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21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހއ .ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހއ .ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ނ .ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ.ގައްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ.މަޑަވެލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

21



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ދ .މާއެބޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

20



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ތ .ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

20



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ތ .ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

26



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޏ .ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

22

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް 22 .........................................

6
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ސެކްޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް

22



އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓް:

22



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

22



މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން – ލ .ގަން

22



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



އިންކްރީޒިންގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް
ޕްރޮގްރާމް އިން ހއ .އިހަވަންދޫ ،އދ .މަހިބަދޫ ،ގދ.ގައްދޫ



21

21

ޕ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  1ރަށެއްގައި
 6102ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައިީ .
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ .އިހަވަންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް،
ށ .ކަނޑިތީމް ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ .އަލިފުށި ،ރ .މަޑުއްވަރި އަދި ރ .މީދޫ



21

ޕ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  2ރަށެއްގައި
 6102ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައިީ .
ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން – އދ .މާމިނގިލި ،މ .ދިއްގަރު އަދި މ .މުލައް

10



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

16



ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހދ .ހަނިމާދު ގައި
ޤާއިމްކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް

12



ދ .ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

12



ށ .މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

12

7
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ތ .ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

12



ތ .މަޑިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

12



ތ .ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

12



ދ .މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

12



ލ .މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ސ .ހިތަދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ސ.
ފޭދޫ ،ސ .ހުޅުދޫ ،ސ .މީދޫ)

11



އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

11



ޕްރޮވިޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  2އައިލެންޑްސް (ކ .ހިންމަފުށި،

ހދ.

ނޮޅިވަރަންފަރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ތ .ވޭމަންޑޫ)11


ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ އިން ފޯރ އައިލެންޑްސް އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން 2
އައިލެންޑްސް (ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ .ޤައްދޫ
(ޤައްދޫގައި ހަމައެކަނި ނަރުދަމާ ނިޒާމް)

11



ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން ޏ .ފުވައްމުލައް

11



ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ގއ .ގެމަނަފުށި

10



ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ށ .ފުނަދޫ ،އއ .ރަސްދޫ

16



ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – އދ .ހަންޏާމީދޫ ،ނ .ލަންދޫ ،ރ .ރަސްމާދޫ ،އއ.



މަތިވެރި ،ފ .ފީއަލި ،ރ .މާކުރަތު ،ހއ .ބާރަށް ،ހއ .އުތީމް ،ދ .ބަނޑިދޫ،

12

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ލ .މާވަށް ،ކ .ކާށިދޫ

12

8
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ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ށ .ފޭދޫ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ،ގއ.
މާމެންދޫ ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

12



ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހދ .ނާވައިދޫ

12



ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ގދ .ފިޔޯރީ

12



ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ނ .ހެނބަދޫ ،އއ .ފެރިދޫ،

12



ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ފ .ނިލަންދޫ ،އދ .ހަންޏާމީދޫ

12



ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ނ .ލަންދޫ

12



ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ބ .ހިތާދޫ

11



ޅ .ކުރެންދޫ ،އދ .އޮމަދޫ ،ކ .ގުޅި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން

11



ބ .ކެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން

11



ހއ .ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



ލ .ފޮނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



އދ .ދަނގެތި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



ތ .ތިމަރަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



މ .މުލައް ،މ .މ .ދިއްގަރު އަދި އދ .މާމިނގިލި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



ކ .ދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

11



އޮފިޑް ފޭސް  : 6އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމްކުރުން ( ހިތަދޫ ފިޔަވައި)
ސ .ފޭދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަދި ސ .ހުޅުމީދޫ

10

9
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އޮފިޑް ފޭސް  : 6ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެސިލިޓީޒް – ހއ .ހޯރަފުށި،
ހދ .ހަނިމާދޫ ،ށ .މިލަންދޫ ،ރ .އުނގޫފާރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ދ .ކުޑަހުވަދޫ ،ތ .ގުރައިދޫ،
ގއ .ވިލިނގިލި



10

އޮފިޑް ފޭސް  : 6ހޫނު މޫސުމުގެ ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން – ލ .ގަން ،ނ .ހޮޅުދޫ،
ރ .މީދޫ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ ،ރ .އިނގުރައިދޫ ،ބ .ކެންދޫ ،ހދ .މަކުނުދޫ ،ހދ .ކުމުންދޫ ،ކ.
ގާފަރު ،ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ރ .މާކުރަތު ،ކ .ދިއްފުށި ،ނ .މާފަރު ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް



16

ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (ހދ .ހިރިމަރަދޫ ،ބ .ފެހެންދޫ ،ވ .ކެޔޮދޫ ،ރ .މާކުރަތު)



16

ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ލ.

ޤާއިމްކުރުން – (ލ .މާވަށް ،ލ .މާބައިދޫ ،ލ .މުންޑޫ ،ލ .މާމެންދޫ ،ލ .ކުނަހަންދޫ،
ކަލައިދޫ ،ލ .ދަނބިދޫ ،ލ .ހިތަދޫ ،ލ .އިސްދޫ)


12

ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (އއ .ހިމަންދޫ ،އއ .ބޮޑުފުޅަދޫ ،ދ .ބަނޑިދޫ ،އއ .މަތިވެރި،
ކުނބުރުދޫ ،ދ .މީދޫ ،ދ .ހުޅުދެލި ،ގއ .ނިލަންދޫ ،ގއ .މާމެންދޫ ،ގއ .ކޮނޑޭ،

އދ.
ގދ.

ނަޑެއްލާ ،ގދ .ހޯޑެއްދޫ ،ހއ .ފިއްލަދޫ ،ހދ .ނޭކުރެންދޫ ،ނ .މަގޫދޫ ،ތ .ވަންދޫ ،އދ.
ދިގުރަށް ،ގދ .ފިޔޯރީ ،ގދ .ރަތަފަންދޫ ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ،ހއ .އުތީމް،

ހއ .މުޅަދޫ،

ހއ .މުރައިދޫ ،ހއ .އުލިގަމު ،ށ .ފޭދޫ ،ށ .ނަރުދޫ ،ށ .ފީވައް ،ހދ .ފިނޭ ،ހދ .ކުރިނބީ،
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ނޫމަރާ ،ށ .ބިލެތްފަހި ،ށ .ފުނަދޫ ،މ .ވޭވަށް،

މ .ރަތްމަންދޫ ،ނ.
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ހެނބަދޫ ،ތ .ގާދިއްފުށި ،ތ .އޮމަދޫ ،ތ .ކަނޑޫދޫ ،ތ .ކިނބިދޫ،

ތ .ދިޔަމިގިލި ،ހއ.

މާރަންދޫ ،މ .ނާލާފުށި ،ނ .ޅޮހި


12

ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (އދ .އޮމަދޫ ،ބ .ފުޅަދޫ ،ބ .ދޮންފަނު ،ރ .ފައިނު ،ރ .ރަސްމާދޫ ،ރ.
އިންނަމާދޫ ،ށ .ގޮއިދޫ ،ހއ .ބާރަށް ،ހއ .މާރަންދޫ ،ގއ .ދެއްވަދޫ ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ،ގއ.



ކޮލަމާފުށި ،ގއ .ދާންދޫ ،ގއ .ގެމަނަފުށި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

12



ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ޕޮލިސީ ތައްޔާރު ކުރުން.
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 01 -1ނޮވެމްބަރ އަށް މޮރޮކޯގެ މަރަކޭޝްގައި ބޭއްވުނު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކަލައިމެޓް ޗޭންޖް
ކޮންފަރެނެސް



011

ރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ހަކަތައިގެ
ޔަޤީން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގާރާމް:

011



އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2ޕްރޮޖެކްޓް

016



ސެކަންޑް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް ނެރުން

016



"ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމް" (ޖޭ.ސީ.އެމް) މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

012



މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސެޕްޝަން ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ރިސްކް ސްކްރީންނިންގ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އިން ޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެކްޓިވިޓީސް އެންޑް ޕޮލިސީސް

012

11

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102



ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ސެކަންޑް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ހެލްތް އެންޑް ކްލައިމެޓް

012



މޮރޮކޯގެ ރަބާޠުގައި ބޭއްވުނު ޕްރީ ކޮޕް މީޓީންގ

012



މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް އީ.ޔޫ ގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

012



ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް
ސޮއިކުރެއްވުން



011

2016-2017ތިމާވެށި އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޖޮއިންޓް ވޯކް ޕްލޭންގައި އ.ދ
އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކުރުން

011



ކުލައިމެޓް ޗޭންގް ޑިޕާޓްމެންޓް ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

011



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން" :ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް"

001



"ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް" މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން



މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތަ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް
ގާރލް ގައިޑްސް އަދި ސްކައުޓުންނާއެކު ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުން



001

000

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރަސްފަންނު ހެދިގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި  12ޖޫން 6102
އިން  12ޖޫން  6102އަށް ބޭއްވުނު ތިމާވެށީގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވުން

006



"އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ" ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް 6102

006



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި 'ގްރީން ބިލްޑިންގ" ކޮންސެޕްޓްތައް
ތަޢާރަފުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އެކު ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުން

002
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ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހެދުނު ޓީވީ ޑްރާމާ
'ދެނެގަންނަމާ ހިނގާ"



ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދެވުނު



002

002

އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީސް ،ޕްރިފަރެންސަސް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

002



އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ހެދުން

002



ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް ފޯ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް ޓު ޑިވެލޮޕް ބެޗެލަރ
އެންޑް މާސްޓަރ އޮފް އާކިޓެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމް



ގަރލްގައިޑްސް އަދި ސްކައުޓުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް
އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓޫލްކިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން



001

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކ.މާފުށި
ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ :އަހަރީ ރިޕޯޓް

2016

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  6/12އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  6ގެ  02ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2016ވަނަ
އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މޭންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކާއި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ރިޕޯޓެކެވެ.

އަހަރު ރިޕޯރޓް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް މިންވަރުކުރެއްވި هللا صبحانه وتعالى ގެ ޙަޟުރަތުން

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

ފ
 ތަޢާރަ ް
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނަމުގައި  21މެއި  2012ގައި ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީ އެއް
އުފައްދަވާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސް ،މޯލްޑިވްސް އެނެރަޖީ
އޮތޯރިޓީ ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަދި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

ހަމަޖެހުނެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީ ދަށުން ހިގަމުންދާ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ގޮތިގައި ތިމާވެށި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ،
ހަކަތަ ،އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހުނެވެ 2016 .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  2016ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށާއި،
މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ.

17

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ސ
ފެށުމުގެ ބަ ް

`

ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ނިމިދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ
ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަޅުގަނޑު ލިބިގަންނަމެވެ.
ނިމިދިޔަ  2016ވަނަ 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 ހިދުމަތުގެ އާ ހަރުފަތަކަށް ވާސިލްވުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމެވެ .މިކަމުގައި އަޅުގަނޑާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި

މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

 27ފެބްރުއަރީ 2017

ޠާރިޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ފއިލް
ރ ަ
ހގެ ޕް ޮ
 އޮފީ ު
 ތަސައްވަރު


ޤއުމު ތަރައްޤީކޮށް
ޒތައް ޙާސިލުވެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަސައްވުރަކީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާ ު
ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުރިޔަށްއޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުން.

 އަމާޒު


ވ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް ޙާސިލުވެފޭފަދަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ާ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން-:



އ؛
ދމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާ ި
ސާފުބޯފެނާއި އެކަށީގެންވާ ނަރު ަ



ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި؛



އގައި ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު
ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ ް
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 ަ



އ ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި
މޫސުމަށްއަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ ި
މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީ ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ދުރާލާ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

19

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 މެންޑޭޓް
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތްތައް


މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ
ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.



ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް) އާއި ،ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި،
ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާއާއި އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން

 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން.
 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމާއި ،އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދައި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް
ރާވައި ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .އަދި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ސިވިލް ވޯކްސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .އަދި ،މި މަޝްރޫޢުތައް
ނިމުމުން އެނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓާ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 ތިމާވެށްޓާއި ،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.
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ރ .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާއި ،މިކަމުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ،ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ބ" .އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން.
ޅ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެވެންހުރިވަރަކުން
ދިނުން.
ކ .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާހައުލު ،ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން.



މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް
ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި ،އެކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.



މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް
ރާވައި ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން.



މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.



ތި މާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ސްޓްރެޓެޖީއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އ.ދ .އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން
ރާވައި ހިންގުން.



ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 88/87ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން ،ގަލާއި ،ވެއްޔާއި ،އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރުން.



ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.



އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.



ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،
ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
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ޢާންމު 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.

 ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ،ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ޤާއިމުކުރުމާއި،
ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ،ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން
ކުރުން.
 ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުމާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ ރަޙުމަތްތެރި
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން.
 ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގައާއި ،ފަންނީ ރޮނގުންނާއި
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަދި
ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް
ހެދުން.
 ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކުނި ނައްތަލާނެ އެކަށީގެންވާ
ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސް ލުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތައް


މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް



އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ



މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ



މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް
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ޓރަކްޗަރ
ރގެ ސް ް
މިނިސްޓް ީ

23

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
 މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ކެޓަގަރީގެ މަގާމު
ތަކުގެ ޢަދަދު
59

28

6

4

1

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސްގައި

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ހިމެނޭ

މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިޔަ ރިޒާވް އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި އެކި

މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި އެކި މަގާމުތަކުގެ އަދަދު
މަގާމުތަކުގެ އަދަދު

17

2

14

1

1

1

9

1

1

7
6
5
4 4
3
އެސިސް2ޓެން2ޓް ކޮމް2ޕިއުޓަރ2
މަސައްކަތު 2
1
1 1 1
1
ޓެކްނީޝަން

4

 2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި ް
ވ
ރޭ2ންޖަރ
1
1 1 1 1
1 1 1
އޮފިސަރ

3
ޗ އޮފިސަރ
އައުޓްރީ ް
1 1
1
1

4
3
ކޮންޒަވޭ 2
ޝަން އޮފިސަރ
1
1
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ހ
ލވުންތަކާބެ ޭ
މޓީގެ ބައްދަ ު
މންޓް ކޮ ި
އންޑް ޑިވެލޮޕް ަ
ޓ ެ
 ރިސޯސް މެނޭޖްމަން ް
 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  21ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްވެސް ނިމިފައިވެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އާއި ދަށުން ހިނގާ ދާއިރާ ތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލމމާތު
108

118

56

7

11

މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ބަޔޮސް ފިޔަރ ރިޒާވް

އޮތޯރިޓީ

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ސަރވިސް

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

އެނަރޖީ

އޮފީސް

މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސް ފިޔަ ރިޒާވް އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ސިވިލް
ސަރވިސްގެ އެކި ކެޓަގަރީގެ މަގާމު ތަކުގެ ޢަދަދު
6

1

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

25
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އ
ޓގެ މަސައްކަތްތަ ް
މންޓް ޑިޕާރޓްމަން ް
ނވަޔަރަން ަ
އެ ް
ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދު
" ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  "6106ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު  00އޯގަސްޓް 6102
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައެވެ.
 އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކުރުމަށް  62އޮކްޓޫބަރ  6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވުނެވެ.
 ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް  0ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިލް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް
ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ  61މެއި  6102ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައެވެ.



ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނެއްގެ ޑްރާފް އެކުލަވާލައި އެޤާނޫނު
ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅު ހޯދުމަށް  02ޖަނަވަރީ  6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.



ޤުދުރަތީ އަދި ތަބަޢީ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ގަވާއިދުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް
 11އޯގަސްޓް  6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޤާނޫނީ ލަފާފުޅަށް އެދި ފޮނުވާފައެވެ.



ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯޜާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  "6106ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ފައިނަލް
ޑްރާފްޓް  61ނޮވެންބަރ  6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޤާނޫނީ ލަފާފުޅު ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައެވެ.



ވލާ ކަހަނބު ޙިމާޔަތްކުރުން  20މާރޗް  6102ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވެލާ އަދި
ނނުގެ ދަށުން ެ
ތިމާވެށި ޤާ ޫ
ކަހަނބު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އިއުލާން ކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވުނެވެ.

 ތިމާވެށި ޤާނޫނު މުރާޖާކުރުން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު މުރާޖާކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ އާ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި
ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު 01 ،ނޮވެންބަރ  6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.
އަދި މިޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަންސް ،ހދ ހަނިމާދޫ ،ހއ އިހަވަންދޫ އަދި ހއ ހޯރަފުށީގައި 1
އަދި  1ޑިސެންބަރ މިދެދުވަހުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

 ތިމާވެށި ޤާނޫނު އޮނިގަނޑާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން


 61–60ޑިސެންބަރގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރެވުނު ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި ކަންކަމާ
ރ މީހުން އުޅޭ
ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސަރވޭތައް ބޭއްވުމުގެ ދަތުރުގައި ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބު ީ
ނގެ އޮނިގަނޑާ
ނ ު
ނއި މިހާރު އޮތް ތިމާވެށި ޤާ ޫ
ޤނޫނު މުރާޖާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ާ
ހުރިހާ ރަށެއްގައި ،ތިމާވެށި ާ
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ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ނިލެންދެ އޮތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ގެ ފުލުންނަށް ތިމާވެށި
ތރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
ލން ެ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކަށް ހޭ ު


 21-61ޑިސެންބަރގައި ނިލެންދެ އަތޮޅު ދެކުނު ބުރި ކުޑަކުވަދޫގެ  61ފުލުންނަށާއި ،މުލަކަތޮޅު މުލި ،މުލައް،
ތން ސެޝަންތަކެއް
ކށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮ ު
ނނާއި ގަވާއިދު ތަ ަ
ށ ތިމާވެށި ޤާ ޫ
އަދި ދިއްގަރުގެ ފުލުހުންނަ ް
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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 ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި  2ދުވަހުގެ ހަވީރެއް ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިހަވީރުގައި ސަރުކާރުގެ
އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކާ ،ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ،ސްކޫލަތަގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ އެހިނެހެން މުޢައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 03
ފަރާތަކު ން ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސްޓޯލްތައް ކުރިޔަށް
ގެން ގޮ ސްފައިވެއެވެ .މިހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަ ކުދިންނާ އެކި އުމުރުފުރައިގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ .މިމުބާރާތުގައި ވަނަ ވަނަ އަށް
ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް  011،111ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގުހުރި އިނާމް ދެވުނެވެ .މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ،އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ގުޅިގެންނެވެ .މި މުބާރާތުގައި ފޮޓޯ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ބިނާ ކުރެވިގެން
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ތީމްތަކަށެވެ .މި މުބާރާތައް  621އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮޓޯ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.



ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި މިނިސްޓްރީ އިސްނަގައިގެން ވަނީ ތިމާވެށީގެ ކުރެހުމުގެ މަޢުރަޒެއް
ބާއް ވާފައެވެ .މި މަޢުރަޒު ބޭއްވިފައިވަނީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައިވާ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ޝުޢޫރުތައް ކުރެހުމުގެ
ޒަރިއްޔާއިން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ .މި މަޢުރަޒަށް ހުށަހެޅުނު  621އަށް ވުރެ ގިނަ
ކުރެހުންތަށް ވަނީ ޓައިލްސްއަށް ޓްރާންސްފާ ކުރެވި ރަސްފަންނާ ދިމާލަށް އިންވެގެންވާ ހިރިޔާ ސްކޫލް ފާރުގަ
އާއްމުންނަށް ފެންނަން ހުންނާނެ ހެން ޖެހިފައެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި މި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިންގުނު
މިހަރަކާތް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން  211އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބުނު
ހަރަކާތަކަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަށް ހިމެނިގެން ،ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން "އާރޯ" ގަސް
އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .އަދި "ތިމާވެށި އާރޯކުރުމުގެ އިޤްރާރު" ގެ ނަމުގައި ތިމާވެށި
ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އިޤްރާރެއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.

 އެންވަޔަރަންމަންޓް ގައިޑްލައިން ބުކް


ސްކޫލް ތިމާވެށީގެ ކުލަބު ހިންގާނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް މިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލެވި ތައްޔާރު ކުރެވުނެއެވެ.

 ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކެމްޕައިންތައް


އެވައަރނަސް ޔުނިޓް އިން އިސްނަގައިގެން ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން
އެވަރނެސް ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ،ސޯޝަލް މީޑީޔާގެ އެހީގައި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ސްޕޮޓް ،ލުއިފޮތް ،އަދި
މަޢުލޫމާތުތައް އާޢްމު ކުރެވުނެވެ.



މީގެ އިތުރުން މި މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވަރަނަސް ޔުނިޓް އިން ސެޓްފިކެޓް،
ޕްރެޒެންޓޭޝަންސް ،އަދި ކާޑުކޮޅު ފަދަ ތަކެތި ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.

30

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް (އެސް.އޯ.އީ) ތައްޔާރުކުރުން


ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެސް.އޯ.އީ ރިޕޯޓްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ
ކޮލިޓީއާއި ،ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލައާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ޙާލަތަށާއި ،ކުނީގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތާއި ،ހަކަތައިގެ ޙާލަތު
އޮތް ގޮތާއި ،ހޭޅިފަށާއި ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ޙާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.



މި ގޮތުން  6102ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.އޯ.އީ .އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިކޭޓަރ ތަކެއް
އެކުލަވާލައި ގުޅުން ހުރި އިދާރާ ތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ .އަދިސާރވޭ ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ރަށްރަށުން
މަޢުލޫމާތު

އެއްކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން

ލިބުނު

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

އެހީގައި

ރިޕޯޓްގެ

ޑްރާފްޓް

ވަނީ

ޑޮކިއުމަންޓް

ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.

 ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ސައުތު އޭޝިއާ ކޯޕަރޭޓިވް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
(ސަކެޕް) އާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް
ބައްދަލުވުމެއް  62-66ނޮވެމްބަރުގައި ވަނީ ބާއްވާފައިއެވެ" .ޕޮލިސީ ޑަޔަލޮގް އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް އޮން
އން ޓޫރިޒަމް ޕޮލިސީސް އިން ސައުތު އޭޝިއާ" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި
މެއިންސްޓްރީމިންގް އެސް.ސީ.ޕީ ި
އަފްގާނިސްތާން ،ބަންގްލަދޭޝް ،ބޫޓާން ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ނޭޕާލް ،ޕާކިސްތާން އަދި ޝްރީލަންކާގެ މަންދޫބުންވަނީ
ބައިވެރިވެފައިއެވެ.



މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާއި
ގުޅޭގޮތުން ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އެއް ލަނޑުދަނޑި ކަމަށްވާ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި
ބޭނުންކުރުމުގެ ދަށުން މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ބަދަލުކުރުމެވެ.



ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއް ވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ،މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި
އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ .އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން މިލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް މިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ
ދާއިރާތަކެއްގެ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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 ޒިން މާދާރު ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުން


އގައި އުފައްދައި
ނތިޒާމްކޮށްގެން ޒިންމާދާރު ގޮތެ ް
އ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ި
ބޭނުންކުރުން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕޮލިސީ ޑައިލޮގްއެއް  62ނޮވެމްބަރގައި ވަނީ
ހއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އެއް
ގ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދެމެ ެ
ދލުވުމު ެ
ބާއްވާފައިއެވެ .މި ބައް ަ
ގޅޭގޮތުން ހިޔާލު
ނކުރުން ،މި ލަނޑުދަނޑިއާއި ު
ރ ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި ބޭނު ް
ލަނޑުދަނޑި ކަމަށްވާ ޒިންމާދާ ު
ޑ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެކްޝަން
ބަދަލުކޮށް މިލަނޑުދަނ ި
މޝްވަރާކުރުމެވެ.
ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ަ



ނ ބައިވެރިވިއެވެ .ބައިވެރިންގެ
މި ވޯކްޝޮޕްގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން ކަމާއިގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކު ް
މެދުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި ބޭނުންކުރުން މިލަނޑުދަނޑި
ހާސިލްކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ .އަދި މި އެކްޝަން
ކ
ނ ކަންތައްތަ ާ
ގއި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވިދާ ެ
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު މި ޕްލޭން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތު ަ
ދގައި މަޝްވަރާކުރިއެވެ.
ބެހޭގޮތުންވެސް ބައިވެރިންގެ މެ ު

 1 ވަނަ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓިން


ފސިލިޓީގެ (ޖެފް) ސައުތު އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓިންގެ  1ވަނަ
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ެ
ނ
ބއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުންވަ ީ
އ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ޭ
ބައްދަލުވުން  01އޮކްޓޫބަރުގަ ި
މގައި ޖެފްގެ އެހީގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރިއެވެ.
ބައިވެރިވެފައިއެވެ .މިބައްދަލުވު ު

 ނެޝަނަލް ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލް ރިޕޯޓު އާންމުކޮށް ނެރުމުގެ ހަފްލާ އަފި ސައިކަމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ފަހު ވަރކްޝޮޕް– " ފައިނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ނެޝަނަލް ސައިކަމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
އިން ދަ މޯލްޑިވްސް"



ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނުތަން :ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް



މަޤްސަދު :ސަރުކަރުގެ އޮފީސް ތަކާއި އަމިއްލަ މުވައްސަސާ ތަކުން ހޯދުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ތާރީޚް 1 :ނޮވެމްބަރު 6102

ކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލް އަދި ނެޝަނަލް ކެމިކަލް ޑޭޓާބޭސް ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި އެކު
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިނަލް ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށެވެ.



ބައިވެރިން :މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ،
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އުނިވަރސިޓީ ،މޯލްޑިވިސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ،އަދި
އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާ ތަކުންނެވެ.
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 2016 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރާނެ ފަރާތްތައް
ކަނޑައެޅުން


 6102ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެފަރާތްތަކާއެކު
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމާއި 6102 ،ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ހޮވުނު
ފަރާތާއެކު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވި އެފަރާތްތަކާވަނީ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އޯޒޯން ފަށަލައާއި ރައްޓެހި ގޭސްތަކާއި
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން


ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް 02 :ފެބްރުއަރީ 6102



މަޤްސަދު :މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުން ދެނެވި މާއްދާތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި
މިނިސް ޓްރީއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާކެޓްގައި މިހާރު ލިބެންހުރި އޯޒޯން ފަށަލަ އަދި ތިމާވެއްޓާއި
ރައްޓެހި ގޭސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ބެންކޮކް ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ޓެކްނިކަލް ބެފުޅުންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުންފުނިތަކާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް.


ބައިވެރިން :މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ،ސީޕްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް
މެރިން ޕްރޮޑަކްޓްސް ،މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ،ކޫއްޑޫ ފިޝަރީސް ،މޯލްޑިވްސް
ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެންސިސް ފިޝަރީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އޯޝަން ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް
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ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،ބްރައިޓް ބަރަދާސް ،ރެފްކޫލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ކޯސްޓަލް
މިލިއަން މޯލްޑިވްސް ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ،އިކޯ ކޫލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ފްލަކްސް ޓެކްނޮލޮޖީސް،
ކޯސްޓްލައިން



އިންވެސްޓްމެންޓް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ ،އެއިރޯ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ،ވިލާ ފިޝިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އޯޝަން ފިޝް އެކްސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

އިމްޕްރެކްސް ފިޝަރީސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ .

 އޯ.ޑީ.އެސް .އަލްޓަރނަޓިވް ވޯކްޝޮޕް


ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް 62 :އޮގަސްޓް 6102



މަޤްސަދު :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ހިންގާ 'އެޗްސީއެފްސީ ފޭސް އައުޓް މެނޭޖްމަންޓް
ޕްލޭން' ގެ ދަށުން ،ފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ
މާއްދާތަކުގެ އިންވެންޓްރީއެއް ހެދުމުގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުންދާ މަސަތްކަތުގެ ދަށުން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭހުގެ
ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ގޭސްތަކުގެ މައޫލޫމާތު އެއްކޮށް ،އެފަދަ ގޭސްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު އަދި

ނ ުވ ު
ނ ަގ ެ
ށ ެދ ެ
ނ ް
ކުރިމަގުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެި ،މ ާހ ަތ ަ
ނ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅައި
ދިނުމަށް



ބައިވެރިން :ބްރައިޓް ބަރަދާޒް ،ކަސްޓަމްސް ،މާންދޫ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ،މިފްކޯ ،ރީފްސައިޑް ،ރެފްކޫލް ،ސްޓޭޓް
ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ،މޯލްޑިވްސް ޓަރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ،ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ،ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ

' ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނަރސް' އަދި 'ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓެކްނިޝަންސް'


ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުނު ތާރީޚް 62 :އޮގަސްޓް 6102



މަޤްސަދް :މާކެޓަށް އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ އެއާކޮންޑިޝަންއާ ގުޅުންހުރި ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދި އެތަކެތި

ސަރވިސްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުމެވެ.


ބައިވެރިން :ރެފްރިޖެރޭޝަން އަދި އެއަރ ކަންޑީޝަނިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުން

 ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް (އޯޒޯން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ލ.އަތޮޅުގައި)


ޕްރޮގްރާމް ބެއްވުނު ތާރީޚް 61 :ސެޕްޓެމްބަރ 6102



މަޤްސަދު :ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް



ބައިވެރިން :ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ،ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ،ހައްދުންމަތި ގަން ކައުންސިލް ،ލ.އަތޮޅު މޯލްޑވިސް

ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ،ލ.އަތޮޅު ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އެވެ.
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 ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އައަރ ކަންޑިޝިއަނިންގ ޓްރެއިނިންގް ވަރކްޝޮފް (ލ.އަތޮޅު)


ވަރކްޝޮފް ބޭއްވުނު ތާރީޚް 61 :ސެޕްޓެމްބަރ 6102



މަޤްސަދު :ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިންގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންސައިޓް ޓްރެއިނިންގ
ދިނުން އަދި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކަންޑިޝިއަނިންގެ ސަރވިސް ކުރާނެ ރަނގަޅުގޮތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް،
ލީކޭޖް މޮނީޓަރކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު މިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން



ބައިވެރިން :މާންދޫ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް ރެފްރިޖަރެޝަން އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝިއަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ބޭފުޅުން

 ކަސްޓަމްސް އޯ.ޑީ.އެސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް


ޓްރެއިނިންގެ ބޭއްވުނު ތާރީޚް 62 :އޮކްޓޯބަރ  02 ،6102ނޮވެމްބަރ 6102



މަޤްސަދު :އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކާއި ،މިމާއްދާތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުވޭ ގޮތްތަކާއި ،މިމާއްދާތަކުގެ
ތެރެއިން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތްތަކާއި މިކަންތައްތަކުގައި އެންފޯސްމަންޓް
އޮފިސަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް މިކަންތައްތަކަށް ތަމްރީންކުރުމަށް



ބައިވެރިން :ކަސްޓަމްސް އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުން

 ގުޑް ސާވިސިންގ ޕްރެކްޓިސަސް އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރ-ކަންޑިޝިއަނިންގ
ޓްރެއިނިންގ (ފެލިވެރު ފިޝަރީސް)


ޓްރެއިނިންގ ބޭއްވުނު ތާރީޚް 2 :ނޮވެމްބަރ 6102



މަޤްސަދު :ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިންގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންސައިޓް ޓްރެއިނިންގ
ދިނުން އަދި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކަންޑިޝިއަނިންގެ ސަރވިސް ކުރާނެ ރަނގަޅުގޮތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް،
ލީކޭޖް މޮނީޓަރކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު މިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން



ބައިވެރިން :ފެލިވަރު ފިޝަރީސް ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކަންޑިޝިއަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުން
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 އޯޒޯން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން


މިއަހަރުގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ ޝިޔާރަކީ " "Ozone and Climate: Restored by a World Unitedއެވެ.



މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކީ:



މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ގައި ރެފްރިޖެރޭޝަން މަސައްކަތްކުރާ ފާރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ރެފްރިޖެރޭޝަން
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން



ލާމު އަތޮޅި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޯޒޯން ކުއިޒް މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން



އޯޒޯން ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ މާންދޫގައި ބޭއްވުން .އަދި މި ޖަލްސާގައި މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަކީ އޯޒޯން
ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލި ފުރަތަމަ ކުންފުނިގޮތުގައި އިއުލާނު ކުރެވިގެން ދިއައެވެ.



ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތިމާވެށި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުން

 ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން


ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން  2 ،6162 – 6102ޖޫން  6102ވަނަ ދުވަހު
ލޯންޗުކުރެވުނެވެ .މި ޕްލޭން އަކީ ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކޭތެރިކުރުމަށް އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ .މި
ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމެވެ.

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާ ބެހޭ  2ވަނަ ރިޕޯޓު ލޯންޗުކުރުން


ކޮންވެންޝަން އޮން ބައޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލާ ބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވި
މިއަހަރު ލޯންޗުކުރެވުނެވެ .އަދި މިރިޕޯޓު ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ވުޒާރާތަކަށާއި ،ސަރުކާރު
މުއައްސަސާތަކަށް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަކަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ.

 ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް ސްޕީސިސް އޮފް ވައިލްޑް
ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ (ސައިޓީސް)


ސައިޓީސް މުއާހަދާއަކީ ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެފަދަ ތަކެތި އެއްގައުމުން
އަނެއްގައުމަށް ގެންދިއުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ މުޢާހަދާއެކެވެ .މިމުޢާހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވަނީ މާރިޗު 6102ގައެވެ .މިގޮތުން މި މުއާހަދާގެ ދަށުން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ
އިމްޕޯޓް
ކުރުމަށް ޕާރމިޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އަދި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ
ކޮމާންޑަށް އަމާޒުކޮށްގެން  0ޓްރޭނިންގް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
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 ސެކަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ޝާކް އެންޑް ރޭ ކޮންޒަވޭޝަން ސިމްޕޯޒިއަމް


 62 ,–62އޮގަސްޓުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ،ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރާއި އަދި ފިޖީ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް
މިނިސްޓީރިއަލް ޝާކް ކޮންޒަވޭޝަން ވާކްޝޮޕެއް ފޮރ ސީޒަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ބޭއްވިއެވެ .މި ވާކްޝޮޕްގެ
މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދުނިޔޭގައި މިޔަރު އަދި މަޑި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމެވެ .މި ވާކްޝޮޕްގައި މިޔަރު އަދި މަޑީގެ
އިކޯޓޫރިޒަމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މި ވާކްޝޮޕްގައި މި ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއި ބޭރުގެ
އެކި ޖައްމިއްޔާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 އައިންމަތީ މިޔަރު ސައިޓީސް އެޕެންޑިކްސް  IIގައި ހިމެނުން


 6102ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ "ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖާޑް
ސްޕީސިސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ" (ސައިޓީސް) ގެ  01ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް (ކޮޕް) ގައި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މި ކޮޕްގައި އައިންމަތީ މިޔަރު (ސިލްކީ ޝާކް) ސައިޓީސް ގެ އެޕެންޑިކްސް II
ގައި ހިމެނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް ފާސްވެ މިހާރު އައިންމަތީ މިޔަރު ވަނީ ސައިޓީސް އެޕެންޑިކްސް
IIގައި ހިމެނިފައެވެ.
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 ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ


 6116ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ "ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން
ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީ" ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ
ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ވޯރކްޝޮޕް އެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

 ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯސޭފްޓީގެ  2ވަނަ ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓު


"ތާޑް ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބައޯސޭފްޓީ" ތައްޔާރުކުރެވި
ކޮންވެންޝަން އޮން ބައޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް މިއަހައު ހުށަހެޅުނެވެ .މިރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވުނީ ގްލޯބަލް

އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނެވެ .މިރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްަ ،ކ ާމ ެބހޭ

ަފ ާ
ރ ްތ ަތ ަކ ާކ ެއ ުކ  6މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

 ރީފްސް ޖެނެރޭޓް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސެލެންސީ ފޯ އެޓޯލް
އިކޯސިސްޓަމްސް (ރީޖެނެރޭޓް) ޕްރޮޖެކްޓް.


އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި ކުރިއަށްދާ ރީޖެނެރޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މިހާރު ދެވަނަ
ފޭސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދެއެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ގުދުރަތީ މާޙައުލުގެ މުހިއްމުކަމާއި
ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އާއްމުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ގުދުރަތީ މާހައުލުތަކުގައިވާ
ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ އާ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށްދެއެވެ.
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 ބ .އަތޮޅު އަދި ރަސްދޫ އަތޮޅުގެ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު އެބްސާގެ ގޮތުގައި


 0116ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާއެއްކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން
ބައޮލޮޖިކަލް ޑައިވާސިޓީ (ސީ.ބީ.ޑީ) ގެ  02ވަނަ ކޮންފަރަސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް (ކޮޕް ،)02ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން
ބައޯސޭފްޓީގެ  1ވަނަ މީޓީންގ އޮފް ދަ ޕާޓީސް (މޮޕް )1-އަދި ނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެކްސެސް އެންޑް ބެނެފިޓް
ޝެއަރިންގ ގެ 6ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓީސް (މޮޕް )6-ގައި ވަނީ ބައަވެރިވެފައެވެ.



މިކޮޕްގައި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރތުމުގެ ގޮރުން މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުނެވެ .މިކޮޕްގެ
މުހިއްމު ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދު ،ބ .އަތޮޅު އަދި ރަސްދޫ އަތޮޅު ފަރުގެ ސަރަހައްދު،
"އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބައޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް މެރިން އޭރިއާ" ގޮތަށް ކަނޑައެޅުނެވެ.

 6101 ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ބައޮސްފިއާ ރިޒާވަކަށްހެދުމުގެ މަސައްކަތް


ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ޔުނެސްކޯ ބައޮސްފިއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭ
ކުރެވުނެވެ.މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން މިހާތަނަށް  21ރިސޯޓަށް ވުރެ
ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން މި ޕްލެޖްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި ބައޮސްފިއަރ ރިޒާވްގެ އެޕްލިކޭޝަން އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
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 ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ބައްދަލުވުންތައް–
"ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އޮން ޑިސްޓްރިކްޓ ކޫލިންގ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އިން މާލެ އެންޑް
ހުޅުމާލެ"


ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ތާރީޚް 61 :ޑިސެމްބަރު  02 ،6102ޖަނަވަރީ  60 ،6102އޭޕްރިލް  21 ،6102މޭ ،6102
 02އޯގަސްޓް 6102




ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނުތަން :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މަޤްސަދު :ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ
ނިންމާފައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ގެ ފަރާތުން މިފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ،ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް،
ލަފާއަރުވައި ،މަގުދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިމަޝްރޫޢުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ .މިފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ
ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ،މިމަޝްރޫޢުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާ
ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.



ބައިވެރިން :ސީސީއޭސީ ޔުނިޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި ،ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ކުންފުނި "ޑެވްކޯ" ގެ ބޭފުޅުންނާއި،
މިނިސްޓްރީގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓް ،އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމެންޓް ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ،ސްޓޭޓް
އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑގެ މެނޭޖިންގ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،މާލެ ވޯޓަރ
އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ،އަދި .ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑގ ގެ ބޭފުޅުންނާއި،
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

 ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު އެންމެހާ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުންތަކާއި ވާރކްޝޮޕް– "ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ވާރކްޝޮޕް އޮން ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ
ފީސިބިލިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް"




ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތާރީޚް 01 :އޮގަސްޓް 6102
ވަރކްޝޮޕްބޭއްވުނު ތަން :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މަޤްސަދު :އެޗްއެފްސީ އަދި އެޗްސީއެފްސީ އެއާރ ކޮންޑިޝަނަރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައްޗަށް
ބިނާވެފައިވާ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ ނިޒާމެއް މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ  6161ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ލޯ-ކާބަން އިކޮނޮމީ ޤައުމަކަށް ހެދުމުގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް
ވާސިލްވުމަށް

އެޅިގެންދާނެ

މުޙިންމު

ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެގޮތުން،

ޑިސްޓްރިކްޓް

ކޫލިންގ

ފީސިބިލިޓީ

ސްޓަޑީއެއް

މިމިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހަދާފައެވެ .އަދި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ މަޝްރޫޢުގެ މަސްޢޫލުވެރިންނާއި ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި،
ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް މިސްޓަޑީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޫލިންގ މަޝްރޫޢުގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން
ލަފާއަރުވައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،މިސްޓަޑީ ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
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ބައިވެރިން :ސީސީއޭސީ ޔުނިޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި ،ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ކުންފުނި "ޑެވްކޯ" ގެ ބޭފުޅުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ
ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާ ތަކާ ،ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ،ކަމާގުޅޭ
މޢަތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ.
މުއައްސަސާތައް އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަ ާ
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އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ()6102
ކެމިކަލްސް މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :އެލިމިނޭޓިންގ ޕޮޕްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޙް:

2016

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

2022

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ލޓީ
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސި ި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 0085333ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

މަޝްރޫއުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ފޯމް (ޕިފް ) ވަނީ

އެޖެންސީ:

ޔޫއެންޑީޕީ އިން ތައްޔާރު ކޮށް ޖެފް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އަށް
ސެޕްޓެމްބަރ  2300ގައި ހުށަހަޅާފަ


ރ
ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކެމިކަލްސް ނައްތާލުން ހަރުދަނާކޮށް  ،ރައްކާތެ ި
ހރުދަނަމާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން.
ގޮތުގައި ކެމިކަލް ނައްތާލެވެނޭ ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން' :ކެޓަލައިޒިން ލޯ އެމިޝަން އާރބަން އެމިޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން މޯލްޑިވްސް'
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޙް:

2016

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

2320

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 2020018އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

މަޝްރޫއުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ފޯމް (ޕިފް ) ވަނީ ނިމިފައި
އަދި ޖެފް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އަށް މަޝްރޫއު ހުށަހެޅުމށް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ
އިންޓާނަލް ރިވިއުއަށް މިހާރު ޕިފް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

 ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ ވައިގެ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރ ކޮށް  ،އެއަރ ޕޮލިއުޝަން ސްޓެންޑާޑްސް
އގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ މޮނިޓަރ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ
އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ ް
މަޝްރޫއެއް
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އަ މިނަމާޓާ އިނިޝިއަލް އެސަސްމަންޓް އިން މޯލްޑްވިސް
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޙް:

2016

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

2019

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 233333ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަގައި ޑިސެމްބަރ  2300ގައި ވަނީ
ސޮއިކުރެވިފައި .މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް  2308ވަނަ އަހަރު
ފެށޭނެ



ނ ތިމާވެއްޓާއި
ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މަރކިއުރީ އަދި މަރކިއުރީއާއި ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކު ް
ތކުރުމަށް ،ޔުނައިޓެޑް
އިންސާނުންގެ ސިއްހަތު ސަލާމަ ް

ގ
ނސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް( ޔުނެޕް) ެ
ނޭޝަ ް

ފަރާތުން  6102ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ 'މިނަމާޓާ ކޮންވެންޝަން އޮން މަރކިއުރީ'

މުއާހަދާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީޤު ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއެއް
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ސީސީއޭސީ "ކްލައިމެޓް އެންޑް ކްލީން އެއާރ ކޯލިޝަން"
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޙް:

6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 57,400ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

 62އޮކްޓޯބަރ  6102ގަ ޔުނިޓް ގާއިމް ކުރެވި ،މަސައްކތް ދަނީ
ކުރިޔަށެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ ( އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން)
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

2008

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

2025

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

މަލްޓިލެޓަރަލް ފަންޑް،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް
ޕްރޮގްރާމް ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި
ދިވެހިސަރުކާރު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 0.0މިލިޔަން ޑޮލަރު
 0ޖަނަވަރީން  6100އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ސްޓޭޓަސް:

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެރެކުރުންވަނީ ކޮންޓްރޯލް
ކުރަންފައްޓާފައެވެ .އަދި  6102ވަނައަހަރުން ފެށިގެން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިގޭސް އެތެރެކުރާ މިންވަރު  61%އަށް މަދުކޮށް
 6102ވަނައަހަރު މިގޭސް އެތެރެކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ބިޑް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ.



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ އޯޒޯން ފަށަލަ އަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް
ނައްތާލުމަށް ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާޙަދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރަށް ހިނގަމުން އަންނަ އެއްމުއާޙަދާއެވެ .މޮންޓްރިއަލް
ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން 6111ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިންވަނީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލްމާއްދާއެއްކަމަށްވާ
ސީ.އެފް.ސީ ނައްތާލާފައެވެ .ހަމަމިއާއިއެކު މޮންޓރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ފޭސްއައުޓް ކުރަންނިންމި އޯޒޯން ފަށަލައަށް

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

އޭޕްރީލްމަހު ބޭއްވި  21ވަނަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމެޓީ މީޓިންގ އިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޗް.ޕީ.އެމްޕީ ފާސްކުރިއެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޕްލޭންވެފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިސާލިބުނު
އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީއަށެވެ.
މި ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން 6161ގެ ނިޔަލަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރުންހުއްޓާލުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިއީ 01
ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓިން ޓުދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ބައްދަލުވުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައި ވާ ތާރީހް ގެ  01އަހަރު

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

 6101-6111ބޭސްލައިން އެވްރެޖް ކަނޑައެޅުން

-

 6100ބޭސްލައިން ލެވެލްގައި ފްރީޒް ކުރުން

-

 %01 6102މަދުކުރުން

-

 %61 6102މަދުކުރުން

-

 %22 6102މަދުކުރުން

-

 %21.2 6101މަދުކުރުން

-

 %011 6161މަދުކުރުން  6161:ގައި  6.2%ސާރވިސް ކުރުމަށް  6162ގެ ނިޔަލައް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ސްޓްރެންގތެނިންގ ކެޕޭސިޓީސް ފޮރ ނޭޝަނަލް ސައިކަމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
އިން

މޯލްޑިވްސް

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

2012

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

2300

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

ސައިކަމް ކްއިކް ސްޓަރޓް ޕްރޮގްރާމް ޓްރަސްޓް ފަންޑް
)(QSPTF
 0.5މިލިއަން ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :ކެމިކަލްސްއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާތައް ގުޅިގެން ގުޅި ލާމެހުފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން

ކެމިކަލްސް މެނޭޖްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ

މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ބޭނުންކުރާ

ކެމިކަލްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޕްރޮފައިލް އެއް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ނޭޝަނަލް ކެމިކަލް ޑޭޓާބޭސް
އެއް ގާއިމް ކުރުން.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޔުނެޕް އަމްބްރެއްލާ ޕްރޮޖެކްޓް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

ސެޕްޓެމްބަރ 2300

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

 00ޑިސެމްބަރ 2300

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 223333/-އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ ޙާލަތު ދައްކުވައިދޭ ފަސްވަނަ ރިޕޯރޓް
 ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
 ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ކްލިއަރިންގ ހައުސް މެކޭނިޒަމް އެއް ހެދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ތަރޑް ނޭޝަނަލް ބަޔޯސޭފްޓީ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

 0ނޮވެމްބަރ 2305

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

 00ޖެނުއަރީ 2300

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:



 25,000/އެމެރިކާ ޑޮލަރުޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :ތަރޑް ނޭޝަނަލް ރިޕޯރޓް އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ އެކުލަވާލުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެއް
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ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަޖެޓްގައި
ހިމަނައިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
ނިމިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

6102

 01މަޝްރޫޢެއް  6102ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި
ވަނަ

އަހަރު

ފެށިފައިވާ

ގޮނޑުދޮށް

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކަކީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ .ފަރަސްމާތޮޑާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

20 10 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

30 30 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އެމް.ޓީ ހޯގާޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑެންމާރކް ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ޓ
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެ ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

37،802،962.85ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 61 ،އޮކްޓޯބަރ
 6102ގައި އެމްޓީ ހޯގާރޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 122
މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓް އެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ 61

އޮކްޓޯބަރ 6102ގައިއެވެ ،އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  12ޖެނުއަރީ 6102ގައެވެ.
މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ:
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :މ .ނާލާފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

32 39 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

27 30 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

17,013303.94ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 01 ،ޖޫން  6102ގައ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި

މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 255މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓް އެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް

ފެށިފައިވަނީ  02ސެޕްޓެންބަރ 6102ގައިއެވެ ،އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  28ޖޫން 6102ގައެވެ.

މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ:
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ.ތިނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން )(ICCR
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

16 07 2014

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

01 02 2017

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނ

އެހީގެ ބާވަތް:

ޖެފް ގްރާންޓް އެއިޑް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

35,505,453.35ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި

.0

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މިއީ ޖެފް ގްރާންޓް އެއިޑް ގެ ދަށުން  01އޯގަސްޓް  6102ގައި މޯލްޑިވްސް
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ
ސްކޯޕަކީ  0021މީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށް ކުރުމެވެ.
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ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަޖެޓްގައި
ހިމަނައިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
ނިމިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

6102

 00މަޝްރޫޢެއް  6102ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި
ވަނަ

އަހަރު

ފެށިފައިވާ

ގޮނޑުދޮށް

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކަކީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ކ .މާފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

29 00 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

27 30 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 01,999,951.25ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 61 ،އޮކްޓޯބަރ
 6102ގައ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ
މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 001

މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހަތަރު ގްރޮއިން ގާއިމް ކުރުމެވެ .މި

މަޝްރޫޢުގައި ގްރޮއިން ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ،ކ.މާފުއްޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެމުންދާ ރަށަކަށް ވާތީ ،ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އެއިސްތެޓިކް ވެލިއު ނުގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް
މަޝްރޫޢުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  61ނޮވެންބަރ
6102ގައިއެވެ ،އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  02ސެޕްޓޭންބަރ 6102ގައެވެ.
.މަޝްރޫޢު )ކ .މާފުށި( ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :އއ .އުކުޅަސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

37 39 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

00 03 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 03،510،108.95ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 9 ،އޮގަސްޓް 6102
ގައ ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ

ސްކޯޕަކީ 255މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓް އެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް

ފެށިފައިވަނީ  11ސެޕްޓޭންބަރ 6102ގައިއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  00އޮކްޓޯބަރ 6102ގައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ .ކުޅުދުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

00 30 2010

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

01 00 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 02،277،859.53ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 00 ،އޮގަސްޓް 6102
ގައ

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ

މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  161މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  21އޯގަސްޓް 6102ގައިއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  61ސެޕްޓެންބަރ
6102ގައެވެ.
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މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ .ތިނަދޫ ބަރާސިލް ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

29 11 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

20 08 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 23,288,759.50ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 27 ،އޮކްޓޯބަރ 6102
ގައ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 226

އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި

މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މި

ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެވިފައެވެ .މި
މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  29އޮކްޓޯބަރ 6102ގައިއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ 62
ސެޕްޓެންބަރ 6102ގައެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ބ .ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

13 09 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

26 07 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 03،001،720.78ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 00 ،އޮކްޓޯބަރ 6102
ގައ

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ222

އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ

މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ

އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  02ސެޕްޓެންބަރ 6102ގައިއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  61ނޮވެންބަރ
6102ގައެވެ.
މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ:
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މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

13 09 2015

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

20 02 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

16،462،380.03ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



އގަސްޓް 6102
ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައިޯ 00 ،
ގައ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ
މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  261މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  02ސެޕްޓެންބަރ 6102ގައެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ  60ޑިސެމްބަރ 6102
ގައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ކ .ވިލިނގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

32 39 2305

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 02 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ރ ިފ ާ
ު 00،552،020.31
ޔ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަނާއި
އައުޓްސާރވޭ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 11 ،އޯގަސްޓް 6102
ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި
މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  021މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމާއި  010މީޓަރުގެ ކީވޯލް އެއް ގާއިމު

ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  16ސެޕްޓެންބަރ  6102ގައެވެ .އަދި މަސައްކަތް
ނިމިފައިވަނީ  02ޑިސެމްބަރ  6102ގައެވެ.
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(ކ .ވިލިނގިލި )މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ:
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ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަޖެޓްގައި
ހިމަނައިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
ނިމިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

6102

 00މަޝްރޫޢެއް  6102ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި
ވަނަ

އަހަރު

ފެށިފައިވާ

ގޮނޑުދޮށް

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކަކީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ރ .ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

39 03 2016

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

20 09 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 4,923,019.48ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓޭކްއޯވާ ކުރެވިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި މަޝްރޫޢަކީ  6102ގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ނަމަވެސް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ

ނ
ފަރާތު ް

ޝރޫޢު ނިމުމުގެ ކުރިން މިރަށުގައި ކުރިޔަށް
ރ .ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ ް
ނންވެފައިވާ ގޮނޑުދޮތް ހިމަޔާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުވެސް ނިންމުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ގެންދެއްވުމަށް ބޭ ު
މލްޑިވްސް ޓްރަންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ޯ
ލބިގެން
ި
އން ހުއްދަ
ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ި
ކޮމްޕެނީއަށް  06މެއި  6102އަދި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ.މި މ މަޝްރޫޢުގެ
ސްކޯޕަކީ  022މީޓަރ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެންޓްއެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.


މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  11މާރިޗް 6102ގައިއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ 61
ސެޕްޓެންބަރ 6102ގައެވެ.

މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯ:

56

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ބަޖެޓްގައި
ހިމަނައިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  01މަޝްރޫޢު އެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް
އެގޮތުން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢު ތަކަކީ

ދެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޅ .ކުރެންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

35 38 2305

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 02 2010

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 7،257،009.32ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

.6

ނ
ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި 01 ،ޖޫ ް
 6102ގައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ

މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  661މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ.

މި

މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  12ޖުލައި  6102ގައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހއ .ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

30 39 2305

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 10 2018

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:


ރ ިފ ާ
ު 09،010،255.53
ޔ
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ،އީ.އައި.އޭ އެޑެންމެއް ހެދުމުގެ ތެރޭގައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި11 ،
އޯގަސްޓް  6102ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން
ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  111މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް
ގާއިމު ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  12ސެޕްޓެމްބަރ  6102ގައެވެ.

57
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހއ .ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން



މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

32 30 2300

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 37 2018

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 16،981،390.8ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި06 ،
މެއި  6102ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން
ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  221މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް
ގާއިމު ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވް ވެފައިވަނީ  01އޮކްޓޯބަރ  6102ގައެވެ .އަދި
މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ މަޝްރޫޢު އަށް ބޭނުންވާ ވެލިގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ނ .ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

32 30 2300

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 02 2018

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

ރ ިފ ާ
ު 03،000،053.03
ޔ
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަރުހަލާގައި

ސްޓޭޓަސް:



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި06 ،
މެއި  6102ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން
ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  622މީޓަރުގެ



ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު ވަނީ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަރުހަލާގައެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ.ގައްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

00 37 2300

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 03 2018

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:


ރ ިފ ާ
ު 23،710،500.10
ޔ
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި02 ،
ޖުލައި  6102ގައި ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  212މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ފެބްރުއަރީ  6101ގައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ގދ.މަޑަވެލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚް:

07 37 2300

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

00 12 2018

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނ

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ރ ިފ ާ
ު 00،518،375.30
ޔ
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަރުހަލާގައި




ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި01 ،
އޯގަސްޓް  6102ގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން
ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  222މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް
ގާއިމު ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު ވަނީ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަރުހަލާގައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

20 30 2308

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

31 10 2018

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ

އާރ.އާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 22،609،123.72ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

އީ.އައި.އޭގެ މަރުހަލާގައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި61 ،
ނޮވެމްބަރ  6102ގައި އާރ.އާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް
ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  0111މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމު
ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު ވަނީ އީ.އައި.އޭގެ މަރުހަލާގައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

62 10 6101

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

31 10 2011

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އާރ.އާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 22،609،123.72ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

އީ.އައި.އޭގެ މަރުހަލާގައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި61 ،
ނޮވެމްބަރ  6102ގައި އާރ.އާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް
ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ  0111މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމެނެޓްއެއް ގާއިމު
ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު ވަނީ އީ.އައި.އޭގެ މަރުހަލާގައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ދ .މާއެބޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

01 11 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

01 11 2011

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 20,818,082.00ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް:

ވޭރިއޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި
ހުށައެޅިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި،
 11އޯގަސްޓް  6102ގައި ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން
ކުރިޔަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 2121މީޓަރުގެ ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެނެޓްއެއް
ގާއިމު ކުރުމެވެ .މި މަޝްރޫޢު ވަނީ ޖިއޯބޭގް މެޓީރިއަލް ކޮލިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްރޫއަށް ގެންނަން
ބޭނުންވާ ވޭރިއޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ހުށައެޅިފައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ތ .ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

01 12 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

01 11 2011

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

11,851944.80

ސްޓޭޓަސް:

ރުފިޔާ

ވޭރިއޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި
ހުށައެޅިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި،
 11މާރިޗް  6102ގައި ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް
ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 077މީޓަރުގެ ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ.
މި މަޝްރޫޢު ވަނީ ޖިއޯބޭގް މެޓީރިއަލް ކޮލިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްރޫއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ
ވޭރިއޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ހުށައެޅިފައެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ތ .ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

16 12 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

01 11 2011

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ރ ިފ ާ
ު 2،121،221.11
ޔ
ވޭރިއޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި
ހުށައެޅިފައި



ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މިއީ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ގައި ހިމަނައި،
 11މާރިޗް  6102ގައި ސާސް އީ ސެނޮކް ޖޭވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް
ދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަކީ 171މީޓަރުގެ ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ.
މި



މަޝްރޫޢު ވަނީ ޖިއޯބޭގް މެޓީރިއަލް ކޮލިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްރޫއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ވޭރިއޭޝަން
އާއި ބެހޭގޮތުން ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ހުށައެޅިފައެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޏ .ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
މަސައްކަތް ފެށޭ ތާރީޚް:

6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

2011

އެހީގެ ބާވަތް:

ޑވެލޮޕްމަންޓް (ލޯން)
ގރާންޓް)  ،ކުވޭތް ފަންޑް ފޯ އިކޮނޮމިކް ި
އޯރިޔޯ ( ް

ޑޮލަރ އެމެރިކާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

373,082,316

ސްޓޭޓަސް:

މަޝްރޫޢުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސް ނިމުނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޚުލާސާއެއް :މި މަޝްރޫޢުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގެ
ގްރާންޓް އެރޭންޖްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ދަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ސަރުކާރާއި ދެމެދު
ސޮއިކުރެވުނީ  00ޑިސެންބަރ  6102ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ މިފޭސްގެ މަސައްކަތް
މިހާރު ވަނީ ނިންމާ ލެވިފައެވެ .އަދި އޯރިއޯ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ތައް ދިރާސާކޮށް
އެޕްރޫވްކުރެވޭނީ ޖަނަވަރީ  6101ނިމޭހާތާ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.ކުރިޔަށް އޮތީ މި މަޝްރޫޢުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
ފޭސްގެ ގްރާންޓް އެރޭންޖްމެންޓްގެ މަސައްކަތެވެ .މިމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ އެޕްރައިސަލްގެ މަސައްކަތް މެއި 6101
ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .މިމަސައްކަތް ނިމުން ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިމްޕްލިމަންޓޭޝަން ފޭސްގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
 -0މި ފޭސްގެ ގްރާންޓް އެރޭންޖްމަންޓްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ދަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ސަރުކާރާއި
ދެމެދު ސޮއިކޮށް މި ފޭސްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޮންސަލްޓަންސީ އައުޓް ޕުޓްއާއި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް
(ޖޫން  – 6101ސެޕްޓެމްބަރ )6101
 -6ޓެންޑަރިންގ ފޭސް ( އޮކްޓޯބަރ  – 6101މާރިޗް )6101
 -2މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ( އޭޕްރިލް  – 6101ސެޕްޓެމްބަރ )6101
 -2އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނަންސް (  01އަހަރަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް)


ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަށް ފަރުމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ
އިކުއިޕްމަންޓް މިހާ ރުވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ޓޮޕްކޮން ކުންފުންޏާއި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިގެން ސާރވޭ އިކުއިޕްމަންޓްސް
ގެނެވިފައެވެ .އެގޮތުން މި ގެނެވުނު އިކުއިޕްމަންޓް  6ސެޓް (sets of GR5 + FC-250 1 base 6
 )and 1 roverވަނީ އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް
ސެކްޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން 2300
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

ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ،ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ސިސްޓަމްތަކެއްތޯ ބަލައި ގެންނަންވާ ބަދަލުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތައް
ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްއާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖެއާއި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

ހިނގަމުންދާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ސްޕަވިޝަން ދަތުރުތައް ވެސް  2300ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓް:
2300

ވަނަ އަހަރު މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އަދި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން  -ގދ .ތިނަދޫ،


ފެށި ތާރީޚް:

 02މާރޗް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 16,211,226.21ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)



ވފައި .އަދި
ޓމަށް ފެނަކަ އާއި ހަވާލުކުރެ ި
ސްޓޭޓަސް :މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ހިންގާ ބެލެހެއް ު
މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބޭއްވިފައި.



ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ ދަށުން،

ރދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ގދ .ތިނަދޫ އެކަށީގެންވާ ނަ ު

ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
ސމިއްޔާ ު
މގެ ރަ ް
ވ ު
ހޅު ު
ނޒާމް ު
ރދަމާ ި
ތިނަދޫ ނަ ު
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މޯލްޑިވްސް ސުނާމީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އޭއެފްޑީ ލޯން – ލ .ގަން


ފެށި ތާރީޚް:

 01ފެބްރުއަރީ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:



އޓުމަށް އެމްޑަބްލިޔު އެސް.ސީ
ސްޓޭޓަސް :މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ހިންގާ ބެލެހެ ް



ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ ކުރު ޚުލާސާ:

އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން
 12,216,201.12ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ގުޅިގެން އޭ.އެފްޑީން ލިބިފައިވާ ލޯން އެހީގެ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި .އަދި މަޝްރޫއު
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބޭއްވިފައި .ދަށުން ،ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ލ .ގަމުގައި
އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
މސައްކަ ު
އމަލީ ަ
މގެ ަ
ދމާ ނިޒާ ު
ލ .ގަން ނަރު ަ
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ޔޫއެސްއެއިޑް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ޓު އެންހޭންސް ކްލައިމެޓް ރިޒެލިއަންސީ އެންޑް
ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ އިން މޯލްޑިވްސް – ޅ .ހިންނަވަރު


ފެށި ތާރީޚް:

 61ސެޕްޓެމްބަރ 6100



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޔުނޮޕްސް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޔޫއެސްއެއިޑް ގްރާންޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 1މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ




ސްޓޭޓަސް :އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:
ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތެއްގައި

ސާފު

ބޯފެން

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،

މޫސުމަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކަށް

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 އިންކްރީޒިންގ ކްލައިމެޓް ރިޒީލިއަންސް ތްރޫ އެން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް
މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް އިން ހއ .އިހަވަންދޫ ،އދ .މަހިބަދޫ ،ގދ.ގައްދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 6100



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

ޔުނޮޕްސް

އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑް/ދިވެހި ސަރުކާރު
 1.61މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ  /ދިވެހިސަރުކާރު  1.8މިލިޔަން

ޔޫއެސްޑޮލަރ



ސްޓޭޓަސް:ތިންރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޑިސެނިލޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއި ގޭގެއަށް ފެން ހޮޅި ގުޅައިދިނުން އަދި
ގޭގޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވާރެ ފެން ތާނގީން ފެން ނަގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
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މީގެއިތުރުން

ބިމުގެ

ފެން

ރަނގަޅު

ކުރުމަށްޓަކައި

ކުރެވޭނެ

ކަންތައްތައްތަކާއި،

މިކަމާއި

ގުޅިގެން

މީހުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމާއި ،ވަޞީލަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ނ
ދމަތް ފެށު ް
ޒމުގެ ޚި ު
ނގެ ނި ާ
އން  ,އދ .މަހިނބަދޫ ފެ ު
ތރެ ި
ޔރުގެ ެ
ސމިއް ާ
މގެ ރަ ް
ދމަތް ފެށު ު
ނޒާމް ޚި ު
އދޫ ފެނުގެ ި
ގަ ް
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 6102ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  1ރަށެއްގައި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ .އިހަވަންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް ،ށ.
ކަނޑިތީމް ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ .އަލިފުށި ،ރ .މަޑުއްވަރި އަދި ރ .މީދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

 01ސެޕްޓެމްބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އޯގަސްޓް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 ސްޓޭޓަސް:

ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް
 491,650,295މިލިޔަން ރުފިޔާ
 6102ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި

 ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  1ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ ،ވޯޓަރ
އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  01ސެޕްޓެމްބަރ  6102ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

-

ހއ .ހޯރަފުށި ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ށ .ކަނޑިތީމް ،ރ .މީދޫ އަދި ރ .މަޑުއްވަރި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.



-

ރ .އަލިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

-

ހއ .ކެލާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ހދ .ނޮޅިވަރަމް އަދި ހއ .އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޡާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
ހދ .ނޮޅިވަރަމް ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ހއ .އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަމަލީ

މަސައްކަތް ފެށުން
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އ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  1ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެ ް
ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން
ބެހެއްޓުމާއި އަދި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން

ހއ .ހޯރަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނ .ހޮޅުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
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 6102ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  2ރަށެއްގައި
ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން – އދ .މާމިނގިލި ،މ .ދިއްގަރު އަދި މ .މުލައް


ފެށި ތާރީޚް:

 02އޯގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ



އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 117,466,470ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް:

 6102ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި

ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  2ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލެ ،ވޯޓަރ
އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީއާއި އެކު  02އޯގަސްޓް  6102ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

-

 2ރަށުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  2ރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ފެން ހޮޅިއެޅުމާއި ،ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމާއި އާރޯޕްލާންޓް އަދި
ޕްލާންޓް ބިލްޑިން އާއި ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން.

އން
ތރެ ި
މއްޔާތުގެ ެ
ސ ި
މގެ ރަ ް
ދމަތް ފެށު ު
ޒމުގެ ޚި ު
ނގެ ނި ާ
އދ .މާމިގި ލި ފެ ު
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އއ .ތޮއްޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް (އައިޑަބްލިޔު.އާރް.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް)


ފެށި ތާރީޚް:

 61ސެޕްޓެމްބަރު 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީ ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ފޯރ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ސަރވިސަސް އަދި

އޮފީސް
ޕީއެސްއައިޕީ



ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

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

(ޖެފް)
* ސްޓޭޓަސް:


އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ،ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ސްޓެލްކޯ އާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި.

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.

ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
މއްޔާ ު
ގ ރަސް ި
މ ެ
މ ު
ޒމް ނިން ު
ތޮއްޑޫ ފެނުގެ ނި ާ
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ޕްރައިވެޓް ވިލާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢާއި ގުޅުވައިގެން ހދ .ހަނިމާދު ގައި
ޤާއިމްކުރާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް


ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 ސްޓޭޓަސް:

 21މެއި 6102
ނޫމަޑި ރެސިޑެންސް ރިސޯޓް
ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހައުސިންގ ސްކީމާއި ގުޅުވައިގެން

---

މި ދެރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  21މެއި  6102ގައި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި .އަދި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހދ .ހަނިމާދު އާއި ރ .ކިނޮޅަހުގައި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހެދުމުގެ އެމަންޑްމަންޓުގައި  01ޖޫން  6102ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި.

-

ހަނިމާދޫ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ  % 12ނިމިފައި.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހދ .ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.

ދ .ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 00އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 66,211,211މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

 ސްޓޭޓަސް:

އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން 90% .މަސައްކަތް ނިމިފައި.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

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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ށ .މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 01އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 20މެއި 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

ޓ
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް
 22,021,212.06މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ،ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި.
އ
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ށ .މިލަންދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގަ ި
ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި

ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން

ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
މސައްކަ ު
މގެ ަ
މޝަން ކުރު ު
ޒމް ކޮ ި
ރދަމާ ނި ާ
މިލަންދޫ ނަ ު
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ތ .ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 00އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް
 26,202,211.11މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ،ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

އ
ތ .ބުރުނީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގަ ި

ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި

ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން

ތ .މަޑިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 00އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 21,222,010.22މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

 ސްޓޭޓަސް :އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ،ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި
މ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ތ .މަޑިފުށީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަ ާ
މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް

އެޅުން .އަދި ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން
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ތ .ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 01އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 61,221,211.22މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

 ސްޓޭޓަސް :އަމަލީ މަސްކަތް ވަނީ ނިމިފައި 6102 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު

ދިޔައީ ކޮމިޝަން

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ތ .ދިޔަމިގިލީގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުގައި
ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި

ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން

ދ .މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 01އޮގަސްޓް 6102

ސެޕްޓެމްބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 61,220,211.20މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)



ސްޓޭޓަސް :އަމަލީ މަސްކަތް ވަނީ ނިމިފައި 6102 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.

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

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި

ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން.
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ލ .މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 ފެށި ތާރީޚް:

 02އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޖޓް
ދިވެހިސަރުކާރު  /ޕީއެސްއައިޕީ ބަ ެ



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 20,122,111.02މިލިޔަން ރުފިޔާ (ކޮންޓްރެކްޓް އަގު)

 ސްޓޭޓަސް:އަމަލީ މަސްކަތް ވަނީ ނިމިފައި 6102 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވެމުން.
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ލ .މާމެންދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މިގޮތުން މަޝްރޫއުގައި
ހިމެނެނީ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ،ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އަދި

ސީއައުޓްފޯލް އެޅުން .އަދި

ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ސ .ހިތަދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ސ .ފޭދޫ،
ސ .ހުޅުދޫ ،ސ .މީދޫ)
 ފެށި ތާރީޚް:

 02މެއި 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ފެކަނަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 40,742,154ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ސ .ހިތަދޫ ،ސ .ހުޅުދޫ ،ސ .ފޭދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ .މަރަދޫފެދޫ އަދި ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު
ނެޓްވާރކް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައި .ހިތަދޫ އުތުރު އަދި ދެކުނުގެ މިޓަރ ކަނެކްޝަން
މަސައްކަތްތައް  6102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން މަރަދޫ ފޭދޫގެ މައި ހޮޅިލައިން މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައި.މަރަދޫ ފޭދޫގެ ނެޓްވާރކް ޕްރެޝަރ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ނިމިފައި.
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް
މުޅިން ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން
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އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
 ފެށި ތާރީޚް:

 1ޖޫން 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ފެކަނަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް



ފެބްރުއަރީ 6102
ދިވެހި ސަރުކާރު

އެހީގެ ބާވަތް:

 06މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 ސްޓޭޓަސް :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން  6ގެ ކޮންކްރީޓިން މަސައްކަތް

ނިމި،

ޓފާލް
އައު ް

އަދި ޑިސްޗާޖް ޕަންޕް ސްޓްޝަން ގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ .އައުޓްފޯލް އެޅުމުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް  6102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ޕްރޮވިޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  2އައިލެންޑްސް (ކ .ހިންމަފުށި ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު،
ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ތ .ވޭމަންޑޫ)


 61އޮކްޓޯބަރ 6102

ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
އައި.ޑީ.ބީ ލޯން  /ސަރުކާރު ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

އެޕްރީލް ( 6102ޑިޒައިން މަސައްކަތް)

02މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ  /ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 53
މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި .އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް

އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

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

ވޭމަންޑޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި
ނަރުދަމާ ނިޡާމުގެ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމާއި ،މަޝަރޫޢުގެ ފަރުމާކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތް
ސުޕަވައިޒް ކުރާނެފަރާތަކާއި އަދި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުންގެ

އެލަވަންސް،

އައި.ޓީ.

އިކުއިޕްމަންޓް

އަދި

މަޝްރޫޢަށް

އަހުލުވެރިކުރުމަށް

ހިންގުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރކްޝޮޕް ހިމެނެއެވެ.
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ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ އިން ފޯރ އައިލެންޑްސް އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން  2އައިލެންޑްސް
(ބ .ތުޅާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ .ޤައްދޫ (ޤައްދޫގައި ހަމައެކަނި
ނަރުދަމާ ނިޒާމް)


ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:
.

 02ޖެނުއަރީ 6102

 02ޖެނުއަރީ 6101
މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އޮފިޑް ލޯން /ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 61މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ/ސަރުކާރު 16,069,263
މިލިޔަން ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް:އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:ފަރުމާކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތަކާއި އަދި މަޝްރޫޢުގެ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސް ހިމެނެއެވެ.
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

ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
މއްޔާ ު
ރސް ި
މގެ ަ
ސއްކަތް ހަވާލުކުރު ު
މ ަ
އސްސީ އާއި ަ
ޑބްލިޔު ެ
އެމް ަ
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް އިން ޏ .ފުވައްމުލައް


ފެށި ތާރީޚް:

 2ފެބްރުއަރީ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 01އެޕްރީލް 6101



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ކުވައިތްފަންޑް ލޯން /ޕިއެސްއައިޕީ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު

ރއިން  026މިލިޔަން
 611މިލިޔަން ރުފިޔާ ،މީގެތެ ެ

.


ރުފިޔާ އަކީ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް
ސްޓޭޓަސް:އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:

ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .މި

ގ
މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ އިތުރު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމާއި ،ނަރުދަމާ ނިޡާމު ެ
އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމާއި،

އަމަލީ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ހަރަދުތައް

ހިމެނެއެވެ.
ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
މއްޔާ ު
ރސް ި
މގެ ަ
މސައްކަތް ފެށު ު
މގެ އަމަލީ ަ
ޒ ު
އމުލަކު ފެނުގެ ނި ާ
ފުވަ ް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ގއ .ގެމަނަފުށި


ފެށި ތާރީޚް:

 61ސެޕްޓެމްބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް :މާރޗް

6101



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް :ސީއެސްއާރް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު- :

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި
އަދި އީއައިއޭ ތައްޔާރުކުރުން.
ނ
ރއި ް
ތގެ ތެ ެ
ސމިއްޔާ ު
ރ ް
މގެ ަ
ކރު ު
އއި ހަވާލު ު
ލޔު .އެސް.ސީ ާ
އމްޑަބް ި
ސއްކަތް ެ
ނގެ މަ ަ
ޑިޒައި ް
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ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ށ .ފުނަދޫ ،އއ .ރަސްދޫ
 02އޮގަސްޓް 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ސީއެސްއާރް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

-

މާރޗް 6101

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން


ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި
އީއައިއޭ ތައްޔާރުކުރުން.

ނ
ރއި ް
ޔތުގެ ތެ ެ
މއް ާ
ސ ި
މގެ ރަ ް
ކރު ު
އއި ހަވާލު ު
އސް.ސީ ާ
ޑބްލިޔުެ .
މސައްކަތް އެމް ަ
ނގެ ަ
ޑި ޒައި ް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – އދ .ހަންޏާމީދޫ ،ނ .ލަންދޫ ،ރ .ރަސްމާދޫ ،އއ .މަތިވެރި،
ފ .ފީއަލި ،ރ .މާކުރަތު ،ހއ .ބާރަށް ،ހއ .އުތީމް ،ދ .ބަނޑިދޫ،


ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 3,417,095ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ބާރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ބާރަށު ޑިޒައިންގެ
.

މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

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

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ލ .މާވަށް ،ކ .ކާށިދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

މާރޗް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ޓން ް
އަލްހަބްޝީ ކޮންސަލް ަ



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 573,100ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.



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

83

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ށ .ފޭދޫ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ،ގއ .މާމެންދޫ،
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ


ފެށި ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ގްރީންޓެކް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 1,240,330.2ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

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

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހދ .ނާވައިދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

 2އޮކްޓޯބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



ޓ
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ޝާހް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަން ް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 435,888ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި
އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ގދ .ފިޔޯރީ


ފެށި ތާރީޚް:

 2އޮކްޓޯބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސޭންޑްކޭސް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 353,970ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

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

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ނ .ހެނބަދޫ ،އއ .ފެރިދޫ،


ފެށި ތާރީޚް:

 2އޮގަސްޓް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 6101



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 11,943,802zމިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

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

85

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ފ .ނިލަންދޫ ،އދ .ހަންޏާމީދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

 1އެޕްރީލް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޓ
ޓން ް
އަލްހަބްޝީ ކޮންސަލް ަ



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 590,532ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

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

ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ހއ .ކެލާ ،ނ .ލަންދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

 2އޮކްޓޯބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



ޓ
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ :ޝާހް ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަން ް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 101،202ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި
 /އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން – ބ .ހިތާދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

 02ޖޫން 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޑިސެމްބަރ 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 218,651.50ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި



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

ޅ .ކުރެންދޫ ،އދ .އޮމަދޫ ،ކ .ގުޅި ،ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން


ފެށި ތާރީޚް:

އޮކްޓޯބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 6101



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް

 ސްޓޭޓަސް 2:ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން ނިމިފައި ނަރުދަމާގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ގެ މަސައްކަތާއި ،ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި
އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
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ބ .ކެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުން


ފެށި ތާރީޚް:

 2އޮކްޓޯބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 6101



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް

 ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

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

ހއ .ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 61ފެބްރުއަރީ 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 52.76މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި .އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނުގެ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
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ލ .ފޮނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 2މާރޗް 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 47,139,214.00މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި .އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން

އދ .ދަނގެތި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 1ފެބްރުއަރީ 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ނ ިޑ ާ
ލަކީ އެކްސްޕޯރޓްި ،އ ް
ޔ



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 26, 431,295.86މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ:ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން

ތ .ތިމަރަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 00ފެބްރުއަރީ 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ޕިއުރިޓަސް  ،ސްރީލަންކާ



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 61މިލިޔަން ރުފިޔާ

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
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މ .މުލައް ،މ .މ .ދިއްގަރު އަދި އދ .މާމިނގިލި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން


ފެށި ތާރީޚް:

 02މާރޗް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

 02ސެޕްޓެމްބަރ 6101



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އެމްޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ



އެހީގެ ބާވަތް:

ޓ
ދިވެހި ސަރުކާރު /ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެ ް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު- :

 ސްޓޭޓަސް :ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ނޒާމު ޤާއިމްކުރުން
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފެނުގެ ި

ކ .ދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
 00ފެބްރުއަރީ 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އަލްޓެކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް



އެހީގެ ބާވަތް:

ހިލޭ އެހީ (މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް)



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު- :



ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި ،ޑިޒައިން ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6102ވަނަ އަހަރު

.

.

ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
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އޮފިޑް ފޭސް  : 6އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޡާމް ޤާއިމްކުރުން ( ހިތަދޫ ފިޔަވައި) ސ.
ފޭދޫ ،ސ .މަރަދޫ ،ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަދި ސ .ހުޅުމީދޫ


ފެށި ތާރީޚް:

 61އެޕްރީލް 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ ( 6102ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް)



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން  /ސަރުކާރު ބަޖެޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 13,150,000މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ /ސަރުކާރު .



ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި .އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް .

-

ބަޖެޓުން  50,693,250މިލިޔަން ރުފިޔާ

.



އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

އޮފިޑް ފޭސް  : 6ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެސިލިޓީޒް – ހއ .ހޯރަފުށި ،ހދ .ހަނިމާދޫ،
ށ .މިލަންދޫ ،ރ .އުނގޫފާރު ،ޅ .ނައިފަރު ،ދ .ކުޑަހުވަދޫ ،ތ .ގުރައިދޫ ،ގއ .ވިލިނގިލި



ފެށި ތާރީޚް:

 2ސެޕްޓެމްބަރ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ ( 6102ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް)



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން  /ސަރުކާރު ބަޖެޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 18,144,000މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ /ސަރުކާރު .

.

ބަޖެޓުން  92,965,032.9މިލިޔަން ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިންގެ

މަސައްކަތް

ވަނީ

-

ނިމިފައި.

އަދި

އަމަލީ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރާނެ

ކޮންޓްރެކްޓަރެއް

އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން


ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
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އޮފިޑް ފޭސް  : 6ހޫނު މޫސުމުގެ ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން – ލ .ގަން ،ނ .ހޮޅުދޫ ،ރ.
މީދޫ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ ،ރ .އިނގުރައިދޫ ،ބ .ކެންދޫ ،ހދ .މަކުނުދޫ ،ހދ .ކުމުންދޫ ،ކ .ގާފަރު،
ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ރ .މާކުރަތު ،ކ .ދިއްފުށި ،ނ .މާފަރު ،ހދ .ނޮޅިވަރަމް


ފެށި ތާރީޚް- :



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް- :



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ- :



އެހީގެ ބާވަތް:

އޮފިޑް ލޯން  /ސަރުކާރު ބަޖެޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 4,425,000މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ  /ސަރުކާރު



ސްޓޭޓަސް 6102 :ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން

ބަޖެޓުން  13,646,700މިލިޔަން ރުފިޔާ
ކުރެވި ،ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރެވެމުން


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

ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (ހދ .ހިރިމަރަދޫ ،ބ .ފެހެންދޫ ،ވ .ކެޔޮދޫ ،ރ .މާކުރަތު)
އޮގަސްޓް 6102



ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:

ދިވެހި ސަރުކާރު ބަޖެޓް



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 1,251,962.29މިލިޔަން ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް :މުޅިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.

ނޮވެމްބަރ 6102
-

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

ފެން ތާނގީ ބަހައްޓައި ،އިސްކުރު ބަރި މެދުވެރިކޮށް ފެން ދޫކުރުން.
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ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (ލ .މާވަށް ،ލ .މާބައިދޫ ،ލ .މުންޑޫ ،ލ .މާމެންދޫ ،ލ .ކުނަހަންދޫ ،ލ .ކަލައިދޫ،
ލ .ދަނބިދޫ ،ލ .ހިތަދޫ ،ލ .އިސްދޫ)


ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

އެޕްރީލް 6102



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސަސްއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން



އެހީގެ ބާވަތް:

ޑެންމާރކް ހިލޭ އެހީ (ލެކްރެޑް މަޝްރޫއު)



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 7,968,612.87މިލިޔަން ޔޫއެސްޑޮލަރ



ސްޓޭޓަސް :މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި



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

 01ނޮވެމްބަރ 6102

ފެން ތާނގީ ބަހައްޓައި ،އިސްކުރު ބަރި މެދުވެރިކޮށް ފެން ދޫކުރުން.
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ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (އއ .ހިމަންދޫ ،އއ .ބޮޑުފުޅަދޫ ،ދ .ބަނޑިދޫ ،އއ .މަތިވެރި ،އދ .ކުނބުރުދޫ،
ދ .މީދޫ ،ދ .ހުޅުދެލި ،ގއ .ނިލަންދޫ ،ގއ .މާމެންދޫ ،ގއ .ކޮނޑޭ ،ގދ .ނަޑެއްލާ ،ގދ.
ހޯޑެއްދޫ ،ހއ .ފިއްލަދޫ ،ހދ .ނޭކުރެންދޫ ،ނ .މަގޫދޫ ،ތ .ވަންދޫ ،އދ .ދިގުރަށް ،ގދ .ފިޔޯރީ،
ގދ .ރަތަފަންދޫ ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ،ހއ .އުތީމް ،ހއ .މުޅަދޫ ،ހއ .މުރައިދޫ ،ހއ .އުލިގަމު،
ށ .ފޭދޫ ،ށ .ނަރުދޫ ،ށ .ފީވައް ،ހދ .ފިނޭ ،ހދ .ކުރިނބީ ،ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ނޫމަރާ ،ށ.
ބިލެތްފަހި ،ށ .ފުނަދޫ ،މ .ވޭވަށް ،މ .ރަތްމަންދޫ ،ނ .ހެނބަދޫ ،ތ .ގާދިއްފުށި ،ތ .އޮމަދޫ ،ތ.
ކަނޑޫދޫ ،ތ .ކިނބިދޫ ،ތ .ދިޔަމިގިލި ،ހއ .މާރަންދޫ ،މ .ނާލާފުށި ،ނ .ޅޮހި


ފެށި ތާރީޚް- :



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:

ގްރީކްލައިމެންޓް ފަންޑް ހިލޭ އެހީ



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

 107,456,380.70މިލިޔަން ރުފިޔާ



ސްޓޭޓަސް:ޑިޒައިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  6102ވަނަ އަހަރު

ޑިސެމްބަރ 6101
-

ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.


ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ޓޭންކް
(ޖީ.އާރް.ޕީ ޓޭންކް) ބެހެއްޓުމާއި އިސްކުރުބަރީގެ އެހީގައި ފެންފޯރުކޮށްދިނުން
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ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން – (އދ .އޮމަދޫ ،ބ .ފުޅަދޫ ،ބ .ދޮންފަނު ،ރ .ފައިނު ،ރ .ރަސްމާދޫ ،ރ.

އިންނަމާދޫ ،ށ .ގޮއިދޫ ،ހއ .ބާރަށް ،ހއ .މާރަންދޫ ،ގއ .ދެއްވަދޫ ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ،ގއ.
ކޮލަމާފުށި ،ގއ .ދާންދޫ ،ގއ .ގެމަނަފުށި


ފެށި ތާރީޚް:



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:



މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:



އެހީގެ ބާވަތް:



ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު:

އެޕްރީލް 6102
ދިވެހި ސަރުކާރު ބަޖެޓް
-

 ސްޓޭޓަސް :ގއ .ގެމަނަފުށި ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ،ގއ .ދާންދޫ ،ގއ .ދެއްވަދޫ ،ގއ .ކޮލަމާފުށި ،ބ .ދޮންފަނު،
ހއ .މާރަންދޫ ،ރ .ރަސްމާދޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 6102
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިޔައީ ކުރެވެމުން.
 ހއ .ބާރަށް ،ށ .ގޮއިދޫ ،ބ .ފުޅަދޫ ،ރ .އިންނަމާދޫ ،އދ .އޮމަދޫ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން -ރ .ފައިނުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ހޫނުމޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ



ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ފެން ތާނގީ ބަހައްޓައި ،އިސްކުރު ބަރި މެދުވެރިކޮށް ފެން ދޫކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނުގެ ޤާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް


ފެށި ތާރީޚް:

މާރޗް 6106



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ފެބްރުއަރީ 6101




ނ
ޓ ލޯ ފާރމެއް އައްޔަންކުރެވި ،ޤާނޫ ު
ޓން ް
ފއިނަލް ކުރާނެ ކޮންސަލް ަ
ސްޓޭޓަސް :ފެނުގެ ޤާނޫނު ަ
,

ގ އޮފީހަށް
ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ވަނީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލު ެ

ފޮނުވިފައި.


ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ޚުލާސާ:

ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި

ފެނާއި

ނަރުދަމާގެ

ޚިދުމަތް

ލިބިގަތުމާއި

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން
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ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ޕޮލިސީ ތައްޔާރު ކުރުން.


ފެށި ތާރީޚް:

ޖެނުއަރީ 6102



ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚް:

ނޮވެމްބަރ 6102



ސްޓޭޓަސް :ޕޮލިސީގެ ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.



ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުލާސާ :ފެނާއި ނަރުދަމާ ގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސުވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް ،އޮފިޑް ފޭސް
 ،0ލޯނު 0220 #ޕީ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 61ފެބްރުއަރީ 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

 61ފެބރުއަރީ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ލޯނު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 61،111،111.11ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

ފެށިފައި  /ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މި އީ އޯޕެކް ފުންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) ގެ ލާނު 0220 #ޕީ ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް އެކެވެ .މި މަޝްރޫއު ގެ
މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި އެންމެ ނާޒުކު ރަށްތަކުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ،އިޤުތިޞާދާއި އަދި
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުމެވެ .މި މަޝްރޫއު ގައި މި އަމާޒު ހާސިލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ  2ރަށެއްގައި
ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް 2 ،ރަށެއްގައި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމެވެ.
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަށްތައް:
ބ .ތުޅާދު
ނ .ވެލިދޫ
ރ .ހުޅުދުއްފާރު
ގއ .ކޮލަމާފުށި
ގދ .ގައްދޫ
ބޯފެން ފޯރުކުރުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަށްތައް:
ބ .ތުޅާދު
ނ .ވެލިދޫ
ރ .ހުޅުދުއްފާރު
ގއ .ކޮލަމާފުށި
ގދ .ގައްދޫ
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ،ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް
ޕްރޮޖެކްޓް ،އޮފިޑް ފޭސް  ،6ލޯނު 0221 #ޕީބީ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 16ޖުލައި 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

 21އޯގަސްޓް 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ލޯނު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 21،111،111.11ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

ފެށިފައި  /ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މި އީ އޯޕެކް ފުންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) ގެ ލާނު 0221 #ޕީބީ ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް އެކެވެ .މި މަޝްރޫއު ގެ
މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި އެންމެ ނާޒުކު ރަށްތަކުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ،އިޤުތިޞާދާއި އަދި
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުމެވެ .މި މަޝްރޫއު ގައި މި އަމާޒު ހާސިލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގެ  61ރަށެއްގައި
ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ،ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމާއި އަދި  60ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ނިޒާމު
ޤާއިމްކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރިން އަޕަރ ނޯތް ޒޯން  0ގައި ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ސެންޓަރ އެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި
ސެންޓަރަށް އެ ޒޯނުގެ ރަށްތަކުން ކުނި ގެނައުމަށްޓަކައި ކަނޑުމަތީ އުޅަނދެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރެވޭ  12ރަށް:
ސ .ހުޅުދޫ
ސ .ހުޅުދޫ މީދޫ
ސ .މަރަދޫފޭދޫ
ސ .މަރަދޫ
ސ .ފޭދޫ
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރެވޭ  01ރަށް:
ހއ .ހޯރަފުށި
ހދ .ހަނިމާދޫ
ށ .މިލަންދޫ
ރ .އުނގޫފާރު
ބ .އޭދަފުށި
ޅ .ނައިފަރު
ދ .ކުޑަހުވަދޫ
ތ .ވިލިފުށި
ތ .ގުރައިދޫ
ގއ .ވިލިނގިލި
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ބޯފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވޭ  06ރަށް:
ލ .ގަން
ހދ .ވައިކަރަދޫ
ހދ .ކުމުންދޫ
ހދ .މަކުނުދޫ
ހދ .ނެއްލައިދޫ
ހދ .ނޮޅިވަރަމް
ނ .ހޮޅުދޫ
ރ .އިނގުރައިދޫ
ބ .ކެންދޫ
ކ .ގާފަރު
ރ .މާކުރަތު
ނ .މާފަރު
ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރެވޭ  60ރަށް:
ހއ .ދިއްދޫ
ހއ .މާރަންދޫ
ހއ .މުޅަދޫ
ހއ .މުރައިދޫ
ހއ .ތަކަންދޫ
ހއ .އުލިގަމު
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ހދ .ފިނޭ
ހދ .ހިރިމަރަދޫ
ހދ .ކުމުންދޫ
ހދ .ކުރިނބީ
ހދ .މަކުނުދޫ
ހދ .ނޭކުރެންދޫ
ހދ .ނޮޅިވަރަމް
ހދ .ވައިކަރަދޫ
ށ .ބިލެތްފަހި
ށ .ފީވައް
ށ .ފޭދޫ
ށ .ކަނޑިތީމު
ށ .ޅައިމަގު
ށ .ނޫމަރަ
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ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާރޓްމަންޓް
 01 -1ނޮވެމްބަރ އަށް މޮރޮކޯގެ މަރަކޭޝްގައި ބޭއްވުނު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކަލައިމެޓް ޗޭންޖް
ކޮންފަރެނެސް
މބަރ 6102
މރަކޭޝް  02ނޮވެ ް
މޮރޮކޯ ަ

 01-1ނޮވެމްބަރ އަށް ބޭއްވުނު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އ.ދ.ގެ މި އަހަރުގެ ސަމިޓުގެ އިސްވެރިންގެ
ބައްދަލުވުމުގައި އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލޭންޑް ސްޓޭޓްސްގެ ޗެއާރގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް
ބދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި،
އިބްރާހިމްވަނީ  02ނޮވެމްބަރ  6102ވަނަ ދުވަހު ތަޤްރީރްކުރައްވާފައެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ ަ
ހނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ،އަވަހަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރގެ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޭ
ފއވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން  0.2ޑިގްރީގައި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް
ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ އެދި ލައްވާ ަ
ކުރުމަށާއި އަދި މި ކޮންފަރެންސްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަގުސަދަކީ މިދިޔަ އަހަރު ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި އެއްބަސް
ވެވުނު

ޕެރިސް

އެގްރިމެންޓަށް

އަމަލީ

ސިފައެއް

އންކަން
ގެނަ ު

ވެސް

މިނިސްޓަރގެ

ވާހަކަފުޅުގައި

ވަނީ

އެދިވަޑައިގެންފައެވ.

ރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ހަކަތައިގެ ޔަޤީން
އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގާރާމް:
ނ
ލ އައިލެންޑް އެނަރޖީ" (އައިރީ) ގެ ނަމުގައި ހިންގޭ މިޙަރަކާތް ރަސްމީކޮށް ޢިޢްލާ ް
"އިނިޝިއޭޓިވް ފޯރ ރިނިއަބަ ް
މޓް ނުވަތަ ކޮޕް  66ގެ
ދލުތަކާބެހޭ ސަ ި
ކޮށްދެއްވީ މޮރޮކޯގެ މަރަކޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔައްދާ އ.ދ.ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަ ަ
ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ތާރިޤް އިބްރާހީމެވެ.

ވ
މި ޙަރަކާތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ،ކުދި ޤައުމުތަކުގައި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ާ
އ
ގ ި
ނ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން ކަމު ަ
ފައިސާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި މިކަމަށް ހުރި ޤާނޫ ީ
މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
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ސ
ބލް އެނަރޖީ އޭޖެން ީ
ލ ރިނިއަ ަ
ނޓަރނޭޝަނަ ް
ހފައިވަނީ ،އި ް
މޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި
"އައިރީ" ގެ ނަމުގައި ހިންގޭ ި
(އައިރީނާ) އާ ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ ބައިވެރިވުން ލިބިގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރަ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މި ގޮތުން މި
ތރުކުރުމާއި އަދި ހަކަތަ
އ ު
ގ ތެރޭގައި ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގައި ،އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ި
ޙަ ރަކާތުގެ ބޭނުންތަކު ެ
އިޤްތިޞާދު ކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ބައިވެރިވުން ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
ނ
ދލުވުންތައް  6101ވަ ަ
ތތައް ބައިވެރިވާ އެކި ފެންވަރުގެ ބައް ަ
ތފާތު ފަރާ ް
"އައިރީ" ޙަރަކާތް ރޭވުމަށާއި ހިންގުމުގެގޮތުން ަ
މތު އެއްކުރުމާއި މިކަމަށް
ބނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ތއް ހިންގުމަށް ޭ
ފއެވެ .މީގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢު ަ
ޖހި ަ
އަހަރު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަ ެ
ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުގެ މަސައްކަތްވެސް މިއަންނަ އަހަރު ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މޮރޮކޯ މަރަކޭޝް 01 ،ނޮވެމްބަރ 6102

މޮރޮކޯ މަރަކޭޝް 02 ،ނޮވެމްބަރ 6102

މޮރޮކޯ މަރަކޭޝް 01 ،ނޮވެމްބަރ 6102

މބަރ 6102
މރަކޭޝް 01 ،ނޮވެ ް
މޮރޮކޯ ަ
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އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2ޕްރޮޖެކްޓް
 -0އިންސްޓޮލޭޝަން އޮފް ވޯޓަރ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް އޮން ފ.މަގޫދޫ
-6

އެންހޭންސިންގ ވެދަރ އެންޑް ކްލައިމެޓް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ޑޭޓާ މެނޭޖްމެންޓް ކްޕޭސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
މީޓިއަރަލޮޖިކަލް ސަރވިސް ފޮރ ރިޑިއުސިންގ ވަލްނަރަބިލިޓިސް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިން މޯލްޑިވސް.

 -2އޯޝަން އެނަރޖީ ރިސޯސަސް އެސެސްމެންޓް ފޯ މޯލްޑިވސް.
އިޓލީގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި  2ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ޖުމްލަ  2މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ
ލިބިފައެވެ.

ސެކަންޑް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް ނެރުން
ކްލައިމެޓް ޗޭޏްޖްގެ ދެވަނަ ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް
ނެރެފައިވަނީ  61އޮކްޓޮބަރ  6102ވަނަ ދުވަހު ޗަންޕާ
ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައެވެ .މިރިޕޯޓު ނެރެދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެންޑް

އެނަރޖީ،

އަލްފާޟިލް

ޠާރިޤް

އިބްރާހީމެވެ .މި ރިޕޯޓް ނެރުމުގެ މަޤްސަދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި
އަދި

ކުރަމުންދާ

އަސަރުތައް

ކުޑަކުރުމަށް

ކުރެވެމުންދާ

މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އެގޮތުން
ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އ.ދ ގެ މޫސުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ ޔުނައިނެޑް
ނޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ) އަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ
ރިޕޯޓެކެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކުގެ މައްޗައް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލާފައެވެ .އަދި
ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗައްވަނީ މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައެވެ .މިގޮތުން
ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ  6110ވަނަ އަހަރުއެވެ.

102

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

"ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމް" (ޖޭ.ސީ.އެމް) މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން
ހޮޓެލް

ޖެންގައި

(20-21

އޯގަސްޓް

)6102

އަށް

ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ޖޭ.ސީ.އެމް އަށް
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން
ރާއްޖޭގައި ހިންގިދާނެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ދިނުމުށްޓަކައި ބޭއްވުނު  6ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
"ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގް މެކޭނިޒަމް" މި ނިޒާމަކީ ،ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ވިހަގޭސް މަދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވެމުން އަންނަ ނިޒާމްތަކުގެ
ތެރެއިން ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ނިޒާމެކެވެ .މިނިޒާމްގެ ތެރެއިން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ތާއިދާއެކު ،އެ
ޤައުމުގެ ކުންފު ނިތަކުން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅުންހުރި
ނޒާމް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުން ،ކާބަން މަދުކުރުމަށް ޖަޕާނުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން މަދުކުރެވޭ
މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ .މި ި
ކާބަންގެ މިންވަރަކުން ޖަޕާނަށް ” އޮފްސެޓްސް ކުރެޑިޓްސް ” ލިބެއެވެ .ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އިޢާދަކުރަނިވި
ހަކަތައިގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަގުފަހިވުމާއި މިދާއިރާއިން
އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދޭ
ހަކަތައިގެ ސަބަބަން ތެލަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި އިޤްތިޞާދަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސެޕްޝަން ވޯކްޝޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ރިސްކް ސްކްރީންނިންގ ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން އިން ޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެކްޓިވިޓީސް އެންޑް ޕޮލިސީސް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނުރައްކާތައް ކުޑަ ކުރުމުގެގޮތުން އެކި އެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް
އެކުލަވާލުމުގައި މޫސުމަށް އަ ންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކުރެވިދާނެ
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި މިމިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން 62

އަދި  62އޮކްޓޫބަރު 6102

ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި  6ދުވަހުގެ ވޯރކްޝޮޕެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުންނާއި އަދި
އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ސެކަންޑް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ހެލްތް އެންޑް ކްލައިމެޓް
ޖުލައި މަހުގެ  11ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  11ޖުލައި  6102ގެ ނިޔަލަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި ވަރލްޑް ހެލްތް
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ) އިން ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު “ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ސެކަންޑް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮން
ހެލްތް އެންޑް ކްލައިމެޓް” ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އަބްދުﷲ މަޖީދު

ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ .އެކި ޤައުމުތަކުން

މިހާރު ތަޞްދީޤު ކޮށްފައިވާ “ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް” ގެ ދަށުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މީހުން
ބިނާކުރުމާއި ،ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަން މަޖީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.
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މޮރޮކޯގެ ރަބާޠުގައި ބޭއްވުނު ޕްރީ ކޮޕް މީޓީންގ
މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގައި މަރަކޭޝްގައި ބޭއްވުނު އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާގެ  66ވަނަ ޖަލްސާ (ކޮޕް
 )66އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ،ޖޫން  62ން  62އަށް މޮރޮކޯގެ ރަބާޠުގައި ބޭއްވުނު "ފަރސްޓް އެލަޔަންސަސް އެންޑް
ކޯލިޝަންސް ގްލޯބަލް ފޯރަމް"ގައި މިނިސްޓްރ ތާރިޤް އިބްރާހިމްވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ،ޕެރިސް އެގްރީމެންޓްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ކޮޕް  66ގައި ފަށާ މަސައްކަތްތައް
ރޭވިފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ  .އަދި ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުގައި ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކި
އެކި ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ .މި ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވިފައިވަނީ
ހޮވާލެވޭ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކަށާއި ،ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނަށް.މި
ބައްދަލުވުމުގައި ،ދުނިޔޭގެ ފިނި ހޫނުމިން  6ޑިގްރީގައި ހިފެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ،ޕެނަލިސްޓެއްގެ
ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް ވަނީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ" .ފަރސްޓް އެލަޔަންސަސް އެންޑް ކޯލިޝަންސް ގްލޯބަލް ފޯރަމް"

އަކީ  6161ގެ ކުރިން ޤައުމުތަކުން ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސް މަދުކޮށް ،ސާފު ހަކަތަ އިތުރުކުރުމާއި ،އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ
ފައިސާ ހޯދުމާބެހޭގޮތުން އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވާ ޙަރަކާތެކެވެ.
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މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް އީ.ޔޫ ގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވަނީ  62މެއި  6102ވަނަ ދުވަހު އީ.ޔޫ ގެ ވަފުދާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރާއެކު މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ނ
ކ ް
މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ު
ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި މިމިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި
ވ.
ކުރިއަށް ރާވާފައި ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެ ެ
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ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް
ސޮއިކުރެއްވުން
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ،އަލްފާޟިލް ތާރިޤް
އިބްރާހީމް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި  66އެޕްރީލް  6102ވަނަ ދުވަހު އެކަމަށްޓަކައި އދ .ގެ ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލް ބޭއްވި ޚާއްސް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ .މި އެގްރީމެންޓުގައި  021އަށް ވުރެގިނަ ޤައުމުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ .އަދި ޕެރިސް
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށް ތަސްދީގުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭ ހިމެނޭނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ
މައްސަލައަށް އެންމެ ނާޒުކު އެއް ގައުމެވެ .އެހެންކަމުން ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި 0111 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ ގެންދަނީ ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ .އަދި
އދ .ގެ މޫސުމަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާ (ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ ).އާއި ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލް އެންމެ ފުރަތަމަ
ސޮއިކޮށް ތަސްދީޤްކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ.
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 2016-2017ތިމާވެށި އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޖޮއިންޓް ވޯކް ޕްލޭންގައި އ.ދ އަދި
ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކުރުން

 2016-2017ތިމާވެށި އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޖޮއިންޓް ވޯކް ޕްލޭންގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  60މާޗް
 6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މިވޯކްޕްލޭންއަކީ ސަރުކާރާއި ،މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ
އ.ދ ގެ ޖަމާއަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ވޯކްޕްލޭނެކެވެ .މި
ވޯކްޕްލޭންގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް ތާރިގު އިބްރާހީމް އަދި އދ .ގެ
އެސިސްޓެންޓް ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޝޯކޯ ނޮންޑާއެވެ.
ތިމާވެށި އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޖޮއިންޓް ވޯކް ޕްލޭންގެ މަގްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އަދި
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވޯކްޕްލޭނެކެވެ .އަދި
ކާބަންމަދު އިގްތިޞާދެއް ބިނާކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުގައި އ.ދ ގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމެވެ.
ޖޮއިންޓް ވޯކް ޕްލޭން ބިނާވެގެން ވަނީ އޯގަސްޓް  6102ގައި ދިވެހިސަރުކާރާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެނުނު އދ.ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އެސިސްޓެންސް ފުރޭމްވޯކް (އުންޑާފް)  6161-6102ގެމައްޗަށެވެ .އުންޑާފްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަކީ )0
ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން  )6ޖެންޑާ  )2ގަވަނެންސް  ) 2ތިމާވެށި އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަދި ތިމާވެށި އަދި މޫސުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޖޮއިންޓް ވޯކް ޕްލޭން އަކީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ސޮއިކުރެވުނު ހަތަރު ވަނަ އަދި އެންމެ ފަހު ވޯކް ޕްލޭނެވެ.
މީގެ ކުރިން ( 2ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ،ޖެންޑާ އަދި ގަވަނެންސް) ވޯކް ޕްލޭން ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
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ކުލައިމެޓް ޗޭންގް ޑިޕާޓްމެންޓް ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

NIE Accreditation Project

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 66އޯގަސްޓް 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

 66އޯގަސްޓް 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އެހީގެ ބާވަތް:

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
MVR 216,000
ސްޓޭޓަސް:

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މި ޕްރޮޖެކްޓް އަކީ އ.ދ .ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުއާހަދާގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެންޓިޓީއެއް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްކެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން" :ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް"
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 02އޭޕްރީލް 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

 01މާރިޗު 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
 GEFހިލޭ އެހީ

އެހީގެ ބާވަތް:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 2.1މިލިއަން ޔޫ އެސް ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި އ.ދ ގެ ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) ގުޅިގެން ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް)ގެ އެހީގެ ދަށުން ،ކުރިއަށް
ގެންދާ

މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ

މައިގަނޑު

ބޭނުމަކީ،

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ދާއިރާއިން

ޖައްވަށްބޭރުކުރެވޭ

ވިހަގޭސް

(ގްރީންހައުސް ގޭސް) މަދުކޮށް މިދާއިރާއިން ހަކަތަ އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމާއި އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ
ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ.އަދި މިކަމާގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން ވެސް މިމަޝްރޫޢުގެ
މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

"ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް" މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން
"ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނާޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް"

މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން 12

އޭޕްރީލް  6102ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކްޕްލޭން
ހިއްސާކުރެވި އެންޑޯސްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ .މިބައްދަލުވުން ޗެއަރކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހިމެވެ.
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތަ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް
ގާރލް ގައިޑްސް އަދި ސްކައުޓުންނާއެކު ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުން

މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އާއި ގުޅިގެން މޫސުމަށް އަންނަ

ބަދަލުތަކާއި ހަކަތަ އިސްރާފްކުރުން މަދުކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުނގެނުމާއި
ހޭލުންތެތިކަން އިތުރު ކުރުމުގެގޮތުން  02މާރިޗު  6102ގައި ވަނީ ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައެވެ .މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް
އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހިމެވެ .މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން
ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިޔުޓީ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީން އާދަމެވެ .އަދި

ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން އަބްދުﷲއެވެ.
އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ގައިޑުންނަށާއި ސްކައުޓުންނަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި،
ހަކަތަ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބެޖެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ .މިދެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ
ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގެ އެކި އުމުރުފުރާގެ ސްކޫލު ކުދިންނާއި ސްކޫލު ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާތީ
މުޅިރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ  01،111އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި އޭގެ ބޭނުންކުރަން ދަސްވާނެއެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުން ގައިޑުންނާއި ސްކައުޓުންގެ ފަރާތުން ޢާންމު ފަރުދުންނަށްވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރަސްފަންނު ހެދިގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި  12ޖޫން 6102
އިން  12ޖޫން  6102އަށް ބޭއްވުނު ތިމާވެށީގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވުން

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރަސްފަންނު ހެދިގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދުގައި  12ޖޫން  6102އިން  12ޖޫން  6102އަށް
ބޭއްވުނު ތިމާވެށީގެ ހަވީރުގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އާއި މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން
އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއާ ބެހޭ ސްޓޯލެއް ބެހެއްޓުނެވެ .މިސްޓޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުޅިވަރުތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެނަރޖީ
އެފި ޝެންސީއާ ބެހޭ ތަފާތު މެސެޖުތައް ދެވުނެވެ .އަދި މިސްޓޯލް މެދިވެރިކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެނަރޖީ
އެފިޝެންސީއާ ބެހޭ ލީފް ލެޓް ވަނީ ބެހިފައެވެ.

"އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ" ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް 6102

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  12ޖޫން  6102އިން  01ޖުލައި
 6102ގެ ނިޔަލަށް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިގޮތުން މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  12އުމުރުފުރާއަކަށް
ބަހައިލައިގެން ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ .މިމުބާރާތަށް  022ކުރެހުންވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.
މި މުބާރާތުގެ ކެޓެގަރީތަކުން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ކުރެހުންތައް ގާރލްގައިޑްސް އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި ސްކައުޓުން އެނަރޖީ
އެފިޝެންސީއަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް

ތަޢާރަފް

ކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

އެނަރޖީ

އެފިޝެންސީ

ބެޖް

ޑިޒައިންކުރުމަށް

ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުންތައް އިންސާފްކޮށްދެއްވީ ޔުނައިޓެޑް އާޓިސްޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި 'ގްރީން ބިލްޑިންގ" ކޮންސެޕްޓްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އެކު ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި 'ގްރީން ބިލްޑިންގ" ކޮންސެޕްޓްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އެކު  61ޖޫން  6102ގައި ވަނީ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .ފަހުމްނާމާގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހިމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ .އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގައި ކިޔަވައިދެމުންއަންނަ
ޓ ް
ބ ްއ ަ
ސ ަ
ކ ް
ށ ޯ
ގ ަތ ް
ނ ޮ
ޓ ަތ ްއ ިހ ެމ ޭ
ސ ްޕ ް
ނ ެ
ކ ް
ނގ ޮ
ބ ްލ ިޑ ް
ރ ް
ނ
ނ ި
ބެޗެލަރސް ފެންވަރުގެ އާކިޓެކްޗަރ ކޯސް ރިވިޔު ކޮށްް ،ގ ީ

ރ ެ
ުކ ާ
ނ ެއ ެވ .އަދި ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓް ހިމަނައިގެން މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ އާކިޓެކްޗަރ ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުގައި 0.2
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހެދުނު ޓީވީ ޑްރާމާ 'ދެނެގަންނަމާ
ހިނގާ"
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އާއްމު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 'ދެނެގަންނަމާ ހިނގާ' ގެ
ނަމުގައި ޓީވީ ޑްރާމާއެއް ހެދި ޤައުމީ ޓީވިން ވަނީ ދެއްކިފައެވެ .މިގޮތުން މިޑްރާމާގެ ޒަރިއްޔާއިން ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާއި އަދި ހަކަތަ އިޤްތިސާދުކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު މެސެޖްތައް
ދެވިފައެވެ.

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދެވުނު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އާއްމު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތާފާތު މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް
މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.
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އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީސް ،ޕްރިފަރެންސަސް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
ސިންގަޕޫރު ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއާ ގުޅިގެން  01ޖުލައި  6102އިން  66ޖުލައި  6102އަށް ސިންގަޕޫރުގައި އެނަރޖީ
އެފިޝެންސީއާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ،ޕޮލިސީ ،އަދި
މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ .މިޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ
މަ އުލޫމާތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ކުރިއެރުވުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމަށް
އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖެއިން ކަމާ ގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަކުން ހަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ،އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ހިމެނެއެވެ.
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އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ހެދުން
އެނަރޖީ

އެފިޝެންސީއާއި

މިންވަރު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

މެދު

ހޭލުންތެރިކަންހުރި

ދިރާސާއެއް

ހެދުމުގެ

މަސައްކަތް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  20އޮކްޓޫބަރު
 6102ގައި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
މިދިރާސާގެ

ތެރެއިން

އެނަރޖީ

އެފިޝަންސީ

އާއި

ބެހޭގޮތުން އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު،
ގޭބިސީތަކުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ،އެނަރޖީ
އެފިޝަންޓް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް އަދި ކަރަންޓް
ސާމާނު ގަތުމުގައި މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުގެ
މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ .މިދިރާސާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލްވާގޮތަށެވެ .އެގޮތުން މާލޭ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ
ރަށްތަކުން މި ދިރާސާއަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރާނެއެވެ.އަދި މިދިރާސާއިން ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސަރުކާރުން އެނަރޖީ
އެފިޝެންސީއަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގާ
އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަ ށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި މި ދިރާސާއިން ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެންޕެއިނެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް ފޯ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް ޓު ޑިވެލޮޕް ބެޗެލަރ އެންޑް
މާސްޓަރ އޮފް އާކިޓެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމް
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި 'ގްރީން ބިލްޑިންގ' ކޮންސެޕްޓްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދެމެދު  61ޖޫން  6102ގައި ވެވެނު ފަހުމްނާމާގެ ދަށުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އާކިޓެކްޗަރ ކޯސް ރިވިއުކޮށް،
ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓްތައް ހިމެނުމަށާއި ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޮންސެޕްޓް ހިމަނައިގެން މާސްޓާރސް ފެންވަރުގެ އާކިޓެކްޗަރ
ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމަށް ނީޑްސް އެސެސްމަންޓު ހެދުމުގައި ކަމާ ބެހޭ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 11
ނޮވެންބަރު  6102ގައި ބޭއްވުނެވެ.
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ގަރލްގައިޑްސް އަދި ސްކައުޓުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް
އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓޫލްކިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ސްކައުޓް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން މޫސުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ހަކަތަ އިސްރާފްކުރުން މަދުކުރުމާއި
ތިމާވެއްޓާއި

ރައްޓެހިގޮތުގައި

ބެހޭގޮތުން

އުނގެނުމާއި

ހަކަތަ

ބޭނުންކުރުމާއި

ހޭލުންތެތިކަން

އިތުރު

ކުރުމުގެގޮތުން  02މާރިޗު  6102ގައި ސޮއިކުރެވުނު
އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓޫލްކިޓެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް  12އޮގަސްޓް  6102ގައި ވަނީ ބަޔަކާ
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން

މިމަސައްކަތުގެ

ދަށުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ގަރލް ގައިޑުންނާއި ސްކައުޓުންގެ
 12ކެޓަގަރީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  12އެކްޓިވިޓީ ޕެކްސް އަދި  12ލީޑަރ ގައިޑްސް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އެނަރޖީ

އެފިޝަންސީ

ށ.ފުނަދޫ

ސްކޫލްގެ

އަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ދަރިވަރުންނަށް

ގޮތުން

އަމާޒުކޮށްގެން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 62
އޮގަސްޓް  6102އިން  61އޮގަސްޓް  6102އަށް ށ.ފުނަދޫ
ސްކޫލްގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ށ.ފުނަދޫ
ސްކޫލްގެ

ސާނަވީ

ތައުލީމް

ހާސިލްކުރަމުންދާ

21

ދަރިވަރުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި
ހަކަތަ އިޤްތިސާދު ކުރުމާއި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ
ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ މައުލޫމާތު
ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.
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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކ.މާފުށި ސްކޫލްގެ
ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

އަންނަ

މޫސުމަށް

ބަދަލުތަކާއި

އެނަރޖީ

އެފިޝަންސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން
ކ.މާފުށި

ދަރިވަރުންނަށް

ސްކޫލްގެ

އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދެ ދުވަހުގެ
ބައްދަލުވުމެއް

މަސައްކަތު

12

އޮކްޓޫބަރު

 6102އިން  12އޮކްޓޫބަރު  6102އަށް
ކ.މާފުށި

ސްކޫލްގައި

ވަނީ

ބޭއްވިފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ކ.މާފުށި ސްކޫލްގެ ސާނަވީ
ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ  22ދަރިވަރުންވަނީ
ބައިވެރިވެފައެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި
ހަކަތަ

އިޤްތިސާދު

ކުރުމާއި

ތިމާވެއްޓާއި

ރައްޓެހިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ލޭބަލް އާއި ސްޓޭންޑަޑްސް ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ
ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެތެރެކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްއެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ލޭބަލް އާއި ސްޓޭންޑަޑްސް ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް
އެތެރެކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ޓެކްނިކަލް އެނަލައިސެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  01ނޮވެންބަރު  6102ގައި ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާ ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
މިދިރާސާގެ މައިގަނޑު މަޤަސަދަކީ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ މާކެޓް ދެނެގަނެ އެތަކެތި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އަދި އެތަކެތީގެ
އެފިޝެންސީ ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ.

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތަކެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީއަށް އާއްމު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް  12ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް  62ޖުލައި  6102ވަނީ ފެށިފައެވެ .މިގޮތުން މިސްޕޮޓްތަކުގެ
ޒަރިއްޔާއިން

ހަކަތަ

އިޤްތިސާދުކޮށް

ހަކަތަ

ހެޔޮގޮތުގައި

ބޭނުންކުރެވިދާނެގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ތަފާތު މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ވޯރކްޝޮޕް ފޯ ބިލްޑިންގ
ޑިޒައިން ޕްރޮފެޝަނަލްސް
ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

ކަސްޓަމްސް އިމާރާތުގެ  1ވަނަ

ފަންގިފިލާގައި  11ޑިސެންބަރު  6102ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގުޅިގެން އިންތިޒާމު ކުރި މި ބައްދަލުވުމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  20ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދެއްވާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) އާއި މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނެވެ.
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އެނަރޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް
ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިގެ މަޝްރޫއުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޮލޭޝަން އޮފް  1މެގަވޮޓު ޑީސަލް ޖެނެރޭޓަރ އިން މާލެ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 01އޭޕްރީލް 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ޖޫން 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

)Lakdhanavi Ltd (Sri Lanka

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ހިލޭއެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

އެމެރިކާ ޑޮލަރު
8,760,439.42

ސްޓޭޓަސް:

މެޓީރިއަލްސް ސަޕްލައިކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މާލެއަށް  62ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓު ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ،މާލެއަށް ބޭނުންވާ  1މެގަވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނެންސް އޮފް ގްރިޑް ޓައިޑް
ސޯލަރ ޕީވީ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ސިސްޓަމް އިން  2ޕައިލޮޓް އައިލެންޑްސް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 66އޮކްޓޯބަރ 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ފެބްރުއަރީ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސީ.ސީ.އީ އޮއޭސިސް ޓެކްނޮލޮޖީ ( ޗައިނާ )

އެހީގެ ބާވަތް:

ގ އެހީ
އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު ެ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 5511957.05ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ގއ .ވިލިގިލީގައި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް
ގާއިމުކުރުމުގެ  12%މަސައްކަތް ނިމިފައި ،ބ .ގޮއިދޫ އަދި ތ.
ބުރުނީގައި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ 80%
ނިމިފައި ،ޅ .ކުރެންދޫގައި  21%މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މިއީ "ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޕޮއިސްޑް)" މަޝްރޫއުގެ
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ކޮމްޕޯނަންޓެކެވެ.
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތ .ބުރުނި ( 011ކިލޯވޮޓް) ،ޅ .ކުރެންދޫ ( 211ކިލޯވޮޓް) ،ބ .ގޮއިދޫ ( 611ކިލޯވޮޓ) ،ގއ،
ވިލިގިލި ( 211ކިލޯވޮޓް) އަދި އައްޑޫސިޓީ ( 0211ކިލޯވޮޓް) އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމްތަކެއް
ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ .މި ފަސްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުން މިރަށްރަށުގެ ޑޭ-ޓައިމް ޕީކް ލޯޑުގެ  21އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި
ހަކައިން އުފެއްދޭނެއެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް އޮފް ޖެނެރޭޓަރސް
އެންޑް ގްރިޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން  2ޕައިލޮޓް އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 62އޮކްޓޯބަރ 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ފެބްރުއަރީ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

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

އެހީގެ ބާވަތް:

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 1290501.87ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

ޅ .ކުރެންދޫ ،ބ .ގޮއިދޫ ،ތ .ބުރުނި ،ގއ .ވިލިގިލި އަދި
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އަޕްގްރޭޑް މަސައްކަތުގެ
 12%ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާ  2ރަށުގެ ޑޭ-ޓައިމް ޕީކް ލޯޑުގެ  21%އާ އެއްވަރަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު
އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގްރިޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނެންސް އޮފް ގްރިޑް ޓައިޑް
ސޯލަރ ޕީވީ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްލާންޓް އެންޑް ޖެނެރޭޓަރ އެންޑް ގްރިޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހދ .އެޓޯލް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 06ޖުލައި 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

މެއި 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ލޯން (ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް)

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

 06ޖުލައި  6102ގައި ބިޑުތައް ހުޅުވާފައި ،ބިޑުތައް
އިވެލުއޭޓްކޮށްނިމި ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް ގެ ނޯ
އޮބްޖެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
ހދ .އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށަކަށް އެރަށަކަށް ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ އެންމެ މަތީ ޢަދަދުގެ 21%
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނެންސް އޮފް ގްރިޑް ޓައިޑް
ސޯލަރ ޕީވީ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްލާންޓް އެންޑް ޖެނެރޭޓަރ އެންޑް ގްރިޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހއ .އެޓޯލް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 20އޯގަސްޓް 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

މެއި 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ފައިނޭންޝިއަލް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
ހދ .އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށަކަށް އެރަށަކަށް ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ އެންމެ މަތީ ޢަދަދުގެ 21%
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުން
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނެންސް އޮފް ގްރިޑް ޓައިޑް
ޯް.ލަރ ޕީވީ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްލާންޓް އެންޑް ޖެނެރޭޓަރ އެންޑް ގްރިޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ގއ .އެންޑް ގދ .އެޓޯލް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 62ސެޕްޓެމްބަރ 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ޑިސެމްބަރ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
ގއ އަދި ގދ .އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށަކަށް އެރަށަކަށް ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ އެންމެ މަތީ ޢަދަދުގެ 21%
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑިޒައިން ،ސަޕްލައި ،އިންސްޓޮލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނެންސް އޮފް ގްރިޑް ޓައިޑް
ސޯލަރ ޕީވީ ޑީސަލް ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްލާންޓް އެންޑް ޖެނެރޭޓަރ އެންޑް ގްރިޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސްޓެލްކޯ އައިލެންޑްސް (ޅ ،ކ ،އއ ،އދ ،ވ)
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 1މެއި 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ޑިސެމްބަރ 6102

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:
އެހީގެ ބާވަތް:

ލޯން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
ޅ.ކ.އއ.އދ އަދި ވ އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށަކަށް އެރަށަކަށް ދުވާލުގަޑީގައި ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ އެންމެ މަތީ ޢަދަދުގެ
 21%އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުން
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ފޯމިއުލޭޝަން އޮފް ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން އެންޑް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ފޮރ
އިންޓަރކަނެކްޝަން އޮފް ގްރިޑް ބިޓްވީން މާލެ އެންޑް ހުޅުމާލެ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 01ޖޫން 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ޖެނުއަރީ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ސީމަންސް

އެހީގެ ބާވަތް:

ޕ
ޕީ.އެސް.އައިީ .

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 5,690,766ރުފިޔާ

ސްޓޭޓަސް :މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުވިއުގަ ގުޅުވާލުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޑިޒައިންތަކާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  01ޖޫން  6102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސީމަންސް ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ . .މި
ކޮންސަލްޓެންސީގެ ދަށުން މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ގުޅުވާލުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރކަނެކްޝަން ކޭބަލްގެ ތަފްޞީލު،
ޑިޒައިންގެ ތަފްޞީލު ،އިންސެޕްޝަން ބްރީފް ،ސޭފްޓީ އެންޑް ފީޒިބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ،ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އެންޑް
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮސްޓް އެސްޓިމޭޓް ،ޑީޓެލެއިލްޑް ޑިޒައިން ކޮސްޓް އަދި ރިކޮމެންޑޭޝަންސްފަދަ މުހިއްމު ކަންކަން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓު  00އޮގަސްޓް  6102ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އަށް ވަނީ
ލިބިފައެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްމިޝަން ނެޓްވަރކް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހަކަތައިގެ ގާނޫނު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 62ޖޫން 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

މާރޗް 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

އެންވެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެހީގެ ބާވަތް:

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

ރ ިފ ާ
ު 221،111.11
ޔ

ސްޓޭޓަސް:

ހަކަތައިގެ ގާނޫނުގެ ޒީރޯ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:

126
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޕްރޮވިޝަން އޮފް އަ ސޯލަރ ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ސިސްޓަމް އިން ދިއްފުށި
އައިލެންޑް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

 62ފެބްރުއަރީ 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

 02ނޮވެމްބަރ 6102

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކަންސާއީ އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ކޯޕަރޭޝަން (ޖަޕާން)

އެހީގެ ބާވަތް:

އެހީގެ ބާވަތް :ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ
މަޝްރޫއުގެ  ،21%ގްލޯބަލް ސަސްޓެއިނެބަލް އިލެކްޓްރިސިޓީ
ޕާޓްނަރޝިޕް (ޖީސެޕް) 21%

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:
ސްޓޭޓަސް:

 361,254އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސް މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި-
ސޯލަރ
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

ޖުލައި 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ޑިސެމްބަރ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކޮންޓްރެކްޓަރ :ޖިއޯމޮޑެލް ސޯލަރ (ސްލޮވާކިއާ)،
ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ :ސަންޓްރޭސް (ޖަރމަނީ)

އެހީގެ ބާވަތް:

ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 560,293އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

ޑޭޓާ ކަލެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
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.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސް މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި-ވިންޑް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

ޖުލައި 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ޑިސެމްބަރ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކޮންޓްރެކްޓަރ :ޑީ.އެން.ވީ ޖީ.އެލް (އޮސްޓްރޭލިއާ)،
ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރ :އޮސްޓްރޭލިއަން ރޭޑިއޯ ޓަވަރސް
(އޮސްޓްރޭލިއާ)

އެހީގެ ބާވަތް:

ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 989,222އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

ލައިޑަރ ޑިވައިސް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހަމަޖެއްސުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
އެސްމެޕް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ވިންޑް ރިސޯސް މެޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ލައިޑަރ ޑިވައިސް
ގާއިމުކޮށްގެން ވިންޑް ޑޭޓާ ކަލެކްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޮކޭޝަންތަކަކީ ހއ .ހޯރަފުށި އަދި ކ .ތުލުސްދޫއެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އޮން ވިންޑް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން މޯލްޑިވްސް
މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް:

ޑިސެމްބަރ 6102

މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޙް:

ފެބްރުއަރީ 6101

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެޖެންސީ:

ކޮމައިހަލްޓެކް (ޖަޕާން)

އެހީގެ ބާވަތް:

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ޖޭ.ސީ.އެމް ފަންޑް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު:

 7,683,000އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ސްޓޭޓަސް:

މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށި .ޅ .ނައިފަރު އަދި ކ .ގުޅީފަޅުގައި މެޓް މާސްޓު ބަހައްޓައިގެން  0އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަނީ ވިންޑް ޑޭޓާ ކަލެކްޓްކޮށްފައެވެ .މި ސްޓަޑީ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ނިއު އެނަރޖީ
އެންޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮރގަނައިޒޭޝަން (ނެޑޯ) އިން ވަނީ ފަންޑް ހަމަޖެހިފައެވެ.
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 6102ވަނަ އަހަރު ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
 .0އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކާއި ،ބ .ގޮއިދޫ ،ޅ .ކުރެންދޫ ،ތ .ބުރުނި ،ގއ .ވިލިގިލި ހިމެނޭ ގޮތަށް 6.2
މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.
 .6ހއ .އަދި ހދ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމަށް
ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.
 .2ށ ،ނ ،ޅ ،ކ ،އއ ،އދ ،ވ ،ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު
އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރެވުނެވެ.
 22 .2މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމަކާއި ،މި ނިޒާމު ބޭނުންކޮށްގެން ދުވާލަކު  1.1ޓަނުގެ އައިސް
އުފެއްދޭ އައިސް ޕްލާންޓެއް ކ .ދިއްފުށީގައި ގާއިމުކުރެވުނެވެ.
 .2ހަކަތައިގެ ބިލެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މި ބިލުގެ ޒީރޯ ޑްރާފްޓް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.
 .2މާލެއަށް  62ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓު ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ،މާލެއަށް ބޭނުންވާ  1މެގަވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދައި ބެހެއްޓުމުގެ
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
 .1ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްމިޝަން ނެޓްވަރކް ޑިޒައިންކުރުމާއި ޓެންޑަރ
ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
 .1ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނަކީ ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތަކެތި ކަމަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ  210,000ލެޑް ލައިޓް އާންމުންނަށާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
 .1ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމުގެ
ގޮތުން "މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓިޖީ  "6102ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.
 .01ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި ،ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހޭދަވާ ތެލުގެ މިންވަރާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޓ ބުކް
ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެމަގު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި "އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޑޭ ާ
 "6102ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.
 .00ރާއްޖޭގައި ވައިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  6102ވަނަ އަހަރު  2ރަށެއްގައި
(ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ޅ .ނައިފަރު ،ކ .ގުޅިފަޅު) މެޓް މާސްޓް ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ނަގައި ދިރާސާތައް
ކުރެވުނެވެ .މި ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ޅ .ނައިފަރު އަދި ކ .ހިންމަފުށީގައި ވިންޑް ޓަރބައިން ގާއިމުކޮށްގެން ހަކަތަ
އުފެއްދުމަށް ހަދަންޖެހޭ އިތުރު ސްޓަޑީތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.
 .06ކ .ހުރާއަކީ  100%އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
.02

ބޭރުގެ އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން:



އައިރީނާގެ  2ވަނަ އެސެމްބްލީ



ނައިންތް މީޓިންގ އޮފް ދަ އޭޝިއާ ސޯލަރ އެނަރޖީ ފޯރަމް



ޑިވެލޮޕިންގ ޖޭސީއެމް ޕްރޮޖެކްޓް އިން ތައިލެންޑް



އޭ.ޑީ.ބީސް ފަރސްޓް ގްރީން ފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް 6102
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އެޕްލައިޑް އެނަރޖީ ސިމްޕޯސިއަމް އެންޑް ފޯރަމްާ ،އ.އީ.އެމް  :6102ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓެގްރޭޝަން
ވިތް މިނި/މައިކްރޯގްރިޑް

 .02ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ



ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ޓު ސަޕޯރޓް ރިނިއުބަލް ޑިޕްލޯއިމަންޓް އިން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އައިލެންޑް ނޭޝަންސް



ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން ޑިމާންޑް ސައިޑް އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީ



ޖޮއިންޓް ވަރކްޝޮޕް ބައި ސީޝެލްސް އެންޑް ޖައިކާ އޮން ދަ ފޯރމިއުލޭޝަން އޮފް މާސްޓަރ ޕްލޭން ފޮރ ދަ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް މައިކްރޯގްރިޑްސް އެންޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮފް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
އިން އައިލެންޑް ކަންޓްރީސް



ޕަވަރ އެންޑް އެނަރޖީ އިން ސައުތް އޭޝިއާ :ކަނެކްޓިވިޓީ ތްރޫ ކޯޕަރޭޝަން



އެން.ޑީ.ސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް އެމް.އާރ.ވީ ޓްރެއިނިންގ



ޓްރެއިނިންގ އޮން އެނަރޖީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް



ހައިބްރިޑް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ސިސްޓަމްސް ޓްރެއިނިންގ



ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން އެލް.އީ.ޑީ ލައިޓް އިންސްޓޮލޭޝަން

 .02ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ވަރކްޝޮޕްތައް



ހައިބްރިޑް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ސިސްޓަމްސް ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕް



ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން އެލް.އީ.ޑީ ލައިޓް އިންސްޓޮލޭޝަން



އެޕްލައިޑް އެނަރޖީ ސިމްޕޯސިއަމް އެންޑް ފޯރަމް ،އާ.އީ.އެމް  :6102ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓެގްރޭޝަން
ވިތް މިނި/މައިކްރޯގްރިޑް



ޓްރެއިނިންގ އޮން އެނަރޖީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން މާލެ
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ޓ
ނ ް
ޓރޯލް ޑިޕާރޓްމަ ް
ނ ް
ޝން ކޮ ް
އންޑް ޕޮލިއު ަ
މންޓް ެ
ވޭސްޓް މެނޭޖް ަ
 2013ވަނަ އަހަރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ދިމާވެފައިވާ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ރޭވި ކުރެވެމުންނެވެ.
އެގޮތުން  6102ވަނަ އަހަރުވެސް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަޝްރޫގެ މަސައްކަތްތައް
ވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި  6102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ މަސައްކަތްވަނީ މުޅިން ނިމިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި އަމަލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ނިމިގެން
ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

 6102ވަނަ އަހަރު ވޭސްޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާރޓްމަންޓުންކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
-

ޑރާފްޓްކުރެވި،
ޤނޫނެއް ް
ކނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ާ
މށްޓަކައި ު
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޤާނޫނީ ބާރު ހޯދު ަ
ޖނެރަލް ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައެވެ.
މިހާރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށައެޅުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ެ

-

ގން  66ރަށް
ރށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  6102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ެ
ނ ،ރ ،ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ަ
ނ
ށ ހުރިތަންތަ ް
ނންކުރެވޭ ފެންވަރަ ް
(ޖުމްލަ  )22ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް އަޅާ ދިނުމާއި ،ބޭ ު
އަޕްގްރޭޑް

ކޮށްދިނުމާއި

މިރަށްތަކަށް،

ށ
މނޭޖްކުރުމަ ް
ކުނި ެ

ބޭނުންވާ

އެކި

ވައްތަރުގެ

މެޝިނަރީ

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
-

ރ
ށޓަކައި  6102ވަނަ އަހަ ު
މީގެ އިތުރުން މިސަރަހަޢްދުގެ ރަށްރަށުން ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަށް ކުނި އުފުލުމަ ް
ބަންނަން ޙަވާލުކުރި އުޅުނދުގެ މަސައްކަތް މަޑު ޖެހި ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ،އެމަސައްކަތް އަލުން ފައްޓުވާ،
ދއި ޙަވާލުވުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ .އަދި ކުނި
 6102ވަނަ އަހަރު ވަނީ އުޅަނދު ބަނދެނިމި ،އުޅަނ ާ
އުފުލުމަށްޓަކައި އިތުރު އެއް ކޮޅުވެއްޓި އިންޑިޔާގެ ގޯއާގައި ބަނދެ ،އެއުޅަނދު މާލެ ގެނެވި މިހާރުވަނީ
ފއެވެ.
އެއަޅަނދު ބޭނުންކުރަން ފައްޓާ ަ

-

މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާމަސައްކަތެއް ނިމި މިހާރުވަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި
ޙަވާކުރެވިފައެވެ.

-

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ވާރޑްބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި  2,352,902.00މިލިއަން ޑޮލަރު (36,281,753.77
ނ ޑިލަރު ( 110,310,810.66ރުފިޔާ) އަދި
ތގައި  7,153,749.00މިލިއަ ް
ގ ގޮ ު
ރުފިޔާ) އަދި ލޯން އެހީ ެ
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  51,233,671.46ރުފިޔާ ( ޖުމްލަ  197,826,235.90ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައި
ވެއެވެ)
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-

 6102ވަނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ހއ .ހދ .އަދި ށ އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތުން ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
ށ
ލށް ނިންމުމަ ް
ގނެވިފައެވެ 6101 .ގެ ނިޔަ ަ
ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުލަވާލާ މިހާރުވަނީ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައި ަ
ށގައި
ރއިން ކުނި ކޮށްޓެއް ނެތް ރަށްރަ ު
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިޕްރޮޖެކްޓުގެދަށުން ތިން އަތޮޅުގެ  41ރަށުގެތެ ެ
ނ ޮ
ރ ަވ ު
ރ ެއ ިކ ަވ ު
ކުނިކޮށްޓެއް އަޅާދީި ،މ ާހ ު
ކށްި ހުރި ރަށްރަށުގެ ކުނިކޮށިތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދީ،
ރ ެގ ުކ ި
މސަރަޙައްދުގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ސަރަޙައްދީ
ވނެއެވެ .އަދި ި
މންޓް ފޯރުކޮށްދެ ޭ
މިރައްރަށައް ބޭނުންވާ އިކްއިޕް ަ
ނ އުޅަނދުތަކެއް
މަރުކަޒެއް ކަނޑައަޅާ ،އެކި ރަށްރަށުން ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަށް ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ެ
ނއެވެ.
ބަނދެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭ ެ

-

މިޕްރޮޖެކްޓަށް އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ ޑިވޮލަޕްމަންޓް (އޮފިޑް) އިން ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި 7,250,000.000
މިލިއަން ޑޮލަރު ( 111,795,000.00ރުފިޔާ) އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  29,717,658.23ރުފިޔާ ( ޖުމްލަ
 141,512,658.23ރުފިޔާ  2އަހަރުތެރޭގައި ޙަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ)

-

 6102ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ގއ ،ގދ ،ޏ އަދި ސ އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތުން ސަރަޙައްދީ ކުނި
ނ
ޖކްޓުގެ ދަށު ް
ލ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވިފައެވެ .މިޕްރޮ ެ
މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުލަވާލާ ،މިހާރުވަނީ އަމަ ީ
ގއި ކުނިކޮށްޓެއް އަޅާދީ ،މިހާރު އެކިވަރުވަރުގެ
މި ހަތަރުއަތޮޅުގެ  60ރަށުގައި ކުނި ކޮށްޓެއް ނެތް ރަށްރަށު ަ
ކުނިކޮށި

ހުރި

ރަށްރަށުގެ

ކުނިކޮށިތައް

އަޕްގްރޭޑް

ކޮށްދީ،

މިރައްރަށައް

ވ
ބޭނުން ާ

އިކްއިޕްމަންޓް

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި މިސަރަޙައްދުގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް އައްޑުއަތޮޅު
ނ
ށ ބޭނުންކުރާ ެ
މ ް
ހިތަދޫއިން ބިން ކަނޑައަޅާ ،އެކި ރަށްރަށުން ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަށް ކުނި އުފުލު ަ
އުޅަނދުތަކެއް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިގަނެވިފައެވެ .އަދި ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި
މގެ ނިޒާމެއް
ކުނި އަންދާ އިންސަނަރޭޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް ،މިއިންސަނަރޭޓަރުގެ ހޫނުން ކަރަންޓު އުފެއްދު ު
އސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓު ވިޔުގައާއި ގުޅާލެވޭނެއެވެ.
ޤާއިމުކޮށް ،ކަރަންޓު އުފައްދާެ ،
-

މިޕްރޮޖެކްޓަށް އައިރީނާފަންޑުން ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި  6,000,000.00މިލިއަން ޑޮލަރު (92,520,000.00
ރުފިޔާ) އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  189,399,719.71ރުފިޔާ ( ޖުމްލަ  281,919,719.71ރުފިޔާ 2
އަހަރުތެރޭގައި ޙަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ)

-

 6102ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  0ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާއި ރަސްމީގޮތުން ޙަވާލުކޮށް އެކުންފުނިން ވަނީ
މިމަސައްކަތް ފަށައިގަނެފައެވެ .އަދި ހަލާކުވައިފާ އިކްއިޕްމަންޓުގެ ތެރެއިން މަރާމާތު ކުރެވޭފަދަ ޙާލަތުގައިވާ
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-

ރ
ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ އައު އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދާ ،މިހާރުވަނީ ކުއްޔައްހިފައިގެން ބެނުންކު ި
ބޑުތަން ކުޑަކޮށްފައެވެ.
ކތަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ޮ
ގިނަ ތަކެތި ދޫކޮށްލާ ،އެމަސައް ަ

-

ވ
މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން މާލޭގެ ކުނި ކަލެކްޓް ކުރާނެ ސިސްޓަމެއް ރޭވުމަށް ބޭނުން ާ
ރގެ ޑިސެމްބަރު
މ އަހަ ު
ރ ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މިއިކްއިޕްމަންޓް ލިބުމާއިއެކު ި
އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް މިހާ ު
ނނެއެވެ .އަދި
މަހުގެތެރޭގައި މާލެއިން ކުނި ކަލެކްޓްކޮށް އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ފަށައިގަން ާ
މިމަސައްކަތް ފަށައިގަތުމާއިއެކު ،ބައިސްކަލުތަކުގައާއި ހުޅުވިފައިވާ ޕިކަޕުފަދަ އެއްޗެތީގައި ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި
އުފުލުން މަނާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

-

ނ
ނންވާނެ ފަން ީ
މާލެ އިން ކުނި ޓްރާންސްފަރ ކުރާނެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެއް ޑިޒައިންކުރުމަށް ބޭ ު
ސ
ކންސަލްޓަން ީ
ހ ޑިޒައިންތަށް އެކުލަވާލުމުގެ ޮ
ނސަލްޓަންޓެއް ހޯދާ ،މިކަމާބެ ޭ
ށޓަކައި ކޮ ް
އެހީތެރިކަން ހޯދުމަ ް
މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

-

ނ
ޒމާނީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ެ
ޖހިފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ަ
ތިލަފުށީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަ ެ
ބިންހޯދާ ،އެ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ ޑިޒައިން އަދި ބީ.އޯ.ކިއު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މިހާރު ދަނީ
ކުރިއަށެވެ.

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށް " ،ސާފު ރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓިވް" ގެ
ދަށުން ބޭއްވިގެންދިޔަ

"ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ  "6102ބާއްވާފައިވަނީ  01ޖުލައި  6102އިން 01

ޖުލައި  6102އަށެވެ .މިމަހާސިންތާއަކީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު  6102ގެ ލަނޑުދަނޑި 01
"ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފާރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދެމިގެންވާ ގޮތެއްގައި
ކުރިއަށް ގެންދިއުން" ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަހާސިންތާއެކެވެ.
-

މިމަހާސިންތާ ބޭ އްވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޤުޞަދަކީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެންމެ އެކަށިގެންވާ
ގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމެވެ .އެގޮތުން މިމަހާސިންތާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށުފެންވަރުގައި
ހިންގޭނެ ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ ނިޒާމު/ނިޒާމުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއް ތަޅުމެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކަންތައްތަކާއި މެދު
ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ.

-

މިމަހާސިންތާގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ޖުމްލަ  022ރަށުން ބައިވެރިވިއިރު ،މިއިން ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރަކާއި އިދާރީ މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކުންވެސް މެމްބަރެއް ބައިވެރިވެ،
ޖުމްލަ  261ބައިވެރިންނަށް ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ޓްރެއިނިންގ
ދެވުނެވެ.
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-

 2ދުވަހުގެ މި މަހާސިންތާގައި ހަވާސާ ހަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނެވެ .މީގެތެރެއިން އެންމެ
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ރިސޯރޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު އިންފޮމޭޝަން ސެޝަނެވެ .މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 3R
ޑެކްލެރޭޝަންގައި ހިމެނިފައިވާ  3Rއާއިގުޅޭ ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އެ ރިސޯރޓުތަކުން މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
-

ށ ސަރަޙައްދީ
ގތަ ް
ޅ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ ޮ
އަރި އަތޮޅާއި ފެލިދެއަތޮޅާއި މާލެ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއު ޭ
ޖމާޢަތްތަކާއިއެކު
ނންވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުލަވާލާ ،އެހީދޭ އެކި ަ
ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ސިސްޓަމެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭ ު
ނތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މިކަމަށް އެދެވޭ
ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންނެވެ .މިހާތަނަށް ނުކުތް ަ
މދުކުރެވެއެވެ.
ވނެކަމުގައި އުން ީ
ހރުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެ ޭ
ޖަވާބެއް ލިބި 6101 .ވަނައަ ަ
މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ފެށިއްޖެނަމަ ،މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު 6101 ،ވަނައަހަރު ތިލަފުށީގައި ހާމަކޮށް
ގ
ގލި އަދި މިސަރަޙައްދުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ދުމު ެ
މލެ އާއި ވިލިނ ި
ގ ސަބަބުން ާ
އޓާލާ ،އެކަމު ެ
ކުނިއެންދުން ހު ް
ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްޔިތުންނާއި ފަތުރުވެރިންނާ މަސައްކަތްތެރިން ސަލާމަތްކުރެވިގެން
ދާނެއެވެ.

-

ތިލަފުށީގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މަރުކަޒުގައި ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދުވާލަކު  111ޓަނުގެ ކުނި އެންދޭވަރުގެ ބޮޑު
އފައްދާ ވަރުގެ
ނ  02މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓު ު
ކށްގެ ް
އިންސިނަރޭޓަރަކާއި މިއިއިންސަނަރޭޓަރުގެ ހޫނު ބޭނުން ޮ
ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

-

މިޕްރޮޖެކްޓަށް  062މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ( 1,942,920,000.00ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާ
ކުރެވެއެވެ.

-

އ އެކުލަވާލާ،
ނ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެ ް
އތޮޅު ހިމެނޭގޮތު ް
މ ،ފ ،ދ ،ތ އަދި ލ ަ
އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެހީދޭ އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއިއެކު ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންނެވެ.

-

މިގޮތުން މިމަޝްރޫޢަށް ގާތްގަނޑަކޮށް  01މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ( 262,140,000.00ރުފިޔާ)
ޚަރަދުވާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

-

ތކުގައި މިކަމަށް ކުރިމަގެއް ފެނިދާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާ ަ
 6101ވަނައަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ  6101ވަނަ އަހަރު މިމަސްކަތް ފަށައިގަނެވިއްޖަނަމަ 6161 ،ވަނަ
އަހަރު

އަންނަންވާއިރަށް

ތﷲ
މާ ް

ގެ

އިރާދަފުޅާއިއެކު،

މުޅިރާއްޖޭގައި

ހެޔޮގޮތުގައި

ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ

ތމާވެއްޓާއި ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތުގެ
ސިސްޓަމްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ި
ރައްކައުތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވި ،ކުނީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަކުން ރާއްޖެ
ސަލާމަތްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

136

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 2016ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިގެން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަށް
2016
ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިގެން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަށް
އއ

ތޮއްޑޫ

ނިމިފައި ޖެނެރޭޓަރު

300,000.00

މ

މުލި

ނިމިފައި އިންސިނެރޭޓަރު

896,443.11

ގދ

ދ
ތިނަ ޫ

ނިމިފައި އިންސިނެރޭޓަރު

1,172,709.99

ހދ

ބ
ކުރިނ ީ

އ
ނިމިފައި އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

855,400.03

ހދ

މަކުނުދޫ

އ
ނިމިފައި އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

900,275.40

ނ

ކުޑަފަރީ

ނިމިފައި ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

431,142.83

ރ

ވާދޫ

ނިމިފައި ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

559,463.19

ބ

ދަރަވަންދޫ

ނިމިފައި ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

178,419.20

ގއ.ތިނަދޫ،
ގދ.މަޑަވެލި،
ގއ.ވިލިނގިލި ގއ.

ނިމިފައި

ދެއްވަދޫ އަދި

ޑަސްޓްބިން އަދި ކާދު ހެދުމުގެ
އިކުއިޕްމަންޓް

523,315.67

ށ
ގއ.ގެމަނަފު ި

ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދާ މަޝްރޫޢުތަށް
ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ

1,350,000.00

ކ

މާލެ

ކުރިއަށްދަނީ

ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން

ދ

ކުޑަހުވަދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

އިންސިނެރޭޓަރު

684,557.03

ލ

ގަން

ކުރިޔަށްދަނީ

އިންސިނެރޭޓަރު

976,155.11

ލ
ގއ ވިލިނގި ި

ކުރިޔަށްދަނީ

އިންސިނެރޭޓަރު

1,067,307.14

ޒޯން  2އަދި 1
ސަރަޙައްދީ ކުނި

ކުރިޔަށްދަނީ

 16ކޮޅުވެއްޓި

21,900,000.00

މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް
ނ

ކެނދިކުޅުދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

736,170.00
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ރ

މީދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

411,142.00

ރ

ހުޅުދުއްފާރު

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

671,277.76

ރ

ށ
އަލިފު ި

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

99,444.95

ރ

އުނގޫފާރު

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

338,577.17

ބ

ކުޑަރިކިލު

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

422,582.00

ބ

ކެންދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

552,767.80

ބ

ފުޅަދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

ކުނި ކޮށި އަޕްގްޑް

648,201.29

ށ

ގޮއިދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

872,862.31

ރ

އިނގުރައިދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

895,313.32

ރ

ފައިނު

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

829,522.36

ގއ ކޮނޑޭ

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

779,725.72

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

1,147,420.20

ގދ ހޯނޑެއްދޫ

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

1,078,965.39

ގދ ފިޔޯރީ

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

1,297,837.85

ގދ ނަޑައްލާ

ކުރިޔަށްދަނީ

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

971,942.39

ގއ

މާމެންދޫ

ސަރުކާރު ބަޖެޓު ކަނޑަލުމާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަށް
ބ

ދ
ހިތާ ޫ

އ
ހުއްޓިފަ ި

އައު ކުނިކޮށްޓެއް

ގދ

ވާދޫ

އ
ހުއްޓިފަ ި

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

އ
ހުއްޓިފަ ި

އ
އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

ގދ ގައްދޫ
ކ

ށ
ތިލަފު ި

ސ.ހިތަދޫ ،ސ.ހުޅުމީދޫ
އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އ
ހުއްޓިފަ ި

އ
ހުއްޓިފަ ި

ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ
ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމާއި ބެހޭ ސްޓަޑީ
އިކުއިޕްމަންޓް

560,252.92

ގއ.ވިލިނގިލި،
ގދ.ތިނަދޫ،
ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި

އ
ހުއްޓިފަ ި

އިކުއިޕްމަންޓް

7,364,329.86

ހުޅުމީދޫ

49,600,208.32
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 6102ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް
ދަތުރު ކުރި ތާރީހް
 02ޖެނުއަރީ  6102އިން 02

ދަތުރު ކުރި ރަށް
ޏ .ފުވައްމުލައް

ޖެނުއަރީ  6102އަށް

ދަތުރުގެ ބޭނުން
ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ނިޒާމްގެ

ބައްދަލުވުމުގައި

ޕްރީ-ޓެންޑަރިންގ

ބައިވެރިވުމަށް
 61ޖެނުއަރީ  6102އިން 66

ޅ .ހިންނަވަރު

ޖެނުއަރީ  6102އަށް
 66ޖެނުއަރީ  6102އިން 62

ޅ .ހިންވަރުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމް ގެ
މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް.

އައްޑޫސިޓީ

ޖެނުއަރީ  6102އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިގަމުންދާގޮތް

ބަލައި
ދަށުން

އައިރީނާގެ

މޮނިޓަރކޮށް
އައްޑޫގައި

ޕްރޮޖެކްޓް

އަދި
ރީޖަނަލް

ވޭސްޓް

މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެށް އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް
 62ޖެނުއަރީ  6102އިން 62

ހއ .ހޯރަފުށި

ހއ .ހޯރަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ކޮމިޝަން ކުރުމަށް.

ޖެނުއަރީ  6102އަށް
 62ޖެނުއަރީ 6102

ނ .ހޮޅުދޫ

 62ޖެނުއަރީ 6102

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

 62ޖެނުއަރީ  6102އިން 61

ފ .ނިލަންދޫ

ނ .ހޮޅުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ކޮމިޝަން ކުރުމަށް
ގދ.

ގޮނޑުދޮށް

ފަރެސްމާތޮޑާގެ

ހިމާޔަށްކުރުމުގ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި،
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
ޖެނުއަރީ  6102އަށް

ނިލަންދޫ

ކައުންސިލްގެ

އިސްނެންގެވުމުގެ

ދަށުން

ރޭވިފައިވާ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖެކުރުމުގެ ސެމިނާރގައި
އެ ކައުންސިލްގެ ދަޢުވަތަކަށް

 11ފެބުރުއަރީ  6102އިން

ނ .ހޮޅުދޫ

 11ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

ނ .ހޮޅުދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 06ފެބްރުއަރީ  6102އިން

ގދ.ތިނަދޫ

 02ފެބްރުއަރީ  6102އަށް

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ (އޭ.އެފް.ޑީ) ލޯނު
އެހީގެ
ނަރުދަމާ

ދަށުން

ގދ.ތިނަދޫގައި

ނިޒާމުގެ

ޚިދުމަތް

ޤާއިމް
އިފްތިތާހު

ކުރެވިފައިވާ
ކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ބައިވެރިވުމަށް.
 06ފެބުރުއަރީ  6102އިން
 02ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

ގދ .ގައްދޫ

އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގައި ގދ .ގައްދޫގައި
ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު
ކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގެ

ކަންކަން

ރޭވުމަށާއި

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.
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 02ފެބުރުއަރީ  6102އިން

ގދ .ގައްދޫ

 02ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

އެޑަޕްޓޭޝަން ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގައި ގދ .ގައްދޫގައި
ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު
ރަސްމިއްޔާތުގެ

ކުރުމުގެ

ރޭވުމަށާއި

ކަންކަން

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.
 02ފެބްރުއަރީ  6102އިން

ގދ.ތިނަދޫ

 02ފެބްރުއަރީ  6102އަށް

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ (އޭ.އެފް.ޑީ) ލޯނު
ދަށުން

އެހީގެ
ނަރުދަމާ

ގދ.ތިނަދޫގައި

ނިޒާމުގެ

ޤާއިމް
އިފްތިތާހު

ޚިދުމަތް

ކުރެވިފައިވާ
ކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ބައިވެރިވުމަށް.
އަތޮޅު،

ރ.

އަތޮޅު

އަދި

ނ.

އަތޮޅު

ގެ

 02ފެބުރުއަރީ  6102އިން

ބ .އަތޮޅު ،ރ .އަތޮޅު އަދި ނ.

ބ.

 01ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

އަތޮޅު ގެ ބައެއް ރަށްތައް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  6102ގެ ދަށުން އަޕްގޮރޭޑް ކުރުމަށް

 60ފެބުރުއަރީ  6102އިން

އއ .އުކުޅަސް

ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައަވާ ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް

ސެންޓަރުތަކުގެ

ހާލަތު

ބަލާ

މޮނީޓަރ

ކުރުމަށް
 62ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

އއ .އުކުޅަހުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 60ފެބުރުއަރީ  6102އިން

އއ .ތޮއްޑޫ

 23ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

އއ .ތޮއްޑޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 60ފެބުރުއަރީ  6102އިން

އދ .މަހިބަދޫ

 62ފެބުރުއަރީ  6102އަށް

އދ .މަހިބަދޫގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 11މާރޗް  6102އިން 01

ތ .ބުރުނީ އަދި ތ .މަޑިފުށި

މާރޗް  6102އަށް

 02މާރޗް  6102އިން 02

ތ .ބުރުނީ އަދި ތ .މަޑިފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ކޮމިޝަން ކުރުމަށް

އދ .މާމިގިލި

މާރޗް  6102އަށް

އދ .މާމިގިލީގައި ގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ
ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ
ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 02މާރޗް  6102އިން 02

އދ .މާމިގިލި

މާރޗް  6102އަށް

އދ .މާމިގިލީގައި ގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ
ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ
ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 02މާރޗް 6102

ނ
ތ.ބުރު ީ

ގ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ
ތ.ބުރުނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް
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 62މާރޗް  6102އިން 62

އައްޑޫސިޓީ

މާރޗް  6102އަށް
 62މާރޗް  6102އިން 62

ހިގަމުންދާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް.
އައްޑޫސިޓީ

މާރޗް  6102އަށް
 62މާރޗް  6102އިން 61

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލާ
މޮނިޓަރކުރުމަށް

ށ .ކަނޑިތީމު

މާރޗް  6102އަށް

ށ .ކަނޑިތީމުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ކޮމިޝަން ކުރުމަށް

 02އޭޕްރިލް 6102

ވ .ރަކީދޫ

 02އޭޕްރިލް  6102އިން 01

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ވ .ރަކީދޫ ސޯލަރ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް މިނިސްޓަރ
އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން

އޭޕްރިލް 6102
 01އޭޕްރިލް  6102އިން 01

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލާ
މޮނިޓަރކުރުމަށް

އއ .ބޮޑުފުޅަދޫ

އޭޕްރިލް 6102

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލާ
މޮނިޓަރކުރުމަށް

 2މޭ 6102

އައްޑޫ ސިޓީ

ޖޭއެފް.ޖޭ.ސީ.އެމް ސޯލަރ ޕީވީ އިންސެޕްޝަން މިޝަން

 2މޭ  6102އިން  2މޭ

ހއ.ކެލާ

ހއ.ކެލާގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ

 6102އަށް
 12މެއި  6102އިން 01

މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
ލ .ގަން

މެއި  6102އަށް

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ (އޭ.އެފް.ޑީ) ލޯނު
އެހީގެ ދަށުން ލ .ގަމުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ
ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ
ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 11މެއި  6102އިން 01

ލ .ގަން

މެއި  6102އަށް

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ (އޭ.އެފް.ޑީ) ލޯނު
އެހީގެ ދަށުން ލ .ގަމުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ
ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ
ކަންކަން ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 02މެއި  6102އިން 01

ހއ .ހޯރަފުށި

މެއި  6102އަށް

ހއ .ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް( .މިދަތުރު
ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މި
ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައި ވަނީ  62މެއި  6102ގައެވެ)

 01މެއި  6102އިން 61

އައްޑޫސިޓީ

މެއި  6102އަށް
 60މެއި  6102އަށް 62
މެއި  6102އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިގަމުންދާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް.

ހއ .ހޯރަފުށި

ހއ .ހޯރަފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 62މޭ  6102އިން  61މެއި

ބ .ތުޅާދޫ

 6102އަށް

އޮފިޑް ފަންޑްގެ އެހީގެ ދަށުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި
ހަވާލުކޮށްގެން ތުޅާދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް
ފެއްޓުމައްޓަކާ ސައިޓް ހަވާލުކުރުމަށް

 62މޭ  6102އިން  61މެއި

ގދ .ތިނަދޫ

 6102އަށް

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ދާ

ގޮތާއި

ހާލަތު

ކުނީގެ

މިނިސްޓްރީން

ދިރާސާކޮށް

މިރަށަށް

ބެލުމަށާއި

އިމްޕޯރޓްކޮށް

އިންސްޓޯލްކޯށްފައިވާ އިންސިނެރޭޓަރު ޓެސްޓް ރަންއަށް
 61މޭ  6102އިން  20މެއި

ރ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް

 6102އަށް

ކުނި

ރ.އަތޮޅުގެ

މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި

ރަށްތަކުގައި

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،މިހާރު ހުރި ފެސިލިތީތައް
އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް،
ސާރވޭ ކުރުމަށް.

 21މެއި 6102

އައްޑޫ ސިޓީ

 12ޖޫން  6102އިން 12

ލ .ފޮނަދޫ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ޕޮއިސްޑް

ފިޔަވަހީގެ

ފުރަތަމަ

އަމަލީ

މަސައްކަތް ފެށުން ފާހަގަކުރުން
ޖޫން  6102އަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝެރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ
ބޭފުޅުންނާއިއެކު

ކުނި

ޕްލޭން

މެނޭޖްކުރުމުގެ

އާއި

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް
 2ޖޫން  6102އިން  2ޖޫން

ރ.މީދޫ އަދި ރ.މަޑުއްވަރި

 6102އަށް
 12ޖޫން  6102އިން 12

ރ.މީދޫ އަދި ރ.މަޑުއްވަރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނިޒާމްގެ
ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމުމުން ނިޒާމު ކޮމިޝަން ކުރުމަށް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް

ޖޫން  6102އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނުގެ
ނިޒާމްގެ މަސައްކަތާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމް
ކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް.

 62ޖޫން  6102އިން 62

އއ .ތޮއްޑޫ

ޖޫން  6102އަށް

ކުނި

މެނޭޖްކުރުމުގެ

އާއި

ޕްލޭން

ބެހޭގޮތުން

ވާހަކަދެއްކުމަށާއި ތޮއްޑޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގައި
އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ޖެނެރޭޓާރުގެ ޓެސްޓުކުރުން

 62ޖޫން  6102އިން 21

ބ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް

ޖޫން  6102އަށް

ކުނީގެ

މިންވަރު

ކުނީގެ

ދެނެގަނެ،

ޙާލަތު

ބަލައި

މޮނިޓަރ ކުރުމަށް

 02ޖޫން  6102އިން 01

އައްޑޫސިޓީ ،ޏ.ފުވައްމުލައްސިޓީ،

ޖޫން  6102އަށް

ގއ.ވިލިނގިލި

 02ޖުލައި  6102އިން 01

ޏ .ފުވައްމުލައް

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ޏ .ފުވަމުލަކު ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

MRDC

އިން

ހިގަމުންދާގޮތް

ބަލައި

މޮނިޓަރކުރުމަށް.
ޖުލައި  6102އަށް
 01ޖުލައި  6102އިން 01
ޖުލައި  6102އަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ
މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް.

ޅ.ހިންނަވަރު

ޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެ

އެހީގެ

ދަށުން

ޅ.ހިންނަވަރުގައި

ޤާއިމުކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 60ޖުލައި 6102

ގދ .ތިނަދޫ ،ގދ .މަޑަވެލި

 62ޖުލައި  6102އިން 62

ރ.އަލިފުށި

ގދ .ތިނަދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ކުރިޔައްދާ ސައިޓް ބައްލަވާލެއްވުމަށާ ގދ .މަޑަވެލީގެ
ގިރާ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލެއްވުމަށް

ޖުލައި  6102އަށް

ރ.އަލިފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މޮނީޓަރ
ކުރުމަށް

 02އޯގަސްޓް 6102

މ .ނާލާފުށި

 02އޯގަސްޓް 6102

ކ .މާފުށި

 01އޯގަސްޓް  6102އިން 01

ޅ.ހިންނަވަރު

މ .ނާލާފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި ،އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް
ކ .މާފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި ،އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް

އޯގަސްޓް  6102އަށް

ޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެ

ދަށުން

އެހީގެ

ޅ.ހިންނަވަރުގައި

ޤާއިމުކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް

 62އޯގަސްޓް  6102އިން 61

ހއ .ދިއްދޫ ،ހއ .އިހަވަންދޫ އަދި

ހއ .ދިއްދޫ ގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ

އޯގަސްޓް އަށް

ހދ .ނޮޅިވަރަމް

ނިޒާމް އަދި ހއ .އިހަވަންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމްގައި

 62އޮގަސްޓް  6102އިން 61

ށ.ފުނަދޫ

ޤާއިމް

ކުރުމަށް

ނިޒާމްގެ

އަމަލީ

ރަސްމިއްޔާތުގެ

ހަމަޖެހިފައިވާ
މަސައްކަތް
ކަންކަން

ނަރުދަމާކުރުމަށް

ރަސްމީކޮށް
ކުރިއަށް

ފެށުމުގެ

ގެންދިޔުމަށާއި

ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން
އޮގަސްޓް 6102

ކްލައިމެޓް

ޗޭންޖް

އަހުލުވެރިކުރުމަށް

އެނަރޖީ

އަދި

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

އެފިޝެންސީއަށް
ވޯރކްޝޮޕެއް

ބޭއްވުމަށް
 20އޯގަސްޓް  6102އިން 10

ޏ .ފުވައްމުލައް

ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް
 0ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ
މަޝްރޫއު އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް.

ހދ .ހަނިމާދޫ ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

 2ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި

ވަޒާފާގެ

އިންޓަރވިއުއެއް

ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ،ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވުނު ފީސިބިލިޓީ
ސަރވޭ ރީޖަނަލް ވާރކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވުމަށް

 11ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

އައްޑޫ ސިޓީ

 11ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

އައްޑޫ

ސިޓީގައި

ޤާއިމު

ކުރެވޭ

ފެނުގެ

ނިޒާމުގެ

މަސައްކަތް އިންސެޕްކްޓް ކުރުމަށް.

 11ސެޕްޓެމްބަރ 6102

ލ.ފޮނަދޫ

 60ސެޕްޓެމްބަރ 6102

ފ .ބިލެތްދޫ

ލ.ފޮނަދޫ ގްރައުންޑް ބްރޭކިންގ ރަސްމިއްޔާތު
3R

ކޮންސެޕްޓްގެ

ދަށުން

ފ.ބިލެތްދޫގައި

ކުނިން

ހަދާފައިވާ އަދި ހަދަމުންދާ ބޭނުންތެރި ތަކެތި ބަލައި
ޑޮކިއުމެންޓަރީ ރިޕޯޓެއް ހެދުމަށް އަދި ފ.ބިލެތްދޫގެ
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ކުނީގެ ހާލަތު ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
 60ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

އައްޑޫ ސިޓީ

 62ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވެމުންދާ ފެނާއި
ހިތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމު ކުރެވެ ނަރުދަމާ
ނިޒާމު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް

 66ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

މ.މުލި

މ.މުލި އިންސިނަރޭޓަރުގެ މަސައްކަތް ބަލާ ފާސްކުރުމަށް

 62ސެޕްޓެމްބަރ 6102
 61ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

އައްޑޫސިޓީ ،ޏ.ފުވައްމުލައްސިޓީ

 21ސެޕްޓެމްބަރ 6102

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ޏ .ފުވަމުލަކު ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ
MRDC

މަސައްކަތް

މޮނިޓަރކުރުމަށް.

 61ސެޕްޓެމްބަރ 6102

ލ.މާންދޫ

 30ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

އައްޑޫ ސިޓީ

އިން

ހިގަމުންދާގޮތް

ބަލައި

އޯޒޯން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ބާއްވާ
މާންދޫ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސް އޯޒޯން ފަށަލައާއި ރައްޓެހި
ގޮތުގައި

ކުންފުންޏެއްގެ

އިއުލާން

އޯޒޯން

ކުރުން،

ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ހާއްސަ ކުއިޒްއެއް ލ.އަތޮޅު
ސްކޫލްތަކަށް ބޭއްވުމަށް• ،
ކޮމްޕްލެކްސް

ގައި

މާންދޫ

ފިޝަރީޒް

ރެފްރިޖެރޭޝަން

މަސައްކަތްކުރާ

ފާރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ރެފްރިޖެރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ
ކުރިއަށް

ޕްރޮގްރާމް

ލ.އަތޮޅު

ގެންދިއުމަށް،

ކައުސިލްތަކަށް ތިމާވެށި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް
 01އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 12އޮކްޓޫބަރު  6102އިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވެމުންދާ ފެނުގެ
ނިޒާމު ކޮމިޝަން ކުރުމަށް.

ކ.މާފުށި

 12އޮކްޓޫބަރު 6102

ޗޭންޖް

ކްލައިމެޓް

އަހުލުވެރިކުރުމަށް

އަދި

އެނަރޖީ

އެފިޝެންސީއަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ވޯރކްޝޮޕެއް

ބޭއްވުމަށް
 12އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ޏ .ފުވައްމުލައް

 06އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

ޏ .ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް

ފެށުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގެ

ކަންކަން

ހަމަޖެއްސުމާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން.
 11އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ޏ .ފުވައްމުލައް

 06އޮކްޓޯބަރ 6102

ޏ .ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް

ފެށުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގެ

ކަންކަން

ހަމަޖެއްސުމާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން.
 01އޮކްޓޯބަރ 6102

ގދ .ތިނަދޫ

 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ލ.އަތޮޅު

ގދ .ތިނަދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި ،އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް

 02އޮކްޓޯބަރ 6102

ލ.އަތޮޅު ފޮނަދޫ ،މާމެންދޫ ،އަދި ކުނަހަނދޫ ގައި ކުނި
މެނޭޖް

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހިގަމުންދާގޮތް

ބަލައި
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މޮނިޓަރކުރުމަށް ވާލްޑްބެންކްގެ ވަފުދާއި އެކުކުރާ ދަތުރު.
 06އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ޅ.ހިންނަވަރު

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް

 02އޮކްޓޯބަރ 6102

ޏ .ފުވައްމުލައް

 62އޮކްޓޯބަރު  6102އިން

ށ .ކަނޑިތީމް

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކައުން
ސިލް އާ މަޝްވަރާކޮށް ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަންއެއް
ބޭއްވުމަށް

 61އޮކްޓޯބަރު  6102އަށް

ށ .ކަނޑިތީމުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ
ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން
ރޭވުމަށާއި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 62އޮކްޓޯބަރު  6102އިން

ލ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް

 61އޮކްޓޯބަރު  6102އަށް

ލެކްރެޑްގެ

އެހީގައި

11

ލ.

ޤާއިމް

ރަށެއްގައި

ކުރެވިފައިވާ ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާ ކުރާ މަޝްރޫއުގެ
މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް.

 61އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

އައްޑޫ ސިޓީ

 10ނޮވެމްބަރ 6102

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރ
ކުރުމަށާއި ވެމްކޯ އިން އެ ސަރަޙައްދުގައި ކަލެކްޝަން
ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރާ ސަރވޭގައި ބައިވެރިވުމަށް

 61އޮކްޓޯބަރު 6102

ލ .ފޮނަދޫ

 61އޮކްޓޯބަރު 6102

އއ .އުކުޅަސް

 2ނޮވެމްބަރ 6102

ނ .ފެލިވަރު

 11ނޮވެމްބަރ  6102އިން

ހދ .ހަނިމާދޫ ،ހއ.އިހަވަންދޫ،

 11ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

ހއ .ހޯރަފުށި

 02ނޮވެމްބަރ  6102އިން

ނ.ވެލިދޫ ،ރ،ހުޅުދުއްފާރު އަދި

 02ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

ބ.ތުޅާދޫ

ލ.

ފޮނަދޫގައި

ޤާއިމު

ކުރެވޭ

ނިޒާމުގެ

ފެނުގެ

މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
އއ .އުކުޅަހުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި ،އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް
ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކޮންޑިޝަނިންގެ މަސައްކަތް
ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންސައިޓް ޓްރެއިނިންގ ދިނުން
އަދި ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި އެއަރ-ކަންޑިޝިއަނިންގެ
ސަރވިސް

ކުރާނެ

ރަނގަޅުގޮތްތަކުގެ

މައުލޫމާތު

ފޯރުކޮށް ،ލީކޭޖް މޮނީޓަރކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އެހެނިހެން
ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު މިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ
ޤާނޫނު

މުރާޖާކުރުމަށްޓަކައި

ކޮމިއުނިޓީ

ކޮންސަލްޓޭޝަންސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް
އޮފިޑް ލޯން އެހީގެ ދަށުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ .އާއި
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

ނ.ވެލިދޫ،

ރ،ހުޅުދުއްފާރު

އަދި

ބ.ތުޅާދޫ ގެ ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް
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މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
 02ނޮވެމްބަރ  6102އިން

ޅ.ހިންނަވަރު

 01ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ
މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް

 60ނޮވެމްބަރ 6102

ހދ .ކުޅުދުފުށި

 12ޑިސެމްބަރ 6102

ކ.ތުލުސްދޫ

 01ޑިސެމްބަރ 6102

ބ ތުޅާދޫ

 02 – 01ޑިސެމްބަރ 6102

ހދ.މަކުނުދޫ

 00ޑިސެމްބަރ  6102އިން

ސ .މީދޫ ،ސ.ހުޅޫދޫ ،ސ.ހިތަދޫ،

 02ޑިސެމްބަރ  6102އަށް

ޏ.ފުވައްމުލައް

 60ޑިސެމްބަރ 6102

ށ .ބިލެއްފަހި

ހދ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ

ގޮނޑުދޮށް

ހިމާޔަށްކުރުމުގެ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި،
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
އާމެދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އެނަރޖީ

އެފިޝެންސީ

ހޭލުންތެރިކަންހުރި

މިންވަރު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ހެދޭ

ސާރވޭގެ ސާރވޭ ކަރުދާސް ޕްރިޓެސްޓްކުރުމަށް
ބ .ތުޅާދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި ،އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް
ޓްރެއިނިންގ

ކޮމްޕޯސްޓިންގ

ޕްރޮގްރާމް

ހުޅުވައި

އިފްތިތާޙް ކުރުމަށާއި އެ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ ޙާލަތު ބަލައި
މޮނީޓަރ ކުރުމަށް

ސ .އަދި ޏ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ،ޖަމިއްޔާ
ޖަމާޢަތް،

ޤުދުރަތީ

ވަސީލަތްތައް

ރ
ބޭނުންކު ާ

ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވަކަށް
ހެދުމާއި

ގުޅޭގޮތުން

ލންތެރިކުރުމަށްޓަކައި
ހ ު
ޭ

މަޢުލޫމާތުދީ ،އަތޮޅުގައި ހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދިރުންތައް ހުރި ސަރަޙައްދުތަކާއި،
އަތޮޅުގެ

ޤުދުރަތީ

ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންކުރާ

ށ
ބނުންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ފާހަގަކޮ ް
ފަރާތްތައް ޭ
މަޝްވަރާކުރުން.
ށ .ބިލެތްފަހީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަށްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ގޮތް ބައްލަވައި ،އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށް
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 60ޑިސެމްބަރ  6102އިން

ފ .އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ

 61ޑިސެމްބަރ  6102އަށް

ރަށްތަކެއް

 66ޑިސެމްބަރ 6102

ގދ .ތިނަދޫ ،ގދ .މަޑަވެލި

ފ

އަތޮޅުގެ

ޖަމާޢަތް،

ރަށްތަކުގެ
ޤުދުރަތީ

ކައުންސިލް،

ވަސީލަތްތައް

ޖަމިއްޔާ
ރ
ބޭނުންކު ާ

ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވަކަށް
ގުޅޭގޮތުން

ހެދުމާއި

ލންތެރިކުރުމަށްޓަކައި
ހ ު
ޭ

މަޢުލޫމާތުދީ ،އަތޮޅުގައި ހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދިރުންތައް ހުރި ސަރަޙައްދުތަކާއި،
ޤުދުރަތީ

އަތޮޅުގެ

ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންކުރާ

ށ
ބނުންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ފާހަގަކޮ ް
ފަރާތްތައް ޭ
މަޝްވަރާކުރުން
ގދ .މަޑަވެލީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފަރުމާ ކުރުމަށްޓަކައި މަޝްރޫޢު ހިންގާނެ ސަރަހައްދު
ބައްލަވައި އަދި ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހެއްދެވުމަށާއި
ގދ.

ތިނަދޫގެ

ޝޯޕްރޮޓެކްޝަން

މަޝްރޫޢުގެ

ގަސްއިންދުމުގެ ކޮންޕޮނެންޓް އިންސްޕެކްޓުކުރެއްވުމަށް
 61ޑިސެމްބަރ  6102އިން
 21ޑިސެމްބަރ 6102

ދ .ކުޑަހުވަދޫ ،މ .ދިއްގަރު ،މ.

ދ .އަތޮޅު އަދި މ .އަތޮޅު ފުލުހުންނަށް ތިމާވެށި ގާނޫން

މުލި

އާއި ތިމާވެށި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަށް
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 6102ވަނަ އަހަރު ރާއެޖެއިން ބޭރަށް ކުރެވުނު ރަސްމީ ދަތުރުތައް
ދަތުރު ކުރި ތާރީހް
 00ޖެނުއަރީ  6102އިން 02

ދަތުރު ކުރި ތަން
ޑާކާ/ބަންގުލަދޭޝް

ޖެނުއަރީ  6102އަށް

ދަތުރުގެ ބޭނުން
" 2ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން އޮން
ސެނިޓޭޝަން (ސާކޯސަން) "
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 02ޖެނުއަރީ  6102އިން 66

އަބޫދާބީ

ޖެނުއަރީ  6102އަށް
 02ޖެނުއަރީ  6102އިން 01

"ސަސްޓައިނަބިލިޓީވީކް"ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށް.

ޔޫ.އޭ.އީ

އައިރީނާގެ  2ވަނަ އެސެމްބްލީ

ޖެނުއަރީ  6102އަށް
 66ޖެނުއަރީ  6102އިން 20

ކެންޔާ

ޖެނުއަރީ  6102އަށް

"ރީޖިނަލް ވާރކްޝޮޕް އޮން ރެގިއުލޭޓްރީ
ފްރޭމްވާރކް އެންޑް އިންސްޓިޓުޝަނަލް
އެގްރީމެންޓް ފޮ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ވޯޓަރ
ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް" "
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 12ފެބްރުއަރީ  6102އިން 02

ޖަޕާން

ފެބްރުއަރީ  6102އަށް

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ޓު ސަޕޯރޓް
ރިނިއުބަލް ޑިޕްލޯއިމަންޓް އިން އޭޝިއާ
ޕެސިފިކް އައިލެންޑް ނޭޝަންސް

 2ފެބްރުއަރީ  6102އިން 02
ފެބްރުއަރީ 6102

ޓޯކިޔޯ ،ޖަޕާން

 11ފެބްރުއަރީ  6102ގައި ޖަޕާން
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ސެނިޓޭޝަން ސެންޓާރ
(ޖޭ.އީ.އެސް.ސީ) އިން ކުރިޔަށްގެންދާ
“The project for Fostering
Japan’s Recycling Industries
and Promoting Their
Environmental Business
” Overseasޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރި ވުމަށް
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 02ފެބްރުއަރީ  6102އިން 02

ބެންކޮކް ،ތައިލޭންޑް

ފެބްރުއަރީ  6102އަށް

Asia pacific workshop on the
integrating Market mechanism
to the Implantation of
 INDCs/NDCsގައި ބައިވެރިވުމަށް

 02ފެބްރުއަރީ  6102އިން 01

ޖެނޭވަރ ،ސުވިޒަރލޭންޑް

ފެބްރުއަރީ  6102އަށް

ފިފްޓީފަސްޓް ސެޝަން އޮފް ދި
އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ބިއުރޯ ގައި ރާއްޖެ

ތަމްސީލް ކުރުމަށް
 18ފެބްރުއަރީ  6102އިން 61

ކުއަލަ ލަމްޕޫރު ،މެލޭޝިއާ

އައި .ޕީ .ބީ .އީ .އެސް ފޯތު ޕްލެނަރީ

ފެބްރުއަރީ  6102އަށް
 66ފެބްރުއަރީ  6102އިން 61

ޓޯކިޔޯ ،ޖަޕާން

ފެބްރުއަރީ  6102އަށް

Fourteenth Informal Meeting
on Further Actions Against
 Climate Changeގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 61ފެބްރުއަރީ  6102އިން 12

ބޮން ،ޖާމަނީ

މާރޗް  6102އަށް

Ninth meeting of the
 Adaptation Committeeގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 61ފެބްރުއަރީ  6102އިން 12

ޓޯކިޔޯ ،ޖަޕާން

 ting with ZE Energy Incއަށް

މާރޗް  6102އަށް
 61ފެބްރުއަރީ  6102އިން 12

ޗައިނާ ،ޝެންޒެން

މާރޗް  6102އަށް

އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް
ވަރކްޝޮޕް އޮން ފްލޭމަބަލް ރެފްރިޖަރެންޓް
އިން ރޫމް އެންޑް އެއަރ ކަންޑިޝަނިންގ
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

 12މާރޗް  6102އިން 01

ސޮންގްޑޯ ،ކޮރެއަރ

މާރޗް  6102އަށް

Twelfth Meeting of the Board
of the Green Climate Fund
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

 11މާރޗް  6102އިން 00
މާރޗް  6102އަށް

މާހެ އައިލެންޑް ،ސީޝެލްސް

ޓްރެއިނިންގް ވާކްޝޮޕް އޮން ކޯސްޓަލް
ހަޒާޑް އެސެސްމަންޓް
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 11މާރޗް  6102އިން 06

ބާރލިން

އައި.ޓީ.ބީ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުމަށް

މާރޗް  6102އަށް
 11މާޗް  6102އިން  06މާޗް

ރޯމް ،އިޓަލީ

ޖޮއިންޓް ކޮމެޓީ މީޓިންގގައި ބައިވެރިވުމަށް

 6102އަށް
 01މާޗް  6102އިން  02މާޗް

ޑެޑް ސީ ،ޖޯޑަން

 6102އަށް

ސެވަންތް ސެޝަން އޮން ދަ
އިންޓަރގަވަންމަންޓަލް ނެގޯޝިއޭޓިންގ
ކޮމިޓީ އޮން މާކިއުރީ

 06މާޗް  6102އިން  01މާޗް

މައުރިޓީސް

 6102އަށް

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކުލައިމެޓް
އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑްސް
ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަށް

 02މާރޗް  6102އިން 01

ޓޯކިޔޯ/ޖަޕާން

މާރޗް  6102އަށް

"އޭޝިއަން ރީޖިނަލް ވާރކްޝޮޕް އޮން
ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ،އަލްޓަރނޭޓިވް
ޕާރޓްނަރޝިޕް އިން ވޯޓަރ ސެކްޓަރ"
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 02މާރޗް  6102އިން 61

ބޮން ،ޖާމަނީ

މާރޗް  6102އަށް

Twenty Seventh Meeting of
the Adaptation Fund Board
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

 01މާޗް  6102އިން  62މާޗް

ޗައިނާ

6102
 61މާރޗް  6102އިން 62

ސޯލަރ އެނަރޖީ ފޯރަމް
ބުރޫސެލް ،ބެލްޖިއަމް

މާރޗް  6102އަށް
 66މާރޗް  6102އިން 16

ACP special post-COP21
 Meetingގައި ބައިވެރިވުމަށް

ކޮރެއާ

އޭޕްރިލް  6102އަށް
 62މާރޗް  6102އިން 62

ނައިންތް މީޓިންގ އޮފް ދަ އޭޝިއާ

ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން
ޑިމާންޑް ސައިޑް އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީ

ބެންގްކޮކް ،ތައިލެންޑް

މާރޗް  6102އަށް

ރީޖަނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން
ވާކްޝޮޕް އޮން އިމްޕްލިމެންޓިންގް
ސަސްޓެއިނަބަލް ކޮންޒަމްޕްޝަން އެންޑް
ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް

 61މާރޗް  6102އިން 10

ވޮޝިންގްޓަން ޑީ.ސީ ،ޔޫ.އެސް.އޭ

ސީ.ސީ.އޭ.ސީ ވާކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ
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އެޕްރީލް  6102އަށް
 61މާރޗް  6102އިން 16

އެންޑް ދަ ގްލޯބަލް މީތޭން ފޯރަމް
ބެންގކޮކް ،ތައިލެންޑް

އެޕްރީލް  6102އަށް

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީސް
އެކްސްޕޭންޑެޑް ކޮންސްޓިޓުއެންސީ
ވޯރކްޝޮޕް ގައި ބައިވެރިވުމަށް

 10އެޕްރިލް  6102އިން 12

ބެންކޮކް

އެޕްރިލް  6102އަށް

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮން
ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ،ރީޖަނަލް
ޕްރޮއޮރިޓީސް ފޮރ ދަ އިންޕްލެމެންޓޭޝަން
އޮފް ދަ  6121އެޖެންޑާ ފޮރ
ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން
އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގައި ރާއްޖެ
ތަމްސީލް ކުރެއްވުމަށް.

 10އެޕްރިލް  6102އިން 12

ސްރީލަންކާ

އެޕްރިލް  6102އަށް

ހައި ލެވެލް ސެގްމެންޓް އޮފް ދި އެއިތް
ބެނިއަލް ޖީ.އީ.އެފް އިންޓަނޭޝަނަލް
ވޯޓާރސް ކޮންފަރެންސް 02-1 ،މޭއި
6102

 6އެޕްރިލް  6102އިން 62

އެމެރިކާ

އެޕްރިލް  6102އަށް

"US Forest Serviceޔޫ.އެސް
ފޮރެސްޓް ސަރވިސް (ޔޫ.އެސް.އެފް.އެސް)
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނަރ އޮން
ވޯޓަރޝެޑް މަނޭޖްމަންޓް އިން އެރިޒޯނާ"
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރުވުމަށް.

 12އެޕްރީލް  6102އިން 11

ކޮލަމްބޯ ،ސްރިލަންކާ

އެޕްރީލް  6102އަށް

Regional Training Workshop
for the Asia Pacific and
Eastern European Region on
the Preparation of Biennial
Update Reportގައި ބައިވެރިވުމަށް

 12އެޕްރީލް  6102އިން 11
އެޕްރީލް  6102އަށް

ޖެނީވާ ،ސްވިޓްޒަލޭންޑް

 21ވަނަ އޯޕަން – އެންޑެޑް ވޯކިން
ގްރޫޕް އޮފް ދަ ޕަރޓީސް ޓު ދަ
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން
ސަބްސްޓެންސެސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން
ލޭޔަރ އެންޑް ޝެޑިއުލިންގ އޮފް
މީޓިންގްސް
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 11އެޕްރީލް  6102އިން 02

ނައިރޯބި،ކެންޔާ

އެޕްރީލް  6102އަށް

ފޯރޓީތާރޑް ސެޝަން އޮފް ދި
އައި.ޕީ.ސީ.ސީ ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް
ކުރުމަށް

 01އޭޕްރީލް  6102އިން 02

ޖަރުމަން

އޭޕްރީލް  6102އަށް

"ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމް ސެމިނަރ އިން
ޖާރމަނީ" ސެމިނާރގައި ބައިވެރިވުމަށް

 00އޭޕްރީލް  6102އިން 06

ޖައިޕޫރު ،ރާޖަސްތާން

 02އެޕްރީލް  6102އިން 62

ޕެރިސް ،ފްރާންސް  /ނިއުޔޯކް،

The Informal Consultation and

އެޕްރީލް  6102އަށް

ޔޫ.އެސް.އޭ

Courtesy Translation and

 02އެޕްރީލް  6102އިން 66

ނާދި ،ފިޖީ

އޭޕްރީލް  6102އަށް

ނސް
އޭ.ޑީ.ބީ ސަބްރީޖަނަލް ކޮންފަރެ ް
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

Signing of Paris Agreement
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

އެޕްރީލް  6102އަށް

ޕެސިފިކް ޝާރކްސް އެންޑް ރޭސް
ކޮންވަރޒޭޝަން ސިމްޕޯސިއަމް61-01 ،
އޭޕްރިލް  ،6102ނާދި ،ފިޖީ

 61އެޕްރީލް  6102އިން 62

ނިއުޔޯކް

އެޕްރީލް  6102އަށް

ހައި ލެވެލް ސިގްނޭޗަރ ސެރެމަނީ ފޯރ ދި
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް 66 ،އޭޕްރިލް
 ،6102ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ،ނިއުޔޯކް

 62އޭޕްރީލް  6102އިން 61

ސްރީލަންކާ

އޭޕްރީލް  6102އަށް

" 2ވަނަ ކްލައިމެޓް ސަރވިސަސް ޔޫސަރ
ފޯރަމް ފޮ ދަ ވޯޓަރ ސެކްޓަރ"
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 62އެޕްރީލް  6102އިން 21

ސިންގަޕޯރ

އެޕްރީލް  6102އަށް

The joint Australia- Singapore
Capacity Building Workshop
on International Consultation
 and Analysis for Asiaގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 62އެޕްރީލް  6102އިން 61
އެޕްރީލް  6102އަށް

ކޮލަމްބޯ ،ސްރިލަންކާ

ޖަރމަނީގެ ބޮންގައި ބޭއްވުނު ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވިސާ
ނެގުމަށް
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 21އެޕްރީލް  6102އިން 12

ކަތަމަންޑޫ ،ނޭޕާލް

މެއި  6102އަށް
 12މެއި  6102އިން  02މެއި

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީ
ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓިންގ

ސްރީލަންކާ

 6102އަށް

" 1ވަނަ ޖެފް ބައިނިއަލް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯޓަރ ކޮންފަރެންސް"
ގައި ބައިވެރިވުން.

 12މެއި  6102އިން  11މެއި

ސްރީލަންކާ

 6102އަށް

"ފޯތް މީޓިންގ އޮފް ރީޖިނަލް
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އިންޕްލިމެންޓިންގ
އިންޓަރގްރޭޓަޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް އެންޑް
ވޭސްޓްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އިން
އެޓްލާންޓިކް އެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން
ސިޑްސް ޕްރޮޖެކްޓް" މީޓިންގ ގައި
ބައިވެރިވުމަށް.

 01މެއި  6102އިން  00މެއި

ނިއުދިއްލީ ،އިންޑިއާ

 6102އަށް

ސައުތު އޭޝިއާ ސަބްރީޖަނަލް އިކޮނޮމިކް
ކޯޕަރޭޝަން  6162ސެކަންޑް ރީޖަނަލް
ކޮންސަލްޓޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް ގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 01މެއި  6102އިން  61މެއި

ބޮން ،ޖާރމަނީ

 6102އަށް
 62މެއި  6102އިން  61މެއި

ކޮންފަރެންސް
ނ
އައްމާން ،ޖޯޑަ ް

 6102އަށް
 62މެއި  6102އިން  61މެއި

އަރަބް ކަންޓްރީސް ސައިޓްސް މެނޭޖްމެންޓް
އޮތޯރިޓީސް މީޓިންގ

ނައިރޯބީ

 6102އަށް
 21މޭ  6102އިން  16ޖޫން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް
އެސެމްބްލީ

ނައިރޯބީ ،ކެންޔާ

 6102އަށް

ޓެންތް އޯ.އީ.ޑަބްލިއު،ޖީ އޮފް ދަ ބާސެލް
ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ކޮންޓްރޯލް އޮފް
ޓްރާންސްބައުންޑަރީ މޫވްމަންޓްސް އޮފް
ހަޒާޑަސް ވޭސްޓްސް އެންޑް ދެއާރ
ޑިސްޕޯޒަލް

 10ޖުން 6102

ކަތްމަންޑޫ ،ނޭޕާލް

ޖެފް ސައުތު އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓިއުއެންސީ
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މީޓިންގ
 10ޖުން  6102އިން  05ޖޫން ޗައިނާ

South-South Coorperation

 6102އަށް

Training on E-waste
 Managementގައި ބައިވެރިވުމަށް

 10ޖުން  6102އިން  11ޖޫން މާހެ ،ސީޝެލްސް

އީ.ބީ.އޭ ވާކްޝޮޕް

 6102އަށް
 10ޖުން  6102އިން 11

ބާލިން،ޖާރމަނީ

ޖުލައި  6102އަށް

The seventeenth Meeting of
”“Petersburg Climate Dialogue
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

 06ޖުން  6102އިން  12ޖޫން ސީޝެލްސް

Integrating Coastal EbA into

 6102އަށް

Policy and Planning in
 African SIDSގައި ބައިވެރިވުމަށް

 02ޖުން  6102އިން  61ޖޫން ސުވާ ،ފީޖީ

ގައުމީ ފެންވަރުގައި މޮންޓްރިއަލް

 6102އަށް

ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތަންފީޒް ކުރުމަށް ގައުމުތައް
މަޝްވަރާކުރުން

 61ޖުން  6102އިން  62ޖޫން ސީޝެލްސް

ޖޮއިންޓް ވަރކްޝޮޕް ބައި ސީޝެލްސް

 6102އަށް

އެންޑް ޖައިކާ އޮން ދަ ފޯރމިއުލޭޝަން
އޮފް މާސްޓަރ ޕްލޭން ފޮރ ދަ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް މައިކްރޯގްރިޑްސް
އެންޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮފް ރިނިއުބަލް
އެނަރޖީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އިން
އައިލެންޑް ކަންޓްރީސް

 60ޖުން  6102އިން  62ޖޫން ޖެނީވާ ،ސްވިޒަލޭންޑް

ގްލޯބަލް ވާކޮޝޮޕް އޮން އެންހާންސިންގ

 6102އަށް

ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް
ކޯޑިނޭޝަން ފޯ ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
އޮން ބީ.އާރް.އެސް

 66ޖުން  6102އިން  62ޖޫން ރަބަޓް

ފަސްޓް ގްލޯބަލް އެލަޔަންސަސް އެންޑް
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ކޯލިޝަންސް ފޯރަމް 62-62 ،ޖޫން

 6102އަށް

6102
 62ޖުން  6102އިން 10

ސޮންގްޑޯ ،ކޮރެއަރ

ޖުލައި  6102އަށް

Thirteenth Meeting of the
Board of the Green Climate
 Fundގައި ބައިވެރިވުމަށް

 62ޖުން  6102އިން 10

ދިއްލީ ،އިންޑިއާ

ޖުލައި  6102އަށް

Training on Climate Change
and Disasters Risk
) Management (CCDRMގައި
ބައިވެރވުމަށް

 62ޖުން  6102އިން  61ޖޫން މަނޭޑޯ ،އިންޑޮނޭޝިއާ

ކޮރަލް ރީފް ވޯރކްޝޮޕް

 6102އަށް
 61ޖުން  6102އިން 10

ބެންގކޮކް ،ތައިލެންޑް

ޖުލައި  6102އަށް
 10ޖުލައި  6102އިން 16

ސީ.ބީ.ޑީ – އެފް.އޭ.އޯ ވާކްޝޮޕް އޮން
އިކޯސިސްޓަމް ރެސްޓޮރޭޝަން

ތައިލޭންޑް /ބެންކޮކް

ޖުލައި  6102އަށް

"އެކްސްޕާޓް ޑައިލޮގް އޮން އިފެކްޓިވް
ފޮލޯ-އަޕް އެންޑް ރިވިއު ފޮރ ދަ 6121
އެޖެންޑާ ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ
ޕެސިޕިކް"

 12ޖުލައި  6102އިން 11

ބާރލިން

ޖުލައި  6102އަށް
 11ޖުލައި  6102އިން 02

"ޕާރޓާރސްބާރގް ކްލައިމެޓް ޑައިލޮގް"
ސިންގަޕޫރު

ޖުލައި  6102އަށް
 11ޖުލައި  6102އިން 01

ޖުލައި  6102އަށް

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯޓަރ ވީކް "6102
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް.

ބޮން ،ޖާރމަނީ

ޖުލައި  6102އަށް

 01ޖުލައި  6102އިން 02

ސެވެންތު މީޓިންގ އޮފް ދި

 NAP Expo 2016ގައި
ބައިވެރިވުމަށް

ޖަޕާން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓަޑީ ޓަވަރގައި
ބައިވެރިވުމަށް
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 06ޖުލައި  6102އިން 02

ސިއަމް ރީޕް ،ކެމްބޯޑިއާ

ޖުލައި  6102އަށް

 06ވަނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރައުންޑްޓޭބަލް
ފޮރ ސަސްޓައިނަބަލް ކޮންސަމްޕްޝަން
އެންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން

 02ޖުލައި  6102އިން 60

ވިއެނާ ،އޮސްޓްރިއާ

ޖުލައި  6102އަށް

ރިޒިއުމްޑް  21އޯޕަން އެންޑެޑް ވޯކިން
ގްރޫޕް 21 ،ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ އޯޕަން
އެންޑެޑް ވަރކިން ގްރޫޕް ޓު ދަ
މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 2 ،ވަނަ
އެކްސްޓްރޯޑިނަރީ މީޓިންގ އޮފް ދަ ޕާޓީސް
ޓު ދި މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

 02ޖުލައި 6102އިން 62

މޮރިޝަސް

ޖުލައި  6102އަށް

" ރީޖިނަލް ޓްރެއިނާރސް ފޮ ދަ
އައި.ޑަބްލިޔު.އާރު.އެމް ސިޑްސް ޕްރޮޖެކްޓް
އޮން އައި.ޑަބްލިޔު.އާރު.އެމް .އެންޑް
ކޮމިޔުނިކޭޝަން" ޓްރެއިނިންގ ގައި
ބައިވެރިވުމަށް.

 01ޖުލައި  6102އިން 61

ނިއު ޔޯކް ،ޔޫ.އެސް.އޭ

ޖުލައި  6102އަށް
 01ޖުލައި  6102އިން 66

ހައި ލެވަލް ޕޮލިޓިކަލް ފޯރަމް އޮން
ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިންގަޕޫރު

ޖުލައި  6102އަށް

ސިންގަޕޫރު ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއާ
ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި އެނަރޖީ
އެފިޝެންސީއާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް
ބޭއްވުމަށް

 61ޖުލައި  6102އިން 62

ވިއެނާ

ޖުލައި  6102އަށް

ސްޕެޝަލް އެގްޒެކެޓިވް ސެޝަން އޮފް ދި
ކްލައިމެޓް އެންޑް ކްލީން އެއަރ
ކޯލިޝަންސް ހައި ލެވެލް އެސެމްބްލީ60 ،
ޖުލައި 6102

 20ޖުލައި  6102އިން 12
އޮގަސްޓް  6102އަށް

ސިންގަޕޯރ

ޖަޕާން ސިންގަޕޯ ޕާރޓްނާޝިޕް
ޕޮރޮގްރާމް ފޯ  60ސެންޗެންޗަރީ ގައި
ބައިވެރިވުމަށް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 11އޮގަސްޓް  6102އިން 02

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް

އޮގަސްޓް  6102އަށް
 01އޮގަސްޓް  6102އިން 02

އެރައުންޑް ދި ވޯރލްޑް
މެނީލާ ،ފިލިޕީންސް

އޮގަސްޓް  6102އަށް
 02އޮގަސްޓް  6102އިން 60

ވޯރކްޝޮޕް ކޮންވަޒޭޝަން އޮފް ޝާރކްސް

ކްލައިމެޓް ވަލްނެރަބަލް ފޯރަމް ލީޑަރޝިޕް
އިވެންޓްސް 02-00 ،އޯގަސްޓް 6102

ޖެނޭވަރ ،ސްވިޒަރލޭންޑް

އޮގަސްޓް  6102އަށް

Scoping Meeting for the
special report on the impacts
 of global warmingގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 01އޮގަސްޓް  6102އިން 62

ބަންގްލަދޭޝް

އޮގަސްޓް  6102އަށް
 60އޮގަސްޓް  6102އިން 62

އޭޝިއާ :ކަނެކްޓިވިޓީ ތްރޫ ކޯޕަރޭޝަން
އ
މުމްބާއީ ،އިންޑި ާ

އޮގަސްޓް  6102އަށް

 62އޮގަސްޓް  6102އިން 12

ޖޮހަނަސްބާގް ،ސައުތު އެފްރިކާ

ސެވެންޓީންތު މީޓިންގ އޮފް ދި
ކޮންފަރެންސް އޮފް ދި ޕާރޓީސް

ކޮލޮމްބޯ

އޮގަސްޓް  6102އަށް
 21އޮގަސްޓް  6102އިން 16

Workshop on Climate Finance
Readiness

ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް
 61އޮގަސްޓް  6102އިން 21

ޕަވަރ އެންޑް އެނަރޖީ އިން ސައުތް

ސްރީލަންކާ ޕްރީ-ކޮޕް ސައިޓްސް
ވޯރކްޝޮޕް

ލަންޑަން ،ޔޫކޭ

ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

2016 ecbi oxford fellowship
ގައި ބައިވެރިވުމަށް
)(Amjad

 12ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން
 01ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

އިންޗިއޯން ،ކޮރެއާ

Workshop on Building
sustainable national
 greenhouse inventoryގައި
ބައިވެރިވުމަށް

157

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 12ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

މެނީލާ ،ފިލިޕީންސް /ރަބަޓް ،މޮރޮކޯ

 00ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

2016 forum of the standing
committee on finance and
COP21/ CMP II French
presidency ,informal
 consultationsގައި ބައިވެރިވުމަށް

 12ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

އިންޑިއާ /ދިއްލީ

 11ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

"ސަބް ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ޑޭޓާ
އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޮރ
ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް
(އެސް.ޑީ.ޖީ) ފޮރ ސައުތް އެންޑް ސައުތް
ވެސްޓް އޭޝިއާ"

 12ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

ސިންގަޕޯރ

 11ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

Global Alliance for Building
and Construction Regional
 Round tableގައި ބައިވެރިވުމަށް

 12ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

ސިއޯލް ،ކޮރެއާ

 00ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

އިލަވެންތު ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓޭޝަން
ސިއޮލް އިނިޝިއޭޓިވް ނެޓްވޯރކް އޮން
ގްރީން ގްރޯވްތު

 00ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

ބޮން ،ޖާރމަނީ

 01ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް
 01ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

Adaptation Committee
ޓޯކިއޯ ،ޖަޕާން

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

 01ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

 62ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް

Adaptation to Climate Change
Trainingގައި ބައިވެރިވުމަށް

ޕެރިސް ،ފްރާންސް

 62ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް
 01ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

Tenth Meeting of the

ސީ.ސީ.އޭ.ސީ ވާކިންގް ގްރޫޕް މީޓިންގް
01

ކޮޕެންގހަންގް ،ޑެންމާރކް

Workshop NDC implantation
 and MRV trainingގައި
ބައިވެރިވުމަށް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 61ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

ފިލިޕިންސް

 62ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް
 62ސެޕްޓެމްބަރ  6102އިން

އެމް.އާރ.ވީ ޓްރެއިނިންގ
ތައިލެންޑް

 61ސެޕްޓެމްބަރ  6102އަށް
 16އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ކޮރެއާ

ބޮން ،ޖާރމަނީ

28th Meeting of the
Adaptation of Fund Boardގައި
ބައިވެރިވުމަށް

ތައިލޭންޑް /ބެންގކޮކް

"ރީޖަނަލް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕް
އޮން އެސް.ޑީ.ޖީ މޮނިޓޯރިންގ"

 11އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 12އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ނޮލެޖް ޝެއަރިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން
ޑިމާންޑް ސައިޑް އެނަރޖީ އެފިޝިއެންސީ

 11އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

 12އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ޑިވެލޮޕިންގ ޖޭސީއެމް ޕްރޮޖެކްޓް އިން
ތައިލެންޑް

 11އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 16އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

އެން.ޑީ.ސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް

ކިގަލި ،ރުވާންޑާ

މޮންޓްރިއާލް ޕްރޮޓޮކޯލް މޮޕް 61

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 12އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ތައިލޭންޑް /ބެންގކޮކް

Senior Negotiators Seminar

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

 11އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ގައި ބައިވެރިވުމަށް

ސޮންގްޑޯ ،ކޮރެއަރ

 60އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

14th Meeting of the Board of
the Green Climate Fundގައި

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

2016 LDC Climate Change

ބައިވެރިވުމަށް

ބެއިޖިންގަ ،ޗ ިއ ާ
ނ

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް އޮން
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 00އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ކިގާރލީ ،ރަވަންޑާ

ޓު ދި މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 02އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ޓްވެންޓީއެއިތު މީޓިންގ އޮފް ދި ޕާރޓީސް

ބެންކޮކް ،ތައިލޭންޑް

44th session of the IPCC
ގައި ބައިވެރިވުމަށް

 60އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

)(Ali Shareef

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ކޮލަމްބޯ ،ސްރީ ލަންކާ

 Training Workshopގައި

 66އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

 02އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ބައިވެރިވުމަށް

މަރަކޭޝް ،މޮރޮކޯ

 Ministerial Pre-Cop 2016ގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 60އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

Asia and Pacific Regional

ކޮލަމްބޯ ،ސްރީ ލަންކާ

އޭ.ޕީ.އޭ.އެން ފޯރަމް

 01އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ކޮލަމްބޯ ،ސްރީ ލަންކާ

އޭޝިއާ ފޯރަމް އޮން އެސް.ސީ.ޕީ

 66އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

އޭ.ޕީ.އޭ.އެން ފޯރަމް އެންޑް ސައުތު

ކޮންގްޝާ ،ޗައިނާ

Asia-Pacific Summit on
Carbon Technology

 66އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 01އޮކްޓޯބަރ 6102

ޑާކާ ،ބަންގްލަދޭޝް

 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން 62

ސްރީލަންކާ

ޖެފް ސައުތް އޭޝިއާ ކޮންސްޓިޓިއުއެންސީ
މީޓިންގ

އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

"މެނޭޖިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ކުލައިމެޓް
ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން" ޓްރެއިނިންގ ގައި
ބައިވެރިވުމަށް.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

ކޮލޮމްބޯ ،ސްރިލަންކާ

Workshop for the
Implementation of the Lima

 62އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

Adaptation Knowledgeގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 01އޮކްޓޯބަރ  6102އިން 01

ކޮރެއާ

ނޮވެމްބަރ 6102

KOICA - Colombo Plan Joint
Fellowship Prog - Waste
Management & Renewable
Energy in Response to
 Climate Changeގައ ބައިވެރިވުމަށް

 62އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

މެލޭޝިޔާ

Best Practices for Waste

 61އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

 62އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

 Managementއަށް

އަލްމަތީ ،ކަޒަކިސްތާން

ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ
ޔުނެސްކޯ މޭން އެންޑް ބައޮސްފިއާރ

 62އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
 62އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

Regional Training on Penang's

ނެޓްވާކް  1ވަނަ ބައްދަލުވުން
ތައިލެންޑް /ބެންގކޮކް

"ރީޖަނަލް ނޮލެޖް އެކްސްޗޭންޖް:
އިމްޕްލިމެންޓިންގ ދަ އެޖެންޑާ 6121

 61އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

ފޮރ ދަ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަދި ލިންކިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް
ވިތް ރިސަލްޓްސް :އެޗީވިންގދަ
އެސް.ޑީ.ޖީސް އިން ދަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް
ރީޖަން"

 61އޮކްޓޯބަރ  6102އިން 11
ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

ކެންޔާ

" އިންޑިކޭޓަރ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް
ރިޕޯޓިންގ ފުރޭމްވާރކް" ވާރކްޝޮޕްގައި
އަދި "ޓީ.އޯ.ޓީ އިން ކޮންފިލިކްޓް
ނެގޯސިއޭޝަން އެންޑް ރިސޮލިއުޝަން
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އިން އައި.ޑަބްލިޔު.އާރު.އެމް" ޓްރެއިނިންގ
ގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 20އޮކްޓޯބަރ  6102އިން 05

އޮސްޓްރޭލިޔާ

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް
 20އޮކްޓޯބަރ  6102އިން 12

ސެވަންތު ރީޖަނަލް ތުރީ އާރު ފޯރަމްގައި
ބައިވެރިވުމަށް.

ކެންޔާ

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

"ޓީ.އޯ.ޓީ އިން ކޮންފިލިކްޓް
ނެގޯސިއޭޝަން އެންޑް ރިސޮލިއުޝަން
އިން އައި.ޑަބްލިޔު.އާރު.އެމް" ޓްރެއިނިންގ
ގައި ބައިވެރިވުމަށް.

 20އޮކްޓޯބަރ  6102އިން 12

ސައުތު އޮސްޓްރޭލިއާ

ސެވެންތު ރީޖަނަލް 2އާރު ފޯރަމް އިން

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

އޭޝިއާ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް

 10ނޮވެމްބަރ  6102އިން  60މޮރޮކޯ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

ކޮންފަރެންސް ކޮޕް/66ސީ.އެމް.ޕީ ،06

 12ނޮވެމްބަރ  6102އިން  02މިއުނިޗް ،ޖަރމަނީ

Incinerator Operations

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް

 Training by KOCKގައި
ބައިވެރިވުމަށް

 11ނޮވެމްބަރ  6102އިން  00ނިންގބޯ ،ޗައިނާ

ޗައިނާ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރަންސް

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް
 22ނޮވެމްބަރ  6102އިން 24

ފިލިޕިންސް

ނޮވެމްބަރ  6102އަށް
 2ޑިސެމްބަރ  6102އިން 00

އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް 6102
ކޮރެއާ

ޑިސެމްބަރ 6102
 12ޑިސެމްބަރ  6102އިން

ގްލޯބަލް ގްރީން އިކޮނޮމީ ލީޑަރޝިޕް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް

ކަންކުން ،މެކްސިކޯ

ސީ.ބީ.ޑީ ކޮޕް  ،02ކާޓަހޭނާ ޕްރޮޓޮކޯލް
މޮޕް ،1ނަގޯޔާ ޕްރޮޓޮކޯލް މޮޕް6

 01ޑިސެމްބަރ  6102އަށް
 12ޑިސެމްބަރ  6102އިން

އޭ.ޑީ.ބީސް ފަރސްޓް ގްރީން ފޯރަމް ފޮރ

މޮންޓެކާލޯ ،މޮނެކޯ

Scoping meeting of the IPCC
special report on Climate
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Changeގައި ބައިވެރިވުމަށް

 00ޑިސެމްބަރ  6102އަށް
 12ޑިސެމްބަރ  6102އިން

ރ ަލ ް
ކޮލަމްބޯް ،
ނ ާކ
ސ ީ

އެޕްލަޔަންސް ލޭބެލިންގ ގައި

 11ޑިސެމްބަރ  6102އަށް
 11ޑިސެމްބަރ  6102އިން

ބައިވެރިވުމަށް
އ
ސަމޯ ާ

ބެންގކޮކް ،ތައިލެންޑް

 02ޑިސެމްބަރ  6102އަށް

ސަސްޓައިނަބަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް،
ނެޗްރަލް ރިސޯސަސް އެކައުންޓްސް އެންޑް

 02ޑިސެމްބަރ  6102އަށް
 02ޑިސެމްބަރ  6102އިން

15th Meeting of the board of
the Green Climate Fund

 01ޑިސެމްބަރ  6102އަށް
 02ޑިސެމްބަރ  6102އިން

ނޮލެޖް ޓްރާންސްފަރ ވޯރކްޝޮޕް އޮން

ޕޮލިސީ އިންޑިކޭޓާރސް
އޮސްޓްރިއާ /ވިއެނާ

"ރެޑީންގ

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް

ޕޮލިސީސް ފޮރ އިންޓެގްރޭޓެޑް އެޕްރޯޗްޑް
ޓު ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ 6121
އެޖެންޑާ"
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 2016ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ހަރަދު

ކޯޑް

212

އައިޓަމް

ސ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

212017

އެޗް އާރް

212999

އެޗް އާރް

213006

އެޗް އާރް

221001
221002
221003

6102ޚަރަދު

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ
ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
ތން
އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން
ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން

44,420.29
654,165.44
60,153.86
627,494

ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން

200.00

ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން

666,148.26

ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

221004

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

2,569,715.43

221999

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު

1,066,827.95

222001

ކތި
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަ ެ

243,193.04

222002
222002.6.01
.01.01

ހ
އބެ ޭ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ި

82,377.75

ތ
ގޮތުން ހޯދާ ތަކެ ި
އެޑްމިން

އިދާރީ ހަރަދު

82,377.75
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222003

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

28,867.00

222005

ތ
ދތަކެ ި
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯ ާ

6,999.10

222006

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް

1,901.70

222008
222009
222010
222011

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ
ތ
ތަކެ ި
ށ
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަ ް
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް
ތ
ހޯދާތަކެ ި
ދ
ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަ ަ
ށ
ހދުމަ ް
ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ޯ

4,086.79
10,562.58
1,735.00
5,680.80

222999

ތ
ތން ހޯދާ ތަކެ ި
އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު

1,434.98

223001

ސ
ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކް ް

147,303.02

223002

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

868,340.30

223003

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ
އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު

405,721.40

223004

ދ
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަ ު

610,590.24

223005

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި

200,000.00

223006

ލ
ތަކެތީގެ ކު ި

262,551.40

223007
223008
223009

ޓ
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރި ީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ
ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު

274,752.00
73,352.00
2,479.40

165

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

223010
223011
223012

ނ
ރ ،އެންގު ް
އިޢްލާން ،އިޝްތިހާ ު
އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ
ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު

9,189.04
64,754.00
83,321.97

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި
223013

މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ

292,934.61

ޚަރަދު
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި،
223016

ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ

189,380.00

އަގަށްދޭ ފައިސާ
223017

މންދާރީ
މެހުމާނުންނަށް މެހު ާ
އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު

20,913.60

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،
223018

ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު

12,000.00

ށ
ހެއްދުމަ ް
223019
223020

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް
އ
ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތަ ް
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ
ޚަރަދު

31,120.72
1,510.50

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް
223022

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ

292.00

ށ
މ ް
މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނު ަ
223025

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
އަދާ ކުރުން

1,350.00

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި
225002

ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ

16,617.05

ޚަރަދު
225003

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ
ޚަރަދު

2,021,533.52
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މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން
226002

97,797.80

ކށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
ބޭނުންތަ ަ
މަރާމާތުކުރުން

226006
226009
226010
226013
226016
226017

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

1,120,040.50

މަރާމާތުކުރުން
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

537.60

މަރާމާތުކުރުން
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް

8,647.41

މަރާމާތުކުރުން
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ

29,842.59

މަރާމާތުކުރުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި

28,654.46

މަރާމާތުކުރުން
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު

201,629.67

މަރާމާތުކުރުން
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި

228007

366,561.38

ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް
ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ

291001

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

400,889.19

ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނަންޓް)

P-HTE047010
P-HTE047013
P-HTE047012
P-HTE047014
P-HTE047-

އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް

ނ.ހޮޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ރ.މަޑުއްވަރީ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
މ.ނާލާފުށި ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ތ.ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ތ.ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް

631,123.78
732,956.58
16,587,971.34
4,112,626.42
717,433.44
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016
P-HTE047008
P-HTE047018
P-MEE029001
P-MEE043001
P-MEE027001
P-MEE033001
P-MEE034001
P-MEE044001
P-HTE047011
P-MEE031001
P-MEE087001
P-HTE047009
P-MEE059001
P-MEE092001
P-MEE093-

ހިމާޔަތްކުރުން
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ދށް
ށ.ބިލެއްފަހި ގޮނޑު ޮ
ހިމާޔަތްކުރުން
ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
އއ.އުކުޅަހު ގިރާސަރަހައްދު
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދ.މާއެނބޫދޫ ގިރާސަރަހައްދު
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޅ.ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ކ.ވިލިނގިލި ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ ބަރާސިލް ސަރަހައްދު
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ކ.މާފުށި ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން

957,939.16
6,488,878.54
31,322,823.30
14,866,733.66
10,379,025.44
8,943,965.21
13,639,868.00
8,051,861.05
7,790,041.77
22,706,540.52
1,409,195.80
14,624,955.40

ގދ.ގައްދޫ ބިންހިއްކާފައިވާ
އެންވަޔަރަމަންޓް

ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމަންޓް

17,506,242.78

ނ
ޖެހު ް
އެންވަޔަރަމަންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް

ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން
ހދ.ހަނިމާދޫ ގޮނޑުދޮށް

3,397,308.56
569,605.56

168

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

001
P-MEE096001

ހިމާޔަތްކުރުން
އެންވަޔަރަމަންޓް

ނ
ލ.ގަން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރު ް

10,514.88

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮރިއޯ
P-MEE030001

އެންވަޔަރަމަންޓް

ޕްރޮޖެކްޓް (ޏ.ފުވައްމުލައް،
ސ.މަރަދޫ ،ސ.މަރަދޫފޭދޫ،

28,032.08

ސ.ފޭދޫ)
P-MEE110001
P-HTE009034
P-HTE009045
P-HTE009042
P-HTE009029
P-HTE009033
P-HTE009061
P-HTE009057
P-HTE009047
P-HTE009059
P-HTE009027
P-HTE009-

ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް
އެންވަޔަރަމަންޓް

ހިމާޔަތްކުރުން ( އަލަށް ކްރިއޭޓް

4,799,943.99

ކުރި )
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ

ރ.އަލިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ހދ.ނޮޅިވަރަމްގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހއ.ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
މ
ދ.މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާ ް
ޤާއިމް ކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ދ.ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ށ.މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ތ.ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ލ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރާއި

31,784,586.11
21,427,968.94
30,529,372.07
30,480,369.24
19,851,362.74
19,931,807.91
19,716,080.19
29,352,971.47
36,217.44
19,931,695.25
20,309.36
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ދެކުނުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް

100

ނ
ޤާއިމްކޮށް ނިންމު ް
ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ހޫނު
P-MEE054001

ވޯޓަރ

މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ
ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

3,810,209.59

މަޝްރޫޢު
P-HTE009080
P-HTE009055
P-MEE012001
P-HTE009039
P-MEE008001
P-MEE024001
P-HTE009092
P-MEE013001
P-HTE009052
P-HTE009090
P-HTE009048
P-MEE022001
P-MEE023001

ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ

ކ.ކާށިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
އއ.މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ކ.ދިއްފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ގއ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
އދ.އޮމަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ފ.ފީއަލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ށ.ފޭދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ހދ.ނައިވާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ބ.ކެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން

234,040.00
226,941.95
58,864.65
75,114.90
70,469.76
445,449.05
1,960,549.44
54,668.28
397,029.19
438,072.41
245,396.45
435,887.90
437,758.79
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P-HTE009-

ވޯޓަރ

049
P-MEE011-

ވޯޓަރ

001
P-MEE009-

ވޯޓަރ

001
P-HTE009-

ވޯޓަރ

002
P-MEE010-

ވޯޓަރ

001
P-HTE009-

ވޯޓަރ

098
P-HTE009-

ވޯޓަރ

099
P-HTE009-

ވޯޓަރ

097
P-MEE026-

ވޯޓަރ

001
P-MEE018-

ވޯޓަރ

001
P-MEE020-

ވޯޓަރ

001
P-MEE019-

ވޯޓަރ

001
P-HTE009-

ވޯޓަރ

073
P-HTE009-

ވޯޓަރ

068
P-HTE009-

ވޯޓަރ

053
P-MEE101001

ވޯޓަރ

ރ.ރަސްމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ހދ.ވައިކަރަދޫގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހއ.އުތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ދ.ބަނޑިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
އދ.މާމިގިލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
މ.މުލަކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
މ.ދިއްގަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ހއ.ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ކ.ގުޅީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް
ކުރުން
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ބ.ހިތާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ނ.ލަންދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން

229,436.44
34,812.94
42,228.54
275,618.17
265,853.51
2,805,379.45
4,611,070.00
634,638.83
41,669,776.01
1,511,966.64
3,964,694.38
4,151,371.78
82,075.11
236,212.80
174,921.20
405,208.00
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P-MEE017001
P-HTE009081

ވޯޓަރ
ވޯޓަރ

ހއ.ކެލާގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ހއ.އުލިގަމުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން

405,208.00
25,000.00

ޖެފްގެ އެހީގައި އއ.ތޮއްޑޫގައި
P-MEE051001

ވޯޓަރ

ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ލޯކަލް

4,221,052.74

ކޮމްޕޯނަންޓް
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ
P-HTE023100

ވޯޓަރ

ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

10,879,689.72

(އޯފިޑް ފޭސް )6
ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ގެ އެހީގައި
P-MEE015001

ވޯޓަރ

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގެ

2,021,871.88

ޓ
ލޯކަލް ކޮންޕޮނަން ް
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ
P-HTE009093

ވޯޓަރ

ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް
ސިސްޓަމްސް (އޯފިޑް ފޭސް -0

4,500,590.45

ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
އޭ.އެފް.ޑީ ލޯން އެހީގެ ދަށުން
P-MEE001201

ވޯޓަރ

ލ.ގަން އަދި ގދ.ތިނަދޫގައި
ޤާއިމްކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ

5,136,893.14

ޓ
ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަން ް
އައި.ޑީ.ބީ ލޯން އެހީގައި 2
P-HTE009094

ވޯޓަރ

ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ

2,251,158.82

ޓ
ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަން ް
P-HTE009066
P-MEE105001

ޏ.ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ
ވޯޓަރ

(ކުވައިތްފަންޑްގެ ލޯކަލް

23,401,725.17

ކޮމްޕޯނަންޓް)
ވޯޓަރ

ރ.މީދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް
ކުރުން (ފެނުގެ ނެޓްވޯކް އެޅުން)

-
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P-HTE009076
P-MEE106001
P-MEE045001
P-MEE047001
P-MEE025001
P-MEE048001
P-MEE049001
P-MEE111100

ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ
ވޯޓަރ

ލ.މާވަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމް ކުރުން
ހދ.ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ
މަސައްކަތް (ފިނިޝިން)
ށ.ކަނޑިތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމްކުރުން
މ
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާ ް
ޤާއިމްކުރުން
ކ .ގުޅި އަދި ޅ .ކުރެންދޫ
ރ.މީދޫ ގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމްކުރުން
ރ.މަޑުއްވަރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ޤާއިމްކުރުން
ކ .ހުރާގައި ފެނުމުގެ ނިޒާމް

220,510.00
3,631.85
1,796,687.96
2,886,502.86
492,789.82
866,994.34
5,664.84
1,000,000.00

މާލޭ  21މެގަވޯޓު ޑީސަލް ޕަވަރ
P-MEE109001

އެނަރޖީ

ޕްލާންޓް އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރޮޖެކްޓް  -ޓްރާންސްމިޝަން

813,936.64

ކ
ނެޓްވޯ ް
P-MEE065001
P-MEE068001
P-MEE069001
P-MEE002012
P-MEE070001
P-MEE071001

ވޭސްޓް
ވޭސްޓް
ވޭސްޓް
ވޭސްޓް
ވޭސްޓް
ވޭސްޓް

ނ.ކުޑަފަރި ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ރ.އަލިފުށި ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ރ.ވާދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ރ.މީދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ރ.އިނގުރައިދޫ ކުނިކޮށި
އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކުނިކޮށި
އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

409,585.69
715,226.52
531,490.03
60,950.00
377,593.56
637,713.88
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P-MEE072001
P-MEE073001
P-MEE074001
P-MEE075001
P-MEE078001
P-MEE079001
P-MEE083001
P-MEE084001
P-MEE002010
P-MEE002001
P-MEE002007
P-MEE040001
P-MEE039001
423001

ވޭސްޓް
ވޭސްޓް

ވޭސްޓް

ވޭސްޓް
ވޭސްޓް
ވޭސްޓް

ރ.ފައިނު ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ބ.ކުޑަރިކިލު ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ބ.ކެންދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ބ.ދަރަވަންދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން
ބ.ތުޅާދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް
ކުރުން

5,950.94
85,277.00

1,770.20

525,129.41
169,498.24
26,408.02

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ޏ.ފުވައްމުލަކު
ވޭސްޓް

ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ

4,271,556.13

ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި
ވޭސްޓް

މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމް

966,527.45

ގާއިމްކުރުން
ވޭސްޓް
ވޭސްޓް

ނ
ގއ.ގެމަނަފުށި ކުނިކޮށި އެޅު ް
ލ.ފޮނަދޫ ކުނި ނައްތާލުމުގެ
ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން

37,299.46
139,769.44

އއ.ތޮއްޑޫ ކުނި ނައްތާލުމުގެ
ވޭސްޓް

ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން (ޖަނަރޭޓަރ

380,000.00

ސެޓް)
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުނިކޮށިތަކުގެ
ވޭސްޓް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ވޭސްޓް
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

3,169,463.22

އދ.މާމިގިލި ވޭސްޓް ސެންޓަރ
އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްއޫއު

47,120.00
125,806.10
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423002
423004
423006
423008
423999

ޕްލާންޓް ،މެޝިނަރީއާއި
އިކްވިޕްމަންޓްސް
އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ
ސާމާނު (ޓޫލްސް)

20,072.00

ތ
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ ި

28,537.79

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ
ހާޑްވެޔަރ

233,118.21

ޓ
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަން ް

ކޯޑް
8034

8,439.42

2,067.00
އައިޓަމް

ބަޔޮސްފިއާ ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑު

6102ޚަރަދު
101,093.86

175

އަހަރީ ރިޕޯޓް 6102

ރިޕޯޓް ނިންމުން
ވ
އމަށް މިންވަރު ކުރެއް ި
މމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދި ު
ވޭތުވެދިޔަ  2016ވަނައަހަރު ި
ތއާލާއަށް حمد އާއި شكر ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ محمد صلى هللا
ކަމަށްޓަކައި هللا ސުބްހާނަހޫ ވަ ަ
عليه وسلم އަށާއި ،އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އާލު ا صحاب ނަށް صلوات އާއި سآل م ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ތ އެއެންމެހާ ފަރާތްތައް
މިފަދަ ކޮންމެ ބޮޑު ކަމެއް ނިމިގެންދާނީ އެތަކެއް ބައެއްގެ ހިންމަތާ މިންނަތުންކަމަށްވާ ީ
ޝާމިލުވާގޮތަށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ރައްދު ކުރަމެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މި މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގައި އަޅުގަޑަށް
ރ ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަޑުގެ
ފއިވާތީ ،އެފަރާތްތަކަށް ޝުކު ު
ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ،އިރުޝާދު ލިބި ަ
ނނާއި އަދި ކަމާއި ގުޅޭ
ފންތީގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފު ް
ގތުން މި މިނިސްޓްރީގެ އެކި ަ
ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެ ޮ
އ
ލބިފައިވާ އެހީތެރިކަމާ ި
ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ި
ގ
ނ ެ
ފރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މީގެތެރޭގައި ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަޅުގަޑުމެ ް
އެއްބާރު ލެއްވުން ފާހަގަކޮށް އެ ަ
ތރިކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެއްވާ އެހީ ެ
އކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މި މިނިސްޓްރީގެ އެކި ފެންވަރުގެ
ވޭތުވެދިޔަ  2016ވަނައަހަރު މިމިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް ހިންމަތާ ެ
ހ މުވައްޒަފުންނަށް
ވެރިންނާއި ،އެންމެ ާ

ވ
އ ާ
ފ ރައްދުކުރަމުން،މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްވެފަ ި
ޝުކުރާއި ތަޢުރީ ު

ވައުދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ  2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް ނިންމާލާނީ ،ދިވެހި ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި
ވސްތަކަކާއި އަދަށްވުރެ ފަހި ފާގަތި މާދަމައެއް މިންވަރުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންނަށް ބާއްޖަވެރި ދު ަ

އެދި هللا صبحانه

މންނެވެ.
وتعالى ގެ ހަޟުތަށް ދުޢާކުރަ ު
 28ފެބްރުއަރީ 2017

ތާރިޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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