ލުއިފޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ފަރާތު ް

"ޕެމްފިސް" ނެރުން


.4.6.2


 5ޕެމްފިސް ނެރުން

ސްކޫލް ދަރިވަރުނަށް އަމާޒް ކުރެވިގެން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަށް
އޓަކައި ކޮންމެ
ނތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ހިންގުމަ ް
ތމާވެށީގެ ހޭލު ް
ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒް ކުރެވިގެން ި
ސްކޫލެއްގައި މިމިނސްޓްރީއަށް މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގނަ
ތން މިހާތަނަށް  40އަށް ވުރެ ި
އ ގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ .މިގޮ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ާ
ސްކޫލްގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.



ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކުރެވިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެންޑް

އެނާރޖީ

ގުޅިގެން

ސްކޫލް

ދަރިވަރުންގެ

ތިމާވެށީގެ

ޤައުމީ
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ދވުނު މިމަހާސިންތާގައި ރާއްޖޭގެ
ގން ެ
ދވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ެ
މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުނެވެު 2 .
އެކި ކަންކޮޅުތަކުން  250އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.



މިމަހާސިންތާއާ ގުޅުވައިގެން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒް ކުރެވިގެން ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ވިއުގައެއް
ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

.4.6.3


 3އާރު ފޯރަމް
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު  3އާރު ފޯރަމްގެ ލޯގޯ އަދި މާރކެޓިންގ މެޓީރިއަލްސް ގެ ލޭއައުޓް އަދި
ޑިޒައިން ކުރެވުނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފޯލްޑަރ އަދި ލީފްލެޓްސް ހިމެނެއެވެ.

.4.6.4


ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ދުވަސްތަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުން

ޓ އިން
ރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަން ް
ޅވައިގެން ރާއްޖޭގައި މިނިސްޓް ީ
ވހާ ގު ު
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދު ަ
ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.
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ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސޭވް
ދަ ބީޗް އާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި  2ދުވަހުގެ ތިމާވެށީގެ ފެސްޓިވަލެއް
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.



މ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ޝޢޫރުތަށް ފޮޓޯގެ ޒަރިއްޔާއިން ހާ ަ
ު
ނ ދިވެހިންގެ
ތިމާވެށީގެ ގޮތު ް
ދިނުމައްޓަކައި ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ .ފޮޓޯގްރަފީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން

އ 4
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި މަޢުރަޒްގަ ި

ކެޓަގަރީއަކަށް

ވއެވެ.
އިންސާފުކުރެވި ވަނަތަށް ދެވިފާ ެ



އޯޒޯން ދުވަސް
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އޯޒޯން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ޤައުމީ އޯޒޯން ޔުނިޓްއާ ގުޅިގެން ހަފްލާ އެއް ބޭއްވުނެވެ.

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް



އައްޑޫ ސިޓީގައި އެވަރަނަސް  2ސެޝަން ބޭއްވުނެވެ



އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އެވަރނަސް  2ސެޝަން ބޭއްވުނެވެ.

** އެވަރނަސް ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން
ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
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ތތައް:
އކަ ް
އގަނޑު މަސަ ް
 .4.7ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މަ ި
2008

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް2025 :
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ނެޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓް/މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 1.1 :މިލިއަން ޑޮލަރު
އެހީގެ ބާވަތް :މަލްޓިލެޓަރަލް ފަންޑް،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމް އަދި ދިވެހިސަރުކާރު
ސްޓޭޓަސް:

 1ޖަނަވަރީން  2011އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުންވަނީ ކޮންޓްރޯލް

ކުރަންފައްޓާފައެވެ .އަދި  2015ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިގޭސް އެތެރެކުރާ މިންވަރު  20%އަށް މަދުކޮށް
 2015ވަނައަހަރު މިގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ޝައުކުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ އެއް :މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް
ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާޙަދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރަށް ހިނގަމުން އަންނަ އެއްމުއާޙަދާއެވެ .މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން
 2008ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ ސީ.އެފް.ސީ ނައްތާލާފައެވެ.
އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ

ހަމަމިއާއިއެ ކު މޮންޓރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ފޭސްއައުޓް ކުރަންނިންމި

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަން މިއަހަރު ފެށިއެވެ .މިގޮތުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ
ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ) ތައްޔާރުކުރެވި،

އޭޕްރީލްމަހު ބޭއްވި  60ވަނަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ

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

ކަނޑައަޅާފައި ވާ ތާރީހް ގެ  10އަހަރު ކުރިއެވެ .ތިރީގައި

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

 2010-2009ބޭސްލައިން އެވްރެޖް ކަނޑައެޅުން

-

 2011ބޭސްލައިން ލެވެލްގައި ފްރީޒް ކުރުން

-

 10% 2013މަދުކުރުން

-

 20% 2015މަދުކުރުން

-

 35% 2016މަދުކުރުން

-

 67.5% 2018މަދުކުރުން

-

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

 2015ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވި
އެފަރާތްތަކާވަނީ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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.4.7.1

ވންތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތައް
ގން ބޭއްވުނު ބައްދަލު ު
އޯޒޯން ޔުނިޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ެ

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 19- 18ޕެބްރުވަރީ 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

އައްޑޫ ސިޓީ

މަޤްސަދު:

ވަރކްޝޮޕްގެ

މަޤްސަދަކީ

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

ފޭސްއައުޓް

ޓ
މެނޭޖްމަން ް

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް އިންޕޯރޓް
ރ ކުރުމާއި އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ
ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް
ރން.
ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކު ު
ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
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ގުޑް ސަރވިސް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިން

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 19- 18ޕެބްރުވަރީ 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

އައްޑޫ ސިޓީ

މަޤްސަދު:

ނ
ވަރކްޝޮޕްގެ މަޤްސަދަކީ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭހުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ލިބެ ް
އކްއިޕްމަންޓް
ހުރި ގޭސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ރެޓްރޮފިޓް ކުރާނެގޮތްތަކާއި ި
އތޮޅުތަކުގައި
ސަރވިސްކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ަ
ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ
މީހުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ.

ބައިވެރިން:

ރެފްރިޖަރޭޝަން

އަދި

އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިން

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ނ
ބޭފުޅު ް
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މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 06- 05އޭޕްރިލް 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ހދ .ކުޅުދުފުށި

މަޤްސަދު:

ވަރކްޝޮޕްގެ

މަޤްސަދަކީ

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

ފޭސްއައުޓް

ޓ
މެނޭޖްމަން ް

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް އިންޕޯރޓް
ރ ކުރުމާއި އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ
ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް
ރން.
ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކު ު
ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އަލްޓެރނޭޓިވްސް
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 31މެއި 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޤްސަދު:

ފިނިކުރާ

ނިޒާމްތަކުގައި

ބޭނުންކުރާ

ލރޯކާބަންސް
ހައިޑްރޯކްލޯރޯފް ޯ

ނ ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ
(އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ).ބޭނުންކުރު ް
ނ
އޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނު ް
މަސައްކަތްތަކަތުގެ ދަށުންެ ،
ނ
ތ ް
ކުރެވިދާނެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަޝީގެންވާ ގޭސްތަކާއި ބެހޭގޮ ު
މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ.
ބައިވެރިން:
އެއަރ

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި
ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
83

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ ވެރިފިކޭޝަން

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 12އޯގަސްޓް 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޤްސަދު:

ނދޭ ކެމިކަލް
ށން އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލު ް
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަ ު
މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް "އެޗް .ސީ .އެފް.ސީ
މ
ި
ފޭސް އައުޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން" އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންގެ ދަށުން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެރިފިކޭޝަންއާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް
ޙިޔާލުހޯދުމަށެވެ.

ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ
ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުނާއި މޯލްޑޮސް
ގ ބޭފުޅުންނެވެ.
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ ެ

84

ވޯކްޝޮޕް އޮން ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އެކްޓް

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 2ޖޫން 2014

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޤްސަދު:

ކރާ އޯޒޯން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުން ު
ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކާއި އެމާއްދާތައް ހިމެނޭ އާލާތްތަކާއި މިފަދަ
އ
ނންކުރާ މާއްދާތަކާއި އެމާއްދާތައް ހިމެނޭ އާލާތްތަ ް
މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭ ު
ޓލުމާއި އަދި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމާއި ހުއް ާ
ނ
އެފަދަ މާއްދާތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އިން އެކުލަވާލި ޤާނޫ ު
ފރާތްތަކާއެކު
ގތުން ކަމާގުޅޭ ަ
" އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު" ބެހޭ ޮ
މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމެވެ.

ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް ،މިނިސްޓަރީ
އޮފް ޑިފެންސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
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މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 13އޯގަސްޓް 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް

މަޤްސަދު:

ވަރކްޝޮޕްގެ

މަޤްސަދަކީ

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

ފޭސްއައުޓް

ޓ
މެނޭޖްމަން ް

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް އިންޕޯރޓް
ރ ކުރުމާއި އޯޒޯން ލޭއަރ އަށް ގެއްލުންދޭ
ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތް
ރން.
ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހޭލުންތެރިކު ު
ބައިވެރިން:

މި ވަރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
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ޓްރެއިނިންގ އޮން "ގުޑް ސާވިސަސް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކަންޑިޝަންސް"

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 20އޮކްޓޯބަރ 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މަޤްސަދު:

ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސަކަތް ކުރައްވާ
ހލުންތެރިކޮށް،
ބޭފުޅުނަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޭ
ރެފްރިޖެރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަން ސާވިސް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ
އެންމެ ރަނގަޅު ތަމްރީނުތައް ދިނުމެވެ.

ބައިވެރިން:

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ
ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން.

87

ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް
ސައުތު އޭޝިޔާ އަދި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ ގައުމުތަކުގެ އޯޒޯން އޮފިސަރުންގެ ނެޓްވާރކް މީޓިންގ

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 11-10މާރޗް 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ގަޔޯންގްސިޓީ ،ކޮރެއާ

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

މަޤްސަދު:

ތކުގެ އޯޒޯން
ސައުތު އޭޝިޔާ އަދި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ ގައުމު ަ
ބލުމަށާއި މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ
އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ެ
އޯޒޯން އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ،ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ
ރކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ގތުން މަޝްވަ ާ
ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ޮ

 35ވަނަ އޯޕަން  -އެންޑެޑް ވޯކިން ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓްކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް
ދެޓް ޑިޕްލީޓް އޯޒޯން ލޭޔަރ އެންޑް ވާކްޝޮފް އޮން ހައިޑްރޯކާބަން މެނޭޖްމަންޓް 2015
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 24-20އޭޕްރިލް 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ޑ
ބޭންކޮކް ،ތައިލޭން ް

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

މަޤްސަދު:

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ އިން މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ނ
މޝްވަރާކުރުން .އަދި ހައިޑްރޯފްލޮރޯކާރބަ ް
އެމެންޑްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ަ
ވނު ވޯކްޝޮޕްގައި މި ގޭސް
ގތުން ބޭއް ު
މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ޮ
ހައިޑްރޯފްލޮރޯކާރބަން

ޖ
މެނޭ ް

ކުރާނެ

ގޮތަކާ

ހގޮތުންވެސް
ބެ ޭ

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
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36ވަނަ އޯޕަން  -އެންޑެޑް ވޯކިން ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓްކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް
ދެޓް ޑިޕްލީޓް އޯޒޯން ލޭޔަރ އެންޑް ވާކްޝޮފް އޮން ހައިޑްރޯކާބަން މެނޭޖްމަންޓް 2015
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 24-20ޖުލައި 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ޕެރިސް ،ފްރާންސް

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

މަޤްސަދު:

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކިރިބާސް ،މާޝަލް އައިލޭންޑްސް ،މޮރޭޝިއަސް،
މައިކްރޯންސިއާ ،ޕަލާއު ،ފިލިޕީންސް ،ސަމޯއާ އަދި ސޮލޮމޯން އައިލޭންޑްސް
ނ
އިން މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެމެންޑްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތު ް
މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ ވަރކްޝޮޕް
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 12 -01ނޮވެމްބަރ 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ނ
ފްރޭންކްފަރޓް ،ޖަރުމަ ް

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

މަޤްސަދު:

'އެޗްސީއެފްސީ ފޭސް އައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް' ހިންގުމުގައި ޕްރެކްޓިކަލް
ނ 'މާސްޓަރ
އ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒް ދެއްވާ ެ
ސެޝަންތައް ނަންގަވާ ދެއްވަ ި
ޓްރެއިނަރ' ތަމްރީނުވެގެންދިޔުމެވެ.
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ރިޒިއުމްޑް 36

އޯޕަން  -އެންޑެޑް ވޯކިން ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓްކޯލް އޮން

ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް އޯޒޯން ލޭޔަރ އެންޑް މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް
ދި އޯޒޯން ލޭޔަރގެ 27ވަނަ މީޓިން އޮފް ދަ ޕާރޓީސް)(MOP 27
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް:

 28އޮކްޓޯބަރ  5 - 2015ނޮވެމްބަރު 2015

ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

ދުބާއީ ،ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

މަޤްސަދު:

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޕްރޫވް ކުރެވިފައިވާ 2015ގެ ބަޖެޓާއި  2016އަދި 2
 2017ގެ ޓޮރަސްޓްފަންޑާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

އެހެނިހެން މުޙިއްމު ކަންތައްތައް


ރިކަވަރީ މެޝިން ހަދިޔާ ކުރުން

އން ކަނޑައެޅޭ
މސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
އަދި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ދާއިރާގައި ަ
 10ފަރާތްތަކަކަށް ރިކަވަރކުރެވޭ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައި ވާ އެޗްސިއެފްސީ ސާފުކުރާނެ
މެޝިން ވަނީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.



އޯޒޯން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ

”“Ozone: all there is between you and UV
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މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި


ރވެމުންދާ
ދުވަހާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކު ެ
އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެގޮތުން މިދާއިރާގައި މިވަގުތު އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރާ
ރމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން
އލުން ނުދޭ މާއްދާއަކަށް ބަދަލުކު ު
އާލަތްތައް ،އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެ ް
ދެއްވާ މާލީ އެހީދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި
ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.



އަދި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ނ
ކަނޑައެޅޭ  8ފަރާތްތަކަކަށް ރިކަވަރކުރެވޭ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ސާފުކުރާނެ މެޝި ް
ވަނީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.



ތމަށްޓަކައި
ދނެގަ ު
ނދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް ެ
ލ ް
ށލައަށް ގެއް ު
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސަރވިސްއަށް އޯޒޯން ފަ ަ
ބޭނުންކުރާނެ އައިޑެންޓިފަޔަރސް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައިއެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ތައާރަފް ކުރާ ވޯލްޑް ސްކައުޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް ބެޖް
އިފްތިތާހުކުރެއްވިއެވެ.

އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބިލް
އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބިލް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށްފަހު މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް
ދށުން  2015ޑިސެމްބަރ 31ގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗްސިއެފްސީ ގޭސް އެކުލެވޭ
ނނުގެ ަ
ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ .މިގާ ޫ
އާލާތްތައް އެތެރެކުރުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ.

ސެކަންޑް ފޭސް އޮފް ފިޝަރީސް އިންސެންޓިވް ޕްރޮގްރާމް
ފިޝަރީސް އިންސެންޓިވް ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް
ގއި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް
ގ ގޮތު ަ
އވާ މާލީ އެހީދޭ ފަރާތެއް ެ
ތރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދެ ް
ށ އެހީ ެ
ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަ ް
މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.
ޕރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން
އހަދާއެއްކަމުގައިވާ މޮންޓްރިއަލް ް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މު ާ
ކރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގައުމީ ގޮތުން ު
ދާއިރާގައި މިގޭސް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.
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އ
ސކްޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަ ް
އސް.އޯ.އީ ެ
އވަރސިޓީ އެންޑް ެ
 .4.8ބަޔޯޑަ ި
.4.8.1

ރީފްސް ޖެނެރޭޓް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސެލެންސީ ފޯ އެޓޯލް

އިކޯސިސްޓަމްސް (ރީޖެނެރޭޓް) ޕްރޮޖެކްޓް.
އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި ކުރިއަށްދާ ރީޖެނެރޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފޭސް
ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިމި މިހާރު ދެވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދެއެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ދިރޭތަކެތީގެ
ނ
ނތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އާއްމުންނަށް ތަމްރީ ް
ނަސްލާއި ގުދުރަތީ މާޙައުލުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލު ް
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ގުދުރަތީ މާހައުލުތަކުގައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ އާ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ވަރަށް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށްދެއެވެ.
.4.8.2

ދިވެހިރާއްޖޭ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ 5ވަނަ ޤައުމީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

ކލް ޑައިވާސިޓީގެ
ރާއްޖޭގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ 5ވަނަ ގައުމީ ރިޕޯޓް ކޮންވެންޝަން އޮން ބައޮލޮޖި ަ
އެގްޒެކެޓިވެ ސެކްރެޓަރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ރިޕޯރޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ ޙާލަތާއި،
ނ
ލބިދާ ެ
ދލުތަކުން ި
އބަ ަ
ށ މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއިެ ،
އބަދަލުތައް އައުމަ ް
ގުދުރަތީ މާޙައުލަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއިެ ،
ނ އަރައިގަތުމަށް
ނތަކު ް
ނސްލަށާއި ގުދުރަތީ މާޙަޢުލަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ގެއްލު ް
ގެއްލުންތަކާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ަ
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.

92

.4.8.3

ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުން.

ބޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން ނުވަތަ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނޭޝަނަލް ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 'ސްޓްރެޓެޖީ' އާއި ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ފައިނަލް ކުރެވޭނެއެވެ .މިއީ ި
ށ ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް
ހންނަ ް
ހއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިވެ ި
ދ ދެމެ ެ
ވަސީލަތްތަކާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އެތަކެތިން ލިބޭ ފައި ާ
ރޓެޖީއެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ސްޓެރެޓެޖީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި
ހޯދައިދިނުމަށް ހެދިގެންދާ ސްޓް ެ
ނސްލުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުން ލިބޭ ފައިދާ އިންސާފުވެރި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޙައްޤުވާ
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި އެ ަ
ޝރޫއުތައް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަ ް

.4.8.4

މުޅި ރާއްޖެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

2017ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ރާއްޖެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒަރވަކަށް ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް
މިއަހަރުތެރޭ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ .މިގޮތުން "މޯލްޑިވްސް އޭޒް އަ ބައޮސްފެއާ ރިޒާވް ރައުންޓޭބަލް" އެއް ވަނީ
ލޖިކަލް ޑައިވާސިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ބޭފުޅަކު
ނ ބަޔޮ ޮ
އ ކޮންވެންޝަން އޮ ް
ބޭއްވިފައެވެ .މިރައުންޑްޓޭބަލްގަ ި
ށ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް
ށ ލައިފްވެބް އިނީޝިއޭޓިވް އަ ް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިގޮތުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ގ
މ ޔުނިވާސިޓީއާއި ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުގެ ފަރުތަކު ެ
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ީ
ދިރުންތަކުގެ މުއަސަނދިކަން ބެލުމަށްޓަކައިވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދެއެވެ .އަދި ރީޖެނެރޭޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި،
މންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން
ކލައިމެޓް ރެޒިލިއެންޓް ޑެވަލޮޕް ަ
ނ ޕްރޮޖެކްޓާއި ،ލޯ އެމިޝަން ް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަ ް

ޒޯނޭޝަން މެޕްތައް ހެދުމާއިަ ،އ ިދ މިކަމާއިގުޅޭ ދިރާސާތައް ކުރިއަށްދެއެވެ.
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ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ (ސީ.ބީ.ޑީ).ގެ ސަބްސިޑިއަރީ ބޮޑީ އޮން

.4.8.5

ނ
ވ ް
ސައިންޓިފިކް ،ޓެކްނިކަލް ،އެންޑް ޓްކްނޮލޯޖިކަލް އެޑްވައިސް (ސަބްސްޓާ)ގެ  19ވަނަ ބައްދަލު ު

އވެރިވެފައެވެ .އަދި
ސީ.ބީ.ޑީ.ގެ  19ވަނަ ސަބްސްޓާ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަ ި
ބއްދަލުވުމުގައިވެސް
ނ ަ
މިކޮންފަރެންސްއާއި އެއްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ "ވާކިންގް ގްރޫޕް އޮން އާޓިކަލް  "(j) 8ގެ ނުވަވަ ަ
ދިވެހިރާއްގެއިން ބައިވެރިވިއެވެ.
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތާރީޚް:
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން:

 8 -1ނޮވެމްބަރ 2015
ޑ
މޮންޓްރިއަލް ،ކެނެ ާ

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރިފަރާތް:

ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

މަޤްސަދު:

ލ ޑައިވާސިޓީ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް
ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަ ް
(ކޮޕް)  13އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން

.4.8.6

ނޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް ސްޕީސިސް އޮފް ވައިލްޑް
ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރ ޭ

ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ (ސައިޓީސް)
ސައިޓީސް މުއާހަދާއަކީ ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެފަދަ ތަކެތި
އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ގެންދިއުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ މުޢާހަދާއެކެވެ .މިމުޢާހަދާގައި
ރވިފައިވާ ބާވަތްތައް
ނ މި މުއާހަދާގެ ދަށުން ލިސްޓްކު ެ
ވނީ މަރޗް 2013ގައެވެ .މިގޮތު ް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި ަ
އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޕާރމިޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށް
ވނީ ބޭއްވިފައެވެ.
އަމާޒުކޮށްގެން  2ޓްރޭނިންގް ަ
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މީގެ އިތުރުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށިގައި އަދި އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ސައިޓީސް މުއާހަދާއާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ސެޝަންއެއް ބޭއްވުނެވެ .މިސްޝަންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުނަނާއި އަދި
ބޯޑަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށެވެ.
ސައިޓީސް

މުޢާހަދާގެ ދަށުން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ޓްރޭޑް މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންދެއެވެ .މިއާއިއެކު މި

ނ
ވއިދާއިބެހޭ ގޮތު ް
މުއާހަދާއަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު މިހާރު މިމިނިސްޓްރީއިންވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މިގޮތުން މިގަ ާ
ޝވަރާކުރުމަށް ދެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަކާއި އެކު މަ ް

.4.8.7

ޓ
ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯސޭފް ީ

ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް ތަންފީޒުކުރުމާއިބެހޭ ތިންވަނަ ޤައުމީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްއެބަދެއެވެ.
ކލިއަރިންގ ހައުސް" ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުގެ
އަދި "ނޭޝަނަލް ބައޯސޭފްޓީ ް
މަސައްކަތްތައް އެބަ ކުރެވެއެވެ.
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.4.8.8

ނ
ޖތަކުގައި ބައޯޑައިވާސިޓީ ހިމެނު ް
ދ ސްޓްރެޓެ ީ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޕްލޭންތައް ،އަ ި

ރޓެޖީތަކުގައި ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޕްލޭންތައް ،އަދި ސްޓް ެ
އސާކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއަށް
ފއެވެ .މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ހި ް
ބެލުމަށް ދިރާސާއެއްވަނީ ކުރެވި ަ
އަމާޒުކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ވާކްޝަޕްގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ޕްލޮސީތަކުގައި
ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ހިމެނުމުގެ މުހިއްމު ކަމާމެދު ފުންކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

.4.8.9

ހުޅުމާލެ ފޭސް  2ގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ހުޅުމާލެ ފޭސް  2ގައި ގަސްއިންދުމުގެ ދެ ޕްރޮގަރާމް މިމިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުނެވެ .މިޕްރޮގްރާމްތައް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެންނެވެ.
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އ
ތ ް
ޓން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ަ
 .4.9ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނި ު
ރާއްޖޭގެ ރަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި
 16ރަށެއްގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ފަށާފައިވެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމްލަ  10،332މީޓަރު
ދިގު މިނުގެ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރެވިގެންދާއިރު ،މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމްލަ  337،624،914.32ރުފިޔާ
ޙަރަދުވެގެން ދާނެއެވެ.


ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  10ރަށެއްގައި ފެށިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން 2014 ،ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާ
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.


މޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ޖޫން 2015ގައި
ނ .ހޮޅުދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހި ާ
ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.
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 ރ .މަޑުއްވަރީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްވަނީ ޖޫން 2015ގައި
ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.

ކ.މާފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ



މޝްރޫޢަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް އިއުލާނުކޮށްަ ،

ހޮވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމްޕެނީއާއެކު މިމިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓްގައި
ގ
ސޮއިކުރީ  30ސެޕްޓެމްބަރ 2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ،މަޝްރޫޢު ެ
ނ
ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު ް
ފަރުމާއަށް ބަދަލު ގެނެވި ،މި ި
ހުއްދަލިބިގެން ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެޑެންޑަމްގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ 2015ގައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ
އދު ގޮނޑުދޮށުގައި  110މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ  4ގްރޮއިން ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
ދަށުން މާފުށީގެ އުތުރު ސަރަހަ ް
މި މަޝްރޫޢަށް ޖުމްލަ  14,999,954.25ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ އެވެ .މިހާރު މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ
ނ
ޝ ް
ނޓަލް ޕްރޮޓެކް ަ
އޔާރުކުރުމަށްފަހު ،ރިޕޯޓު މުރާޖާކުރުމަށް ވަނީ އެންވަޔަރަންމަ ް
މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތަ ް
މޝްރޫޢުގެ އަމަލީ
މންަ ،
އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ .އީ.ޕީ.އޭއިން މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަލިބު ު
މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނެއެވެ.


މޝްރޫޢަށް
ކ.ވިލިނގިލީގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިއުލާނުކޮށްަ ،

ހޮވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމްޕެނީއާއެކު މިމިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓްގައި
ސޮއިކުރީ  01އޮކްޓޯބަރ 2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ފަރުމާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫޢުގެ
ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެޑެންޑަމްގައި  9އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް
ދޔުމަށް އީ.ޕީ.އޭއިން
ގން ި
ނކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ،މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ެ
އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާ ް
މސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ.
މ ަ
ހުއްދަދެއްވީ  04އޮކްޓޯބަރ  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މިހާރު ި
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މޝްރޫޢަށް
މ.ނާލާފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިއުލާނުކޮށްަ ،

ހޮވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމްޕެނީއާއެކު މިމިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓްގައި
ގ
ޑދޮށުގެ 510މީޓަރު ެ
ސޮއިކުރީ  18ޖޫން 2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ނާލާފުށީގެ އިރު މަތީ ގޮނ ު
ދިގު ބޮޑު ހިލައިގެ ތޮއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢަށް ޖުމްލަ  17,013,303.94ރުފިޔާ
ށ އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު
ނ ނިންމަންޖެހޭ ތިމާވެއްޓަ ް
ޚަރަދުވެގެންދާނެއެވެ .މި ރަށުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެކުރި ް
ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 7 ،އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ވަނީ
ދށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އީ.ޕީ.އޭއިން ދެއްވާފައެވެ .މިހާރު މި ރަށަށް ،ގޮނޑު ޮ
ޓކައި ނެރު ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ބޭނުންވާ ގައު ބާރޖް ވެއްދުމަށް ަ


މޝްރޫޢަށް
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިއުލާނުކޮށްަ ،

ހޮވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ އެމް.ޓީ .ހޯގާޑާއިއެކު މިމިނިސްޓްރީން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރީ  20އޮކްޓޯބަރ
2014ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފަރެސްމާތޮޑާގެ ހުޅަނގުދެކުނު ސަރަހައްދުގައި  657މީޓަރުގެ
ބޮޑުހިލައިގެ

އ
ކަނޑުތޮއްޓެ ް

ޤއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
ާ

މި

މަޝްރޫޢަށް

ޖުމްލަ

38,274,366.51

ރުފިޔާ

ޚަރަދުވެގެންދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.


ތ.ވޭމަންޑޫ އަދި ތ .ކަނޑޫދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް

ޓރެކްޓަރަކުވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ހޮވިފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް މަޝްރޫޢުގެ
ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށް ،ކޮން ް
ނ
ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް  12އޮކްޓޯބަރ 2014ވަ ަ
މޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިއަހަރު ސޮއިއެއް
ބ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި ަ
ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާ ު
ނުކުރެވުނެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވުނީ  10މާރޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ،ސާސް-އީ ސެނޮކް
ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަށް އީ.ޕީ.އޭއިން
މލީ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން އެބަ ދެއެވެ.
ހުއްދަ ލިބި ،މި މަޝްރޫޢުގެ އަ ަ


ނދިޔުމުގެ
ހއ .ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެ ް

ނ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން
ބލަންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނީ  2އޭޕްރިލް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަދި ބީލަ ް
ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ީ
ކާމިޔާބު ކުރުމުން ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ  9އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި
ދކުނު ސަރަހައްދުގައި
އރު އުތުރު ސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށުގައި  570މީޓަރު ،އަދި އިރު ެ
ފށީގެ ި
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހޯރަ ު
ނ އެވެ .މި މަޝްރޫޢަށް ޖުމްލަ 19,143,255.50
 230މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާ ެ
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ .އަދި އީ.ޕީ.އޭގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ،މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށޭނެއެވެ.
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ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމުގެ ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބީލަންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނީ  2އޭޕްރިލް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަދި ބީލަން ކެޕިޓަލް
އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓެކްޓްގައި ސޮއި
ދ
ގ ދެކުނު ސަރަހައް ު
މޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ެ
ކުރެވިފައިވަނީ  11އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި ަ
ނ ސަރަހައްދުގައި ސަރަހައްދުގައި  90މީޓަރުގެ ބޮޑު
ގޮނޑުދޮށުގައި  710މީޓަރު ކަނޑުތޮށި ،އަދި ހާބަރުގެ ދެކު ު
ނ
ޢށް ޖުމްލަ  29,206,331.69ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެންދާ ެ
ހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެ އެވެ .މި މަޝްރޫ ަ
ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،
ގ އަމަލީ މަސައްކަތް
ރިޕޯޓު މުރާޖާކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އީ.ޕީ.އޭއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ .އީ.ޕީ.އޭގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ،މަޝްރޫޢު ެ
ފެށޭނެއެވެ.


ނދިޔުމުގެ
ށ .ބިލެއްފަހީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެ ް

ލ
ދ ބީލަން ކެޕިޓަ ް
ށ ހުޅުވާލެވުނީ  2އޭޕްރިލް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަ ި
ލންކުރުމަ ް
ގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބީ ަ
އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓެކްޓްގައި ސޮއި
ރޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ
ކުރެވިފައިވަނީ  11އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މަޝް ޫ
މށް އެ އިދާރާއިން އެދިލައްވާފައިވާ އިތުރު މައުލޫމާތު
ފހު ،ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ކަ ަ
ރިޕޯޓު އީ.ޕީ.އޭއަށް ހުށަހެޅުމަށް ަ
ގ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .އީ.ޕީ.އޭގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ،މަޝްރޫޢު ެ


ބ.ތުޅާދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ގެ

ކޮންޓްރެކްޓް ބީލަންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނީ  2އޭޕްރިލް  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަދި ބީލަން ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް
އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ 11
ރ
ވ ު
ށ އަސަރު ފޯރާނެ މިން ަ
ތން މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަ ް
ވހުއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާ ު
އޮގަސްޓް  2015ވަނަ ދު ަ
ށ
ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އީ.ޕީ.އޭއިން މި ރިޕޯޓު މުރާޖާކުރުމަށްފަހު މަޝްރޫޢަ ް
ހުއްދަލިބުމުން ،މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.


ޅ.ކުރެންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވުނީ  10ޖޫން 2015

ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއެވެ .މި
ޓއް ޤާއިމުކުރެވިގެން
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރެންދޫގެ އިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި  220މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ތޮއް ެ
ދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢަށް ޖުމްލަ  8,258,319.02ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެން ދާނެއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މި
މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މން ،މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
ލބު ު
އީ.ޕީ.އޭއިން މި ރިޕޯޓު މުރާޖާކުރުމަށްފަހު މަޝްރޫޢަށް ހުއްދަ ި
100



ޓރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވުނީ  11އޮގަސްޓް
މޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮން ް
އއ .އުކުޅަހުގެ ގޮނޑުދޮށް ހި ާ

 2015ވަނަ ދުވަހު ސާސް-އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއި އެކުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އުކުޅަހުގެ
ލ 9,209,634.00
ށ ޖުމް ަ
ގންދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢަ ް
ބޑުހިލައިގެ ތޮއްޓެއް ޤާއިމުކުރެވި ެ
އުތުރުފަރާތުގައި  290މީޓަރުގެ ޮ
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެންދާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަށް ހުއްދަ
ލިބުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.


ދ .މާއެނބޫދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވުނީ  11އޮގަސްޓް

 2015ވަނަ ދުވަހު ސާސް-އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއި އެކުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރަށުގެ އިރު އުތުރު
ޤއިމުކުރެވި ،ރަށުގެ
ސަރަހައްދުގައި  220މީޓަރު ،އިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި  550މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ތޮށި ާ
ހުޅަނގު އުތުރު ސަރަހައްދުގައި  255މީޓަރު އަދި ހުޅަނގު ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި  190މީޓަރުގެ ޖިއޯބޭގްސް
ށ ޖުމްލަ 21،467،497.00
ދނެއެވެ .މަޝްރޫޢަ ް
ބެހެއްޓިގެން ާ

ށ
ރުފިޔާ ޙަރަދުވާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެއްޓަ ް

އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަށް ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.


ގދ.ތިނަދޫ ބަރާސިލް ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު ސޮއި

ނ
ކުރެވުނީ  27އޮކްޓޯބަރ  2015ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަރާސިލް ސަރަހައްދުގެ އިރު ދެކު ު
ސަރަހައްދުގައި

462

މީޓަރުގެ

ބޮޑުހިލައިގެ

އޓެއް
ތޮ ް

ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ.

މި

މޝްރޫޢަށް
ަ

ލ
ޖުމް ަ

ގ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ
20،898،757.06ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެންދާނެ އެވެ .މި މަޝްރޫޢު ެ
މޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
ރިޕޯޓަށް ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުަ ،
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 އޮރިއޯ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް
ލންޑްސް
 ޏ.ފުވައްމުލައް ،ސ.މަރަދޫ ،މަރަދޫ-ފޭދޫ އަދި ސ .ފޭދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނެދަ ޭ
މގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރުވަނީ ކޮށްފައެވެ.
ހންގު ު
ސަރުކާރުގެ އޮރިއޯ ފެސިލިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން މަޝްރޫޢެއް ި
މިގޮތުން؛


މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް

ނގެ ޓީމެއް ވަނީ 7
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސަލްޓަންޓު ް
ބރުވަރީ  2015އަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.
ފެބްރުވަރީ  2015އިން  17ފެ ް


މޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ދެ
ނޓުން ވަނީ ަ
ކށް ،ކޮންސަލްޓަ ް
މި ދަތުރުގެ ހޯދުންތަކަށް ބިނާ ޮ

ޑެލިވަރަބަލް ކަމަށްވާ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓާއި ސައިޓް ސާރވޭ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހަޅާފައެވެ.


ވނީ  25މެއި 2015
ވނަ ދަތުރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފައި ަ
ގ ޓީމްގެ ދެ ަ
ކޮންސަލްޓަންޓުން ެ

ޓ
ނކޮށް މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިލި ީ
އިން  29މެއި  2015އަށެވެ .މި ދަތުރުގެ ހޯދުންތަކަށް ބި ާ
ވނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
ރިޕޯޓާއި ،ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ަ


މި ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ އޮރިއޯ ފެސިލިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ތ
އ އެކުލެވިފައިވާ މައުލޫމާ ު
ޓއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގަ ި
މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯ ާ
އ ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި ގުޅޭ
މުރާޖާކުރުމަށްފަހު ،މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތަ ް
މނިސްޓްރީއަށް އަންގާނެއެވެ.
ގޮތުން ،އޮރިއޯ ފެސިލިޓީން ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ި
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އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (މެމްޕް)
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ކ
ލ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭން ް
ވޯލްޑް ބޭންކް /އިންޓަރނޭޝަނަ ް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 13.8މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 4ސެޕްޓެމްބަރ 2008

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ޖޫން 2014

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:


މހެއްޓެނެވި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ދެ ެ
ގާއިމްކުރުމެވެ .މިނިޒާމުގެ ބޭނުމަކީ ކުނިން ތިމާވެއްޓަށާއި އިންސާނުންގެ ސިއްހަތައް ކުރާ ނޭދެވޭ
އަސަރުކުޑަކުރުން ހިމެނެއެވެ.



ވ ހިއުމަން ރިސޯސް އަދި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތައް ހުރި
ތިމާވެށި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ާ
ށއި އަދި
ތން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މައުލޫމާތު ދިރާސާ ކުރުމަ ާ
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮ ު
ތކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
ލން ަ
ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ ގެއް ު



ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން.

ވެޓްލޭންޑްސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 3.8މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 25އޭޕްރިލް 2012

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:


އންޑް އެނަރޖީ
ރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ެ
ވރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓް ީ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ަ
އާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ ކުޅިތަކާއި ޗަސްބިންތަކުގެ އަދި ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް
ނ
ބެލެހެއްޓު ް

މށް އަދި މޮނީޓަރ ސިސްޓަމްތައް ހިންގުން
 ފަރުތައް ބެލެހެއްޓު ަ
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އަރި އެޓޯލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 1.3މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 23ޑިސެމްބަރ 2012

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:


ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށް ހިންގުން



ނ
ޖހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ހިންގު ް
ގންދިޔުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ެ
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކުނި ެ

 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުން

އަރި އެޓޯލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް:

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަދި އޯސްޓްރޭލިއަން އެއިޑް

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 1.3މިލިޔަން ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 23ޑިސެމްބަރ 2012

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 30ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:
 ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށް ހިންގުން
ނ
ޖހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ހިންގު ް
ގންދިޔުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ެ
 ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކުނި ެ
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުން
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ޔުނެޕް އަމްރެއްލާ ޕްރޮޖެކްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ޓ
ސލި ީ
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެ ި

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 220000/-އެމެރިކާ ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2013

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2015

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ ޙާލަތު ދައްކުވައިދޭ ފަސްވަނަ ރިޕޯރޓް



ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން



ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ކްލިއަރިންގ ހައުސް މެކޭނިޒަމް އެއް ހެދުން

ސްމޯލް ސްކޭލް ފަންޑިން ފޮރ ސައިޓީސް ރެގިއުލޭޝަން
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ނޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް
ނ އިންޓަރ ޭ
ކޮންވެންޝަން އޮ ް

ސްޕީޝީސް
މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 10,000/-ޑޮލަރު

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

ޖޫން 2014

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

ޖޫން 2015

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:


ސައިޓީސް ރެގިއުލޭޝަން ހެދުން
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އެނޭބްލިންގ އެކްޓިވިޓީސް ޓު ފެސިލިއޭޓް އާރލީ އެކްޝަން އޮން ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސްޓޮކްހޯމް
ކޮންވެންޝަން އޮފް ޕަރސިސްޓަންޓް އޯރގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް (ޕޮޕްސް ޕްރޮޖެކްޓް)
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ޖެފް ،ދިވެހި ސަރުކާރު

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

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

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 25ޖުލައި 2013

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 25ޖުލައި 2015

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ:


ޕޮޕްސް އިންވެންޓރީ ތަރައްޤީ ކުރުން



ޝން ޕްލޭން ތަރައްޤީ ކުރުން
ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންތޭ ަ

ސްޓްރެންގތެނިންގ ކެޕޭސިޓީސް ފޮރ ނޭޝަނަލަ ސައިކަމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް
މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢުގެ އެހީދޭފަރާތް

ސައިކަމް ކްއިކް ސްޓަރޓް ޕްރޮގްރާމް ޓްރަސްޓް ފަންޑް )(QSPTF

މަޝްރޫޢުގެ އަގު:

 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް:

 5ޖުލައި 2015

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 31ޖުލައި 2015

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ:


ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލް އެއް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޑޭޓާބޭސް އެއް ގާއިމް ކުރުން.
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ޓ
ނ ް
ޓރޯލް ޑިޕާރޓްމަ ް
ނ ް
ޝން ކޮ ް
އންޑް ޕޮލިއު ަ
މންޓް ެ
 -5ވޭސްޓް މެނޭޖް ަ
 .5.1ތައާރަފު
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޑް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން ވަކި ކުރެވި އެކުލަވާލެވުނު ޑިޕާރޓްމަންޓްއެކެވެ.
މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މި މިނިސްޓްރީގެ މޭންޑޭޓްގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ބައިތައް ހާސިލް ކުރުމަށް
ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެކެވެ:
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން
 އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައު ކުނި ނައްތާލުމާއި ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތަތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރުމާއި ،ކުނި ނައްތާލާނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
މީގެ އިތުރުން  23ޖުލައި  2015ވީ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން ސިޓީ
ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރީ
ކުރައްވާ ކަންތައްތައްކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިފަހުން ،އެއާއި ގުޅޭގޮތުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުވި އެންމެހާ މަސައްކަތްތަށް ހިންގާ
މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މިޑިޕާރޓްމަންޓް އިންނެވެ.

ޓމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ބެހޭ
ނވެސް ް
 .5.2ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އި ް
ޕްރޮޖެކްޓްސް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެނޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން  2015ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހިންގައިފައިވަނީ
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ
މިޒާމް އިތުރަށް ޙަރުދަނާ ކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެކެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން އަންނަނިވި މަސައްކަތްތަށް
ކޮށްފައިވއެވެ:
 ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހާލަތު ބަލައި އެރަށެއްގައި ކުރާނެ މަސައްކަތްތަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި
ނިންމުން
 އައު ކުނި ކޮށި އަޅާ ކޮންމެ ރަށަކަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސް ކުރަން އެހީތެރިވެދިނުން
 އައު ސެންޓަރު އަދި އަޕްގްރޭޑް ކުރާ ސެންޓަރުތައް ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުން
 އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަށުގެ އިކުއިޕްމަންޓް ތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ނިންމުން
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އ
 ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ބިނާކުރުމާއި ބެހޭ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް ގައި ކައުންސިލް ސޮ ި
ކުރުން
 ސާފު ރާއްޖެ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް ގައި ކައުންސިލް ސޮއި ކުރުން
 ޓެންޑަރ ކުރުން
 ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުން
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ މިންވަރު ބަލާ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން
 ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ އަޕްޑޭޓް ހޯދާ ރިޕޯޓުކުރުން
 މަސައްކަތް ނިމުމުން ތަކެތި/ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުކުރުން

ޒ ބިނާކުރުން
އައު ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަ ު
#

ރަށް

އަތޮޅު

ސެޓޭޓަސް

އަގު

1

ރ

މާކުރަތު

ނިމިފައި

683,254.20

2

ތ

ވޭމަންޑޫ

ނިމިފައި

659,430.00

3

ގއ

ދެއްވަދޫ

ނިމިފައި

768,676.70

4

ށ

މިލަންދޫ

ނިމިފައި

611,992.17

5

ގދ

މަޑަވެލި

ނިމިފައި

776,039.30

6

ށ

މާއުނގޫދޫ

ނިމިފައި

750,137.72

7

ށ

ގޮއިދޫ

ނިމިފައި

749,204.93

9

އދ

މާމިގިލި

ކުރިއަށްދާ

900,000.00

10

ގއ

ގެމަނަފުށި

ކުރިއަށްދާ

728,955.53

11

ނ

މަގޫދޫ

ކުރިއަށްދާ

585,260.24

12

ބ

ފެހެންދޫ

ކުރިއަށްދާ

573,508.50

13

ނ

މިލަދޫ

ކުރިއަށްދާ

738,676.69
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ނ
ރޑް ކުރު ް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަރުކަޒު އަޕްގް ޭ

#

އަތޮޅު

1

ލ

ރަށް
ފޮނަދޫ

ސެޓޭޓަސް

އަގު

ކުރިއަށްދާ

507,973.07

ނ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނު ް
ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާކުރި ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރެއް އދ .މަހިބަދޫގައި ވަނީ
ޤާއިމުކުރެވިފަ.
ގދ .ތިނަދޫގައި ކުނި މޭނޭޖުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ

ގޮތުން އިންސިނަރޭޓަރެއް ރާއްޖޭން ބޭރުން

ގެންނަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރު އާބާދީގެ ނިސްބަތައް ބަލާފަ އިތުރު  4ރަށަކަށް (ގއ.ވިލިނގިލި ،ލ.ގަން،
މ.މުލި ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ) ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
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ރަށް

#

އަތޮޅު

1

ރ

މީދޫ

2

އދ

މަހިބަދޫ

ކުރިއަށްދާ

3

ގދ

ތިނަދޫ

ކުރިއަށްދާ

ތަފްސީލް

ސެޓޭޓަސް

އަގު

ނިމިފައި

1,053,640.00

ޕިކަޕް ފޯރުކޮށްދިނުން

520,238.36

އިންސިނަރޭޓަރެއް ބިނާ ކުރުން

588,300.00

އިންސިނަރޭޓަރެއް ބިނާ ކުރުން

ޓލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް
ނވަޔަރަންމަން ަ
 .5.3މޯލްޑިވްސް އެ ް
މގެ ޕްރޮޖެކްޓް
ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރު ު
ނ
އ ކުރިއަށްގެންދެވޭ ީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގަ ި
ނ
މިކަމަށް ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމުކުރެވި ،އެތަންތަނުން ޚިދުމަތްދީގެން ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،މި ގޮތު ް
ތޅުގެ ރަށްރަށަށެވެ.
ގާއިމުކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރަޙައްދީ ޕްރޮޖެކްޓް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ނ ،ރ ،ބ އަދު ޅ އަ ޮ
މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގައި ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ވާރލްޑް ބޭންކްއިންނެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް
ޓ ޕްރޮޖެކްޓްސް އަކީ މި މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ
ނ ް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަ ް
ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓްއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށުން ގާއިމުކުރާ ސަރަޙައްދޫ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ
މަރުކަޒު ރ .ވަންދޫގައި ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަހު މަރުހަލާގައެވެ.
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ނ ،ރ ،ބ އަދި ޅ އަތޮޅުތަކުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އުފެދޭ ކުނިނުވާ ބާވަތުގެ ކުނި ސަރަހައްދީ މަރުކަޒަށް ގެންދާނެ
ވިއުގައެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ތެރެއިން އެ އަތޮޅުތަކުގެ ޖުމްލަ  25ރަށް ފިޔަފައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުރިހަމައަށް ކުނި
މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި ނުނިމިހުރި  25ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ
ކރެވިފައެވެ .އަދި މިހާރުވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ 4
ނިޒާމް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށްވަނީ ބަޖެޓު ު
ރަށެއްގެ (ރ .ކިނޮޅަސް ،ރ .ރަސްމާދޫ ،ރ .ރަސްގަތީމު އަދި ބ.މާޅޮސް) ވޭސްޓް މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ
ނވަނީ ފަށާފައެވެ.
ހިންގުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާ ،ކާދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކު ް
މ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން
މނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ޙަރުދަނާކުރުމުގައި  2015ވަނަ އަހަރު ި
ނ ެ
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކު ި
ވފައި އެވަނީއެވެ.
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ތިރީގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާން ކުރެ ި

ޒ ބިނާކުރުން
އައު ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަ ު
އަގު

#

އަތޮޅު

ރަށް

ސެޓޭޓަސް

1

ރ

އިންނަމާދޫ

ނިމިފައި

543,846.46

2

ބ

އޭދަފުށި

ނިމިފައި

1,066,089.81

3

ނ

ފޮއްދޫ

ކުރިއަށްދާ

571,442.56

4

ނ

ހެނބަދޫ

ކުރިއަށްދާ

557,746.24

5

ނ

ލަންދޫ

ކުރިއަށްދާ

637,807.46

6

ނ

ޅޮހި

ކުރިއަށްދާ

748,612.28

7

ނ

މާޅެންދޫ

ކުރިއަށްދާ
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ނ
ރޑް ކުރު ް
ކޒު އަޕްގް ޭ
ކުނި މެނޭގުކުރުމުގެ މަރު ަ
ރަށް

ސެޓޭޓަސް

އަގު

#

އަތޮޅު

ނިމިފައި

557,166.66

1

ބ

ކެންދޫ

591,139.00

2

ބ

މާޅޮސް

ނިމިފައި

595,559.18

3

ނ

ވެލިދޫ

ކުރިއަށްދާ

4

ޅ

ހިންނަވަރު

ކުރިއަށްދާ

5

ރ

މަޑުއްވަރި

ކުރިއަށްދާ

445,490.44

މންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އިކުއިޕް ަ
ކުނި މެނޭޖްކުރާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ތަރަށްގީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން  28ރަށެއްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ސެންޓަރުތަކަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިކްވިޕްމެންޓް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
#

އަތޮޅު

ރަށް

ސެޓޭޓަސް

1

ރ

އަލިފުށި

ނިމިފައި

2

ރ

މީދޫ

ނިމިފައި

3

ރ

އުނގޫފާރު

ނިމިފައި

4

ބ

ތުޅާދޫ

ނިމިފައި

5

ރ

ވާދޫ

ނިމިފައި

6

ރ

މަޑުއްވަރި

ނިމިފައި

7

ބ

ކަމަދޫ

ނިމިފައި

8

ރ

އިނގުރައިދޫ

ނިމިފައި

9

ބ

މާޅޮސް

ނިމިފައި

10

ބ

ހިތާދޫ

ނިމިފައި

11

ބ

ގޮއިދޫ

ނިމިފައި

12

ރ

ހުޅުދުއްފާރު

ނިމިފައި

13

ރ

ދުވާފަރު

ނިމިފައި

14

ރ

ފައިނު

ނިމިފައި

15

ބ

ކެންދޫ

ނިމިފައި

16

ބ

ކިހާދޫ

ނިމިފައި

17

ބ

ދޮންފަނު

ނިމިފައި

18

ބ

ދަރަވަންދޫ

ނިމިފައި

19

ބ

ކުޑަރިކިލު

ނިމިފައި

އަގު

7,561,585.58
ޖުމްލަކޮށް
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20

ބ

ފުޅަދޫ

ނިމިފައި

21

ރ

ރަސްގެތީމު

ނިމިފައި

22

ރ

އަނގޮޅިތީމު

ނިމިފައި

23

ރ

ކިނޮޅަސް

ނިމިފައި

24

ރ

މާކުރަތު

ނިމިފައި

25

ރ

ރަސްމާދޫ

ނިމިފައި

26

ރ

އިންނަމާދޫ

ނިމިފައި

27

ބ

އޭދަފުށި

ނިމިފައި

28

ބ

ފެހެންދޫ

ނިމިފައި

ސއްކަތްތަށް
ނ މައިގަނޑު މަ ަ
ރވު ު
ގއި ކު ެ
ތރޭ ަ
 -6އަހަރު ެ
ނ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙުކުރު ް

ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މިމިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާ ،މިސިޔާސަތު އިކޮނޮމިކް
އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ވަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ފައިނަލް
ކުރެވިފައެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ،އެކުލަވާލުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށްވުމާއި އެކު ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ
ސިޔާސަތުގެ ދެލި ކޮޕީ  26އޮކްޓޫބަރު  2015ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އިފްތިތާޙުކުރެވިފައެވެ.
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ޤައުމުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ހިންގާނެ ގޮތުގެ މަގު ދައްކައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ
ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވައިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކާ
އަދި ޕްލޭންތަކާއި މާސްޓަރޕްލޭންތަކަކީ އެއްވިސްނުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމުގައި ހެދުމެވެ.
މިގޮތުން ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށްބަލައި މިސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު  10އަސާސެއް ވަނީ
ކަނޑައެޅިފައެވެ .މިގޮތުން ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ،ގޭބިސީތަކުންނާއި ،ރަށު ފެންވަރާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ،ސަރަޙައްދީ ފެންވަރާއި
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އަސާސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ
ތެރެއިން ފީނެގުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ އަސާސްތަކާއި ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ރޯލާއި ،އަދި
ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސަށް ބަލައި،

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ

ތެރެއިން ގެންދިޔުމަކީ ވެސް ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވާ އަސާސްތަކުގަ ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައިތަކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރު
ފޯރާނެ މައިގަނޑު ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

މސިޔާސަތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ މުހިއްމު
ި

ހިއްސާއެއް އޮންނަ ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިއްމާތައް

ވަކިކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ.
މިސިޔާސަތުގައި ރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދާއިދިނުމުގެ ގޮތުން ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު 16
ސިޔާސަތެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތުން ޙާޞިލުކުރެވިދާނެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ދިގު މުއްދަތުގެ
މަސައްކަތައް ބަރޯސާވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހިމެނެވެ .ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބިގެން ދާނީ މިހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިއެއް
ޙާޞިލުވެ އެއް އުސޫލެއްގެ މައްޗައް ބިނާވެފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންނެވެ.

ކރުން
އދި މާރސްޓަރޕްލޭން ތައްޔާރު ު
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ބެހޭ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރެވިގެން ދިޔައިރު ،ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި
ވިސްނުންތަކަށް ބިނާކޮށް މި މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ކުނި
މެނޭޖެކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ޓައިމްލައިން އެއް ތައްޔާރުކޮށް ފައިނަލް ކޮށްފައެވެ.
އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  10އަހަރަށް ދެމިގެންދާނެ ގޮތުގެ މާރސްޓަރޕްލޭން އެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މި މާރސްޓަރޕްލޭންގެ ދަށުން  10އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހަރުދަނާ ފެންވަރެއްގެ ކުނި
މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް އެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ .އަދި ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ .މިގޮތުން ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހުރިހާ
ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުން މިހާރު ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ފުށުއެރުންތަކަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޙއްދީ  3Rފޯރަމް
ޒކޮށް ބޭއްވި ހަވަނަ ސަރަ ަ
ޤއުމުތަކަށް އަމާ ު
ޙއްދުގެ ަ
އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކް ސަރަ ަ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސެންޓަރ ފޯރ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެން.ސީ.އާރ.ޑީ) އާޢި ޖަޕާން ސަރުކާރު ގުޅިގެން އޭޝިއާ
ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު "ރީޖަނަލް  3އާރ ފޯރަމް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް" ގެ ނަމުގައި
ބާއްވަމުންއަންނަ މަތީފަންތީގެ ކޮންފަރެންސް މިއަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ މާލޭގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކް
ސަރަޙައްދުގެ  30ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ނާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން
 300އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓްގެ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިޓެކްނޮލޮޖީތައް އުފައްދާ ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބައިވެރިކޮށްގެން
މަޢުރަޒެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ،އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ހަވަނަ ސަރަޙައްދީ  3Rފޯރަމްގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި އިދާރާ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މި
މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިލެޓަރަލް މީޓިންގްސް ބާއްވާފައެވެ .މި މީޓިންގް ތަކުގައި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިންނެވި
ޤައުމުތަކާއި އެކު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ވެގެން ދިޔައެވެ .އަދި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ
ފުރުސަތުތައްވެސް ހުޅުވާލެވިގެންދިޔައެވެ.
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ޤައިމީ  3Rދުވަސް އިފްތިތާޙުކުރުން
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ އެމައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބޮޑުބައެއް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ތަނބުތައް ކަމުގައި ބަލަމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ދެމިއޮތީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް
ކަމުގައި ފާ ހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ދެ ދާއިރާ އާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާތައް
އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުނު
މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ތިމާވެށީގެ އިތުރުން އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާވެސް ސީދާ ގޮތެއްގައި ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ކަމުގައިވެފައި،
ރާއްޖޭގައި ކުނި އުފައްދާ މިންވަރަށާއި ކުނި އިތުރުވަމުންދާ ރޭޓަށް ބަލާއިރު މި ކުނި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުމަށް
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާނުލެވި ދިގުލައިގެން ގޮސްފިނަމަ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
ތިމާވެއްޓަށާއި އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށް ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ނުހަނު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު
ވަނީ ހީ ވެފައެވެ .އަދި މި ގޮތަށް ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
އިޤްތިޞާދަށްވެސް ނޭދެވޭ ބޮޑެތި އަސަރަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމުގައި ޔަގީންކުރެވެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ،ގޮނޑުދޮށްތަކަށާއި ވަލުތެރެ އަދި ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ،މޫދާއި ކަނޑަށް
ކުނި އުކާލުމުގެ އިތުރުން ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިނުކޮށް ހުރިހާ ކުންޏެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް ހާމަޔަށް އެންދުމަކީ ރާއްޖޭގައި
ޒަމާނުއްސުރެ ކުންޏާއި މެދު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވެމުންއަންނަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މިއަދާއި
ހަމައަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައި ނެތުމުގެ އިތުރުން ކުންޏާއިމެދު ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން
ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެޓަށާއި އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށް
ނޭދެވޭ އަސަރަތަކެއް ކުރުވާ ކަމެއްކަމުގައި އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ ތިމާވެށީގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ވެފައި ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައިގަނޑު ބައެއް ފުރިހަމަ
ކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ކަމަށް ވާތީ ،ރިސޯޓް ތަކާއި އެ ދާއިރާއާއި ބެހޭ ފަރަތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ތިމާވެށި
ރައްކާތެރިކޮށް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމަށް ހެދުމަށް  16އޯގަސްޓް ވާ ދުވަހަކީ ޤައިމީ  3Rދުވަސް ކަމުގައި މި
އަހަރުތެރޭ ނިންމާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކު ތެރޭގައި މި ދުވަހުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި އިސްކޮށް
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގެ އެވޯޑް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި އެވޯރޑް
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ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަރޑްތައް ކަންޑައެޅުމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން އީ.ޕީ.އޭ .އާއި އެކު ދަނީ
މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
އަދި  16އޯގަސްޓް  2015ވީ ދުވަހު މި ދުވަސް އިފްތީތާޙުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ  90ރިސޯޓަކުން ވަނީ ބަޔާނެއްގައި
ސޮއިކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޓޫރިޒަމް
އިންޑަސްޓްރީޒް އިން ވެސް މި ބަޔާނުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .މި ބަޔާނުގައި އަންނަނިވި ބައިތަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.

ސާފު ރާއްޖެ ކެމްޕޭން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނަންއޮތް
މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލައެވެ .ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ވޭތުވެދިޔަތާނގައި
ކުރިއަށްނުގެންދެވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު މިވަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.
މިމައްސަލަ

ޙައްލުކުރުމުގެ

ފަށައިގަނެގެންނެވެ.

ގޮތުން

މިދެންނެވުނު

މިމިނިސްޓްރީއިން
މަސައްކަތްތަކުގެ

މިހާރު
ތެރެއިން

މިގެންދަނީ

ތަފާތު

ކަމެއްގެގޮތުގައި

ފެންވަރުތަކުގައި

މަސައްކަތްތަކެއް

މިހާރަށް

ފެއްޓުމަށްޓަކައި

މިހާރުން

މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ޢާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ދެމިގެންދާނެ ކެމްޕެއިން
އެއް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މިގޮތުން މިހާރުވަނީ މިކެމްޕެއިންގެ ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ ތައްޔާރުކޮށް ،މިކެމްޕެއިން ކުރިއަށް
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ގެންދިއުމުގައި ލަފާދޭނެ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެން.ޖީ.އޯ ތައް އަދި މީޑިއާގެ އެކި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ސްޓިއަރިންގ
ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަދި މިކޮމެޓީގެ މަސައްކަތުން މިހާރުވަނީ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމަށްފަހު ޙަރަކާތްތައް
ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލާފައެވެ.
މިކެމްޕެއިން ހިންގުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާނީ ޢާންމުކޮށް ހިންގޭ މިފަދަ ކެމްޕެއިންތަކާއި ތަފާތުގޮތެއްގައި ،މިކެމްޕެއިން އަމާޒުކުރާ
އޯޑިޔަންސް ސެގްމަންޓް ތަކަކަށް ބަހާލާ އަދި އެސެގްމަންޓަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ވިސްނުމެއްގައެވެ .މިގޮތުން ޒުވާނުންނަށް މިމެސެޖް ރައްދުކޮށްދިނުމުގައި ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓަރ ފަދަ ވައިރަލް މީޑިޔާ ބޭނުންކުރުން
ފަދަ ކަންތައްތައްތަކަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކެމްޕެއިން ހިންގުމުގައި ގަސްދުކޮށްފައިމިވަނީ ،މިމިނިސްޓްރީ އިން އެކަނި މިކަން ހިންގަން
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް މެއިންސްޓްރީމް ކޮށް ،މިމަސައްކަތަކީ އެންމެން ބައިވެރިވާ އަދި އެންމެންގެ
ޙިއްސާ ލިބޭ މަސައްކަތަކަށް ހެދުމާއިއެކު ،އެކިއެކި އިންޓްރެސްޓް ގްރޫޕްތައް ކަނޑައަޅާ ،އެފަދަ ގްރޫޕްތައް މިކެމްޕެއިންގެ
ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ،އެގްރޫޕްތައް މެދުވެރިކޮށް މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ .މިގޮތުން އެކި
މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުއްސަސާތަކާއި ސްކޫލްތައް ،އަދި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން
އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސަންޓް ފަދަ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މިމަޢުލޫމާތުތައް ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ.
މި ކެމްޕެއިންގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ސާފު ރާއްޖެ" މިޝިއާރެވެ .އަދި ޓެގްލައިން އެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ސާފު ވެށި – މަގޭ ޙައްގު ،މަގޭ ޒިންމާ" އެވެ.
މިކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ވެށި ސާފުކޮށް ބޭވުމަށް
މަގޭ ޒިންމާ މަ އަދާކުރާނަން" މިފަދަ މާނައެއް ދޭހަވާ ގްރެފިކް އަކާއި ލިޔުންކޮޅެއް ހިމެނޭ ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސް އެއް ތައްޔާރުކޮށް،
ކަމާގުޅޭ ފޭސްބުކް ޕޭޖަކަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ،މުޅިރާއްޖޭގައި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ އެންމެން މި ސްޓޭޓަސް ،އެމީހެއްގެ
ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކުރުވުމަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ މަސައްކަތެކެވެ.
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ނ
ލތަކުން ސޮއި ކުރު ް
ނގައި ހުރިހާ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ސާފު ރާއްޖެ ކެމްޕޭންގެ ބަޔާ ު
ކުނި ރަނގަޅުގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އިން މިހާރުވަނީ "ސާފް ރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓިވް" ގެ ނަމުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ
ދިގުމުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ
މަސައްކަތަކީ މި އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން އިނިޝިއޭޓިވްގެ މަޤްޞަދާއި ލަނޑު ދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހިންގޭ
މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާ ކަންތައްތައްކަމުގައި ހެދުމެވެ .އެގޮތުން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަ ތްކޮށް މި ދެންނެވި "ސާފް ރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓިވް" އޭގެ އެއްމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އަދި
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލްތަކަކީ މި އިނިޝިއޭޓިވްގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ކައުންސިލްތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވެ  16އޮގަސްޓް  2015ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ.
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ސޮއި ކުރެވުނު ބަޔާނަކީ މި އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތައް ކުރިއަރުވާ
އެކަމަށް އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ޙިއްސާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް/ތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް
އަންނަނިވި ބައިތަށް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
އަދި މި ބަޔާނުގައި އަންނަނިވި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ:
 .1ކޮންމެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލަކުން އިސްނަގައިގެން އެއަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ކުނި ރަނގަޅުގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުމަށް އެރަށްރަށުގެ އެއްބާރުލުން
ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަންދީ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 .2ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރަނީ އެކަމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން
 .3ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް ،ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެރަށަކާއި އެކަށީގެންވާ
ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން
 .4ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މިހާރު ގެންގުޅޭ ނުރަގަޅު އާދަކާދަތައް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މީހުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
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 .5ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރަށްރަށުގެ
ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން

ޓ
ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑި ް
ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މިމިނިސްޓްރީ އިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަމުންނެވެ .އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށްތރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކެއް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ.
ނަމަވެސް މި މަރުކަޒުތައް އެއްމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދާކަމުގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާތީ،
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޕްލޭންކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުނި
މެނޭޖްކުރުމުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.
މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ،މި މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ބެހޭ ސުވާލު ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .ތައްޔާރުކުރެވުނު ސުވާލު ކަރުދާހުން ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަރުކަޒު އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވި ،މި މަރުކަޒުތަކުގެ ހާލަތާއި ފެންވަރު ،އަދި މަރުކަޒުގައި ލިބެންހުންނަ
ފެސިލިޓީތައް ހިސާބުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.
އެގޮތުން މި ސުވާލުކަރުދާސް މިހާރު ވަނީ އީމެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވާ ،ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށެއްގެ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ކުނި އުފައްދާ މިންވަރުގެ އަންދާސީ އަދަދުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައެވެ .އަދި ކައުންސިލް ތަކުން ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުކަރުދާސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލާ ޑޭޓާބޭސް
އެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

ރޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ބެހޭ ސެމިނާރ
އވުނު ސަ ަ
ށގެން ބޭ ް
ށ އަމާޒުކޮ ް
ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަ ް
ސެމިނަރގެ ތަފްސީލް :ރ އަދި ބ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ،އެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ކުނީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ،ކުނި
މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ،އެ ރަށްރަށަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް
ދިރާސާކޮށް ،ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ސެމިނަރ.

ސެމިނަރ ބޭއްވުނުތަން :ބ.އޭދަފުށި
ސެމިނަރގެ މުއްދަތު 10 :ޑިސެމްބަރ 2015
ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވި ރަށްތައް :ރ އަތޮޅު :އަލިފުށި ،އަނގޮޅިތީމު ،ދުވާފަރު ،ފައިނު ،ހުޅުދުއްފާރު ،އިނގުރައިދޫ،
އިންނަމާދޫ ،ކިނޮޅަސް ،މާކުރަތު ،މަޑުއްވަރީ ،މީދޫ ،ރަސްގެތީމް ،ރަސްމާދޫ ،އުނގޫފާރު ،ވާދޫ އަދި ރ އަތޮޅު ކައުންސިލް.
ބ .އަތޮޅު :އޭދަފުށި ،ދަރަވަންދޫ ،ދޮންފަނު ،ފެހެންދޫ ،ފުޅަދޫ ،ގޮއިދޫ ،ހިތާދޫ ،ކަމަދޫ ،ކެންދޫ ،ކިހާދޫ ،ކުޑަރިކިލު ،މާޅޮސް
އަދި ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް.
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ސެމިނަރއިން ޙާސިލްވި ނަތީޖާ:
 ރ އަދި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވި ،އެބޭފުޅުންނަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަށް
މަޝްވަރާ ކުރެވުނު.
 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތާ ބެހޭގޮތުން ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވި ،އެބޭފުޅުން މި
ސިޔާސަތައް އަހުލުވެރި ކުރެވުނު.
 ކުނި ކޮށި އެޅުމުގަޔާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އުޅަނދު ތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު
ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުނު.
 ރ.ވަންދޫގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސައިޓާއި ބެހޭގޮތުން ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު
އެރުވުނު.
 ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ނަމޫނާ ރަށްތަކުން އެބޭފުޅުންގެ އެ މަސައްކަތް އެހާ ހިސާބަށް ގެނެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް
ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނަށް ދެވުނު.
ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވައި ބައިވެރިންގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެވުނު.

ނ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިއާދަކުރު ް
ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ،އެކުންފުންޏެއްގެ މޭންޑޭޓްގައި މައި
މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުފެއްދުމުގެ މަގްސަދުގައި ،ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މިހާރު ވަނީ އުފައްދާފައެވެ .އެ ކޯފަރޭޝަން ރަސްމީ ގޮތުގައި
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އޮޕަރޭޝަނަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ .އަދި މި ކޯޕަރޭޝަން އޮޕަރޭޝަނަށް އައުމަށް
ފަހު ،ވަގުތުން ސިޓީތަކުގެ (އައްޑޫ ސިޓީ އަދި މާލެ ސިޓީ) ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތާއި ހަވާލު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ތަޢާރުފް
މި އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ އަކީ ރާއްޖޭގެ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކޮށް ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  15ޑިސެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި "ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" އަލުން ވުޖޫދަށް ގެނެސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެކުންފުނީގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރގެ
ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ހުށަހަޅާ ސްޓްރަކްޗަރއެކެވެ.

މަޤްޞަދު
މި ކުންފުނި އަލުން ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޓަރ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީ
ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ސެކްޓަރ ތަރައްގީ
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތީން އެކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓަރަކްޗަރ
މި އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެންވެސް ކުންފުނިތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ތަކާއި މާބޮޑު
ތަފާތުކަމެއް ނެތިއެވެ .ނަމަވެސް މި ކުންފުނީގެ ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު ( 4ހަތަރެއް) ޑިޕާރޓްމަންޓާއި
އެޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކުގެ ދަށުން ( 4ހަތަރެއް) ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އެއްމެ އިސްމަގާމެއްގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ މަގާމެކެވެ .އަދި ކޮންމެ ޔުނިޓް ހެޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ މެނޭޖަރ ފެންވަރުގެ
މުވައްޒަފުންނެވެ.

ތ
އޑު ސިޓީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
މާލެ ސިޓީ އަދި އަ ް


 2015ޖުލައި  23ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން،
އެ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެކަށީގެންވާ
ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރީން ކުރައްވާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.



އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
(އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ ).އާއި  13ޖޫން  2015ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމެވިއެވެ.



މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުއްލިގޮތަކަށް ފަށައިގަންނަން ފަސޭހަ ނުވެފައި މިނިސްޓްރީގައި
ކެޕޭސިޓީ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން
ކުރައްވާފައި  1ސެޕްޓެމްބަރ  2015ގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ މަސައްކަތް ބަދަލުކޮށް މެނޭޖްމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ .އާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދަވާ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއާއި ،އެއްގަމުގައި
ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ބިންބިމާއި ،އިމާރާތްތަކާއި ،މިނޫންވެސް އެސެޓްތައް
މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.



މާލެ ސިޓީގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ .އާއި ހަވާލުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ
ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.



އަދި  1ޖެނުވަރީ  2015އިން ފެށިގެން މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމަށް
ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.



ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދަވާ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއާއި ،އެއްގަމުގައި
ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ބިންބިމާއި ،އިމާރާތްތަކާއި ،މިނޫންވެސް އެސެޓްތައް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް އެކުލެވޭގޮތަށް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން މިނިސްޓަރ ނިންމެވިއެވެ.
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ރ
ދއި ާ
 .6ހަކަތައިގެ ާ
އ
އތަ ް
އގެ މަޝްރޫ ު
ދއިރާ ި
 .6.1ހަކަތައިގެ ާ
.6.1.1

ނޑް މެއިންޓެނަންސް އޮފް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެ ް

ގްރިޑް-ޓައިޑް ސޯލަރ ޕީވީ -ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްލާންޓް އިން ފައިވް
އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ޓާރންކީ ބޭސިސް
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ރަށްތައް:

ތ .ބުރުނި ،ޅ .ކުރެންދޫ ،ބ .ގޮއިދޫ ،ގއ ،ވިލިގިލި އަދި އައްޑޫސިޓީ

އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 22އޮކްޓޯބަރ 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޖުލައި 2016

ކޮންޓްރެކްޓަރ:

ސީ.ސީ.އީ އޮއޭސިސް ޓެކްނޮލޮޖީ ( ޗައިނާ )

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

ލޕްމަންޓް
އެހީގެ ބާވަތް 5544958.65 :ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު (އޭޝިއަން ޑިވެ ޮ
ހ
ބޭންކުގެ އެ ީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

 5544958.65ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ  5ރަށުގެ ޑޭ-ޓައިމް ޕީކް ލޯޑުގެ  %30އާ އެއްވަރަށް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުން

މިއީ "ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޕޮއިސްޑް)" މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ
ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއެކެވެ.
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތ .ބުރުނި ( 100ކިލޯވޮޓް) ،ޅ .ކުރެންދޫ ( 300ކިލޯވޮޓް) ،ބ .ގޮއިދޫ ( 200ކިލޯވޮޓ) ،ގއ،
ވިލިގިލި ( 300ކިލޯވޮޓް) އަދި އައްޑޫސިޓީ ( 1600ކިލޯވޮޓް) ގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމްތަކެއް
ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ .މި ފަސްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުން މިރަށްރަށުގެ ޑޭ-ޓައިމް ޕީކް ލޯޑުގެ  30އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި
ހަކައިން އުފެއްދޭނެއެވެ.
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.6.1.2

ޑ މެއިންޓެނަންސް އޮފް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެން ް

ޖެނެރޭޓަރސް އެންޑް ގްރިޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން  5ޕައިލޮޓް އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ރަށްތައް:

ތ .ބުރުނި ،ޅ .ކުރެންދޫ ،ބ .ގޮއިދޫ ،ގއ ،ވިލިގިލި އަދި އައްޑޫސިޓީ

އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 25އޮކްޓޯބަރ 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޖުލައި 2016

ކޮންޓްރެކްޓަރ:

އެލް.ޓީ.އެލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސްރީ ލަންކާ)

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް 4293514.78 :ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު (އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ބޭންކުގެ އެހީ)

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

 4293514.78ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ  5ރަށުގެ ޑޭ-ޓައިމް ޕީކް ލޯޑުގެ  %30އާ އެއްވަރަށް
އިއާދަކުރަނިވި

ހަކަތައިން

ކަރަންޓު

އުފެއްދުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

ގްރިޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މިއީ "ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޕޮއިސްޑް)" މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ
މަޝްރޫއެކެވެ.
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.6.1.3

 8މެގަވޮޓުގެ ޑީސަލް ޖެނެރޭޓަރ ސިސްޓަމެއް ޑިޒައިންކޮށް ،ސަޕްލައިކޮށް އަދި

ނ
ޓ ް
ސލުން ގާއިމުކޮށް ބެލެހެއް ު
އިންސްޓޯލްކޮށްދީ ޓާރން-ކީ އު ޫ
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ރަށްތައް:

މާލެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާންކުރި ތާރީޚް:

 12އޮގަސްޓް 2015

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ޕަވަރ

ޖެނެރޭޝަން

އެފިޝިއެންސީ

ރަނގަޅުކޮށްގެން

މާލޭގެ

ޑީސަލް

ކޮންސަމްޝަން މަދުކުރުން .އަދި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓު
ގްރިޑަށް ނެގުން ފަހިވެގެންދިއުން
މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ތާރީޚް:

 28ސެޕްޓެމްބަރ  2015ގައި ބީލަން ހުޅުވާފަ .ބީލަން ތަކުގެ ޓެކްނިކަލް
އިވެލުއޭޝަން ނިންމާފަ އޭ.ޑީ.ބީގެ އެޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވާފަ

މިއީ "ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޕޮއިސްޑް)" މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ
ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

.6.1.4

ހުޅުމާލޭގައި  1.5މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ރަށްތައް:

ހުޅުމާލެ

އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ،ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 15އޮކްޓޯބަރ 2015

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން (ޗައިނާ) އަދި ގްރާސް

އެޖެންސީ:

ސޯލަރޓެކް ޝްވީޒް އެސް.އޭ (ސްވިޓްޒަރލޭންޑް)

އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ،ވަލްޑް ބޭންކް (ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީ)

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ:

ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
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އެކްސަލަރޭޓިންގް ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިވަބަލް އެނާރޖީ" ("އެސްޕަޔަރ") މަޝްރޫޢުގެ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން  10ސެޕްޓްމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން )(CMEC
އަށް އެވޯރޑްކުރެވި ،މި ފަޔަވަހީގެ "ޕަ ވަރ ޕާރޗޭސިންގ އެގްރީމަންޓް" އާއި "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް" ގައި 15
އޮކްޓޯބަރ  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .އަދި މި އެގްރީމަންޓް ގެ ދަށުން މި ފިޔަވަހީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށުމަށްޓަކައި މި މިނިސްޓްރީއާއި ސްޓެލްކޯ ގުޅިގެން މިހާރު ޑީޓެއިލްޑް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ
ގެންދެވެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢު ގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރަށް ބޭނުންވާ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ،އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް
ޢިމާރާތްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި،
އަދި މިނޫނަސް "ޕަވަރ ޕާރޗޭސިން އެގްރީމަންޓް" ގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވެދާނެ އެހެނިނެހެން ކަންތައްތައް ފަސޭހައިން
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓަރާއި މި ނިޒާމުތައް ހަރުކުރެވޭ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ދެމެދު "ރޫފް ލީސް އެގްރީމަންޓް"
އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ .މި "ރޫފް ލީސް އެގްރީމަންޓް" އަކީ "އެސްޕަޔަރ" މަޝްރޫޢު ފަރުމާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ
ކޮންސަލްޓޭޝަންއާއި އެކު ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ފަންނީ އެހީގައި އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ގެ ލަފާފުޅާއިއެކު މި މިނިސްޓްރީއިން
އެކުލަވާލައި 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބީލަމާއި އެކު ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް އެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން
ޕްރޮގްރާމްތައް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.
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ދަ ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ޕްރޮވިޝަން އޮފް އަ ސޯލަރ ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ސިސްޓަމް ޓު ދިއްފުށި

.6.1.5

އައިލެންޑް
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ ރަށްތައް:

ކ .ދިއްފުށި

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 26ފެބްރުއަރީ 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

2016

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ކަންސާއީ އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ކޯޕަރޭޝަން (ޖަޕާން)

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތާއި ޖުމްލަ އަގު:

އެހީގެ ބާވަތް :ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ ( 361,254ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު)-
މަޝްރޫއުގެ  ،%40ގްލޯބަލް ސަސްޓެއިނެބަލް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް
(ޖީސެޕް) %60

ދިއްފުށީގައި  40ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރުމުގެ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މުޅިން މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .ގްރާންޓް

މަސައްކަތެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގްރާންޓުން ލިބުނު ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ސޯލަރ ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން
ސިސްޓަމް ޕްރޮކިއަރކުރުމަށެވެ.މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްޓަކައި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް ފޮރ ގްރާސްރޫޓްސް
ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް (ޖީ.ޖީ.ޕީ) ފަންޑުން ތިންލައްކަ ޑޮލަރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ގްލޯބަލް
ސަސްޓެއިނަބަލް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޕާޓްނަޝިޕް (ޖީސެޕް) އިން  5ލައްކަ ޑޮލަރު ދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ
ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

.6.1.6

ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް

އައުޓަރ އައިލެންޑް ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހަދައި 22 ،ޖޫން  2015ވަނަ ދުވަހު އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޮރ
ޑިވެލޮޕްމަންޓާއިއެކު ލޯނު އެގްރީމެންޓުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ.

.6.1.7

އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސް (ސޯލަރ އަދި ވިންޑް) މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ

ފިޔަވަހި
ވަރލްޑް ބޭންކުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަވިންނާއި ވައިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރި
މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ވިންޑް އަދި ސޯލަރ ރިސޯސް މެޕް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
މި މަޝް ރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުތަކާއި ޖީ.އައި.އެސް ލޭޔަރސް ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ .ފުރަތަމަ
ފިޔަވަހީގެ ރިޕޯޓުތައް  http://www.esmap.org/re_mapping_maldivesމި ލިންކުން ޑައުންލޯޑުކުރެވޭނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ޑޭޓާ  http://irena.masdar.ac.ae/?map=1707މި ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ދެވަނަ
ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޑޭޓާ ކަލެކްޓްކޮށް ނިމުމުން ،މި ޑޭޓާބޭސްގައި މިހާރު ހުރި ޑޭޓާގެ ބަދަލުގައި ފައިނަލް ވެލިޑޭޓަޑް ޑޭޓާ
ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
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.6.1.6

އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސް (ސޯލަރ) މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި

އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

ވަރލްޑް ބޭންކް

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖުލައި 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2017

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ކޮންޓްރެކްޓަރ :ޖިއޯމޮޑެލް ސޯލަރ (ސްލޮވާކިއާ)،

އެޖެންސީ:

ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ :ސަންޓްރޭސް (ޖަރމަނީ)

އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ސޯލަރ ރިސޯސް މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކ.ހުޅުލެ ،ހދ .ހަނިމާދޫ،
ސ.ގަން ،އަދި ލ .ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ސޯލާ މެޝަރިން ސްޓޭޝަންތައް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.
މި ފިޔަވަހީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،ސޯލާރ ހަކަތައާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި މީޓިއޮރޮޖިކަލް މޮޑެލްސް ސައްޙަތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވާ
ކޮލިޓީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސޯލާ ޕަވަރ އިންޕްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ،ހަކަތަ
އުފައްދައި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

.6.1.7

އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސް (ވިންޑް) މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި

އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

ވަރލްޑް ބޭންކް

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖުލައި 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2017

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

ކޮންޓްރެކްޓަރ :ޑީ.އެން.ވީ ޖީ.އެލް (އޮސްޓްރޭލިއާ)،

އެޖެންސީ:
ފައިނޭންސް ކުރާ ފަރާތް:

ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ :އޮސްޓްރޭލިއަން ރޭޑިއޯ ޓަވަރސް (އޮސްޓްރޭލިއާ)
ވަރލްޑް ބޭންކް

އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ވިންޑް ރިސޯސް މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މެޓް މާސްޓް ގާއިމުކޮށްގެން
ވިންޑް ޑޭޓާ ކަލެކްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޮކޭޝަންތަކަކީ ހއ .ހޯރަފުށި ،ކ .ތުލުސްދޫ ،ސ .ހިތަދޫ އަދި ލ .ފޮނަދޫއެވެ.
މީގެތެރެއިން ހއ .ހޯރަފުށި އަދި ކ .ތުލުސްދޫގައި މުޅިން އަލަށް މެޓް މާސްޓް ގާއިމުކުރާނެއެވެ .އަދި ސ .ހިތަދޫ އަދި ލ.
ފޮނަދޫގައި ކުރިން ގާއިމުކޮށްފައިވާ މެޓް މާސްޓުތައް މަރާމާތުކޮށްގެން ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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.6.1.8

ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމް ގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ގުޑްސް ފޮރ އެޑްރެސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ
 210,000އެލް.އީ.ޑީ ބޮކިއާއި ހޮޅިބުރި  30ނޮވެމްބަރު  2015ގައި ވަނީ ގުދަންކުރެވިފައެވެ .މި ލައިޓްތައް ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި އާންމުންނަށް ދޫކުރުމަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި
ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

.6.1.9

ސަޕޯޓް ފޮރ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ސްޓްރަޓެޖީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެނަރޖީ ކޮމްޕޯނަންޓް)

އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

ޖީ.އައި.ޒެޑް (ޖަރމަނީ)

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޖޫން 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

 18ޑިސެމްބަރ 2013

ފައިނޭންސް ކުރާ ފަރާތް:

ޖަރުމަން ސަރުކާރު

މި މަޝްރޫއުގެ އެނަރޖީ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން  2015ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ރ .އުނގޫފާރަށް  42އެލް.އީ.ޑީ ހާރބަރ ލައިޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުން
 .2ދ .ކުޑަހުވަދޫއަށް  52އެލް.އީ.ޑީ ހާރބަރ ލައިޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުން
 .3މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަރުކުރުމަށް  40އެލް.އީ.ޑީ މަގުބައްތި ހަވާލުކުރުން
 .4ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަނެއް ބޭއްވުމާއި ފޮޓޯ ބުކްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރުން
 .5އެނަރޖީ އޮޑިޓް ޓްރެއިނިންގ ބޭއްވުން
 .6ދ .ކުޑަހުވަދޫ އަދި ރ .އުނގޫފާރުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތަކާއި ގުޅޭ ލީފްލެޓް ނެރުން
 .7އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީ އަދި ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އެވެއަރނެސް ކިޓް ސްކޫލްތަކާއި ހަވާލުކުރުން
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 .6.1.10ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އޮން ވިންޑް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން މޯލްޑިވްސް
އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ:

ކޮމައިހަލްޓެކް (ޖަޕާން)

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 2015

ފައިނޭންސް ކުރާ ފަރާތް:

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ޖޭ.ސީ.އެމް ފަންޑް

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށި .ޅ .ނައިފަރު އަދި ކ .ގުޅީފަޅުގައި މެޓް މާސްޓު ބަހައްޓައިގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ވަނީ ވިންޑް ޑޭޓާ ކަލެކްޓްކޮށްފައެވެ .މި ސްޓަޑީ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ނިއު އެނަރޖީ އެންޑް
އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮރގަނައިޒޭޝަން (ނެޑޯ) އިން ވަނީ ފަންޑް ހަމަޖެހިފައެވެ.

.6.1.11

ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ

 2014ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މި ޕްރޮޖްކެޓްގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން މިއަހަރު ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

.6.1.12
-1

 .2ކުރިއަށްގެންދެވުނު މުހިއްމު ޙަރަކާތްތައް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް
"ލެޑް ސޭވްސް" ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކުރުން
ރާއްޖޭގައި އެނަޖީ އެފިޝެންޓް އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމަށާއި ހަކަތައިން ކުރެވޭ އިސްރާފު މަދުކުރުމަށާއި ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި
ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި "ލެޑް ސޭވްސް"ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް  2015އޮކްޓޯބަރ  22ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި
ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވަނީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައެވެ..
"ލެޑް ސޭވްސް" ފޮޓޯގްރަފީ އެގްޒިބިޝަން
އާއްމުންގެ މެދުގައި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  20އިން
 21އަށް

ނޭޝަނަލް އާރޓްސް ގެލެރީގައި ވަނީ ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ބާއްވާފައެވެ .މި މައުރަޒުގައި ވަނީ  23ޖުލައި އިން 15

ޑިސެމްބަރ  2015އަށް ހުޅުވާލި ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތަށް ފޮޓޯ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާލާފައެވެ .އަދި މި މުބާރާތުން
ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް ވަނީ ދީފައެވެ .މި މުބާރާތަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮރގަނައިޒޭޝަންގެ
ހެޔޮ އެދުންތަކާއިއެކު އެނަރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ.
 -1އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަދި ކޮންސަވޭޝަން އާއި ބެހޭ ލީފްލެޓެއް ބެހުން
ހަކަތައާއި ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  19އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި ލީފްލެޓް ވަނީ މާލޭގެ
ސްކޫލްތަކަށް ބަހާފައެވެ.
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 -2ލޯކަލް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ދިނުން
ތާރީޚް

ކޮންފަރެންސްގެ ނަން

ލާމު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފޯރަމް  21-19އޭޕްރީލް 2015

ތަން

އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް

ލ .ފޮނަދޫ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

1
ލޯންޗިންގ ސެމިނަރ އޮން  24ޖެނުއަރީ 2015
ސޯލަރ

ޕަވަރ

ކ .މާފުށި

ޕްރޮގްރާމް

ޗޭންޖް

ކްލައިމެޓް
ޑިޕާޓްމަންޓް،

ފޮރ އެސް.އެމް.އީސް އެންޑް

އޮފް

ހޯމް އޯވނަރސް

އެންޑް އެނަރޖީ

އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި  26ނޮވެމްބަރ 2015
ވަރކްޝޮޕެއްގައި

ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް

މިނިސްޓްރީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެޗް.ޑީ.ސީ

ޑުބާއީގެ

އިންވެސްޓަރުންނަށް
މައުލޫމާތު ދިނުން
ލާމު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފޯރަމް  17-15ޑިސެމްބަރ  2015ލ .ފޮނަދޫ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

1

 2015 -3ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވަރކްޝޮޕްތައް
މައުލޫމާތު އަމާޒުކުރެވުނު ފަރާތް

ތާރީޚް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލަބް "ރީފް"

29

ތަން
ޖެނުއަރީ މާލެ

2015
މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކޮންޓްރިބިއުޝަން އޮފް މީޑީޔާ އިން އެނަރޖީ 21

އޮކްޓޯބަރ މާލެ

ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް"

2015

ވިލަމެންދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

 7ޖޫން 2015

ވިލަމެންދޫ
ރިސޯޓު

އުނގޫފާރު އިންޖީނުގޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަރކްޝޮޕް

12
2015

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލަބް

20

އޭޕްރީލް ރ.
އުނގޫފާރު
އޭޕްރީލް މާލެ

2015

134

 -4ޓީވީ އަދި ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
ޕްރޮގްރާމް
ދުނިޔޭގެ

ތާރީޚް
ތިމާވެށީގެ

ދުވަހާއި

ގުޅިގެން

ބޭއްވި

ލައިވް  5ޖޫން 2015

ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދެއްކުން (ޓީ.ވީ.އެމް)
ވީ.ޓީ.ވީ ގެ މޯރނިނގް ޝޯވ ގައި ވާހަކަދެއްކުން
-5

 19ނޮވެމްބަރ 2015

އާރތް އަވަރ

އާރތް އަވަރ  2015ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
 -6ޕަބްލިކޭޝަން :އެނަރޖީ ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރަޓެޖީ ރިވައިސްކުރުން
އެނަރޖީ ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރަޓެޖީގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް  2ނޮވެމްބަރ  2015ގައި ވަނީ އިންޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ
މީޓިންގ ބާއްވާފައެވެ.
 -7ޕަބްލިކޭޝަން :އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޑޭޓާ ތައްޔާރުކުރުން
މި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 -8ފަންޑު" :ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު (ރެޑް ފަންޑު)" ގެ އިދާރީ މަސައްކަތް
މި ފަންޑުގެ ބޯޑު މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށް ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ކޮމެންޓު
ހޯދުމަށް ފޮނުވުނެވެ.
 -9ފަންޑު" :ފަންޑް ފޮރ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ސިސްޓަމް އެނަރޖީ ސިސްޓަމް އެޕްލިކޭޝަން (ފްރޭސާ ފަންޑް)"
ފްރޭސާ ފަންޑުން މިއަހަރު  1ފަރާތަކަށް ލޯނު ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.
 -10ޑިއުޓީ މާފުކުރުން
 2015ޖުލައި މަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު
އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓު
ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމާއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު" އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސަސްއަށް އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޮނުވުނު ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ވާދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ފިއުޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  10ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްއެސްމެޕް ސޯލަރ ރިސޯސް މެޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގެނައި ސޯލަރ މެޝަރިންގ ސްޓޭޝަންސްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ  38ޓްރާންސްފޯރމަރ-ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭއެހީގައި ލިބުނު  210,000އެލް.އީ.ޑީ ލައިޓު
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 -11އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
އ
ސާރކް އެނަރޖީ ސެންޓަރ :ސާރކް އެނަރޖީ ސެންޓަރުން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ ި
ގުޅިގެން "ސާރކް ވަރކްޝޮޕް އޮން އެނަރޖީ ބޭސްޑް ލައިވްލިހުޑްސް ކޮންޓްރިބިއުޓިންގ ޓު އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް އޮފް
ދަ މާރޖިނަލައިޒްޑް ސެކްޓަރސް އެންޑް ވިމެން އިން ސާރކް ރީޖަން" މި ނަމުގައި  2ދުވަހުގެ ވަރކްޝޮޕެއް މާލޭގައި
ބާއްވާފައެވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އޭޖެންސީ(އައިރީނާ) :އައިރީނާ އިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީއާއި ގުޅިގެން " ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ރޯޑްމެޕް ފޮރ ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ލިޓްރޭޗަރ ރިވިއުއެއް
ހަދާފައެވެ .މި ރޯޑްމެޕް ވަނީ އައިރީނާގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.
ބޭރުގެ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން:
އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ ވީކް  2015އަދި އައިރީނާގެ  5ވަނަ އެސެމްބްލީސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ޕަވަރ ސެކްރެޓަރީސް ފޯރަމްސާރކް އެނަރޖީ ސެންޓަރ ގަވަރނިންގ ބޯޑު މީޓިންގ ގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިހައިކޮމިޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ.
ކޮޕް  21ސަމިޓް-މި ސަމިޓުގައި "އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލަޔަންސް" ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީސޮއިކޮށްފައެވެ.
-ރީޖަނަލް  3އާރު ފޯރަމް
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 2015 .6.1.13ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަދި ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް
ދަތުރުކުރި ތާރީޚް

 16ޖެނުއަރީ  2015އިން  23ޖެނުއަރީ

ދަތުރުކުރި ޤައުމު

ސެމިނަރ /ޓްރެއިނިންގ

އ
ޔޫ.އޭީ .

މބްލީ އޮފް
ޑ ފިފްތް އެސެ ް
އން ް
އނެބިލިޓީ ވީކް ެ
ބދާބީ ސަސްޓެ ި
އަ ޫ

 2015އަށް
 23ޖެނުއަރީ  2015އިން  25ޖެނުއަރީ

ނ
އރީ ާ
އަ ި
ކ
ސްރީލަން ާ

މ
ފރަ ް
ކރެޓަރީސް ޯ
ރޖަނަލް ޕަވަރ ސެ ް
ސައުތް އޭޝިޔާ ީ

 2015އަށް
 25ޖެނުއަރީ  2015އިން  29ޖެނުއަރީ

ޑ
ވޒެލޭން ް
ސް ި

 2015އަށް
އރީ
 31ޖެނުއަރީ  2015އިން  1ފެބްރު ަ

ށ
ރމަ ް
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރާ ް
ނ
ޖަޕާ ް

 2015އަށް
 03ފެބްރުއަރީ  2015އިން  08ފެބްރުއަރީ

ލ
ދއް ީ
ނިއު ި

މންޓް ސަމިޓް  2015ގައި
ނބަލް ޑިވޮލޮޕް ެ
ޓއި ަ
ޑެއްލީ ސަސް ެ
ށ
ރމަ ް
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރާ ް

ޑ
ސްވިޒެލޭން ް

 2015އަށް
އރީ
 15ފެބްރުއަރީ  2015އިން  19ފެބްރު ަ

ނގް ކޯސް ގައި
އވި ޓުރެއިނި ް
ބ ް
ސއިކަލް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޭ
ރީ ަ
ށ
އވެރި ވުމަ ް
ބަ ި

 2015އަށް
އރީ
އރީ  2015އިން  15ފެބްރު ަ
 3ފެބްރު ަ

ގއި
ރ ަ
ބއު ޯ
އއި.ޕީ.ސީ.ސީ ި
ފޯޓީ އެއިޓްތް ސެޝަން އޮފް ދަ ަ

ޝން
ޖ ކޮންފަރެސް ސެ ަ
އމެޓް ޗޭން ް
ޔުނައިޓަޑް ނެޝަނަލް ކްލަ ި
ށ
ކރުމަ ް
އޖެ ތަމްސީލް ު
އޮފް ދަ އޭޑީޕީ ގައި ރާ ް

ކ
ސްރީލަން ާ

 2015އަށް

ބއުޓް ވިންޑް އެނަރޖީ
"ސްޓަޑީ ޓްރިޕް ޓު ޖަޕާން ޓު ލާރން އެ ަ
ވސާ
ދއުމަށް ި
ޕން އަށް ި
ރވުމަށް ޖަ ާ
ވ ި
ބއި ެ
ގއި ަ
މސް" ަ
ސިސްޓަ ް
ށ
ސމަ ް
ޖއް ު
ހަމަ ެ

 17ފެބުރުއަރީ  2015އިން  20ފެބުރުއަރީ
 2015އަށް

 21ފެބްރުއަރީ  2015އިން  27ފެބްރުއަރީ

އބާދު/
މ ާ
އިސްލާ ް
ނ
ޕާކިސްތާ ް
ނ
ޖަޕާ ް

 2015އަށް

މޒު
ރންނަށް އަ ާ
ނބަ ު
ކގެ މެ ް
އމުތަ ު
ޔގެ ޤަ ު
ސައުތު އޭޝި ާ
ނޑް ވޯޓަރ ފޮ އޯލް"
ޝން އެ ް
އވުނު "ސެނިޓޭ ަ
ބ ް
ވގެން ޭ
ކުރެ ި
ރވުމަށް.
އވެ ި
ބ ި
ގއި ަ
ވމު ަ
އދަލު ު
ބަ ް
ޝން ފޮރ ޖޮއިންޓް
ޕރޮޖެކްޓް ފޯމޭ ަ
ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފޮރ ް
ޒމް އެންޑް އެމް.އާރު.ވީ ކެޕޭސިޓީ
ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނި ަ
ށ
މ ް
ތމްސީލް ކުރު ަ
އޖެ ަ
ގއި ރާ ް
މންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ަ
ޑިވެލޮޕް ަ

 22ފެބްރުއަރީ  2015އިން  26ފެބްރުއަރީ

ނ
ޖަޕާ ް

2015
 22ފެބްރުއަރީ  2015އިން  28ފެބްރުއަރީ

ސ
މ ް
ސިސްޓަ ް
ކެންޔާ

 2015އަށް
 22ފެބްރުއަރީ  2015އިން  28ފެބްރުއަރީ
 2015އަށް

ވންޑް އެނަރޖީ
އބައުޓް ި
ސްޓަޑީ ޓްރިޕް ޓު ޖަޕާން ޓު ލާރން ެ

އޖެ
ގއި ރާ ް
ދަ ފޯޓީ ފަސްޓް ސެޝަން އޮފް ދަ އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ަ
ށ
ރމަ ް
ތަމްސީލް ކު ު

ޑ
ތައިލޭން ް

އން އިންޓެންޑަޑް
ލގް ޮ
ރޖަނަލް ޓެކްނިކަލް ޑައި ޮ
ސެކެންޑް ީ
ސއާ ޕެސިފިކް
އޝަން އޭ ި
ބ ު
ނޑް ކޮންޓްރި ި
މއި ް
ނޭޝަނަލީ ޑިޓާރ ަ
އ
މސީލް ކުރުމަށް ޓަކަ ި
ރއްޖެ ތަ ް
ގއި ާ
އސްޓާން ޔޫރަޕް ަ
އެން ެ
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 22ފެބްރުއަރީ  2015އިން  28ފެބްރުއަރީ

ކ
ސްރީލަން ާ

 2015އަށް

ނބަލް
ޑ ސަސްޓައި ަ
ލއިމެޓް ޗޭންޖް އެން ް
ވޯކްޝޮޕް އޮން ކް ަ
ޖސް އެންޑް
މންޓް ކޯލްސް އިންޓަރ ލިންކޭ ް
ޑިވެލޮޕް ަ
ޖނަލް
އދި ރީ ަ
އސިއާ ަ
ސއުތު ޭ
ޓސް އިން ަ
އޮޕޮޓިނިއު ީ
އންޑް
ރވިއު ެ
ސއާ ި
އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްލޭނިންގ އިން ސައުތު އޭ ި
އ
މސީލް ކުރުމަށް ޓަކަ ި
އޖެ ތަ ް
ޓސް ގައި ރާ ް
އޮޕޮޓިނިއު ީ

 25ފެބްރުއަރީ  2015އިން  01މާރޗް

ލ
ނިއު ޑެއް ީ

 2015އަށް

ނޑް
ނސް އެ ް
ނސްޓަރ ފޮރ އާރތް ސައި ް
މީޓިންގް ޓު މި ި
މށް
ރ ަ
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރ ް
ޓެކްނުލޮޖީ ގައި ާ

ކ
ސްރީލަން ާ

 16މާރޗް  2015އިން

މންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް) އެކްޕެންޑަޑް
ޔރަ ަ
އންވަ ަ
ދަ ގުލޯބަލް ެ
އޖެ ތަމްސީލް
ރ ް
ނސީ ވޯކްޝޮޕް ގައި ާ
ކޮންސިޓީޓްއެ ް

 20މާރޗް  2015އަށް

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި

 18މާރޗް  2015އިން  26މާރޗް 2015

ސ
ޕެރި ް

ށ
އަ ް

ތމްސީލް
ރއްޖެ ަ
ތ ގައި ާ
ރ ް
ނބަލް ގު ޯ
ސސްޓެއި ަ
ކުލައިމެޓް ފޮރ ަ
ށ
ކުރުމަ ް

ސ
ލދޭ ް
ބަނގު ަ

 02އެޕްރީލް  2015އިން

ޖނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮފް ދަ ނެންސެން
ދަ ރީ ަ
ނޖް ޑިޒާސްޓާރ އެންޑް
ޝއޭޓިވް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭ ް
އިން ި

 06އެޕްރީލް  2015އަށް

އސަން
ޑއަން ޯ
ނޑް އިން ި
ސއާ އެ ް
މން މޮބިލިޓީ އިން އޭ ި
ހިއު ަ
އ
ރމަށްޓަކަ ި
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރާ ް
ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

 05އެޕްރީލް  2015އިން

ކސްޓީންތް މީޓިންގ އޮފް ދަ ބޯޑު
ނޑް ދަ ސި ް
ބޯޑު އެ ް

 12އެޕްރީލް  2015އަށް
 11އެޕްރީލް  2015އިން

އ
ކ ި
މސީލް ކުރުމަށްޓަ ަ
އޖެ ތަ ް
ކޮމިޓީގައި ރާ ް
 18އެޕްރީލް

ރ
ޕ ު
ސިންގަ ޫ

 2015އަށް
 12އެޕްރީލް  2015އިން

އޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް
ދަ ޓްވެންޓީ ފިފްތް މީޓީންގ އޮފް ދަ ެ

އޖެ
ގއި ރާ ް
ނބަލިޓީ ކޯސް ަ
ޓއި ަ
ނޑް ސަސް ެ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެ ް
އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލް ކު ު

 19އެޕްރީލް

ނ
ޖާރމަ ީ

ޝނަލް
ޒންގ ދަ ނޭ ަ
އެން.އޭ.ޕީ އެކްޕޯރ  2015ރިއަލައި ި
މސީލް
ރއްޖެ ތަ ް
ގއި ާ
ސ ަ
ރސަ ް
އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްލޭން ޕް ޮ

 2015އަށް

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި
 13އޭޕްރީލް 2015

އ
ކޮރެ ާ

 13އެޕްރީލް  2015އިން

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

ނސް
ސޓީރިއަލް ކޮންފަރެ ް
ނތް ވޯލްޑް ވޯޓާރ ފޯރަމް މިނި ް
ސެވަ ް
ށ
ރމަ ް
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރ ް
ގައި ާ

އޖެ
ރ ް
އން.ޑީ.ސީ) ގައި ާ
އއިެ .
އޝަން( ަ
ރބި ު
ނޭޝަނަލީކޮންޓް ި

 17އެޕްރީލް  2015އަށް
 14އެޕްރީލް  2015އިން
 19އެޕްރީލް  2015އަށް

ޑ
ޑ ް
އން އިންޓެން ަ
ގުލޯބަލް ވާރކްޝޮޕް ޮ
އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލް ކު ު

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

ޑ ޕްރެކްޓީސް،
އންސް ،ގު ް
ޕރި ަ
ވޯކްޝޮޕް އޮން އެކްސް ީ
ރސަސް
ނޑް އޮން ދަ ޕް ޮ
އންޑް ީ
ލެޝަންސް ލާންޑް ،ގެޕްސް ެ
ނޝަނަލް އެޑަޕްޓޭޝަން
އމްޕްލިމެންޓް ޭ
ޓު ފޯމިއުލޭޓް އެންޑް ި
ރމަށް ޓަކައި
ތމްސީލް ކު ު
ރއްޖެ ަ
ޕްލޭން ގައި ާ
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 17އޭޕްރީލް  2015އިން  23އޭޕްރީލް

އ
ޔޫ.އެސްޭ .

 2015އަށް

އވެރި ވުމަށް.
މގައި ބަ ި
ވު ު

 17އެޕްރީލް  2015އިން

ކ
ޑެންމާ ް

އޖެ
ނާމާ އެކަޑަމީ ސްޕިރިންގ ކޯސް  2015ގައި ރާ ް
އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލް ކު ު

 26އެޕްރީލް  2015އަށް
 19އޭޕްރީލް  2015އިން  24އޭޕްރީލް

ޝ
ދ ް
ނގުލަ ޭ
ޑާކާ/ބަ ް

 2015އަށް

ޓ
ރއު ް
އން ސައުތު އޭޝިޔާ ޑް ަ
ޓވް ވާރކްޝޮޕް ޮ
"އިންޓަރެކް ި
ވމަށް.
ވރި ު
އ ެ
ގއި ބަ ި
މ ަ
ލވު ު
ބއްދަ ު
ސސްޓަމް" ަ
މޮނިޓަރިންގ ި

 21އޭޕްރީލް  2015އިން  23އޭޕްރީލް

ސިންގަޕޯރ

 2015އަށް

ޝއާ  2015ކޮންފަރެންސް އެންޑް
ދަ އިންޓަރމެޓް އޭ ި
މސީލް ކުރުމަށް
ރއްޖެ ތަ ް
ގއި ާ
ޝން ަ
ގޒިބި ަ
އެ ް

 26އެޕްރީލް  2015އިން

ޔ
ބއް ާ
އރަ ި
އދި ަ
ސަ ު

ކޝޮޕް އޮން ކާރބަން
ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްޕާރޓް ވާރ ް
ރއް
މންޓް ގައި ާ
އމްޕްލި ެ
ނޑް އިޓްސް ި
ޖމަންޓް އެ ް
މެނޭ ް

 02މެއި  2015އަށް
 28އެޕްރީލް  2015އިން

އދަލު
ނޑް ކުލައިމެޓް ބަ ް
އ ް
އން އެނަރޖީ ެ
މސް ޮ
މޭޖަރ އެކޮނޮ ީ

އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލްކު ު
 30އެޕްރީލް

ކ
ސްރީލަން ާ

ށ
ނގުމަ ް
ވސާ ެ
ނވާ ި
ދއުމަށް ބޭނު ް
މނަށް ި
ޖަރު ަ

 2015އަށް
 08މެއި  2015އިން  15މެއި  2015އަށް

 10މެއި  2015އިން

ޑސީ،
ވޮޝިންޓަން ީ

ސބްކޮމެޓީ
ޓމެންޓް ފަންޑް ،ސްރެޕް ަ
ނވެސް ް
ކުލައިމެޓް އި ް

ކ
މރި ާ
އެ ެ

މީޓިންގ

ނ
މ ީ
ޖަރ ަ

ނ
ސްޓަޑީ ޓުއަރ ޓު ޖަރމަ ީ

 20މެއި 2015
 10މެއި  2015އިން  2015 21އަށް

ޑ
ތައިލެން ް

 10މެއި  2015އިން

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

ނވަޔަރމެންޓަލް
އންޑް އެ ް
މނިސްޓާރސް ެ
ފަސްޓް ފޯރަމް އޮފް ި
ރމަށް
މސީލް ކު ު
އޖެ ތަ ް
ޓސް ގައި ރާ ް
އޮތޯރި ީ

އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލް ކު ު

 20މެއި  2015އަށް
 12މެއި  2015އިން

ރއްޖެ
ރލް ސްޓެޓަޖީ ގައި ާ
ޓ ަ
އމެޓް ނިއު ް
ސަޕޯޓްސް އޮފް ދަ ކްލަ ި

ނ
ޗައި ާ

ލކޭޝަން އެންޑް
ސެމިނަރ އޮން ސޯލަރ އެނަރޖީ އެޕް ި
ޓ
ޖމަން ް
މެނޭ ް

 09ޖޫން 2015
 13މެއި  2015އިން  16މެއި  2015އަށް

ޔ
އިންޑި ާ

 15މެއި  2015އިން

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

ނސީ
މންޓް ފެސިލިޓީ ކޮންސްޓިޓުއެ ް
ޔރަން ަ
ނވަ ަ
ގުލޯބަލް އެ ް
ށ
ރމަ ް
ތމްސީލް ކު ު
ރއްޖެ ަ
މީޓިންގް ގައި ާ

އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލްކު ު

 21މެއި  2015އަށް
 18މެއި  2015އިން

އޖެ
ރ ް
ލގް ވީ.އައި .ގައި ާ
ބގް ކްލައިމެޓް ޑައި ޮ
ޕެޓާސް ާ

ސ
ފިލިޕިއަން ް

ޖނަލް ވާރކްޝޮޕް ފޮރ
ރމް ރީ ަ
ނރަބަލް ފޯ ަ
ކްލައިމެޓް ވެލް ަ
އ
ކ ި
ރމަށްޓަ ަ
ތމްސީލްކު ު
ރއްޖެ ަ
ގއި ާ
ސއާ ަ
އޭ ި
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 22މެއި  2015އަށް
 21މެއި  2015އިން

ފރިކާ
ސެނިގާލް/އެ ް

ރވުމަށް.
ވ ި
ބއި ެ
ގއި ަ
ނސް ަ
" 04ވަނަ  AfricaSANކޮންފަރެ ް

 27މެއި  2015އަށް
 23މެއި  2015އިން  21ޖޫން 2015

ނ
މ ް
ޖާރ ަ

 24މެއި  2015އިން

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

ޖ
ރއް ެ
ނސް ގައި ާ
ކންފަރެ ް
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް ޮ
ރމަށް
ތަމްސީލް ކު ު
އޖެ
ރ ް
ފރެންސް ގައި ާ
ނސް ކްލައިމެޓް ކޮން ަ
ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަ ް
އ
ރމަށް ޓަކަ ި
ތަމްސީލް ކު ު

 14ޖޫން  2015އަށް

 24މެއި  2015އިން

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

ގއި
ނސް ަ
ނޖް ކޮންފަރެ ް
ނސް ކްލައިމެޓް ޗޭ ް
ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަ ް
އ
މށްޓަކަ ި
މސީލުކުރު ަ
އޖެތަ ް
ރާ ް

 13ޖޫން  2015އަށް
 26މެއި 2015އިން
 28މެއި  2015އަށް

ގ
ނން ް
ރއި ި
ދމުގެ ޓް ެ
ކާދުހެ ު

ގމާ،
ވެލި ަ
ކ
ސްރީލަން ާ

 28މެއި  2015އިން  29މެއި  2015އަށް

ނ
ގާރބޮ ް

 30މެއި  2015އިން  07ޖޫން  2015އަށް

ކ
ރބީ/އެފްރި ާ
ނައި ޯ

 07ޖޫން  2015އިން

ގ
ހަމްބާރ ް

ރ
އވެ ި
ބ ި
ގއި ަ
ނޝިއޭޓިވް ަ
އ ި
ސއުތް ި
އމެޓް ަ
ލޯންޗް އޮފް ދަ ކުލަ ި
ވުމަށް
ނގާ
ޅގެން ހި ް
ނޕް ގު ި
އއި ޔު ެ
ގއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ާ
އހީ ަ
ޖެފްގެ ެ
ސސަސް
އންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރި ޯ
އިންޕްލިމެންޓިންގ ި
އޝަން
ޑއަން ޯ
ޖމަންޓް އިން އެޓްލާންޓިކް އެންޑް އިން ި
މެނޭ ް
އވުނު
ތކާއި ގުޅޭ ބޭ ް
މޝްރޫޢު ަ
ޑވެލޮޕްމަންޓް ަ
ނޑްސް ި
އައިލެ ް
ރވުމަށް.
އވެ ި
ބ ި
ގއި ަ
ވމު ަ
އދަލު ު
ބަ ް
ގއި
އމްޕެކްޓްޓޫސީ ޕްރޮޖެކްޓް ަ
ފައިނަލް މީޓިންގ އޮފް ދަ ި
އ
ކރުމަށް ޓަކަ ި
އޖެ ތަމްސީލް ު
ރާ ް

 12ޖޫން  2015އަށް
 10ޖޫން  2015އިން

ނ
މ ީ
ޖާރ ަ

އސިއާ
ކޝޮޕް ފޮރ ދަ ޭ
ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ ވާރ ް
ނސް އޮން
ޕއަން ރީޖަ ް
ޕެސިފިކް އެންޑް އެސްޓާން ޔޫރަ ި

 16ޖޫން  2015އަށް

ގއި
ނސް ަ
ޝން އެކްޝަ ް
ރއޭޓް މިޓިގޭ ަ
ޕރޮޕް ި
ނޭޝަނަލީ އެ ް
އ
ރމަށްޓަކަ ި
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރާ ް

 21މެއި  2015އިން  26މެއި  2015އަށް

ޔ
ނޑި ާ
މަނިޕޫރު/އި ް

ނޑް
ޔސް ލުކް އީސްޓް ޕޮލިސީ – އެކްޓަ އީސްޓް އެ ް
"އިންޑި ާ
ގއި
ޕ ަ
ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ :ބިޔޯންޑް ބޯޑާރސް" ވާރޝޮ ް
ވމަށް.
ރ ު
އވެ ު
ބަ ި

 15ޖޫން  2015އިން  11ޖުލައި  2015އަށް

ޖައިކާ

ސއި،
ކަން ަ

ގ
ނން ް
މއި ބެހޭ ޓްރެ ި
ކރު ާ
ކުނި މެނޭޖު ު

ނ
ޖަޕާ ް
 19ޖޫން  2015އިން

ނ
ޖަޕާ ް

ޖ
ނ ކްލައިމެޓް ޗޭން ް
ޖސް އޮ ް
މންޓް އޮފް ސްޓްރަޓެ ީ
ޑިވެލޮޕް ަ
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 01އޮގަސްޓް  2015އަށް
 21ޖޫން  2015އިން

ސ
ޕެރި ް

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި

 26ޖޫން  2015އަށް
 28ޖޫން  2015އިން

މސީލް
އޖެ ތަ ް
ގއި ރާ ް
ނސް ަ
އނޭ ް
ޑައިލޮގް އޮން ކްލައިމެޓް ފަ ި

ކ
ޑެންމާ ް

ގއި
މންޓް ަ
ޕސިޓީ ޑިވެލޮޕް ެ
ކޝޮޕް އޮން އައި.އ.ޑީ.ސީ ކެ ޭ
ދަ ވާރ ް
އ
ކ ި
ކރުމަށްޓަ ަ
އޖެ ތަމްސީލް ު
ރާ ް

 04ޖުލައި  2015އަށް
 19ޖޫން 01-އޮގަސްޓް 2015

ނ
ޖަޕާ ް

ޖ
ނ ކްލައިމެޓް ޗޭން ް
ޖސް އޮ ް
މންޓް އޮފް ސްޓްރަޓެ ީ
ޑިވެލޮޕް ަ

 08ޖުލައި  2015އިން  12ޖުލައި 2015

އ
ޑ ާ
އިން ި

އޖެ
ގއި ރާ ް
ނސް ަ
ރއަލް ކޮންފަރެ ް
ނސްޓީ ި
މސް މި ި
ރއި ް
ސެކަންޑް ަ

ށ
އަ ް
 02އޮގަސްޓް  2015އިން  05-އޮގަސްޓް

ށ
ރމަ ް
ތަމްސީލް ކު ު
އ
މެލޭޝި ާ

މ
ނސިންގ ފޯރަ ް
ފއިނޭ ް
އބަލް އެނަރޖީ ަ
ރިނި ު

2015
 09އޮގަސްޓް  2015އިން

މ
މިޔަން ާ

ނ
ކޝޮޕް އޮން ނޭޝަނަލް އެޑަޕްޓޭޝަ ް
ރީޖަނަލް ޓްރޭނިންގ ވާރ ް
ލ
މސީ ު
ރއްޖެ ތަ ް
ނގައި ާ
އން ރީޖަ ް
ޕްލޭންސް ފޮރ ދަ އޭސި ަ

 15އޮގަސްޓް  2015އަށް

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި

 21އޮގަސްޓް  2015އިން  05ސެޕްޓެމްބަރ

މ
ޕރުެ /
ކުއަރލަލަން ޫ

ޑ
ނންގ އެން ް
ނޖަރ ޓްރެއި ި
ޝން މެ ޭ
ނސްޓްރަކް ަ
ވރޭޖް ކޮ ް
"ސް ަ

 2015އަށް

ލޭޝިޔާ

އ
ގ ި
އދި ަ 2
ރއިންގ މޮޑިއުލް ަ 1
ރމް" ޓަ ެ
ރގް ާ
ޝން ޕް ޮ
އެކްރިޑްޓޭ ަ

 23އޯގަސްޓް  2015އިން  05ސެޕްޓެމްބަރ

ރ
ޕ ު
ސިންގަ ޫ

ވމަށް.
ރ ު
އވެ ި
ބަ ި

 2015އަށް

ދވި
ނ ެ
ނ ކުރިއަށް ގެ ް
ފރާތު ް
ނޑޭޝަން" ގެ ަ
"ޓެމަސެކް ފައު ް
ގއި
މ ަ
ގރާ ް
ނޑޭޝަން ވޯޓަރ ލީޑަރޝިޕް" ޕްރޮ ް
"ޓެމަސެކް ފައު ް
ރވުން.
އވެ ި
ބަ ި

 24އޮގަސްޓް  2015އިން

ސ
ޕެރި ް

އ
ލ ކުރުމަށްޓަކަ ި
ތމްސީ ް
ރއްޖެ ަ
ކގައި ާ
ބސެޑަރ ވީ ް
އެމް ެ

 9ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް
 25އޮގަސްޓް  2015އިން

ނ
ޖާރމަ ީ

ލ
މސީ ް
ގއި ރާއްޖެ ތަ ް
ޝން ަ
ޕްލެޓްފޯމް ފޮރ އެންޗާސްޑް އެކް ަ

 7ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް
 30އޮގަސްޓް 05-ސެޕްޓެމްބަރ 2015

 7ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި
ވ
ނޯރ ޭ

ނ
ޖާރމަ ީ

 17ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް

ސ
ނ ް
ކޓް އޮޕަރޭޝަ ް
ރސިޓީ މާރ ެ
ވަރކްޝޮޕް އޮން އިލެކްޓް ި

ޖ
އ ެ
ރ ް
ާ
ޝން ކޮމިޓީގައި
އެއިޓްތް މީޓިންގ އޮފް އެޑަޕްޓޭ ަ
އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލްކު ު

 14ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް
 12ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން

ނ
ޑ ހޮކް ވާރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ދަ ޑާރބަ ް
ދ އޭ ީ
ސެޝަން އޮފް ަ

ޖަޕާން

އ
ގ ި
ޑސް ަ
ކޝޮޕް ފޮރ ސި ް
ރޑިނެސް ސަޕޯރޓް ވާރ ް
ޖީ.ސީ.އެފް ެ
އ
ރމަށްޓަކަ ި
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރާ ް
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 15ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން 20

ނ
ބޫޓާ ް

ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް

ސނިޓޭޝަން ގެ  08ވަނަ
ނސް އޮން ެ
ޝއަން ކޮންފަރެ ް
ތއޭ ި
ސައު ު
އިންޓަރ

ކަންޓްރީ

ވާރކިންގ

ގރޫޕް"
ު

އ
މގަ ި
ލވު ު
އދަ ު
ބަ ް

ވމަށް.
ރ ު
އވެ ި
ބަ ި
 26ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން

ރ
ޕ ު
ސިންގަ ޫ

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި

 03އޮކްޓޫބަރ  2015އަށް
 26ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން

ލ
ތމްސީ ް
ރއްޖެ ަ
ގއި ާ
ނސް ަ
އމެޓް ފައި ޭ
ގރީން ކްލަ ި
ކޯސް އޮން ް

ޑ
ތައިލޭން ް

ލ
ކޝޮޕް އޮން ނޭޝަނަ ް
ސއަރިންގ ވާރ ް
ެ
ރީޖަނަލް ނޮލެޖް
އ
އސި ާ
ޑޓޭޝަން އިން ޭ
ކރި ި
މންޓިންގ އެންޓިޓީސް އެ ް
އިމްޕްލި ެ

 30ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް

އ
ސލް ކުރުމަށްޓަކަ ި
މ ީ
ރއްޖެ ތަ ް
ގއި ާ
ޕސިފިކް ަ
އެންޑް ދަ ެ

 26ސެޕްޓެމްބަރ 11-އޮކްޓޯބަރ 2015

ނ
ސްޕެއި ް

ސ
ސސްޓަމް ް
ނއުބަލް އެނަރޖީ ި
ބރިޑް ރި ި
އ ް
ވަރކްޝޮޕް އޮން ހަ ި

 27ސެޕްޓެމްބަރ 01-އޮކްޓޯބަރ 2015

ސ
ފިލިޕީން ް

ޕ އޮން ޕްރޮމޯޓިންގ ދަ
ރޖަނަލް ވަރކްޝޮ ް
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ީ

 04އޮކްޓޫބަރ  2015އިން

އ
ކްރޯޝި ާ

ޒމް ފޮރ ޕޯސްޓް 2020
ނ ަ
އމް އެންޑް ދަ މާރކެޓް މެކޭ ި
ސީ.ޑީެ .

އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތަމްސީލް ކު ު

 10އޮކްޓޫބަރ  2015އަށް
 04އޮކްޓޫބަރ  2015އިން

ނ
ޖާރމަ ީ

ޑ
ޓޝަން ފަން ް
ކސްތް މީޓީންގ އޮފް ދަ އެޑަޕް ޭ
ދަ ޓުވެންޓީ ސި ް
އ
ސގަ ި
ކމިޓީ ް
އފް ދަ ބޯޑު ޮ
ސވަންޓީންތް މީޓިންގ ޮ
އންޑް ދަ ެ
ބޯޑު ެ

 11އޮކްޓޫބަރ  2015އަށް
 10އޮކްޓޫބަރ  2015އިން

ޖ
އ ެ
އއި.ޕީ.ސީ.ސީ ގައި ރާ ް
ޝން އޮފް ދަ ަ
ދަ ފޯޓީ ސެކެންޓް ސެ ަ

އ
ރމަށްޓަކަ ި
އޖެ ތަމްސީލް ކު ު
ރާ ް
ކ
މޮރޮ ޯ

ރމް
އއި.އެން.ޑީ.ސީ ފޯ ަ
ގްލޯބަލް ަ

 15އޮކްޓޫބަރ  2015އަށް
 11އޮކްޓޯބަރ  2015އިން  17އޮކްޓޯބަރ

ޑ
ތއިލެން ް
ބެންކޮކްަ /

 2015އަށް
 13އޮކްޓޫބަރ  2015އިން

ސ
ނ ް
ވއަލަ ް
ރންކިންގ ކޮލިޓީ ސާރ ި
އން ޑް ި
"ބައި ރީޖިނަލް މީޓިން ޮ
ވމަށް.
ރ ު
އވެ ި
މގައި ބަ ި
ލވު ު
ބއްދަ ު
މނިޓަރިންގ" ަ
އެންޑް ޮ

ނ
ޖާރމަ ީ

ނ
ސެޝަން އޮފް ދަ އޭޑީ ހޮކް ވާރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ދަ ޑާރބަ ް
ޕްލެޓްފޯމް

 25އޮކްޓޫބަރ  2015އަށް

ފޮރ

އެންޗާސްޑް

ކޝަން
އެ ް

އަދި

ޑ
ނއިޓަ ް
ޔު ަ

ދ
ރންސް ސެޝަން އޮފް ަ
އމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަ ެ
ނޭޝަންސް ކްލަ ި
އ
ރމަށްޓަކަ ި
ތމްސީލް ކު ު
ރއްޖެ ަ
ޕގައި ާ
އޭޑީ ީ

 17އޮކްޓޯބަރ  2015އިން  22އޮކްޓޯބަރ

ނ
އމާން/ޖޯޑަ ް
އަ ް

 2015އަށް
 30އޮކްޓޯބަރ  2015އިން

ފ
ކސަސް ޓު ސޭ ް
ޓއިނިންގ އެ ް
އންޑް ސަސް ެ
ރސިންގ ެ
"އިންކް ީ
ރވުމަށް.
އވެ ި
އ ބަ ި
ގ ި
ނސް ަ
ޑްރިންކިންގ ވޯޓަރ" ކޮންފަރެ ް

އ
ބ ާ
ޒެމް ި

ޑ
ރން ކްލައިމެޓް ފަން ް
އިލެވެންތް ބޯޑް މީޓިންގ އޮފް ދަ ގް ީ

 07ނޮވެމްބަރ  2015އަށް
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 02ނޮވެމްބަރ  2015އިން  07ނޮވެމްބަރ

ނ
ޖަޕާ ް

މ
އސް.ޓީ ފޯރަ ް
ދގެ އީެ .
ޙއް ު
ސރަ ަ
ޝއާ ަ
ވނަ އޭ ި
ނުވަ ަ

 2015އަށް
 03ނޮވެންބަރ  2015އިން  06ނޮވެންބަރ

އ
ޑުބާ ީ

 2015އަށް
 07ނޮވެމްބަރ  2015އިން

ނގް އޮފް ދަ ޕާރޓީސް ޓު ދަ
ވންތް މީޓި ް
ޓުވެންޓީ ސެ ަ
ށ
ވމަ ް
އވެރި ު
ރއަލް ޕޮރޮޓޮކޯލް (މޮޕް  )27ގައި ބަ ި
މޮންޓު ި

ޕެރިސް

ސ
ޕްރީ -ކޮޕް  /ޕެރި ް

 12ނޮވެމްބަރ  2015އަށް
 16ނޮވެމްބަރ  2015އިން  21ނޮވެމްބަރ

ނޭޕާލް

މ
އސް.ޓީ ފޯރަ ް
ދގެ އީެ .
ޙއް ު
ސރަ ަ
ޝއާ ަ
ވނަ އޭ ި
ނުވަ ަ

 2015އަށް
 17ނޮވެމްބަރ  2015އިން

ކ
ސްރީލަން ާ

ށ
ނގުމަ ް
ނވާ ވިސާ ެ
ބނު ް
ރވުމަށް ޭ
ވ ި
ކޮޕް  21ގައި ބައި ެ

 19ނޮވެމްބަރ  2015އަށް
 17ނޮވެމްބަރ  2015އިން

ޑ
ތައިލޭން ް

ޝއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް
ފޯ އެގްރިކަލްޗަރ އިން އޭ ި

 21ނޮވެމްބަރ  2015އަށް
 21ނޮވެމްބަރ  2015އިން

ޕެރިސް

ޑ
ނ ް
ބެންކޮކް ،ތައިލޭ ް

 2015އަށް
 30ނޮވެންބަރ  2015އިން  06ޑިސެންބަރ

ޔުނައިޓެޑް

ޝންސް
ނޭ ަ

ޓ
އމެ ް
ކްލަ ި

ޗޭންޖް

ސ
ރން ް
ކޮންފަ ެ

COP21/CMP

 15ޑިސެމްބަރ  2015އަށް
 23ނޮވެމްބަރ  2015އިން  01ޑިސެމްބަރ

ކ
އން މޭކިންގ ދަ  UNFCCCވޯ ް
ޖނަލް ވޯކްޝޮޕް ޮ
ދަ ރީ ަ

ޝއާ ޕެސިފިކް ކްލީން އެއަރ
ޖޮއިންޓް ފޯރަމް އޮފް ދަ އޭ ި
ޕ
ޕާރޓްނާރޝި ް

ސ
ފްރާން ް

ރވުން
ވ ި
ކޮޕް  21ގައި ބައި ެ

2015
 01ޑިސެންބަރ  2015އިން  14ޑިސެންބަރ

ސ
ޕެރި ް

ށ
ވމަ ް
ވރި ު
ކޮފް  21ގައި ބައި ެ

 2015އަށް
މބަރ
 07ޑިސެމްބަރ  2015އިން  09ޑިސެ ް

ގމާ،
ވެލި ަ

 2015އަށް

ކ
ސްރީލަން ާ

ގ
ނ ް
ރއިނި ް
މގެ ޓް ެ
ކާޑުހެދު ު

143

ދަތުރުކުރި ތާރީޚް
 16ޖެނުއަރީ  2015އިން 17

ދަތުރުކުރި ރަށް

ދަތުރުގެ ބޭނުން

އައްޑޫ ސިޓީ

ޤއިމު ކުރުމަށް
ގއި ާ
އޑޫ ަ
ޕޮއިސްޑް ގެ ދަށުން އަ ް

އރީ  2015އަށް
ޖެނު ަ

ސސްޓަމް
އވާ ސޯލާރ ި
ފ ި
ހަމަޖެހި ަ
ފއިވާ ތަން
މޖެހި ަ
ރމަށްޓަކައި ހަ ަ
އމުކު ު
ޤާ ި
ށ
ރމަ ް
ރސާކު ު
ދި ާ
އންޑް
އސް.އެމް.އީ ެ
ރމް ފޮރ ެ
ރގް ާ
"ސޯލަރ ޕަވަރ ޕް ޮ

 24ޖެނުއަރީ 2015

ކ.މާފުށި

 04ފެބުރުއަރީ  2015އިން 07

ތމް ،ރަ.
ހއ .ތުރާކުނު ،ށ .ކަނޑި ީ

ތއްތު
އަލިފުޅު ު

ރއަރީ 2015
ފެބު ު

ދ
ވރީ އަދި ރ .ވާ ޫ
އ ަ
މަޑު ް

މގެ
ޒ ު
ރދަމާ ނި ާ
ނ ު
ރވޭ ފެނާއި ަ
އމް ކު ެ
ގއި ޤާ ި
ތުރާކުނު ަ

 04ފެބުރުއަރީ  2015އިން 12

މދޫ ،ހއ .ތުރާކުނު އަދި ހއ.
ހދ .ހަނި ާ

ދ
ޢގެ ދަށުން ހދ .ހަނިމާ ޫ
މޝްރޫ ު
ަ
ސންގ
ހައު ި

ރއަރީ 2015
ފެބު ު

ށ
ހޯރަފު ި

ގ
ޝން ެ
ފއުންޑޭ ަ
ފޅުތުއްތު ަ
މއި އަލި ު
ދމާ ނިޒާ ާ
ނަރު ަ

 19-18ފެބްރުވަރީ 2015

ދ
ސ .ހިތަ ޫ

 23ފެބުރުއަރީ 2015

ށ
ށތަކަ ް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަ ް

މށް
ރވު ަ
ވ ި
ބއި ެ
ގއި ަ
މނާ ަ
އނަރސް" ސެ ި
ހޯމް ޯ

އަމަލީ

ނގެ
ޑޝަ ް
ފައުން ޭ
މގެ
ފެށު ު

ސއްކަތް
މަ ަ

ރތުން
ފަ ާ

ހއ.

މއްޔާތާއި،
ރސް ި
ަ

ޓގެ ދަށުން ށ .ކަނޑިތީމް،
އއި.ޕީ ގެ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
ރމަށް
ޤއިމް ކު ު
ރގައި ާ
އވަ ީ
ޑ ް
އދި ރ .މަ ު
ރ .މީދޫ ަ
ދމާ
ނަރު ަ

އވާ
ފ ި
ހަމަޖެހި ަ

ފެށުމުގެ

މ
ޒ ް
ނި ާ

ވރިވުން.
އ ެ
ގއި ބެ ި
ތ ަ
ސމިއްޔާ ު
ރަ ް

އ
އމް ކުރެވޭ ފެނާ ި
ގއި ޤާ ި
ފަރާތުން ހއ .ތުރާކުނު ަ
ގ ދަށުން ހއ.
ބޖެޓް ެ
އއި ޕީ ަ
އސްަ .
އދި ޕީެ .
ދމާ ަ
ނަރު ަ
ގއި
ހޯރަފުށީ ަ

އމް
ޤާ ި

ރވޭ
ކު ެ

ރދަމާ
ނަ ު

މ
ނޒާ ް
ި

ރމަށް.
އިންސްޕެކްޓް ކު ު
ވސް
ވ މޯލްޑި ް
އ ާ
ކރަ ް
މސައްކަތް ު
ގއި ަ
އައްޑޫ ސިޓީ ަ
އވާ
ކތް ކުރަ ް
ސއް ަ
ގއި މަ ަ
ސ ަ
ވސަ ް
ކަސްޓަމްސް ސާ ި
މންޓް
ރއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސް ަ
ނނަށް މޮންޓް ި
ބޭފުޅު ް
ނ
ޖރޭޝަ ް
ރފްރި ަ
ނގައި ެ
ރމް ހި ް
ރގް ާ
ޓްރެއިނިންގ ޕް ޮ
ކރާ
މސައްކަތް ު
ރގައި ަ
ދއި ާ
ނން ާ
އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަ ި
ނ
ޓސަސް އި ް
ނނަށް ގުޑް ސަރވިސް ޕްރެކް ި
ބޭފުޅު ް
ޝން
ރޖެރޭ ަ
ރެފް ި

އެންޑް

ނ
އއަރ-ކޮންޑިޝަނި ް
ެ

ށ
އވުމަ ް
ބ ް
ނގް ޭ
ޓޮރެއިނި ް
ގ
އމް ކުރެވޭ ފެނު ެ
ގއި ޤާ ި
ޓގެ ރަށްތަކު ަ
އައްޑޫ ސި ީ
ގއި
ދ ަ
ހއް ު
މދު ސަރަ ަ
އއްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ެ
މއާއި ަ
ނިޒާ ް
އމް
ޤާ ި

ކުރެވޭ

ދމާ
ނރު ަ
ަ

ގ
މ ެ
ނިޒާ ް

ތ
މަސައްކަ ް

ރމަށް.
އިންސްޕެކްޓް ކު ު

144

 02މާރޗް 2015

އިން

ޑ
އއ .ތޮއް ޫ

 03މާރޗް  2015އަށް

IMPACT2C

އމްޕްޓަން
ސއުތު ެ
ަ
ގެ ދަށުން

ނނަ
ސމަށް އަ ް
މ ު
ޫ
ނއެކު
ފޅުން ާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭ ު
ށ
ތއް ކުރުމަ ް
ދރާސާ ަ
ކބެހޭ ި
ބަދަލުތަ ާ

 05މާރޗް  2015އިން 06

ދ
ށ .މިލަން ޫ

މާރޗް  2014އަށް

އ
ގ ި
ޓގެ ދަށުން ށ .މިލަންދޫ ަ
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
ގ
މ ެ
ތޠާޙު ކުރު ު
ނޒާމް އިފް ި
ރދަމާ ި
ރވޭ ނަ ު
އމް ކު ެ
ޤާ ި
ޔމަށް.
ގންދި ު
ރއަށް ެ
ސމިއްޔާތު ކު ި
ރަ ް

 09މާރޗް  2015އިން 10

ލ
މމިގި ި
ބދޫ ،އދާ .
މހި ަ
އދަ .

ށ
ޒމް ބެލުމަ ް
މގެ ނި ާ
ކުނި ނައްތާލި ު

މާރޗު  2015އަށް
 21މާރޗް  2015އިން 23

ދ
ނ ޫ
ހވަ ް
ހއ .އި ަ

މާރޗް  2014އަށް

ގއި
ތ ަ
މނާސަބަ ު
ު
ހގެ
ދވަ ު
ު
ޔގެ ފެނުގެ
ޔގެދުނި ޭ
ދުނި ޭ
ށ
އވުމަ ް
ބ ް
ގއި ޭ
ދ ަ
ހވަން ޫ
ފރާތުން ހއ .އި ަ
ޓރީގެ ަ
މިނިސް ް
ނދިޔުމަށް.
އށް ގެ ް
ތއް ކުރި ަ
އވާ ހަރަކާތް ަ
ފ ި
ހަމަޖެހި ަ

 25މާރޗް  2015އިން 26

ކ
އމުލަ ު
ޏ.ފުވަ ް

ށ
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަ ް
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

މާރޗް  2015އަށް
 02މާރޗް 2015

އިން

ޑ
އއ .ތޮއް ޫ

ނނަ
ސމަށް އަ ް
މ ު
ޫ
ނއެކު
ފޅުން ާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭ ު

 03މާރޗް  2015އަށް
 04އޭޕްރިލް  2015އިން 05

IMPACT2C

ގެ

ދަށުން

އމްޕްޓަން
ސއުތު ެ
ަ

ށ
ތއް ކުރުމަ ް
ދރާސާ ަ
ކބެހޭ ި
ބަދަލުތަ ާ
އ
އމުލަ ް
ޏ.ފުވަ ް

ށ
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަ ް
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

އޭޕްރިލް  2015އަށް
 06-05އޭޕްރިލް 2015

ށ
ދއްފު ި
ހދ .ކުޅު ު

 08އޭޕްރީލް  2015އިން 13

ރ
ރ .އުނގޫފާ ު

ވސް
ވ މޯލްޑި ް
އ ާ
ކރަ ް
މސައްކަތް ު
ގއި ަ
ފށީ ަ
ހދ .ކުޅުދު ު
އވާ
ކތް ކުރަ ް
ސއް ަ
ގއި މަ ަ
ސ ަ
ވސަ ް
ކަސްޓަމްސް ސާ ި
މންޓް
ރއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އެންފޯސް ަ
ނނަށް މޮންޓް ި
ބޭފުޅު ް
ނ
ޖރޭޝަ ް
ރފްރި ަ
ނގައި ެ
ރމް ހި ް
ރގް ާ
ޓްރެއިނިންގ ޕް ޮ
ކރާ
މސައްކަތް ު
ރގައި ަ
ދއި ާ
ނން ާ
އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަ ި
ނ
ޓސަސް އި ް
ނނަށް ގުޑް ސަރވިސް ޕްރެކް ި
ބޭފުޅު ް
ޝން
ރޖެރޭ ަ
ރެފް ި

އެންޑް

ނ
އއަރ-ކޮންޑިޝަނި ް
ެ

ށ
އވުމަ ް
ބ ް
ނގް ޭ
ޓޮރެއިނި ް

އޭޕްރީލް  2015އަށް

ށން  7އެޕްރީލް 2015
ރޖެކްޓުގެ ދަ ު
އއި.ޒެޑް ޕް ޮ
ޖީަ .
ނ އެނަރޖީ
ރވު ު
ހވާލުކު ެ
ފރު ސްކޫލަށް ަ
ގައި އުނގޫ ާ
ޖ ކިޓުތަކާއި
އބަލް އެނަރ ީ
ރނި ު
އންސީ އަދި ި
އެފިޝި ެ
ށ
ވމަ ް
ބއް ު
މށް ވާރޝޮޕެއް ޭ
މއުލޫމާތު ދިނު ަ
ގުޅޭ ަ

 10އޭޕްރިލް  2015އިން 12
އޭޕްރިލް  2015އަށް

ލ.ފޮނަދޫ

ހ
ހރި ާ
އތޮޅުގެ ު
ށން ލާމު ަ
ޓގެ ދަ ު
ލެކްރެޑް ޕްރޮޖެކް ް
އގެ
ރަށެ ް

ވޭސްޓް

ޖމަންޓް
މެނޭ ް

ގ
ދމު ެ
ލން ހެ ު
ޕް ޭ

ށ
މ ް
އވު ަ
ވޯރކްޝޮޕް ބޭ ް

145

 13އޭޕްރީލް  2015އިން 14

ދ
ތނަ ޫ
ލ.ގަން އަދި ގދި .

އޭޕްރީލް  2015އަށް

ސ (އޭ.އެފް.ޑީ) ލޯނު
އޖެން ީ
މންޓް ެ
ޑވެލޮޕް ަ
ފްރެންޗް ި
ނދޫ
އ ގދ.ތި ަ
މ ި
ނދާ ލ.ގަ ާ
ށގެ ް
އެހީގެ ދަށުން ކުރިޔަ ް
މގެ
ޒ ް
ނި ާ

ދމާ
ނަރު ަ

ތ
ދގޮ ް
ކުރިޔަށް ާ

މސައްކަތް
ަ

ސއިޓް
އއިއެކު ކުރެވޭ ަ
ޝން ާ
ބަލައިލުމަށް އޭ.އެފް.ޑީ މި ަ
ސ
ވިޒިޓް ް
 19އޭޕްރީލް  2015އިން 22

ނ
ލ.ގަ ް

ވމަށް.
ވރި ު
ބއި ެ
މގައި ަ
ރ ް
ލެކްރެޑް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް ފޯ ަ

އޭޕްރީލް  2015އަށް
 20އޭޕްރިލް  2015އިން 21

ލ.ފޮނަދޫ

ނ
ވރިވު ް
އ ެ
ބ ި
މގައި ަ
ރ ް
ލާމު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފޯ ަ

އޭޕްރިލް  2015އަށް
 03މެއި  2015އިން  04މެއި

ރ
ނވަ ު
ޅ.ހިން ަ

 2015އަށް

 USAID Maldives GCC Projectގެ
ޓ
ޓ މެނޭޖްމަން ް
އވާ ވޭސް ް
ގއި ބާ ް
ރ ަ
ނވަ ު
ދަށުން ހިން ަ
އގެ
ނ ް
ސ ޕާރސަ ެ
ރސޯ ް
ގއި ި
ކޝޮޕް ަ
ޓްރެއިނިންގ ވަރ ް
ށ
ރވުމަ ް
އވެ ި
ބ ި
ގޮތުން ަ

 08މެއި  2015އިން  09މެއި

ށ
ށތަކަ ް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަ ް

 2015އަށް.

ގ
އމް ކުރެވޭ ފެނު ެ
ގއި ޤާ ި
ޓގެ ރަށްތަކު ަ
އައްޑޫ ސި ީ
ގއި
ދ ަ
ހއް ު
ދސަރަ ަ
މ ު
ތދޫ ެ
އއްޑޫ ސިޓީ ހި ަ
މއި ަ
ނިޒާ ާ
ޓ
މސައްކަތް އިންސްޕެކް ް
ގ ަ
ޒމް ެ
ދމާ ނި ާ
ނރު ަ
އމް ަ
ޤާ ި
ކުރުމަށް.

 14މެއި  2015އިން  15މެއި

ސ
ޅ ް
އއ.އުކު ަ

 2015އަށް

 19މެއި  2015އިން  20މެއި

އިން

އެލް.ޖީ.އޭ

ށގެންދާ
ރއަ ް
ކު ި

ޓްރެއިނިންގ

ގތުން
އގެ ޮ
ނއެ ް
ރސޯސް ޕާރސަ ް
މގެ ި
ގރާ ް
ޕްރޮ ް

ސ
ޅ ް
އއ.އުކު ަ

ބއްދަލު ކުރުމަށް
އއި ަ
ނސިލް ާ
ޅސް ކައު ް
އއ.އުކު ަ

 2015އަށް
 25މެއި  2015އިން

ރ
ޅ.ފެލިވަ ު

 26މެއި  2015އަށް

ޝން އެކްޝަން ގެ
ރއޭޓް މިޓިގޭ ަ
ޕ ި
ނެޝަނަލީ އެޕްރޮ ި
ގ
އ ެ
އވާ ހަކަތަ ި
މޖެހިފަ ި
ހދަން ހަ ަ
ގއި ަ
ވރު ަ
ދަށުން ފެލި ަ
ނ
މގެ ގޮތު ް
ރވު ު
އޔާ ު
ކރުމަށް ތަ ް
ސސްމެންޓް އިޢުލާން ު
އެ ެ

 08ޖޫން  2015އިން  11ޖޫން

ރ
ގ ު
ދއް ަ
އދި މި .
މ .މުލައް ަ

 2015އަށް

މލައް އަދި މ.
ޓގެ ދަށުން މު .
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
ގއި
ރ ަ
އގަ ު
ދި ް

ޤއިމް
ާ

ރވޭ
ކު ެ

ނގެ
ފެ ު

ގ
ޒމް ެ
ނި ާ

ނސްޕެކްޓް ކުރުމަށް.
ސއްކަތް އި ް
މަ ަ

 25ޖޫން 2015

އއ.ތޮއްޑޫ

ދިވެހި

ސަރުކާރާއި

ގްލޯބަލް

އެންވަޔަރަމެންޓް

ފެސިލިޓީ (ޖެފް) ގެ އެހީގައި އއ.ތޮއްޑޫގައި
ޤާއިމްކުރުމަށް
ޢަމަލީ

ހަމަޖެހިފައިވާ
މަސައްކަތް

ފެނުގެ

ނިޒާމްގެ

އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް

146
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 07އޮގަސްޓް  2015އިން 08

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

އމް
ކލާގައި ޤާ ި
ބޖެޓްގެ ދަށުނހއެ .
އއި.ޕީ ަ
ޕީ.އެސްަ .
ކުރެވޭ

ދމާ
ނރު ަ
ަ

ނިޒާމް

މގެ
ކުރު ު

ޠޙު
އިފްތި ާ

ޔމަށް.
ގންދި ު
ރއަށް ެ
ސމިއްޔާތު ކު ި
ރަ ް

އޮގަސްޓް  2015އަށް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއަށް އުދަ އެރުމުން ރައްކާތެރި
ކުރުމަށާއި ރަށް ގިރުން ހުއްޓުމަށްޓަކައި ޖަހާ ތޮށި
ލުމުގެ

ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ

މަސައްކަތް

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް
 09އޮގަސްޓް  2015އިން 11

ށ
އދި ތ .މަޑިފު ި
ތ .ބުރުނި ަ

ގސްޓް  2015އަށް
އޮ ަ

ޓގެ ދަށުން ތ .ބުރުނީ އަދި ތ.
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
އމް
ޤ ި
ާ

ގއި
މަޑިފުށީ ަ

ކުރެވޭ

ދމާ
ނރު ަ
ަ

ގ
މ ެ
ނިޒާ ް

މށް.
ލ ަ
ނހިނގާ ގޮތް ބެ ު
ސއްކަތް ހިނގާ ު
މަ ަ
 16އޯގަސްޓް  2015އިން 18

ދ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަ ޫ

ގސްޓް  2015އަށް
އޯ ަ

މ
އ ް
ގއި ޤާ ި
ކނު ަ
ތރާއި ދެ ު
ދގެ އު ު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަ ޫ
ކުރުމަށް

އވާ
މޖެހިފަ ި
ހަ ަ

މގެ
ރދަ ާ
ނަ ު

ސއްކަތަށް
މަ ަ

ދތުރު.
ނވާ ސާރވޭ ަ
ބޭނު ް
 26އޯގަސްޓް

 2015އިން

އައްޑު ސިޓީ

އ
ކ ި
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަށްޓަ ަ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

 27އޯގަސްޓް  2015އަށް
 07ސެޕްޓެމްބަރު  2015އިން

ގއިދޫ،
ނދޫ ،ށޮ .
ގދޫ ،ށ.މިލަ ް
ށ.މާއުނ ޫ

ދ
މން ާ
އ ހަދަ ު
މށާ ި
މ ބެލު ަ
ރމުގެ ނިޒާ ް
ނޖުކު ު
ކުނި މެ ޭ

 08ސެޕްޓެމްބަރު  2015އަށް

މ
ށ .ކަނޑިތީ ު

ނޖްމަންޓް ސެންޓަރ ބަލައި މޮނީޓަރ
ވޭސްޓް މެ ޭ

 09ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން

ދ
ނ .ހޮޅު ޫ

ށ
ކުރުމަ ް

 10ސެޕްޓެމްބަރ  2015އަށް

މ
ޤއި ް
ގއި ާ
ޅދޫ ަ
ޓގެ ދަށުން ނ .ހޮ ު
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
ށ
ރމަ ް
ކމިޝަން ކު ު
ދމާ ނިޒާމް ޮ
ނރު ަ
ކުރެވޭ ަ

 11އޮކްޓޯބަރ 2015

ލ
މމިގި ި
އދާ .

 09އޮކްޓޯބަރ  2015އިން 11

ރ
ވ ު
ޅ .ހިންނަ ަ

އ
ލގަ ި
ޓގެ ދަށުން އދ .މާމިގި ީ
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
އކަތް ކުރިއަށް
ސ ް
މގެ މަ ަ
ނގެ ނިޒާ ް
އމް ކުރެވޭ ފެ ު
ޤާ ި
ލމަށް.
ނވަރު ބެ ު
ފއިވާ މި ް
ގޮސް ަ

އޮކްޓޯބަރ  2015އަށް

މ
ޤއި ް
ގއި ާ
ވރު ަ
ނ ަ
ގއި ޅ .ހިން ަ
އހީ ަ
ޑގެ ެ
އއި ް
ޔޫއެސް ެ
ލ
ޒމްގެ ޢަމަ ީ
ނގެ ނި ާ
ފއިވާ ފެ ު
މޖެހި ަ
ކުރުމަށް ހަ ަ
ހ ފަރާތްތަކަށް
ބ ޭ
ރން ކަމާ ެ
މގެ ކު ި
ސއްކަތް ފެށު ު
މަ ަ
ނމަށް.
މަޢުލޫމާތު ދި ު

 13އޮކްޓޯބަރ  2015އިން 14

ތމް ،ރ .ވާދޫ
ރސްގެ ީ
ރ .އަލިފުށިަ ،

ގއި
ބޖެޓްގެ ދަށުން ރ .އަލިފުށީ ަ
އއި.ޕީ ަ
ޕީ.އެސްަ .

އޮކްޓޯބަރ  2015އަށް

މ
ތ ް
ގޅި ީ
އަދި ރ .އަނ ޮ

ތ
މގެ ޢަމަލީ މަސައްކަ ް
ޒ ް
ރދަމާ ނި ާ
އމް ކުރެވޭ ނަ ު
ޤާ ި
ފެށުމުގެ

މއްޔާތު
ރސް ި
ަ

ށ
ރއަ ް
ކު ި

އ
ޔމާ ި
ގެންދި ު

ގ
ހއްލު ކުރުމު ެ
ގއި ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ަ
ށ ަ
ރަށްރަ ު
ގޮތުން

ރ.

ތމް،
ސގެ ީ
ރަ ް

ރ.

އދި
ވދޫަ ،
ާ

ރ.

ނގާ
ވރޭފެން ަ
ދވުނު ާ
ގން ެ
ރއަށް ެ
ގއި ކު ި
ތމް ަ
އަނގޮޅި ީ
ނ
ކރު ް
ޒމް އިފްތިޠާހު ު
ރައްކާ ކުރާ ނި ާ

147
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ލ
ތ .ދިޔަމިގި ީ

އޮކްޓޯބަރ  2015އަށް

އ
ގ ި
މގިލީ ަ
ޓގެ ދަށުން ތ .ދިޔަ ި
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
އމް
ޤާ ި

އވާ
ރވިފަ ި
ކު ެ

ދމާ
ނރު ަ
ަ

ޒމްގެ
ނި ާ

ލ
ޢަމަ ީ

ޔތު.
ސމިއް ާ
މގެ ރަ ް
ސއްކަތް ފެށު ު
މަ ަ
 09އޮކްޓޫބަރު  2015އިން 10

ޑ
ސމާތޮ ާ
ފރެ ް
ގދަ .

އޮކްޓޫބަރު  2015އަށް

ގދ.

ޑގެ
ސމާތޮ ާ
ފރެ ް
ަ

ކުނި

މގެ
ވ ު
ހުޅު ު

ށ
ކޮ ި

ށ
ވމަ ް
ވރި ު
އ ެ
ގއި ބަ ި
ތ ަ
ސމިއްޔާ ު
ރަ ް

 13އޮކްޓޯބަރ  2015އިން 14

ތމް،
ސގެ ީ
ޅތީމް ،ރ.ރަ ް
ރ.އަނގޮ ި

ގއި ހޫނު
ޅތީމު ަ
ގ ި
އދި ރ.އަނ ޮ
ވދޫ ަ
ތމް ،ރާ .
ސގެ ީ
ރ.ރަ ް

އޮކްޓޯބަރ  2015އަށް

ވދޫ،ރ އަލިފުށި
ރާ .

ހ
ބފެނަށް ޖެ ޭ
ގއި ޯ
ރށްތަކު ަ
ަ
ޖގެ
ރއް ޭ
ާ
ގއި
ސމު ަ
މޫ ު

 19އޮކްޓޫބަރ  2015އިން 23

ށ
ގމަނަފު ި
ގއ.ކޮނޑޭ ،ގއެ .

އސަލައަށް
މަ ް

ދއިމީ
ާ

ލވޭ
އެކުލަވާ ެ

ސ
ޙއް ަ
ާ

އވާ
ރވިފަ ި
އމުކު ެ
ޤާ ި

ލއް
ހައް ެ

އ
މއްޓަކަ ި
ހޯދު ަ

އގެ
ރ ު
ޝ ޫ
މަ ް

ފން
ވާރޭ ެ

ނގާ
ަ

ދށުން
ަ

މގެ
ރ ު
ރައްކާކު ު

އ
ގ ި
މއްޔާތު ަ
ރސް ި
ރމުގެ ަ
ހވާލުކު ު
ރސްމީކޮށް ަ
ނިޒާމު ަ
މގެ
ޒ ް
ރދަމާ ނި ާ
ނ ު
އދި ރ.އަލިފުށީގެ ަ
އވެރި ވުމަށްަ .
ބަ ި
ށ
ވމަ ް
ދއް ު
ތޙު ކޮށް ެ
ސއްކަތް އިފްތި ާ
ޢަމަލީ މަ ަ

އޮކްޓޫބަރ  2015އަށް

މގެ
ނ ު
ފރުކޮށްދި ު
ތން ހޭލުންތެރިކަން ޯ
ށގެ ގޮ ު
ތިމާވެ ީ
ފ އެންޑް މީ"
އވި "ރީ ެ
ބ ް
މންދާ ބީމް ޭ
ސއްކަތް ކުރަ ު
މަ ަ
ށ
ރވުމަ ް
އވެ ި
ބ ި
ގއި ަ
ޕްރޮޖެކްޓް ަ
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ކ .ތިލަފުށި

އ
ކ ި
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަށްޓަ ަ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

އޮކްޓީބަރު  2015އަށް
 28އޮކްޓޯބަރ

2015

އިން  29އޮކްޓޯބަރ  2015އަށް
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ތ ،އ.ދ.
ދ ،އ.ދ .ދަގެ ި
ހބަ ޫ
އ.ދ .މަ ި

ދ
މން ާ
އ ހަދަ ު
މށާ ި
މ ބެލު ަ
ރމުގެ ނިޒާ ް
ނޖުކު ު
ކުނި މެ ޭ

އދި އ.ދ.
ގރަށް ،އ.ދ .ފެންފުށި ަ
ދި ު

ނޖްމަންޓް ސެންޓަރ ބަލައި މޮނީޓަރ
ވޭސްޓް މެ ޭ

ލ
މާމިނގި ި

ށ
ކުރުމަ ް

ދ
މ ޫ
ހދ .ހަނި ާ

މ
ޤއި ް
ގއި ާ
މދޫ ަ
ނ ާ
ށން ހދ .ހަ ި
ސީ.އެސް.އާރ ގެ ދަ ު

އޮކްޓޯބަރ  2015އަށް

ގ
ސއްކަތް ހިނގާ ނުހިނ ާ
މގެ މަ ަ
ޒ ު
ދމާ ނި ާ
ނރު ަ
ކުރެވޭ ަ
ގޮތް ބެލުމަށް.

 30އޮކްޓޯބަރ 2015

ލ.މާމެންދޫ

 09ނޮވެމްބަރ  2015އިން

އައްޑު ސިޓީ

މިމިނިސްޓްރީގެ
ނަރުދަމާ

ނިޒާމުގެ

ފަރާތުން

ލ.މާމެންދޫގެ

ޢަމަލީ

މަސައްކަތް

އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގައި ބައިވެރި
ވުމަށް
އ
ކ ި
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަށްޓަ ަ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

 10ނޮވެމްބަރ  2015އަށް
 25ނޮވެމްބަރ  2015އިން 28
މބަރ  2015އަށް
ނޮވެ ް

ށ
ށތަކަ ް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަ ް

ގ
އމް ކުރެވޭ ފެނު ެ
ގއި ޤާ ި
ޓގެ ރަށްތަކު ަ
އައްޑޫ ސި ީ
އމް
ޤ ި
ގއި ާ
ތދޫ ަ
އއްޑޫ ސިޓީ ހި ަ
ތއި ަ
މސައްކަ ާ
މގެ ަ
ނިޒާ ް
ޓ
ކތް އިންސްޕެކް ް
މސައް ަ
މގެ ަ
ދމާ ނިޒާ ް
ނރު ަ
ކުރެވޭ ަ
ކުރުމަށް.
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ދ
ލ.ގަން ،ލ.ފޮނަ ޫ

ށ
ނޓަރ ކުރުމަ ް
މ ީ
މގެ ނިޒާމް ބަލައި ޮ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

މބަރ  2015އަށް
ނޮވެ ް
 02ޑިސެމްބަރ  2015އަށް 03

ރ
ގ ު
ދއް ަ
އދި މި .
މ .މުލައް ަ

މބަރ  2015އަށް
ޑިސެ ް

މލައް އަދި މ.
ޓގެ ދަށުން މު .
އއި.ޕީ ބަޖެ ް
ޕީ.އެސްަ .
ޒމް
ފނުގެ ނި ާ
ެ
އވާ
ރވިފަ ި
ޤއިމް ކު ެ
ާ
ގއި
ރ ަ
އގަ ު
ދި ް
ރމަށް.
ކޮމިޝަން ކު ު

 08ޑިސެމްބަރ 2015

އައްޑޫ ސިޓީ

 09ޑިސެމްބަރ  2015އިން 12

ށ
އދަފު ި
ބޭ .

ޤއިމު ކުރުމަށް
ގއި ާ
އޑޫ ަ
ޕޮއިސްޑް ގެ ދަށުން އަ ް
ތއް
ސސްޓަމް ަ
އވާ ސޯލާރ ި
ފ ި
ހަމަޖެހި ަ
އވާ
ރވިފަ ި
ރމަށް ސެލެކްޓް ކު ެ
އިންސްޓޯލްކު ު
ށ
ކރުމަ ް
ދރާސާ ު
ތއް ި
ފރާޅު ަ
މރާތްތަކުގެ ު
އި ާ

މބަރ  2015އަށް
ޑިސެ ް

ރ

އދި
ަ

ބ

ގއި،
އދަފުށީ ަ
ބޭ .

ޅގެ
އތޮ ު
ަ

އ
ތ ް
ރަށް ަ

އަތޮޅު

އ
ގ ި
ވރު ަ
ނ ަ
ފެ ް

ނ
އގެ ް
ހިމަނަ ި
ސެމިނާރ

ށ
ގމަ ް
ހިން ު
 10ޑިސެމްބަރ  2015އިން 14

އދަފުށި،
ރ.އުނގޫފާރު ،ބޭ .

ހރު ޕްރޮޖެކްޓް
ޅގެ  2016ވަނަ އަ ަ
ތ ު
ރ އަދި ބ އަ ޮ

މބަރ  2015އަށް
ޑިސެ ް

ވދޫ،
ދއްފާރު ،ރާ .
ހޅު ު
ޅސް ،ރު .
އއ.އުކު ަ

އ
ކށީގެ ހާލަތާ ި
ށރަށަށް ކުނި ޮ
އވާ ރަ ް
ރވިފަ ި
ގމަށް ޭ
ހިން ު

ފއިނު ،ރ.މީދޫ،
ތމު ،ރަ .
ސގެ ީ
ރ.ރަ ް

އ
ކ ި
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަށްޓަ ަ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

ބ.ކެންދޫ ،ބ.ކުޑަރިކިލު ،ބ.ކަމަދޫ،
ދ
ނ ޫ
ރވަ ް
ފނު ،ބ.ދަ ަ
ބ.ކިހާދޫ ،ބ.ދޮން ަ
 13ޑިސެމްބަރ  2015އިން 13

ކ .ތިލަފުށި

އ
ކ ި
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަށްޓަ ަ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު

މބަރ  2015އަށް
ޑިސެ ް
 16ޑިސެމްބަރ  2015އިން

ށ
އދަފު ި
ބޭ .

 18ޑިސެމްބަރ  2015އަށް

ޑ
ގއި ް
އވުނު ގާރލް ަ
ވގެން ބޭ ް
ވރި ެ
 23ސްކޫލުން ބައި ެ
ނ
ސ ޕަރސަ ް
ސ ް
ޕގައި ރި ޯ
ގ ކޭމް ް
އޝަން ެ
ސސި ޭ
އެ ޯ
މށް
ރވު ަ
އވެ ި
ބ ި
ތގައި ަ
އގޮ ު
އެ ް

 17ޑިސެމްބަރ  2015އިން 20
މބަރ  2015އަށް
ޑިސެ ް

ނދޫ
ވ ް
ތރާކުނު،ހއ.އިހަ ަ
ނވަރު،ހއު .
ޅ.ހިން ަ

ޑގެ
ސއޭ ް
ޔޫއެ ް

ހގެ
އެ ީ

ރމަށް
އމްކު ު
ޤާ ި

ދަށުން

އވާ
ޖހިފަ ި
ހަމަ ެ

އ
ރގަ ި
ވ ު
ޅ.ހިންނަ ަ
ގ
ފެނު ެ

ގ
ނިޒާމް ެ

ގ
ރމު ެ
ފތިތާޙްކު ު
މސައްކަތް އި ް
ޢމަލީ ަ
ސއްކަތުގެ ަ
މަ ަ
ޑޝަންގެ ހިލޭ
ނ ޭ
ފޅު ތުއްތު ފައު ް
ޔއި ،އަލި ު
ސމިއް ާ
ރަ ް
އެހީގެ

ދަށުން

ރަށު

އއެކު
މ ި
ގވު ާ
ނން ެ
އިސް ެ

ލގެ
ކައުންސި ު

އ
ރ ި
ސަރުކާ ާ

ނ
ގުޅިގެ ް

މގެ
ވ ު
ޒމް ހުޅު ު
ދމާ ނި ާ
ނރު ަ
ނގެ ފެނާއި ަ
ހއ.ތުރާކު ު
ސމިއްޔާތު
ރަ ް

އދި
ަ

ޑ
ޔުނައިޓެ ް

ނޭޝަންސް

ގ
އމެޓް ޗޭންޖް ެ
ނވެންޝަން އޮން ކުލަ ި
މވާރކް ކޮ ް
ފްރޭ ް
ގއި
ދ ަ
ވން ޫ
ށން ހއ.އިހަ ަ
ޑގެ ދަ ު
އެޑަޕްޓޭޝަން ފަން ު
އވާ
ރވިފަ ި
އމްކު ެ
ޤާ ި

ސާފު

ގ
ނ ެ
ބޯފެ ު

ތ
ހިދުމަ ް

ވމަށް.
ވރި ު
ބއި ެ
މއްޔާތު ގައި ަ
ރސް ި
މގެ ަ
ކރު ު
އިފްތިތާޙް ު
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ކ .ތިލަފުށި

އ
ކ ި
މގެ ނިޒާމް ބެލުމަށްޓަ ަ
ކރު ު
ކުނި މެނޭޖު ު
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2015

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ހަރަދު

2015
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އިން ކުރެވުނު ޚަރަދު

442,206,555.34

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ފައިސާ

1,697,130.75

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އިން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

442,206,555.34

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަންއަށް ހިގާ ޚަރަދު
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭޚަރަދު
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ޕީ އެސް އައި ޕީ ގޮތުގަ ޚަރަދު ކުރެވުނު

20,744,502.27
819,394.67
6,130,809.41
443,717.70
24,571,082.83
444,387.13
2,084,245.57
1,255,583.38
18,427,968.12
3,602,802.34
363,682,061.92
442,206,555.34

 2015ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި ޚަރަދު
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ
ނ.ހޮޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

375,193,929.63
499,441.08
22,656,765.78
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ރ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ތ.ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން  -އައި.ސީ.ސީ.އާރު ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޯރިއޯ ޕްރޮޖެކްޓް  -ޏ.ފުވައްމުލައް ،ސ.މަރަދޫ ،ސ.ފޭދޫ
އއ.އުކުޅަހު ގިރާސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދ.މާއެނބޫދޫ ގިރާސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޅ.ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ލ .ގަން އަދި ގދ.ތިނަދޫ ގައި ކުރިއަށްދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް (އޭ.އެފް.ޑީ -ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް)
ށ.ކަނޑިތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ހޮޅުދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.އަލިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.މީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ލ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.މަޑުއްވަރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.މުލަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.މަޑިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.ދިއްގަރުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

26,974,159.86
3,652,657.92
14,901,534.35
7,950,583.00
13,184.00
1,342,263.80
2,964,390.55
16,980.00
9,291,883.71
27,475,180.48
40,297,863.10
44,439,508.33
559,970.00
8,287,987.01
617,848.56
11,800,586.64
1,062,120.00
1,500.00
1,801,924.74
9,260,748.43
12,152,956.36
1,418,033.23
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އދ.މާމިގިލިގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އައި.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގައި  5ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް
ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހދ.ވައިކަރަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
އއ.މަތިވެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ށ.ފޭދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ޖެފްގެ އެހީގައި އއ.ތޮއްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް
ޔޫ.އެސް.އައިޑްގެ އެހީގައި ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް
ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ފޭސް  2ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
ހއ.ކެލާ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ބ.ހިތާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ފ.ނިލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ތިމަރަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް  -1ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް)
ޏ.ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ (ކުވައިތްފަންޑްގެ ލޯކަލް ކޮންޕޯނަންޓް)

2,706,192.72
3,498.00
55,510.00
25,038.30
14,076.18
100,000.00
3,264.80
40,397.45
18,222.76
11,918,907.52
124,099.77
5,110,960.84
18,374.64
43,730.30
59,053.20
4,089.40
147,260.99
454,493.72

ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން ( އައު
ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  :ވޯޓާރ ސިސްޓަމް އިން އައްޑޫ ސިޓީ )

9,370,381.90

ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން ދި އައިލެންޑްސް (އޯފިޑް ފޭސް  - 2ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނަންޓް)
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

693,707.75
109,518.10
57,359.11
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ބ.ކެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ދިއްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އާރު.ޑީ.ޕީ)
މ.މުލަކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އދ.މާމިގިލިގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.ދިއްގަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
ށ.ފޯކައިދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
އއ.ތޮއްޑޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ރ.މީދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ށ.މިލަންދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ށ.މާއުނގޫދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ލ.ފޮނަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ގދ.މަޑަވެލި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ގއ.ދެއްވަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ށ.ގޮއިދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
އދ.މަހިބަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ގއ.ގެމަނަފުށި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
އދ.މާމިގިލި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
ރ.ވަންދޫ ކުނިކޮށި އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ހަރަދު

3,264.80
93,437.04
58,510.00
5,282,404.00
20,887,709.92
30,255,650.39
15,191,333.92
576,055.52
691,470.10
595,000.00
1,133,302.94
642,591.77
802,750.56
219,075.10
776,039.30
768,676.00
749,204.93
549,453.75
415,826.27
855,000.00
14,128,964.94

ޓްރަސްޓް ފަންޑް
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ތަފްސީލް
ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ
ބ.އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ޚަރަދުވި ފައިސާ
އެނަރޖީ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ
އެނަރޖީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުވި ފައިސާ

2015
2,246,857.00
1,135,582.80
1,412,435.02
-
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ދ
ހރަ ު
އއި ހިނގި ަ
ދނީ ާ
މ ަ
ބނު އާ ް
ނސްޓްރީއަށް ލި ު
މ ި
 2015 -7ވަނަ އަހަރު ި
ނންމުން
 -8ރިޕޯޓް ި
ވޭތުވެދިޔަ  2015ވަނައަހަރު މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިންވަރު ކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި
އށް حمد އާއި شكر ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ محمد صلى هللا عليه وسلم އަށާއި،
هللا ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާ ަ
އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އާލު ا صحاب ނަށް صلوات އާއި سآل م ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
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މގެންދާނީ އެތަކެއް ބައެއްގެ ހި ް
މިފަދަ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއް ނި ި
އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ރައްދު ކުރަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި އަޅުގަޑަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ
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ފއިވާތީ ،އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެގޮތުން ި
އެހީތެރިކަމާއި ،އިރުޝާދު ލިބި ަ
ދ ކަމާއި ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ
ނނާއި އަ ި
ވރިންނާއި ،މުވައްޒަފު ް
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މިނިސްޓްރީގެ އެކި ފަންތީ ެ
ރތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ފހަގަކޮށް އެފަ ާ
އހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލެއްވުން ާ
މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ެ
މީގެތެރޭގައި ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަޅުގަޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެއްވާ
އެހީތެރިކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
މތާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މި މިނިސްޓްރީގެ އެކި ފެންވަރުގެ
ހން ަ
ވޭތުވެދިޔަ  2015ވަނައަހަރު މިމިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް ި
ވެރިންނާއި ،އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް
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ޝުކުރާއި ތަޢުރީފު ރައްދުކުރަމުން،މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްވެފައިވާ ވައުދުތަ ް
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ފުރިހަމަކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ  2015ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް ނިންމާލާނީ ،ދިވެހި ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބާއްޖަވެ ި
ދުވަސްތަކަކާއި އަދަށްވުރެ ފަހި ފާގަތި މާދަމައެއް މިންވަރުކުރެއްވުން

އެދި هللا صبحانه وتعالى ގެ ހަޟުތަށް ދުޢާކުރަމުންނެވެ.
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