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 29 ލޯން  އިންޖީނު 4.13
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 30 ތަފްޞީލް  މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން އެއްަބސްވުމާ ވެފައިވާ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސްކޮށް

 ދިމާވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް   ދެކުނުގެ  ރާއްޖޭގެ  ،ޙަރަކާތްތެރިވާ  ޞިނާޢަތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  ކަޅުބިލަމަހުގެ 4.16
 31 .ޙައްލުކުރުން މިހާރަށް މިހާރުން މައްސަލަތައް

 31 ފެއަރތައް  ަބއިވެރިވި ޯބޑުން ޕްރޮމޯޝަން ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް 4.17

 32 މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތަމްރީން ރާވާފައިވާ ހިންގުމަށް އަހަރު ވަނަ 2020 4.18

 32 ..................................................... ތަމްރީން  ގެންދިޔަ ކުރިއަށް   ގުޅޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާ އަހަރު  ވަނަ  2020 
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 35 ކުރުން ގާއިމް ސިސްޓަމް އޮްބޒަރވަރ އިލެކްޓްރޯނިކް 4.20

 35 ކުރުން  ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދު މަސްވެރި އަދި ޕާމިޓް/  ލައިސަންސް 4.21

 35 ދަތުރުތައް އިންސްޕެކްޝަން 4.22

 37 މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު ޤާއިމްކުރުމަށް ރޭންޖަރުންގެ ފިޝަރީޒް 4.23

 37 މަސައްކަތްތައް ގެންދެވެނު ކުރިއަށް އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ޚިލާފުވިފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި މަސްވެރިކަމުގެ 4.24

 38 : ަބއްދަލުވުންތައް އަޤުވާމީ  ަބއިނަލް ަބއިވެރިވެފައިވާ 4.25

 39 .................................................... ހަރަކާތްތައް   މައިގަނޑު   ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް   ދާއިރާއިން   ދަނޑުވެރިކަމުގެ  5

 39 ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ދަނޑުވެރިކަމުގެ 5.1

 39 ................................................................. ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީން ދަނޑުވެރިކަމުގެ   ހިންގި ކޮލަމާފުށީގައި. ގއ 

 40 ................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހިންގުނު  މާކުރަތުގައި. ރ 

 41 ................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީން ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހިންގުނު  ދާންދޫގައި. ގއ 

 42 .............................................................. ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހިންގުނު  ނޮޅިވަރަންގައި.  ހދ 

 43 .................................................. ްޕރޮގްރާމް ތަމްރީން އޮންލައިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ   ހިންގުނު އަށް  މާޅެންދޫ. ނ 

 43 ........................................ ްޕރޮގްރާމް  އޮންލައި ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހިންގުނު  ވައްމުލަކަށްފު . ޏ 

 46 ........................................................................................................................ ދަނޑުވެރިކަން   ފަހި 

 47 .............................................................................................................. ްޕރޮގްރާމް  އިޑްރޮޯޕނިކްސްހަ 

 48 .......................................................................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ރޭޑިއޯ 

 49 ........................................................................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ޓީވީ 

 49 .................................................. " އޮފިސާރސް  ކަރަންޓައިން  ފޯ  ްޕރޮގްރާމް ބިލްޑިންގ ކެޕޭސިޓީ  އިންޓާނަލް" 

 51 ........................................................................................................ ްޕރޮގްރާމް ގާޑަނިންގް  އަރބަން  

 52 .......................................................................................... . ދިނުން ޤާއިމްކޮށް  ްޕރޮގްރާމް އިރިގޭޝަން 

 53 މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު ގުޅޭގޮތުން ފަޅުރަށާއި 5.2

 54 ސެންޓަރ އެގްރިކަލްޗަރ ހަނިމާދޫ 5.3

 55 ............................................................................ ްޕރޮގްރާމްތައް ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު ހިންގޭ ސެންޓަރުގައި 

 55 ..................................................... ްޕރޮގްރާމް ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު ހިންގުނު   ކުދިންނަށް ސްކޫލް  ހަނިމާދޫ .  ހދ 

 56 ...................................................................... ދިނުން   މައުލޫމާތު ފަންނީ ދަނޑުވެރިންނަށް  ހަނިމާދޫގެ.  ހދ 
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 56 ....................................................................................................... މަސައްކަތްތައް ދެއްކުމުގެ ނަމޫނާ 

 67 ........................................................................ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން  ހަސްބެންޑްރީ އެނިމަލް އެންޑް ޯޕލްޓްރީ 

 68 .......................................................................................................................... ގެންގުޅުން   ބަކަރި 

 68 ................................................................................................................ މަސައްކަތްތައް އެހެނިހެން 

 71 ................................................................................ އާމްދަނީ  ލިބުނު  ސެންޓަރަށް އެގްރިކަލްޗަރ  ހަނިމާދޫ 

 71 ...................................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ކޮކަނަޓް ނެޝަނަލް 

 72 ................................................................................... މަސައްކަތްތައް  ދިރާސާ ށްފައިވާ ކޮ  ސެންޓަރުގައި 

 75 ........................................................ ތަފްޞީލް   ތަރުކާރީގެ  ހެއްދުނު  ބޭނުމަށް ދިރާސާގެ އަހަރު  ވަނަ  2020 

 76 މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  ސެންޓަރުގައި އެގްރިކަލްޗަރ ހަނިމާދޫ   ގުޅިގެން  ްޕރޮގްރާމްތަކާ އެކި ހިންގާ  މިނިސްޓްރީން ...... 

 82 ................................................................................. އުފެއްދުން  ބަގީޗާގަސް އަދި  ލަކުޑިގަސް  މޭވާގަހާއި 

 87 .............................................................. ތަފްސީލު ގަސްތަކުގެ   އުފެއްދުނު ްޕރޮގްރާމަށް' ޔަގީންކަން  ކާނާގެ' 

 88 ............................................................... ތަފްސީލު  ކެކްޓަސްގަހުގެ  އަދި އަލޯވެރާ  އުފެއްދުނު  ސެންޓަރުގައި 

 89 ..................................................................................... ތުތައް މަރާމާ ކުދި  ކުދި  ކުރެވުނު  ސެންޓަރުގައި 

 89 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކަރަންޓީން އަދި ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލާންޓް 5.4

 89 ...................................................................... ދޫކުރުން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ ބޭރު  އަދި އެތެރެކުރުން ގަސްގަހާގެހި 

 90 .......................... ފަރާތްތައް  ދެވުނު  ލިޔުން  ނެތްކަމުގެ  އިއުތިރާޒެއް ގެންދިއުމުގެ އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން ރުށްގަސް 

 90 ............................................. ފެށުން  ޚިދުމަތް  ތަޢާރަފްކޮށް  ްޕލިކޭޝަންއެ' ސިސްޓަމް  އޮންލައިން  ކަލްޗަރއެގްރި ' 

 91 .......................................................... މަސައްކަތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ އަދި  ކޮންޓްރޯލު ޑިޒީސް އެންޑް ޕެސްޓް 

 91 އޭރިޔާ  ޑީޓޭއިން އެކްއޭޓިކް 5.5

 92 ގެޕް.އެމް 5.6

 ކުރެވިފައިވާ  އަހަރު   ވަނަ  2020  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ނިޒާމް  ކަރަންޓީން  އެނިމަލް   އެންޑް  ޕްލާންޓް 5.7
 92 ކަންތައްތައް 

 93 ......................................................... ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް އެސެޓްތައް އަދި އޮފީސް ޔުނިޓްގެ ކަރަންޓީން 

 93 ............................................................ ތަފްސީލް  ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ  ދޫކުރެވުނު ފާސްކުރުމަށްފަހު  ބަލައި 

 94 ................................................................. އަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ  ހިފެހެއްޓުނު ޚިލާފުވެގެން  ގަވާއިދާ 

 95 ސާވިސަސް  ވެޓެރިނަރީ 5.8

 95 ........................................................................................ ދޫކުރުން  ހުއްދަ   އެތެރެކުރުމުގެ ޖަނަވާރު ދިރޭ 
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 95 ............................................................... ދޫކުރުން  ސެޓިފިކެޓް  ވެޓެރިނަރީ   އެކްސްޯޕޓުކުރުމަށް ޖަނަވާރު ދިރޭ 

 95 ............................................................................... ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން   ޝޮްޕ ެޕޓް  އަދި ފާމު  ޖަނަވާރު 

 95 ޚިދުމަތް ވެޓެރިނަރީ ވިލިމާލޭ 5.9

 96 ...................................................................... ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމް ފާރަވެރިވުމުގެ  ބަލިތަކަށް ޖަނަވާރަށްޖެހޭ  

 97 ............................................................................................... ފާރަގެމަ ސާވިސްގެ ޮޕލިސް މޯލްޑިވްސް 

 97 .................................................. ފާހަގަކުރުން   ހަފުތާ ކުރުވުމުގެ ހޭލުންތެރި  އަށް. އާރު.އެމް.އޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

 97 .................................................................. ފެށުން  ދޭން އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ ޢާއްމުންނަށް 

 97 ކުރުން  ލިސްޓް ދަނޑުިބން 5.10

 101 .......................................................................... ބޮޑުމިން  އަދި  އަދަދު ދަނޑުބިމުގެ  ޖުމްލަ އަތޮޅުތަކުގެ 

 102 ................................................................................................... ރަޖިސްޓްރީކުރުން  ނާސަރީ  ގަހުގެ 

 104 ......................................... ކަނޑާލުން  ޑިއުޓީ  ތަކެތިން  އިމްޯޕޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 105 ޕްރޮޤްރާމް  ލޯން ޙާއްސަ ރިކަމަށްދަނޑުވެ" ނަފާ ދަނޑުވެރި" 5.11

 106 (އިފާޑް) ޕްރޮގްރާމް އެގްރިިބޒްނަސް މޯލްޑިވްސް 5.12

- އެގްރޯ  ސްކޭލް  ސްމޯލް  ތުރޫ  ރީޖަން  ސާކް  އިން  ފާމާސް  ސްކޭލް  ސްމޯލް  ދަ  އޮފް  އެންހާންސްމެންޓް  ލައިވްލިހުޑް 5.13
 108 ޑެވޮލޮޕްމަންޓް  ޗެއިން ވެލިޔު އޮން ފޯކަސިންގ ޒްނަސްިބ

 109 ފަޅުރަށްރަށް ވަކިކުރެވުނު އަހަރު ވަނަ 2020 5.14

 111 .ކުރުން މޮނިޓަރ ފަޅުރަށް 5.15

 111 ....................................................... . އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ތަފްޞީލް ރަށްތަކުގެ  ކުރެވުނު   މޮނިޓަރ މިއަހަރު 

 113 ސެންޓަރ އެގްރިކަލްޗަރ ގަން. ލ 5.16

 113 ރާމް ޕްރޮގް އިތުރުކުރުމުގެ ހެއްދުން ާބވަތްތައް ކާނާގެ ފައިދާހުރި ޞިއްޙަތަށް  ހައްދާ ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ 5.17

  "ލައިން ގައިޑް  ޓެކްނިކަލް ކުރުމުގެ  ދަނޑުވެރިކަން  ދަނޑުތަކުގައި އެ ދޫކުރުމާއި ދަނޑުބިން ރަށްރަށުން  ދިރިއުޅޭ  މީހުން"
 115 ........................................................................................................................................ އެކުލަވާލުން 

 115 ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލް އެގްރިކަލްޗަރ 5.18

 ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ސިނާޢަތު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި  ޔަޤީންކަން  ކާނާގެ  ގުޅިގެން  އާއި  19  ކޮވިޑް 5.19
 117 މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ

 117 ................................................................. މަސައްކަތްތައް  ކުރެވުނު  ކުރުމަށް ކަށަވަރު  ޔަޤީންކަން ކާނާގެ 

 118 .......................................................................................... ހަރުދަނާކުރުން   ވިޔަފާރި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 119 ..................................................................... ފަރާތްތައް  ދޫކުރެވުނު ބޭސް ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް   ހިސްިޕޑް 
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 120 ......................... މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު  ގުޅިގެން  ރިކުއެސްޓްތަކާ  ކުރެވިފައިވާ މެނޭޖްކުރުމަށްއެދި ބަލިތައް އެކި  

 121 ..................................................... ދަތުރުތައް  ބައެއް ކުރެވުނު  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބަލި 

 124 މަސައްކަތްތައް ލައިސެންސިންގެ އަދި ރެގިއުލޭޝަން ކެމިކަލް 5.20

 124 ............................................................. ލިސްޓުކުރުން  ފަރާތްތައް އެތެރެކުރާ ފާޓިލައިޒަރ ޕެސްޓިސައިޑާއި 

 124 ............. ދޫކުރުން   ހުށަހަޅައިގެން ފޯމު  ލިޔުން  ނެތްކަމުގެ އިޢުތިރާޒެއް އެތެރެކުރުމުގެ ފާޓިލައިޒަރ ޕެސްޓިސައިޑާއި 

 125 ...................................................................... ( އެހީ   ބޭރުގެ /    ސަރުކާރު )   މަޝްރޫޢުތައް   ބޮޑެތި   ހިންގާ  6

 125 ޕްރޮޖެކްޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސަސް ފިޝަރީސް ސަސްޓެއިނަަބލް 6.1

 133 .......................................................... ކަންތައްތައް   ޚާއްޞަ   ހިންގި   ފެންވަރުގައި   ޤައުމީ   ތެރޭގައި   އަހަރު  7

 133 2020 ދުވަސް މަސްވެރިންގެ 7.1

 134 .................................................................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ހިހަކަތަފަ 

 134 .ފާހަގަކުރުން ދުވަސް ކާބޯތަކެތީގެ ދުނިޔޭގެ އަދި ދުވަސް ދަނޑުވެރިންގެ 7.2

 137 .................................................................................. ވޯރކްޝޮޕްތައް   ސެމިނަރ   ޖަލްސާ   ބައިވެރިވި  8

 144 .......................................................................................................... އެގްރީމެންޓްތައް   ކުރެވުނު  9

ތަފްސީލް  އެއްަބސްވުމުގެ  ކުރެވުނު   މަށްހޯދު   ދުމަތް ޚި  އަދި  ތަކެތި  ންޔުނިޓު  ޕްރޮކިއުމަންޓް  އަހަރު  ވަނަ 2020 9.1
 144 

 148 މަޢުލޫމާތު  ފަޅުރަށްރަށުގެ ދޫކުރި ކުއްޔަށް ދިގުމުއްދަތަށް އަހަރު ވަނަ 2020 9.2

 148 ....................................................................................................... ގުޅޭ   މުވައްޒަފުންނާ   އޮފީހުގެ  10

 148 މަޤާމްތައް މިނިސްޓްރީގައިވާ ފެށުނުއިރު އަހަރު 10.1

 158 ަބދަލު  އައި މަޤާމްތަކަށް ތެރޭގައި އަހަރު 10.2

 158 ........................................................................................... މުވައްޒަފުން   ކުރެވުނު  ވަކި އިން  ވަޒީފާ 

 160 ....................................................... މުވައްޒަފުން  މަތީގެ ފެށިގެން އިން 3.އެސް. ޖީ ކުރެވުނު  ބަދަލު  ވަޒީފާ 

 162 .............................................................. މުވައްޒަފުން  މަތީގެ ފެށިގެން އިން 3.އެސް.ޖީ ދެވިފައިވާ   ވަޒީފާ 

 163 ................................ 2020  މަޢުލޫމާތު   މީހުންގެ   ދިޔަ  ކޯހަށް   ޓްރޭނިންގ   ނުވަތަ   ފެލޯޝިޕް   ސްކޮލަރޝިޕް  11

 165 ................................................................ޚަރަދު   ހިނގި   އާއި   އާމްދަނީ   ލިބުނު   އަދި   ފައިސާބެލެހެއްޓުން  12

 165 . މަސައްކަތައް މައިގަނޑު ސެކްޝަންގެ ފައިނޭންސް އެންޑް ަބޖެޓް އަހަރު ވަނަ 2020 12.1
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 166 ފައިސާ ލިުބނު ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2020 12.2

 166 ޚަރަދު  ކުރެވުނު ތެރޭގައި އަހަރު ވަނަ 2020 12.3

 166 ފައިސާ ލިުބނު ތެރޭގައި އަހަރު ވަނަ 2020 12.4

 167 .................................................................................. އިންސްޓިޓިއުޓް   ރިސާރޗް   މެރިން   މޯލްޑިވްސް  13

 168 ޕްރޮގްރާމް  ދިރާސާ މަސްވެރިކަމުގެ 13.1

 168 ............................... ( ްޕރޮގްރާމް  ރިސާރޗް ފިޝަރީޒް  ެޕލާޖިކް)  ްޕރޮގްރާމް ދިރާސާ  މަސްވެރިކަމުގެ ކަނޑުގެ މާ 

 170 ( ްޕރޮގްރާމް ރިސާރޗް  ރީޒްފިޝަ  ބޭސްޑް-ފީފް)  ްޕރޮގްރާމް ދިރާސާ  މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތުގެ ތަފާތު ކުރެވޭ  ފަރުތަކުން ..... 

 172 މަސައްކަތް ދިރާސާ ގުޅޭ( އީކޯސިސްޓަމްސް) ނިޒާމާއި މާހައުލީ ކަނޑުގެ 13.2

  ދިރުންތަކުގެ މުހިންމު ނިޒާމަށް  މާހައުލީ ނުހިމެނޭ މަސްވެރިކަމުގައި ، ބާވަތްތަކާއި ހީވެފައިވާ ބިރު  ކަމުގެ ހިނގައިދާނޭ ނެތި
 172 .......................................................................................................................... މަސައްކަތްތައް ދިރާސާ

 172 ............................................................................................. ްޕރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ   މޮނިޓަރ ފަރުތައް 

  ރިހެިބލިޓޭޝަން  ރީފް  ކޮރަލް)  ޕްރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ  ރިހެިބލިޓޭޓް  ފަރުތައް  ހަލާކުވަމުންދާ  އަދި  ހަލާކުވެފައިވާ 13.3
 173 (ޕްރޮގްރާމް  ރިސްޓޮރޭޝަން އެންޑް

 173 ................................................ ްޕރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ   ރިހިބިލިޓޭޓް ފަރުތައް ވާހަލާކުވެފައި އަދި  ހަލާކުވަމުންދާ 

 174 .................................................................... . ދިރާސާކުރުން ރެކްރޫޓްމަންޓް  އެންޑް  ސެޓްލްމަންޓް ކޮރަލް  

 174 މަސައްކަތްތައް ގުޅޭ މެރިކަލްޗަރާ 13.4

 174 ...... މަސައްކަތްތައް  ކުރެވުނު ދަށުން  ްޕރޮޖެކްޓްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޓަރްޕރައިޒް މެރިކަލްޗަރ ނިޔަލަށް ގެ  2020 

 174 ................................................................................................. މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  އުމްރާނީ 

 175 .......................................................................................................... ދިރާސާ   ކުރުމުގެ  އާލާ ފާނަ 

 175 ................................................................................................... ދިރާސާ  އާލާކުރުމުގެ ހުއިފިލަނޑާ  

 176 ................................................................................................................ . އާލާކުރުން ކާނާ  ދިރޭ 

 176 . ޤާއިމުކުރުން ހެޗަރީއެއް ކުރާ މެރިކަލްޗަރ މާނާގަލާގައި 13.5

 176 ................................................................................................. މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  އުމްރާނީ 

 177 . ޤާއިމުކުރުން ފެސިލިޓީއެއް ހެލްތް އެނިމަލް އެކުއެޓިކް ހުޅުމާލޭގައި 13.6

 177 .............................................................................. . ކުރުން  ބިނާ ފެސިލިޓީ   ހެލްތް އެނިމަލް އެކުއެޓިކް 

 177 ................................................................................... . ހިންގުން ފެސިލިޓީ   ހެލްތް އެނިމަލް އެކުއެޓިކް 

 177 ދަތުރުތައް ކުރެވުނު ރާއްޖެތެރެއަށް 13.7
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 181 ..................................................................... މަސައްކަތްތައް   ރޭވިފައިވާ   ކުރުމަށް   އަހަރު   ވަނަ   2021 14

 181 މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ރުމަށް ކު އިން. އައި.އާރ.އެމް.އެމް 14.1

 181 .................................................................................................. ޕްރޮގްރާމް  ދިރާސާ  މަސްވެރިކަމުގެ 

 184(ޕްރޮގްރާމް  ރިސާރޗް  ފިޝަރީޒް ޭބސްޑް -ރީފް ) ޕްރޮގްރާމް ދިރާސާ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާތު ކުރެވޭ ފަރުތަކުން 14.2

 184 ................................................................................. މަސައްކަތްތައް  ދިރާސާ  މަސްވެރިކަމުގެ ފާނައިގެ 

 184 ................................................................ ދިރާސާ ( ފިޝަރީޒް  ރީފް  ޖެނެރަލް)  މަސްވެރިކަމުގެ  ފަރުމަހުގެ 

 185 ......................... މަސައްކަތްތައް  ދިރާސާ( ފިޝަރީޒް  ރެކްރިއޭޝަނަލް)  މަސްވެރިކަމުގެ ކުރާ ފިލުވުމަށް މުނިފޫހި 

 185 ................................................................................................... ދިރާސާ  އާލާކުރުމުގެ ހުއިފިލަނޑާ  

 186 (ރިސާރޗް އީކޯސިސްޓަމްސް) މަސައްކަތް ދިރާސާ ނިޒާމާގުޅޭ މާހައުލީ ކަނޑުގެ 14.3

  ދިރުންތަކުގެ މުހިންމު ނިޒާމަށް  މާހައުލީ ނުހިމެނޭ މަސްވެރިކަމުގައި ، ބާވަތްތަކާއި ހީވެފައިވާ ބިރު  ކަމުގެ ހިނގައިދާނޭ ނެތި
 186 .......................................................................................................................... މަސައްކަތްތައް ދިރާސާ

 186 ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ މޮނިޓަރ ފަރުތައް 14.4

 186 ...................................................................................................... ޓާސްކްފޯސް  ބްލީޗިންގ ކޮރަލް  

 187 ................................................................................. ްޕރޮގްރާމް  މޮނިޓަރިންގ ރީފް  ކޮރަލް   ނޭޝަނަލް 

  ރިހެިބލިޓޭޝަން  ރީފް  ކޮރަލް)  ޕްރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ  ރިހެިބލިޓޭޓް  ފަރުތައް  ހަލާކުވަމުންދާ  އަދި  ހަލާކުވެފައިވާ 14.5
 187 (ޕްރޮގްރާމް  ރިސްޓޮރޭޝަން އެންޑް

 187 ................................................ ްޕރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ   ރިހިބިލިޓޭޓް ފަރުތައް ހަލާކުވެފައިވާ އަދި  ހަލާކުވަމުންދާ 

 187 ..................................................................................................................... ބޭސް  ޑޭޓާ ކޮރަލް  

 187 ................................................................... ކުރުން  ދިރާސާ ރެކްރޫޓްމަންޓް  އެންޑް  ސެޓެލްމަންޓް ކޮރަލް  

 188 މަސައްކަތް ދިރާސާ ގުޅޭ މެރިކަލްޗަރާ 14.6

 188 ....................... . ޤާއިމުކުރުން  ފެސިލިޓީއެއް  ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ މެރިކަލްޗަރ  މަނިޔަފުށީގައި 

ޓު  • އިފިލަނޑާ   ބަ ގެ   ހު ކުރުމު ލާ އް   އާ  189 ކުރުން   ދިރާސާތަ

 190 .ޤާއިމުކުރުން ހެޗަރީއެއް މެރިކަލްޗަރކުރާ މާނާގަލާގައި 14.7

 190 ................................................................................................. މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  އުމްރާނީ 

 190 ޤާއިމުކުރުން  ފެސިލިޓީއެއް ހެލްތް އެނިމަލް އެކުއެޓިކް ހުޅުމާލޭގައި 14.8

 190 .......................................................................... . ކުރުން  އޮަޕރޭޓް ފެސިލިޓީ   ހެލްތް އެނިމަލް އެކުއެޓިކް 

 191 .............................................................................................................................. ނިންމުން  15

 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

9 
 

 ތަޢާރަފް  .1
 

އުފައްދަވައި، މާސިންގާ ކަނޑާއި ިބމުގައި އެމީހުންނަށް  އިންސާނުން   
ސުުބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ.  هللا ކީރިތިވަންތަ   ރިޒުޤު ލެއްވެވި ގަދަ

ކައު ފޮނުއްވި  ދެއްކެވުމަށް  މަގު  ހޯދާނެ  ރިޒުޤު  ިބމުން  ރަސޫލާއަށާއި   ކަނޑާއި  އިތުރު 
އާލުންނާއި   ދުޢާ  އެކަލޭގެފާނުންގެ  އެދި  ލެއްވުން  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އަޞްޙާުބންނަށް 

އެންޑް  ،  ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  2020މުން،  ކުރަ މެރިން ރިސޯސަސް 
 އެގްރިކަލްޗަރ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަމެވެ. 

އަހަރު  2020 ކުރިމަތިވި  ވަނަ  ގެ 19-ކޯވިޑް  އަޅުގަނޑުމެންނާ 
ފުރަަބލިމަޑުކަމާ އެކު  ދިއުމާ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ   ަބންދަކަށް  މަސްވެރިކަމާއި  ގުޅިގެން، 
 ،ރަކާތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ނަމަވެސްޙަގެންދިއުމަށް ރޭވި    ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށ2020ްދާއިރާއިން  
нлнл    ްކަންތައްތަކެއ އާ  ދާއިރާއިން  މެރިކަލްޗަރގެ  އަދި  ދަނޑުވެރިކަން  މަސްވެރިކަމާއި  ވެސް  އަހަރަކީ  ކުރެވިޙާޞިވަނަ   ލް 

 ންތަކެއް ލިުބނު އަހަރެކެވެ.ސިނާޢަތަށް ކުރިއެރު

ނޫނުގެ ގުޅިގެން މިޤާ  މާވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤުކުރު  2019ޤާނޫނު[    ގެ ]މަސްވެރިކަމުގެމި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ
ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް   2020ކުރުމުގެ މަސައްކަތް     ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި އެކި ޤަވާއިދުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު

 ށްދަ   އެންމެ  ގަނެވޭނެ  ،މަސް  ާބނާ  މަސްވެރިކަމުގައި  ދޮށީގެ  ގެންގޮސް މުޅިންހެން މިހާރު ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. އަދި ކަޅުިބލަމަހުގެ
 ތަންފީޒު   ސިޔާސަތު  އެއް  މުހިއްމު  އެންމެ  މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ  ކުރެވިފައެވެ.  މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މުރާޖަޢާ  ވަނީ  ގައ2020ި  އަގު

 ، އުވާލައި[ އެކްސްކްލޫސިވިޓީ] ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ގަންނަ މަސް ގަތުމަށް މަސް ާބނާ މަސްވެރިން ދޮށީގެ ކަޅުބިލަމަހުގެ ކުރުމަށް
 ޮބޑުކަންނެލި   ސަަބުބން  ގ19ެވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ކޮވިޑް  ގައި  2020  ފުރުޞަތު  ނުކުތުމުގެ  މިކަމަށް  ކުންފުނިތަކަށް  އައު
 ހުއްޓުމަކަށް   މަސްވެރިކަން  އަދި  ،ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ހޯދައި  ހައްލު  ގޮންޖެހުންތަކަށް   ކުރިމަތިވި  ކުންފުނިތަކަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ގަނެ

 ކޭޝްފްލޯ   ޭބނުންވާ  ކުރުމަށް  ޓްއެކްސްޕޯ  މަސް  ގޮތުގައި  މަހުގެ  ގަނޑުކުރި  ގޮތުން  ފަހިކުރުމުގެ  އިންތިޒާމު  ހިނގާނެ  އެކްސްޕޯޓް  އަޔަނުދީ
ކޫއްޑޫ  2020  ފެސިލިޓީއެއް  ލޯނު  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން   100  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވުނެވެ.   މިފްކޯގެ   ފެލިވަރުގައި  އަދި  އަހަރު 

 ހަމަޖެހިގެން   ވަނީ  އަހަރުތެރޭވަނަ    нлнл  ފައިނޭންސް  ފަންޑުން  ސައުދީ  ޭބންކާއި  އެގްޒިމް  އިންޑިއާގެ  ފުޅާކުރުމަށް  ދުމަތްތައްޚި
  ގޮސްފައެވެ.

. މިގޮތުން  ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ  2020ކަލްޗަރ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކެއް  މެރި
އަށް ޭބނުންވާ އެންސިލިއަރީ ފެސިލިޓީ އަދި ޖެޓީގެ   ހެޗަރީ  މެރިން  ސްޕީޝީޒް  މަލްޓިގއ. މާނާގަލާގައި ިބނާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  

ޮބޑުަބއެއް   މިއާއެކު    2020މަސައްކަތުގެ  ހަމަ  ނިންމާލެވުނެވެ.  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  އަހަރު   ތަރައްޤީކުރާ   މަނިޔަފުށިގައި  .ކވަނަ 
ވަނަ އަހަރުވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން   2020ޮބޑުަބއެއް ވެސް    މަސައްކަތުގެ  ފެސިލިޓީގެ  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން  އެންޑް   ރިސަރޗް
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 ސައިޒަށް   މާކެޓް  ކޮށިތަކުގައި  މަހިަބދޫގެ.  އދގެ ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓް  ޕައިލެޓް  ޮބޑުކުރުމުގެ  އާލާކޮށް  ފާނައދ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  
 ސަރުކާރު  ދިވެހި  އާއި  ކޯލިޝަން  ޕްރޮސްޕެރިޓީ  ްބލޫވެ. މީގެ އިތުރުން  ކިއުނެ  ނީލަން  މަހު  އޮކްޓޯަބރ  ފާނަ  4240  ހުރި  ޮބޑުވެފައި
 އިތުރުކުރުމުގެ   ފައިދާ  އިޤްތިޞާދީ  ލިބޭ   ލަތްތަކުން ވަޞީ  ކަނޑުތަކުގެ  ،ކުރުމާއެކު  ރައްކާތެރި  މާހައުލު  ކަނޑުގެ  ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން

 ކުރިއަށް  އަހަރުވެސް  ވަނ2020ަ  ރާމްޕްރޮގް  ރާއްޖެ  ނޫ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  އެކުލަވާލުމަށް  ޕްލޭނެއް  ސްޕޭޝަލް  މެރިން  މަޤްޞަދުގައި
 ވެ  ގެންދެވުނެ

 
 ނޑުވެރިން ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ދަ  2020މަސައްކަތެއް    2  ޮބޑުދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  

 މަގު  ލިިބދެވޭނެ  މަންފާއެއް  އެދެވޭ  އެންމެ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ނައްތާލައި  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވެފައިވާ  ކުރުމަށް  މާކެޓު   ތަކެތި  އުފައްދާ
 ކުންފުންޏެއް  ހިއްޞާވާ ޕަސެންޓް  ސަތޭކަ  ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނެޝަނަލް އެގްރޯ  މަޤުޞަދުގައި ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ

 ފޮރ  ފަންޑް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ސިނާޢަތު  ހަމަ މިއާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ  .އުފައްދަވާފައެވެ  ވަނީ  2020  އޭޕްރިލް  21
 1.125  އަދި  ލޯނު  ޑޮލަރުގެ  އެސް.ޔޫ  މިލިއަން  3.285  ގުޅިގެން  ސަރުކާރު  ދިވެހި  އާއި(  އިފާޑް)  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެގްރިކަލްޗަރަލް

 އޮގަސްޓް  މިއަހަރުގެ  ނަމުގައި  ގެ[ޕްރޮގްރާމް   އެގްރިިބޒްނަސް  މޯލްޑިވްސް]  މަޝްރޫއެއް  އައު  އެހީގެ  ހިލޭ  ޑޮލަރުގެ  އެސް.ޔޫ  މިލިއަން
މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށްވާ   2.1ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ގޮތުގައި  . މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ފަށާފައެވެ  ވަނީ  މަހު

 އަހަރު   21  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ލުންއުޞޫ  ިބޑިންގގެ  އޯޕަން  މީގެ އިތުރުންވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވޭނެއެވެ.
  މަޤްޞަދަކީ   ދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް  މިފަޅުރަށްތައް.  ހުޅުވާލެވުނެވެ  އަހަރުވަނަ    2020ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށެއް  5  މުއްދަތައް  ދުވަހުގެ

 ޔަޤީންކަން  ކާނާގެ  ،މަދުކޮށް  މިންވަރު  ކާޯބތަކެތީގެ  އެތެރެކުރަންޖެހޭ  ރާއްޖެއަށް   ،އިތުރުކޮށް  މިންވަރު  އުފެއްދޭ  ކެތިކާޯބތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ވެ. ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެ

 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 1
 

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް   1.1
 
 

ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން )ފޮރެސްޓްރީ، ޕޯލްޓްރީ،  ،މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި     . 1
.ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުންއެނިމަލް ހަސްަބންޑްރީ( ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން  

ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިޭބ އާމްދަނީ  ،މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި       .2
ޓުން. އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ެބލެހެއް ،އިތުރުކުރުމާެބހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި

މެރިކަލްޗަރއާއި      .3 ދެމެހެއްޓެނިވި  ،މަސްވެރިކަމާއި،  ދަނޑުވެރިކަން  މުއްސަނދިކަމާއި،  އެހެނިހެން  ކަނޑުގެ 
ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  ދެލިކޮޕީ   ޤާނޫނުތަކުގެ  ޭބނުންވާ  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނީ   ލިޭބ  ދާއިރާތަކުން  މި ، ގޮތެއްގެމަތިން 

. ދިނުން ލަފާ ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ކަމާެބހޭ އެކުލަވައިލުމަށް
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ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ   ،މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި      .4
.ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހަދައި ހިންގުން

ރޮނގުން އިޤްތިޞާދީ  ،މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި      .5 ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
.އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުން

ޭބހާ ،މެރިކަލްޗަރއާއި ،މަސްވެރިކަމާއި      .6 ޭބނުންވާ  ކުރުމަށް  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި  މަސައްކަތް  އި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
.ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ،ކެމިކަލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި

މެރިކަލްޗަރއާއި      .7 އުފެއްދުންތެރިކަން   ،މަސްވެރިކަމާއި،  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މުއްސަނދިކަމާއި،  އެހެނިހެން  ކަނޑުގެ 
ތަކެތި   އުފައްދާ  ހޯދައި  އިތުރުކުރުމާއި،  ގޮތްތައް  ޭބނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  އުފައްދަމުން  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު 

ތަޢާރުފުކުރުން. 

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޭބނުންވާ        .8
.ތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުންމާލީ، ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތް

މެރިކަލްޗަރއާއި      .9 ޭބނުންވާ   ،މަސްވެރިކަމާއި،  ދާއިރާއަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މުއްސަނދިކަމާއި،  އެހެނިހެން  ކަނޑުގެ 
ކުރެވޭ   ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީކޮށް  ހިމަނައި  ނިޒާމުގައި  ތަޢުލީމީ  ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްތަކުގައި ކަންކަން 

.އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭބނުންވާ   ، މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި  .10
ކުރުން.އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންކަން ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން 

ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން   ،ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ، މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި  .11
މީހުން ިބނާކުރުމާއި، ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެ ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

ންމެ އެ  މުއްސަނދިކަން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ،ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ، ޗަރއާއިމަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލް  .12
.ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސްވެރި އަދި ދަނޑުވެރި މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުން 

މެރިކަލްޗަރއާއި  .13 އެހެނިހެން   ،މަސްވެރިކަމާއި،  ތަރައްޤީކޮށް  ކަނޑުގެ  ދަނޑުވެރިކަން  މުއްސަނދިކަމާއި 
ަބދަހިކޮށް ގުޅުން  ޖަމާޢަތްތަކާ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ   އެއްަބސްވުންތަކާއި  ކަމާެބހޭ ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

.ތަންފީޒުކުރުން މުޢާހަދާތައް  އެ އެއްަބސްވުންތަކާއި އެ ަބއިވެރިވެ، މުޢާހަދާތަކުގައި

ނަމޫނާ   .14 ވަސީލަތްތަކުގެ  ޤުދުރަތީ  ގުޅުންހުރި  ދަނޑުވެރިކަމާ  ވަސީލަތްތަކާއި  ޤުދުރަތީ  ހިމެނޭ  ކަނޑުގައި 
.ބެލެހެއްޓުން ގޮތުގައި ކަލެކްޝަނެއްގެ ރިފަރެންސް ،ކެޓަލޮގުކޮށް ،އެއްކޮށް،ނަގައި

ޓަކައި، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިިބގަތުމަށް ،މަސްވެރިކަމާއި  .15
.މާހައުލާގުޅޭ ތަޙްލީލުތައްކުރުން

މެރިކަލްޗަރއާއި   .16 ހިސާާބއި،  ،މަސްވެރިކަމާއި،  ތަފާސް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މުއްސަނދިކަމާއި،  އެހެނިހެން  ކަނޑުގެ 
.ދިރާސާކޮށް، ޝާއިޢުކުރުންއެކަންކަމާ ގުޅޭ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް،  



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

12 
 

ވަސީލަތްތައް  ، މެރިކަލްޗަރއާއި ،މަސްވެރިކަމާއި  .17 ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މުއްސަނދިކަމާއި،  އެހެނިހެން  ކަނޑުގެ 
ކަނޑައަޅައި މިންގަނޑުތައް  ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ  ގޮތެއްގައި   ޤާއިމުކޮށް   ނިޒާމެއް  މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ،ދެމެހެއްޓެނިވި 

. ެބލެއްހެއްޓުން ހިންގައި

ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދިރޭތަކެތީގެ  ،މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި   .18
ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ޭބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް ފަސްގަނޑާއި، ފެނުގެ    .19
.ތައް ކުރުންތަޙްލީލު ކަމާގުޅޭ ހިންގުމާއި، އެކަންކަން ،ކަނޑައަޅައި

ދަނޑުވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް   .20
.ހުއްދަދެވޭ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން

ޤާއިމުކޮށް    .21 ނިޒާމެއް  ކަރަންޓީނުގެ  ޖަނަވާރާެބހޭ  އެހެނިހެން  މެއްސާއި  މަސްމަހާ  ގެއްސާއި،  ގަސްގަހާ  ރާއްޖޭގައި 
ހިންގުން. 

.ރާއްޖޭގެ ފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިލަ އަދި ގިރިފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށްދިނުން  .22

.ޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށްދިނުމާއި، ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުންރާއް  .23

 .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން  .24

 

އެންޑް   ރިސޯސަސް،  މެރީން  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހިނގަމުންދާނީ  ސެންޓަރ  ރިސަރޗް  މެރީން 
.އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުންނެވެ

 މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް  

ލަފައާއި  .1 މަޢުލޫމާތާއި  ބޭނުންވާ  ކަނޑައެޅުމަށް  ސިޔާސަތު  ވަސީލަތްތަކާގުޅޭ  ކަނޑުގެ  މަސްވެރިކަމާއި 
.މަޝްވަރާދިނުން

ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ  ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މެރިކަލްޗަރއާއި ކަނޑުގެ   .2
.ަބއިލޮޖިކަލް އަދި އިކޮލޮޖިކަލް ދިރާސާކޮށް، މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ަބލަހައްޓާ ހާމަކުރުން

.ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން .3

.ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަމޫނާ ނަގައި އެތަކެތި ދެނެގަނެ، ކެޓަލޮގްކޮށް، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން ރާއްޖޭގެ .4

އަޅަންޖެހޭ  .5 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކޮށް  ދެނެގަނެ،  ާބވަތްތައް  ކަނޑުގެ  މަދުވަމުންދާ  ރާއްޖެއިން 
 . ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން
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 ން ހިންގުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ގަވާއިދު ތައް  މިނިސްޓްރީ  1.2
 

 ( ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ޭބރު ޤައުމުގެ  1978އޭޕްރީލް   24) 78/20ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .1
 މަސްހިފާ ބޯޓް ފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާެބހޭ ޤާނޫނު. 

 ވަނަ  1( ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތިން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1983ޑިސެމްަބރ   25) 83/19ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .2
 ނަމްަބރުގެ )ށ( ގައިވާ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.     

 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު.1987އޯގަސްޓް   24)  87/5ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .3
 ރާއްޖެއިން ފާނަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ، ނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއިފާ -
އުފެއްދުންތައް  - މަހުގެ  މަހާއި  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި،  ވިއްކުމަށް  ފަރާތަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އެކުއާކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ެބހޭ ގަވާއިދު 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙްލީލުކުރުމާއި ެބހޭ ގަވާއިދު  -
 ޮބޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމާއި ޮބޑު ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ެބހޭ ގަވާއިދު -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު -
އިޤްތިޞާ - ޭބރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިސާަބށްވުރެ  މަސްވެރިކަންކުރާ  ދިވެހިން  އާންމުކޮށް  ތެރޭގައި  ސަރަޙައްދުގެ  ދީ 

 މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ެބހޭ ގަވާއިދު
 ރޯމަސް ގަނެ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމާއި ެބހޭ ޤަވާޢިދު   -
 ތަކާެބހޭ ޤާނޫނު.  ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދ1996ުޖޫން   27)  96/6ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .4
 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު.  1998ޖުލައި  22)  98/20ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .5

ü  ުގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރިނެގުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި ެބހޭ ޤަވާޢިދ 
 ( މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާެބހޭ ޤާނޫނު. 1998ޖުލައި  22)  98/21ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .6
 ( ގަސްގަހާއި ގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމާެބހޭ  ޤާނޫނު. 2011ޑިސެމްަބރ   12) 11/12ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .7
 އާންމު ޤަވާޢިދުތަކާ ެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޤަވާޢިދުތައް  6/2008ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .8

 މިޝަން އާއި ވިޝަން  2

 މިޝަން  2.1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކޮށް  

 ކުރިއެރުވުން. 

 ވިޝަން  2.2
 

ތައް  މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން އަދި ތަީބޢީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،   ރައްކާތެރިމާއެކު  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ތަރައްޤީކޮށް،  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، 
މަގުފަހި   ކުރުމަށް  ވާސިލް  މުޖްތަމަޢަކަށް  ފުއްދުންތެރި  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ދާއިރާއިން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާއި 

 ކޮށްދިނުން.   
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 އި ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު ކުރުން ޤާނޫނާ  3
 

 ޤާނޫނު  3.1
ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައި   2020ސެޕްޓެނަްބރު    09ދަނޑުވެރިކަމާެބހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ިބލުގެ ދެލިކޮޕީ  

 ވެއެވެ. 

 ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު  
ކޮންޓްރޯލް - ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ޤާނޫނުގެ  ކުރުމެާބ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  ދަށުން    7ހޭ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެކުލަވާލެވިފައެ މިހާރުވަނީ  ކޮމިޓީ"  ލަފާދޭ  "ޕެސްޓިސައިޑާެބހޭ  މައިގަނޑު އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ކޮމިޓީގެ  މި  ވެ. 
ތައް ޤްޞަދުމަ ކުރުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ    ދަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުޤްޞަމަ

 ށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމެވެ. މި ކޮމިޓީގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، މިނިސްޓްރީ ޙާޞިލްކުރުމަ
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، މޯލްޑިވްސް  

 ކުރައްވައެވެ.   ން ތަމްސީލުޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޭބފުޅު

 

 

 ޕެސްޓިސައިޑާެބހޭ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އޮނިގަނޑު

 

 އޮނިގަނޑު އިދާރީ ތަންފީޒްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
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ވަނަ މާއްދާގެ   29އަދި    28ކުރުމާެބހޭ ޤާނޫނުގެ    ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް -
ދަށުން ޕެސްޓިސައިޑް އިންސްޕެކްޓަރުންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އަދި ޕެސްޓިސައިޑް ބަލާފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ 
އޮނިގަނޑުވަނީ  އިދާރީ  ތަންފީޒްކުރުމުގެ  ޤާނޫނު  މެނުއަލް(ތަކާއި،  )އިންސްޕެކްޝަން  މިންގަނޑު 

 . މިގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ  ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައެވެ

 

ކުރުމާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ދަނޑުވެރިކަމުގައި    ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް -
ފީޒުކުރުމަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ކުރުމާެބހޭ ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ހިންގައި، ތަން  ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް

ަބއެއް މާއްދާތައް ތަފުޞީލުކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތަކާއި، 
ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދެކެވެ. އަދި މި ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރެވި އެޓާރނީ   މިންގަނޑުތައް ަބޔާން
އެކި އިދާރާތަކާނީ ފޮނިވިފައެވެ. މި ގަވާއިޖެނެރަލް އޮފީހަށް ވަ ފުޅާ    އިދަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލާއި، ކަމާގުޅޭ 

 ދާއިރާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖާގައި ވިޔަފާރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓް އަދި ޚިޔާލުވަނީ ހޯދިފައެވެ.   

 

ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ޤާނޫނުގެ    ދަނޑުވެރިކަމުގައި  ދަށުން    10ކުރުމާެބހޭ  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ގާތްވެފައެވެ.  މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމުމަކާއެކުލަވާލަންޖެހޭ "ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ"ގެ 

 ޕެސްޓިސައިޑް ބިލް  
 

އުފެއްދުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމާއި،  
ނައްތާލުމާއިމްޕޯޓްކު ވިއްކުމާއި،  އާންމު  ރުމާއި،  ބޭނުންކުރުމުގައި  ޕެސްޓިސައިޑް  ކަނޑައަޅައި،  އުސޫލުތައް  ބެހޭ، 

އެޅުމަށާއި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އުސޫލުތައް   ފިޔަވަޅު،  ޞިއްޙަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންލިޭބ ޢަމަލުތައް ަބލައި
ކޮންޓްރޯލް  ގެހެދުމު ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  "ދަނޑުވެރިކަމުގައި  ިބލު"    ޭބނުމުގައި  ޑިސެންަބރު    8ކުރުމާެބހޭ 
ގައި ވަނީ ތަޞްދީޤު ކުރެވިފައެވެ. މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ދަނޑުވެރިކަމުގައި  2019

ެބހޭ،  އި، ބޭނުންކުރުމާއި، ނައްތާލުމާއުފެއްދުމާ ،  އި، ވިއްކުމާއިބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމާ
ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ ލައިސަންސްދިނުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމްކޮށް،  އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، މިކަމާ 

ތަންފީޒު ކަނޑައަޅައި،  ފިޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  އަޅަންޖެހޭ  ގެންގުޅުމުގައި  ާބރުއެޅުމާއި، ކުރުމަ   ޕެސްޓިސައިޑް  ށް 
ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކޮށް، މައްސަލަެބލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން   ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތްތަކާ

ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ރާއްޖެއިން ަބއިވެރިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ގުޅުންހުރި ަބއިނަލްއަގުވާމީ މުޢާހަދާތަކުން  
ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމަށް   މާތައް ތަންފީޒުލާޒިމުކުރާ ޒިން

ބޭނުންކުރެވޭ ޕެސްޓިސައިޑް   އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނުތައް ރޭވުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގައި 
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)ަބޔޯ އަލްޓަރނޭޓިވްސް  ޕެސްޓިސައިޑްގެ  ާބރުއެޅުން މަދުކުރުމަށް،  ކުރިއަރުވަން  ބޭނުންކުރުން  ޕެސްޓިސައިޑް(   
  ހިމެނެއެވެ.  

 

 ގަވާއިދު  3.2
•   Ï£ÍuÌvË~ ÒsÑnÌxË¡ÕxË¡ÏoË¢ Ñ~Ò©ÕuÌ¡ÍsÑvÍ£лс  Ï¡ËnÐ¦ÕtÓuнлнл  .ÑvÑuÑv ÍuË¢ÍvÑ¡Ït Õ¦Ñ¥Ñ~ ÍuË~ 

• ÍuË~ÏwËtÍ¡ÑvÏ}yË£ Ì¡ÏtÕyÏyÒn Õ}ÍuË{Í¦Õ{Ñ¨ Õ Ô¡Õ¦ÕyÓt ÒsÑnÌwÏ¡Ït Ï£ÍuÌvË~ ÕxËuÎ¨ÓtÍ Ñ£ Ñ~Õ Ë¡ÑyÑ©Îy¡Ë¦Ñu Ñ~ÏsÎ¢Óu 

ÎyÐyÌ· Ì¢Ë  ÍuË¢Í£Ôs ÑvÑuÑv . 

 

 

 އުސޫލު  
 - 

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތައް  4

 މަސްވެރިކަމަށް ލޯނު ދޫކުރުން  4.1

އެޅުމުގެ ގޮތުން    އުޅަނދު ތަރައްޤީކޮށް މަހަށް ނިކުތުމަށް ބާރު   ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަންކުރާ   2016-2014 
 ދޫކުރި ލޯނު ބެލެހެއްޓުން. ކުރުމަށް ސަރުކާރުން    ޒުވާން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން އިތުރު 

 

އަހަރުގެ    2013މިއީ،   ޒުވާނުން ވަނަ  ގޮތުގެމަތިން  މެނިފެސްޓޯގައިވާ  ދިވެހިސަރުކާރުގެ 
އަމާޒު ބައިވެރިކުރުމަށް  ިޞނާޢަތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  އަޙުލުވެރިކުރުވާ،  ޒުވާން   މަސްވެރިކަމަށް  ކޮށްގެން 

ކުރުމަށާއި މަސްދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި ދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނާއި    މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން އިތުރު
 ލޯނެކެވެ.    ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރިތެރިވެޒަމާނީ ވަީޞލަތްތައް ހޯދުމުގައި މާލީގޮތުން އެހީ

  ނަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިންސައްތަ ޚާއްަޞ ކުރެވިފައިވަނީ ޒުވާނުން  60މިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ  
ހުށަހެޅި   އެދި  ތެރެއިން    19ލޯނަށް  ދޫކުރީ    3ފަރާތުގެ  ލޯނު  ޒުވާނުންނެވެ.   ފަރާތަށް  13ފަރާތަކީ 

   އަހަރު ތެރޭގައެވެ. 5ރުފިޔާ އެވެ. މިލޯނު ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންޖެހެނީ  8,538.002.45

 8,762,193.00    ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ  ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިމިލޯނު ޕްރޮގްރާމަށް  
 އިންޓަރެސްޓާއެކު ދޫކުރާ ލޯނެކެވެ.  6%މިއީ  ރުފިޔާއެވެ.
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ަޤވާޢިދުން އަދާކުރާކަމުގެ ލިސްޓަށް  މި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން   މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލޯނު 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ    14ބިނާކޮށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  

ފަރާތްތަކަށް   ަޤވާޢިދުން ނުދައްކާ  ޚަލާސްކުރުމަށް  1ފައިސާ  ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ  އަންގާ    މަސްދުވަހުގެ 
  ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ވާނީ    2019އެފަރާތްތަކަށް  

 ނަމަވެސް އަދިވެސް ލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތައް އެބަތިބިއެވެ.

 

އުފެއްދުމަށް  ބާވަތްތައް  ފިޝަރީޒް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަހުގެ އައު  ވަނަ އަހަރު    2016-2014 
 ދޫކުރި ލޯނު ބެލެހެއްޓުން. ސަރުކާރުން  

 
މަްޤޞަދަކީ   ފ މަްޝރޫޢުގެ  ދޫކުރުމުގެ  ލޯން  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޑެވެލޮޕްމެންޓް  ފިަޝރީޒް 

 ކޮށްދިނުމެވެ.  ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ މަގުފަހި  ރައްީޤތަކުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ިޞނާޢަތު ތަ މަސްވެރި މުޖުތަމަޢު
 

ބާވަތްތައްމަހުގެ   ނިންމާފައިވަނީ    އައު  ދޫކުރުމަށް  ލޯނު  ފަރާތަށް   91އުފެއްދުމަށް 
 ފަރާތަކަށެވެ.   89ރުފިޔާއެވެ. މިހާތަނަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ  4,650,000.00

އިންޓަރެސްޓާއެކު ދޫކުރާ ލޯނެކެވެ. މިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިންސައްތައިގެ    6ލޯނަކީވެސް  މި
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން  ޚަލާސް  އެވެ.  ރުފިޔާ  5,819,502.00 ދޫކުރުމަށް  ދައްކާ  މިލޯނު 

 އަހަރު ތެރޭގައެވެ. 5ކުރަންޖެހެނީ 

ަޤވާޢިދުން އަދާކުރާކަމުގެ ލިސްޓަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލޯނު  
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ    89ބިނާކޮށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  

ކުރުމަށް އަންގާ   މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް  1ފައިސާ ަޤވާޢިދުން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް  
  ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.ރޭގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށްވާނީ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެ  2019އެފަރާތްތަކަށް  

 ނަމަވެސް އަދިވެސް ލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތައް އެބަތިބިއެވެ.

 ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯން މް ކުރުމަށް  އި މްގެ ދަށުން އައިސްޕްލާންޓް ޤާ ފިޝަރީޒް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާ  
 

ބާނާ  މަސްވެރިން  މަްޤަޞދަކީ  މަްޝރޫޢުގެ  ދޫކުރުމުގެ  ލޯން  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޑެވެލޮޕްމެންޓް    ފިަޝރީޒް 
މަސް   ތާޒާކަންމަތީގައި  ގެންދެވެންދެން،  ފެކްޓްރީތަކަށް  ނުވަތަ  އުޅަނދުފަހަރަށް  މަސްގަންނަ  މަސް، 
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ފޯރުކޮށް އައިސް  މަސްދޯނިދިނުމަ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ބެހެއްޓު  ށާއި  މަސްވެރިންނަށާއި  މުގެ  ފަހަރުގައި  މަގު 
 އިންސައްތައެވެ. 8ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ މި ލޯންގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ  އޮޑިވެރިންނަށް ފަހިކޮށް

 
ާޤއިމް  ޓަނުގެ(    25ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް )  7ރާއްޖޭގެ  ފިަޝރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  

އިންސައްތަ   8ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިަޝރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް    2014ކުރުމަށް  
މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި    15އިންޓަރެސްޓާއެކު ދޫކުރި  

 އެވަނީއެވެ. 
 

# 
އައިސްޕްލާންޓް  
 ޤާއިމްކުރާ ރަށް 

 ތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ތަފްޞީލް މަސައްކަ 

 ގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި  2018އޮގަސްޓް  2 ނ. ޅޮހި 1

 ގައި ވަނީ އައިސް ވިއްކަން ފަށާފައި.   2017ޖުލައި  16 ރ. އަލިފުށި 2

    ގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި. 2019އޮގަސްޓް  1 ބ. ތުޅާދޫ 3

   ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި.ގައި   2018ޖެނުއަރީ  24 ތ. ހިރިލަންދޫ  4

 . ފަށާފައި އޮޕަރޭަޝން ގައި 2017 އެޕްރިލް 18 ގއ. ދެއްވަދޫ  5

 ގއ. ކޮލަމާފުށި  6

  އޮގަސްޓް  16ގައި އޮޕަރޭަޝން ފެށުމަށްފަހު،  2016ޑިސެމްބަރ  20
  .ހުއްޓާލާފައި އޮޕަރޭަޝން މަސައްކަތައް މެއިންޓަނަންސް ގައި 2017

 ކުރަމުންދަނީ. މިހާރު އޮޕަރޭޓް 

 ގައި އޮޕަރޭަޝން ފަށާފައި.  2017ނޮވެމްބަރ  ގއ. ދާންދޫ  7

 

  27މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު ސިސްޓަމް، މަސްދޯނިފަހަރުގައި ހަރުކުރުމަށް    3.84 4.1
 ގައި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުން.    2019މާރިޗު  

 
ލައްކަ    7މިލޯނަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭ ެއންމެ ބޮޑުޢަދަދަކީ    ފަރާތަކުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި.  9މިލޯނަށް އެދި ޖުމްލަ  

އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު ލޯނަށް    ދޫކުރުމަށްޓަކައި ިއވެލުއޭޝަންެގ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  . ލޯނުރުފިޔާއެވެ 
ނަމަވެސް ލޯނު ެއއްބަސްވުުމަގިއ ސޮިއ ކުރުމަށް   ފަރާތަކަށެވެ.    2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެިއން ލޯނު ލިބިފައިވަނީ  

އާ ުގޅިެގން ފުރަބަންދު ކޮށް ފުރަބަންދު    19- ފަރާތުން ދަނީ ސޮއި ކުރުން ލަސް ކުރަމުންނެވެ.  އަދި ކޯވިޑް  1އެންުގމުން  
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ހަރަށް ލޯނު ނެުގން ފަސް ވަނަ އަ  2012އުވާލުމުން އެއްބަސްވުުމަގއި ސޮއި ކުރުމަށް އެންުގމުން ެއފަރާތުން އެދެނީ  
ވަނަ އަހަރު    2020ަވނަ ފަރާތުން ވެސް ެއއްބަސްުވމުަގއި ސޮއި ކުރުމަށް ނަިއސްވާތީ،    2ކުރުމަށް އެދެމުންނެވެ.   

 ލޯނު ވަނީ ދޫނުކުރެިވއެވެ.    2ނިމުނު އިރުވެސް މި 
 

ލޯނު   އިން  ފައިސާ  ލޯނު  ކަނޑައެޅި  ލޯނަށް  އާރު.ެއސް.ޑަބްލިޔު  ދޫކުރުމަށްޓަކަިއ  އެހެންކަމުން 
ަގއި މަޝްވަރާވަނީ ކޮށްފައެވެ.  މިމަޝްވަރާަގއި ލޯނު   2020ސެޕްޓެމްބަރ    28އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ާއއެކު އޮންލައިންކޮށް  

ދޫކުރުމުެގ މަރުޙަލާ އަވަސް ކުރުމުެގ ޮގތުން ލޯނު ދޫކުރުމުެގ އުޞޫލަށްވަނީ ބަދަލުތަކެއް ެގނެވިފަެއވެ.  އެބަދަލަކީ ލޯނު 
ހު މިނިސްޓްރީެގ  އެޕްލިކޭޝަން  އިވެލުއޭޝަން  ޓެކްނިކަލް  އެޕްލިކޭޝަންެގ  ބަދަލުކޮށް،  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ށަހަޅާނީ 

ނިންމާ  ފޮނުވުމަށް  އެޕްލިކޭޝަންތައް  އަށް  ެއސް.ޑީ.އެފް.ސީ  ބެލުމަށް  ކެޕޭސިޓީ  ފައިނޭންޝިއަލް  ބަލައި،  ފަރާތުން 
 ކާިއ ހިއްސާކޮށްފަެއވެ. އުޞޫލުވަނީ އިސްލާޙުކޮށް މިނިސްޓްރީެގ ކަާމުގޅޭ ފަރާތްތަ

 

 އާ ގުޅިގެން ބޮޑުކަންނެލި ޕްރޮސެސްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރި ލޯން ޕްރޮގްރާމް   19- ކޯވިޑް  4.2
 

މެދުވެރިކޮށް    100 އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ  ވަނީ  ލޯނު  ރުފިޔާެގ  މިލޯނު    06މިލިޔަން  ދޫކޮށްފަެއވެ.  ވަނީ  ކުންފުންޏަކަށް 
- ެގ ތެރޭަގއި މަސްަގންނަ ކުންފުނިތަކުން ކޯވިޑްދުދޫކުރުމުގެ މަޤްޞަދޫކޮށްފައިވަނީ އެމް.އޯ.ޔޫ އެްއެގ ދަށުންނެވެ.  ލޯނު  

ޖެއިން  ެގ ޕެންޑަމިކް ދުަވސް ަވރުަގއި ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްެވރިން ބާނާ މަސް ަގންނަ ކުންފުނިތަކުން މަސް ރާއް  19
ނުކުރެވި އެކްސްޕޯޓް  ދީ   ބޭރަށް  ލުޔެއް  އެކުންފުނިތަކަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާތީ،  ދަތިކަން  ފުލޯެގ  ކޭޝް  މުއްދަތުަގއި  ވި 

 ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ތަކުން ބާނާމަސް ަގތުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމުެގ ޮގތުންނެވެ.

 

އިންނާއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް މިމިނިސްޓްރީގެ ލޯނު  އާ ގުޅިގެން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް    19- ކޯވިޑް  4.3
 މަސްދުވަސް ފަސްކޮށްދިނުން.    9ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް  

 
 ެގ ނިޔަލަށެވެ.   2020ޑިސެމްބަރ އެޕްރީލް އިން ފަސް ކޮށްދީފައިވަނީ މިލޯނުތަކުެގ ފައިސާ ދެްއކުން 

 

 މަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ވިޔުގަ ބެލެހެއްޓުން.  ދޮށީގެ   4.4
 

މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް   ،ފިޝަރީޒްރާއްޖޭގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިދާއާއި ލާާބޔަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެކުލަވާލާފައިވާ    އިންރއެގްރިކަލްޗަ ދަށުން  މަޝްރޫއުގެ  ޤާއިމްކުރުމުގެ  އޮއިވާލިކަނދުފަތި  ވިޔުގަ    56ހިންގާ  ކަނދުފަތީގެ 
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20 
 

ގޮތުން މަރާމާތުކޮށް،    ،ދެމެހެއްޓެމުގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  އަވަސް  ވީއެންމެ  ކަނދުފަތިތައް  ގެއްލުންލިޭބ  އެކިސަަބބުތަކާހުރެ 
 ަބދަލުގައި އަލުން އެޕޮޒިޝަންތަކުގައި ކަނދުފަތި ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ މިސެކްޝަނުން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަނދުފަތިތަކުގެ

ގެ ވަރަށްޮބޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ. ކަނދުފަތި ވިޔުގަ ެބލެއްޓުމުގައި މަސްވެރިންނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާތަކު
ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މުސްތަޤްަބލުގައި އެއްާބރުލުން ލިޭބނެ ކަމަށް އުއްމީދު އެއްާބރުލުން މިއަހަރު އެދެވޭގޮތެގައި ލިިބފައިވާ

ކަނދުފަތި ވަނީ    13ދަތުރުއެއް ކުރެވި އެދަތުރުތަކުގައި    6ކުރަމެވެ. މިއަހަރު ޑިސެމްަބރ ނިޔަލަށް ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށް   
 ޤާއިމު ކުރެވިފައިއެވެ.

 
ü ި1 ގެ ދަތުރުޤާއިމުކުރުމު ކަނދުފަތި އޮއިވާލ  

 ގާއިމުކުރުމުގެ  ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި  ންނިސްޓްރީމިމި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ފައިދާއާއި ލާަބއަށްޓަކައި
އި އަދި  ޅ. އަތޮޅު  ނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށާއުތުރުން ށ. އަތޮޅުން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ

ލޯޮބޑު ދަތުރުއެވެ.  ފާދޫ ކަނދުފަތީގެ ޮބއިފަތި ހަރުކުރުމާއި މާލެ އަތޮޅު މާފުށީ ކަނދުފަތީގެ ޮބއިފަތި ހަރުކުރުމަށް ކުރި  
 އަށެވެ.  2020ފެުބރުއަރީ  16ފެުބރުއަރީން  11ދޯނީގައި 

É Í¡wÉr  ËzÍwÍtÏ~ÍrÍuËsÊµ É~ÉyÉª Í¡Ós -  : 

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި   11.5ށ/ ފޮނަދޫ އިރުއުތުރުން 

 : ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މި 

 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ    މުޙައްމަދު އަޒްހީމް  .1
 ޓެކްނީޝަން   އިްބރާހިމް ޢަލީ   .2

   އ. ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު މިއުވާން ޢާމިރު   .3

 
ü ު2 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރ 

 
އުތުރުން ކ. ދިއްފުށީ އިރުން ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ  ރާއްޖޭގެ މި ދަތުރަކީ

މާރޗް    1  ދަތުރުއެވެ. މި ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ކުރި  ނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށާކަ
 ދޯނީގައެވެ." ލޯޮބޑު" ،މާރޗް އަށް 2އިން 

 

   :ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވިފައިވާ
 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  13ކ. ދިއްފުށީ  އިރުން 

 މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ: 
 ޓެކްނީޝަން    އިބްރާހީމް ޢަލީ   .1
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 ޓެކްނީޝން    ޔޫސުފް ޙަސަން ފުޅު   .2
 އެސިސްޓެންޓް  ޓެކްނީޝން     ޢަލީ ވަޖީޙް   .3
 އ. ޓެކްނީޝން   މުޙައްމަދު މިޢުވާން ޢާމިރު   .4

 

ü ު3 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރ     
ލާަބއަށްޓަކައިރާއްޖޭގެ   ފައިދާއާއި  މަސްވެރިންގެ   މި  މަސްވެރިކަމާއި 

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން   ގާއިމުކުރުމުގެ ނިސްޓްރީ ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިމި
ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ    ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން  ނދުފަތި  ކަ  6އުތުރާއި 

ކުރި  ޤާއިމުކުރުމަށް އޯގަސްޓް   23   ވެ. މި ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީކެދަތުރެ 
 ދޯނީގައެވެ. " ލޯޮބޑު" ،ސެޕްޓެމްަބރ އަށް 9އިން 

   :ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވިފައިވާ
 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  17ކ. ގާފަރު އިރުން  .1

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  28ފ. ހިމެތީ ހުޅަނގުން  .2

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  9ތ. ގުރައިދޫ އިރުދެކުނުން  .3

 މޭމު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި 15ގދ . ނަޑައްލާ ހުޅަނގުދެކުން  .4

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  11.5ފުވައްމުލަކު ދެކުނުން  .5

 މޭލު ބޭރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި   10ފުވައްމުލަކު އިރުން  .6
 

 ަބއިވެރިވެފައިވަނީ:މި ދަތުރުގައި 
 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   -ޙައްމަދު އަޒްހީމްމު .1
 ޓެކްނީޝަން  -އިްބރާހިމް ޢަލީ   .2
 ޓެކްނީޝަން  –ޢަްބދުލް މަޖީދު މާހިރު  .3

 
ü ު4 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރ 

 
 ގާއިމުކުރުމުގެ ނިސްޓްރީ ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިމިމި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ފައިދާއާއި ލާަބއަށްޓަކައި

ދަތުރުއެވެ.  ކުރި  ނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށްދެކުނުން ލ. އަތޮޅުން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ  ކަ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ
 ދޯނީގައެވެ." ލޯޮބޑު" ،އޮކްޓޯަބރ އަށް 1ސެޕްޓެމްަބރ އިން  23  މި ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ
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 : ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވިފައިވާ
 

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި   10ލ. ފަރެސް ދެކުނުން 
 މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ :

 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   -ޙައްމަދު އަޒްހީމްމު .1
 ޓެކްނީޝަން  -އިްބރާހިމް ޢަލީ   .2
 ޓެކްނީޝަން –ޢަްބދުލް މަޖީދު މާހިރު  .3

 
ü ޮ5 ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރުއިވާލި ކަނދުފަތި އ 

 
އަތޮޅުން    ރާއްޖޭގެމިދަތުރަކީ   އދ.  އަތޮޅާއި  ރ.  އުތުރުން 

ކަ ޤާއިމުކުރުމަށްކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ   ކުރި  ނދުފަތި  މި  ދަތުރުއެވެ.   
ދަތުރުގައި އދ، އަތޮޅުން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯރޓް ކޮށްގެން 

އޮންނަ ކަނދުފަތިވަނީ އެކަނދުފަތި    ޤާއިމުކުމަށް ދިޔަ އދ. މާމިގިލީ ޭބރުން
އޮންނަ ޕޮޒިޝަނުން  ފެނިފައިއެވެ. އަދި އެކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން ނުދާކަން 

ނަންަބރ ކަނދުފަތީގެ    469ވަނީ ޔަޤީން ކުރެވިފައިއެވެ. މި ދަތުރުގައި ރ. ދުވާފަރަށް ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ މިނިސްޓްރީ  
 ދޯނީގައެވެ." ލޯޮބޑު " ،ނޮވެމްަބރ އަށް 10ނޮވެމްަބރ އިން  5 ކޮށްފައިވަނީމި ދަތުރު ޮބޔާ ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ. 

 
 : ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވިފައިވާ

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  16.8ރ. ހުރާ ހުޅަނގުން 
 

 : މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ
 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ    ޙައްމަދު އަޒްހީމް މު .1
 ޓެކްނީޝަން   އިްބރާހިމް ޢަލީ  .2
 ޓެކްނީޝަން   ޢަްބދުލް މަޖީދު މާހިރު   .3

 
ü ޮ6 އިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރުއ 

 
ދަތުރުއެވެ.  ކުރި  ނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށްކަ  3ދެކުނުން ޏ. އަދި ސ. އަތޮޅުން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ    ރާއްޖޭގެ  މިދަތުރަކީ
މި ދަތުރުގައި ޏ . އަދި ސ، ދޯނީގައެވެ. " ލޯޮބޑު" ،ޑިސެމްަބރއަށް 14ނޮވެމްަބރ އިން  29  ކޮށްފައިވަނީ މި ދަތުރު 
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ކަނދުފަތި  މިނިސްޓްރީގެ  ގެނެސްފައި  ހޮވައިގެން  ކަނޑުން  އަތޮޅަށް 
ކަނދުފަތިގެ ޮބޔާއި މި ދަތުރުގައި ވަނީ    477އަދި    426ނަންަބރ  

 ހަވާލުވެފައިއެވެ.
 

 : ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވިފައިވާފަތި މިދަތުރުގައި ކަނދު

 
 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި   15ޏ ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގުން  .1

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  13ސ. ހިތަދޫ ހުޅަނގު އުތުރުން   .2

 މޭލު ޭބރުން އޮންނަ ކަނދުފަތި  13ސ. ގަމު ހުޅަނގު ދެކުނުން  .3

 
 

 ަބއިވެރިވެފައިވަނީ :މި ދަތުރުގައި 

 
   އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް.  ސ -އަޒްހީމް މުޙައްމަދު .1
 ޓެކްނީޝަން  -އިްބރާހިމް އަލީ   .2
 އ. ޓެކްނީޝަން   –މުޙައްމަދު މިޢުވާން ޢާމިރު   .3

 
 

ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގުއަދާކުރާ ގޮތަށް   4.5
 ދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު. 

 ގެނެވުނެވެ. އޭގެތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ ސެޓު  10  ޖަޕާނުން    މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިގުމުއްދަތުގައި އަގުއަދާކުރާގޮތަށް •
ާބކީ އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއް ފަރާތުން ނުގެންދާތީ   ފަރާތާ  8ރީއާއެކު އެގްރީމެންޓްކުރީ މިނިސްޓް އަހަރާއި ހަމަޔަށް

 ވެ. ޓެއަެބހުއްސެންޓަރގައި   ސެޓް ފެޑް 3
މިއަހަރަށް  ތުތިބޯވަދިލަމަހުގެ ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ނަގާފައިވާ  ގޮތަށް  އަގުއަދާކުރާ  ދިގުމުއްދަތުގައި  އިސާ ފަ  އާލާތް 
)ދެލައްކަ ސާޅީސްނުވަހާސް    249,018.73. ޖުމްލައަގު  ވެޏެކަންނުއަރީމަހަށް އެ އެންމެ ފަރާތަކުން ޖެދައްކާފައި ވަނީ

) ހަތަރުހާސް ހަރުސަތޭކަ    4,446.77އެކު މަހަކު  މަސްދުވަހުގެ ގްރެސްޕީރިއަޑަކާ  4އަށާރަރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިންލާރި (  
 ސާޅީސްހަރުފިޔާ ހަތްދިހަހަތްލާރި( އެވެ. 

 މިމަސްވެރިކަމުން ނަފާ   މައްސަލާގައިސް ނުގަންނަވަދިލަމަ ތުތިޯބ  މިފްކޯއަށް  އިކަށާތަ ޓްސޯގައި ރެޙާލަތު  ގ19ެ-ކޮވިޑް •
ތަކުން  ތްފަރާމިއަލާތްތައް ގެންދިޔަ    އެދި    ހަދައި ދިނުމަށް  ލުއިގޮތެއް  އަގު އަދާކުރުމަށް  ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވާތީ،ނުލިިބ  
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 ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. ޖެޓް ސެކްޝަންަބ  ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން
 ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތެއް އެންގޭނެއެވެ. ލިުބމުން، އާލާތް ނަގާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ

ސަރުކާރާ  ޕަރޭޝަންކޯ  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އީ.އެމް.އެސް ދިވެހި  ތައްޔާރުވެފައިވާ ދެމެދު    އާއި  ސޮއިކުރަން 
 ނިމުމުން ތުތިޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން   މަރުޙަލާ ކަމުގައި ވާތީވެ، އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކޮށް  ފަހުވަނީ  މް.އޯ.ޔޫ މިހާރުއެ

ފަރާތްތަކަ ނަގާފައިވާ  އާލާތް  ދައްކަންޖެހޭ  ށްކުރުމަށް  ގޮތަށްވަނީ    ފަރާތް  ފައިސާ  އަންގާ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ 
 ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މް  އި އައިސްޕްލާންޓު ޤާ  4.6
 

މަސްދޯނިފަހަރަށް    ގެންދިޔުމަށްޓަކައިހަމައަށް    ގަންނަ ފަރާތްތަކާމަސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތަޒާކަންމަތީ  
ތަކުގައި އައިސް ޕްލާންޓްތައް ާޤއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުބޭނުންވާ އައިސް  

ފީއަލީގައި  ތެރެއިން   ފ.  އަދި  ގާފަރު  ކ.  މަޑުއްވަރީ  އައިސްޕްލާންޓް  25ރ.  )ޓަނުގެ  ސްޓޯރޭޖާ  50    އެކު( ޓަނުގެ 
 ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.  ާޤއިމްކުރުމު

ގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި ވީ.އޭ.އެމް  2019ނޮވެމްބަރ    13ގާފަރު ގައި އައިސްޕްލާންޓް ާޤއިމްކުރުމަށް    މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.  ރ.
ލިމިޓެޑާއެންޑް ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ސޮ  ވަނީ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެއްބަސްވުމުގައިއެކު  މުއްދަތައް  އިކޮށްފައެވެ.  ވާ 

ނިންމާފައި  މިދެ  2020އޮގަސްޓް    13އެއްބަސްވުންތައް  ނުވާތީ    އައިސްޕްލާންޓްތައް  ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ގައި 
 އައިސްޕްލާންޓްގައި މިހާރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ފައުންޑޭަޝން އަދި ވަށާ ފާރުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ންމާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަޑުއްވަރީ އައިސްޕްލަންޓްގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނި  ގާފަރު އަދި ރ.   : ކ. 1ތާވަލް  
 ގޮތުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލުން 

 އިތުރު ތަފްޞީލް  މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް އައިސްޕްލާންޓް  ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ތާރީޚް 
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު    3 2020ޑިސެމްބަރ  7 ގާފަރު  ކ. 2020ނޮވެމްބަރ  24 ބީލަން  ފަރާތަކުން 

މިމަްޝރޫޢުއަށް   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ބޮޑުވުމާއި  ބަޖެޓަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އަލުން   ނުވުމުގެ ސަބަބުން  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު 

  8ވަނަ އިޢުލާން  2އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމައި  
ވަނީކޮށްފައެވެ.  2020ޑިސެމްބަރ   ވަނަ  2ގައި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ    ނާއިޢުލާ ބީލަންތައް  ގުޅިގެން 
 އެވެ.  2020ޑިސެމްބަރ  17ތާރީޚަކީ 
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ހުށަހަޅާ   2 2020ޑިސެމްބަރ  9 މަޑުއްވަރީ  ރ. 2020ނޮވެމްބަރ  29 ބީލަން  އެއް  ފަރާތަކުން  ފައިވާއިރު 
ކަ މިމަްޝރޫޢުއަށް  ނޑައަޅާފައިވާ  ބީލަން 

ވުމާ ބޮޑު  ބިޑް  ބަޖެޓަށްވުރެ  އިވެލުއޭަޝން އެކު 
ފޮނުވާފަ ކޮމެޓީއަ ކުރަން  އިވެލުއޭޓް  ވަނީ  ށް 

 ަޝރުތު ހަމަވާ ބީލަމެވެ. 
  

 ގާފަރު އައިސް ޕްލާންޓް ފޮޓޯ ކ.

 

 

 

 

 

  ފޮޓޯރ. މަޑުއްވަރީ އައިސްޕްލާންޓް

ވާލާފައެވެ. ފުރަތަމަ  ބީލަމަށް ހުޅުގައި ވަނީ  2020ސެޕްޓެމްބަރ    20ފީއަލީގައި ާޤއިމްކުރާ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް    ފ.
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.    2ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ   ބީލަން  މިމަްޝރޫޢުއަށް   2ފަރާތަކުން  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުންވެސް 

ރެ ބޮޑުވުމުން ޓަށްވުސް ލިބިފައިވާ ބީލަންތައް ބަޖެނުންވެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވުމު
  ކުންފުންޏާކާ  ފީއަލީ ބީލަން އިވެލުއޭަޝން ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މިފަދަ މަްޝރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ާޤބިލް  ފ.

ކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިަޝރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް މިމަްޝރޫޢު    ޙަވާލު
 ރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ޙަވާލުކު

 އައިސްޕްލާންޓު ޤާޢިމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ  -1
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 ކަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތަ  3ދަ އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއް އަހަރު ވަނަ 2020

 

 މަޝްރޫޢުތައް ސައުދީ ފަންޑުން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   4.7
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުމުރާނީ ތަރައްޤީއަށް ސައުދީ ފަންޑުން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުގެ އުމުރާނީ ގޮތުން 

 ގައިއެވަނީއެވެ.   2ކުރުމަށް ރާއްވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތާވަލް 

 ލޯނުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް : ސައުދީ ފަންޑުން ނަގާފައިވާ 2ތާވަލް 

 މަޤްޞަދު  ޢަދަދު  މަޝްރޫޢު 

)ހއ.    5 . އައިސްްޕލާންޓް ޤާއިމްކުރުން 1 އައިސްްޕލާންޓް 
ދިއްދޫ، ށ. ކޮމަންޑޫ، އއ. 
ރަސްދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، އަދި  

 ލ.މާމެންދޫ( 

ލިބުމުގެ   އައިސް  ދިމާވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ރާއްޖޭގެ 
 ށް ޙައްލެއް ހޯދުން ދަތިކަމަ

ސީވޯޓަރ  2 ރެފްރިޖިރޭޓެޑް   .
 ސިސްޓަމް )އާރު.އެސް.ޑަބްލިއު( 

ލިބުމުގެ   އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު  50 އައިސް  ދިމާވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ރާއްޖޭގެ 
 ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުން 

މަސްވެރި   އުޅަނދު ބަނުން  1 . ނެކްޖެނެރޭޝަން މަސްދޯނި 3 އައު  ޒަމާނީ  ޚަރަދުކުޑަ  ފަރުމާކޮށް،  އުޅަނދެއް 
 އުޅަނދު މަސްވެރިކަމަށް ނެރުން 

 މެރިކަލްޗަރ/އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  ކޭޖް  100 . ކޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން 4

ފެސިލިޓީއެއް  5 ފީޑް  ފިޝް   .
 ޤާއިމްކުރުން 

 އުފެއްދުން  މެރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފީޑް ފިޝް ފީޑް ފެސިލިޓީ  1

ފެޑް  6 ހުންނަ  ހުޅުމާލޭގައި   .
މެޝިނަރީޒް   ބޭނުންވާ  ސެންޓަރަށް 

 ހޯދުން 

ފެޑް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް   މެޝިނަރީޒް  ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 
 ހަލުވި ކުރުން 

ހިންގާ  7 އޮަޕރޭޝަން  މިފްކޯގެ   .
ގިރީ   އޮތް  ކަނޑު  އަދި  ކޫއްޑޫ 

 އަްޕގްރޭޑް ކުރުން 

މައްސަލައަށް    ގަތުމުގެ  މަސް  ދިމާވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ޙައްލެއް ހޯދުން 

ގދ.  2 . މަސް ފެކްޓްރީ ޤާއިމްކުރުން 8 އަދި  މުލައް  )މ.   .
 ތިނަދޫ( 

މައްސަލައަށް   ގަތުމުގެ  މަސް  ދިމާވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ޙައްލެއް ހޯދުން 

 
ކޮމަންޑޫ،   ހއ. ދިއްދޫ، ށ.ޓްތައް ާޤއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ  ސައުދީ ފަންޑުގެ ދަށުން ާޤއިމްކުރާ އައިސްޕްލާން

 ގައެވެ.    މާމެންދޫ ކުޑަހުވަދޫ، އަދި ލ. އއ. ރަސްދޫ، ދ.
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ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރީން ހިންގި ސަޕޯރޓް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ފޯރ ދަ ފިޝަރީޒް    2005 4.8
 އައިސްޕްލާންޓްގެ ތަފްޞީލް   4ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ސެކްޓަރގެ ދަށުން  

 ރައިދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް ތ. ގު  
ގައި ވެފައިވާ "   2014ފެްބރުއަރީ    19އައި.އޯ.އެފް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު  

އެއްަބސްވުން ހިންގުމުގެ  ގަނެ  ކުރާގޮތަށް  އަގުއަދާ  އައިސްޕްލާންޓް  ގުރައިދޫ  އެއްަބސްވު"  ކޮޅުމަޑުލު  ގައިވާ  މުމި 
،  އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ޕްލާންޓުގެ އަގުގެގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތީވެ  ،ގޮތުގެމަތިން

ރެވެނިޔު 2020ފެުބރުއަރީ    02އެއެއްަބސްވުން    އިސްވެދެންނެވުނު އިންލޭންޑް  މޯލްވްސް  އެކަން  ބާޠިލްކޮށް  ގައި 
ބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް އޮތޯރިތީއަށް ވާނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ދަޢުލަތަށް ލި 

 ސެކްޝަނުން ސަރީއަތަށް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. 

އެފް    އައިސް އެ   އެންޑް  އެޗް  ފާރމެއްކަމުގައިވާ  އޮޑިޓް  އަމިއްލަ  އަގުކުރުމަށް،   ވިއްކާލުމަށް  ޕްލާންޓް 
އަގުކޮ އަގަކީ  އެކައުންޓެންޓްސްއިން  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެފަރާތުން  )ފަސްމިލިޔަން   5,113,929.21ށް 

އެއްލައްކަ ތޭރަހާސް ނުވަސަތޭކަ އޮނަތިރީސް ރުފިޔާ އެކާވީސްލާރި( އެވެ. މި އަގަށް އައިސް ޕްލާންޓު ވިއްކާލުމުގެ 
 ޔެ ހުއްދަ ލިިބފައިވެއެވެ.ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށްލ2020ިއޮކްޓޯަބރ  15ދައަށްއެދި  ހުއްދަ

އެ އައިސް ޕްލާންޓް ވިއްކާލުލުމުގެ ހުއްދައާއެކު ޕްލާންޓް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ިބމާެބހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
އިން ވަކިގޮތެއް އަންގާފައި ނުވާތީވެ އަލުން އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް 

 ަބޖެޓްސެކްޝަންގައި ވާނީ ދަންނަވާފައެވެ.

 ހއ. އިހަވަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް  
ގައި  2020މޭ  23ކައުންސިލުތައް ާބރުވެރި ކުރުވުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އެއްއަމާޒު ކަމުގައިވާތީވެ، 
ލްގެ އިދާރާގެ ސިޓީއަކާއެކު އެޕްލާންޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސި

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ހަވާލުކުރުމާމެދު މިމިނިސްޓްރީގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދިފައިވާތީވެ، އެޕުލާންޓު 
 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަވާލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރަމުންދެއެވެ.

 ފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް ގދ. ތިނަދޫގައި ޤާއިމްކޮށް  
 

މި ޕްލާންޓް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )މިފްކޯ(ގެ ފަރާތުން އަގުއަދާކުރާ ގޮތަށް 
 ބަލަހައްޓަމުންދެއެވެ.
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 ޅ. ފެލިވަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް  
 

ނީލިމިޓެޑް )މިފްކޯ(ގެ ފަރާތުން އަގުއަދާކުރާ ގޮތަށް މި ޕްލާންޓް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެ
 ބަލަހައްޓަމުންދެއެވެ.

 

 މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.   ކުއަރކަލްޗަރ/މެރިކަލްޗަރ ފިޔަވައި އެ 4.9
 

 ތަކަށެވެ. ފަރާ 2ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ  2020
 

 އެކުއަރކަލްޗަރ/މެރިކަލްޗަރ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.  4.10
 

 އެއް ނުެވެއވެ. ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ ހުއްދަ ދޫކޮށްފަ 2020
 

 މޮނިޓަރ ކުރުން.  މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު   4.11
 

ރަށަކާއި    5މަސްވެރިކަމަށާއި އެކުއަރކަލްޗަރގެ މަސައްކަތަށް ދިގުމުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅުގެ ތެރެއިން  
 ފައިވެއެވެ.ފަޅު މޮނިޓަރ ކޮށް 01

 

 މޯފާ ދޯނީގެ އަޕްޑޭޓް  4.12
 

 . އެވެވާފަފޮނު  ސިޓީ ގައި ވަނީ 2020މާރޗު  10 ތަކަށް ލޫމާތު ހޯދުމަށް ރަށުކައުންސިލްޢުމަގުޅޭ މޯފާ ދޯނިތަކާ

ގައި   2020މާރޗު    18  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މޯފާ ދޯނިތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށާއި އޮޑިވެރިންނަށް ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  
 ފެކްސް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

ގެ ތުފަރާ  9ނުވާ    ދައްކާފައި  ކުރުމުންވެސް ލޯނު  ޙުކުމްތެރެއިން ލޯނު ދެއްކުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓުން    މޯފާ ދޯނި ލޯނުތަކުގެ
ތަންފީޒު ހުށައެޅުމަށް  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  އޮފީ  ކުރެއްވުމަށް  ޖެނެރަލްގެ   ސިޓީގައި    2020އޮކްޓޯަބރ    14ށް  ހައެޓާރނީ 

  ވެއެވެ. ފޮނުވާފައި
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ފަރާތަކަށް  6އަހަރު ދުވަސް   2އިން ފެށިގެން އިތުރު    2019  ޖުލައި 7މޯފާ ދޯނި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު ދެއްކުމަށްޓަކައި  
 ށްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސައެކު  މި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާގައި     2020ނޮވެމްަބރު    15  އަންގައި  ދެވިފައިވާކަން

   .ވެއެވެ ފޮނުވާފައި ސިޓީ

ނޮވެމްަބރ    24ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން    ށް ދަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދާންމިލޯނަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަ
 ގައި ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ. 2020

 

 އިންޖީނު ލޯން  4.13
 

ދީފައިވާ އިންޖީނުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އި  ފަރާތްތަކުގެ ދޯނީގައި އަޅަ ކުރާގޮތަށް އަމިއްލަ  މިނިސްޓްރީން ދިގު މުއްދަތުގައި އަގު އަދާ
ދެ އިންޖީނުގެ ނީލަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ  ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަަބުބން މިނިސްޓްރީއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  

 އަންގާ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  އޮފް ފިނޭންސްއަށް
ވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިދީއިތުރު ދެއަހަރުގެ މުއްދަތެއް    ކުރުމަށް  އި ޚަލާސްދައްކަ  މޯފާ އިންޖީނު ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު

  ވެއެވެ. ފޮނުވާފައި ސިޓީ ގައި 2020ނޮވެމްަބރ  25 އަންގައި މިނިސްޓްރި އޮފް ފިނޭންސްއަށް އެކަން އެކުގައި ލިސްޓާ
މަތިންވަނީ    ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަހަރު  ކޮށްދެއްކުމަށް ހަނދާންށް ދަނީ ފައިސާ  މިލޯނަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަ

 ގައެވެ.   2020ނޮވެމްަބރ  26ވަނީ  ވަނަ އަހަރު ސިޓީ ފޮނުވާފައި 2020ފަހުން  ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.  އަދި އެންމެ

މަންޓް ޑިޕާރޓް  ހޯއްދުމަށް އެދި  ލޫމާތުނުލިިބވާ ޭބފުޅުންގެ މަޢު  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއަށްމޯފާ އިންޖީނުގެ  
 ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ސިޓީގައި  2020ޑިސެމްަބރ  01ށް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނަ 

 

އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރު ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ   4.14
 . މަސައްކަތް   ގެ ހުށަހެޅުމު ތަކެއްޗާއި މަހުގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމަށް އެދި  

 
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި   5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯޓްގެ ާޤނޫނު( ގެ    79/31ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު ނަންބަރު  

އި  ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިޔު އިތުރުކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އެންމެހައި ތަކެއްޗާ
މަހުގެ   އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ދަށުން  އެާޤނޫނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ނުޖެހޭނެކަމަށް  ދައްކަން  ޑިއުޓީ  މަހުގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ގެ  ޗާއި މަހުގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމުބާވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރު ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެއް
 ރޭގައި:ތަފްޞީލްގެ ތެ
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އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް،  ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް )1
 އިން މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ ިޞނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން   )2
 ބަލަންޖެހެއެވެ.  އްޙަ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް އޮތްތޯދޫކޮށްފައިވާ ސަ

 

ކުރުމަށް ފަހު ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ ]ޑިއުޓީ އެގްޒެމްަޝން ފޯމް"    ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ )3
ޑީ.އީ  1)ޑީ.އީ   އެވެ.  ހު  1(  ލިސްޓާފޯމު  އެފޯމުގައިވާ  ކުރުށަހަޅާއިރު  މަޢާފް  ޑިއުޓީ  ތަކެތީގެ އެކު  ހުށަހަޅާ  މަށް 

  ން އެކު( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިަޝރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ހުށަހަޅަ)ސޮއި ނުވަތަ ސްޓޭމްޕް އަކާ  އިންވޮއިސް
 ށަހަޅާފައިވެއެވެ.ފޯމް ހު 427ފަރާތަކުން  18ލަށް ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަ ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު 

 

ތަކެތިން،މަސް އެކްސްޕޯޓް   އިމްޕޯޓްކުރާ  ކުރުމަށް  އިތުރު  ކަނޑަ  ކުރުމަށާއި، ވެލިޔު  ތަކެތީގެ   އަޅާޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް 
ކުރުމަށް   މަޢާފްވާނެއެވެ. އަދި ޑިއުޓީ    މަޢުލޫމާތު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް މިސެކްަޝނުން ފޮނުވާފައި

ކަސްޓަމް  މިމިނިސްޓްރީމޯލްޑިވްސް  އަށް  ސަރވިސް  ހުށަހަޅާ  ންސް  އެދި  ކުރުމަށް  މަޢާފް  ޑިއުޓީ  ކޮޕީ  ސިޓީގެ  ފޮނުވާ   
 ފަރާތަކަށްވާނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. 

 

ބާނާ   4.15 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ޞިނާޢަތު  ކަޅުބިލަމަހުގެ 
ވެފައިވާ   ކުރުމަށް  އެކްސްޕޯޓް  ޕްރޮސެސްކޮށް  ގަނެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަޅުބިލަމަސް  އެއްބަސްވުމާ 

 ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް 
 

ކަޅުިބލަމަހުގެ ޞިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާބނާ ކަޅުިބލަމަސް ގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް  
ސަރުކާރާ ކުރުމަށް  އެއްަބސްވުންއެކްސްޕޯޓް  ވެފައިވާ  އެކްސްކުލޫސިވިޓީ    އެކު  ލިިބދޭ   މަސްގަތުމުގައި އާއި  ތަކުން  އަދި 

 އޮފީހުން  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  ގައި  2020މާރޗް    02 އުވާލުމަށް  ޒޯންތައް  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކަޑައަޅާފައިވާކުންފުނިތަކުން  
 ފުޅު ލިިބފައިވެއެވެ. ލަފާ

ާބނާ  މަސްވެރިން  ވިއްކުމުގަ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި ކަޅުިބލަމަސް  ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި،  އި  ދަތިތައް  ދިމާވެފައިވާ  ހާރު 
 ގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  2020އޮގަސްޓް  09ލުމަށް ވާއިތުރަށް ހުޅުކަލުިބލަމަހުގެ ޞިނާޢަތު 

   ސިޔާސަތު   ގޮތުން އެކުލަވާލިގުޅޭ  މާނުދި  ކުރުމަށް ހުއްދަ  އި ބާނާމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސް ކަޅުިބލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގަ
 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.  2020ޖުލައި 14

މި    2020  ސެޕްޓެމްަބރ  20ނެވޭނެ އެންމެ ދަށްއަގު "ފްލޯ ޕްރައިޒް"  ގަކަޅުިބލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާމަސް  
 އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. ލުން މުރާޖާކޮށް ދަންނަވާ ގޮތަށް އަ
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 ރުފިޔާ  13.00  މަތި    ންކިލޯއި 1.5އި ކަންނެލި   ލަމަހާިބޅުކަ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުން ާބނާ -
 ރުފިޔާ  05.15ކިލޯއިން ދަށް      1.5ކަޅުބިލަމަހާއި ކަންނެލި    މަސްވެރިކަމުން ާބނާ ށީގެދޮ -

މަ  އިއަތޮޅުތަކުގަ  އުތުރުގެ ރަނގަޅުވުމުގެކަޅުިބލަމަހުގެ  މަސްވެރިންގެ   ސްވެރިކަން  ފެލިވަރުގައި  ސަަބބުން، 
ތިޭބ    ފުރުމަސްވިއްކުމަށް  މަސްކިރާނޭ  މަސްވެރިންނަށް  މަސް  ށ.  ،  ހަނިވެ  ޞަތުކިޔުދިގުވެ،  އަތުން ކީކިމިންޏަށް  ވެރިންގެ 

އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ެބލި   2020ނޮވެމްަބރ    9މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދެއް     ގިނަވުމުން،  ޝަކުވާ  މަސްނުގަންނަކަމުގެ   ގައި 
 ކަންތައްތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ެބލިެބލުމުން މިދަންނަވާ

   .ނެތުންއެ ފެސިލިޓީގައި މަސްގަތުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް މުވައްޒަފުން -
ސްޓޯރޭޖު - ކޯލްޑް  އަށް ުބރައިންޓޭންކާއި  އޮޕަރޭޝަން  ހުރިނިމަވެސް  ރަނިންގކަންޑިޝަންގައި   

 ގެނެސްފައިނުވުން. 
 ލެބޯޓްރީގައި ލެްބޓެކްނީޝަނުންނެތުން.  -
ފެކްޓަރީގެ   - ގެންގޮސްފައިވީނަމަވެސް  ފެސިލިޓީއަށް  އިކުވިޕްމަންޓްސް  ޕްލާންޓުގެ  ޕައުޗް  އަދި  ކޭނަރީ 

 މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިނުވުން.
 ށީގެންވާ ވާދަވެރި އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުން. މަސްގަތުމަށް އެކަ -
 މަސްގަތުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެސިލިޓީ އެއްމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރީހާލަތުގައިނެތުން.  -

 

ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މަސްވެރިންނަށް   4.16
 ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް މިހާރުން މިހާރަށް ޙައްލުކުރުން. 

 
 

 މިއަހަރު އެއްވެސް ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބައިވެރިވި ފެއަރތައް  4.17
 

ން ޑް އެކްސްޕޯރޓާސް އެސޯސިއޭޝަނުޕްރޯސެސަރސް އެންމޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑާއި މޯލްޑިވްސް ސީފްޑް  
ވަނަ އަހަރު ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ނޯތު އެމެރިކާ/ސީފްޑް ޕްރޯސެސިން ނޯތު އެމެރިކާ އަދި ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ގްލޯަބލް/ސީފްޑް  2020

ގުޅިގެން މި ދެފެއަރ އާ  19  . އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްޕްރޯސެސިންގ ގްލޯަބލް )ުބރަސަލްސް( ގައި ަބއިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ
 ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.
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 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަމްރީން ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   2020 4.18
 

ގެ މައިގަނޑު  ތަކުޕްރޮގްރާމް   ހިންގިވަނަ އަހަރުގައ2020ި  ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކްޝަނުން
ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިސިނާޢަތުން ލިޭބ  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަމަޤްސަދަކީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށާއި، ދިވެހި  

އަދި ދޮށީގެ   ތަކެކެވެ. ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް މަށް ރާވާފައިވާހިންގު މަ ގޮތުގައި ލިިބ ދިނުމުގެ ގޮތުން ފައިދާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަ
ވެރިކަން ކުރަމުންދާ މަސްވެރިން ފުނަށްފީނާގެން އެންވެރިކަން ކުރުމުގައި ދިވާމާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް  މަސް

"އެންވެރިކަން ކުރުމުގައި ހިރާސް ކުޑަކުރުން" މިނަމުގައި މަސްވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ  
 ރާވާފައެވެ.

ކިޔަވަމުންދާ  ތަކުގައި    ސްކޫލްއަދި ސާނަވީ   މާއްދާ  ދަރިވަރުންގެ ދަރިވަރުންމެރިން ސައިންސް  އެ  ކޮށްގެން  އަމާޒު  ނަށް 
ގެ މަޤްސަދުގައި " މެރިން މުށް އަހުލުވެރިކުރުވުތަކިޔެވުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތަށް ކުރުމާއި އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަ

ކުރުމަށް ސާނަވީ ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް    ސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން އަހުލުވެރިއަދި  މަ  2020ސައިންސް ކޭމްޕް  
އެޓް   ކެރިއަރ  ޔުއަރ  ލޯންޗް   " ސްކޫތަކުގައި  ދިނުމަށް  އުގަންނައި  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  ސިނާޢަތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ 

 ފައެވެ.ފިޝަރީޒް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރާވަ

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ޭބނުމުގެ ތަމްރީން، ލޭނު  
މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން، އަދި މަހާއި މަހުގެ އަގުއެއްކުރި އުފެއްދުން އުފެއްދުމަށް ތަމްރީން އަދި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އަގު  

( އެނަލިސިސް ތަމްރީން ރަށްރަށުގެ ކޮމިއުޓީތަކަށް ދިނުމަށް HCCPހުގެ އުފެއްދުން އުފެއްދުމަށް ދޭ ތަމްރީން )އެއްކުރި މަ
 ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ އަހަރު    2020 

 އަގުއެއްކުރި މަހުގެ އުފެއްދުން އުފެއްދުމުގެ ތަމްރީން   4.18.1.1
ކޮމިއުނިޓީތަކަށް މިޕްރޮގްރާމަކީ   ރަށްރަށުގެ  ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  ތައްޔާރު  އުފެއްދުން  މަހުގެ  މަހާއި 

ކަމާއެކު މަހުގެ   އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ރައްކާތެރި
ތައްޔާރުއު ރައްކާތެރިފެއްދުން  އެތަކެތި  ަބހައްކަމާ  ކޮށް  ކިޔަވައިއެކު  ަބއިވެރިންނަށް  ގޮތް   ދީފައިޓާނޭ 

އެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އުފައްދާ އުފެއްދުމަށް އަގު  ވާނެ
އެއްކުރި މަހުގެ   ާބވަތެއްގެ އަގު  5އަދި ތަފާތު  ކަނޑައަޅާނޭ ގޮތް ަބއިވެރިންނަށް ވާނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ.  

ާބވަތްތަކަކީ  ަބއިވެރިނަ ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އަމަލީ ގޮތުން  އުފެއްދުން 
ވެކިއުމް މަސް    ފިޝް ާބގާ، ފިޝް ޑްރަމްސްޓިކް، ފިޝް ޕިކްލްސް، ފިޝް ސްޓޭކް އަދި ސްޓާލައިޒްޑް

ދިގު މުއްދަތަށް ެބހެއްޓޭނޭ ާބވަތްތަކެއް ކަމުން މި އުފެއްދުންތައް   ންމެ އުފެއްދުމަކީވެސްހިމެނެއެވެ. މީން ކޮ
 ދިގުމުއްދަތަކަށް ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަންތައް ކުރާނޭ ގޮތްވެސް ަބއިވެރިންނަށް ވާނީ ުބނެދީފައެވެ. 
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 ތަކާއި ަބއިވެރިންގެ ތަފްސީލް: ތަމްރީން ހިންގާފައިވާ ރަށް

 ތާރީޚް ރަށްއަތޮޅާއި  #
 ަބއިވެރިންގެ އަދަދު

 ފިރިހެން  އަންހެން 
 15 20 2020ފެުބރުވަރީ  4ޖަނަވަރީ އިން  29 ރ. ހުޅުދުއްފާރު 

 

 ތުތި ބޯވަދިލަމަސް އަދި ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  4.18.1.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ގޮތުގައި ބޭނުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ
މާކަނޑުގެ ފުން ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ތުތި ޯބވަދިލަމަހުގެ )ޑައިމަންޑް ެބކް ސްކުއިޑް( މަސްވެރިކަން 

 ކޮށްގެން ތަމްރީން   މިމަސްވެރިކަން ދަސްކުރުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ހިންގުމަށް އިއުލާން ކުރުމުން އެކަމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ތަމްރީނެކެވެ. އަދި މީގެ އެތުރުން 
މަސްވެރިކަން"  ލޭނު  ކަންނެލި  "ޮބޑު  ދަށުން  ސިސާސަތުގެ  އަހުވެރިކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަމަށް  ޒުވާނުން 

 މިތަމްރީން ފްރޮގްރާމް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

ތަމްރީންތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ މިމަސްވެރިކަންތައް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މި
ދޯނި "ރީދޫ އުރަހަ" ދޯނީގައި ކަނޑަށް ނިކުމެ ަބއިވެރިންނަށް އަމަލީގޮތުން މިމަސައްކަތަކުގައި ަބއިވެރި 

 ކޮށްގެންނެވެ. 

 ތާރީޚް އަތޮޅާއި ރަށް #
 ަބއިވެރިންގެ އަދަދު

 ފިރިހެން  އަންހެން 
 32 00 2020މާރިޗް  12 – 7 ރ. ހުޅުދުއްފާރު 

 

 މެރިން ސައިންސް ވާރޗުވަލް ސެޝަން  4.18.1.3
" ގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބުބން ކޮންމެ އަހަރަކު މި  19ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި "ކޮވިޑް    2020

ސެކްށަންގެ ފަރާތުން ސާނަވީ ސުކޫލް ތަކުގައި މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒް ކޮށްގެން 
ވެ. މިހާލަތުގައި މިދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ "މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް" ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެ

އިންސްޓިޓިއުޓްއާ  ރިސާރޗް  މެރިން  މޯލްޑިވްސް  އިސްނަގައިގެން  މިސެކްޗަނުން  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ 
ގުޅިގެން "މެރިން ރިސާރޗް ވާރޗުވަލް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި ސެޝަން ތަކެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ 

 އެވެ. 

ތަކުގައި   ސީމެންޝިޕް، ރައްކާ  ސަލާމަތާއި  ތީކަނޑުމަމިސެޝަން  އަދި  ނެވިގޭޝަން   ތެރިކަން، 
ގެ ކޯސްޓް ގާރޑުގެ ފަރާތުން ސެޝަން ކުރިއަށް ލިއަޅުވާލައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަ  މައްޗަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ

އަދި   ވެއެވެ.  މަސްވެރިގެންގޮސްފައި  ފަރާތުން  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ތަންފީޒް   ފިޝަރީޒް  މިހާރު  ކަމުގައި 
އަލިއަޅުވާކު މައްޗަށް  ތަކުގެ  ޤާނޫނު  ޕްލޭންތަކާއި،  މެނޭޖްމަންޓް  ފޯރުކޮށްރަމުންދާ  މަޢުލޫމާތު   ލައި 
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މޯލްޑިވްސް  ދީފައިވެއެވެ.   ސެޝަން  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  އާލާތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  މަސްވެރިކަމުގައި 
ެބހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސެޝަން ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ފަރުތަކާ

ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑރ.  
 ނަޞީރު އެވެ. هللا ޢަްބދު

ތަކުގެ  ޕްރެކްޓިކަލް  މާއްދާގެ  މެރިން ސައިންސް  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ކުދިންނަށް  މެރިން ސައިންސް 
ކުރުމަ ތައްޔާރު  ގާޒީ ވީޑިއޯ  އަދި  އަމިނިއްޔާ ސުކޫލް  ހިރިޔާ ސުކޫލް،  ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތަކެއް  ށް 

ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުން ކޮށްގެން ނަގާފައި ވާނެއެވެ. މިވީޑިއޯތައް މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓް އަދި  
 ދެންނެވީމެވެ.ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމަށް ލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމުގައި 

މިސެޝަން ތަކަކީ ރާއްޖޭގައި މެރިން ސައިންސް މިމާއްދާ ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ަބއިވެރިވެވޭނެހެން  
ސުކޫލެއްގައި މެރިން ސައިންސް   26ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ  

ވެއެވެ.   ަބއިވެރިވެފައި   31އިން ފެށިގެން    2020ސެޕްޓެމްަބރ    26މިޕްރޮގްރާމް  ކިޔަވާ ދަރިވަރުން 
ނިޔަލަށް    2020އޮކްޓޫަބރ   މިކޮންމެ   6ގެ  މިގޮތުން  ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  ސެޝަންވަނީ 

 އާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.   150 – 70ސެޝަނެއްގައި 

ހާކަތާއި ގުޅިގެން މިސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަން "ގެ  19-ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ "ކޮވިޑް ×
ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ގިނަ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި ވާކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިސެކްޝަންގެ 
ކުރިއަށްގެންދާ  އަމާޒުކޮށްގެން  ކޮމިއުނިޓީތަކަށް  ރަށްތަކުގެ  އަދި  މަސްވެރިން  މަސައްކަތްތަކަކީ  ގިނަ 

 ންތަކެއް ކަމުގައިވާތީ މިހާލަތުގައި ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ނުވާނޭ ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއެވެ.ތަމްރީ

 

 ސިސްޓަމް ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ   4.19
 

ހިނގާނުހިގާ ގޮތް ަބލައި މަސްވެރިންނަށް ކަނޑުމަތީ ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމާއި،    ޙަރަކާތްތައް  މަސްވެރިކަމުގެ
ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކަ  މަސްވެރިންނާއި ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  އުޅަނދުތަކުގެ   ވެސަލް ވާ  ޤާޢިމްކޮށްފައި ،  އިމަސްވެރި 

ނިޒާމްގްމޮނިޓަރިން ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ރިސޯސަސް    ގެ  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް  ޭބންކްގެ  ވޯލްޑް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 
ލޮކޭޓިންގް ޑިވައިސްތައް ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ވެސަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވެސަލް  

ކުރިއަށް   ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތައް  ކުރިއަށް ގެންދާ  ަބދަލުކުރުމަށް  ޑިވައިސް އަށް  ކުރިއަށް    2020ލޮކޭޓީންގް  ގައި 
ޑިވައިސްގެ ޓެސްޓިން ފޭސްގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ 

 40ލައިސަންސް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އާންމުކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި މިގޮތުން  
 އުޅަނދެއްގައި މިޑިވަސް ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.
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 އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒަރވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރުން   4.20
 

ދަށުން ވޯލްޑްޭބންކް ޕްރޮގްރާމްގެ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް  ކުރިއަންގެންދާ  އެހީގައި  ގެ 
އުޅަނދެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އޮްބޒާވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް  އެމަޢުލޫމަތުތައް ނެގެމުންދެއެވެ.   15މަސްވެރިކަން ކުރާ  

އޮްބޒާވަރ   މަސްވެރި އިލެކްޓްރޯނިލް  ވަސީލަތެއް  އިންސާނީ  ހަރަކާތްތައް  މަސްވެރިކަމުގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ސިސްޓަމަކީ 
ދަތުރުގައި ަބއިވެރިކުރުމަކާ ނުލައި ވީޑިއޯ ބޭނުން ކޮށްގެން މަސްވެރި ދަތުރުތައް މޮނިޓަރކޮށް، މަސްވެރިދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު 

ކުރާ ލާޒިމް  ކޮމިޝަނުން  ޓޫނާ  އޯޝަން  އިންޑިއަން  ތައްޔާރު   5  ނަގައި،  ރިޕޯޓް  އޮްބޒާވަރ  ދަތުރުތަކުގެ  އިންސައްތަ 
 ކުރުމެވެ.

 

 ލައިސަންސް / ޕާމިޓް އަދި މަސްވެރި އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  4.21
 

ތިރީގައި   މަޢުލޫމާތު  ޕާމިޓްތަކުގެ  އަދި  ލައިސަންސް  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  ދޫކުރެވުނު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ދިޔަ  ވޭތުވެ 
 އެވަނީއެވެ. 

   698 -ވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް މަސް •
 18 -ޕްރޮސެސިންގް ލައިސަންސް  •
  23 -ސްމޯލް ސްކޭލް ޕްރިސެސިންގް ޕާމިޓް  •
 22 –އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސް  •
 170މަސްވެރި އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން  •

 އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުތައް  4.22
 

ކުރެވި،    ގާ ގޮތް ެބލުން ހަރުދަނާނމަސްވެރިކަން ހިނގާ ނުހިޅައި،  ފިޔަވަޅު އަމެދު    ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ
މިމިނިސްޓްރީން ލައިސަންސްދީގެން މަސްވެރިކަން މިއުޅަނދުފަހަރުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް  

ދުއްތަން ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނުގެ ރެންޑަމް ކުރާ އުޅަނދުތަކާއި ، ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީސްތައް އަދި މަހާއި މަހުގެ އުފެއް
މޮނިޓަރިންގް ހަރަކާތްތެރި   ކޮމްޕްލައަންސް  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި  އަތުލައިގަނެވުނު   އަދި  ވަނިކޮށް 

ގެ  19ކޮވިޑް  ނަމަވެސް،ވެއެވެ.  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ޭބރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންސްޕެކްޝަން
މިގޮތުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް ޝެޑިއުލް ކުރެވުނު ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިވިފައެއް ނުވެއެވެ.  

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 

   2020ޖުލައި  12 :ތާރީޚް  .1
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 އްދުހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަޙަ ސަރަހައްދު:
 ޙުސައިން ޒަމީލް  ، އަޙްމަދު ޝިފާޒް އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް   އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:
އުޅަނދު  ސްރީލަންކާގެ  ގެނައި  ބަނދަރަށް  ހުޅުމާލެ  ދަށުން  ެބލުމުގެ  ކޯސްޓްގާޑްގެ  ހިފަހައްޓައި  ކޯސްޓްގާޑުން 

 ގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.   03ސަތުސަރާނީ 
 

   2020އޮގަސްޓް  22 :ތާރީޚް  .2
 ހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަހައްދު ސަރަހައްދު:

 ޙުސައިން ޒަމީލް  ، އަޙްސަން މުޙައްމަދު  އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ބަނދަރަށް ގެނައި ސްރީލަންކާގެ އުޅަނދު ]މަތިލަ 
 [ ގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 03ޕުތާ 
 

   2020ޑިސެމްބަރު   01 :ތާރީޚް  .3
 ހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަހައްދު ސަރަހައްދު:

 ޙުސައިން ޒަމީލް  ، އަޙްސަން މުޙައްމަދު  އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

]ސެޖަން ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ަބނދަރަށް ގެނައި ސްރީލަންކާގެ އުޅަނދު  
 އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ގެ [ އުޅަނދ2ު

 
 2020އެޕްރީލް  06 :ތާރީޚް  .4

 އޯޝަން ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް :ފެސިލިޓީ 
 އަޙްމަދު ޝިފާޒް   ،ހުސައިން ޒަމީލް އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:

މަސްގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް   އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:
 ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަން. 

 
 2020އޮކްޓޫަބރު  09 :ތާރީޚް  .5

 ކީކިމިނި ޕްރޮސެސިން ފެސިލިޓީ :ފެސިލިޓީ 
 އަޙްމަދު ޝިފާޒް މުޙައްމަދު އަޙްސަން، އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:
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މަސްގަނެ ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް   އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:
 ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަން.

 

 ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  4.23
 

ރަށެއް   08ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގެ ގޮތުން ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުން ޭބތިއްުބމަށް  ރޭންޖަރުން އައްޔަން  ފިޝަރީޒް  
ކަނޑައަޅައި އެރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާތަކަށް 

ކައުންސިލްތަކާއި   ގުޅޭގޮތުން  ރޭންޖަރުންނާ  ފިޝަރީޒް  ލޯކަލް  ފަހު  އެއް  އެމް.އޯ.ޔޫ  ަބޔާންކުރާ  ޒިންމާތައް  މިނިސްޓްރީގެ 
ކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމެންޓަށް ވާނީ ފޮނުވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް   ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފައާއެކު އެކުލަވައިލައި

މިނިސްޓް ފިނޭންސް  އާއި  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް  އުފެއްދުމަށް  މަޤާމު  ހޯދުމަށް ރޭންޖަރުންގެ  ހުއްދަ  ރީގެ 
އެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެވި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ މަޤާމަށް    އިފައިވާއިރު، އެ ހުއްދަ ލިުބމާއެކު ކައުންސިލްތަކާފޮނުވަ

 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން

 

ޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެނު  މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވިފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެ  4.24
 މަސައްކަތްތައް 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ    2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:  

ޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  މައްސަލައެއް އާންމު ފަރާތްތަކުން މިނިސް   12ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު ޖުމްލަ  
ތެރެއިން   ފަރާތްތަކަށް    06އޭގެ  ކުރެވުނު  ތުހުމަތު  ކަމަށް  ޚިލާފުވި  ޤާނޫނާ  މަސްވެރިކަމުގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ 

ކުރެވޭތީ   ތުހުމަތު  ކަމަށް  ޚިލާފުވެފައިވާ  ޤާނޫނާ  މަސްވެރިކަމުގެ  އެފަރާތްތަކުން  ދިނުމަށްފަހު،  ފުރުޞަތު  ޖަވާުބދާރީވުމުގެ 
ޝަކުވާއަކާ   2ފަރާތްތަކާ މެދު މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ  އެ

ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ 
ސަމާލުކަ ދަނީ  ކޯސްޓްގާޑުގެ  މަސައްކަތް  ދެނެގަތުމުގެ  ފަރާތްތައް  ޝާމިލްވާ  މައްސަލައިގައި  އެ  ގެނެސް  އެކަން  މަށް 

ކުރެވެމުންނެވެ. ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް އިތުރު ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު މައްސަލަ ބަލަމުން 
މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ   4ގުޅިގެން ބަލަމުން ގެންދާ އިތުރު    ގެންދާއިރު، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ

ފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ރައްދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ފާއިތުވި  
ޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޝަކުވާ ހުށަހެ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ެބލި ެބލުމުން މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ހަރަކާތް ހިންގި ފަރާތް ދެނެގަނެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި  
 ނެތުމުގެ ސަަބުބން އެ މައްސަލަ ވާނީ ފައިލްކޮށްފައެވެ. 
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ފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅެ އެޅުމާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ެބހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން  މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާ
އެކަމަށް   ދީފައިވާތީ  ފުރުސަތު  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  އެމައްސަލަ  ހުށަހަޅައިގެން  މިމިނިސްޓްރީއަށް  ފަރާތްތައްކަށް  އެޅޭ  ފިޔަވަޅު 

އެކޮމެޓީގެ އެކުލަވާލައި  މުރާޖަޢާކޮމިޓީއެއް  ވާނީ  ޚާއްޞަކޮށް  އެހީތެރިކަން  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތަކަށް   
 ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން މިނިސްޓްރީން އަޅައިފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ 
 ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވެސް މިހާރު ވާނީ ފޮނުވައިފައެވެ. ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތަކާއި މެދު ދައުވާ ކުރުމަށް އެޓަ

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ާބވަތްތައް: 

 09ކަނދުފަތީގެ ކައިރިން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން:  •
 01ވައު އެއްސުން:  ކަނދުފަތީގެ ޮބޔަށް •
 2ޭބނުން/ހިފުން/މެރުން/ނެގުން: ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ާބވަތެއްގެ މަހެއް  •
 01އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާ ާބވަތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރުން:  •

ޭބރު ބޯޓުފަހަރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަރުހަލާތައް އިތުރަށް ަބޔާންކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޭބރު އުޅަނދުފަހަރަށް  
އެ ގަވާއިދު  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  އެޅުމަށްޓަކައި  ފޯސްގެ  ފިޔަވަޅު  ޑިފެންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  މަސައްކަތް  ކުލަވާލުމުގެ 

މަޝްވަރާއާ އެހެން   ކޯސްޓްގާޑުގެ  ަބއެއް  ކަމާގުޅޭ  އަދި  އެކުލަވާލެވިފައި،  މިހާރުވަނީ  ޑްރާފްޓް  އެގަވާއިދުގެ  ކުރެވި  އެކު 
 އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. 

 

 : ބައްދަލުވުންތައް  އަޤުވާމީ  ނަލް ބައި  ބައިވެރިވެފައިވާ  4.25
 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  6އޮން އެލޮކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ  ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޝަންގެ ޓޫނާ އޯޝަން އިންޑިއަން •
 ަބއްދަލުވުންއަހަރީ  ވަނަ 23 ކޮމިޝަންގެ ޓޫނާ އޯޝަން އިންޑިއަން •
 ަބއްދަލުވުން  ކޮމްޕްލައަންސް ކޮމިޓީގެ ވަނަ 24 ކޮމިޝަންގެ ޓޫނާ އޯޝަން އިންޑިއަން •
  ޓޫނާ  ންކޯޕަރޭޝަނު  އެންޑް  ކޮލަަބރޭޝަން  އޮން  ޕާޓީ   ވަރކިންގ  ކޮމިޝަންގެ  އޯޝަން  އިންޑިއަން  ސައުތުވެސްޓް •

   ަބއްދަލުވުން ވަނަ  11 އަދި 10 ގެ ފިޝަރީޒް
 ކައުންސިލް ަބއްދަލުވުން ޭބ އޮފް ބެންގާލް އިންޓަރ ގަވަމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ގަވަނިންގ  •
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  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް  5

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  5.1
 

ދިނުމަށް   ރުދީ ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދައިދީ، އުފައްދާ ާބވަތްތަކުން ދަނޑުވެރިޔާއަށް ޙައްޤު އަގު ހޯދައިފަ
 23ވަނަ އަހަރު، 2020 ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް

މާރިޗް   ނަމަވެސް  ވީ  ރޭވިފައި  ދިނުމަށް  ތަމްރީނު  ނިޔަލަށް    2020ރަށަކަށް  ޕްރޮގްރާމް   3ގެ  ތަމްރީން  ރަށެއްގައި 
ގުޅިގެން މި އަހަރަށް   ގެ ނިޒާމް ހުއްޓުމަކަށް އައުމާލަތު މެދުވެރިވެ ދަތުރު ފަތުރުހާގެ  19-ވަނިކޮށް ކޮވިޑް  ހިންގިފައި

އެވެ. ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުކެނޑިގެން   ވެގުމަށް މެދުކެނޑުމެއް އައިސްފައިރޭވިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން
ދަނޑުވެ  މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއާ  ސޯޝަލް  ދުވަސްތަކުގައި  މައުލޫމާތުތައް  ރިކަމުދިޔަ  އިތުރުކުރެޙިގެ  ކުރުން  ވި އްސާ 

އް ޤާއިމްކޮށް، ހޮޓްލައި މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހޮޓް ލައިނެ
ޕްރޮގްރާމްތަ ތަމްރީން  އޮންލައިން  މެދުވެރިކޮށް  އެޕްލިކޭޝަން  ޒޫމް  އަދި  ފެށުނެވެ.  ޭބމަސައްކަތް  ރަށްރަށަށް  އް  ނުންވާ 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް    5ދިޔައެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ    ތު ހުޅުވިގެންޞައެފުރު
 ފަރާތަކުން )އަންހެން:  195ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވޭ. މިއަހަރު ޖުމްލަ    2އަދި ޒޫމް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން  

 ތަކުގައި ަބއިވެރިވެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ.  ( މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ77ްއަދި ފިރިހެން:  118

ކުދި   ތެރޭގައި  ގޯތި  ކުރާނެގޮތާއި،  ދަނޑުވެރިކަން  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
މަސައްކަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ކުރެވިދާނެ  ގޮތާއި ިބންކޮޅުގައި  ހައްލުކުރާނެ  ަބލިތައް  ޖެހޭ  ގަސްގަހާގެއްސަށް   ،

 ވާނެއެވެ. ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދަނޑުވެރިކަންކޮށް، އެއިން ނަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހިމެނިފައި

 

 ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ހިންގި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  
 

ޚަރަދުކޮށްގެން   ަބޖެޓުން  މިނިސްޓްރީގެ  ތަމްރީން   10މިއީ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހިންގުނު  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ 
ަބއިވެރިން( މިޕްރޮގްރާމް    24ފިރިހެން އަދި    1)  25ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވެ،    25ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި  

 ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ. 

ޔަވައިދީފައިވާނީ ގޯތިތެރޭގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ކުދި ސިސްޓަމްތައް ޭބނުންކޮށްގެން މިޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި ކި 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ރަގަޅު އުޞޫލުތަކާއި އަދި ިބމުގައި ކަރާ ަބރަޯބ ފަދަ ގަސް މުޑުވަށް ކުރާނެގޮތާއި، ކުދިގަސް  

ގޮތު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގައި ިބންގަނޑު ތައްޔާރު  ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ރަނގަޅު 
 ދެވުނު މައިގަނޑު ަބއިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:    އިމައްޗަށެވެ. ކިޔަވަ
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 ރަހުމަތްތެރި ގޮތްތައް  ކުރާނެ ތިމާވެއްޓާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ، ގަހަށްޖެހޭ  ބަލިތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި -
ކުރުމަށް   ދެނެގަތުމާއި އެތަކެތިން ދަނޑުތަކަށް ލިޭބ ގެއްލުންތަށް އަދި ކޮންޓްރޯލްފަނިފަކުސާއާއި ސޫފާސޫފި   -

 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް  
 ވައްތަރުގެ ޭބސް ބޭނުން ކުރާނެ ރައްކާތެރި ގޮތްތައް  ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު -
އަމަލީގޮތުން މިމަސައްކަތްތައް އި ކާނާދޭނެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ކިޔަެބހޭ މައުލޫމާތާއި، ގަހަށް  ގަސްކާނާއާ - ދީ 

ކުރާނެ  ބޭނުން  ޭބސް  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ަބޔޯޕެސްޓިސައިޑް  ކަމާއި  ކޮަބއި  އަކީ  ަބޔޯޕެސްޓިސައިޑް  ކުރުމާއި 
 ރަނގަޅު ގޮތްތައް

މީގެ އިތުރުން ގޯތިރެތެރޭގައި ގަސްހައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އެދުމުން އެފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ ގަސްކާނާއާއި ޭބސް  -
ދީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިނެދީ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކިޔަދި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ުބއަ

 މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން 
ތައްޔާރު - ކާދު  އަދި  މުހިންމުކަން  ކާދުގެ  ކޮަބއިކަމާއި،  ކާދު  ކާދަކީ  ގޮތުން  އަމަލީ  ކިޔަދީ   ކުރާނެގޮތް 

ން. އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގައި އާންމުކޮށް ހައްދާއުޅޭ ާބވަތްތައް ކަމުގައިވާ ކަރާ، މުގެ މަސައްކަތް ކުރު ރުތައްޔާރުކު
 ކިއުކަންާބ، މިރުސް، ފަޅޯފަދަ ާބވަތްތައް ހެއްދުމުގައި ގެންގުޅޭ އާއްމު އުޞޫލުތައް ކިޔައިދެވުނެވެ. 

ހައިޑް ާބވަމިޕްރޮގްރާމްގައި  ަބއެއް  ހައްދާ  މީޑިއާ  ކަމުގައިވާ    ތްތައްރޮޕޯނިސްގައި  އަދި  ކިއުކަންާބ  ލެޓިއުސް، 
ދެވުނެވެ. އި  ގޮތްތައް ކިޔަ   ސިސްޓަމްގައި ީބންސް، ލޭޑީސްފިންގަރ އިންދުނެވެ. އަދި މިގަސްތަކަށް ގަސްކާނާ ދޭނެ

  ދެވިފައި އި  ގަސް ކޮށުމުގެ މުހިންމުކަން ކިޔަ  އަދި ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާ މާމެލާމެލީގެ ާބވަތްތަކަށް ގަސްކާނާ ދޭނެގޮތާއި
ވާނެއެވެ. މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ަބއިވެރިން ޕްރެކްޓިކަލް ަބއި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮލަމާފުށި ގުރުއާން 

ދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ އަޫބަބކުރު   ކުލާހުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި
 މުޙައްމަދު އެވެ.  

 

 ގުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މާކުރަތުގައި ހިން   ރ.  
 

  ގގައި ހިންގިފައިވަނީ ހޯމްގާރޑްނިން އަދި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޓްރެއިނިންރ. މާކުރަތު
ކުރުމާއި،   ގެންދެވުނު ަބއިތަކަށް ަބލާއިރު ގަސްހެދުމަށް ބޭނުންވާ ަބއިތަކާއި، ގަސްމުޑުވައް  ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރިއަށް

 ކުރުން، ގަސްކާނާ، ގަހަށްޖެހޭ ަބލިތަކާއި، ގަސް  ހެއްދުމާއި، ކޮމްޕޯސްޓް ތައްޔާރު ޕޮޓް ނުވަތަ ހަންުބރީގައި ގަސް
ގޮތާއި  ގިނަ ހައްލުކުރާނެ  ަބލިތައް  ގޮތްތަކާއި،  ޭބސްބޭނުން  ރައްކާތެރި،  ކުރުމުގެ  ގޮތާއި،   ގޮތުގައި  ކުރާނެ 

ޔޯފެސްޓިސައިޑްސް އަދި  ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހައްދާނެ ކުރެވިދާނެ ަބ  އަމިއްލަފުޅަށް ތައްޔާރު
މީގެ އިތުރުން ަބލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ޭބނުން ކުރެވިދާނެ     ވާނެއެވެ.  ގޮތް ވަކިވަކީންވެސް ކިޔައިދެވިފައި
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ފައިވާނެއެވެ.  ރޮގްރާމްގައި ކިޔައިދެވިެބހޭ މައުލޫމާތުވެސް މިޕް ަބޔޯ އެޖެންޓްސްއާތަފާތު ވައްތަރުގެ ޓްރެޕް ތަކާއި 
ކޮންމެ ޕްރެކްޓިކަލް ސެސަންއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ތިއަރީ ކުލާހާއި ގުޅުވައިގެން ގެންދެވޭ ގޮތަށެވެ. ނަމޫނާ  
ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ކުޑަ ދަނޑުގައި ސްވީޓްކޯން ކިއުކަންާބ، މެލަން، ޓޯމާޓޯ، ކަރާ އަދި  ުބޝްީބންސް  

 ށް ކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮތަޅުގައި ކިއުކަންާބ މުޑުވަށް ކުރެވުނެވެ.މުޑުވަ

ވަނައަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ    2020މިނިސްޓްރީން   މި ޕްރޮގްރާމަކީ މި
ގުޅިގެން     ރިކުއެސްޓާއިން ހުށަހަޅާފައިވާރަށްރަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ރ. މާކުރަތު ސްޕޯޓްސް ކުލަުބ  

 ހިންގި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގުރާމެކެވެ. 

 އަށެވެ.  2020މާރިޗް   15އިން   2020މާރިޗް  04ވަނީ  ގެންދެވިފައި  މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

 30އެކު ޖުމްލަ  ލައްވާ ފަރާތްތަކާހެއްދުމަށް ޝައުގުވެރިވެ  މިޕްރޮގްރާމްގައި ރ. މާކުރަތުގެ ދަނޑުވެރިންނާއި ގަސް
 ން ަބއިވެރިވެފައިވެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.ަބއިވެރި

ކިޔަވައި  ޒަކަރިއްޔާ    މިޕްރޮގްރާމްގައި  އޮފިސަރ  އެގްރިކަލްޗަރ  އެސިސްޓެންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ދީފައިވަނީ 
 އިްބރާހިމްއެވެ.

 

 ގއ. ދާންދޫގައި ހިންގުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  
 

ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި    2020މިނިސްޓްރީން  މިއީ  
ޖުމްލަ   ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ތަމްރީން  ދެވުނު  ހިންގައި  އެދިލެއްވުމަކަށް  ކައުންސިލްގެ  ދާނދޫ  ފިރިހެން   4ގއ. 

 ނެވި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެވުނީ: އަންހެން ޭބފުޅުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގެން 26ޭބފުޅުންނާއި 

 ކުދި ގަސް އުފެއްދައި ބަލަހައްޓާނެގޮތް   -

 ބިން ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް   -

 ޕޮޓްގައި ގަސް އިންދާނެގޮތް   -

 ކޮމްޕޯސްޓް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް   -

 ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުން ކުރާނެގޮތް، އަދި   -

 ަބޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް   -
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ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންގައި ކޮކޯޕޯނިކްސް ޭބގްގައި )ޮބނިބކުނޑި ކޮތަޅުގައި( ކިއުކަމްާބ ހެއްދުން، ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  
ތައްޔާރުކޮށް ޗައިނީޒް ކެެބޖް އަދި ލެޓިއުސް އިންދުން، ވަޅު ތައްޔާރުކޮށް ސްޓިލް ސިސްޓަމް )ފުޅިމަދު ފޮށީގައި(  

ކަރާ އިންދުން، ެބޑް ތައްޔާރުކޮށް ލޭޑީސް ފިންގަރ އިންދުން، ނާސަރީގައި މުޑުވައްކުރާ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ގަސް ކޮތަޅަށް ަބދަލު ކުރާނެ  ޗައިނީޒް ކެެބޖް ޓްރޭގައި މުޑުވައްކޮށް، ޓްރޭގައި މުޑުވަށް ކޮށްފައިހުރި ކެޕްސިކަމް  

ގޮތުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުނެވެ. އަދި ޕޮޓުގައި ުބޝް ީބންސް އިންދާ ގަސްކާނާ އާއި ޭބސް ބޭނުން ކުރަންވީގޮތުގެ އަމަލީ 
މަސައްކަތް ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރެވުނެވެ. ަބޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދީ ަބއިވެރިން އަމިއްލައަށް 

 ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ަބއިވެރިންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ަބއިވެރިން އަތުގައިހުރި ގަސްކާނާއާ  މި ޭބސްތައް
ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ގައި ގަސް  ، ޕެސްޓިސައިޑްގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މިއީ ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދާ ހައްދާ

ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމަށް ަބއިވެރިންގެ  އިންދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް
 ފަރާތުން ޝައުގުވެރިކަމާ އެއްާބރުލުން ލިުބނެވެ.  

 މި ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ގެންދެވީ މިނިސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ގާސިމް އެވެ. 

 

 ގްރާމް ހދ. ނޮޅިވަރަންގައި ހިންގުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮ  
 

ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި    2020މިއީ މިނިސްޓްރީން  
ޖުމްލަ    ހދ. ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ތަމްރީން  ހިންގާދެވުނު  އެދިލެއްވުމަކަށް  ކައުންސިލްގެ  ފިރިހެން   19ނޮޅިވަރަން 

 ވަޑައިގެންނެވި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެވުނީ:  ރިވެއަންހެން ޭބފުޅުން ަބއިވެ 9ޭބފުޅުންނާއި 

 މުޑުވައްކުރުން / ނާސަރީ ބެލެހެއްޓުން   -

 ކުރުމާއި ކޮމްޕޯސްޓިންގ   މުޑުވައްކުރުން / ބިން ތައްޔާރު  -

 ގަސްކާނާ އަދި ގަސްކާނާ ބޭނުންކުރާނެގޮތް  -

 އޭގެ ހައްލު   ަބލި ދެނެގަތުމާ  -

 ގްރާފްޓިންގ   -

 ަބޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް   -

ވަޅުތައްޔާރުކޮށް ކަރާ އަދި ަބރަޯބ އިންދާ، ެބޑް ތައްޔާރުކޮށް ލޭޑީސް ފިންގަރ، ުބޝް ީބންސް އަދި ފާގަ އިންދާނެ 
ގޮތުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުނެވެ. އަދި ނާސަރީގައި މުޑުވައްކުރާ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޗައިނީޒް ކެެބޖް އަދި މިރުސް 
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އި މުޑުވައްކުރާނެ ގޮތާއި ގަސްކާނާ ބޭނުންކުރާނެގޮތް އަމަލީގޮތުން ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ދެއްކުނެވެ. އަދި ަބޔޯ ޓްރޭގަ
ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެވުނެވެ. ަބއިވެރިންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ަބއިވެރިންގެ ގޭގައި މިހާރު  

 ޑްގެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވުނެ. ބޭނުންކުރަމުންދާ ގަސްކާނާއާއި ޕެސްޓިސައި

މި ޕްރޮގްރާމަށް ަބއިވެރިންނާއި ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ލިބުނުކަން ފާހަގަ ކުރެވި މި ރަށުގެ ޒުވާނުން  
 ކުރެވުނެވެ.  ދަނޑުވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން މުހިއްމު ކަމުގައި ފާހަގަ

 ސިމް އެވެ. ޤާއްމަދު ޙަމުސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ކުރިއަށްގެންދެވީ މިނި ގމި ޓްރެއިނިން

 

 ނ. މާޅެންދޫ އަށް ހިންގުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ އޮންލައިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  
 

)ސްލައިޑް( ޖަމްއިއްޔާގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު   ސް އިނިޝިއޭޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓްސޮސައިޓީ ފޯރ ލީޑާ 
ޖުމްލަ   ޓްރެއިންގައި  އޮންލައިން  ަބއިވެރިވެ  22ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އެވެ.    ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިން 

ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައި ގަސް އިންދާ ހައްދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ގަސްކާނާއާއި ގަސްގަހަށްޖެހޭ ބަލިތަކާއި  
 ކުރާނެގޮތް ކިޔާ ދެވުނެވެ.  ަބޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރު

މި ޓްރެއިނިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވީ މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރިހުވާން އަދި އެގްރިކަލްޗަރ  
 އޮފިސަރ އަްބދުއްލަތީފް މޫސާއެވެ.

 

 ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ހިންގުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އޮންލައި ޕްރޮގްރާމް  
 

ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އޮންލައިން    ލަ ދަނޑުތަކަށް ދިމާވާ ަބލިތަކަށް އަމާޒުފުވައްމުލަކުގައި އަނުބގަހާއި އަ
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިގޮތުން މައުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި:   ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވެ  18ސެޝަންގައި ޖުމްލަ  

 އަނުބގަހަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ،  -
 އިންދާނެ ގޮތާއި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ، އި ހައްދައަލަ  -
 ގަސްކާނާ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރާނެގޮތް،  -
 އިންޓަގްރޭޓެޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި،  -
 ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް ހިމެނެއެވެ.  -
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 ލްޗަރ އޮފިސަރ މުހައްމަދު އަފީފް އެވެ. މި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްރިކަ

 (  1- ޚުލާސާ )ތާވަލް  - ވަނަ އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  2020

ތަމްރީނު   ބައިވެރިން 
ދެވުނު  

 މުއްދަތު 

 
ތަމްރީނު ދެވުނު  

 އަތޮޅާއި ރަށް 

 
 ތާރީޚް 

 
 ދާއިރާ 

 

      ފ  އ ޖުމްލަ 

  ދާންދޫ ގއ.  ދުަވސް 10 7 23 30
ފެބްރުއަރީ  16-07

2020  

ހޯމްާގޑެނިްނގ  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް އަދި 

 ދަނޑުވެރިކަމުެގ ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް 

1 

  ކޮލަމާފުށި ގއ.  ދުަވސް 10 3 34 37
ފެބްރުއަރީ   29-20

  އަށް 2020
ހޯމްާގޑެނިްނގ  އަދި  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް 

 ޕްރޮްގރާމް ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިކަމުެގ
2 

  ނޮޅިވަރަން ހދ.  ދުަވސް 10 26 10 36

ފެބްރުއަރީ   23

މާރޗް   03އިން  
  އަށް 2020

ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިކަމުެގ 
 ހިމެޭނޮގތަށް(  )ކޮމްޕޯސްޓިންގ 

3 

  މާކުރަތު ރ.  ދުަވސް 10 7 23 30
މާރޗް   05-15

2020 
  ބޭސިކް އެގްރިކަލްޗަރ

4 

  މާޅެންދޫ ފ.  ދުަވސް 10 15 6 21

އޮަގސްޓް އިްނ   23

ސެޕްޓެމްބަރ   09
 އަށް 2020

 –ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  

 އޮންލައިން 

5 

 ޏ. ފުވައްމުލައް   ދުަވސް 05 7 11 18
ނޮވެމްަވރ   15-22

2020 

 –ަގސްތަކަށްޖެހޭ ބަލިތަކާއި އޭެގ ހައްލު  

 އޮންލައިން 

6 

 މުލި  މ. ދުަވސް  13 12 11 23
11-23 

 2020ޑިސެމްބަރ 
 ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް  

7 

  

 ( 2ގއ.ދާންދޫ ) -ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން  ( 1ގއ.ދާންދޫ ) -ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
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 ( 4ގއ.ކޮލަމާފުށި ) -ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ( 3ގއ.ކޮލަމާފުށި ) -ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

  

 ނ.   -އޮންލައިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެކްޓިކަލްގެ ތެރެއިން  
 ( 5މާޅެންދޫ ސްލިޑް ޖަމްއިއްޔާ )

 ނ.  -އޮންލައިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެކްޓިކަލްގެ ތެރެއިން  
 ( 6މާޅެންދޫ ސްލިޑް ޖަމްއިއްޔާ )

  

 (8ރ.މާކުރަތު ) –ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން  (7ރ.މާކުރަތު ) –ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

46 
 

 ފަހި ދަނޑުވެރިކަން     
 

ފަންނީ   ޭބނުންވާނެ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރަމުންގެންދާ  ދަނޑުވެރިކަން  ފަރާތްތަކަށާއި  ހައްދާ  ގަސްއިންދާ  ގޯތިތެރޭގައި 
ސެޝަނެއް   7މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމުގެ  އެހީތެރިކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ޭބނުމުގައި ފޭސް ުބކް ލައިވް  

މި ސެޝަން ތަކުގައި ގޯތިތެރޭގައި ގަސް     މިއަހަރު ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
މުޑުވައްތަކާ ގުޅޭ  ރާއްޖެއާ  ކުރުމާއި  މުޑުވައް  ގެންގުޅު،  އިންދުމާއި،  ކުކުޅު  އުފެއްދުން،  ކާދު  ން، ގަސްކާނާ، 

ގަސްތަކަށްޖެހޭ ބަލިތަކާއި އޭގެ ހައްލު އަދި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައި ގަސް އިންދުމާ ެބހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިފައި 
 ވާނެއެވެ.

   ފަހި ދަނޑުވެރިކަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
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 ޕްރޮގްރާމް   ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  
 

ފަތް އަކީ  ކޮ  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  މިންވަރު  އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް  ާބވަތްތައް  އަހަރަކުވެސް ތަރުކާރީގެ  ންމެ 
ޒަމާނީ  އިތުރުވަމުން ިބންކޮޅެއްގައި  ކުޑަ  ޓެކްނޮލޮޖީއެއްކަމުން  ފަދަ  ހޯދިދާނެ  ޙައްލެއް  އެކަށީގެންވާ  ދިއުމަށް  ދާ 

 ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އާލާތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފަތްތަރުކާރީ އުފައްދާ މާކެޓް
ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރަށެއް ޚިޔާރު ކުރެވުނީ އާންމުކޮށް އިއުލާނު 
އެއް   ހޮވޭ  ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެރަށެއްގައި  މިޕްރޮގްރާމް  ކުރެވިގެން، 

 އްގައެވެ. ރަށެ

ލިޭބ   ދަނޑުތަކަށް  ގުޅިގެން  ަބދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ނުލިުބމާއި  ިބން  އެކަށީގެންވާ  ކުރަން  ދަނޑުވެރިކަން 
ގެއްލުންތައް އިތުރުވުމަކީ ދަނޑުވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ޝަކުވާއެއް ކަމުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ 

މަސައްކަ ދެމެހެއްޓެނިވި  ރައްޓެހި  ހުރިހާތިމާވެއްޓާ  ޝާމިލުވާ  ކަމުގައި  ހެދުމަށް  ދާއިރާއަކުންވެސް   ތަކަށް 
ގޯތިތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ،  މަސައްކަތްކޮށް ޔަޤީންކުރުން" މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ

ށުން ކުރިމަތިލުމަށް  ހައިޑްޕޯނިކްސް ނިޒާމު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ރަށްރަ 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު މިޕްރޮގްރާމް    2020

 މުލީގައެވެ.  ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މ.

ސަަބ  19-ކޮވިޑް މެދުކަނޑާލުމުގެ  ޚިދުމަށް  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  ރައްކާތެރިވުމަށް  ހާލަތުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  އިގެ  ުބން 
މަސައްކަތް މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މިއަހަރު ޑިސެމްަބރ މަހު ސިސްޓަމްސް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް 

މުލީގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައި ގަސްއިންދާ    މުލީގައި ހިންގިފައެވެ. މ.  ނިމި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ތަމްރީން ވަނީ މ.
ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ފަރާތަ  26ހެއްދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ   ޕްރޮގްރާމްގައި  ފަރާތަކުން    23ކުން މި ތަމްރީން 

ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ. ފެނުގައި ގަސްއިންދާ ހައްދާނެގޮތަކާއި ފެނުގައި   ޕްރޮގްރާމް  ގަސްއިންދާ ތަފާތު ތަމްރީން 
 ބޭނުން ކުރާނެގޮތާއި ގަހަށްޖެހޭ   ެބހޭ މައުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަސްކާނާއާއި ޭބސްސިސްޓަމްތަކާ

 ބަލިތަކާއި ަބލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެއެވެ. 

 މިޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ޒަކަރިއްޔާ އިްބރާހިމްއެވެ.
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 ( 2މ.މުލި ) -ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް ( 1 )މ.މުލި -ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް

  

 ( 4މ.މުލި ) -ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް ( 3މ.މުލި ) -ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް

 

 ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް  
 

ގު ފަސޭހަކަމާދަނޑުވެރިކަމާ  މައުލޫމާތު  އެހެން  ޅުންހުރި  ގޮތުން،  ގެނެސްދިނުމުގެ  ދަނޑުވެރިންނަށް  އެކު 
އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  

މިނެޓުގެ މި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ   30ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން  
އިންޓަވި އެކްސްޕާޓުން  ފޯނުގެ  ޓެކްނިކަލް  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ޖަވާުބދިނުން  ސުވާލުތަކަށް  އާއި  އު 

 މުވައްޒަފުން ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.  6ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން    ޒަރީއާއިންނެވެ. ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅައި
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ލޫތަކަށް ވަނީ ޕްރޮގްރާމްތައް  ތިރީގައި މިވާ މައު  ،ސެޝަން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސް  11މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ  
 ދީފައެވެ. ހުށަހަޅައި

 ަބށި ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް   -1
 ދޮނަޅަ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -2
 ޗިޗަންޑާ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -3
 ލުނޯބ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -4
 ދިގު ތޮޅި ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -5
 މައްސަލަތައްޒުވާރި ހެއްދުން އަދި  -6
 ފާގަ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -7
 މުރަނގަ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -8
 ތޮރާ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -9

 ިބންިބ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -10
 ފުފޫ ހެއްދުން އަދި މައްސަލަތައް -11

 

 ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް  
 

ދި ކުރުމުގައި  ދަނޑުވެރިކަން  ދަނޑުވެރިންނަށް،  ރާއްޖޭގެ  ހައްލުކު ދިވެހި  މައްސަލަތައް  ގޮތުން މާވާ  ރުމުގެ 
އާ ފޯރުކޮށްދޭ    ޕީ.އެސް.އެމް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ތެރެއަށް  ޕްރޮގްރާމުގެ  ގެނެސްދޭ  އިން  ޓީވީއެމް  ގުޅިގެން 

ޓެކްނިކަލް ލަފާގެ ކުޑަ ސެގެމެންޓެއް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ޮބޑަށް އަލި އަޅުވާލާފައިވާނީ ގޭތެރޭގައި ަބގީޗާ 
އްދާ އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި ހައްދާއިރު ދިމާވާ އާންމު މައްސަލަތަކާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ހަ

ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން   އެޕިސޯޑް ހިމެނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅައި  8މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމްލަ  
 ސަރ އާދަމް އަދީލްއެވެ. ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާނީ ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފި

 

 "އިންޓާނަލް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯ ކަރަންޓައިން އޮފިސާރސް"  
 

" ގެ ނަމުގައި ޕްލާންޓް ކަރަންޓީން   "އިންޓާނަލް ކެޕޭސިޓީ ިބލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯ ކަރަންޓައިން އޮފިސާސް
ހެދުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޤާިބލް  މަސައްކަތަށް  އޮފިސަރުންނަކީ  ކަރަންޓީން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޔުނިޓްގައި 
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މަޤްޞަދުގައި، މިނިސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކްޝަނާއި، ޕްލާންޓް އެންޑް 
 ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.  7ޔުނިޓް ގުޅިގެން އެނިމަލް ކަރަންޓީން 

 މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެވުނު މަޢުޟޫޢުތަކަކީ:  

 ގަހަށް ޖެހޭ ަބލިަބއްޔާއި އެބަލިތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތައް  •

 ތައް ކާނާ މަދުވުމުގެ ސަަބުބން ގަހަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަދި ގަހުން ފެންނާނެ އަލާމާތް •

 ކެމިކަލްގެ ސަަބބުން ގަހަށް ލިޭބ ގެއްލުން އަދި ގެއްލުން ދެނެގަންނާނެގޮތް  •

 ގަހަށް ޖެހޭަބލިތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ފެންނަ ަބލިތައް •

 ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ގަހަށް ގެއްލުންދޭ ފަނިފަކްސާ  •

  ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ެބހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ކަރަންޓީން މުއްދަތުގައި ގަސްަބހައްޓާއިއިރު، ގަހަށް އެންމެ  •

އަމާލުކުރާނެ  • މެދު  ގަސްތަކާއި  ދިމާވެފައިވާ  މައްސަލަ  ސަަބުބން  ފަނިފަކްސާގެ  ނުވަތަ  ނިޝާނެއް  ަބލީގެ 
 ގޮތްތައް 

 

 މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި:  

 ،ކަރަންޓީން އޮފިސަރުންނަކީ ގަސްގަހާގެއްސަށްޖެހޭ ަބލިތަކަށް އަހުލުވެރި ަބޔަކަށްވުން  •

 ، ޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދަނެގަންނަން އެނގުން )ގަހުގެ އެކި ަބއިތަކުން( ގަހަކަށް ަބއްޔެއް •

 ، ގަހަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުމުގެ ސަަބުބ ވަކިކުރަން އެނގުން •

 ން، ަބއްޔެއްގެ ސަަބުބންކަ -
 ޕެސްޓެއްގެ ސަަބުބންކަން،   -
 ކެމިކަލް އެއްގެ ސަަބބުންކަން،  -
 ،މެކޭނިކަލް ގެއްލުމެއްކަން -

ޕެސްޓެއް ނުވަތަ ަބއްޔެއްގެ އަލާމާތެއް ގަހުގައި ހުރިކަން ދެނެގަންނަން އެނގުން )އެކި ސްޓޭޖްތަކުގައި ގަހުގެ   •
  ،އެކި ަބއިތަކުން(

ކާއި ަބލިަބލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތަފާތު ދަނެގަންނަން އެނގުން ގަސްކާނާ މަދުވުމުން ގަހުން ފެންނަ އަލާމާތްތަ •
 އަދި، 

އަމަލުކުރާނެ  • ކުރުމަށްޓަކައި  ކުޑަ  ފުރުޞަތު  ފެތުރުމުގެ  ަބއްޔެއް  /ގަސްތަކަކުން  ގަހަކުން  ހިފަހައްޓާފައިވާ 
 ގޮތްތައް އެނގުން ހިމެނެއެވެ.  
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ޔުނިޓްގެ   ކަރަންޓައިން  އެގްމުވައް  6ޕްރޮގްރާމްގައި  ޑިވިޝަންޒަފަކާއި  ގުޅިފައިވާ  ރިކަލްޗަރ  އަލަށް    4 އަށް 
ަބއިވެރިވެ ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. އޮންލައިން ކޮށް "ޒޫމް" އެޕްލިކޭޝަން  އަންހެން(    3ފިރިހެން    7މުވައްޒަފުން )

ތަޖުރިާބއާއި ވަނީ ޑިވިޝަންގެ    ގެންގޮސްފައި  މެދުވެރިކޮށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް 
 ތަމްރީން ލިިބފައިވާ ސީނިއާރ ސްޓާފުންނެވެ. 

 

 އަރބަން ގާޑަނިންގް ޕްރޮގްރާމް  
 

،  "ކާނާގެ ޔަޤީންކަން" ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ދަނޑުވެރިކަން ޙިއްޞާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  މާލޭގައި "އާަބން ގާޑެނިން" މޮޑެލްއެއް ތަޢާރަފް  
ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވަނީ ފަށާފައެވެ.   އުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެގްރިކަލްޗަރ އާއި އައިލެންޑާރސް އެޑި

ހައި އިންޓަރނޭ   1މިއީ   ިބލަޮބންގ  މިއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހަރު ދުވަހުގެ 
އަކަފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އާަބން ގާޑެނިންގ    1094ޓެރެސްގައި  

މޮޑެލްއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުދި ޖާގަތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިފޭނެހެން 
ޑެލްގައި ގަސްހެއްދުމަށް ވިހަ ކެމިކަލް އެކުލެވޭ ާބރުގަދަ ޭބސްތައް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ. މިމޮ   ަބއްޓަން ކުރެވޭ

އިތުރުން  މީގެ  ާބވަތްތަކެވެ.  ކޮމްޕޯސްޓްގެ  އޯގަނިކް  ބޭނުންކުރާނީ  ގޮތަކަށް  މައިގަނޑު  ގޮތުގައި  ގަސްކާނާގެ 
އުފައްދައި ގަސްކާނާ  ޭބނުންކޮށްގެން  ތަކެތި  އުކާލާ  މިޕްރޮގްރާމްގައި  އެތަ،  ގޭިބސީތަކުން  ބޭނުންކުރުންވެސް  ކެތި 

 ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

 މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމާއެކު ފަށާ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ އައިލެންޑާރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  
އެކަޑަމީ ޕޮރޮގްރާމަކީ    އި ގުޅުވާލައިގެންނެވެ. ވަން އާތުޕްރޮގްރާމްއާ   އެކަޑަމީ"  ފަރާތުން ފަށާފައިވާ "ވަން އާތު

ފުދުންތެ ނަފްސުގެ  ދިރިއުޅުމެއް    (”Self-Sufficient“)  އެކު    ރިކަމާދަރިވަރުންނަށް  ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި 
 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުންފުންނިން ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ސެޝަ ޕްރެކްޓިކަލް  އަދި  ތިއަރީ  ގެންދާނީ  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  ކްލާސްތައް މި  ތިއަރީ  ގޮތަށެވެ.  ހިމެނޭ  ންތައް 
މް ކުރަމުންދާއިރު  ކުރިއަށްދާނީ އޮންލައިން ކޮށް ޒޫމް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. މި ސެޝަންތައް ލައިވްސްޓްރީ 

ސެޝަންށްޕަްބލިކަ މި ވެސް  ސްކޫލްތަކަށްވެސް  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  އަދި  ފޮނުވޭނެއެވެ.  ސުވާލު  ަބއިވެރިވެ  ގައި 
ކުގައި ަބއިވެރިވާނީ ހަމަ މުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައި ލެވޭނެވެއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަން ތަޕްރޮގްރާ
 ޮބންގެ ދަރިވަރުންނާއި ސްޓާފުންނެވެ. ިބލަ އެކަނި

އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން    100ކުދިން އަދި ތިއަރީ ގަޑި ތަކުގައި    25މި ޕްރޮގްރާމުގެ ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަނެއްގައި  
 ރިވާނެ ކަމަށް ސްކޫލުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. ަބއިވެ
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 (2އާަބން ގާޑްނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ) (1އާަބން ގާޑްނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން )

  

 (4އާަބން ގާޑްނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ) (3އާަބން ގާޑްނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން )

 

 ޤާއިމްކޮށް ދިނުން.    އިރިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  
 

ޭބނުންކުރާ ގޮތްތަކުގެ ސަަބުބން ިބމުގެ ފެންފަށަލައަށް ކުރަމުންދާ   އިރިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ފެން
ފެންދިނުމުގެ   ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ހަރުދަނާ  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށާއި  ކުޑަ  އަސަރުތައް  ވަޞީލަތްތައް ނޭދެވޭ 

ހިންގޭ  ކުރުމަށް  ޤާއިމް  ރަށްރަށުގައި  ދަނޑުވެރި  ސަރަޙައްދެއް  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމެއް  ނަމޫނާ  ޤާއިމްވެފައިވާ 
 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މަޤްޞަދަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި،  މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު 
އިސްރާފުވުން ރަށެއްގައި    ފެން  ޝައުޤުވެރިވާ  މިކަމަށް  ނިޒާމެއް  ފެންދޭ  ފަސޭހަ  ބޭނުންކުރަން  އަދި  ކުޑަ 
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އެރަށެއްގެ  ތެރެއިން  ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ކަމާއި  ދަނޑުވެރިންނަށް  އެރަށެއްގެ  ގާއިމްކޮށްދިނުމާއި، 
ލުވެރިކޮށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުމެވެ. މީގެ  ދަނޑުވެރިންނަށް ނަމޫނާ ދައްކައިދީ މިފަދަ ނިޒާމުތަކަށް ދަނޑުވެރިން އަހު

ކުރެވި،  ކުޑަ  މިންވަރު  ކާނާގެ  ފެނާއި  ވެގެންދާ  އިސްރާފު  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދަނޑުވެރި  ސަަބުބން 
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަހަރު އިރިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރ. ފައިނު ހޮވި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންނިމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ވަނަ    2019
 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ: 2020އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. 

 ފެން ރައްކާކުރާ ޓޭންކްތައް ަބހައްޓާ ސްޓޭންޑް ހެދުން  •
 ސްޓޭންޑްގެ ުބޑުތައް ތައްޔާރު ކުރުން  •
 ވަޅުގެ އިންފިލްޓްރޭޝަން ގެލެރީ ޤާއިމްކުރުން  4 •
 އޯވަހެޑް ޓޭންކް ެބހެއްޓުން  20ދަނޑުގައި ފެންވައިރު ކުރުމަށް  10 •
 ދަނޑުގަ ހޯސް އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން   10 •
 ކުރުން  ޤާއިމް ސިސްޓަމް އިރިގޭޝަން ޑްރިޕް ދަނޑުގަ 10 •

 

 މަސައްކަތްތައް  ފަޅުރަށާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު   5.2
 

ގޮތުން،ތުތައް  ސިޔާސަ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓަޖިކް  ސަރުކާރުގެ ކުރުމުގެ   ތަންފީޒު 
 11)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    98/20ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންަބރު  

)އެކާވީސް( އަހަރު    21)ހައެއް( ފަޅުރަށެއް ީބލަމުގެ އުސޫލުން    6ތިރީގައިމިވާ  ފުރަތަމަ ުބރުގައި    ̪ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން
 ގައި އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.  2020އޮކްޓޫަބރު  8ށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ދުވަހުގެ މުއްދަތަ

 ހއ. މަޑުލު .1
 ށ. ކަކާއެރިޔަދޫ  .2
 ށ. ނެޔޮ .3
 ނ. ތޮޅެންދޫ  .4
 ގދ. އޮއިނިގިއްލާ  .5
 ބ. މާއްޑޫ .6

 

މަޤްޞަދަކީ މިނިސްޓްރީގެ  ދޫކުރުމުގައި  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށްތައް  އި  ̪މި  މިންވަރު  އުފެއްދޭ  ކާބޯތަކެތި  ތުރުކޮށް،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އިތުރުން މީގެ  ދިނުމެވެ.  ކަށަވަރުކޮށް  ޔަގީންކަން  ކާނާގެ  މަދުކޮށް،  މިންވަރު  ކާބޯތަކެތީގެ  އެތެރެކުރަންޖެހޭ  ކޯލި  ̪  ރާއްޖެއަށް 
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ާބވަތްތަކުގެ ގަސްގަހާގެހި ރާއްޖޭގައި އުފައްދައިގެން އާމްދަނީ  އެކި  ބޭނުންވާ  ަބކަރި ގެންގުޅުމާއި ރާއްޖެއަށް  އާއި  )ޕޯލްޓްރީ( 
   މުގެ ފުރުޞަތުތައްވެސް އިތުރުކުރުމެވެ.ހޯދު

ޤަރާރު ނަންަބރު • ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ    3/2020ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އިދާރީ 
ރަށު  ކައުންސިލްތަކާއި  ސިޓީ  ކަނޑައެޅުއްވުމުން،  އިޙްތިޞާޞް  ކައުންސިލްގެ  ރަށު  ކައުންސިލަކާއި  ސިޓީ 

ދޫކޮށްފައިވާކައުންސިލްތަކު ވަރުވާއަށް  މިނިސްޓްރީން  މި  ތެރެއިން  ފަޅުރަށްތަކުގެ  އަރާ  އަށް  އިޙްތިޞާޞް   ގެ 
 ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ އެއްަބސްވުންތައް ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުނު.   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އދ.   23ދުގެ  ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ގަވާއި  2015 •
ދިއްގިރި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަދި ނ. ދޮނައެރިކަނޑޫދޫ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް، އެ ކައުންސިލްތަކުގެ 

 އެދުމުގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވޭ. 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ    R-95/2020 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންަބރު:    2020އޮކްޓޫަބރު    6 •

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށެއް ވަރުވާގެ ގޮތުގައި ދައްކާ   21ގަވާއިދު( ގެ  
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ވަރުވާ އެ އަހަރަކަށް    1ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ  )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    1ފައިސާ  

)ހަތަރެއް( ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ަބހާލައިގެން ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވަރުވާ އެއްަބސްވުމަށް ަބދަލު  4
އާންމު އޮތްކަން  ފުރުޞަތު  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މި ގެނެސްގެން  ގޮތުން  އެންގުމުގެ  ކޮށް 

މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވޭ. އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއަްބސްވުމަށް ަބދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ. މަތީރަށް، ހއ. ގޮއްވާފުށި، ހއ. ކަނޑާލިފިނޮޅު، ރ. ގުޮބށި، އަދި ވ. ވައްޓަރު މި 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިޔު   މެންޓަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ އެކުގައި ކުލީގެ ޝެޑިއުލް ަބދަލުކޮށްރަށުގެ އެގްރި  5
 އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުނު.  

އިސްވެ ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް، ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށާ ގުޅޭ ގޮތުން 
ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން   ،ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާުބދާރީވެވުނު. މީގެ އިތުރުން، ފަޅުރަށްތަކާ ގުޅިގެން

 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާުބދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު.

 

 ންޓަރ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެ  5.3
 

 ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަފާތު ދިރާސާތަކާއި ތަޖުރިާބތައްޤްޞަޗަރ ސެންޓަރުގެ މައިގަނޑު މަހަނިމާދޫ އެގްރިކަލް
ކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތައް ދެއްކުމާއި އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މީހުން ިބނާކުރުން  

 ހިމެނެއެވެ.
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ންޓަރުން ކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދިރާސާތަކާއި ތަޖުރިާބތަކުގެ ތެރޭގައި، ިބން ޭބނުންކޮށްގެން ކުރާ އާންމުދަނޑުވެރިކަމުގެ ސެ
ާބވަތްތަކުގެ  މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ތަރުކާރީގެ ތަފާތު  މަސައްކަތްތަކާއި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

ޓެސްޓް ވެރައިޓީތައް  ކޮންޓްރޯލްއެކި  ަބލިތައް  ޖެހޭ  ާބވަތްތަކަށް  ވަކިވަކި  ޭބނުން  ކުރުމާއި،  މެތަޑްތައް  ތަފާތު    ކުރުމަށް 
ވޭ ނަތީޖާ ދެނެގަތުން ފަދަ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނުހައްދާ ކޮށްގެން ނެރެ

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން   ާބވަތްތައް ރާއްޖޭގައި  ކުރެވޭ ަބއެއް  ހެއްދުމަށް ފުރުސަތު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ދެނެގަތުމަށް 
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސެންޓަރުގައި ކުރެވެމުންދެއެވެ. ތަޖުރިާބ

ދަރިވަރުންނަށް  މި ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އާންމުންނަށާއި އަދި އެކްސްޕޯޒަރ ޓްރިޕްތަކުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ސްކޫލްތަކުގެ  
ކުރުމަށާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ    މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭނުން

ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހައްދާ ތަރުކާރީގެ ގިނަ ާބވަތްތައް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ސެންޓަރުގައި ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން 
ޕްރެކްޓިކަލް    ކުރެވޭ ކޯސްތަކުގެ  ހިންގޭ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މީހުން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ސެންޓަރުގައި  މަސައްކަތްތައް، 

 ސެސަންތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. 

 

 ސެންޓަރުގައި ހިންގޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  
 

-  ޕްރޮގްރާމްތައް ކޯވިޑް  ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވުނު ތަމްރީން  2020ސެންޓަރުގައި  ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ  
ދަނޑުވެރިކަމުގެ   އާ  19 ހިންގި  ރާވައިގެން  މިނިސްޓްރީން  ނަމަވެސް  ކުރެވިފައެވެ.  ކެންސަލް  ވަނީ  ގުޅިގެން 

  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމްތައް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއަށް

އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސެންޓަރުގައި ކުރެވޭ   މީގެ
މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  ޭބނުންވާ  އެފަރާތަކުން  ދައްކައި،  މަސައްކަތްތައް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 އެވެ. މިއަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވެ

 

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިންގުނު މައުލޫމާތު  
 

ގްރޭޑް   ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ  ޓްރިޕަކަށް    3ހދ.  އެކްސްޕޯޒަރ  ގުޅޭ  ސިލަަބސްއާއި  ގްރޭޑްގެ  އެ  ދަރިވަރުން  ގެ 
ގުޅިގެން،   އެ ސްކޫލުން ކުރި ރިކުއެސްޓަކާ  ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޭބނުންވެ

ގަޑިއިރުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ    2ގައި    2020ފެުބރުއަރި    24ދަރިވަރުންނަށް    49ގެ    3އެސްކޫލުގެ ގްރޭޑް  
ޓީޗަރުން މި ޓުއަރގައި  5އެކު އެ ސްކޫލްގެ  ންދެވިފައިވެއެވެ. ދަރިވަރުންނާ ޓުއަރއެއް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެ
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ާބވަތްތަކުގެ  އިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި، ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ާބވަތްތަކާއި، އެކި  ރިވެފަަބއިވެ
 ދެވިފައިވެއެވެ. ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ގަސްތައް ހެދޭގޮތާ

  އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ،   މޫސާދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ޢަްބދުއްލަތީފް
 ލީ އަދި އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ޒަކަރިއްޔާ އިްބރާހިމް އެވެ.ޢަޝަރީފާ 

 

 ހދ. ހަނިމާދޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ފަންނީ މައުލޫމާތު ދިނުން  
 

ަބއްދަލުކުރައްވައި   ނޑުވެރިންނާ ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓަރ ހަނިމާދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހަނިމާދޫގެ ދަ  2019
އެކަމަށް   ، ފަންނީ މައުލޫމާތު ނެތްކަމަށާދަނޑުވެރިންނަށް ދަތިވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވެވިއިރު، ދަނޑުވެރިންގެ

ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ ވަނީ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ   ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއްވުމާއެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް އެ
ޒިޔާރަތްކޮށް، ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޤަވާޢި  ނީ މުވައްޒަފުންފަން ހަނިމާދޫގެ ދަނޑުތަކަށް  ދުން 

 2ގުޅިގެން ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު    އުމަށް ލަފާ ދެއްވާފައެވެ. އެއާހައްލު ބުނެދެމުން ގެންދި
ވަނަ   2019އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ދުވަހެއްގައި ދަނޑުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ފަންނީ  

ކުރެވިފައިވެއެވެ.   އިތުރުންއަހަރު  ތަމްރީނު   މީގެ  ދަނޑުވެރިންނަށް  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަނޑުވެރިންނަށް  ހަނިމާދޫގެ 
 ރު ފެށީ ސެންޓަރާއިވަނަ އަހަ  2019ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ. ދަނޑުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

އަދި ދަނޑުވެރިންނާ ވަކި   ރަށުކައުންސިލާ  ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  ގަޑިއެއް    ކަކާއިދުވަސްތަ   ވާހަކަދެކެވި، ދަނޑުތަކަށް 
މެނޭޖް ރަނގަޅަށް  ސީރިއަސްކަމާއެކު،  ނަމަވެސް  ހޯދުމަށް   ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.  އާމްދަނީއެއް  ކޮށްގެން، 

މުވައްޒަފުން ދަނޑުވެރިންގެ ދަނޑުތަކަށް ކުރާ ވިޒިޓްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވުމާއި، ސެންޓަރުގެ  
ކުންނަ ަބއްދަލުވާ ދަނޑުވެރިންގެ އަދަދު ވަރަށްޮބޑަށް މަދުވުމުގެ ސަަބުބން އެކަމަށް ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތާއި ަބލާފައި ނު

ދަނޑުވެރިންނަށް    ކުރެވުނު މަސްވަރާގެ މަތިން،  ކުރެވުނެވެ. އަދި ކައުންސިލާ  ހިއްސާ  ނަތީޖާ ރަށު ކައުންސިލާ
ގެންދެވެނީ ކުރިއަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މިސެންޓަރަށާ ފަންނީ  ދަނޑުވެރިންނަށް   

މުވައްޒަފުންނާ އޮޅުންފިލުވާލަން    ގުޅޭނެ  ސެންޓަރުގެ  ކަމެއް  މިގޮތުން ދަނޑުވެރިން  ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ.  ގޮތް 
 ދެވެމުންދެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށް  ބޭނުންވެ ގުޅާލުމުން ސެންޓަރުގެ

 

 ނަމޫނާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް 
 ( 3- )ތާވަލް   - ޚުލާސާ    - ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް ބިމުގައި ހެއްދި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ    2000

ގަހުގެ   ބާވަތް 
 އަދަދު 

 އޭރިއާ 

 )އަކަފޫޓް( 

 ހާވެސްޓް 

 )ކިލޯ އިން( 

 ވިކުނު 

 )ކިލޯ އިން( 

ހާވެސްޓުން  
ބޭނުންކުރި/  

 ހަލާކުވި 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 
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ފަތްކެޔޮ ދަނޑަށް ިގަނދުަވސްެވ، އުފެއްދުންތެރިކަން  23.2 72.8 96 - 54 ފަތްކެޔޮ

މަހުެގ   ސެޕްޓެމްބަރ  މިއަހަރުެގ  ދަށްެވފައިާވތީ، 
ފަތްކެޔޮދަނޑު   ކުރުމުެގ  ތެރޭަގއި  ރީޕްލާންޓް 

 މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެެވ. 

ތޮޅިމިރުސް)ޕޯ  
 ޑަންްގ( 

 ގައި  2019ނޮެވމްބަރ  27މުޑުަވއްކުރީ  8.1 46.6 54.7 800 80

 ގައި 2020ޖޫން  21ކްރޮޕް ނިންމާލެިވފައިަވނީ 

ހާލަތާ އޮފީހަށް    ކޮިވޑްެގ  މުަވއްޒަފުން  ގުޅިެގން 
ަގސްތައް   ބަދަލުތަކާއެކު  ެގނައި  ނެރުމުަގއި 

މެނޭޖު ޮގތެއްގައި  ނުކުރެުވމުެގ   އެކަށީެގންާވ 
ހައްލު މައްސަލަ  ލީފްކާރލް  ނުކުރެިވ    ސަބަބުން 

ޔީލްޑެއް  އެކަށޭަނ  ހަލާކުުވމުން  ަގސްތައް 
 ލިބިފައެއްުނޭވ.

 ގައި،  2019އޮކްޓޯބަރ  28މުޑުަވއްކުރީ  23.6 12 35.6 1000 20 ިގތެޔޮމިރުސް 

 ގައި، 2020ޖޫން  17ކްރޮޕް ނިމުނީ 

ހާލަތާ އޮފީހަށް    ކޮިވޑްެގ  މުަވއްޒަފުން  ގުޅިެގން 

ަގސްތައް   ބަދަލުތަކާއެކު  ެގނައި  ނެރުމުަގއި 
މެނޭޖު ޮގތެއްގައި  ނުކުރެުވމުެގ   އެކަށީެގންާވ 

ހައްލު މައްސަލަ  ލީފްކާރލް  ނުކުރެިވ    ސަބަބުން 
ޔީލްޑެއް ަގސްތައް   އެކަށޭަނ  ހަލާކުުވމުން 

 ލިބިފައެއްުނޭވ.

 ގައި،  2020ފެބުރުއަރީ  02މުޑުަވއްކުރީ  25.6 12.5 38.1 900 26 މިރުސް  ހޯޑެއްދޫ

ނިންމާލެިވފައިަވނީ     2020އޯަގސްޓް    27ކްރޮޕް 
 ގައި. 

ހާލަތާ އޮފީހަށް    ކޮިވޑްެގ  މުަވއްޒަފުން  ގުޅިެގން 

ަގސްތައް   ބަދަލުތަކާއެކު  ެގނައި  ނެރުމުަގއި 
މެނޭޖު ޮގތެއްގައި  ނުކުރެުވމުެގ   އެކަށީެގންާވ 

ހައްލު މައްސަލަ  ލީފްކާރލް  ނުކުރެިވ    ސަބަބުން 

ޔީލްޑެއް  އެކަށޭަނ  ހަލާކުުވމުން  ަގސްތައް 
 ލިބިފައެއްުނޭވ.
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 ގައި،  2020ޖޫން  05މުޑުަވއްކުރީ  2 22.5 24.5 1000 45 ިގތެޔޮމިރުސް )ފެހި( 

 ހާެވސްޓް ކުރެވެމުންދަނީ.

 ގައި،  2019އޮކްޓޯބަރ  18މުޑުަވއްކުރީ  85 600 41.5 38.4 3.1 (No.438)ޓޮމާޓޯ 

 ގައި،  2020އޭޕްރީލް  4ކްރޮޕް ނިމުނީ 

 ގައި،  2020އޯަގސްޓް  25މުޑުަވއްކުރީ  0.4 1 1.4 300 42 ޓޮމާޓޯ )ފާރމާސް( 

ނޮވެމްބަރ    17ަގސްތަކުން ހާެވސްޓްކުރަން ފެށުނީ  
2020 

 ގައި  2019ނޮެވމްބަރ  20މުޑުަވއްކުރީ  29.1 26.6 55.7 650 100 ޑޭސް( 60ކެބެޖް )

 ގައި. 2020ފެބުރުއަރީ  06ކްރޮޕް ނިމިފައިަވނީ 

ހެޑްފޯމްވަމުން   ަވރަށް  ަގސްތަކުެގ  ދިޔަދުަވސްަވރަކީ 

ފަްނަގސްބައްޔެއް    ދުަވސްވަރަކަށް  ވިއްސާރަ ުވމުން 
ފެތުރި، ިގނަަގސްތަކެއް ހެޑް ފޯމްވުމުެގ ކުރިން އަދި 

 ހެޑް ފޯމްަވމުން ދަނިކޮށް ހަލާކުިވ. 

 ގައި،  2020ޖެުނއަރީ  07މުޑުަވއްކުރީ  8.3 57 158.2  24 ތޮރާ )ލޯކަލް( 

 ގައި 2020އޮކްޓޯބަރ  06ނިމިފައިަވނީ ކްރޮޕް 

 ހައްދާފައިަވނީ ސަރަންޖާއްޔަކަށް އަރުަވއިެގން 

(  F1ތޮރާ 

ހައިބްރިޑް، ނަްނބަރ  

378) 

 ގައި،  2020އޮކްޓޯބަރ  21މުޑުަވއްކުރީ  - - -  12

 ހާެވސްޓްކުރަން ފެށޭނީ ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ތެރޭގައި. 

 ސަރަންޖާއްޔަކަށް އަރުަވއިެގން ހައްދަމުްނދަނީ 

 ގައި،  2020ފެބުރުއަރީ  24މުޑުަވއްކުރީ  318.6 42 360.6 3500 350 ކަރާ )ޑާކް ބެލޭ(

 ގައި،  2020މެއި  07ކްރޮޕް ނިމުނީ 

ހާލަތާ އޮފީހަށް    ކޮިވޑްެގ  މުަވއްޒަފުން  ގުޅިެގން 

ަގސްތައް   ބަދަލުތަކާއެކު  ެގނައި  ނެރުމުަގއި 
މެނޭޖު ޮގތެއްގައި  ނުކުރެުވމުެގ   އެކަށީެގންާވ 

އަދި   ދަށްެވފައި.  ޔީލްޑް  ަވރަށްބޮޑަށް  ސަބަބުން 
ނުާވތީ   ިވޔަފާރިކޮށްފައި  ސެންޓަރުން  އެދުަވސްަވރު 
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ހަދި ރަށުކައުންސިލަށް  ބައެއް  ބޮޑު   ޔާހާެވސްޓްެގ 

 ކުރެިވފައިޭވ. 

)ބަްނ   ކަރާ 
 ( 999ފައި

 ގައި،  2020މާރޗް  22މުޑުަވއްކުރީ  180.3 22 202.3 1600 175

 ގައި،  2020ޖޫން  03ކްރޮޕް ނިމުނީ 

ހާލަތާ އޮފީހަށް    ކޮިވޑްެގ  މުަވއްޒަފުން  ގުޅިެގން 

ަގސްތައް   ބަދަލުތަކާއެކު  ެގނައި  ނެރުމުަގއި 

މެނޭޖު ޮގތެއްގައި  ނުކުރެުވމުެގ   އެކަށީެގންާވ 
އަދި   ދަށްެވފައި.  ޔީލްޑް  ަވރަށްބޮޑަށް  ސަބަބުން 

ނުާވތީ   ިވޔަފާރިކޮށްފައި  ސެންޓަރުން  އެދުަވސްަވރު 
ރަށުކައުންސިލަށް   ބައެއް  ބޮޑު  ހާެވސްޓްެގ 

 ޔާކުރެިވފައިޭވ. ހަދި

 ގައި،  2020މާރޗް  12މުޑުަވއްކުރީ  259.1 32.3 291.4 2500 270 ( 666ކަރާ )އޮމެާގ 

 ގައި،  2020ޖޫން  03ކްރޮޕް ނިމުނީ 

ހާލަތާ އޮފީހަށް    ކޮިވޑްެގ  މުަވއްޒަފުން  ގުޅިެގން 
ަގސްތައް   ބަދަލުތަކާއެކު  ެގނައި  ނެރުމުަގއި 

މެނޭޖުނު  ޮގތެއްގައި  ކުރެވުމުެގ   އެކަށީެގންާވ 
އަދި   ދަށްެވފައި.  ޔީލްޑް  ަވރަށްބޮޑަށް  ސަބަބުން 

ނުާވތީ   ިވޔަފާރިކޮށްފައި  ސެންޓަރުން  އެދުަވސްަވރު 
ރަށުކައުންސިލަށް   ބައެއް  ބޮޑު  ހާެވސްޓްެގ 

 ޔާކުރެިވފައިޭވ. ހަދި

)ކޭ  ބީްނސް  ބުޝް 
 ވައި ބުޝް( 

 ގައި،   2019ޑިސެްނބަރ  18މުޑުަވއްކުރީ  13.7 21 34.7 300 140

 ގައި  2020މާރޗް  1ކްރޮޕް ނިމުނީ 

)ކޭ  ބީްނސް  ބުޝް 
 ވައި ބުޝް( 

 ގައި، 2020މާރޗް  7މުޑުަވއްކުރީ  14.1 36 50.1 600 325

 ގައި. 2020މެއި  25ކްރޮޕް ނިމުނީ 

 އެފިޑްސްެގ ސަބަބުން ަގސްތަކުެގ އުމުރު ކުރުިވ. 

)ކޭ  ބީްނސް  ބުޝް 
 ވައި ބުޝް( 

 ގައި،  2020ޖުލައި  21މުޑުަވއްކުރީ  16 30.4 46.4 400 197

 ގައި.   2020އޮކްޓޯބަރ  19ކްރޮޕް ނިމުނީ 
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)ކޭ  ބީްނސް  ބުޝް 

 (2ވައި ބުޝް 

 ގައި  2020އޮކްޓޯބަރ  21މުޑުަވއް ކުރީ  - - - 300 240

 ހާެވސްޓްކުރަން ފެށޭނީ ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ތެރޭގައި 

 ގައި،  2019އޮކްޓޯބަރ  28މުޑުަވއްކުރީ  1.1 34.5 35.6 1000 20 ިގތެޔޮމިރުސް 

 ކްރޮޕް ނިމުނީ  

 ކްރޮޕް ނިމި ަގސްތައް ެނިގފައި،  

އޮފީހަށް   މުަވއްޒަފުން  ުގޅިެގން  ހާލަތާއި  ކޮިވޑްެގ 
ެގނައި   ަގސްތައް  ނެރުމުަގއި  ބަދަލުތަކާއެކު 

މެނޭޖު ޮގތެއްގައި  ނުކުރެުވމުެގ   އެކަށީެގންާވ 
ހައްލުނުކުރެިވ   މައްސަލަ  ލީފްކާރލް  ސަބަބުން 

ކްރޮޕް  އަަވހަށް  ހަލާކުުވމުން  ަގސްތައް 
 ނިންމާލެިވފައި. 

)ނަްނބަރ   ބަރަބޯ 

395) 

 ގައި،  2019އޮކްޓޯބަރ  15މުޑުަވއްކުރީ  61.3 21.7 83 2400 100

 ގައި. 2020ޖެނުއަރީ  26ކްރޮޕް ނިމިފައިަވނީ 

 ެވޔޮތައް ހެދި، މާއަޅާ، ބަރަބޯ ހަރުާވން ފަށާފައި 

ބިމުގައި ޖެހޭތަނުން ބަރަބޯ ފީުވމުެގ މައްސަލަ ބޮޑު  

 ވެރައިޓީއެއް 

ބަރަބޯ 
 (16)ސްރިމުއަްންގ 

 ގައި،  2020އޮކްޓޯބަރ  28މުޑުަވއްކުރީ  - - - 1000 36

 ހެދެމުން ދަނީ. 

 ގައި،  2020މެއި  11މުޑުަވއްކުރީ  5.8 118 123.8 1200 36 )ޝީޓް ބަށި(ބަށި 

 ހާެވސްޓް ކުރެވެމުންދަނީ 

 1ސްީވޓް ކޯން )އެފް

 ހައިބްރިޑް( 

 ގައި، 2020އޭޕްރީލް  28އޮށް އިްނދީ  - - 23.3 600 150

 ގައި  2020ޖުލައި  23ކްރޮޕް ނިމިފައިަވނީ 

 1ސްީވޓް ކޯން )އެފް

 ހައިބްރިޑް( 

 ގައި، 2020ޖޫން  8އޮށް އިްނދީ  18.2 36.8 55 1200 290

 ގައި  2020ސެޕްޓެމްބަރ   10ކްރޮޕް ނިމިފައިަވނީ 

 ގައި، 2019އޯަގސްޓް  15ކުރި އިްނދީ  2.6 280 282.6 725 92 ފަތްކޮޕީ
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 ގައި 2020ޖުލައި  19ކްރޮޕް ނިމުނީ 

ފޫޓް    100 10 ޕެޝަންފުރުޓް 

 ފެންސް 

 ގައި،   2019ޖުލައި  8މުޑުަވއްކުރީ  50 12 62.8

 ގައި 2019ޑިސެންބަރ  2ހާެވސްޓް ކުރަން ފެށީ 

 ގައި،   2019ޑިސެްނބަރ  10މުޑުަވއްކުރީ  10.1 1.9 12 703 6 ޕެޝަންފުރުޓް 

 ގައި. 2020އޭޕްރީލް  28ހާެވސްޓް ކުރަން ފެށީ 

 ހައްދަމުްނދަނީ ސަރަންޖާއްޔަކަށް އަރުަވއިެގން 

 ގައި،   2019ސެޕްޓެމްބަރ  10ކުރި އިްނދީ  25.3 7.7 33 300 - )ކެލާ( ކައްޓަލަ 

 ގައި 2020ޖެނުއަރީ  15ހާެވސްޓް ކޮށް ނިމުނީ 

 ގައި،   2020މެއި  15ކުރި އިްނދީ  21.3 20 41.3 300 - ކައްޓަލަ )ކެލާ( 

 ގައި  2020އޮކްޓޯބަރ  19ހާެވސްޓް ކޮށް ނިމުނީ 

)ބޮޑަތި  ކައްޓަލަ 

 ފަތް(

 ގައި،   2019ސެޕްޓެމްބަރ  09ކުރި އިްނދީ  - - - 300 -

 ގައި  2021ޖެނުއަރީ  09ހާެވސްޓް ކުރެޭވނީ 

 ގައި،   2019ސެޕްޓެމްބަރ  09ކުރި އިްނދީ  - - - 300 - ކައްޓަލަ )ހިމަފަތް(

 ގައި  2021ޖެނުއަރީ  09ހާެވސްޓް ކުރެޭވނީ 

 ގައި،   2019ސެޕްޓެމްބަރ  18ކުރި އިްނދީ  - - - 300 - ކައްޓަލަ

 ގައި  2021ޖެނުއަރީ  18ހާެވސްޓް ކުރެޭވނީ 

 ގައި،   2019ސެޕްޓެމްބަރ  20ކުރި އިްނދީ  - - - 300 - ކައްޓަލަ

 ގައި  2021ޖެނުއަރީ  20ހާެވސްޓް ކުރެޭވނީ 

)ކާމައިްނ   އޮކްރާ 

 ސްޕްލެންޑަރ( 

 ގައި،  2020އޮކްޓޯބަރ  27މުޑުަވއްކުރީ  - - - 300 

 ހާެވސްޓްކުރަން ފެށޭނީ ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ތެރޭގައި. 

 ގައި،  2020އޮކްޓޯބަރ  27މުޑުަވއްކުރީ  - - - 300  އޮކްރާ )ސައުތު ސީ( 

 ހާެވސްޓްކުރަން ފެށޭނީ ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ތެރޭގައި. 

 ގައި  2020އޭޕްރީލް  16ދަނޑި އިންދީ  - - - 750 216 ދަނޑިއަލުވި 
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 ހާެވސްޓްކުރަން ފެށޭނީ ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ތެރޭގައި. 

 ކްރޮޕް ނިމި ަގސްތައް ެނިގފައި  - - 29 1350 293 ދޮނަޅަ 

 ކުކުޅު އަދި ބަކަރިއަށް ކާންދިުނމަށް ބޭުނންކުރުމަށް 

 ހާެވސްޓް ކުރަން ތައްޔާރުެވފައި  - - - 1000 200 ދޮނަޅަ 

 

 ( 4- )ތާވަލް   - ޚުލާސާ  - ދެއްކުމަށް ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައި ހެއްދި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމޫނާ    2000

 އިންދުނު  ވެރައިޓީ  ބާވަތް 

އޮށުގެ    
 އަދަދު 

 ގަހުގެ  

 އަދަދު 

 އޭރިއާ 

 )އަކަފޫޓް( 

 ހާވެސްޓް 

 
)ކިލޯއިން 

) 

 ވިކުނު  

 )ކިލޯއިން( 

ހާވެސްޓުން  
 ބޭނުންކުރި/ 

  ހަލާކުވި 

 )ކިލޯއިން( 

 ނޯޓް 

ކޭސިން  90 120 ޖެނެރަލް  ލެޓިއުސް 
 ސިސްޓަމް 

ގައި އަދި   2020މެއި    3އޮށް މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   0.5 8.5 8.5
ގައި. ދިމާިވ   2020މެއި  31ހާެވސްޓް ކުރެުވނީ 

ފަނީެގ  ލޫޕަ  ކެބެޖު  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު 
 މައްސަލަ. 

ކޭސިން  90 120 ޖެނެރަލް  ލެޓިއުސް 
 ސިސްޓަމް 

ގައި އަދި   2020މެއި    32އޮށް މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   1 8.6 9.6
 ގައި. 2020ޖޫން  25ހާެވސްޓް ކުރެުވނީ 

ގްރޭްނޑް  ލެޓިއުސް 

 ރެޕިޑް 

ކޭސިން  - 120

 ސިސްޓަމް 

ގައި،   2020ޖޫން    21ކުރެުވނީ    އޮށް މުޑުަވށް - - -

 ނަމަެވސް އެއްެވސް އޮށެއް ފަޅާފައެއްުނޭވ. 

ކޭސިން  90 96 ޖެނެރަލް  ލެޓިއުސް 
 ސިސްޓަމް 

ގައި އަދި    2020ޖޫން    42މުޑުަވށް ކުރެުވނީ  އޮށް   1 7.3 8.3
 ގައި.   2020ޖުލައި  25ހާެވސްޓް ކުރެުވނީ 

ކޭސިން  90 128 ޖެނެރަލް  ލެޓިއުސް 

 ސިސްޓަމް 

  2020ސެޕްތެމްބަރ    16އޮށް މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   - 16.8 16.8

ކުރެުވނީ   ހާެވސްޓް  އަދި  އޮކްޓޯބަރ    19ގައި 

 ގައި. 2020

ކޭސިން  90 120 ޖެނެރަލް  ލެޓިއުސް 
 ސިސްޓަމް 

ކުރެުވނީ   - - - ގައި.   2020އޮކްޓޯބަރ    21މުޑުަވށް 
 އަދި ހާެވސްޓް ކުރާ އުމުރަކަށް ުނދޭ.  

 1 20 39 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 

 ޓްރަފްަގއި 

ކުރެުވނީ   4.1 64.4 68.5 ގައި،    2020ފެބްރުއަރީ    14މުޑުަވށް 

އޭޕްރިލްގައި. މި   15އަދި ަގސްތައް ނަާގފައިަވނީ  
ފަހަރު ކިއުކަްނބާ ކެނޑުނު.   8މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި  
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މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު  ދިމާިވ  ަގސްތަކަށް 

 ޕައުޑަރީ މިލްޑޫެގ މައްސަލަ. 

ޑަބަލް  40 50 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 
 ޓްރަފުަގއި 

ގައި، އަދި   2020މާރޗް    9މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   2 47.2 49.2
ަނާގފައިަވނީ   މި    15ަގސްތައް  އޭޕްރިލްގައި. 

ކެނޑިފައިަވނީ   ކިއުކަްނބާ  ތެރޭަގއި    1މުއްދަތުެގ 
ފަހަރު އަދި ފައުޑަރީ މިލްޑޫެގ ސަބަބުްނ ަގސްތައް 

 ހަލާކުވުމުން ަގސްތައް ަވނީ ނަާގފައި. 

ޑަބަލް  40 55 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 

 ޓްރަފުަގއި 

ގައި، އަދި   2020މާރޗް    9މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   5 104.9 109.7

މެއިގައި. މި މުއްދަތުެގ   2ަގސްތައް ނަާގފައިަވނީ  
ފަހަރު އަދި    8ތެރޭަގއި ކިއުކަންބާ ކެނޑިފައިަވނީ  

ފައުޑަރީ މިލްޑޫެގ ސަބަބުން ަގސްތައް ހަލާކުވުމުްނ  
 ަގސްތައް ަވނީ ނަާގފައި. 

ސިންަގލް   40 48 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 

 ޓްރަފް 2

ގައި، އަދި    2020އޭޕްރިލް    25މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   4.3 133.7 138

ޖޫްނގައި. މި މުއްދަތުެގ   20ަގސްތައް ަނާގފައިަވނީ  

ފަހަރު އަދި    11ތެރޭަގއި ކިއުކަންބާ ކެނޑިފައިަވނީ  
ހަލާކުވުމުްނ  ފައުޑަރީ މިލްޑޫެގ ސަބަބުން ަގސްތައް  

 ަގސްތައް ަވނީ ނަާގފައި. 

ޑަބަލް  40 48 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 
 ޓްރަފުަގއި 

ކުރެުވނީ   4 191.6 195.6 އަދި   2020މެއި    3މުޑުަވށް  ގައި، 
ޖުލައިަގއި. މި މުއްދަތުެގ    5ަގސްތައް ަނާގފައިަވނީ  

ކެނޑިފައިަވނީ   ކިއުކަްނބާ  ފަހަރު.   15ތެރޭަގއި 
މައްސަލަ މައިަގނޑު  މިލްޑޫ  ދިމާިވ  ޕައުޑަރީ  އަކީ 

 އަދި އެފިޑްސްެގ މައްސަލަ.  

އެލް.ަވއި.އެ  ކިއުކަންބާ 

 ސް 

ސިންަގލް   40 54

2 
 ޓްރަފުަގއި 

ކުރެުވނީ   - 47.9 47.9 ގައި، އަދި   2020މެއި    27މުޑުަވށް 

ޖުލައިަގއި. މި މުއްދަތުެގ    5ަގސްތައް ަނާގފައިަވނީ  
ކެނޑިފައިަވނީ   ކިއުކަންބާ  ފަހަރު.    4ތެރޭަގއި 

މިލްޑޫ   ޕައުޑަރީ  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު  ދިމާިވ 
 އަދި އެފިޑްސްެގ މައްސަލަ. 

ޑަބަލް  40 54 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 

 ޓްރަފް

ގައި، އަދި    2020ޖުލައި    5މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   10.3 149.1 159.4

ސެޕްޓެމްބަރ ގައި. މި   1ަގސްތައް ަނާގފައިަވނީ  
 14މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ކިއުކަްނބާ ކެނޑިފައިަވނީ  

ޕައުޑަރީ   މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު  ދިމާިވ  ފަހަރު. 

މީެގ  އަދި  މައްސަލަ.  އެފިޑްސްެގ  އަދި  މިލްޑޫ 
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ތައް މީދާ ކެއުމުެގ  އިތުރުން މާތަކާއި ޅަ ކިއުކަންބާ

 މައްސަލަ ަވރަށް ބޮޑުިވ. 

ޑަބަލް  40 60 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 
 ޓްރަފް

ގައި،   2020ސެޕްޓެމްބަރ    5މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   7.8 237.8 245.6
ަގއި.   4އަދި ަގސްތައް ނަާގފައިަވނީ   ނޮވެމްބަރ 

ކެނޑިފައިަވނީ  ކިއުކަންބާ  ތެރޭަގއި  މި މުއްދަތުެގ 
މައްސަލައަކީ ފަހަރު.    14 މައިަގނޑު  ދިމާިވ 

 ޕައުޑަރީ މިލްޑޫ އަދި އެފިޑްސްެގ މައްސަލަ.

ޑަބަލް  40 50 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 

 ޓްރަފް

ގައި،    2020ސެޕްޓެމްބަރ    18މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   1.6 169 169

ަގއި.   4އަދި ަގސްތައް ނަާގފައިަވނީ   ނޮވެމްބަރ 
ކިއުކަންބާ   ތެރޭަގއި  ކެނޑިފައިަވނީ މި މުއްދަތުެގ 

ފަހަރު. ދިމާިވ މައިަގނޑު މައްސަލައަކީ ޕައުޑަރީ    7
 މިލްޑޫ އަދި އެފިޑްސްެގ މައްސަލަ. 

ޑަބަލް  40 54 ރިޗަސް  ކިއުކަންބާ 

 ޓްރަފް

ގައި. މި   2020ނޮެވމްބަރ    6މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   - - -

 ަގސްތަކުން އަދި ކިއުކަންބަ ކަނޑާކަށް ނުފަށާ. 

ސިންަގލް   20 24 ހަނީ ްގލޯބް  މެލަން 

 ޓްރަފުަގއި  

ގައި ނަމަެވސް   2020ޖޫން    18މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   1.2 22.6 23.8

ޖޫްނގައި    23ފެޅުމުެގ ރޭޓު ދަށްވުމުެގ ސަބަބުން  
ަގސްތައް   ކުރެުވނު.  މުޑުަވށް  އޮށް  އަލުން 

ގައި. ދިމާިވ    2020ސެޕްޓެމްބަރ    7ނަާގފައިަވނީ  
މިލްޑުެގ  ޕައުޑަރީ  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު 

 މައްސަލަ އަދި މީދާެގ އުނދަޫގ. 

ނެޕްޓިއުން   މެލަން 
 1އެފް 

ސިންަގލް   20 24
 ޓްރަފް

ގައި. ަގސްތައް    2020ޖޫން    18މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   2.4 2118.6 21
ގައި. ދިމާިވ    2020އޯަގސްޓް    19ނަާގފައިަވީނ  

މިލްޑުެގ  ޕައުޑަރީ  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު 

 އުނދަޫގ.މައްސަލަ އަދި މީދާެގ 

ނެޕްޓިއުން   މެލަން 
 1އެފް 

ހޮޅި  13 18
 ސިސްޓަމް 

ގައި. ަގސްތައް    2020ޖޫން    18މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   2.4 2.7 5.1
ގައި. ދިމާިވ    2020އޯަގސްޓް    22ނަާގފައިަވީނ  

މިލްޑުެގ  ޕައުޑަރީ  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު 
މެލަން ެގ   13މައްސަލަ އަދި މީދާެގ އުނދަޫގ. ) 

 ން ަވނީ މީދާ ކާލާފައި(މެލަ 6ތެރެއިން 

ޑަބަލް  No. 1496 54 40 މެލަން 

 ޓްރަފް

ގައި. ަގސްތައް    2020ޖުލައި    5މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   6.8 49 55.8

ގައި. ދިމާިވ    2020ސެޕްޓެމްބަރ    7ނަާގފައިަވނީ  
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މިލްޑުެގ  ޕައުޑަރީ  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު 

 މައްސަލަ އަދި މީދާެގ އުނދަޫގ. 

ސިންަގލް   20 54 ހަނީ ްގލޯބް  މެލަން 
 ޓްރަފް

ގައި.    2020ސެޕްޓެމްބަރ    8މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   2.7 20.8 23.5
އަދަދު   މޭާވެގ  ނުޭވ.  ަނާގފައެއް  އަދި  ަގސްތައް 

 އެަވނީ މިހާތަނަށް ކެނޑުނު އަދަދު.  

ހޮޅި  13 19 ހަނީ ްގލޯބް  މެލަން 

ސިސްޓަމު 
 ގައި  

ގައި.    2020ސެޕްޓެމްބަރ    8މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   2.3 11.3 13.6

އަދި   އަދަދު  ަގސްތައް  މޭާވެގ  ނުޭވ.  ަނާގފައެއް 
 އެަވނީ މިހާތަނަށް ކެނޑުނު އަދަދު. 

ސިންަގލް   20 26 ބްރިލިއެންޓް  މެލަން 

 ޓްރަފް

ގައި.    2020ސެޕްޓެމްބަރ    8މުޑުަވށް ކުރެުވނީ   - - -

 ަގސްތަކުން މޭަވ އަދި ނުކަނޑާ. 

ހޯޑެއްދޫމިރު  މިރުސް 
 ސް 

 136 ކޮތަޅުަގއި  30 63
)މިއަހަރު 

ޖެނޑުނު  
 ޖުމުލަ( 

ކުރެުވނީ   54.42 81.58 ގައި.   2019ޖޫން    16މުޑުަވށް 
ކުރެިވފައިަވީނ   ހާެވސްޓް  ަގސްތަކުން  މިހާތަނަށް 

ފެށިފައިަވނީ    24 ކުރަން  ހާެވސްޓް   14ފަހަރު. 
 ގައި.  2019ސެޕްޓެމްބަރ 

ލޯކަލް   ތޮޅިމިރުސް 
)ރީނދޫ  

 މިރުސް(

 4.9 ކޮތަޅުަގއި  25 63
)މިއަދާހަ 

 މައަށް( 

ކުރެުވނީ   1.9 3 ގައި.   2020ޖޫން    18މުޑުަވށް 
ބިނދެިވފައިަވނީ   މިރުސް  ފަހަރު.   3މިހާތަނަށް 

މައްސަލައަކީ  މައިަގނު  ފެންނަ  ަގސްތަކުްނ 
 ސާކަސްޕޯރަ ފަންަގސް ބަލި. 

ހަންޭގރިއަން   ކެޕްސިކަމް 

 ޔެލޯ ެވކްސް 

މި ަގސްތަކަކީ އާބަން ާގޑެނިން ޕްރޮްގރާމަށް މާލެ   0.4 - 0.4 ކޮތަޅުަގއި  22 30

ފޮނުަވން މުޑުަވށް ކުރެުވުނ ަގސްތަކެއް. ނަމަެވސް  
ގްރީްނހައުސްަގއި  ލަސްެވެގްނދާތީ  ެގްނދިއުން 

ރުާވފައި. މި ަގސްތައް ްގރީން ހައުސްަގއި ރުުވނީ 

ގައި. މިހާތަނަށް ކެޕްސިކަމް   2020އޮކްޓޯބަރ  5
 ފަހަރު.  1ކެނޑިފައިަވނީ 

މި ަގސްތަކަކީ އާބަން ާގޑެނިން ޕްރޮްގރާމަށް މާލެ   - - - ކޮތަޅުަގއި   11 30 - ޓޮމާޓޯ 

ފޮނުަވން މުޑުަވށް ކުރެުވުނ ަގސްތަކެއް. ނަމަެވސް  
ގްރީްނހައުސްަގއި  ލަސްެވެގްނދާތީ  ެގްނދިއުން 

ރުާވފައި. މި ަގސްތައް ްގރީން ހައުސްަގއި ރުުވނީ 
 ގައ 2020އޮކްޓޯބަރ  8
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  ( 2ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ނަމޫނާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ) ( 1ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ނަމޫނާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން )

  

 

  ( 4ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ނަމޫނާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ) ( 3ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ނަމޫނާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން )
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 ހަސްބެންޑްރީ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ޕޯލްޓްރީ އެންޑް އެނިމަލް  

 ކުކުޅު ގެންގުޅުން   5.3.5.1

 
ވަނަ އަހަރު   2019ޕޯލްޓްރީ ފާމިންގ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  

ެބޗް ބޭނުން ކޮށްގެން، ޖުލައިމަހުގެ   ެބޗްގެ   15ގެނެވުނު ކުކުޅު  ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. މިކުކުޅު 
ވަނަ ހަފްތާގައި( ވަނީ ސެންޓަރުން ކުކުޅުކާނާ ހުސްވެފައެވެ. އަދި   64އުމުރުގެ ތެރޭގައި )ިބސްއަޅާ  
ެބޗެއް ނުގެނެވުމުގެ 19-ކޯވިޑް   ކުކުޅުގެ އިތުރު  ކާނާއާ  ކުކުޅު  ަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބުބން މިއަހަރު  ގެ 
ގެންގުޅު،  ސަަބުބން ކުކުޅު  ހަނިމާދޫގައި  ގުޅިގެން  އިދާރާއާ  ކައުންސިލް  ޝައުޤުވެރިވާ ހަނިމާދޫ  މަށް 

ގައި   2020ޖުލައި    15ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް  
 ސެންޓަރުގައި ހުރި ކުކުޅުތައް ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ( 2ކުކުޅު ގެންގުޅުން ) ( 1ކުކުޅު ގެންގުޅުން )

 ( 3ކުކުޅު ގެންގުޅުން )
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 ބަކަރި ގެންގުޅުން   
  ނަމޫނާދެއްކުމާއި، މިސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޕްރެކްޓިކަލް ބޭނުންތަކަށް ޭބނުން

މިވަގުތު   ަބކަރިކޮށީގައި  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ނޮވެންަބރ    26ކުރުމަށް  އެަބއޮތެވެ.   ނިއަލަށް    2020ަބކަރި  ގެ 
ަބކަރި    6ބަކަރި ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެއިތުރުން    6ަބކަރި ވިހާފައެވެ.    12ކޮށީގައި ވަނީ  މިސެންޓަރުގެ ަބކަރި  

 ވަނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިއްކިފައެވެ.

 ( 2ބަކަރި ގެންގުޅުން )  ( 1) ބަކަރި ގެންގުޅުން 

 

 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް 

 ރުކުގެ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުން  5.3.7.1
ގުޅިގެން   ވަނަ އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާ  2020އައުޖީލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  ރުކުގެ  

ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ފެށިފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ލިެބން ހުންނަ ކާށި އަދި ކުރުާބ 
ރުއް މުޑުވަށް ކުރެވިފައެވެ.   110ގަޅު މުޑުވަށް ހޯދުމާއި އެމުޑުވަށް ގިނަކޮށް އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން  ނރަ

އަ  އަދި މި މުޑުވަށް ކުރެވުނު ރުކުގެ  100އުޖީލުގެ  ތެރެއިން ސެންޓަރުގައި ގާއިމް ކުރާ ރުއްދަނޑު 
ރުއް  ވަނީ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި   30އެޅުމުގެ މަސްރޫއުދަށުން     ރުކުގެ ރުއްދަނޑު 

މަސައްކަތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިމުޑުވަށް އިންދުމަށްޓަކައި ރުއް އިންދުމުގެ    20އިންދިފައެވެ، އަދި ާބކީ  
މަސައްކަތައް   އެގްރޯފޮރަސްޓްރީ  ސަރަހައްދުގެ    ޚާއްޞަސެންޓަރުގެ  އަކަފޫޓް   6000ކުރުވިފައިވާ 

ކޮށްފައިވަނީ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ   ވެއެވެ. މިމަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން   ސަރަހައްދެއް ސާފުކުރެވިފައި
 ވައްޒަފުންނެވެ. ސެންޓަރގެ މު

ލް ޟިންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް އަލްފާރުކުގެ އައުޖީލްގެ ރުއްދަނޑު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ ހަނިމާދު ކައު
އެއްގެ ދަނޑުގައި ހަނިމާދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު ކޮންމެ މުވައްސަސާ   ސްލީއެވެ. އަދި މިރުޢަުބދުއްސަލާމް  ޢަ

 ދެއްވާފައެވެ. އި ވެރިން ވަނީ ރުއް އިންދަވަ

މީގެ އިތުރުން ކެލެރާގެ ޗަވަށްކަޑު އޮރެންޖް މުޑުވަށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ 
އްދު ޙަގެ ދަނޑު އެޅުމަށް ޭބނުންވާ ސަރަރުކު  50ދަށުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި އަޅާ  
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ފެށިފައެވެ  11300ކަމަށްވާ   ވަނީ  މަސައްކަތް  ދަނީ އަކަފޫޓް ސާފުކުރުމުގެ  ކުރަމުން  މިމަސައްކަތް   .
 ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކްސްކަވޭޓަރ ޭބނުން ކޮށްގެންނެވެ. 

 ( 2ރުކުގެ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުން ) ( 1ރުކުގެ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުން )

 ( 4ރުކުގެ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުން ) ( 3ރުކުގެ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުން )

 

 އައުޖީލް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮޤްރާމް ރުކުގެ   5.3.7.2
 

ޑިސެމަްބރ   16ވަނަ އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން    2020ރާމަކީ  ގްމި ޕްރޮ
ގަޅުކޮށް ރުކަކީ ކުރިއައޮތް ނގައި ފެށުނު ޕްރޮޤްރާމެކެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ރުކުގެ ނަސްލު ރަ  2020

 ޖީލުތަކަށްވެސް މަންފާ ކުރާނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ.  

ފަރާތުން   ގެ  ޕލޓ  މޯލްޑިވްސް  ޝިޔާހާ  ގޮތުން  ަބއިވެރިވުމުގެ  ޕްރޮޤްރާމުގައި  ގަސް    1500މި 
ށަކަށް ރަށަކަށް ކޮންމެ ރަ   15މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށް ނިންމުމުން، މިނިސްޓްރީން ނިންމީ މިރުއްތައް  

ފަރާތްތަކުން   100 އެދިލައްވާ  ަބއިވެރިވާން  މިކަމުގައި  މިގޮތުން  ދިނުމަށެވެ.  ނިސްބަތުން  ރުކުގެ 
 67އޮކްޓޯަބރގައި ވަނީ އިއުލާން ކުރެވި     22ަބއިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް  

އެޕްލި ަބއިވެރިވުމަށް  ޕްރޮޤްރާމްގައި  ކައުންސިލަކުން  ރަށު  މި ރަށެއްގެ  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ކޭޝަން 
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ކުރެވި   ރަށް ހޮވުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ  15އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  
މަސައްކަތްތައްދަނީ   15ހޮވުނު   ފޮނުވުމުގެ  ރުއްތައް  މިރަށްތަކަށް  މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ރަށް 

 ކުރެވެމުންނެވެ. 

 އޮމަދޫ އދ. - މާއެޫބދޫ ދ. - ހެނަބދޫ   ނ. -

 ކުޅުދުއްފުށި ހދ. - ހުރާ ކ. - މޮޅަދޫ  ހއ. -

 އިނގުރައިދޫ ރ. - މަޑުއްވަރީ  މ. - ހުޅުދުއްފާރު ރ. -

 ދާންދޫ ގއ. - ކޮމަންޑޫ ށ. - ކުޑަފަރީ ނ. -

 ހަނިމާދޫ  ހދ. - ކުރެންދޫ ޅ. - ތިމަރަފުށި  ތ. -

 

 ފަތްކެޔޮ ދަނޑު ރީޕްލާންޓް ކުރުން  5.3.7.3

ވަނަ އަހަރު ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ގެނެވުނު ފަތްކެޔޮ )ޓިޝޫކަލްޗަރ ކެވެންޑިސް    2016
( ވެރައިޓީ ދުވަސްވުމުގެ ސަަބުބން އެގަސްތައް ނެގުމަށްފަހު ކުދިގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި 

ރުވާލުމަށްފަހު، އައު ވަޅުތައް ކޮނެ ވަނީ މިއަހަރުއެވެ. މިގޮތުން ކުރިން ގަސްތައް އިންދިފައިވާ ކޯރު ފޮ
 ގައި އިންދިފައިވެއެވެ.  2020ސެޕްޓެމްަބރ  13ގަސް  13ވަޅުގައި  13

ކެވެންޑިސް )ޓީ.ސީ  ފަތްކެޔޮ  ގެނެވުނު  އަލަށް  މަސައްއަދި  އިންދުމުގެ  މުޑުވަށް  މިހާރުދަނީ   ކަތް( 
ގަސް    30ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން އަލަށް ގެނެވުނު ގަސްތަކުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި  

ފަތްކެޔޮ އިންދުމަށް ވަޅުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިއަހަރު ނިމުމުގެ 
 ކުރިން މިަބއިގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެއެވެ.
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 ( 2ފަތްކެޔޮ ދަނޑު ) ( 1)ފަތްކެޔޮ ދަނޑު 

 

 ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ  
 

އެ ކުރިއަހަނިމަދޫ  ޕްރޮގްރާމްށްގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި  އެކި  ތަކެތި   ގެންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހައްދާ  ތަކުގައި 
ރުފިޔާ    127,080.90ގެ ނިޔަލަށް    2020ނޮވެމްަބރ    15ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި    2020ވިއްކައިގެން  

 )އެއްލައްކަ ހަތާވީސްހާސް އަށްޑިހަ ރުފިޔާ / ނުވަދިހަ ލާރި( ލިިބފައިވެއެވެ.
 

 ނެޝަނަލް ކޮކަނަޓް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  
 

ޙައްލެއް   ގެއްލުންތަކަށް  ކުރިމަތިވަމުންދާ  ރުކަށް  އާލާކުރުމާއި،  ދިރުވާ  ރުއްތައް  ރާއްޖޭގެ  ޕްރޮޤްރާމަކީ  މި 
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޤްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން    12އަހަރަށް ދެމިގެންދާ    4ހޯދުމަށް އެކުލަވާލެވުނު  

 ވެ. އެއީ: މައިގަނޑު ތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެ

ސަޓިފައިޑް ރުކުގެ މުޑުވައް ގާއިމް ކުރުން )މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރުކުގެ ރަގަޅު ވެރައިޓީތައް  .1
 މިގޮތުން އުފައްދާ މުޑުވައް ދެނެގަނެ އެތަކެތި އިތުރަށް އާލާކޮށް އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި

 ތަކަށް ެބހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.( ށްރަ
ފާހަގަކޮށް .2 ރުއްތައް  ދައްވެފައިވާ  އިންދާ،   ،މަތިވަރު  ރުއް  އައު  ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ  އެކުލަވާލެވޭ 

މީގެ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  ނެގުމަށް  ރުއްތައް  ހާވެ  ދުވަސްވެފައިވާ  ާބވަތްތައް  ރުކުގެ    ޓު ސްދަށުން 
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ގޮ ވާ  އެކަށީގެން  އެންމެ  އުފެއްދުންތައް ކުރެވޭނެ  ތަފާތު  ަބއިތަކުން  ރުކުގެ  ދެނެގަތުމާއި  ތްތައް 
 އުފެއްދުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޗަރކޯލް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ފެށޭނެއެވެ. 

ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓިލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ރުއްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެއްމެ ޮބޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.  .3
ގަމުގައި ލެޯބރަޓްރީ ޤާއިމް   ހަނިމާދޫ އަދި ލ.  ލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހދ.މިގޮތުން މިކަމަށް ޙައް

ލެޯބޓަރީ ދެ  މި  މުޅިރާއްޖެ  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ކުޑަ    އާކުރުން  ގޮތުން  ސެޓްލައިޓް   5ގުޅާލުމުގެ 
ށް މޮނިޓަރކުރުން ކުރިއަ   ދެނެގަތުމާތައްަބލިލެޯބޓްރީއެއް ޤާއިމް ކުރެވޭނެއެވެ. މިތަންތަނުން ރުއްތަކުގެ  

 ގެންދާނެއެވެ. 

މިޕްރޮޤްރާމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރޮމަންޓްގެ ގްރީން ފަންޑުން ފަންޑުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުން ގްރީންފަންޑަށް ހުށަހެޅި ފަންޑް ލިޭބނެކަންވެސް ވަނީ އަންގައިފައެވެ. ނަމަވެސް 

ދަށްވެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން މިއަހަރު ޕްރޮޤްރާމް ކުރިއަށް    ފަތުރުވެރިކަންސަަބުބން ރާއްޖޭގެ   ގ19ެ-ކޮވިޑް
 ގެންދިއުމަށް ފަންޑް ލިިބފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 ށްފައިވާ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ސެންޓަރުގައި ކޮ 
ü 2020   ު( 5-)ތާވަލް   -ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ތަޖުރިބާކުރުމަށް ހެއްދުނު ބާވަތްތަކުގެ ތަފްސީލ 

ގަހުގެ   ބާވަތް/ ވެރައިޓީ 
 އަދަދު 

 އޭރިއާ 
 )އަކަފޫޓް( 

 ހާވެސްޓް 
 )ކިލޯ އިން( 

އެވްރެޖް  
 )ގަހަކަށް( 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 

ާގއިމު •    44 ޑްރެަގންފުރުޓް  ޕްލޮޓް  ވަނަ    2010ކުރެިވފައިަވނީ    މި 
 އަހަރުއެެވ. މިއީ ރެޑް ޑްރެަގންފުރުޓް ެވރައިޓީއެކެެވ. 

އުމުރުން   • ެވފައިވާއިރު،    އަހަރު   10މިަގސްތަކުެގ 
އެޅި  މާ  މިްނވަރަކަށް  ރަނަގޅު  ިގަނަގސްތަކުގައި 

ހަރުެވފައިަވނީ   މިހާތަނަށް   3ނަމަެވސް 
ެގެނިވފައިާވ   މާފަހިން  ޑްރެަގންފުރުޓެެވ. އެހެންކަމުން، 
ޓެސްޓްކުރުމުެގ  ެވރައިޓީއެއް  ޑްރެަގންފުރުޓް  ހުދު 
  ބޭނުމުަގއި މި ަގސްތައް މިއަހަރުެގ ތެރޭަގއި ެނުގމަށް 

 ރޭިވފައިެވއެެވ. 
 26 52 ޑްރެަގންފުރުޓް 

 ސްޓޭންޑް 
ަގސް  •   ޑްރެަގންފުރުޓް  ޕްރޮްގރާމަށް  މޭާވަގސް  މިއީ 

އެކަމަށް   ލަފާދެއްާވފައިާވތީ،  މިިނސްޓަރ  އުފެއްދުމަށް 
އަޅާފައިާވ   2017އަމާޒުކޮށް   ަވނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި 

 ަގހުެގ ޕްލޮޓެކެެވ. 52
ބައެއް   • ޕްލޮޓްެގ  ތެރޭަގއި  މި  މިއަހަރުެގ  ަގސްތަކުަގއި 

މިހާތަނަށް  ނަމަެވސް  ފަށާފައިވެއެެވ.  މާއަޅަން 
ހަރުެވފައެއް ޕްލޮޓްގެ    ޑްރެަގންފުރުޓް  މި  ނުެވއެެވ.  

ބައެއްަގސްތައް އެކަށީެގްނާވ ސައިޒަކަށް އަދި ބޮޑުުނާވތީ  
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ިގަނ   ނައިޓްރިޖަން  ދެމުްނދަނީ  ަގސްތަކަށް 
 ަގސްކާާނއެެވ.

ބެލެހެއް • މަސައްކަތް  މިަގސްތައް  ޓުމުެގ 
 މިއަހަރުތެރޭަގއިެވސް ކުރެިވފައިެވއެެވ. 

 އޯކިޑް 
(Cymbidium) 

ތަޖުރިބާކުރަްނ   •    341 ހެއްދުްނ  އޯކިޑް  ސެންޓަރުގައި 
ގައި   2015ފެބުރުއަރީ    11ފެށުމަށްޓަކައި  

 ަގހެެވ.  50ެގެނިވފައިަވނީ މިެވރައިޓީެގ 
އިތުރަށް  ަގސް    83ަވނަ އަހަރު މިެވރައިޓީެގ    2020 •

 އުފެއްދިފައިެވއެެވ. 
 ”5މިެވރައިޓީ  ،  މިއަހަރުެގ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުެގ ތެރޭގައި  •

ފެށިފައިެވއެެވ.   ވިއްކަްނ  ހައްދައިެގން  ޕޮޓުގައި  ނެޓް 
ނިޔަލަށް    18މިގޮތުން   ގެ  ގަސް    24ނޮވެމްބަރ 

 ސިމްބިޑިއަމް އޯކިޑް ވިއްކިފައިވެއެވެ. 
ހެ • އިތުރުކޮށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  އްދޭކަން  މިެވރައިޓި 

 ފާހަަގކުރަމެެވ. 
 އޯކިޑް 

Phalenopsis 
ގައި ެގެނިވފައިަވނީ މިެވރައިޓީެގ    2015ފެބުރުއަރީ    11 •    23

 ަގހެެވ. 50
ނިޔަލަށް   2020 • މަހުެގ  ނޮވެމްބަރ  ަވނައަހަރުެގ 

 އެެވ.  23މިެވރައިޓީެގ ަގސް ހުރި އަދަދަކީ 
މިހާތަނަށް    • އިތުރުކުރުމުގައި  ކާމިޔާބެއް  މިެވރައިޓީ 

 ަގސް މަރުެވފައިެވއެެވ.  27ނުލިބި، އެކިފަހަރުމަތިން 
ހޯދުނު މައުލޫމާތުން އެނުގނު ޮގތުަގއި މި ވެރައިޓީއަކީ   •

ނުުގޅޭ   މާހައުލާ  ހޫނު  ރާއްޖޭެގ  އުނދަޫގ،  ިގނަކުރަން 
 ވެރައިޓީއެކެެވ. 

ގައި.   2019ފެބްރުއަރީ    2ބިމުގައި ަގސްތައް އިްނދުނީ   •     ފޭރު 

މިހާތަނަށް މި ަގސްތަކުން ކެނޑުނު މޭާވެގ ޖުމުލަ އަދަދު  
ފަށާފައިަވނީ   ކަނޑަން  މޭާވ  ާވނެ.   2ހިމަނލައިފައި 

ފޭރެއްެގ    2019އޭޕްރިލް   އެްވރެޖުޮގތެއްގައި  ގައި. 

ޮގތެއްގައި    0.4ބަރުދަުނގައި   މައިަގނޑު  ހުރޭ.  ކިލޯ 
މައްސަލައަކީ ފޭރު ހަރުާވ ސްޓޭޖުގައި ފަްނަގސް   ދިމާާވ

 ލައްތަކެއްޖަހާ ފޭރު ފީާވން ފެށުން. 
ބަނދެ  • ެވލި  ޕުރޫން   ، ަގސްތަކުަގއި  ހާރޑް  ަގސްތައް 

 ކުރެިވފައިޭވ. 

އަދި ދެމަހުން އެއް މަހު    3މަހަކު އެއްފަހަރު ބައުސް   •
 ޔުނިގްރޯ ބޭނުންކުރެޭވ.  

ގައި.    2019އޭޕްރިލް    15ބިމުގައި ަގސްތައް އިްނދުނީ   •     ކުންނާރު 

މިހާތަނަށް މި ަގސްތަކުން ކެނޑުނު މޭާވެގ ޖުމުލަ އަދަދު  

  28ހިމަނލައިފައި ާވނެ. މޭާވ ކަނޑަން ފަށާފައިަވނީ  
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ގައި. މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި ދިމާާވ    2019އޮކްޓޯބަރ  

ކުްނނާރު   އަދި  މައްސަލަތައް  ކޮކާފަީނެގ  މައްސަލައަކީ 
 ުވމުެގ ކުރިން ަވނދުވުމުެގ މައްސަލަ. ހަރު

 ފަހަރެއްެގ މަތިން ަގސްތައް ޕްރޫންކޮށްފައިޭވ.   3 •

އަދި ދެމަހުން އެއް މަހު    3މަހަކު އެއްފަހަރު ބައުސް   •
 ޔުނިގްރޯ ބޭނުންކުރެޭވ.  

ަގސްތައް އިންދުނީ   •     އަތަ  ގައި.   2019ޖުލައި    2ބިމުގައި 

މިހާތަނަށް މި ަގސްތަކުން ކެނޑުނު މޭާވެގ ޖުމުލަ އަދަދު  
  18ހިމަނލައިފައި ާވނެ. މޭާވ ކަނޑަން ފަށާފައިަވނީ  

 ގައި.  2020ފެބްރުއަރީ 

އަދި ދެމަހުން އެއް މަހު    3މަހަކު އެއްފަހަރު ބައުސް   •
 ޔުނިގްރޯ ބޭނުންކުރެޭވ. 

ގައި. މާ   2019ޖުލައި    2ބިމުގައި ަގސްތައް އިްނދުނީ   •     އަންާނރު 
ގައި. ަނމަެވސް   2020މާރޗް  3އަޅަން ފަށާފައިަވނީ 

ދިމާާވ  ަގސްތަކަށް  ނުޭވ.  އަދި  ޮގތެއް  ހަރުާވ  މާ 
ފަންަގސްބަލީެގ  ސާކަސްޕޯރާ  މައްސަލައަކީ  މައިަގނޑު 

 މައްސަލަ.  

މަހު  އަދި ދެމަހުން އެއް    3މަހަކު އެއްފަހަރު ބައުސް   •
 ޔުނިގްރޯ ބޭނުންކުރެޭވ. 

 

  

 

  ( 2ަތޖުރިބާ ކުރުމަްށ ހެއްދުނު ބާވަްތތަކުގެ ެތރެއިން ) ( 1ަތޖުރިބާ ކުރުމަްށ ހެއްދުނު ބާވަްތތަކުގެ ެތރެއިން )
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  ( 3ަތޖުރިބާ ކުރުމަްށ ހެއްދުނު ބާވަްތތަކުގެ ެތރެއިން  ) 

 ތަރުކާރީގެ ތަފްޞީލް  ވަނަ އަހަރު ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ހެއްދުނު   2020 
ބާވަތް/  
 ވެރައިޓީ 

 އޭރިއާ  ގަހުގެ އަދަދު 

 )އަކަފޫޓް( 

 ހާވެސްޓް 

 )ކިލޯ އިން( 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 

ަގސް   144 ފަތް ކޮޕީ  
  3)ތަފާތު  

ކޮންމެ   -ޕްލޮޓް
ޕްލޮޓެއްގައި  

 ަގސް( 48

ބީ ޓީ ބޭނުންކުރާ ޕްލޮޓް:   ދަނޑުމަތި 
ކިލޯ ކެމިކަލް ބޭސް   17

ޕްލޮޓް:  ބޭނުންކުރެޭވ 
 ކިލޯ   18.3

  17.4ކޮންޓްރޯލް ޕްލޮޓް:  

 ކިލޯ  

ކެނޑިފައިާވ  )މިހާތަނަށް 
 ޖުމުލަ( 

ަގސްތަކުަގއި   ފަތްކޮޕީ  މަުގސަދަކީ،  މައިަގނޑު  މިދިރާސާެގ 
ބީޓީ  ނައްތާލުމުަގއި  ފަނިފަކުސާ  އާއިލާެގ  ކޮކާފަީނެގ  އަޅާ 

އެގޮ  ދެނެަގތުމެެވ.  އިފެކްޓިެވނެސް  ތުްނ ބައޯޕެސްޓިސައިޑްެގ 
ހުސްއެކަނި ބީޓީ ބޭނުންކުރެޭވ ޕްލޮޓެއް، ކެމިކަލް ބޭސްތައް  

ބޭނުންކުރެޭވ ޕްލޮޓެއް އަދި އެއްެވސް ބޭހެއް ބޭނުންނުކުރެޭވ  

 48ޕްލޮޓެއްަވނީ ހެދިފައެެވ. މިއިން ކޮންމެ ޕްލޮޓެއްގައިާވނީ  
ފޫޓުެގ ދުރުމިްނ    100ަގހެެވ. އަދި ކޮްނމެ ޕްލޮޓެެގ ދޭތެރޭގައި  

އަހަރު ދުަވހުެގ މުއްދަތަކަށް    1ދިރާސާ އަކީ  ހުންނާެނއެެވ. މި  
މި   ދިރާސާއެކެެވ.  ަގސްތުކޮށްފައިާވ  ެގްނދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

ަގސްތައް   ކުރުމަށް  އޯަގސްޓް    31ފައިަވނީ  ރުާވދިރާސާ 
އަލާމާތެއް    2020 އެއްެވސް  ކޮކާފަނީެގ  މިހާތަަނށް  ގައި. 

 ފެނިފައެއް ުނޭވ.  
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  ( 2ދިރާސާގެ ބޭނުމަްށ ހެއްދުނު ބާވަްތތަކުގެ ެތރެއިން ) ( 1ހެއްދުނު ބާވަްތތަކުގެ ެތރެއިން )ދިރާސާގެ ބޭނުމަްށ  

 

މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިގެން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ކޮށްފައިވާ   
 މަސައްކަތްތައް  

 

 ( 7- )ތާވަލް  - އުފެއްދުން   މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް 

  މޭވާގަސް އަދި އެހެނިހެން ގަސް 

މިހާރު   ބާވަތް 

 ހުރިވަރު 

މިމުއްދަތު  

ތެރޭގައި  
 މަރުވި 

މުޑުވައް  

ކުރެވުނު /  
 ވެލިބަދެވުނު 

މިމުއްދަތުގައި  

އުފެއްދުނު  
 އަދަދު 

މިމުއްދަތުގައި  

އާންމުންނަށް  
ބެހުނު ގަހުގެ  

 އަދަދު 

މިނިސްޓްރީ 

ގެ ނޯޓަށް  
ދޫކުރެވުނު  

 ގަހުގެ އަދަދު 

 އިތުރު ތަފްސީލް 

ހަލާކުވުމުްނ   330 20 130 140 7 10 ޖަނބުރޯލް  ކޮތަޅު  ަގސްތަކުެގ 

ހުރީ   ަގސްތަށް  އަދި  ބަދަލުކުރެުވނު 
ފުޑް   2-3 ހެދިފައި.  ފޫޓަށް 

 3ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމުެގ ތެރެއިން  
ހަދިޔާ   ަގސް  ަވނީ  ރަށަކަށް 

 ކުރެިވފައި. 

ހުރީ   - - - - 3 41 އަންާނރު  ފޫޓަށްވުރެ    2ަގސްތައް 
 އުސްކޮށް ހެދިފައި.  

ހެދިފައި.   - 1 - - 3 27 ލުނބޯ  ދޮޅުފޫޓަށް  ހުރީ  ަގސްތައް 
ލުކޮށް ަގސްތައް  ަގސްތަކުެގ ކޮތަޅުބަދަ
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ދެފަހަރެއްެގ މަތިން މިއަހަރު ތެރޭގައި  

 ކޮށާލެުވނު. 

ކުރެުވުނ   - - 68 70 1 67 ދަނޑި އަތަ  މުޑުަވށް  މަހުަގއި  މޭ 
ދޮޅުފޫޓަށް   މިހާރުަވނީ  ަގސްތައް 

 ހެދިފައި.   

ަވނީ   - - 20 25 5 36 އަނބު  ފަހަރަށް    2ބައެއްަގސްތައް 

މި   އަދި  ބަދަލުކުރެިވފައި  ކޮތަޅު 
 ފޫޓަށް ހެދިފައި.  3ަގސްތައް ަވނީ 

 ފޫޓަށް ހެދިފައި.    4  ރީމި ަގސްތައް ހު  - 3 - - - 24 ޑްރެަގންފުރުޓް 

ަގސްތައް    3 - 9 46 50 7 42 މޭބިސްކަދުރު  މަތިން  ފަހަރެއްެގ 

ޕްރޫންކޮށްފައި. ަގސްތައް މިހާރު ހުރީ  
 ދޮލޫ ފޫޓަށް ހެދިފައި.  

މަނިޔަފުށި   3 - 10 15 - 10 އަލީބުޚާރީ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް. 

ހާރޑް   10 - 47 50 3 47 ފޭރު  ފޭރުަގސްތައް  ަގސްތަކަކީ  މި 
ބަނދެ އުފެއްދި    ކުރުމަށް ެވލި  ޕުރޫން

ަގހަކީ   10ަގސްތަކެއް. މީެގ ތެރެއިން  
މާލެ   ޕްރޮްގރާމަށް  ާގޑެން  އާބަން 

ހަމަޖެހިފައިާވ    10ެގްނދިއުމަށް 
 ަގސް.  

މަނިޔަފުށި   10 - 20 25 4 16 ސަބުދެލި ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ރުއްތަކުްނ  ސެންޓަރުގައި  30 8 80 85 6 70 ރުއް  ޑްާވފް  ހުރި 
ފަޅުާވފައިާވ    ށްމުޑުވަ  ނަަގއިެގން 

ތެރެއިން  ރު މީެގ   30އްތަކެއް. 
ޖީލެއް   އައު  ރުކުެގ  ރުއްަވނީ 

އުފެއްދުމުެގ ރަސްމިއްޔާތު ފެއްޓުމަށް  
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ސެންޓަރުގައި   ދުަވހު  ދަނޑުވެރިންެގ 

 އިންދާފައި.  

ަގސްތަކަކީ   15 - 16 25 - 20 ސައިމާ  މަނިޔަފުށި  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 5 7 2 7 ފީރުމުރަނގަ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 20 25 - 20 ްގލެރެސީޑިއާ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް  ފެހިކުރުމުެގ  
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ަގހަކީ މަނިޔަފުށި   10މީެގ ތެރެއިން  30 - 27 30 - 58 ރާނބާ 

އުފެއްދި   ޕްރޮޖެކުޓަށް  ކުރުމުެގ  ފެހި 
ަގހަކީ އާބަން ާގޑަްނ    20ަގސް. އަދި  

 ޕްރޮްގރާމަށް އުފެއްދި ަގސް. 

ބަދަލުކޮށް   - 10 - - 4 16 ބިލެތް  ކޮތަޅު  ަގސްތައްހުރީ 

 ޕްރޫންކުރަްނެވފައި. 

ޕްރޮްގރާމަށް   20 - 34 35 3 31 ލެމަންްގރާސް  ާގޑެން  އާބަން 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް. 

މަނިޔަފުށި   5 - 10 10 1 17 ސީްގރޭޕްސް  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 50 50 - 63 ހިކަނދިފަތް  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ޔަީގންކަްނ   - - 52 60 30 21 ބިލިމަގު  ކާނާެގ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ެގންދިއުމަށް   ރަށްރަށަށް  ޕްރޮްގރާމަށް 

ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުނު ަގސްތަކެއް،  
ާވ   ސަަވއިްވ  ަގސްތައް  ނަމަެވސް 
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ރޭޓު ދައްވުމުން އެ ޕްރޮްގރާމަށް މި  

 ަގސްތައް ހިމަނާފައި ުނޭވ. 

މަނިޔަފުށި   2 - 25 30 - 25 ހިތި ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 10 10 1 9 މަދޮށި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

 ފޫޓަށް ހެދިފައި.  2ަގސްތައްހުރީ  - - 9 20 - 9 އޮފިއެލޭ 

ަގސްތަކަކީ   5 - 11 15 - 11 ދުނބުރި  މަނިޔަފުށި  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 10 10 - 10 މިދިލި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   20 - 26 26 1 25 ދިއްގާ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 15 15 - 15 އުނި  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 15 15 1 14 ކާނި ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި  މި   20 - 30 30 - 30 ހިރުނދު  ަގސްތަކަކީ 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.
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މަނިޔަފުށި   10 - 12 12 - 12 އަހި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 12 12 - 12 ޅޮސް  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް  ފެހިކުރުމުެގ  
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 35 35 3 32 ދިުގތިޔަރަ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   20 - 5 5 - 5 މިރިހި  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   15 - 16 20 8 8 ޖޭމު  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   2 - 3 3 3 1 ކުރެދި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   15 - 16 20 - 16 ބޯަގްނިވލާ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 9 10 6 3 ހުަވނދުމާ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 8 10 3 7 ފީރުމުރަނގަ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   100 - 130 135 4 126 މަގޫ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.
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ާނސަރީގައި   - - 52 55 - 52 މޫނި  މޭާވ  މިަގސްތަކަކީ 

އުފެއްދުުނ   އިތުރުކުރުމަށް  ވެރައިޓީ 
 ަގސްތަކެއް. 

   

ތަފާތު   މިއަހަރުތެރޭގައި  ނާސަރީގައި  ލަކުޑިގަސް  އަދި  އޭގެ   3މޭވާ  އުފައްދާފައެވެ.  ގަސް  ވަނީ  ޕްރޮގްރާމަކަށް 
ދަށުން   ޕްރޮގްރާމުގެ  ޔަގީންކަން  ކާނާގެ  އަދި   3ތެރޭގައި،  ކެޔޮ  މުރަނގަ،  ޖަނުބރޯލު،  ބެހުމަށް  ރަށަކަށް 

 ަބނުބކެޔޮގަސް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. 

މުގެ ޕްރޮގެރާމަށް ޭބނުންވާ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ލަކުޑިގަހާއި މާގަސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.  މަނިޔަފުށި ފެހިކުރު
ވަނީ   ގަސްވެސް  ލެމަންގްރާސް  އަދި  ފޭރު  ރާނބާ،  އަލަ،  ބޭނުންވާ  ޕްރޮގްރާމަށް  ގާޑެނިންގ  އާަބން  އަދި 

 ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.  

  

އަދި ބަގީޗާގަސް  އުފެއްދުމުގެ  މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް 
 (1ތެރެއިން )

 ( 2މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން ) 

  

ބަގީޗާގަސް  އަދި  ލަކުޑިގަސް  މޭވާގަހާއި 
 ( 3އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން  )

އަދި ބަގީޗާގަސް އުފެއްދުމުގެ   މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް 
 (4ތެރެއިން )
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 ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް އުފެއްދުން މޭވާގަހާއި  
  މޭވާގަސް އަދި އެހެނިހެން ގަސް 

މިހާރު   ބާވަތް 

 ހުރިވަރު 

މިމުއްދަތު  

ތެރޭގައި  
 މަރުވި 

މުޑުވައް  

ކުރެވުނު /  
 ވެލިބަދެވުނު 

މިމުއްދަތުގައި  

އުފެއްދުނު  
 އަދަދު 

މިމުއްދަތުގައި  

އާންމުންނަށް  
ބެހުނު ގަހުގެ  

 އަދަދު 

މިނިސްޓްރީ 

ގެ ނޯޓަށް  
ދޫކުރެވުނު  

 ގަހުގެ އަދަދު 

 އިތުރު ތަފްސީލް 

ހަލާކުވުމުްނ   330 20 130 140 7 10 ޖަނބުރޯލް  ކޮތަޅު  ަގސްތަކުެގ 

ހުރީ   ަގސްތަށް  އަދި  ބަދަލުކުރެުވނު 
ފުޑް   2-3 ހެދިފައި.  ފޫޓަށް 

 3ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމުެގ ތެރެއިން  
ހަދިޔާ   ަގސް  ަވނީ  ރަށަކަށް 

 ކުރެިވފައި. 

ހުރީ   - - - - 3 41 އަންާނރު  ފޫޓަށްވުރެ    2ަގސްތައް 

 އުސްކޮށް ހެދިފައި.  

ހެދިފައި.   - 1 - - 3 27 ލުނބޯ  ދޮޅުފޫޓަށް  ހުރީ  ަގސްތައް 
ލުކޮށް ަގސްތައް  ަގސްތަކުެގ ކޮތަޅުބަދަ

ދެފަހަރެއްެގ މަތިން މިއަހަރު ތެރޭގައި  
 ކޮށާލެުވނު. 

ކުރެުވުނ   - - 68 70 1 67 ދަނޑި އަތަ  މުޑުަވށް  މަހުަގއި  މޭ 

ދޮޅުފޫޓަށް   މިހާރުަވނީ  ަގސްތައް 
 ހެދިފައި.   

ަވނީ   - - 20 25 5 36 އަނބު  ފަހަރަށް    2ބައެއްަގސްތައް 
މި   އަދި  ބަދަލުކުރެިވފައި  ކޮތަޅު 

 ފޫޓަށް ހެދިފައި.  3ަގސްތައް ަވނީ 

 ފޫޓަށް ހެދިފައި.    4  ރީމި ަގސްތައް ހު  - 3 - - - 24 ޑްރެަގންފުރުޓް 

ަގސްތައް    3 - 9 46 50 7 42 މޭބިސްކަދުރު  މަތިން  ފަހަރެއްެގ 
ޕްރޫންކޮށްފައި. ަގސްތައް މިހާރު ހުރީ  

 ދޮލޫ ފޫޓަށް ހެދިފައި.  
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މަނިޔަފުށި   3 - 10 15 - 10 އަލީބުޚާރީ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް. 

ހާރޑް   10 - 47 50 3 47 ފޭރު  ފޭރުަގސްތައް  ަގސްތަކަކީ  މި 

ބަނދެ އުފެއްދި    ކުރުމަށް ެވލި  ޕުރޫން
ަގހަކީ   10ަގސްތަކެއް. މީެގ ތެރެއިން  

މާލެ   ޕްރޮްގރާމަށް  ާގޑެން  އާބަން 

ހަމަޖެ  10ހިފައިާވ  ެގްނދިއުމަށް 
 ަގސް.  

މަނިޔަފުށި   10 - 20 25 4 16 ސަބުދެލި ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ރުއްތަކުްނ  ސެންޓަރުގައި  30 8 80 85 6 70 ރުއް  ޑްާވފް  ހުރި 

ފަޅުާވފައިާވ    ށްމުޑުވަ  ނަަގއިެގން 

ތެރެއިން  ރު މީެގ   30އްތަކެއް. 
ޖީލެއް   އައު  ރުކުެގ  ރުއްަވނީ 

އުފެއްދުމުެގ ރަސްމިއްޔާތު ފެއްޓުމަށް  
ސެންޓަރުގައި   ދުަވހު  ދަނޑުވެރިންެގ 

 އިންދާފައި.  

މަނިޔަފުށި   15 - 16 25 - 20 ސައިމާ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 5 7 2 7 ފީރުމުރަނގަ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 20 25 - 20 ްގލެރެސީޑިއާ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ަގހަކީ މަނިޔަފުށި   10މީެގ ތެރެއިން  30 - 27 30 - 58 ރާނބާ 

އުފެއްދި   ޕްރޮޖެކުޓަށް  ކުރުމުެގ  ފެހި 
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ަގހަކީ އާބަން ާގޑަްނ    20ަގސް. އަދި  

 ޕްރޮްގރާމަށް އުފެއްދި ަގސް. 

ބަދަލުކޮށް   - 10 - - 4 16 ބިލެތް  ކޮތަޅު  ަގސްތައްހުރީ 
 ޕްރޫންކުރަްނެވފައި. 

ޕްރޮްގރާމަށް   20 - 34 35 3 31 ލެމަންްގރާސް  ާގޑެން  އާބަން 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް. 

މަނިޔަފުށި   5 - 10 10 1 17 ސީްގރޭޕްސް  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 50 50 - 63 ހިކަނދިފަތް  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ޔަީގންކަްނ   - - 52 60 30 21 ބިލިމަގު  ކާނާެގ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ެގންދިއުމަށް   ރަށްރަށަށް  ޕްރޮްގރާމަށް 

ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުނު ަގސްތަކެއް،  
ާވ   ސަަވއިްވ  ަގސްތައް  ނަމަެވސް 

ރޭޓު ދައްވުމުން އެ ޕްރޮްގރާމަށް މި  
 ަގސްތައް ހިމަނާފައި ުނޭވ. 

މަނިޔަފުށި   2 - 25 30 - 25 ހިތި ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 10 10 1 9 މަދޮށި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

 ފޫޓަށް ހެދިފައި.  2ަގސްތައްހުރީ  - - 9 20 - 9 އޮފިއެލޭ 

ަގސްތަކަކީ   5 - 11 15 - 11 ދުނބުރި  މަނިޔަފުށި  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.
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މަނިޔަފުށި   5 - 10 10 - 10 މިދިލި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   20 - 26 26 1 25 ދިއްގާ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 15 15 - 15 އުނި  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 15 15 1 14 ކާނި ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި  މި   20 - 30 30 - 30 ހިރުނދު  ަގސްތަކަކީ 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 12 12 - 12 އަހި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 12 12 - 12 ޅޮސް  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް  ފެހިކުރުމުެގ  
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 35 35 3 32 ދިުގތިޔަރަ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   20 - 5 5 - 5 މިރިހި  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   15 - 16 20 8 8 ޖޭމު  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.
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މަނިޔަފުށި   2 - 3 3 3 1 ކުރެދި  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   15 - 16 20 - 16 ބޯަގްނިވލާ  ަގސްތަކަކީ  މި 

ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 
 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   10 - 9 10 6 3 ހުަވނދުމާ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   5 - 8 10 3 7 ފީރުމުރަނގަ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

މަނިޔަފުށި   100 - 130 135 4 126 މަގޫ  ަގސްތަކަކީ  މި 
ޕްރޮްގރާމަށް   ފެހިކުރުމުެގ 

 އުފައްދާފައިާވ ަގސްތަކެއް.

ާނސަރީގައި   - - 52 55 - 52 މޫނި  މޭާވ  މިަގސްތަކަކީ 

އުފެއްދުުނ   އިތުރުކުރުމަށް  ވެރައިޓީ 
 ަގސްތަކެއް. 

   

ޕްރޮގްރާމަކަށް ވަނީ ގަސް އުފައްދާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކާނާގެ    3މޭވާ އަދި ލަކުޑިގަސް ނާސަރީގައި މިއަހަރުތެރޭގައި ތަފާތު  
 ރަށަކަށް ބެހުމަށް ޖަނުބރޯލު، މުރަނގަ، ކެޔޮ އަދި ަބނުބކެޔޮގަސް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.  3ޔަގީންކަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

މުގެ ޕްރޮގެރާމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ލަކުޑިގަހާއި މާގަސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. އަދި އާބަން މަނިޔަފުށި ފެހިކުރު
 ގާޑެނިންގ ޕްރޮގްރާމަށް ޭބނުންވާ އަލަ، ރާނބާ، ފޭރު އަދި ލެމަންގްރާސް ގަސްވެސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. 
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 ( 2މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން ) ( 1 އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން )މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް

  

 ( 4މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން ) ( 3މޭވާގަހާއި ލަކުޑިގަސް އަދި ބަގީޗާގަސް އުފެއްދުމުގެ ތެރެއިން  ) 

 

 ޔަގީންކަން' ޕްރޮގްރާމަށް އުފެއްދުނު ގަސްތަކުގެ ތަފްސީލު 'ކާނާގެ   
މިހާރު   ބާވަތް 

 ހުރިވަރު 
މިމުއްދަތު  

 ތެރޭގައި މަރުވި 
މުޑުވައް  

  / ކުރެވުނު 
 ވެލިބަދެވުނު 

ގައި   މިމުއްދަތު 
އުފެއްދުނު  

 އަދަދު 

މިމުއްދަތުގައި  
އާންމުންނަށް  

ގަހުގެ   ބެހުނު 
 އަދަދު 

މިނިސްޓްރީގެ ނޯޓަށް  
ގަހު  ގެ  ދޫކުރެވުނު 

 އަދަދު 

 އިތުރު ތަފްސީލް 

ޕްރޮްގރާމުެގ   192 1 253 556 22 46 ބަނބުކެޔޮ  ޔަީގންކަން  ކާނާެގ 
ަގސް    3ތެރެއިން   ރަށަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދެިވފައިޭވ. 
ޕްރޮްގރާމުެގ   310 - 410 430 38 10 މުރަނގަ  ޔަީގންކަން  ކާނާެގ 

ަގސް    3ތެރެއިން   ރަށަކަށް 
 ފޯރުކޮށްދެިވފައިޭވ. 

ޕްރޮޖެކްޓަށް   166 8 303 372 69 129 ކެޔޮ ބަނާނާ  ސްކޫލް 
އުފެއްދި    ެގަނއި ަގސްތަކުން 

ކެޔޮ   ސެންޓަރުެގ  އަދި  ަގސް 
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ކާނުން ނަާގފައިާވ ިނރު. ކާނާެގ  
ޔަީގންކަން ޕްރޮްގރާމުެގ ތެރެއިްނ  

ަގސް    3 ރަށަކަށް 
 ފޯރުކޮށްދެިވފައިޭވ.  

ޔަީގންކަމަށާއި،   - 10 160 160 21 135  އޮޅު އަލަ  ކާނާެގ 
އާލާކޮށް   އަލަ  ސެންޓަރުގައި 

ސަރަހައްދެއްަގއި    3ެގްނގުޅުމަށް  
އަލަ އިްނދިފައިާވެނއެެވ. އެޮގތުްނ  

އަ ކެޔޮ  ބޮޑު  އަދި  ކާނުަގއި  ލަ 
ސަރަހައްދެއްަގއި އަލަ    2ކާނުެގ  

އަލަ   ބޮޑު  އިންދާފައިާވެނއެެވ. 
ރާއްޖޭެގ   ާވނީ  ކާނުގައި 

އަދި    205މުޑުަވކުެގ   ަގހެެވ. 
ދެ ސަރަހައްދުަގއި   ކާނުެގ  ކެޔޮ 
ޕެސިފިކް   ސައުތު  ާވނީ 

ަގހެެވ.   156ވެރައިޓީެގ ޖުމުލަ  
 29މި ަގސްތައް އިްނދިފައިަވނީ  

އަދި   ސެޕްޓެމްބަރ    22ޖޫން 
 ގައި.  2020

  

 ( 2'ކާނާގެ ޔަގީންކަން' ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ) ( 1'ކާނާގެ ޔަގީންކަން' ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން )

 

 ސެންޓަރުގައި އުފެއްދުނު އަލޯވެރާ އަދި ކެކްޓަސްގަހުގެ ތަފްސީލު  
 

އަލަށް  ވައްތަރު 

 އުފެއްދުުނަގސް 

 މިހާރު ހުރި އަދަދު  މަރުިވ އަދަދު  ިވކުނު އަދަދު 

 59ބޮޑެތި  - 24 100 އަލޯެވރާ 

 100ކުދި 
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 100 50 10 150 ކެކްޓަސް

 

 ތުތައް ރުގައި ކުރެވުނު ކުދި ކުދި މަރާމާ ސެންޓަ  
 

ނާސަރީގައި ޖަހާފައިވާ އަވިނެޓް ހަލާކުވެފައިވާތީ ދާތައް ނައްޓައި ، ނަނުދަމައި އަލުން ދާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް    ފުރުޓް
 ކުރެވުނެވެ.

އްދުމުގެ  ލީކުވާތީ އެތަންތަން ެބ  ރައްކާކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ތާނގީތަކުން ފެން  ގްރީންހައުސް އަށް ބޭނުންވާ ފެން 
 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މިހަރުތައް    ދަގަނޑު ހަރު ތައްޔާރު  2ނާސަރީގައި ގަސް ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި    ފުރުޓް
 ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވުނީ ކުކުޅު ކޭޖް ސިސްޓަމް ރޫޅާލުމުން ލިުބނު ދަގަނޑާއި ދަލެވެ.  އްޔާރުތަ

 

 ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  5.4

 ގަސްގަހާގެހި އެތެރެކުރުން އަދި ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން  
ހުއްދަ    560ހުއްދަ ވަނީ ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްއިން ދޫކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން    561މިއަހަރުތެރޭގައި  

ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ގަސް ޭބރުކުރުމުގެ    1ދޫކުރެވިފައި ވަނީ ގަސް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ގޮތުގައި އަދި  
ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި    9ހުއްދައިގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ރުއް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވާނީ  

 އަޅާަބލާއިރު ޮބޑު އަދަދެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 ގަހާއި ގަހުގެ އެކި ަބއިތައް އެތެރެކޮށް އަދި ޭބރުކުރުމުގެ ހުއްދަ )ޚުލާސާ(

 ހުއްދަދެވުނު ފޯމުގެ ޢަދަދު  ހުއްދަ ދެވުނު ާބވަތް 

 560 އިމްޕޯޓް

 1 އެކްސްޕޯޓް 

 9 ރުއް
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 ރުށްގަސް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ދެވުނު ފަރާތްތައް  
 

ކުގައި ރުއްގަސް ނެގުމާއި ތަ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް  އިޖްތިމާޢީ އެކި މަސައްކަތްތަކާސިނާޢި އަދި  
ފަރާތްތަކުން އެދިގެން، މި   އަނެއްރަށަށް ރުއްގަސް ގެންދަން ޖެހެއެވެ. މި ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރާއެއް ރަށުން  

ފަރާތަކަށް ރުއްގަސް އެއްރަށުން އަނެއްރަށް ގެންދިއުމުގެ އިއިތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުންވަނީ   21އަހަރުގެ މިހާތަނަށް  
ތެރޭގައި   މީގެ  އަ  19ދެވިފައެވެ.  ކައުންސިލް  އަމިއްލަ  ރަށު  މަސައްކަތަކީ    2ދި  މި  ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތެއް 

 ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއެންވަޔަރަން

 

 ޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފްކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުން ކަލްޗަރ އޮންލައިން ސިސްޓަމް' އެ 'އެގްރި  
 

މި އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން އައި ަބއެއް 
އެޕްލިކޭޝަންމަސައްކަތްތައް   ސިސްޓަމް  އޮންލައިން  މި    އެގްރިކަލްޗަރ  ފެށިފައެވެ.  ދޭން  ވަނީ  މެދުވެރިކޮށް 

ފް އިކޮނޮމިކް  ންޓް ޭބންކް )އޭ.ޑީ.ީބ(ގެ އެހީގައި، މިނިސްޓްރީ އޮއޮންލައިން ސޮފްޓްވެއަރ އަކީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަ
ތަރައްޤީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ގޮތުގައި  ަބއެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ވިންޑޯ  ސިންގްލް  މޯލްޑިވްސް  އަންނަ  ހިންގަމުން   ން 

ނޑު ޚިދުމަތްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓޮވެއަރ އެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ މައިގަ 
ސައްކަތާއި، ކަރަންޓީން  ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަ  ތެރޭގައި ގަސްގަހާގެހި އަދި ޖަނަވާރު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް

ކުރުން އަދި ވެޓެރެނަރީ    ން ދެމުންއަންނަ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަނޑު ރެޖިސްޓްރީޔުނިޓު
 ޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހެ

ފައިވެއެވެ. އަދި   ހުއްދައެއް ދޫކުރެވި  403މިގޮތުން ގަސްގަހާގެހި އިންޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް  
ވެ  ފަރާތެއް ރެޖިސްޓްރީ   286ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި    މިއަހަރު މިހާތަނަށް މި އޮންލައިން ސިސްޓަމުގައި، އަމިއްލަ

 ކުރެވިފައެވެ.  ފަރާތެއް ވަނީ ރެޖިސްޓަރީ 77ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއުކު ވިޔަފާރި ގޮތުގައި 

ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ    އަދި މި ސެކްޝަނުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން ސެކްޝަންތަކުން ދެމުންދާ 
ތަކަށް މި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންގެ މެދުވެރިކޮށް  ގުޅޭ ފަރާތްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްގެ ކަމާގޮތުން މޯލްޑިވް

 ަބއެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސްވާނީ ދެވިފައެވެ. 
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 ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލު އަދި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  
 

މިއަހަރުގައިވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ގަސްގަހާގެއްސަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް  
ރުއްގަހަށްޖެހޭ އެންމެ ޮބޑު އެއް މައްސަލަ ކަމުގައިވާ ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މި މަޑި އުޅޭ  

ފަންނީ މައުލޫމާތު އެކި ރަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރެވި އަދި ކަމާއޭިބހޭ ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންންވާ  
ވާނެއެވެ. އަދި ދަތުރުކުރެވުނު ރަށްތަކުގައި މިމަޑި އާއި އަދި މި މަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ   ކުރެވިފައި   ހިއްސާ

މައުލޫމާތު ރައްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށާއި ރަށުގެ އާންމު ދަނޑުވެރިންނާއި އަދި އާންމު ފަރުދުންނަށް ވާނީ ދެވިފައެވެ. 
 ރާ ޭބސް ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާދިނުމުގެ ސެޝަން ތަކަށް ފަހު މިމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުމައުލޫމާތު  

މެނޭޖް ބީޓްލް  ހިސްޕިޑް  ކޮކަނަޓް  ކުރެވިފައެވެ.  ހަވާލު  މިނިސްޓްރީގައި   4ކުރުމަށް    ވާނީ  މިއަހަރު  ފަރާތަކުން 
 އެދިފައިވެއެވެ.

 

 އެކްއޭޓިކް ޑީޓޭއިން އޭރިޔާ  5.5
 

ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ޅުރަށްރަށް ފަ  ކުރި  ވަކި  އަހަރު  ވަނަ  2020  ތެރެއިން  ރަށްރަށުގެ ފަޅު  ދޫކޮށްފައިވާ   ކުއްޔަށް   މުއްދަތަށް   ދިގު 
 ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.  

 ވަކި ކުރި ތާރީޚު  ރަށުގެ ނަން  #

 Aug-20-23 ކެރަމިއްތާ. ގދ 1

 Aug-20-23 ( ކައުޓިހުޅެދުވާ )  ކާށިހުޅުދޫ . ގދ 2

 Oct-20-21 ނެޔޮ  ރ. 3

 Oct-20-21 ތ. ކަކޮޅަސް  4

 Nov-20-25 ބ. ކުޑަދޫ  5
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 އެމް.ގެޕް  5.6
 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  ސްކީމެއް  ޕްރެކްޓިސަސް  އެގްރިކަލްޗަރަލް  ގުޑް  ނަމުގައި  ގެ  އެމް.ގެޕް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ގުޅިގެންވަނީ   ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާ  އެގްރިކަލްޗަރއާ މޯލްޑިވްސްފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  

މައިގަނޑު    ތައްޔާރު ގެޕްގެ  ގެންގުޅުމާއި، ޤްޞަމަކުރެވިފައެވެ.  އާދަތައް  ރަނގަޅު  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  ދަކީ 
  ން އާންމުން ހޭލުންތެރި ގުޅޭގޮތު  ކުރުމެވެ. މިގޮތުން މި ސްކީމްއާއެކަންތައްތައް ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރު

ކުރުވުމަށާއި، މި ސްކީމްގެ ސަަބުބން ދަނޑުވެރިކަމަށް އަންނާނެ ަބދަލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް، މި އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެމް.ގެޕް    (އި ގުޅިގެން ޭބއްވުނު ފޯރަމްގައި މައުލޫމާތު ހިއްސ2020ާއޮކްޓޫަބރު    14ދުވަހާ )

މޯލްޑިވްސްމަސައްކަތްތަ ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  އޮތޯރިޓީއާ  އް  ޑްރަގް  އެންޑް  ވަނީ   ފުޑް  މަޝްވަރާތަކެއް  އެކު 
 ކުރެވިފައެވެ.

 

ވަނަ    2020ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީން ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން   5.7
 އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  

 

ޖަނަވާރު    ދިރޭ  އިަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ގަހާ  19ން އައި ކޮވިޑްއެކު ފެތުރެމުރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އަހަރު  ވަނަ  2020
  ޚާއްޞަ ގުޅިގެން    ދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން، ކޮވިޑްއާދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯ

 ވާނެއެވެ.  ތަކެއް ގެނެވިފައިލުއިތަކެއްދީ ކަރަންޓީން އެސް.އޯ.ޕީއަށް ަބދަލު

ކުރުމުގެ ގޮތުން،    ގަހުގެ ަބއިތައް ަބލައި ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު ހަރުދަނާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ގަހާއި
  އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކްޝަނާކަރަންޓީން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ އެގަރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ  

ވާނެއެވެ. މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގަސްގަހަށް    ހަފްތާގެކުރު ވާރޗުއަލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި  1ގުޅިގެން  
ވާނެއެވެ. އަދި ކަރަންޓީން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް   ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެވިފައި  ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާ  ޖެހޭ ަބލިތަކާއި، ަބލިތައް

ރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  ކު  ހަރުދަނާ
އޮތޯރިޓީ އަދި އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެކި ފަހަރުމަތިން މައުލޫމާތު ަބދަލުކުރުމުގެ ަބއްދަލުވުންތައް  

 ޭބއްވިފައިވާނެއެވެ.  

ރަންޓީން ޔުނިޓުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން 'އެގްރިކަލްޗަރ އޮންލައިން ސިސްޓަމް'  މީގެ އިތުރުން ކަ
އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓީން އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި މިއާއެކު 

ލްކޮށް އޭގެއިން ތަފާސްހިސާުބ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިން މެނުއަލްކޮށް ނެގިފައިހުރި ޑޭޓާތައް އެއްކޮށް ޑިޖިޓަ
 ވެސް މިއަހަރުވަނީ ފެށިފައެވެ.



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

93 
 

 ކަރަންޓީން ޔުނިޓްގެ އޮފީސް އަދި އެސެޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  
 

 ވަނަ އަހަރުގައި މިޔުނިޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަރާމަތުގެ މަސައްކަތްތައް: 2020

 އިންސެނިޓޭރުގައި ދަަބރު ޖަހާ، ހަލާކުވަމުންދާތީވެ، އެންޓި ރަސްޓް ދަވާދުލައި މެއިންޓެއިން ކުރުން. -

 ކަރަންޓީން ޔުނިޓްގެ ވެހިކަލް ރެޕެއަރ އަދި މެންޓެނަންސް ކުރުން. -

 ކަރަންޓީން ޔުނިޓްގެ އޮފީހުގައި ހުރި އޭސީ ތައް މަރާމަތު ކުރުން  -

 

 ފާސްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވުނު ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް ބަލައި  
 

ގަހުގެ  2019 ގަހާއި  އެތެރެކުރެވުނު  ރާއްޖެއަށް  ަބލާއިރު    ގައި  ކޮންސައިމަންޓަށް  ގައި    2020ަބއިތަކުގެ 
ރެވުނު އަދަދު ތެރެ ކު އެތެރެކުރެވުނު އަދަދު މަދުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ނަމަވެސް ގަހާއި ގަހުގެ ަބއިތައް ރާއްޖެ އެ

ވަނަ އަހަރު އެތެރެކުރެވުނު،   2020މީގެ އިތުރުން،     ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ކުރާ   ކައިރި  ދެގުނައާ
ވީނަމަވެސް އެކްއޭރިއަމްގައި    އަޅާ ަބލާއިރު މަދުކަމުގައި  ކުރީ އަހަރާޖަނަވާރު އަދި ބެނެފިޝަލް އިންސެކްޓްސް އޭގެ  

  ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވުނު މިންވަރު މިވަނީ ދެގުނަ އިތުރުވެފައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ގެންގުޅޭ ދިރޭ މަސް މިއަހަރު

 

 2019 2020 ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 

ޝިޕްމަންޓްގެ   
 ޖުމްލަ 

ތަކެތީގެ  
 ޖުމްލަ 

ޝިޕްމަންޓް  
 ޖުމްލަ 

 ތަކެތީގެ ޖުމްލަ 

 1,341,665 1158 2,460,209 768 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 29,049 86 23,280 59 ދިރޭ ޖަނަވާރު

 368,054 195 707,766 267 މަސް

 4,620 12 1,200 04 ބެނެފިޝަލް އިންސެކްޓް 
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 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ހިފެހެއްޓުނު ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ އަދަދު  
 

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަަބަބން  ލާފުވެގެން އަދި ތަކެތި އެތެރެކުރާއިރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  ޚިޤަވާއިދާއި  
ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ކަރަންޓީން    3ހިފަހައްޓާތެކެއްޗާމެދު އަމަލު ކުރުމުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި  

  5ކޮންސައިމަންޓްއަކާއި ދިރޭޖަނަވާރު    21ކުރވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުން ގަހުގެ  
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިލީސް    2020ކޮންސައިންމަންޓްއެއް    26ޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ  ކޮންސައިމަން

ވާނެއެވެ.  ކޮންސައިމަންޓް ތަކެތި އެތެރެކުރި ޤައުމަށް އަނުބރާ ފޮނުވާލެވިފައި 01ކުރެވިފައިވާއިރު ގަހަގެ 
 ވާނެއެވެ.  އެއް ނައްތާލެވިފައިކޮންސައިމަންޓް  51ކަރަންޓީ ކުރެވުނު ކޮންސައިމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ  

 ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލިއެކިއުންތައް ހަމަކުރުމުން ދޫކުރެވުނު ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ އަދަދު  5.7.3.1

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 

 21 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 2 ދިރޭ ޖަނަވާރު

 3 މަސް

 

 ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ އަދަދު   ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގެނައި ހިފެހެއްޓުނު  5.7.3.2

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 

 1 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 

 ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު ކޮންސައިންމަންޓްތަކުގެ އަދަދު  5.7.3.3

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 

 43 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 1 ދިރޭ ޖަނަވާރު

 7 މަސް

 0 ބެނެފިޝަލް އިންސެކްޓްސް 
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 ވެޓެރިނަރީ ސާވިސަސް  5.8

 ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން  
ފޯމު މިސެކްޝަނަށް ލިިބފައިވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ   745މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަށް އެދި  

ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭ   ،މިސެކްޝަނަށް ލިިބފައިވާ
 ހުއްދަތަކުގެ ތަފުޞީލެވެ.  ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދަދެވުނު   ހުއްދަ ދެވުނު ބާވަތް 
 ފޯމުގެ ޢަދަދު 

 3 އަސް

 744 ޕެޓް ދޫނި

 28 ކޯލި ދޫނި

 235 މީރު ފެނުގައި އުޅޭ ދިރޭ ސޫފާ ސޫފި

 2 މުސަޅު  

 1 ަބކަރި

 3 ަބމްަބލްބީ 

 

 ދޫކުރުން ދިރޭ ޖަނަވާރު އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ވެޓެރިނަރީ ސެޓިފިކެޓް  
ފަރާތަކުން އެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޖަނަވާރުތަކުގެ ޗެކަޕް   17ދިރޭ ޖަނަވާރު އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

 ވެއެވެ. ހެދުމަށްފަހު އެތަކެއްޗަށް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައި

 ޖަނަވާރު ފާމު އަދި ޕެޓް ޝޮޕް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން  
ތެރޭގައި   ރަޖިސްޓަރީ  40މިމުއްދަތުގެ  ގެންގުޅޭތަން  ޖަނަވާރު  ވަނީ  ހުށަހަޅައިފައެވެ.   ފަރާތަކުން  އެދި  ކުރުމަށް 

ފަރާތެއްގެ ފޯމު ވަނީ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.    7ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާއިރު    18މީގެތެރެއިން  
 ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.   ކޯލި ފާމު ރަޖިސްޓްރީ  01ަބކަރި ފާމް އަދި    01،  ޕެޓްދޫނި ފާމް  20ޕެޓް ޝޮޕް،    11މިގޮތުން  

 

 ވިލިމާލޭ ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތް  5.9
ގައި ވިލިމާލޭގައި ހުރި މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތްދޭ   2019ޖަނަވަރީ    10

ތަނެއް ޤާއިމުކޮށް ހުޅުވުނެވެ. މިތަނަކީ، ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ކުރިން ދެމުންދިޔަ މޯަބއިލް ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  
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އްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކުރެވުނު ތަނެކެވެ. މިތަނުގައި ޕެޓް ޖަނަވާރަށް އާންމުކޮށް ޖެހޭ ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ އުނދަގޫތައް ޙަ
އެމެޖެންސީ  އަދި  މައިކްރޯޗިޕުލެއްވުން  ވެކްސިންޖެހުން،  ފަރުވާކުރުން،  ހާލަތްތަކަށް  ކުއްލި  ފަރުވާކުރުން،  ަބލިތަކަށް 

  27އިން    05ތުން ތިރީގައި މިވަނީ މި އަހަރު ޖެނުއަރީ  ސަރޖަރީއާއި އެހެނިހެން ކުދި ސަރޖަރީތައް ކުރެވެއެވެ. މިގޮ
 ޑިސެންަބރ އަށް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތުގެ ތަފާސް ހިސާެބވެ. 

 

ފަރުވާދެވުނު   ދެވުނު ޚިދުމަތް 
 ޖަނަވާރުގެ އަދަދު 

އަދަދު  ފައިސާގެ   ލިބުނު 
 )ރުފިޔާ( 

 77,450 741 އާންމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުން 

 5,000 52 ކުއްލި ޙާލަތްތަކަށް ފަރުވާކުރުން 

 18,200 182 ވެކްސިން ޖެހުން 

 1,800 18 މައިކްރޯޗިޕު ލެއްވުން 

 85,050 550 ސަރޖަރީ ހެދުން 

)އިންޖެކްޝަން ޖެހުމާއި، ބުޅަލުގެ   އެހެނިހެން 
 ކަންފަތް ސާފުކުރުމާއި އައިވީ ގުޅުން(  

137 10,200 

 197,700 ޖުމްލަ  

 

 ޖަނަވާރަށްޖެހޭ ބަލިތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން  
 

ހިސާުބ އެއްކުރުމާއި  މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަނަވާރަށްޖެހޭ ަބލިތަކަށް ފާރަވެރިވުމާއި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަފާސް  
ތަފާތު   ބޭނުންވާ  ގެންގުޅުމަށްޓަކައި  ޖަނަވާރު  އިތުރުން  ހެދުމުގެ  ޓެސްޓް  ަބލިަބއްޔަށް  ޖެހޭ  ޖަނަވާރަށް 

ޒިޔާރަތް ދަނޑުތަކަށް  ފަރުވާދިނުމަށް  ޖަނަވާރަށް  އިތުރުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ހިންގާ   ތަމްރީން  ކުރުމަށް 
ގައި މިޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ރޭވިނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ަބލިމަޑުކަމާ  ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭ

ގޮތްވަނީ  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  މިޕްރޮގުރާމު  ސަަބުބން  ދަތިވުމުގެ  ކުރުމަށް  ދަތުރު  ރަށްރަށަށް  ގުޅިގެން 
 ނުވެފައެވެ.
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފާރަގެމަ   
 ހުޅުލޭގައި ހިންގާ ފާރަގެމާގައި ގެންގުޅޭ ކުއްތާތަކަށް ވެޓެރިނަރީ ޙިދުމަތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން  

ދަށުން   ފަހުމުނާމާގެ  ހަދާފައިވާ  ދެމެދު  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މިމިނިސްޓްރީއާއި  ދިނުމަށް 
 ، ރުވާކުރުމާއިފަހަރެއްގެ މަތިން މި ހިދުމަތްވަނީ ދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ަބއްޔަށް ފަ  3މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  

 ހެދުމާއި ަބލި ކުއްތާގެ އެމަޖެންސީ ސަރޖަރީވެސް ކޮށްފައިވައެވެ. ރޫޓީން ޗެކަޕް

 

 ކުރުވުމުގެ ހަފުތާ ފާހަގަކުރުން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ އޭ.އެމް.އާރު. އަށް ހޭލުންތެރި 
ދުނިޔޭގެ    2015 ފެށިގެން  ޖަމްޢިއްޔާއިންއިން  "އެންޓިމައިކްރޯިބއަލް   ޞިއްޙަތު  ަބއިނަލްއަޤުވާމީ 

ހޭލުންތެރި އަށް  ގެންދާތީ  ރެސިސްޓަންސް"  ފާހަގަކުރަމުން  ހަފުތާއެއް  ނޮވެންަބރު   ،ކުރުވުމުގެ  މިއަހަރު 
އަށް މިހަފުތާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ގުޅިގެން ނޮވެންަބރު މަހުގެ   24  –18މަހުގެ  

ވަނަ ދުވަހު ރޭޑިއޯ ޕްރޮގުރާމެއްގައި   21ޕްރޮގުރާމެއްގައި ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި  ވަނަދުވަހު ޓީވީ    19
 ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދޭން ފެށުން  
 

ތަޖުރިާބ  )އޭ.އޯ.އެސް(  ސިސްޓަމް  އޮންލައިން  ދިރޭ    އެގްރިކަލްޗަރ  ގޮތުން  ޖަނަވާރު ކުރުމުގެ 
އެތެރެކުރުމަށާއި، ޭބރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އެސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ދޭން 

ކޮށްފައިވަނީ،   ފަށައިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭ.އޯ.އެސް ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާޙު
ރު( ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޭބއްވުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ އޮކްޓޫަބ  15މިއަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް )

ތެރޭގައެވެ.  މީގެ އިތުރުން އެގްރިކަލްޗަރ އޮންލައިން ސިސްޓަމް )އޭ.އޯ.އެސް( އިން ޖަނަވާރު ފާމު އަދި 
 ދުމަތްވެސް ވަނީ މިއަހަރު ފައްޓާފައެވެ.ޚިކޮށްދިނުމުގެ  ޕެޓް ޝޮޕް ރަޖިސްޓަރީ

 

 ން ދަނޑުބިން ލިސްޓް ކުރު  5.10
ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރުގައި   27ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރ    2020
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ދަނޑުވެރިން ލިސްޓް 7565ރަށަކުން  81ޖުމްލަ 

 އަތޮޅު  ރަށް  އަންހެން  ފިރިހެން  ޖުމްލަ 

 ހއ ހޯރަފުށި  9 7 16

 ހއ އުލިގަމު 0 3 3

 ހއ ދިއްދޫ 0 1 1
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 ހއ ާބރަށް  72 48 120

 ހދ ކުމުންދޫ 89 36 125

 ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު 86 89 175

 ހދ ވައިކަރަދޫ 73 106 179

 ށ ކަނޑިތީމު 61 53 114

 ށ ނަރުދޫ 74 68 142

 ށ ގޮއިދޫ 78 36 114

 ށ ިބލެއްފަހި  15 9 24

 ށ ފޯކައިދޫ 60 64 124

 ށ މިލަންދޫ  210 181 391

 ށ ކޮމަންޑޫ 0 1 1

 ނ ވެލިދޫ 1 3 4

 ނ ކެނދިކުޅުދޫ 144 59 203

 ނ ޅޮހި 0 3 3

 ނ ފޮއްދޫ  2 4 6

 ނ މާޅެންދޫ 0 3 3

 ރ އަނގޮޅިތީމު 1 1 2

 ރ ރަސްގެތީމު 1 2 3

 ރ މަޑުއްވަރީ  3 1 4

 ރ އަލިފުށި  8 8 16

 ރ މާކުރަތު 24 13 37

 ރ ފައިނު 37 31 68

 ބ  ކަމަދޫ 28 24 52
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 ބ  ކެންދޫ 1 2 3

 ބ  ކިހާދޫ 28 29 57

 ބ  މާޅޮސް  0 2 2

 ބ  ގޮއިދޫ 11 21 32

 ބ  ކުޑަރިކިލު 1 2 3

 ބ  ހިތާދޫ  5 13 18

 ބ  ދަރަވަންދޫ 1 2 3

 ބ  ތުޅާދޫ 0 1 1

 ޅ އޮޅުވެލިފުށި 28 13 41

 ޅ ނައިފަރު 1 4 5

 ކ ކާށިދޫ 378 386 764

 ކ ގުރައިދޫ 2 4 6

 އއ ތޮއްޑޫ 457 463 920

 އއ ހިމަންދޫ  0 1 1

 އދ ދިގުރަށް 0 4 4

 އދ ހަންޏާމީދޫ 0 1 1

 ވ ކެޔޮދޫ 1 2 3

 ވ ފެލިދޫ 0 2 2

 ފ ނިލަންދޫ  27 24 51

 ފ މަގޫދޫ 69 20 89

 ފ ިބލެއްދޫ  4 1 5

 ފ ދަރަންޫބދޫ  26 16 42

 ދ ކުޑަހުވަދޫ 0 2 2
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 ތ ކިނިބދޫ  31 40 71

 ތ އޮމަދޫ 6 8 14

 ތ ވޭމަންޑޫ 127 130 257

 ތ ގުރައިދޫ 0 1 1

 ތ ުބރުނީ  9 4 13

 ލ ގަން 184 276 460

 ލ އިސްދޫ 381 332 713

 ލ ފޮނަދޫ  0 2 2

 ލ ހިތަދޫ  0 1 1

 ލ ކަލައިދޫ 209 184 393

 ލ ދަނިބދޫ  62 80 142

 ލ ކުނަހަންދޫ  0 1 1

 ގއ ކޮލަމާފުށި  1 2 3

 ގއ ކޮނޑޭ 22 17 39

 ގއ ދާންދޫ 14 6 20

 ގއ ނިލަންދޫ  157 132 289

 ގއ މާމެންދޫ 142 84 226

 ގއ ވިލިނގިލި  52 14 66

 ގދ ފިޔޯރީ 1 0 1

 ގދ ވާދޫ 29 45 74

 ގދ ގައްދޫ 71 57 128

 ގދ ހޯޑެއްދޫ 100 52 152

 ގދ ތިނަދޫ  2 4 6
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 ގދ ރަތަފަންދޫ  4 7 11

 ގދ މަޑަވެލި 32 0 32

 ގދ ނަޑެއްލާ 23 6 29

 ޏ ފުވައްމުލަށް  167 107 274

 ސ މީދޫ 46 81 127

 ސ ހުޅުދޫ 14 14 28

 ސ ހިތަދޫ  0 3 3

 ސ މަރަދޫ 0 1 1

 ސ ފޭދޫ 0 3 3

 ޖުމްލަ  4002 3563 7565

 

 އަތޮޅުތަކުގެ ޖުމްލަ ދަނޑުބިމުގެ އަދަދު އަދި ބޮޑުމިން  
 އަތޮޅު  ފިރިހެން  އަންހެން  ޖުމްލަ ދަނޑުބިންތައް  ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރުން( 

 ހއ 59 81 150 28.36

 ހދ 231 248 600 19.96

 ށ 412 498 1040 79.24

 ނ 72 147 219 5.44

 ރ 56 74 151 4.95

 ބ  96 75 184 7.84

 ޅ 17 29 52 1.54

 ކ 390 380 770 71.10

 އއ 464 457 921 30.07

 އދ 5 0 5 0.41
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 ވ 4 1 5 0.07

 ފ 61 126 187 7.96

 ދ 2 0 2 0.06

 ތ 183 173 376 10.29

 ލ 876 836 1726 203.65

 ގއ 255 388 653 33.00

 ގދ 171 262 544 34.51

 ޏ 107 167 286 14.83

 ސ 102 60 166 3.77

 ކުންފުނިތައް/ކޯޕެރޭޓިވްސް/ޖަމްޢިއްޔާ* 17  30.03

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ން ކުއްޔަށްޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ*މީގެ ތެރޭގައި ދަނ

 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން ގަހުގެ ނާސަރީ   
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގައި ނޭޝަނަލް    5)ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ    2011/12ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޕެސްޓް ހުރިކަމާއި، ފެތުރުން ރިޕޯޓުކުރުމާއި، އެ 
ކޮންޓްރޯލް މައިގަ  ޕެސްޓް  )ދަނޑުހައްދާ ކުރުމުގެ  ގަސްގަހާގެއްސާއި  ހެދެމުންދާ  މަޤުޞަދުގައި،  ނޑު 

ސަރަޙައްދުތަކާއި، ނަރސަރީތަކާއި، ަބގީޗާތަކާއި، ގްރީންހައުސްތަކާއި، ލެޯބރެޓަރީތައް ހިމެނޭގޮތުން(، ވަލުގައި ހެދޭ 
ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެ ަބއިތަކުގެ ގަސްގަހާގެއްސާއި، ރައްކާކޮށް  ވޭ ގަހުގެ 

ޙާޞިލް މަޤުޞަދު  މަސައްކަތުގެ  އެ  ހިމެނޭއިރު،  ބަލާފާސްކުރުން  ގަސްގަހާގެހި    އުފެއްދުންތައް  ކުރުމަށްޓަކައި، 
އަމުރު، ޖަދުވަލު، ނޯޓިސް ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން ޤަވާއިދު  34ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ޙިމާޔަތް

ވަނަ   5ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ހެދުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް ލިިބގެންވާތީ، ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްނުވަތަ މެނުއަލް  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން ގަހުގެ ނާސަރީ    34މާއްދާގެ )ކ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި އެޤާނޫނުގެ  

 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  ހުޅުވާލާފައެވެ.   2019  އޮގަސްޓް  1ހިންގަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ގަހުގެ ނާސަރީ   34ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ    އަދި ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތް
)ދޭއް(   2ކޮށްދޭނީ    ކުރުމާއި، ހިންގުމުގެ އުސޫލެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ  ރަޖިސްޓްރީ
ދު މުއްދަތަށެވެ.  އަހަރު  ދުވަސް   2ވަހުގެ  ރީ  އަހަރު  ގަހުގެ ނާސަރީ  އަލުން -ހަމަވުމުން،  ކުރުމަށް  ރެޖިސްޓްރީ 
 ޖެހޭނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން
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ގެ    2020ޑިސެންަބރ    27ގައި ހުޅުވާލެވުނު ފަހުން،    2019އޯގަސްޓް    1ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  
 ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.  )ނަވާރަ( ފަރާތަކުން ވަނީ ގަހުގެ 19ނިޔަލަށް 

 ހައްދާ ބާވަތް 

ބިމުގެ ބޮޑު  
މިން )އަކަ  

 ފޫޓް( 

ހިންގާ   ނާސަރީ 
 އަތޮޅާއި ރަށް 

# 

ަރށް ފެހި ުކރުަމށް ޭބުނންވާ އެކި ބާވަތުގެ ،ަބގީޗާގަސް  

 ކެލާ ހއ. 10,000  މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ގަސް ަގސް،

1 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް، ަބގީޗާ ގަސް، ރަށްފެހި  
 ކެލާ ހއ. 14000 ރުއް، މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ާބވަތްތައް. 

2 

 20,000 ަބގީޗާ ގަސް
 ހދ.

 ނޮޅިވަރަންފަރު
3 

ރުއް، ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް، ތަރުކާރީ 
 މެދުކުނުބރުދޫ  ށ. 182,986 އަދި މޭވާ ގަސް 

4 

 5 ފީވަށް  ށ. 4,000 ގަސް، މޭވާ ގަސް ަބގީޗާ 

 6 ފީވަށް  ށ. 5,376 ަބގީޗާ ގަސް

 7 ފީވަޢް  ށ. 2000 ަބގީޗާ ގަސް

ކުރުމަށް  ފެހި  ރަށް  ގަސް،  ަބގީޗާ  މޭވާ،  އާއި  ރުއް،ތަރުކާރީ 
 ގައްލައިދޫ ށ. 6,000 ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް 

8 

 9 މިލަދޫ ނ. 1,654 ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ޭބނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް

ގަސް،   ާބވަތުގެ  އެކި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ރަށްފެހި  ަބގީޗާގަސް، 
 ފޮއްދޫ ނ. 10,000 ފަތްކެޔޮ

10 

 11 ފޮއްދޫ ނ. 9273.6 ަބގީޗާ ގަސް، ރަށްފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް 

 12 ޮބމަސްދޫ ނ. 28600 ަބގީޗާ ގަސް، ރަށްފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް 

ަބގީޗާ ގަސް، ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް، 
 ކާށިދޫ ކ. 85,736 ތަރުކާރީ، މޭވާ 

13 
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 14 ތުލުސްދޫ ކ. 350 ަބގީޗާ ގަސް

 15 ދަރަޫބދޫ ފ. 30,000  ަބގީޗާގަސް ،ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް

 16 ދަރަޫބދޫ ފ. 30,000 ަބގީޗާގަސް ،ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް  

ަބގީޗާގަސް ،ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް، 
 ކަލައިދޫ ލ. 375 ތަރުކާރީ 

17 

 ަބގީޗާގަސް ،ރަށް ފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް،
 ކަލައިދޫ ލ. 22,500  ތަރުކާރީމޭވާ އާއި 

18 

ަބގީޗާ ގަސް، ރަށްފެހި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ާބވަތުގެ ގަސް، 
 މީދޫ ސ. 20000 މޭވާ ގަސް 

19 

 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުން  
ދާއިރާގެ އެތެރެކުރެވޭ  ދުވަހުގެ   100 ދަނޑުވެރިކަމުގެ  "ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ވަޢުދުތަކުގެ 

އައިޓަމަކުން   191ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުން" ގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޭބނުންކޮށްއުޅޭ  
 ވަނީ ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވިފައެވެ.

 

ރީއެކްސް ކުރުމާއި،  އިމްޕޯޓް  ކުރުމާއި،  އެކްސްޕޯޓް  ޖަދުވަލު  މުދާ  ގަވައިދުގެ  ކުރުމުގެ  ވަނަ   3ގެ    6ޕޯޓް 
  ނަންަބރުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތް ލިިބގަތުމަށް، މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ 
ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ލިސްޓް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ  ރަޖިސްޓްރީ  އާއި  ކޮށްފައިވާތީ  ަބޔާން  ކަމަށް    ކުރަންވާނެ 

ަބޔާން ކޮށްފައިވާތީ،   އިން ފެށިގެން    2019އެޕްރީލް    15ސަރވިސްއަށް ފޮނުވަން ވާނެ ކަމަށް ޤަވާއިދުގައި 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ އިނާޔަތް ލިޭބނީ، މިފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން މި  

 ވަނީ ކަޑައަޅާފައެވެ.  ކަމަށް ވުމަށްފަހުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ

 

އެހެންކަމުން ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ޭބނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ  
އެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް    ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށް  2019އެޕްރީލް    14އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ  

އެތެރެކު ދަށުން   ރާތަކެތި  އުސޫލުގެ  މި  ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  މިމިނިސްޓްރީގައި  ފަރާތްތަށް 
ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭނީ   ފަރާތްތައް  އެތެރެކުރާ  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ދުވަހުގެ   1ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަހަރު  )އެކެއް( 

ނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް )އެކެއް( އަހަރު ދުވަސް ހަމަވުމުން، ދަނޑުވެރިކަމަށް ޭބ  1މުއްދަތަށެވެ.  
 ޖެހޭނެއެވެ.  ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަލުން ހުށަހަޅަން-ރީ
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ވަނަ   2020ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި    އެދި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އެތެރެކުރާ  ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށް
ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް    ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީގައި  20އަހަރު މުޅިން އަލަށް  

ޖުމްލަ   ހަރަކާތްތެރި  40މުޅި  ދަނީ  މަސައްކަތުގައި  މި  ރަޖިސްޓްރީވެ،  މިމިނިސްޓްރީގައި   ފަރާތަކުން 
 ވަމުންނެވެ. 

 

 ޕްރޮޤްރާމް   ރިކަމަށް ޙާއްސަ ލޯން "ދަނޑުވެރި ނަފާ" ދަނޑުވެ 5.11
 

ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ " ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަމިއްލަ   100 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ
މަގު   ބައިވެރިވެވޭނެ  ސްކީމްތަކުގައި  ކްރެޑިޓް  އަދި  ލޯނު  ޭބންކުތަކުން  އިދާރާތަކުންނާއި  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް 

މުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެ" ގެ ދަށުން "ދަނޑުވެރި ނަފާ" ގެ ނަމުގައި ދަނޑުވެރިކަ
އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ގުޅިގެންވަނީ   މިމިނިސްޓްރީ އާއި   2019މާރިޗް    18ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ލޯން ޕްރޮޤްރާމް 

 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައެވެ. 

 

އިޤްތި ދަނޑުވެރިކަމަކީ  މަޤްޞަދަކީ  ފެށުމުގެ  ޕްރޮޤްރާމެއް  ލޯން  މަންފާކުމިފަދަ  ތިމާވެއްޓާސާދަށް  ރައްޓެހި    ރާ، 
ދެމެހެއްޓެނެވި ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމެވެ. އަދި މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކޮށް 

)ފަސް ލައްކަ(    500,000.00)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( އާއި    75،000.00ކުރިއެރުވުމެވެ. މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް  
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  އާރުފިޔާ ދަށުން  މިޕްރޮޤްރާމްގެ  ލޯން  ގެ  ގިނަވެގެން   ދެމެދު  ކުންފުނިތަކަށް  އަދި  ކޯޕަރޭޓިވްސް 

 )ދެ މިލިއަން( ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  2,000,000

ޕްރޮޓެކްޓަޑް   ކަލްޗަރ،ކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިން ފަދަ އަރަބން އެގްރި   ލޯން ޕްރޮޤްރާމްގެ ދަށުން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން
ގެންގުޅުން،  ޖަނަވާރު  ކުދި  އަދި  ޕޯލްޓްރީ  ކުރުމަށާއި،  އެގްރިކަލްޗަރ  ވަރޓިކަލް  ނުވަތަ  އެގްރިކަލްޗަރ،ޓެރެސް 
ވެލިއެޑިޝަން އަދި އެގްރޮފޮރަސްޓްރީ ނުވަތަ ގަހުގެ ނާސަރީ ފަދަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ކަންކަމަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް  

 އެވެ. ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

 

 ރ ލޯން ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.   5,825,348ފަރާތަކަށް     21ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ    31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރު    2020

ގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ދެއްކުން ވަނީ ފަސްކުރެވި، މި   2020އިން ޑިސެންަބރު    2020އާއި ގުޅިގެން ޖުލައި    19-ކޮވިޑް
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓަ ވަނީ ކަޑާލެވިފައެވެ. 
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 ގެ އަދަދު ލޯނު ނެގި ފަރާތްތަކުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ރަށްތަށް އަދި ދޫކުރުވެނު ލޯނު

 ލޯނުގެ އަދަދު )ރުފިޔާ(  ރަށް  

 75,000.00 ނޮޅިވަރަމް ހދ.

 500,000.00 ވައިކަރަދޫ ހދ.

 130,477.00 ނަރުދޫ ށ.

 75,000.00 ކަޑިތީމު ށ.

 404,000.00 ކާށިދޫ ކ.

 2,075,000.00 މާލެ ކ.

 175,000.00 އޮމަދޫ ތ.

 380,529.00 ދިޔަމިގިލި ތ.

 225,000.00 ކަލައިދޫ ލ.

 1,335,400.00 ގަން ލ.

 225,000.00 ހޯޑެއްދޫ ގދ.

 74,942.00 ވާދޫ ގދ.

 75,000.00 ފުވައްމުލައް ޏ.

 75,000.00 ހިތަދޫ ސ.

 5,825,348.00 ޖުމްލާ 

 

 މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް )އިފާޑް(  5.12
އެގްރިކަލްޗަރ ޑެވޮލޮޕްމަންޓްއާއި )އިފާޑް( ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން  މިޕްރޮގްރާމްއަކީ، )އިންޓަނެޝަނަލް ފަންޑް ފޮ  

  2020ދުގައި  ޞަން ހަރުފަތަކަށް ގެނައުމުގެ މަޤްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް އެހެ
 އެއްަބސް ވުމުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ރާމްގެގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްއި ފެށުމަށް ރާވަމުން ދިޔަ ޕްރޮވަނަ އަހަރުގަ

 20ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭސް އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ވަނީ  
އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ    ދާ ހަރުގެ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންއަ  5ރާމަކީ  ގްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮ  2020އޮގަސްޓް  

ރާމްގެ  ގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮގްވޭނެ ޕްރޮގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ  ވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މައިގަނޑުދަނޑު
ދަށުން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ރިސަރޗް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ސެންޓަރު ކުރިއެރުވުމަށް  
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އެކު ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ މަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. ހަމައެއާމުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނު
ކަތަށް ޭބނުންވާ ދަނޑުވެރިކަމާ އެގްރޯ ނެޝިނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕލޓ ގެ ހިންގުން ކުރިއަރުވާ ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައް

އެގްރޯ ނެޝިނަލް ރާމުން ގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދިގްގުޅުންހުރި ތަކެތި ޕްރޮ  ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި 
ދަތިތައް ދެނެގަނެ  ހުރި  ކޯޕަރޭޝަނުން ގަނެ މާރކެޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް އާއި ތަކެތި އުފުލުމުގައި 

 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  9.6އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް   ޕްރޮގްރާމް 

އެަބ ތިންަބޔަކަށެވެ.  މައިގަޑު  ަބހާލެވިފައިވަނީ  ހަރަކާތްތައް  ސިނާއަޕްރޮގްރާމްގެ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ތު  އިތަކަކީ، 
އުފައްދާ ތަކެތި  ކުރުމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން އަދި ދަނޑުވެރިކަމުން    ދުމަތްތައް ހަރުދަނާޚިތަރައްޤީކުރުމަށް  

 ކުރުމަށެވެ. މާރކެޓް

ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ރިސާރޗް މަސައްކަތް    ރަފުޢާޓެކްނޮލޮޖީތައް ރާއްޖެއަށް ތަ  ދުމަތްތަކުގެ ދަށުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އައުޚި
ގެންދިއުމާއި އި،  ކުރިއަށް  ފަށައިގަތުމަށާއި  ދަނޑުވެރިކަން  ހިންގުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ތުރަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

އިތުރުން    ދިނުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި މީގެ  ފުޅާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ލޯނާއި އެހީތައްވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށް
ރުދަނާ ކުރުމުގެ ހައެގްރޯނެޓް(" ގެ މަސައްކަތްތައް  މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން "އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕްރޭޝަން ޕލޓ ) 

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު އުފެއްދުންތެރިކަން  އުތުރުގެ    ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  އައު  3ކުރުމަށްޓަކައި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ    ރަށެއްގައި 
ސްމާރޓް  "ކްލައިމެޓް  ދާނެއެވެ.  އިތުރުކުރެވިގެން  އުފެއްދުންތެރިކަން  އެރަށްރަށުގެ  ތަޢާރަފްކޮށް،  ޓެކްނޮލޮޖީތައް 

ކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ،    ށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަފާ އިތުރުއެގްރިކަލްޗަރ އެޕްރޯޗް" ސިޔާސަތެއްގެ ދަ
ފެން،   ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  މިގޮތުން  ގެންދެވޭނެއެވެ.  ކުރިއަށް  މިރަށްރަށުގައި  މަސައްކަތްތައްވެސް  އިތުރު 

ކުރުމުގެ   އި ގްރޭޑްކޮށް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޭބނުންކުރުމާއި، އުފައްދާ ތަކެތި ްބރޭންޑް
 އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ވެލިއު އެޑުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ތަކުގައި    ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު   މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން، ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި މާރކެޓް
ދާނެއެވެ. ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްތަކަށް   ކުރެވިގެން  ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްތަކެއް ޤާއިމް  ޚާއްޞަދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް  

އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހަދާފައިވާ މަރުކޭޓްތަކަށް ވިއްކާލެވޭނެ އިންތިޒާމް   ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްތަކަށާއިގެނެވޭ ތަކެތި  
މަސައްކަތްހަމަޖެހިގެން   ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އިތުރުން  މީގެ  ގެންދާ   ދާނެއެވެ.  ކުރިއަށް 

އެގޮތުން   ދާނެއެވެ.  ހަމަޖެހިގެން  އިންތިޒާމްވެސް  ވިއްކޭނޭ  ތަކަށް  ކުންފުނި  ވިޔަފާރި  ތަކެތި،  އުފައްދާ  ފަރާތަކުން 
ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓް    ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކާއްކަތަށް ރަށްދަނޑުވެރިންނާއި ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސަ

ދާނެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން،   ފާރމިންގ އުސޫލުން އެގްރީމަންޓް ހަދައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރެވިގެން
ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި   އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކާލެވެންދެން ތާޒާ ކަންމަތީ  ތަކުގައި    ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުދަނޑުވެރިން 

 ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ޤާއިމްކުރުމާއި ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ދޯނިފަހަރު ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
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ލައިވްލިހުޑް އެންހާންސްމެންޓް އޮފް ދަ ސްމޯލް ސްކޭލް ފާމާސް އިން ސާކް ރީޖަން ތުރޫ   5.13
 އިން ޑެވޮލޮޕްމަންޓް ބިޒްނަސް ފޯކަސިންގ އޮން ވެލިޔު ޗެ-ސްމޯލް ސްކޭލް އެގްރޯ 

 

"ލައިވްލިހުޑް  އެއްކަމަށްވާ  މަޝްރޫޢު  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  އެހީގައި  ފަންޑްގެ  ޑެވެލޮޕްމަންޓް  ސާކް 
އެގްރޯ ސްކޭލް  ސްމޯލް  ތުރޫ  ރީޖަން  ސާކް  އިން  ފާމާސް  ސްކޭލް  ސްމޯލް  ދަ  އޮފް  ިބޒްނަސް -އެންހާންސްމެންޓް 

ން ޑެވޮލޮޕްމަންޓް" މަޝްރޫޢުއަކީ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ާބވަތްތަކުގެ ވޭސްޓޭޖް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ފޯކަސިންގ އޮން ވެލިޔު ޗެއި
 ޕްރޮސެސްޑް/ ވެލިޔު އެޑަޑް އުފެއްދުންތަށް މާރުކޭޓަށް ތަޢާރަފްކޮށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ވެލިޔު ޗެއިން ތަރައްޤީ 

ނޑުވެރިކަމުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ޕްރޮސެސިންގ  ކުރުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުއަކީ ދަ
ތަޢާރަފް ޓެކްނޮލޮޖީ  ހާވެސްޓް  ޕޯސްޓް  )އެލައިން(    އަދި  ދިމާވާ  )ހަރަކާތް(  ފިޔަވަޅާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް 

 މަޝްރޫއުއެކެވެ.

ތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ޕްރޮޖްކްޓް  ގޮ  ކުރާ  ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ފައިނޭންސް  189،933މި މަޝްރޫޢުއަށް އެސް.ޑީ.އެފް އިން  
  ގައި ސޮއިކުރެވިފައި   2019ދެމެދު ނޮވެންަބރ    ސް.ޑީ.އެފް އާއި މިމިނިސްޓްރީއާފައިނޭންސިންގ އެގްރިމެންޓްގައި އެ

ކުރެވިފައެއް   ގެ ަބލިމަޑުކަމާއިހެދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްވެސް އަމަލީ މަސައްކަތެއް މިއަހަރު  19-ވީކަމުގައި ވިޔަސް ކޮވިޑް
 ނުވެއެވެ. 

ކޮށްގެން ަބންގްލަދޭޝްގެ ރޫރަލް ޑެވޮލޮޕްމަންޓް   މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސާކް އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން އިންތިޒާމް
އެކަޑަމީގައި ޭބއްވުނު " ސާކް ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮން ޑެވޮލޮޕިންގ ރީޖަނަލް އެގްރި ިބޒްނަސް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް  

ފެްބރުއަރީ  ޑިވޮލޮޕްމަން ނަމުގައި  ޕޮއިންޓް  2020ފެްބރުއަރީ    18-15ޓް"  ފޯކަލް  ރާއްޖޭގެ  ޕްރޮޖްކްޓްގެ  މި  ގައި 
 މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއީލް 

 "ޕްރާން" ކުންފުނީގެ ޕްރޮސެސިންގ ފެސިލިޓީ              ޓްރޭނިންގ އިނޯގްރަލް ސެޝަން ގްރޫޕް ފޮޓޯ
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ގުޅޭ  ފަންނީ މައުލޫމާތު  އެގްރޯ ޕްރޮސެސިންގ ވިޔަފާރިއާ  ޓްރޭނިންގެ މަޤްސަދަކީމި     ވެއެވެ.  ރަޝީދު ަބއިވެރިވެފައި
ތަމްރީން   މެންަބރު އިތުރަށް  މިދާއިރާއިން  ޕޮއިންޓުންނަށް  ފޯކަލް  ހިންގުމުގައި  ޕްރޮޖްކްޓް  ަބދަލުކޮށް،  ޤައުމުތަކުގައި 
ޕްރޮސެސިން  ފޯރުކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ  ތަމްރީންގައި  މި  މިގޮތުން  މުއައްސަސާތަކުން  ދިނުމެވެ.  ތަފާތު  ގުޅޭ  އައި  ގ 

 ވެއެވެ.  މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައި

 ބަންގްލަދޭޝް ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ )ާބރީ( ޕޯސްޓް ހާވެސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން

ރިންނަށް،  ރަށުން )ށ. މިލަންދޫ އަދި ށ.ގޮއިދޫ( ޕްރްޖެކްޓްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނުންވާ ދަނޑުވެ  2ޕްރޮޖެކްޓް އަމާޒުކުރެވޭ  
 ރަށުގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރު ހުޅުވާލެވުނެވެ.  2އެ ފުރުސަތު މި 

ތެރޭވަނީ    ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިއަހަރު  ރަށުގެ ކައުންސިލަށް ޕްރޮޖެކްޓާ  2މި ޕްރޮޖްކްޓްގެ ހިންގޭ  
 ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށްވަނީ ޭބއްވިފައެވެ.

ރަށުގެ ޭބސްލައިން ސާވޭއެއް    2ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮޖެޓް ހިންގޭ    ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ
ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިއަހަރުތެރޭ އެސް.ޑީ.އެފް އިން ވަނީ މިމިނިސްޓްރީއަށް ޖަމާކޮށްދީފައެވެ.  މިގޮތުން ބޭސް  

 ކުރިފަރާތާ   ގުޅިގެން ިބޑް ކާމިޔާުބ  މިނިސްޓްރީން ކުރެވުނު އިޢްލާނާއް ހޯދުމަށް މިލައިން ސާވޭއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެ
ދުވަސްތެރޭ ނިންމުމަމަށް މިއަހަރު ޑިސެންަބރ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ވަނީ އެއްަބސްވުމެއް    45އެއްކޮށް  މިމަސައްކަތް  

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޯނު     ގުޅިގެން މި ސާރވޭ  ހާލަތާޞަ  ގެ ޙާއް  19-ރެވިފައެވެ. ކޮވިޑްޤާއިމުކު
 އަދި އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.  

 

 ވަނަ އަހަރު ވަކިކުރެވުނު ފަޅުރަށްރަށް   2020 5.14
 

ފަޅުރަށްރަށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   ކުރި  ވަކި  އަހަރު  ވަނަ  2020ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ ތެރެއިން  
 ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މިވަނީއެވެ. 

 ވަކި ކުރި ތާރީޚް  ރަށުގެ ނަން  #
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 Apr-20-14 ހއ. އުނގުލިފިނޮޅު  1

 Apr-20-08 ހއ. ވެލިފިނޮޅު  2

 Apr-20-08 ހދ. ކުރެދިގަނޑު  3

 Apr-20-08 ހދ. ވެލިގަނޑު  4

 Apr-20-08 ހދ. ރުއްފުށި  5

 Jul-20-01 ށ. ކުޑަދޫ  6

 Apr-20-08 ށ. ބިސްއަޅާހުރާ  7

 Jul-20-01 ނ. ކާޅުގެމެންދޫ  8

 Apr-20-08 ނ. ފަރުމުލި  9

 Apr-20-08 ނ. ކަނޑިންމަހުރާ  10

 Apr-20-08 ރ. ކުކުޅުދޫ  11

 Jul-20-01 ބ. ގެމެންދޫ  12

 Jul-20-01 ކ. ޅޮސްފުށި  13

 Jul-20-01 އދ. ހިޔަފުށި  14

 Jul-20-01 އދ. ކުޑަދޫ  15

 Jul-20-01 ފ. މަގޫދޫބޮޑުފިނޮޅު  16

 Jul-20-01 ތ. ގާތުރެހާ  17

 Jul-20-01 ތ. ކޮޅުފުށި )މަޑިފުށި ފަޅުތެރެ(  18

 Jul-20-01 ތ. އުސްފުށި  19

 Jul-20-01 ތ. ކުޑަކިނބިދޫ  20

 Jul-20-01 ތ. މެދަފުށި  21

 Jul-20-01 ތ. ދޮނަންފުށި  22

 Jul-20-01 ތ. ހުޅިޔަންފުށި  23

 Jul-20-01 ހުޅިސްދޫ ލ.  24

 Jul-20-01 ލ. އޮޅުތޮޅު  25

 Jul-20-01 ލ. ކަނުހުރާ  26

 Jul-20-01 ގއ. ކޮނޑޭވިލިނގިލި  27

 Apr-20-08 ގއ. ދެއްވާލާބަދޫ  28

 Apr-20-08 ގއ. ކުނބުމާފުށި  29

 Jul-20-01 ގދ. ކެލައިހުއްޓާ  30

 Jul-20-06 ސ. ހިކަހެރަ  31

 Apr-20-08 ފަތިކެނޑަހެރަގަނޑު ސ.  32
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 ފަޅުރަށް މޮނިޓަރ ކުރުން.  5.15
ފުޅާކޮށް  ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން  މަޤްޞަދަކީ  ދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް  ދިގުމުއްދަތަށް  ފަޅުރަށްރަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  ދަނޑުވެރިކަން 

މޭވާ ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސް   ރައްޔިތުންނަށް ތަރުކާރީއާޖޭގެ  ކަމާއެކު ރާއް  ހެޔޮ އަގެއްގައި ތާޒާ  ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމާއި
ކުރަން އެރަށެއްގައި  ދޫކުރުމަށްފަހު  ކުއްޔަށް  ދިގުމުއްދަތަށް  ފަޅުރަށްތައް  އެގޮތުން  ކަންތައްތަކެއް   ކޮށްދިނުމެވެ.  ހުށަހަޅާ 

 ޖެހޭކަމެވެ. ެބލެހެއްޓުމަކީ ކުރަން ކުރަމުންގެންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކއި  އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެރަށްތައް މޮނިޓަރކޮށް

އާ ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިޔަ  19)ދޭއް( ރަށެކެވެ. މިއަހަރު ކޮވިޑް   2އެގޮތުގެ މަތީން މިއަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވިފައިވަނީ 
 އެކު ޢާންމުކޮށްކުރާ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތައް މިއަހަރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސައްކަތް ތަކަށް އައި ހުއްޓުމާމަ

 

 މިއަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   
 ދަތުރު ކުރި ސަބަބު  އަތޮޅާއި ރަށް  ނަންބަރު 

 މި ދަތުރަކީ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކުރި ދަތުރެކެވެ.  ތ. ދުރުރެހާ 1

ކޮށްފައި ނުވާތީ   ވ. ހުޅިދޫ  2 ކުރި ދަތުރުގައި މަސައްކަތް  ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ހަމަވުމުން 
 މަސް ދުވަސް ދީ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުރި ދަތުރެކެވެ.  6އިތުރު 

 

 މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ބައެއް ރަށްރަށުގެ ފޮޓޯތައް. •
 ތ. ދުރުރެހާ 
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 ވ. ހުޅިދޫ  
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 އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ލ. ގަން    5.16
ޗަރ  ލ. ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލް 

އަްބދު   އަލްފާޟިލް  ގ. ޙަމު هللا އާއި  ޕާޓްނަ  އްމަދު/  ޕްރައިވެޓް  ޕަްބލިކް  ހެދިފައިވާ  ދެމެދު  އާއި  މާލެ  ޝިޕް  ގަލޮޅުފެހި، 
  ގެނައުމާ  ވަމުންނުދާތީ، ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ަބދަލު  ލުޞިޙާދު  ޞަދޫކުރެވިފައިވާ މަޤް  ތަންއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން، މި

 ހުށަހެޅި އެކަމާ  ން މިއަހަރުތެރޭ ކަރުދާހެއްށް މިމިނިސްޓްރީއޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  
 ކުރެވިފައެވެ.  މަޝްވަރާގުޅޭގޮތުން ވަނީ 

ކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި، އެޑަޕްޓިވް ރިސާޗްއާއި   މިގޮތުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒު
ކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދިރާސާކޮށް، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ   ޓްރައަލްސް، އަދި ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ދަނޑުތައް ޭބނުން

ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ލ. ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕެރޭޝަންގެ 
ރިކަލްޗަރ  ، ލ. ގަން އެގްހިންގަމުންދާގޮތަށްދައުރު މިކަމުގައި ހިމަނައިގެން، ހ.ދ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ 

ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ މިއަހަރުތެރޭ 
 ފެށިފައެވެ. 

 

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުން އިތުރުކުރުމުގެ   5.17
  ޕްރޮގްރާމް 

 

އެކްޝަން   ސްޓްރެޓެޖިކް  ޕްލޭންގައި ސަރުކާރުގެ 
ސިނާ ކާބޯތަކެތީގެ  ޢަދަނޑުވެރިކަމުގެ  ތުގައި 

ޔަޤީންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ 
އިންސައްތައަކުން  ޮބޑު  މަސައްކަތްތައް 
ސިޔާސަތެއް   ޚާއްޞަ  އިތުރުކުރުމަށް 

ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  
ރާއްޖޭގައި   ޒަމާނުއްސުރެ  އިތުރުކުރުމަށް،  ތަކެތި 
ހައްދާ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ  
ހެއްދުމަށް   އެތަކެތި  ފާހަގަކޮށް  ާބވަތްތައް 
ރަށްރަށުގެ   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ގޮތުން  ާބރުއެޅުމުގެ 

 ބިންތަކުގައި މި ފަދަ  ގޭިބސީތަކުގަޔާއި، ރަށުގެ ހުސް
 ާބވަތްތައް އިންދުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
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ތަކުގައި ހެދޭ އަދި ޒަމާނުންސުރެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަލަމަޑި،    މިގޮތުން، މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު
ވަނަ    2020މިންވަރު އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.     މޭވާ އަދި ތަރުކާރީގެ ާބވަތްތައް ހެއްދުމަށް ހިތްވަރުދީ އެާބވަތްތައް އުފައްދާ

 ިބމުގަޔާއި، ކޮމިއުނިޓީ ހުސް   އަހަރު ހއ. އުލިގަން، ވަށަފަރު، މޮޅަދޫގެ ގޭިބސީތަކުގަޔާއި، އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ހުސް
ހަދިޔާ ގަސް  އިންދުމަށް  ހަދިޔާ  ކުރެވިފައި  ބިންތަކުގައި  ގަސް  ަބއެއް  ތެރެއިން  މީގެ  ހަރަކާތްކުރިއަށް ކުރުމު  ވެއެވެ.  ގެ 

އިންދާ ހައްދާނެ ގޮތުގެ   ތްތައްއެއްކޮށް މިާބވަ  ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގަހާ  ގެންދެވިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ
 މައުލޫމާތު ލީފްލެޓް/އަތްމަތީ ފޮތް ވެސްވާނީ މިރަށްތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި  އުފައްދާފައިވަނީ މިމިނިސްޓްރީ  މުރަނގަ، ަބނުބކެޔޮ، ޖަނުބރޯލުހަދިޔާކުރެވުނު ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން
 ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައެވެ. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދިރާސާއި، ތަމްރީން

 

 ރަށަށް ހަދިޔާކުރެވުނު ގަސްތައް   3ހއ. ގެ   •
 ޖުމްލަ  ބާވަތް  ރަށް  

  ޖަނބުރޯލް   މުރަނގަ  އަލަ ނިރު  ފަތްކެޔޮ  ބަނބުކެޔޮ 

 672 66 109 252 181 64 އުލިގަން

 908 196 97 312 228 75 މޮޅަދޫ

 675 68 104 240 210 53 ވަށަފަރު 

 2255 330 310 804 619 192 ޖުމްލަ  

 

  
 ވަށަފަރު  .ހއ ހއ. އުލިގަން 
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 ހއ. މޮޅަދޫ 
 

ރަށްރަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި އެ ދަނޑުތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ  "މީހުން ދިރިއުޅޭ     
 އެކުލަވާލުން    ޓެކްނިކަލް ގައިޑް ލައިން" 

 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކައުންސިލުތަކަށް ާބރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނާއި،  
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަންޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަށް ހެދުމަށް 

 ދަނޑުތަކުގައި  އެ  "މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ދަނޑުިބން ދޫކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 
 ކުލަވާލާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާގައިޑް ލައިން"  ގެ ނަމުގައި ގައިޑްލައިނެއް އެ ކުރުމުގެ ޓެކްނިކަލް ދަނޑުވެރިކަން 

 ފޮނުވިފައެވެ. ހިއްސާކުރުމަށް ހުރިހާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް މި ގައިޑްލައިންވާނީ މިއަހަރުތެރޭ

 

 އެގްރިކަލްޗަރ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ  5.18
 އެގްރިކަލްޗަރ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޭބފުޅުން: 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް )ޗެއަރމަން(    މް ޝަާބޢު  އިްބރާހީ

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ    މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 

 ޑިރެކްޓަރ     މިރުޢަލީ ޢާ

 ޑިރެކްޓަރ   ރަޝީދުލް އިސްމާޢީ

 ޑިރެކްޓަރ   އްމަދު ޤާސިޠު މުޙަ

 ޑިރެކްޓަރ    ލް ޞަސައިން ފައިޙު

 މަދު         ޑިރެކްޓަރ  މަރިޔަމް ވިސާމާ އަޙް
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 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   އްމަދު ނަސީމް މުޙަ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ     އްމަދު ރިހުވާންމުޙަ

 ސީނިއަރ ކަރަންޓީން އޮފިސަރ     ސަން ޝުއަީބ ޙަ

 ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ     މްޙާމިދު އިްބރާހީ

 ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރ        ދީލް އާދަމް ޢަ

 ސީނިއަރ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ  ފީފް            މުޙައްމަދު ޢަ

              

 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް:    2020

 ަބއްދަލުވުން   މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

   1-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން   996އަދި  540ރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ ލޯން ޕްރޮގް ދަނޑުވެރި ނަފާ -

  996ޕްރޮގުރާމް ގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ ލޯން  ދަނޑުވެރި ނަފާ -

އެންޑް  މި - ޕްލޭނިންގް  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ސްނިސްޓްރީ  ޓްރަކްޗަރއިން  އިންފްރާ 
ކުރަމުންދާ   ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު  ގައިވާ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
އު ިބން  ޞޫމިންގަނޑުތަކާ  މިހާރު  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ލުތައް 

 މާ ގުޅޭގޮތުން، އަދި ދޫކުރަމުންގެންދާ ސައިޒްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރު

 ގުޅޭގޮތުން  ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ކޮންސެޕްޓް ނޯޓާ  -

   2-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 

އަދި  1133، 1039ލޯން ޕްރޮގުރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ  ދަނޑުވެރި ނަފާ -
1044  

   3-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 

   4-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން  އާރަބން ގާޑްނިން ޕްރޮގްރާމް  -

   5-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  -

 ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރު  -

  1211އަދި  1133ލޯން ޕްރޮގުރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ  ދަނޑުވެރި ނަފާ -

   6-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 

   7-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން  ޕްމަންޓް ޕްލޭން ން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ޑިވެލޮގަ ލ. -

  1242ލޯން ޕްރޮގުރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ  ދަނޑުވެރި ނަފާ -

 އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ރެޖީމަށް ގެންނަން ފެންނަ ަބދަލުތައް  -

   8-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 
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ޕްރޮގްރާމްގައި   - އުފެއްދުމުގެ  ޖީލެއް  އައު  ަބއިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރުކުގެ 
 އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މާރކްސް ދިނުން 

 23982ލޯން ޕްރޮގުރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ  ދަނޑުވެރި ނަފާ -

   9-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 

އަދި   1292،  1290ލޯން ޕްރޮގުރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ    ދަނޑުވެރި ނަފާ -

1242 
    10-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 

އަދި  1303، 1292ލޯން ޕްރޮގުރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ނަމްަބރ  ދަނޑުވެރި ނަފާ -
23970 

    11-އޭ.ޓީ.ސީ ަބއްދަލުވުން 

 

ސިނާޢަތު    19ކޮވިޑް   5.19 ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި  ޔަޤީންކަން  ކާނާގެ  ގުޅިގެން  އާއި 
 އް މަސައްކަތްތަ   ކޮށްފައިވާކުރުމަށް    ހަރުދަނާ

 

ދަނޑުވެރިން ކުދި  ކުރަމުންގެންދާ  މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  ނަންގަވައިގެން    ނާއިދަނޑުވެރިކަމުގެ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށްތައް 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރައްވާ އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ސަޕްލައި ޗޭންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް 

ން  ތަކެތި ވިއްކަމު   ވެ.  ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާން ޖެހުނެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ދަތިތައް ތަހައްމަލު ކުރައާއި ގުޅިގެން އެ  19-ކޮވިޑް
ބަންދުވުމާ މާރކޭޓްތައް  ޓޫރިސްޓް  ހައްދާތަ  ގެންދިޔަ  ދަނޑުވެރިން  ނިޒާމް  ގުޅިގެން  ދަތުރުފަތުރުގެ  އަދި  ވިއްކުމާއި،  ކެތި 

އެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ޔަމާއި ާބޒާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވަމުންދިގުޅިގެން ތަކެތި އުފުލު  ހުއްޓުމަކަށް އައުމާ
ގުޅިގެން ކާނާގެ ާބވަތްތައް  ށް އައި ހީނަރުކަމާ  އެކު ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރައިމްޕޯރޓްކުރާ ޤައުމަކަށް ވުމާ  ކާބޯތަކެތީގެ ޮބޑުަބއެއް

ރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަވާ އެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިން ދިޔައެވެ. ވުމާގެރާއްޖެއިން މަދުވުމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ޮބޑުވެ
 ވެ.ވުނެފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިމިނިސްޓްރީން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެ

 

 މަސައްކަތްތައް ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރެވުނު   
އެއްވެސް   މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލްތައް  ކަނޑައަޅައި،  ބިންތައް  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ރަށްރަށުން  ބިންއޮތް 

އެންޑް   3ކުއްޔަކާނުލާ   ޕްލޭނިންގ  އޮފް ނޭޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ  ދޫކުރުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް  މުއްދަތަށް  އަހަރުގެ 
މަސައް ގުޅިގެން  އެއްގޮތަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ  ގައިޑްލައިނާ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ކުރެވުނެވެ.  ކަތް 

ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެބިންތަކުގައި ކާބޯތަކެތީގެ 
 ރާވާ ކައުންސިލްތަކާ ކޯޑިނޭޓް ކުރެވުނެވެ. ާބވަތްތައް ހެއްދުމަށް ކައުންސިލްތަކާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް  

 

ކަށަވަރު  ފުދުންތެރިކަން  ކާޯބތަކެތީގެ  ިބންތަކުގައި  ދޫކުރާ  އެއްގޮތަށް  ގައިޑްލައިނާ  ތައްޔާރުކުރާ  މިނިސްޓްރީން 
އަލަ،   ކައްޓަލަ،  ދަނޑިއަލުވި،  ަބނުބކެޔޮ،  ކަމަށްވާ  ާބވަތްތައް  ހެއްދޭނެ  ފަސޭހައިން  ރާއްޖޭގައި  ކުރުމަށްޓަކައި 
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ފަޅޯ ފަތްކެޔޮ، މާޅޮސްކެޔޮ، ރުއް، ހިއްތަލަ، ޒުވާރި، ދޮނަޅަ، ިބންިބ އަދި މަތިވައް ކައްޓަލަ ފަދަ  ،މުރަނގަ، ަބރަބޯ 
ާބވަތްތައް އިންދާ ހައްދާނެ ގޮތުގެ ފަންނީ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓާއި މީޑިއާ އަދި މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  

އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އުފައްދާ މިފަދަ ާބވަތްތައް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ ގިނަދުވަހު    ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 
 ެބހެއްޓޭނެ ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ.  

 

އް އިންދާ ހެއްދުމަށް ާބރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ  ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ހުސް ޖާގަ ތަކުގައި ތަފާތު ކާޯބތަކެތީގެ ާބވަތްތަ
ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނޑިއަލުވި، ކައްޓަލަ، އަލަ، މުރަނގަ،  

ފަދަ ާބވަތްތައް   ޒުވާރި، ދޮނަޅަ، ިބންިބ އަދި މަތިވައްކައްޓަލަ،  މާޅޮސްކެޔޮ، ރުއް، ހިއްތަލަ،  ފަޅޯ ަބރަޯބ، ފަތްކެޔޮ
މެދުވެރިކޮށް  މީސްމީޑިއާ  އަދި  މީޑިއާ  ވެްބސައިޓާއި  މިނިސްޓްރީގެ  މައުލޫމާތު  ފަންނީ  ގޮތުގެ  ހައްދާނެ  އިންދާ 
ެބލްކަނީގައި  އަދި  ޓެރަސް  ގޭގޭގެ  ސިޓީތަކުގަޔާއި،  ޮބޑު  އާާބދީ  މާލެފަދަ  އަދި  ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް 

ކަމުގެ ާބވަތްތައް ގެޔަށް ޭބނުންވާ މިންވަރަށް އުފައްދާނެ ގޮތުގެ ފަންނީ މައުލޫމާތު  ފަސޭހައިން ހެއްދޭނެ ދަނޑުވެރި
 މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓާއި މީޑިއާ އަދި މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.  

 

މި ހުންނަ  ހަނިމާދޫގައި  މުޑުވަށް  ާބވަތްތަކުގެ  ތަރުކާރީގެ  މޭވާއާއި  އަދި  އެގްރިކަލްޗަރ  ފަލަމަޑި  ނިސްޓްރީގެ 
މިއަހަރުގެ   ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމް  ފޯރޮކޮށްދިނުމުގެ  ރަށްރަށަށް  ދަނޑުވެރިކަންކުރާ  އާލާކޮށް،  ސެންޓަރުގައި 

 ރަށެއްގައި ގަސްެބހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.  3ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅުގެ 
 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން )އެޗް. ޑީ. ސީ( އާއި އެކު ހުޅުމާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ފާރމިންގ މަސައްކަތް ހުޅުމާލޭ  
އާރަބން  މަލޭގައިވެސް  އަދި  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  މަޝްރޫޢެއް  ދަށުން  ހިލޭއެހީގެ  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  ފެއްޓުމަށްޓަކައި 

 އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ވަނީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ.  ގާޑްނިންގެ މަސައްކަތް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ިބލަޮބންގް ހައި

 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރުން    
 

ދުވަސްވަރަށް  ދަނޑުވެރިން ރޯދައަށް ދަނޑުތައް ހައްދަން ފަށާފައި ގެ ޙާލަތު އެންމެ ގޯސްވި ދުވަސްވަރަކީ 19ކޮވިޑް
ހަލާކުނުވެ   ތަކެތި  އުފައްދާ  ފޯރުކޮށްވުމާއެކު،  މާރުކޭޓްތަކަށް  ޓްރޭޑިންގ   ތާޒާކަންމަތީ  ސްޓޭޓް  ދިނުމަށްޓަކައި 

)އެސް.ޓީ.އޯ( ާބވަތްތައް    މެދުވެރިކޮށް  އޯގަނައިޒޭޝަން  އުފައްދާ  އައުޓްލެޓްގަނެ  ދަނޑުވެރިން    ތައް އެސް.ޓީ.އޯގެ 
ފޯރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް  މަސައްކަ  ގެދިނުމު  މެދުވެރިކޮށް  އަމަލީ  ކުރެވި  ފެށުނެމަޝްވަރާތައް  އެގޮތުން  ތްތައް  ވެ. 

އިންތިޒާމު   ގަތުމުގެ  ތަކެތި  އަގެއްގައި  ކަނޑައަޅާ  އެސް.ޓީ.އޯއިން  ރަޖިސްޓްރީވެ،  އެކުންފުނިން ދަނޑުވެރިން 
 އެވެ.  އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރި ހަމަޖައްސައި
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 ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް   މިކްއިކޮނޮ  ދަނޑުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދާ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ށް  ގެނައުމަ  ވުޖޫދަށް  ކުންފުނިއަދި    ފައެވެ.ފޯރުކޮށްދީމިމިނިސްޓްރީން ވަނީ    މައުލޫމާތު  ލަފަޔާއި  ފަންނީ  ޭބނުންވާ
ކުރެއްވި    މިނިސްޓްރީން  އިކޮނޮމިކް ޙާލަތ19ުކޮވިޑް  ،އިރުމަސައްކަތް  ކުރިމަގުގައި  ގައިގެ   ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އަދި 

 އަދި  ގަހަށްޖަހާޭބސް  ގަސްކާނާއާއި  މުޑުވަކާއި  ޭބނުންވާނެ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  އިތުރު  އުފެއްދުންތައް
 ދިނުމަށްޓަކައި  ފޯރުކޮށް  ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ވެވޭ  ދަނޑުވެރިންނާއެކު  ކުންފުންޏާއި  އާލާތްތައް  އެހެނިހެން

 . މަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަންވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެތައްޔާރުކުރު ޕެކޭޖްތައް ސްޓިމިއުލަސް

ޑި  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން މީޑިއަމް  އެންޑް  ފައިނޭސްމޯލް  )އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ(  ވެލޮޕްމަންޓް  ކޯޕަރޭޝަން  ންސް 
 މަސް ދުވަސް ވަނީ އިތުރުކޮށް   6އިތުރު  ށް  ގްރޭސް ޕީރިއަޑަތަކުގެ  ލޯން  ށްފައިވާދޫކޮމިނިސްޓްރީން  މެދުވެރިކޮށް  
 ދެވިފައެވެ. 

 

 ތެރެއިން ގެކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުއަހަރަށް    21  ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ
  ޕްރޮޑަކްޝަން ޓާގެޓް ނުދާ ރަށްރަށުގައި މިނިސްޓްރީން ދެވޭ    މުންގޮތައް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަ  އެންމެ އެކަށީގެންވާ

ވެ. އަދި ޓާގެޓްތައް ޙާޞިލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ދެވުނެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް    1ތަކަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް  
އިންސެންޓިވްއެއް ދިނުންމަށްޓަކައި  ސަރުކާރުން ކޮއްދެވިދާނެ ކަންތައް ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕޭޕަރެއް ތައްޔާރުކޮށް 

 އަށް ހުށަހެޅުނެވެ.އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް

 

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތައް ހިސްޕިޑް   
 ދެވުނު ފަރާތް  އަދަދު ޭބހުގެ ވައްތަރު 

 މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ 200 ޑައިފޮސް ޕެކެޓް 

 ކ. މާފުށި ކައުންސިލް 200 މެޓްރީޒިއަމް ޕެކެޓް

 ކައުންސިލް ރ. ކިނޮޅަސް  500 މެޓްރީޒިއަމް ޕެކެޓް

 މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް  12 މެޓްރީޒިއަމް ޕެކެޓް

 

ބީޓްލްގެ އިތުރުން، ގަސްގަހާގެއްސަށް ދިމާވާ އެހެންނިހެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މި  ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް 
ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފަރާތަކުން ރަސްމީ ލިޔުމުން    15މިނިސްޓްރީއަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  

ކަމާ  ހުރިހާ ފޯރުކޮށްފަރާތްތަކަށްވެސް  ވާނީ  މައުލޫމާތު  ފަންނީ  ކުރީކޮޅުގައި    ގުޅޭ  މިއަހަރުގެ  އަދި  ދެވިފައިއެވެ. 
 ވާނެއެވެ.  ގުޅިގެން ދަތުރުކުރެވިފައި ރަށްތަކަށް މި މައްސަލަތަކާ ަބއެއް

 އެއްމައްސަލަ ކަމުގައިވާ 'ޓާރޯލީފް ްބލައިޓް' ދިރާސާކޮށް އެކަމުގެ މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އޮޅުއަލަތަކަށް ޖެހޭ މައިގަނޑު
ދެވިފައިވެއެވެ.   ރަށަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  2ގުޅިގެން މިއަހަރު    އެދި  ކުރެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓާ  މައުލޫމާތައް
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 ފައެވެ. އަދި މި ަބލި މެނޭޖް އަދި ަބއެއް ރަށްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްވެސްވާނީ ކުރެވި
ނުޖެހޭ  ަބލި  މި  މެދިވެރިކޮށް  ކޮމިއުނިޓީ'  'ޕެސިފިކް  ފީޖީގެ  މަގުސަދުގައި  ހޯދުމުގެ  ހައްލެއް  ދާއިމީ  ކުރުމަށް 

 ރެސިސްޓަންޓް މުޑުވައް ހޯދުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
 

 ކުރެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް އެކި ބަލިތައް މެނޭޖްކުރުމަށްއެދި   
މައްސަލައިގެ  

 ބާވަތް/ބަލި 
 ކުރެވުނު މަސައްކަތް  އެދުނު ފަރާތް 

ކޮންޓްރޯލް   ހުވަނި 
 ކުރުން

 ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއްސާކުރެވުނު  ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއްސާކުރެވުނު  ފ. ފީއަލި ކައުންސިލް އިދާރާ

 ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއްސާކުރެވުނު  ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

 ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއްސާކުރެވުނު  ފ. ދަރަނޫބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއްސާކުރެވުނު ފަންނީ މައުލޫ އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކާޅު   ވާލާއި 
 މެނޭޖްކުރުމަށް

 ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އަދި އިދާރީ އެހީދެވުނު  ށ. ފީވަކު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އަދި އިދާރީ އެހީދެވުނު  ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

 މަޢުލޫމާތު އަދި އިދާރީ އެހީދެވުނު ފަންނީ  ފެއަރމޮންޓް މޯލްޑިވްސް

 ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އަދި އިދާރީ އެހީދެވުނު  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 އޮންލައިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނު  ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ކައުންސިލް

އޮޅު އަލަ އަށް ޖެހޭ  
 ަބލި 

 ސާކުރެވުނު ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއް ގއ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް 

 ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޕެކޭޖެއް ޙިއްސާކުރެވުނު  ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލް 

ަބލި   ގޮތްނޭގޭ 
ދިރާސާކުރުމަށް  

 އެދި

 

ރަށަށް ދަތުރު ކުރެވި ަބލި ދިރާސާކޮށް މައުލޫމާތު  ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލް
 ހިއްސާކުރެވުނު

ދިރާސާކޮށް މައުލޫމާތު ރަށަށް ދަތުރު ކުރެވި ަބލި   އއ ތޮއްޑޫ
 ހިއްސާކުރެވުނު

ހުދުކޫޑި 
 މެނޭޖްކުރުމަށް

 ލ. ގަން ކައުންސިލް އިދާރާ

 

 ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އަދި އިދާރީ އެހީދެވުނު 
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 ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ބައެއް ދަތުރުތައް  
 ކ. މާފުށި  •

ހިސްޕިޑް ބީޓްލް މޮނިޓަރިން އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކ. މާފުޓަށް އަށް ކޮކަނަޓް    28-26ޖަނަވަރީ  
ގެއްލުންދޭ  ރުކަށް  ފެތުރެމުންދާ  މިހާރު  ރުއްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ބޭނުމަކީ،  ދަތުރުގެ  މި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަ މަޑި  ރުއްތަކުގައި އުޅޭތޯ ަބލައި މި  ށް ބޭނުންވާ ޭބސް ބޭނުން "ހިސްޕިޑްބީޓްލްސް" މިރަށުގެ 
 ކުރާނެ ގޮތާއި މިމަޑީގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ. 

  
 

 ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް  •

ކޮކޫން    12-11ފެްބރުއަރީ   ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ކޮންޓްރޯލް  އަދި  މޮނިޓަރިން  ބީޓްލް  ހިސްޕިޑް  ކޮކަނަޓް  އަށް 
ހި ރަށުގެ  ދަތުރަކީ  މި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  ދެނެގަނެމޯލްޑިވްސްއަށް  މިންވަރު  އަދި  ހާލަތު  ބީޓްލްގެ   ،ސްޕިޑް 

މެނޭޖްމަންޓްގެ   މޯލްޑިވްސްގެ  ކޮކޫން  ދަތުރެކެވެ.  ކުރެވުނު  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް 
އަސަރުކޮށްފައި ހުރި  ހުރި އެކި ދިމާތައް ަބލައި ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ  އްއެކު ރަށުގެ ދަނޑުތަކާއި ރުއްތައެއްާބރުލުމާ

މިންވަރު ބެލުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، ހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މެޓްރީޒިއަމް ބޭނުން ކުރާނެ  
 ގޮތާއި މަޑީގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
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 ތ. ވިލުފުށި  •

ފެްބރުއަރީ   އަހަރުގެ  ކުދި މި  ދިރޭ  ގޮތްނޭގޭ  ގަސްތަކެއްގައި  ހުރި  ގޯތިތެރޭގައި  ވިލުފުށީ ސްކޫލް  ތ.  މަހުގައި 
ސޫފިތަކެއް ގިނަވެ މީގެތެރެއިން ަބއެއް ސޫފި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ގައިގައި ހެފުމުގެ ސަަބުބން ދަރިވަރުންގެ 

މިކަ ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  މި  ލިެބމުންދާތީ  ގެއްލުންތަކެއް  ހަމަށް  ހޯދައިގައިގެ  ޙައްލެއް  އެދި    ދިނުމަށް  މަށް 
ގުޅިގެން މި    އެދިފައިވެއެވެ. މި ރިކުއެސްޓާ  ރީގެ ފަރާތުން މި މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށްއެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓް

އަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ. މި ދަތުރުގައި މި މައްސަލަ    19-17މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ތ. ވިލުފުއްޓަށް ފެްބރުއަރީ  
 އިސްވެރިންނަށާއި ދަރިވަރުންނާ    އޭގެ ނަތީޖާ އަދި އެއާމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލުގެދިރާސާކޮށް

އިތުރުން މިދަތުރުގައި ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ސްކޫލްގެ ަބއެއް    ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ 
ތައްޔާރުކޮ ގަސްކާނާ  ގަސްކާނާއާއި  ސެޝަނެއް ދަރިވަރުންނަށް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާނެ  ށް 

 ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.  20ޭބއްވުނެވެ. މި ސެޝަންގައި 
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 އއ. ތޮއްޑޫ  •

 ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުންދާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ކަމާއަށް ތޮއްޑޫގެ ފަޅޯ ގަސްތަކަށް ދިމާވަމު  3-1މާރޗް  
 ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި ތޮއްޑޫގައި ފުޅާ   ދުގައި، އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ދަތުރުމަޤްޞަދިނުމުގެ  

ފަށާފައިވާ ަބލި ދެނެގަތުމަށް ދަނޑުތަކަށް    ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދާ ފަޅޯ ދަނޑުތަކުން ފެންނަން
 ނާފަންނީ މަޢުލޫމާތު ަބދަލުކުރެވުނެވެ. އަދި ކައުންސިލާއި ދަނޑުވެރިން  ށްތްތަކަ ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާޒިޔާރަތްކޮށް

ަބއްދަލުކޮށް ކުރެވުނު ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މިބަލިން ރައްކާތެރި ވެވޭނެ ގޮތުގެ ފަންނީ ލަފާދެވުނެވެ. މި 
 ވެ.ޭބފުޅުން ަބއިވެރިވެއެ 15ފަރާތްތަކުގެ  ަބއްދަލުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ
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 ކެމިކަލް ރެގިއުލޭޝަން އަދި ލައިސެންސިންގެ މަސައްކަތްތައް  5.20

 ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓުކުރުން  
 

"ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓްކުރުން
އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން  

ގުޅިގެން، އެޕްރީލްއިން ފެށިގެން މި މަސައްކަތަކީ   ގެ ސިއްޙީ ނުރައްކަލ19ާކޮވިޑް    މާރިޗު އާއި ހަމައަށެވެ. އަދި
 ޓަލް"މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ "މަކުޑި ޕޯ

 ފަރާތެއް ލިސްޓް 9މިގޮތުން މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީއިން މާރިޗުމަހާ ދޭތެރޭގައި 
 ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ

 

ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން    ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރުމުގެ އިޢުތިރާޒެއް  
 ދޫކުރުން 

 

ލިޔުން ނެތްކަމުގެ  އިއުތިރާޒެއް  އެތެރެކުރުމުގެ  ފާޓިލައިޒަރ  ޕެސްޓިސައިޑާއި  "ދިވެހިރާއްޖެއަށް ،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ފާޓިލައިޒަރ   ފޯމު" ޕެސްޓިސައިޑާއި  އެދޭ  ލިޔުމަށް  ނެތްކަމުގެ  އިއުތިރާޒެއް  މެދުވެރިކޮށް   އެތެރެކުރުމުގެ 

ގުޅިގެން،   ގެ ސިއްޙީ ނުރައްކަލ19ާކޮވިޑް  ދޫކުރެވިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން މާރިޗު އާއި ހަމައަށެވެ. އަދި  
ފެންސްގެ 'ކެމިކަލް މެނޭޖްމަންޓް އެޕްރީލްއިން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި

މަކުޑި ޕޯޓަލް' މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރުމުގެ   -ޑާޓާޭބސް  
. ލިޔުން ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ  47އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖުމުލަ  
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ކިލޯ ޕެސްޓިސައިޑު އެތެރެކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު ހުއްދަ ހިމެނެއެވެ.    43473.3ލީޓަރ،    36528.4މީގެ ތެރޭގައި  
ނެތްކަމުގެ ލިޔުން   ކިލޯ ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރުމަށް އިޢުތިރާޒެއް  1602361.5ލީޓަރ އަދި    33684.9އަދި  

 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

   / ބޭރުގެ އެހީ( ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް )ސަރުކާރު  6

 ޕްރޮޖެކްޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީސް  ސަސްޓެއިނަބަލް  6.1

 ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީސް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  ނަން:މަޝްރޫޢުގެ  .1

 އަށް  2022ޑިސެމްަބރ  31އިން  2017އެޕްރީލް   17 ފެށި ތާރިޚު އަދި ނިމޭނެ ތާރިޚް:މަޝްރޫޢު   .2

 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  18 އަގު:މަޝްރޫޢުގެ   .3

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައިންސް ގެ ހިލޭ އެހީ، ވޯލްޑް ޭބންކް  ޑޯނަރ: .4

ގައި މަސްވެރިކަން  ޤައުމީ ފެންވަރު  ̪ މިމަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައާއި   މަޤްޞަދު:  މަޝްރޫޢުގެ 
ރާއްޖޭގެ ހޮވާލެވޭ އަތޮޅުތަކުގައި މެރިކަލްޗަރ ޤާއިމުކުރުމަށް    ̪ހިންގާގޮތް ރަނގަޅު ކުރުމާއި

 ާބރުއެޅުމެވެ.

 މަސްވެރި ކަމުގައާއި މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަށް  ޕްރޮޖެކްޓް ބެނެފިޝަރީސް: .5

 
 ކޮމްޕޯނަންޓްތައް: .6

 ކޮމްޕޯނަންޓް އޭ : މަސްވެރިކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ މުޢައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން ހ.  

 ސަްބ ކޮމްޕޯނަންޓް ތައް:

  A1 ްމަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމައްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުނ 

 A2 ަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި މަސްވެރިކ 

 A3 ްމަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ 

  A4ްމަސްވެރިކަމާއި މެރިކަލްޗަރގެ ދާއިރާގައި މީހުން ތަމްރީނުކޮށް ފަންނީ ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުނ 

 

 ޓް ތަކުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ ތަފްޞީލް ކުރެވިފައެވެ.މިގޮތުން މި ކޮމްޕޯނަން

 A1 ްމަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމައްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުނ 
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ގައި   2019ސެޕްޓެމްަބރ    5މަސްވެރިކަމާެބހޭ ިބލް    މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން،
ހަމަޖެހިފައި އެކި ޤަވާއިދުތައް    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކުރެއްވުމުން، މިިބލްގެ ދަށުން ހެދުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދިޔަ އަހަރު ގައި ތަސްދީޤް ކުރެވުނު މިިބލްގެ ދަށުން ފާއިތުވެ  2019ސެޕްޓެމްަބރ    ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
 ގަވާއިދެއް ވަނީ ފާސްކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން، ގެޒެޓްކުރެވުނު ޤަވާއިދު ތަކަކީ: 7

 މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ޙަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމާެބހޭ ޤަވާއިދު،  .1

 އިދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވަ  .2

 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު،  .3

 މަސްގަނެ ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާެބހޭ ޤަވާޢިދު،  .4

ލައިސަންސް  .5 ކުރުމުން  އެކުއަކަލްޗަރ  ޙަރަކާތްތަކަށާއި  އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމާއި، 
 އިޖުރާޢަތުތަކާެބހޭ ޤަވާޢިދު، ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުމާ ެބހޭ  .6
 ޤަވާޢިދު

 އަދި މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދެވެ.   .7

އެކި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާެބހޭ އެކި
މެނޭޖްމަންޓް    7މިގޮތުން ފާއިތިވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނު މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަކުގެ ތެރެއިން  

 ޕްލޭންވަނީ ފާސްކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވިފައެވެ.  

 ތެރޭ ގެޒެޓް ކުރެވުފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައްފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު

 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޚު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން   2020ޑިސެމްަބރ  1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތުތިޯބވަ ދިލަމަސް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން    2020ޑިސެމްަބރ  3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން   2020ޑިސެމްަބރ   8

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭ ކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން  2020ޑިސެމްަބރ  10

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން     2020ޑިސެމްަބރ  16

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިހީގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން   2020ޑިސެމްަބރ  17

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020ޑިސެމްަބރ  24
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އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަންނީ އެހީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ''ޕޮޓެންޝަލް ފިޝިން ޒޯން" 
] ކުރުމަށް،  މަސައްކަތްތައް  ކަނޑައެޅުމުގެ  ފޮރ  އެއް  ސެންޓަރ  ނޭޝަނަލް  އިންފޮމޭޝަން   އޯޝަންއިންޑިއަން 

 ސަރވިސް] އާއެކު ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.އޯ. ޔޫ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ފޮނުވިފައެވެ. 

 
 A2    ްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓި ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނ 

އޮްބޒާވަރ[  ]އިލެކްޓްރޮނިކް  އަދި  )ވީ.އެލް.ޑީ([  ޑިވައިސް  ލޮކޭޝަން  [ވެސެލް  ދަށުން  މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ 
ކޮވިޑް ކުރެވެމުންނެވެ.  މިހާރުދަނީ  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށް  ރަށްރަށަށް 19-މަސްވެރިންނަށް  ގުޅިގެން   އާ 

އުޅަނދުތަކުގަ ފިލުމުން،  ހުރަސްތައް  ދިމާވި   ހުއްޓިފައި   އިދަތުރުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ހަރުކުރުމުގެ  ޑިވައިސް 
 ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.   އުޅަނދުގައި  27އޮތުމަށްފަހު އަލުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން،  

 

  A3   ÑsÑ Ñn ÕxÓtÎ·ÕuË¡Ë| ÕyËtÍ¡ÑvÕ{ËwÕu ÕyÏ£Ôs Ï|ÌwÐ ÏuËw Î{Ì¡Í£ ÌvÕyÏyÒn ÍuËtË¦ÕxËwÏ¦ 

 

 ސާމްޕްލިންގް ޕްރޮގްރާމް ޓޫނާ 

 
ތަމްރީނު   އެމީހުންނަށް  ހޮވުމާއި،  ސާމްޕްލަރުން  ޓޫނާ  ހިސާބުތަކުން  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި 
ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެސަރަޙައްދުތަކުން ޓޫނާ ސާމްޕްލަރުން ފޮނުވަމުންދާ މަޢުލޫމާތުތައް ޑޭޓާ ޭބސްއަށް ރައްކާ  

އަދި މ. ވޭވަށުގައި ޭބނޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު   ގެންދެއެވެ. ޅ. ފެލިވަރު، ގއ. ކޫއްޑޫ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށިކުރަމުން  
މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ̪  އެއްކުރުމަށްޓަކައި ޓޫނާ ސާމްޕްލަރުން ވަނީ ނެގިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން

ނަ މޯލްޑިވްސް މެރިން ސައިންސް ސިމްޕޯސިއަމްގައި ވަނީ ވަ  3އަށް ޭބއްވުނު    2020ޑިސެމްަބރު    13އިން    12
 ހުށަހަޅާފައެވެ. 

 

   ފިޝަރީސް ސާމްޕްލިންގް ޕްރޮގްރާމް ސްޓްރެޓީޖިކް ރީފް

 
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސާމްޕްލިންގް ނެގުމަށްޓަކައި ދަތުރުތަކެއް މުޅި އަހަރަށް ބަހަލައިގެން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

އަށް ސާމްޕްލިން ދަތުރެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިދަތުރުތަކުގައި ފަރުމަހުގެ ދިގުމިން، މަހުގެ  ހދ. ވައިކަރަދޫ  މިގޮތުން
ބޭނުންކުރާ   ވަގުތާ  ހޭދަވާ  ބޭނުމަށް  މަސް  އަދި  ސަރަޙައްދުތައް  ޖަމާވާ  މަސް  މިންވަރު،  ާބނާ  މަސް  ާބވަތް، 

ހުއްދަ ނެތުމާ ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އެއްކުރެވިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރުމުގެ 
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް ވަނީ މިވަގުތަށް ހުއްޓާ ލެވިފައެވެ.    ގުޅިގެން، ސާމްޕްލިން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ދަށުން
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 3ގައި ޭބއްވުނު    2020ޑިސެމްަބރު    13އިން    12މީގެ އިތުރުން، މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނެގެނު މަޢުލޫމާތު  
 ނަ މޯލްޑިވްސް މެރިން ސައިންސް ސިމްޕޯސިއަމްގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.ވަ

 
 ގްރޫޕަރ އެސެސްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 
މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހެއްގައި ގޮނާޑޯސޯމަޓިކް އިންޑެކްސް )ޖީ.އެސް.އައި( ސާމްޕްލިންގް ޕްރޮގްރާމްއެއް  

އި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތުމާ އ.ދ. ހަންޏާމީދޫ ގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތައް ވަނީ މިވަގުތަށް ހުއްޓާލެވިފައެވެ.   ގުޅިގެން، ސާމްޕްލިން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ދަށުން

 3ގައި ޭބއްވުނު    2020ޑިސެމްަބރު    13އިން    12މީގެ އިތުރުން، މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނެގެނު މަޢުލޫމާތު  
 ވަނަ މޯލްޑިވްސް މެރިން ސައިންސް ސިމްޕޯސިއަމްގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 
 މްޕޯނަންޓް ބީ: މެރިކަލްޗަރ އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ސިންދަފާތުކުރުން ކޮ ށ. 

 ސަްބ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް:

B1  ްމެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވައި އަދި މިދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފް ކުރުނ 

B2 ްމެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންކޮޅު ތަކުގައި މަސައްކަތް ތަޢާރަފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 

B3  ާއިމާރ ކުރުމާއި،  އޮޕަރޭޝަންސް ހިންގާ ހިދުމަތް  މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީއެއް ފަރުމާ  އަދި  ތްކުރުމާއި، 
 ދިނުން 

B4   ްމަސްވެރިކަމުގެ ދިގުރާސްތާ ސިންދަފާތާ ގުޅޭ ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުނ 

 

 މިގޮތުން މި ކޮމްޕޯނަންޓުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ ތަފްޞީލް ކުރެވިފައެވެ.

 

B1   ÓtÎ·ÕuË¡Ë| ¡ËªÕ ËtÍ¡ÑwÕyÏ¡Ït Õ¢Ë¡ÌµË| Î©Ó ÓyÕtÑ¦ ÌvÕyÏyÒn ÕxËu Ì¡ÍuÌ£ Íw Í£Ëu ÍuËvÏ¡ËuÍ¡Ït Õx   

 
 މަނިޔަފުށި މެރިކަލްޗަރ ރިސާޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީ

 
ގައި ކުރެވުނު    2018ނޮވެމްަބރ    22މަނިޔަފުށި މެރިކަލްޗަރ ރިސާޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކު ރުމަށްޓަކައި  

އިވެލުއޭޓުކުރެވި،   ިބޑުތައް  އާއިއެކު    2019މާރޗް    11އިޢުލާނަށް ލިިބފައިވާ  ގައި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
އްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތް ތަކުގެ އަމަލީ  މިއެސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  
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އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް   74.25މަސައްކަތްތަކުގެ   ވަކިވަކި  އަދި  އިންސައްތައިގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. 
 ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައިއެވަނީ އެވެ.

 

 މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު  އިމާރާތް 

 އިންސައްތަ 59.27 މިސްކިތް

 އިންސައްތަ 97.53 ގްރީން ހައުސް

 އިންސައްތަ 67.07 އެކޮމޮޑޭޝަން ްބލޮކް

 އިންސައްތަ 98.68 ވެއަރ ހައުސް 

 އިންސައްތަ 86.11 ްބރޫޑްސްޓޮކް

 އިންސައްތަ 72.53 ލެޯބޓްރީ 

 
 ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތްކުރުން:މަނިޔަފުށީގެ 

ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި، މިމަސައްކަތް   މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޑިޒައިން ވޯލްޑް ޭބންކާއި
 ކުރުމަށްޓަކައި ވަރލްޑް ޭބންކްގެ އިރުޝާދާ އެކު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

 

B2   ްމެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންކޮޅު ތަކުގައި މަސައްކަތް ތަޢާރަފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 

 

 ގްރޫޕާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތުން    ̪ މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް
އަދި  އޮމަދޫ، ދަނގެތި  މަހިަބދޫ،  ޕްރޮޖެކްޓެއް އދ.  ޕައިލެޓް  ޮބޑުކުރުމުގެ  ފާނަ  ދިނުމަށްޓަކައި  ލިއްަބއި  އާމްދަނީ 

ޖުމްލަ   ލެވުނު  ހޮވާ  މިރަށްތަކުން  ފަށާފައެވެ.   ވަނީ  ޚަރަދުގައި  19ދިގުރަށުގައި  ކުދި    ގޭިބސީއަކަށް މަޝްރޫޢުގެ 
ވިޔަފާރިއެއްގެ ̪  ފާނައާއި މަސައްކަތް  ޮބޑުކުރުމުގެ  ފާނަ  މިގޮތުން،  ކުރަމުންނެވެ.  ހަވާލު  ދަނީ  މަސްކާނާ  ކޮށްޓާއި، 

ތިރީގައި  މިންވަރު  ގޮސްފައިވާ  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  މިޙަރަކާތުގެ  ކުރެވުނު  ފަރުމާ  ެބލުމަށް  އަޖުމަ  ގޮތުގައިކުރުން 
 އެވަނީއެވެ. 

 
   އދ. އޮމަދޫ

މަދޫއިން ގްރޫޕާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޝްރޫޢުގައި ަބއިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކޮށް ހޮވުނު އދ. އޮ
  4ފަރާތަކާ އެކު ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިހާރު އދ. އޮމަދޫގައި ކޮށިތައް އަޅާ ނިންމުމަށް ފަހު ހޮވުނު    4އޮމަދޫގެ  
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ކުދި ފާނަ ވާނީ ޙަވާލު   332ފަރާތަކަށް    1ފާނަ އަދި    1000ފަރާތަކަށް    3ދި  ފަރާތައްވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. އަ
 ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އދ. އޮމަދޫގައި ނާސަރީ އެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 
 ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން

ބެނެފިޝަރީޒް   ދަށުން  އޮމަދޫގެ  މިޕްރޮޖްކްޓްގެ  ޓްރެއިނިންގައި  މެނޭޖްމަންޓް  ިބޒްނަސް  ގެންދާ  ކުރިޔަށް    4ތަކަށް 
( ަބއިވެރި ވެފައެވެ. އަދި 2020ފެްބރުވަރީ    22-21ފަރާތަކުން ވަނީ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލް )  2ބެނެފިޝަރީޒްގެ އިތުރަށް  

 ވެ.ެބނެފިޝަރީޒް ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެ 2( 2020ފެްބރުވަރީ  27-28ވަނަ މޮޑިއުލްގައި ) 2

 
   މަހިބަދޫ

 7މަހިަބދޫއިން މިމަޝްރޫޢުގައި ަބއިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކޮށް އދ. މަހިަބދޫ  އިން ހޮވުނު  
ހޮވުނު   އަދި  ކުރެވިފައެވެ.  ހަވާލު  ކޮށި  ސޮއިކޮށް  ވަނީ  ޖުމްލަ    7ފަރާތާއެކު  ވަނީ  ފާނަ   4000ފަރާތައް  ކުދި 

 ފާނަ ވަނީ ޙަވާލު ކުރެވުފައެވެ.   1000ފަރާތަށް    7. މިހާތަނަށް މަހިަބދޫއިން ހޮވުނު  ޙަވާލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ

ހުރި   ކޮށިތަކުގައި  އިޢުލާންކުރެވި،  ކުރުމަށްޓަކައި  ނީލަން  ފާނަތައް  އާލާކުރެވެމުންދާ  ކޮށިތަކުގައި   4240މަހިަބދޫ 
  213637ފާނަ ވަނީ    2132ކޮށިން    4އަދި  އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.    15އިން    13ފާނައިގެ ނީލަން އޮކްޓޯަބރ  

 ރުފިޔާއަށް ވިކިފައެވެ.   

 
 ޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގިބ

މަހިަބދޫގެ   ޓްރެއިނިންގައި  މެނޭޖްމަންޓް  ިބޒްނަސް  ގެންދާ  ކުރިޔަށް  ބެނެފިޝަރީޒްތަކަށް  ދަށުން   7މިޕްރޮޖްކްޓްގެ 
( ަބއިވެރިވެ އަދި  2020ފެްބރުވަރީ    22-21ޑިއުލްގައި )ފަރާތަކުން ވަނީ ފުރަތަމަ މޮ  15ބެނެފިޝަރީޒްގެ އިތުރަށް  

 ފަރާތަކުން ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. 13( ެބނެފިޝަރީޒްގެ އިތުރުން 2020ފެްބރުވަރީ  28-27ވަނަ މޮޑިއުލްގައި ) 2

 
 އދ. ދަނގެތި 

ފަރާތަކާ އެކު ވަނީ    4ނު  މިމަޝްރޫޢުގައި ަބއިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރެވި އދ. ދަނގެތިން ހޮވު
  4000ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. ދަނގެތީގައި އަޅާ ފާނަ ކޮށިތައް މިހާރު ވަނީ އަޅާ ނިމިފައެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  

ގެ ސަަބުބން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް   19-ކުދި ފާނަ ހަވާލު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް  
ވަނީ ދިމާވެފައިވާ ޙަވާލުކުރުން  ފާނަތައް  ކުދި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  އަށް  ބެނެފިޝަރީސް  ހެދި  ގޮންޖެހުންތަކާ   

 ލަސްވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ކުދި ފާނަވަނީ އެތެރެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 
 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

131 
 

 
 ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން

ނެފިޝަރީޒްތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލްގައި  މިޕްރޮޖްކްޓްގެ ދަށުން ެބ
 ( ގައި ެބނެފިޝަރީން ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. 2020މާރޗް  6-7)

 
 އދ. ދިގުރަށް 

  4އދ. ދިގުރަށުން މިމަޝްރޫޢުގައި ަބއިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރެވި އދ. ދިގުރަށުން ހޮވުނު  
ފަރާތަކާއި އެކު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ދިގުރަށުގައި ކޮށިތައް އެޅުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރު 

ޕްރޮޖެ  މި  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދިގުރަށުގެ  ދަނީ  އދ.  ވަނީ   4000ފަރާތަކަށް    4ކްޓްގެ  ޙަވާލުކުރުމަށް  ފާނަ  ކުދި 
 ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 
 ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ:

މިޕްރޮޖްކްޓްގެ ދަށުން ބެނެފިޝަރީޒްތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގެ ފުރަތަމަ މޮޑިއުލްގައި  
 އި ެބނެފިޝަރީން ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. ( ގ2020ަމާރޗް  6-7)

 
   ގްރޯ އައުޓް ސައިޓްތަކުގެ ޭބސްލައިން ސާރވޭ:

މިންވަރު ބެލުމަށް ަބޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި   ގްރޯ އައުޓް ސައިޓްތަކުގެ ޭބސްލައިން ސާރވޭ އަދި ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ
ޓީ.އޯ.އާރު ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުން މިނިސްޓްރީން   ސަރވޭ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަނީ

ކުރި އިވެލުއޭޝަންގައި މަސައްކަތްތައް ޓީ.އޯ.އާރް ގައި ަބޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ޮބޑު ޚަރަދެއް  
 ންމައި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ދާކަމަށް ެބލެވިފައި ވާތީ، ޓީ.އޯ.އާރް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ނި

 
 ފާނަ ކޮށި:

 25ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަރލްޭބންކްގެ ހުއްދައާ އެކު އިންޑޮނޭޝިއާއިން އިތުރު  
 ކޮށި ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. 

 
 ކުދި ފާނަ 

Ì¢ Í£Ït ÌvÕyÏyÒn ÕxËuÏµÐ¡Õ°Ëw Ñ~ÏwÏ¡Ït Ì Ìu ËyÌ¢  Ñ~ÍuËy2   Õ¦ÕyËwÕ¨Í° ËwË|Ë¡Ï¢ .ÑvÑyÏvÑ¡Ït Ñ¡Ñ|Ñu Õ¦ÕyËwÕ¨Í°

  ÎyËv ÍuË¢ÍvÑ¡Ït Ñ¡Ñ|Ñu15    Î¡ËvÏ¡ÕnÑ¢2020    ÎyËv ÍuË¢ÍvÑ¡Ït Ñ¡Ñ|Ñu Õ¦ÕyËwÕ¨Í° ËyËvÑ£ Í£Ëu .ÑvÑuË~5   ÕªÍ¡Ìw

2020  Õ{ÑvËwËyÕyÑsÑu .ÑvÑuË~  ̪Õ}ÍvÓt-19  Ë{ Ñ~ÏwÏ¡Ït Ï£ÕyËn Ï¡Ë}Ôn Ñ~Ò©ÕuÌ¡ÍsÑvÍ£ ÕyÏnËnË{ Ñ~  ÕxË¡Ï|Íu ÕyÏnËn
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  Í£Ëu .ÑvÑuË¢ÑvÕ{Ë  ÎyËv ÕyÏuËyÑ~ ËyÌ¢ Í£Ït Í¡Ïs ÕyËyÕyÑ~14    Ï¡ËnÕwÑ{Í}2020   ÌtËzÕyÏ¢ÕyÏt Ñ~ÌuÍ°ÒyÓ}ÕyÍu ÍuË~

 ÎyËv10000 .ÑvÑuË¢ÍvÑ¡Ït Ï ÌvË¬ ÕxËwÏ¡ÏtÑ¡Ñ|Ñu ËyÌ¢ Í£Ït 

 

B3   Ë¨Óu Í£Ëu pÍuÌwÏ¡Ït Õ|Ì¡ÌwÍu pÌwÏ¡Ït ÌwÏ¡Ë¢ ÕuÑuÎ¡ËªÑs Õ{Î°Î¨Õ{ Í¦Õ Ëw yÏyÍ£Õ|ËwÏ£Í Ì~ÕyÍs Õ{ÕyË°Ò¡ ްް 

 ގއ. މަޓު މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޕްރޮގްރާމް 

ގއ. މާނާގަލާގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ އާއި އެނަސިލިއަރީ ފެސިލިޓީ" 
ކުރުމަށްޓަކައި   ދަނީ  ގާއިމު  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ފެސިލިޓީ  އެންސިލަރީ  ކެނޑުމާއި  ނެރު  މާނާގަލާގެ  ގއ. 

މަސައްކަތްތަކުގެ  އަމަލީ  މަސައްކަތްތަކުގެ،  މި  ވަނީ   92.73  ކުރެވެމުންނެވެ.  މަސައްކަތް  އިންސައްތައިގެ 
 ނިމިފައެވެ. އަދި ވަކިވަކި އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

 މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު  އިމާރާތް 

 އިންސައްތަ 98.59 އެކޮމޮޑޭޝަން ިބލްޑިންގް 

 އިންސައްތަ 85.68 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް  -ޕަވަރ ހައުސް 

 އިންސައްތަ 98.76 އިންސިނަރޭޓަރ  -ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް 

 އިންސައްތަ 99.30 ރެކްރިއޭޝަން ިބލްޑިންގ

 އިންސައްތަ 99.03 މިސްކިތް

 އިންސައްތަ 98.10 އޮފީސް

 އިންސައްތަ 80.81 ޖެޓީ

 އިންސައްތަ 60.00 ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

 
ޑިޒައިން ހެޗަރީއެއް  ސްޕީޝީޒް  މަލްޓި  މާނާގަލާގައި  ގއ.  އިތުރުން،  އޮޕަރޭޓް،  -މީގެ  ފައިނޭންސް،  ިބލްޑް، 

ނޮވެމްަބރ    19މެއިންޓެއިން އަދި ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  
  ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.  2020

 
 ސީ : މަޝްރޫއު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން، މޮނީޓަރ ކުރުމާއި އަދި އިވެލުއޭޓުކުރުން   މްޕޯނަންޓް ކޮ

  ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް 

ގައި ވޯލްޑް ޭބންކާއި 2020  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ ޖޫން ̪  އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓް ފުރިހަމަ ކުރެވި ވަނަ އަހަރުގެ    
އެފް.ޖީ.އެސް އެސޯސިއޭޓްސް އިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްތްތައް ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި، 

  ދަނީ ކުއާޓާތަކަށް ާބހާލައިގެން ކުރެވެމުންނެވެ.
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 މޮނިޓަރިންގް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

ޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތުގެ ރިޕޯ
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުށައެޅިއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު  

އެއްގައި   މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ޙިއްޞާ ކުރެއެވެ. ކޮންމެ ކުއަރޓާރ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ވޯލޑްޭބންކާއި ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުއަޓަރލީ ރިޕޯޓް ވޯލްޑްޭބންކާ 

ގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.   ހިއްސާ ކުރެވެއެވެ. އަދި ބެނެފިޝަރީ ސެޓިސްފެކްޝަން ސަރވޭ އެއް ޖޫން  
 ގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.މީގެއިތުރުން، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މިޑްޓަރމް ރިވިއު

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން 

މިމަޝްރޫޢަށް ނިސްަބތްވާ   ތެރޭގައި  އަހަރު  މިނިސްޓްރީގެ    މި  އަދި  މުވައްޒަފުންވަނީ   މުވައްޒަފުންނާއި، 
 ރިވެފައެވެ.ސްރީލަންކާގައި ވަރލްޑް ބޭންކުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސޭފްގާޑްސް އެޕްލިކޭޝަން ޓްރެއިނިންގައި ަބއިވެ

  އަހަރު ތެރޭގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގި ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް  7

 2020މަސްވެރިންގެ ދުވަސް   7.1
 

އަށް  2020ޑިސެމްަބރު    13  –   7ނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ  ވަ 40އާގުޅިގެން    19-ކޯވިޑް

ޙަރަކާތްތަކުގެ   ހިންގި  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ  އެވަނީ  ތިރީގައި  މާލޭގައެވެ.   ކޮށް  އޮންލައިން 
 ތަފްޞީލެވެ.  

 ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްތައް މަސްވެރިންގެ ދުވަހާގުޅިގެން 
 

 ބޭއްވި ތަން/ގޮތް  ތާރީޚު  އިވެންޓު  #
އަމާޒު  ސްކޫލް 1 ކޮށްގެން   ކުދިންނަށް 

ކެރިއަރ   ގެންދާ  ކުރިއަށް 
އަދި  ޕްރޮގްރާމް    ގައިޑަންސް 

ބަންދުކުރާ  މަސް  އެންސިސްގެ 
 ކާރުޚާނާއަށް ޒިޢާރަތްކުރުން 

އެންސިސް    ޒޫމް 2020ޑިސެމްބަރ  7 އަދި  މެދުވެރިކޮށް 
ފެކްޓްރީ   ކޭނިންގ 

ޕޭޖުން ) ފޭސްބުކް  މިނިސްޓްރީގެ 
 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ( 

    މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް 2
 

   މެދުވެރިކޮށް   ޒޫމް 2020ޑިސެމްބަރ    10-11
ފޭ ) އަދި މިނިސްޓްރީގެ  ޕޭޖުން  ސްބުކް 

 ވަުޤތުން ގެނެސްދެވޭނެ( ންރާއްޖެ ޓީވީ
 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

134 
 

މައިޒާން ޙަސަން މަނިކުގެ   މަރުހޫމް 3
ހަނދާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތެއް 

 އިފްތިތާހުކުރުން 

 ޕާކް  ލޮނުޒިޔާރަތް  2020ޑިސެމްބަރ  10
 ން ވަުޤތުން ގެނެސްދެވޭނެ( ރާއްޖެޓީވީ)

ގުޅިގެން   ދުވަހާ  މަސްވެރިންގެ 4
ފަރާތްތައް  ލިބޭ  އިނާމް 

 އިޢުލާނުކުރުން 

   ގެ ޚަބަރުގައ8ި ރޭގަނޑުގެ 2020ޑިސެމްބަރ  10
 

ޕެނަލް   -ކުރިމަގު    މަސްވެރިކަމުގެ 5
 ޑިސްކަަޝން 

 މޯލްޑިވްސް އިން ގެނެސްދެވޭނެ ޓީ.ވީ 2020ޑިސެމްބަރ  10
 

މަސްވެރިކަމުގެ   6 ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޕެނަލް ޑިސްކަަޝން 

 ރާއްޖެ ޓީ.ވީ މެދުވެރިކޮށް 2020ޑިސެމްބަރ  10

ސައިންސް   މޯލްޑިވްސް 7 މެރިން 
 ސިމްޕޯސިއަމް 

 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ދާނެ  ޒޫމް 2020ޑިސެމްބަރ    12-13
 

 

 ހިހަކަތަ ޕްރޮގްރާމްފަ 
ތުން މަސްވެރިން  ރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮޚަރިކަމަށް ނުކުންނަށް ކުރަންޖެހޭ  މަސްވެރިން މަސްވެމިޕްރޮގްރާމަކީ  
ކުރުމުގެ   ގުޅިގެން މިކަން ތަންފީޛުފައި ވުމާނިންމާސަރުކާރުން  ފުކުރުމަށް    ން ޑިއުޓީ މަޢާގަންނަ ޑީސަލު

ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް   އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކުމާގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓީ  
ން ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ  އަދި މަސްވެރި އުޅަނދަށް ޑީސަލުމަސްވެރި އުޅަނދަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.    206

  އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީއާއެކު 16ޑީސަލް ވިއްކުމަށް 

 

   ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް އަދި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.  7.2
 

ވަނަ އަހަރުން    2009ރާއްޖޭގެ ހީވާގި ދަނޑުވެރިން ކުރަމުން ގެންދާ ުބރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  
އޮގަ އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  މަހުގެ  ފެށިގެން  ވަނީ    10ސްޓް  ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ  ދަނޑުވެރިންގެ  ދުވަހަކީ  ވަނަ 

ވަނަ ދުވަހު އެކި ސަަބބުތަކާހުރެ ދަނޑުވެރިންގެ   10ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އޮގަސްޓު މަހުގެ  
 ފާހަގަކުރުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަށް ެބލުމަށްފަހު  ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ، އެ ތާރީޚުގައި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް

އޮކްޓޯަބރ ހަމަޖެއްސުމަށް ރަޢީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ    15ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި    2020
 އިްބރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.  
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ގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވާތީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް  19-ކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑްމިއަހަރު މިދުވަސް ފާހަގަ  
ލަތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައްވެސް ޙާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި ޚާއްޞަ  ގެންނަން ޖެހިފައިވާ

 ގައެވެ.  އިހުނަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް

ޙަރަކާތްތަކާވެސް  ދުވަހުގެ  ކާޯބތަކެތީގެ  ދުނިޔޭގެ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ޙަރަކާތްތައް  ދުވަހުގެ  ދަނޑުވެރިންގެ 
ވަނަ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ޝިޢާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ   16އެކުއެކީގައެވެ. ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހަކީ އޮކްޓޯަބރ  

ދަނޑުވެ ދުވަސް     -ރިކަން  "ފަރުދީ  ކާބޯތަކެތީގެ  ދުނިޔޭގެ  ދުވަހާއި  ދަނޑުވެރިންގެ  މިޝިޢާރެވެ.  ޔަޤީންކަން"  ކާނާގެ 
 ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. 

 ( 2-)ތާވަލް ޙަރަކާތްތައް  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ކާޯބތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގި

 ވަގުތު  ތާރީޚް  ޙަރަކާތް 
ދަނޑުވެރިކަމުެގ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީެގ ފޭސްބުކް   -

ޕޭޖް މެދުެވރިކޮށް ދަނޑުެވރިކަމުެގ މައުލޫމާތު ދިުނމުެގ ލައިްވ  
 ޕްރޮްގރާމެއް ެގެނސްދިނުން.  

 މަޢުޟޫޢުތައް:  
 ެގރޭގައި ަގސް އިންދާ ހެއްދުން / ހޯމްާގޑްނިން ޯގތީ -
 ރަނަގޅު މުޑުވައްތައް ގުޅޭ    މުޑުަވއް ހޯދުން އަދި ރާއްޖެއާ -
 ަގސްކާނާ  -
 ކާދު އުފެއްދުން  -
 ެގްނގުޅުން/ ޕޯލްޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުކުޅު -
ޮގތުގައި   - ރަނގަޅު  އަދި  ބަލިތަށް  ަގސްހަަގހައްޖެހޭ 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން. 
ަގސްއިްނދާ - ގައި  މީޑިއާ   ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  އަދި    ހެއްދުން 

 ސިސްޓަމްަގއި ަގސްހެއްދުން 

އިން    5   13އޮކްޓޯބަރ 
 ޓޯބަރ އަށް އޮކް

ކޮންމެ   ނޫން  ބަްނދު  ރަސްމީ 
ހެނދުނު    10:30ދުަވހެއްެގ 

 އަށް  12:00އިން ފެށިެގން 

ދުަވހާއި ގުޅިެގްނ ރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި   -
 ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކުރުން  

 ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު  އޮކްޓޯބަރ 15

 އަށް 12:00އިން  9:00 އޮކްޓޯބަރ 15  – 14 ދަނޑުވެރިންެގ ފޯރަމް  -
ނުކުރުމާއި،   - އިސްރާފު  ކާބޯތަކެތި  ކުރުމާއި،  ދަނޑުޮގާވން 

ފަދަ  ނަޢަމްސޫފި   ހުއިހެއްޕުން  ބަކަރި  ެގްނގުޅުމާއި 
ނަޒަރަކުްނ   ދީނީ  ޚުތުބާަގއި  ހުކުރު  މަސައްކަތްތަކާމެދު 

 އަލިއަޅުާވލުން 

 ހުކުރު ނަމާދު  އޮކްޓޯބަރ 16

މިނިސްޓްރީެގ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުެވރިކޮށް ކުއިޒް މުބާރާތެއް   -
 ކުރިއަށް ެގންދިއުން  

އިން    13   15އޮކްޓޯބަރ 
 އޮކްޓޯބަރ އަށް 

 

"ޒަމާުނއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ސިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާާނެގ  -
ބާަވތްތައް ހެއްދުން އިތުރު ކުރުން" )މި ޕްރޮގްރާމްެގ ދަށުްނ 

އުލިަގމު، ހއ. ަވށަފަރުަގއި ަގސްބެހުމާއި ހއ. މޮޅަދޫ، ހއ.  
 އިންދުމުެގ ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ެގންދިއުން( 

 ދުަވހުެގ އެކި ަވުގތު ތަކުގައި  އޮކްޓޯބަރ 15

ރުކުެގ އައު ޖީލެއް އުފެއްދުމުެގ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުެގ   -
އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުަގއި   ހަނިމާދޫ  ރުކުެގ    100ޮގތުން 

 ދަނޑެއް އެޅުން(ރުއް 

 10:00 އޮކްޓޯބަރ 15
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ދުަވހާއި  - ކާބޯތަކެތީެގ  ދުނިޔޭެގ  ދުަވހާއި  ދަނޑުވެރިންެގ 
ގުޅިެގން ރާއްޖޭެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚިތާބެއް 

 ދެއްުވން  

  އޮކްޓޯބަރ 15

ދުަވހާއި  - ކާބޯތަކެތީެގ  ދުނިޔޭެގ  ދުަވހާއި  ދަނޑުވެރިންެގ 
ރިސޯސަސް  ގުޅިެގން   މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިިނސްޓަރ 

 އެންޑް އެްގރިކަލްޗ ޚިތާބެއް ދެއްުވން 

  

  އޮކްޓޯބަރ 15 އެްގރިކަލްޗަރ އޮންލައިން ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކުރުން   -

 

ވުމާއެކު   ފާހަގަކުރާ ދުވަހަކަށްމީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް  

ރު ވާނީ އެދިފައެވެ. މި ގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ަބއެއް ޙަރަކާތްތައް ތިރީގައި  ހާކައުންސިލްތަކުގައި މި
 މިވަނީއެވެ. 

ދަނޑުވެރިންނަށް ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލީފްލެޓް ޕްރިންޓްކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ބެހުން. )ލީފްލެޓްއާއި މައުލޫމާތު   -1
ކްލިޕް ވީޑިއޯ  ފޮތް،  ރަށްރަށުގެ އެކުލެވޭ  އެކި  ެބހުމަށްޓަކައި  ދަނޑުވެރިންނަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެހެނިހެން  އަދި  ސް 

ވެސް   ޓުވިޓާއިން  އަދި  ޗެނަލް  ޔޫޓިއުްބ  ޕޭޖާއި،  ފޭސްުބކް  މިނިސްޓްރީގެ  މި  އަދި  ފޮނުވުނެވެ.  ކައުންސިލްތަކަށް 
 މިމައުލޫމާތުތައް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު މިހާރު ވާނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.  

ވަނަ ދުވަހު    2020އޮކްޓޯަބރ    15ޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ  ރާއް -2
 ( ޭބނުންކޮށްގެން ޝެއަރ ކުރެވުނެވެ.  Farmersday2020#ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފާމާސްޑޭގެ ހޭޝްޓެގް )

ދުަވސް   ޚިތާބު   2020ކާބޯތަކެތީެގ  ދެއްިވ  ވަޙީދު  ޒަހާ  ެގ )މިނިސްޓަރ 
 ތެރެއިން(  

 )ކުއިޒް މުބާރާތުެގ ތެރެއިން(  2020ކާބޯތަކެތީެގ ދުަވސް 
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 ތައް ވެރިވި ޖަލްސާ ސެމިނަރ ވޯރކްޝޮޕް ބައި  8
 

 ޖެނުއަރީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ފަރާތުން "ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ އަދި މެރިން ޕްލާސްޓިކް" ނަމުގައި  .1

ޖެނުއަރީގައި މާލޭގައި ޭބއްވުނެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ރިސާރޗް އޮފިސަރ އައިޝަތު ސާރާ ހާޝިމް ަބއިވެރިވެ    19ވޯކްޝޮޕެއް  
 ވަޑައިގަތެވެ.

ފަރދަރިން ކެޕޭސިޓީ ިބލްޑިން ފޮރ ހާވެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ރޫލްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ އިވެލުއޭޝަން: އިންޑިއަން   .2
 ޖްމަންޓް ވަރކްޝޮޕްއޯޝަން ޓޫނާ މެނޭ

އަށް ތައިލެންޑުގެ ެބންކޮކުގައި ޭބއްވުނު މި ވަރްކްޝޮޕަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީފުޑް ސަސްޓެއިނަިބލިޓީ  22 – 21ޖެނުއަރީ 
ފައުންޑޭޝަން )އައި.އެސް.އެސް.އެފް( އިން ތައިލެންޑުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒްއާ ގުޅިގެން، އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ  
ކޮމިޝަންގެ މެންަބރު ަބއެއް ގައުމުތަކުގެ ަބއިވެރިންނަށް ހިންގި ވަރކްޝޮޕެކެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގެ ޭބނުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ  
އިވެލުއޭޝަންގެ  ސްޓްރެޓެޖީ  މެނޭޖްމަންޓް  އަދި  ޕްރޮސީޖަރ  މެނޭޖްމަންޓް  ކުރެވެމުންދާ  ތައްޔާރު  ާބވަތްތަކަށް  ކަނޑުމަހުގެ 

އަހު ޭބއްވުނު  މަސައްކަތްތަކަށް  ޭބނުމުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ   ަބއިވެރިވުން  ގައުމުތަކުގެ  މި  މަސައްކަތުގައި  މި  ލުވެރިކޮށް 
 ވަރކްޝޮޕެކެވެ. 

 22ވޯލްޑް ޭބންކްގެ ފަރާތުން "ސޭފްގާޑްސް އެޕްލިކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ފޯރ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓްސް" ގެ ނަމުގައި ޖެނުއަރީ   .3
އިނިންގ އެއް ޭބއްވުނެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ރިސާރޗް އޮފިސަރ  އަށް ސްރީލަންކާގައި ޓްރެ  25އިން  

 އައިޝަތު ސާރާ ހާޝިމް ަބއިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
ޖީ. ސީ. އާރް. އެމް. އެން. އިން ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ "ސްޓޭޓަސް އޮފް ދަ ކޮރަލް ރީފްސް އޮފް ދަ ވޯލްޑް"އަށް ސައުތް އޭޝިޔާ   .4

 އަށް މާލޭގައި ޭބއްވުނެވެ. 29އިން  28ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ޖެނުއަރީ  2ލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހިސާުބގެ މައު

 ފެްބރުއަރީ

އަށް ކ. ތުލުސްދޫގައި ޭބއްވި ކޮރަލް ފެސްޓިވަލްގައި އެމް. އެމް.    25އިން    24ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ފެްބރުއަރީ   .5
ަބޔޮލޮޖިސް މެރިން  ފަރާތުން  އައި.ގެ  ގުޅޭ އާރް.  މަސައްކަތާ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ވަނީ  އާމިރު  ހަނާ  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ  ޓް 

ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ދީފައެވެ. މި ފެސްޓެވަލްގައި ޭބއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި އިންސްޓިޓިއުޓް އިން އިތުރަށް ަބއިވެރިވެފައިވަނީ އެކްޓިން 
 ރ ނިޒާމް އިްބރާހިމް އެވެ.  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝާފިޔާ ނަޢީމް އަދި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަ

 މެއި
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މި އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯރ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރއާ ގުޅިގެން ގްރޫޕަރ ފިޝެރީ މޮނިޓަރިންގ  .6
ޓްގެ އަށް އޮންލައިންކޮށް ޭބއްވުނެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި މި އިންސްޓިޓިއު  24އިން    10އެންޑް އެސެސްމަންޓް ވޯކްޝޮޕެއް މެއި  

 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަހުމަދު ނަޖީްބ އަދި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ސާރާ ހާޝިމް ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ޕޮރޮޓޮކޯލްއާއި  .7 އެ  ގުޅިގެން  ލުމާ  ޭބސްއަށް  ޑޭޓާ  ކޮރަލް  ޕްރޮޓޮކޯލް  މޮނިޓަރިން  ސީގްރާސް  ފައުންޑޭޝަންގެ  މެރިން  ްބލޫ 

މެއި ގައި    19ން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން  ޑޭޓާޭބސްއަށް ޑޭޓާ އެޅުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މެރި
 ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ޭބއްވިފައިވަނީ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ޒޫމް މެދުވެރި ކޮށެވެ.  

 ޖޫން

 ޖެނެޓިކް ރިސޯސަސްއާ ެބހޭގޮތުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ގްލޯަބލް އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް ފޯރ ފާމްޑް ޓައިޕްސް އޮފް އެކުއެޓިކް  .8
ރިސާރޗް   12އިން    8ޖޫން   ފަރާތުން  މިއިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ވޯކްޝޮޕްގައި  މި  ޭބއްވުނެވެ.  އޮންލައިންކޮށް  ވޯކްޝޮޕެއް  އަށް 

 އޮފިސަރ ސާރާ ހާޝިމް ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ދުވަހުގެ   2އި ކަރެކް އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން  އަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޭބންކް އިންސްޓިޓިއުޓް އާ  19އިން    18ޖޫން   .9

ކޮލައިމެޓް ޗޭންޖް ވެިބނަރ އެއް ޭބއްވުނެވެ. މި ވެިބނަރ ގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ މެރިން 
 ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ހަނާ އާމިރު އެވެ. 

 ޖުލައި

ކަނޑުގެ   .10 ޓޫނާސްގެ  އިންޑިއާ  ނެރީޓިކް  އޮން  ޕާޓީ  ވަރކިން  ގެ  )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ(  ޖަމިއްޔާ  ސަރަހައްދީ  ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ 
 ަބއްދަލުވުމުގައި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ކިން ޕާޓީ އޮން ނެރީޓިކް ޓޫނާސް ވަރކިން ޕާޓީގެ  އަށް ޭބއްވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ ވަރ  8  –   6ޖުލައި  
ކުރެވޭ   ާބވަތްތަކަށް  ޓޫނާ(ގެ  )ނެރީޓިކް  ާބވަތްތައް  ކަނޑުމަހުގެ  އައްސޭރިފަށުގެ  ފެތުރިފައިވާ  ކަނޑަށް  އިންޑިއާ  ބޭނުމަކީ 

އަދި މި ާބވަތްތަކުގެ އެންމެ  މަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ގައުމުތަކުން މި ާބވަތްތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައް ހުށައަޅައި 
ފަހުގެ ތަފާސްހިސާުބތައް ނިންމުމާއި ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމެވެ. މިގޮތުން ލައްޓި، ނިގޫދިގު ކަންނެލި އަދި ގަޅި ކުރުމަހުގެ 

 ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓު ހެދުނެވެ. މި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައިވަނީ ވީޑިޢޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 އޮގަސްޓް

ންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ )އައި.ޔޫ.ސީ.އެން( ރެޑްލިސްޓް އެސެސަރ ރިމޯރޓް ޓްރެއިނިންގ  އި .11
އަށް އޮންލައިންކޮށް ޭބއްވުނެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އަޙުމަދު ނަޖީބު   27އިން    23ވޯކްޝޮޕެއް އޮގަސްޓް  
 ަބއިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 ރސެޕްޓެމްަބ
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އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމިއްޔާ )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ބިލްފިޝް ަބއްދަލުވުމުގައި  .12
އަށް ޭބއްވުމު މި ަބއްދަލުވުން    10އިން    07ރިސާރޗް އޮފިސަރ އައިޝަތު ސާރާ ހާޝިމް ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ސެޕްޓެމްަބރ  

 އޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.ޭބއްވިފައިވަނީ ވީޑި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމިއްޔާ )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން އިކޯސިސްޓަމް އެންޑް  

ރ  ަބއިކެޗްގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން އަދި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަ
 މުޙައްމަދު ޝިމާލް ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ޭބއްވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން އިކޯސިސްޓަމް އެންޑް   10  –  7ސެޕްޓެމްަބރު   އަށް 
ވަތްތަކާއި މި ަބއިކެޗް، ވަރކިން ޕާޓީގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރާ ކަނޑުމަސްވެރިކަންތަކުގައި އަމާޒު ނުކޮށް ހިފޭ ާބ

ނެތިހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ިބރު ހީވެފައިވާ ނުވަތަ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ާބވަތްތަކާއި އެ ،  މަސްވެރިކަންތަކުގެ ސަަބުބން އަސަރުކުރާ
ާބވަތްތަކުގެ މާހައުލާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ސައިންސް އަދި ތަފާސްހިސާުބތައް ރިވިއު ކުރުމާއި މި ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޮކް  

ސެސްމަންޓު ހެދޭ ާބވަތްތަކުގެ ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓު ހެދުމާއި، މި ާބވަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީއަށް ދޭންޖެހޭ  އެ
ތެރޭގައި   މީގެ  ދިނުމެވެ.  ލަފާ  މިޔަރު،    7މެނޭޖްމަންޓް  މި   6ާބވަތުގެ  ހިމެނެއެވެ.  ދޫނި  އައިންމަތީ  އަދި  ވެލާ  ާބވަތުގެ 

  ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައިވަނީ
އިންސްޓިޓިއުޓުން   .13 ވައިޓް  އައިލެންޑް ސަމިޓާއި  އައިލެންޑް ސަމިޓް    9ވާރޗުއަލް  ހީރޯސް"  ޓައުން  "ހޯމް  ސެޕްޓެމްަބރގައި 

ސްޓިޓިއުޓްގެ ޕެނެލްގައި ގައި އެމް. އެމް. އާރް. އައި.ގެ ފަރާތުން މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ އާމިރު އިން
 މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއްދީ ޕެނެލް ޑިސްކަޝަންގައި ޕެނެލިސްޓެއް ގޮތަށް ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޯަބރ ގައި ރީފް ރިހެިބލިޓޭޝަން އެންޑް ރިސްޓްރޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ޭބއްވުނެވެ. މި   1މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން   .14
ޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާއަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމައްޓަކައި ރިޒޯޓް މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓުންނާއި އަދި ވޯކްޝޮޕަކީ ފަރުތައް އާލާކުރުމާ ގު

 މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ޭބއްވުނު ވޯކްޝޮޕްކެވެ.

 އޮކްޓޯަބރ

އޮކްޓޯަބރ ގައި    07( ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ މީޓިން  އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ )އައި.ޔޫ.ސީ.އެން .15
އޮންލައިންކޮށް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި މިސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަހުސަން އަދި  

 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޖީުބ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމިއްޔާ )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން މެތަޑްސްގެ ަބއްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ   .16

 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ން ޕާޓީ އޮން މެތަޑްސް، މި ވަރކިން ޕާޓީގެ  އަށް ޭބއްވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ ވަރކި  15  –  14އޮކްޓޯަބރު  

ކުރުމާ  މަޝްވަރާ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  ހުރި  އެސެސްމަންޓުތަކުގެ  ސްޓޮކް  ހަދާ  ާބވަތްތައް  ގެ  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ބޭނުމަކީ 
 ސް މެދުވެރިކޮށެވެ.އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާ ދިނުމެވެ. މި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައި ވަނީ ވީޑިޢޯ ކޮންފަރަން
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އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމިއްޔާ )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން އެންޑް   .17
 ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

އަށް ޭބއްވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން މެތަޑްސް، ވަރކިން ޕާޓީގެ   15  –  14ަބރު  އޮކްޓޯ
ބޭނުމަކީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާުބތަކުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުމާ ތަފާސްހިސާުބތައް  

ޓު ކުރަމުންދަނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށްކަން ެބލުމާއި މިކަމުގައި ޤައުމުތަކަށް ޕްރޮސެސްކުރުން އަދި ރިޕޯ،  ނެގުމާ
، ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަދި މިންވަރަށް ތަފާސްހިސާުބ ނެގެމުން ނުދާ ޤައުމުތަކާމެދު

ވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާ ދިނުމެވެ. މި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައި ވަނީ ވީޑިއޯ  ތަފާސްހިސާުބ ނެގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަ
 ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އޮކްޓޯަބރ ގައި ސަމިޓް ޕެނެލްއެއް    15އިންޑިޔަން އޯޝަން ްބލޫ ކާަބން ހަްބ އަދި ސީ. އެސް. އައި. އާރް. އޯ.އާ ގުޅިގެން   .18
ން ދަ އިންޑިޔަން އޯޝަން އެކޮނޮމީ"ގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް ކަމަށްވާ "ރޯލް އޮފް ޔޫތް އިން އެޑްވާންސި

ޑިސްކަޝަންގައި  ޕެނެލް  ޕްރެސެންޓޭޝަނެއްދީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ވަނީ  ޢާމިރު  ހަނާ  ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ 
 ޕެނެލިސްޓެއް ގޮތަށް ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމިއްޔާ )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޕާރޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސްގެ  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަސް .19
 ަބއްދަލުވުމުގައި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ސަރަޙައްދީ ޖަމިއްޔާ، އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ  އަށް ޭބއްވުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ  23 – 19އޮކްޓޯަބރު 
ަބއްދަލުވުމުގެ  ކޮމިޝަން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސްގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރި ވިއެވެ. މި 

ލި އަދި ލޯޮބޑު ކަންނެލީގެ  ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަޅުިބލަމަސް، ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެ
މަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ޤައުމުތަކުން މި ާބވަތްތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައް ހުށައަޅައި އަދި މި ާބވަތްތަކުގެ އެންމެ 

އި އިންޑިއާ  ވަނަ އަހަރުގެ ަބއްދަލުވުމުގަ  2020ފަހުގެ ތަފާސްހިސާުބތައް ނިންމުމާއި ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމެވެ. މިގޮތުން  
 ކަނޑުގެ ކަޅުިބލަމަހުގެ ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓު ހެދުނެވެ. މި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައިވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ނޮވެމްަބރ 

ޗް  ސެކަންޑް ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ދަ ޔޫޒް އޮފް ދަ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓޫލް އޮން އމްޕްލިމެންޓިންގ އޭން އިކޯސިސްޓަމް އެޕްރޯ  .20
އަށް އޮންލައިން ކޮށް ޭބއްވުނެވެ.  12އިން  9ޓު ފިޝަރީޒް ތުރޫ ޕްލިސީ އެންޑް ލީގަލް ފްރޭމް ވޯކް ޖަލްސާ އެއް ނޮވެމްަބރ 

މިޖަލްސާގައި  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސާރާ ހާޝިމް އަދި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޝިމާލް ަބއިވެރިވެ  
 ވަޑައިގަތެވެ.

 ޑިސެމްަބރ

ަބއްދަލުވުމުގައި އިންޑި .21 ކޮމިޓީގެ  ސައިންޓިފިކް  ގެ  )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ(  ޖަމިއްޔާ  ސަރަޙައްދީ  ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ  ކަނޑުގެ  އާ 
 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުސަން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
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މަހުގެ   ކޮމި  11ން    7ޑިސެންަބރު  ޓޫނާ  އޯޝަން  އިންޑިއަން  ޭބއްވުނު  ކޮމިޓީގެ  އަށް  ސައިންޓިފިކް  ވަނަ    23ޝަންގެ 
.ސީ  ަބއްދަލުވުމުގައި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު އައި.އޯ.ޓީ

ރެ ހުށައަޅާފައިވާ  ޕާޓީތަކުން  އެ  ރިވިއުކޮށް،  މަސައްކަތްތައް  ޕާޓީތަކުގެ  ވަރކިން  އެކިއެކި  ގޮތެއް ގެ  މެދު  ކޮމެންޑޭޝަންތަކާ 
ނިންމައި މި ހުށައެޅުންތައް އަދި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ސައިންސް ޕްރޮސެސްއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުމެވެ. 

 މި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައިވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ގައި ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި   3ަބރ  ކަސްޓަމްސް ްބރޯކަރ ޓްރެއިނިންގް ޑިސެމް .22

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ފިޝަރީޒް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މި  
 އޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޖީުބ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.ޓްރެއިނިންގ ގައި މިއިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ސީނިއަރ ރިސާރޗް 

ޑިސެމްަބރ ގައިވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މި ޙަފްލާގައި ޕެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުން    16ުބލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ލޯންޗިން ސެރަމަނީ   .23
 މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ހަނާ ޢާމިރު ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.
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ވަޑާއިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ   ބައިވެރިވެ 
 ނަމާއި މަޤާމް 

ދެއްވި    އެހީ
 ފަރާތް:

ފަރާތް /    ބޭއްވި
 ކުރިފަރާތް އިންތިޒާމް  

 # ނަން  ޖަލްސާ/ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްގެ  ޤައުމު  ތާރިހް 

 ޒަޙާ ވަޙީދު )މިނިސްޓަރ(،  
އެގްރިކަލްޗަރ    .ގާސިތު މުޙައްމަދު )ސ

 އޮފިސަރ( 
 އޯ.އައި.އީ 

ފެޑަރަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ،  

 ބަރލިން 

  18-ޖަނަވަރީ  16 
 2020 ޖަނަވަރީ

ބާރލިން،  
 ޖަރމަނީ

އެންޑް    12 ފުޑް  ފޯރ  ފޯރަމް  ގްލޯބަލް  ވަނަ 
ޖަރމެނީ، )  އެގްރިކަލްޗަރ )ބާރލިން،  ޖީ.އެފް.އެފް.އޭ( 

 ( 2020ޖަނަވަރީ  16-18
1 

 2020ޖަނަވަރީ  16- 14 އޯ.އައި.އީ  އޯ.އައި.އީ  މަރިޔަމް ވިޝާމާ )ޑިރެކްޓަރ( 
މެލޭޝިއާ،  

 ކުއަލަލަމްޫޕރު. 

ފޯރ   ސެމިނަރ  ޓްރެއިނިންގ  އޯ.އައި.އީ  ރީޖަނަލް 
ފޯކަލް ވެޓިނަރީ    ނެޝަނަލް  ފޯރ  ޕޮއިންޓްސް 

  16  -  14ްޕރޮޑަކްޓްސް ކުއަލަލަމްޫޕރ، މެލޭޝިއާ )

 2020ޖަނަވަރީ 

2 

 އާދަމް ޒިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ( 
އޮމާން 
 ސަރުކާރު 

މިނިސްޓްރީ އެގްރިކަލްޗަރ  
އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް  

 އޮމާން

ޖަނަވަރީ   21 – 19
2020   

 އޮމާން، މަސްކަޓް

ޖީ  22 ދަ  އޮފް  އޮފް    -  16ވަނަ ސެޝަން  ގްރޫްޕ 
މައިންޑަޑް ކޯސްޓަލް    ލައިކް  އޯޝަން  އިންޑިއަން 

މަސްކަޓް، 2020ޖަނަވަރީ    21-19ސްޓޭޓްސް،    ،  

  އޮމާން.

3 

ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިޢާ )ަޕރމަނެންޓް  
 ސެކްރެޓަރީ( 

 2020މެއި  29 -  24 އޯ.އައި.އީ  އޯ.އައި.އީ 
ފްރާންސް،  

 ެޕރިސް

ވަނަ ޖެނެރަލް ސެޝަން އޮފް ދަ ވޯލްޑް އެސެމްބްލީ    88
ނޭޝަނަލް ވޯލްޑް    އޮފް  ދަ  އޮފް  ޑެލިގޭޓްސް 

   އޯރގަނައިޒަރ ފޯރ އެނިމަލް ހެލްތް
4 

ޑިރެކްޓަރ   )ޑެޕިއުޓީ  މަނިކް  އާދަމް 
 ޖެނެރަލް( 

 -  2020ޖުލައި  23 -  21 އިންފޯރ ފިޝް  - 
ވަނަ އިންފޯރ ފިޝް އޮފް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ    33

)ޓެބް(   2020ޖުލައި    23  -  21މީޓިން،    ބޯޑް 
 )ވަރޗުއަލް މީޓިންގ( 

5 

ޑިރެކްޓަރ   )ޑެޕިއުޓީ  މަނިކް  އާދަމް 
ރާޝިދު )ސީނިއަރ    ޖެނެރަލް(، އަޙްމަދު
 ރިސާރޗް އޮފިސަރ( 

 -    2020ސެްޕޓެމްބަރ  17 އިންފޯރ ފިޝް  - 
ކައުންސިލް    35 ގަވަރނިންގ  ފިޝް  އިންފޯރ  ވަނަ 

  2020ޖުލައި    23-21އެޑީ.އެފް.އޯ.ސީ،    -މީޓިންގ  
 )ވަރޗުއަލް މީޓިންގ( 

6 

)އެސިސް ފައިސަލް  ޓެންޓް  ޙުސެއިން 
ޝު  ޙުސެއިން   ބީޢަ ޑިރެކްޓަރ(، 

   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ()
 - 

ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން  

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

 2020އޮކްޓޯބަރ   9- 5
 
 

 - 
ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދަ ކޮމިޓީ އޮން ފޮރެސްޓްރީ    25

)ވަރޗުއަލް    2020އޮކްޓޯބަރ    9- 5  )ސީ.އޯ.އެފް.އޯ(، 
 މީޓިންގ( 

7 
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 -  -  -  -  މަރިޔަމް ވިޝާމާ )ޑިރެކްޓަރ( 
ޑާޓާ   އޭ.އެމް.ރާ  އޮން  ގްރޫްޕ  ވޯކިންގ  ޓެކްނިކަލް 

 އޭޝިއާ  މެނޭޖްމަންޓް އިން
8 

އަޙްމަދު ނަޖީބް )ސީނިއަރ ރިސާރޗް 
މުޙައްމަދު  ޝިމާލް    އޮފިސަރ(، 

 )ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ( 
 -  2020އޮކްޓޯބަރ  15- 13 -  - 

  ވޯކިންގ ގްރޫްޕ އޮން ޑެމަރސަލް ފިޝަރީޒް އޮފް ދަ 

 އެސް.ޑަބްލިއު.އައި.އޯ.އެފް.ސީ )ވަރޗުއަލް މީޓިންގ( 
9 

)އެސިސްޓެންޓް   ޝިފާޒް  އަޙްމަދު 
ލުބްނާ  އާމިނަތު   ޑިރެކްޓަރ(، 

ހައްވާ  ) ޑިރެކްޓަރ(،  އެސިސްޓެންޓް 
 ރައުފަތު ނިޒާރު )ރިސަރޗް އޮފިސަރ( 

 އެފް.އޭ.އޯ - 
  10 - އޮކްޓޯބަރ  29

 2020ޑިސެމްބަރ 
 - 

ވަނަ    11އަދި    10  -އެސް.ޑަބްލިއު.އައި.އޯ.އެފް.ސީ  
ވޯކިންގ ާޕޓީ ފޯރ ކޮލާރބޮރޭޝަން    މީޓިންގ އޮފް ދަ

ފިޝަރީޒްއެންޑް   ޓޫނާ  އިން  ވާރޓުއަލް  )   ކޯަޕރޭޝަން 
 މީޓިންގ( 

10 

އާދަމް ޒިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ(، ޙުސެއިން 
ޑިރެކްޓަރ(، އަޙްމަދު ޝިފާޒް )  ސިނާން

ލުބްނާ  އާމިނަތު  )ޑިރެކްޓަރ(، 
ޑިރެކްޓަރ(، މުންޝިދާ    )އެސިސްޓެންޓް

ފިޝަރީޒް  )ސީނިއަރ  އިބްރާޙިމް 
މުޙައްމަދު އަހުސަން   އޮފިސަރ(، 

އޮފިސަރ(،  ރިސާރޗް  )ސީނިއަރ 
)ރިސަރޗް  ނިޒާރު  ރައުފަތު  ޙައްވާ 

ޖަމާލް    އޮފިސަރ(،  އުމަރު 
)އެމް.އެސް.ީޕ.އީ.އޭ(، ޝިފާޢު އަޙްމަދު  

މޯލްޑިވްސް(،  ފިޝް  ޙުސެއިން   )ބިގް 
ފިޝަރީޒް(،  )އެންސިސް  އަފީފް 
މެރިން  )ސީްޕރިއާ  ވަހީދު  ޔާސިރު 

 ފުޑްސް( 

 - 
އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ  

 ކޮމިޝަން 
 -  2020ނޮވެމްބަރ  6- 2

ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ    24
 ވަރޗުއަލް މީޓިންގ( )   ކޮމިޝަން

11 

ޒަޙާ ވަޙީދު )މިނިސްޓަރ(، އިބްރާޙިމް 
)ޑިރެކްޓަރ  ޖެނެރަލް(،   ޝަބާޢު 

 އިސްމާޢިލް ރަޝީދު )ޑިރެކްޓަރ( 

އައި.އޯ.އެފް.އެ 
 ސް

 12  ވަނަ އައި.އޯ.އެފް.އެސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ 3 ވަރޗުއަލް  2020ޑިސެމްބަރ   3 -  2 އައި.އޯ.އެފް.އެސް 
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)ސީނިއަރ   އަހުސަން  މުޙައްމަދު 
މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ(،    ރިސާރޗް 

ރިސާރޗް  )ސީނިއަރ  ޝިމާލް 
އޮފިސަރ(، އަމިނަތު ލުބްނާ ) އާމިނަތު  

އިބްރާޙިމް   ލުބްނާ(،  މުންޝިދާ 
 އޮފިސަރ( )ސީނިއަރ ފިޝަރީޒް 

 - 
އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ  

 ކޮމިޝަން 
 -  2020ޑިސެމްބަރ   11- 7

މީޓިންގ   ދަ  23  - ވަރޗުއަލް  އޮފް  ސެޝަން  ވަނަ 
 ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ މީޓިންގ 

13 

އާދަމް  ޝިހާމް  މުހައްމަދު  ޑރ. 
ޝިފާޒް  )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް( އަހުމަދު

ހައްވާ   ޑިރެކްޓަރ(  )އެސިސްޓެންޓް 
  ނިޒާރު )ރިސަރޗް އޮފިސަރ( ރައުފަތު  

 މަލީހާ ހަލީމް)ރިސަރޗް އޮފިސަރ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން  

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން  

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ސެްޕޓެމްބަރ   19 -  17
2019 

 ރޯމް 
ދި  އިކޯސިސްޓަމް    އޮްޕޝަންސް ޓު އޮަޕރޭޝަނަލައިޒް 

 އެްޕރޯޗް ޓު ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް އިން ޓޫނާ. 
14 

 

 ކުރެވުނު އެގްރީމެންޓްތައް  9

 އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލް   މަށް ކުރެވުނު ދުމަތް  ހޯދު ޚި ން ތަކެތި އަދި  ވަނަ އަހަރު ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓު  2020 9.1
 

 އަގު
  މުއްދަތު

 ދުވަސް( )
ސޮއި  އެގްރިމަންޓް

 ކުރި ތާރީޙް 
ކުރި  އެގްރިމަންޓް
 ފަރާތް 

 # ތަފްސީލް  ނަމްބަރ  އެގްރިމަންޓް

  USD 15071.55  90 18  ީ2020ފެބރުއަރ 
ސީ އޫިނއަން އެސް.އެލް  

 ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
(AGR)30-C/PRIV/2020/6 

ބޭނުްނާވ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ކަނދުފަތި 
 ޗެއިން ހޯދުމަށް  ަގލްަވަނއިޒް

1 
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56,180.00  
   2020ސެޕްޓެމްބަރ  29 30

ކްރޯ މޯލްޑިްވސް  
  އެލް.އެލް.ޕީ

(AGR)30-A1/30/2020/34 

 / އެޑިޝަްނ  ެވލިޔު  އެްގރިކަލްޗަރ 
މިިނސްޓްރީން ދިުގ   ޕްރޮސެސިްނގ ކުރުމަށް

ނ. ދޫކޮށްފައިާވ  ކުއްޔަށް   މުއްދަތަށް 
އިްނެވސްޓްމަްނޓް    ކޮށްފައިާވ  ގައިމިނާަވރު 

އޯޑިޓް   ފައިނޭްނސް  ދެެނަގތުމަށްޓަކައި 
 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ

2 

         

210,477.84  
   2020އޮކްޓޯބަރ  04 10

ޓީ އެންޑް ޖީ 
އިްނެވސްޓްމެންޓް 
  ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް

(AGR)30-A1/30/2020/35  

މ. ބޭުނމަށް،  މުލީަގއި   މިނިސްޓްރީެގ 
ޤާއިމު އެއް  ކުރުމަށް   ހައިޑްރޮޕޮނިކްސް 

މ. ަގނެ  ތަކެތި  އަދި   ބޭނުްނާވ  މުލި 
ފަރާތެއް   މިނިސްޓްރީއަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ

 ހޯދުމަށް 

3 

         

243,800.00  
 30-C/PRIV/2020/5(AGR)   މަނިކް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް   2020އޮކްޓޯބަރ  08 20

ފައިނުަގއި  ރ.  މިނިސްޓްރީން، 
ކުރުމުމުެގ   ޤާއިމު  އިންފިލްޓެރޭޝަން ެގލެރީ

  މަސައްކަތް
4 

         

102,000.00  
    30-C/PRIV/2020/22(AGR)   ހަރިއާނާ   2020އޮކްޓޯބަރ  27 7

ރިސަރޗް  މެރިން  މިނިސްޓްރީެގ 
ނޭޝަަނލް ފަރާތުްނ،   ސެންޓަރުެގ 

މޮ ވ. ކޮރަލްރީފް  ދަށުން،  ނިޓަރިންެގ 
ވ.   އިތުރުން  ދެކުުނންއަތޮޅުެގ   އަތޮޅުެގ 

ސަރޭވތަކެއް  ވައްޓަރުެގ  އޮންނަ 
  ހިފުމަށް  ކުރުމަށްޓަކައި ސަފާރީއެއް ކުށްޔަށް

5 

  12.50ޑީސަލް ލީޓަރެއް 
 ރުފިޔާއަށް 

  12.70ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 
 ރުފިޔާއަށް 

   2020ނޮވެމްބަރ  15 365
ޕޫލް ފިއުލް ޕްރައިެވޓް  

 ލިމިޓެޑް
(AGR)30-

C/INDIV/2020/44    

ކ.   ހިނަގމުްނދާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ 
ޕެޓްރޯލާއި ަގނެ،   މަނިޔަފުއްޓަށް  ޑީސެލް 

   ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
6 
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114,480.00  
   2020ނޮވެމްބަރ  22 365

އެސްޓޮނިޝް ކްލީނިްނގ  
   ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް

(AGR)30-C/PRIV/2020/29 

ދަށުން  މިިނސްޓްރީެގ  މިނިސްޓްރީއާއި 
މެރިން ރިސާރޗް   ހިންަގމުންދާ މޯލްޑިްވސް

އިންސްޓިޓިއުޓާއި ިވލިމާލޭަގއި ހިްނގަމުްނދާ 
ފޮޅާ   ފިޝަރީޒް ސެންޓަރ  ޓްރެއިިނންގ 

 ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

7 

         

121,759.82  
 30-C/PRIV/2020/31(AGR)  މައިބަދަ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2020ޑިސެމްބަރ  03 5

ރާއްޖޭަގއި  ޒަމާނުްނސުރެ  މިނިސްޓްރީން 
ޞިއްހަތައް ބާަވތްތައް   ހައްދާ  ފައިދާހުރި 

ބޭނުްނާވ  ޕްރޮްގރާމަށް  އިތުރުކުރުމުެގ 
ރަށްތަކަށް ޑެލިަވރީ ކޮށްދޭނެ   ަގސްތައް ަގނެ

 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

8 

         

357,220.00  
 30-C/30/2020/54(AGR)   އެލައިޓް އިްނެވސްޓްމަންޓް  2020ޑިސެމްބަރ  20 55

ޤާއިމުކުރާ  ބޭުނމަށް  މިނިސްޓްރީެގ 
މަސައްކަތަށް ބޭނުްނާވ   ކަނދުފަތީެގ 

ފްލޯޓްސް   10000 ޓްރޯލް  )ދިހަސާސް( 
ސެންޓަރަށް ފެޑް  ހުޅުމާލެ(  )  ތައްޔާރުކޮށް 

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަށް 

9 

         

274,646.00  
 30-C/30/2020/55(AGR)                     އެލައިޓް އިްނެވސްޓްމަންޓް  2020ޑިސެމްބަރ  20 30

ކ. ހިނަގމުްނދާ  ދަށުން    މިނިސްޓްރީެގ 
ރިސަރޗް މެރިކަލްޗަރ  އެްނޑް   މަނިޔަފުށީ 
ފެސިލިޓިއަށް   ބޭނުްނާވ ޑިެވލޮޕްމަންޓް 

   ންކޮށްދިނު  ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިަވރ

10 

         

138,860.00  
 30-C/PRIV/2020/39(AGR)   މަނިކް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2020ޑިސެމްބަރ  27 20

ރ. ފަރާތުން  ފައިނުަގއި   މިނިސްޓްރީެގ 
އިރިޭގޝަން ދަށުން   ޕްރޮޤްރާމުެގ  ހިންާގ 

 ދަނޑުަގއި ފެްނވައިރު   10ކަނޑައެޅިފައިާވ  
ސޯލާ ޕަމްޕް   ކުރުމާއި،  އަދި  ޕެނަލް 

  ހަރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް

11 

  728.75 ގަލަކަށް

 ރުފިޔާގެ މަގުން 
 2020ޑިސެމްބަރ  27 730

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިްވ 
  ސޮސައިޓީ

(AGR)30-C/PRIV/2020/40 

 މިނިސްޓްރީން، އޮއިާވލި ކަނދުފަތި ޤާއިމު 
 2   އެންކަރ ބްލޮކްސް  ބޭނުންކުރާކުރުމަށް  

މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ   އަހަރު ދުަވހުެގ
 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

12 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

147 
 

         

106,000.00  
 30-C/PRIV/2020/42(AGR)   ރިޔަން ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2020ޑިސެމްބަރ  28 45

އެހީަގއި  ފަންޑުެގ  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ސާކް 
އޮފް   މެރިން   ފިޝަރީޒްމިނިސްޓްރީ 

އިން  އެްގރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ރިސޯސަސް 
ހަމަޖެހިފައިާވ ލައިްވލިހުޑް "  ފެށުމަށް 

އެންހޭްނސްމެންޓް އޮފް ރޫރަލް ޕުއަރ އިން 
ސްމޯލް ސްކޭލް އެްގރޮ   ސާކް ރީޖަން ތުރޫ

ޗެއިން ެވލިޔު  އޮން  ފޯކަސިން   ބިޒްަނސް 

ލައިން "  ޑިެވލޮޕްމަންޓް ބޭސް  ޕްރޮޖެކްޓްެގ 
 ހެދުމަށް ސްޓަޑީއެއް 

13 

       

3,500,000.00  
  2020ޑިސެމްބަރ  31 150

މޯލްޑިްވސް 
އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް  

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 
(AGR)30-C/134/2020/3 

ކ. ދަށުން  ާގފަރުަގއި   މިނިސްޓްރީެގ 
ފަށާފައިާވ    ޓަނު  25ޤާއިމްކުރަން 

ޓަނުެގ ސްޓޯރޭޖް(ެގ އައިސްޕްލާންޓްެގ 50)
ހުރި   ކޮށްދޭނެނުނިމި   މަސައްކަތްތައް 

 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

14 

       

3,500,000.17  
  2020ޑިސެމްބަރ  31 150

މޯލްޑިްވސް 
އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް  

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 
(AGR)30-C/134/2020/4 

ރ. ދަށުން  މަޑުއްަވރީަގއި   މިނިސްޓްރީެގ 
ފަށާފައިާވ   ޓަނު   25ޤާއިމްކުރަްނ 

ސްޓޯރޭޖް(ެގ އައިސްޕްލާންޓްެގ ޓަނުެގ  50)
މަސައްކަތްތައް ހުރި  ކޮށްދޭނެ   ނުނިމި 

 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

15 
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 ވަނަ އަހަރު ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަޅުރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު   2020 9.2
 

 އެގްރީމަންޓް ކުރި ތާރީޚު  ރަށުގެ ނަން  #

 Oct-20-4 ރ. ގާއުނޑޫދޫ  

 

އަލަށް ވަރުވާއަށް    ތީ، ނުވާ ފައިށް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރުވާއަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް އިޢުލާން ކޮ  2020 •
 އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައިނުވޭ.  

 ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ  އޮފީހުގެ   10

 އަހަރު ފެށުނުއިރު މިނިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމްތައް    10.1
 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 މިނިސްޓަރ  1

 1 ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  2

 с   އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ  3

 м ޑިރެކްޓަރ ކޮމިއުނިކޭޝަން   5

 н ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ   6

 м މިނިސްޓަރގެ ާޕރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް   7

 

   ކޯޕަރޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м ިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޑ м 

н   ަޕބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ   м 
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   ޕްރޮކެޔޮމެންޓް ސެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м  ޑިރެކްޓަރ м 

н  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   н 

о  ްޕރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ    н 

п  އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ о 

р  ްޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ м 

с   އިންސްެޕކްޓަރ м 

т  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ н 

у   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ с 

ф ުމަސައްކަތ н 

 

 އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން    

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м  ޑިރެކްޓަރ м 

н   ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ްޕރޮގްރާމަރ  м 

о    ކޮމްޕިއުޓަރ ްޕރޮގްރާމަރ    м 

п    ްކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނ н 
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 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަން 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 м ޑިރެކްޓަރ   1

н   1 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 

о   ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ н 

п   އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ н 

 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  

ނަންބަ 
 ރު 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން 

 м ޑިރެކްޓަރ   1

 м ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ   2

 н އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ   3

п   ފައިނޭންސް އޮފިސަރ н 

р  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ м 

 

 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް     1

 

 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

151 
 

 ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ    1

н    ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ м 

о  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ н 

п   ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ м 

р   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ н 

 

 ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ    1

н   ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ м 

о   ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ м 

п  ޮޕލިސީ އޮފިސަރ м 

р   ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ м 

 

 ލީގަލް ޔުނިޓް  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ     1

н    ލީގަލް އޮފިސަރ н 
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   ފިޝަރީޒް ޑިވިޜަން 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м   ްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ м 

 

 ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލައިންސް ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м   ޑިރެކްޓަރ м 

н   ސީނިއަރ ކޮމްްޕލައިންސް އޮފިސަރ н 

о  އެސިސްޓެންޓް ކޮމްްޕލައިންސް އޮފިސަރ м 

п   އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ м 

р   ކޮމްްޕލައިންސް އޮފިސަރ н 

с   އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ р 

 

 ފެޑްމެނޭޖްމެންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 м ޑިރެކްޓަރ   1

н   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ     м 

о  ސީނިއަރ ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ     м 

п   ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ м 

р  ްއެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް ޓެކްނީޝަނ п 
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с   ްފިޝަރީޒް ޓެކްނީޝަނ м 

т   އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ м 

 

   ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން   

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м  ޑިރެކްޓަރ м 

н   ސީނިއަރ ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ н 

о  ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ м 

п   ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ о 

р   ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ м 

с  އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ п 

 

 ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    1

 1 ޑިރެކްޓަރ   2

 м ސީނިއަރ ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ   3

 м ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ   4

р   އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އެކްސްޓެންޝަން އޮފިސަރ н 
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 ފިޝަރީޒް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м   ޑިރެކްޓަރ м 

н   ސީނިއަރ ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ м 

о   ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ н 

п   ްއިކޮނޮމިސްޓ м 

р   އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ о 

 

   ޑިޕާރޓްމަންޓް އެގްރިކަލްޗަރ  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м   ްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ м 

 

 ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ކޮކްނެޓް ރެހިބިލިޓޭޝަން ސެކްޝަން 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м     ޑިރެކްޓަރ м 

н   ސީނިއަރ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ м 

о   އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ м 

п  އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ н 
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 ޓްރޭނިންގ، އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް އެޑަޕްޓިވް ރިސާރޗް ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м     ޑިރެކްޓަރ м 

н   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ н 

о   ސީނިއަރ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ м 

п   އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ р 

р  އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ у 

с   ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރ м 

т   ފީލްޑް އޮފިސަރ н 

у   ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ н 

ф   ުމަސައްކަތ п 

 

 ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ކަރަންޓީން ސެކްޝަން   

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м     ސީނިއަރ ކަރަންޓީން އޮފިސަރ м 

н    ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ м 

о     ކަރަންޓީން އޮފިސަރ с 

п   އެސިސްޓެންޓް ކަރަންޓީން އޮފިސަރ р 

р    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ м 

с    ުމަސައްކަތ н 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

156 
 

 ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ކަރަންޓީން ސެކްޝަން   

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м       ޑިރެކްޓަރ м 

н     ސީނިއަރ ކަރަންޓީން އޮފިސަރ м 

о    ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ м 

п   ސީނިއަރ ްޕލާންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ н 

р   ްޕލާންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ о 

с   އެސިސްޓެންޓް ްޕލާންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ н 

т     ކަރަންޓީން އޮފިސަރ с 

у   އެސިސްޓެންޓް ކަރަންޓީން އޮފިސަރ р 

ф    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ м 

мл    ުމަސައްކަތ н 

 

 އެނިމަލް ހެލްތު އެންޑް ވެޓެރިނަރީ ސަރވިސް ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м       ޑިރެކްޓަރ м 

н     ްވެޓެރިނޭރިއަނ о 

о   ވެޓެރިނަރީ އޮފިސަރ о 

п   ްވެޓެރިނަރީ އެސިސްޓެންޓ н 

р   ްޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ м 
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 ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑެކްޓް ޑައިވިސިފިކޭޝަން ސެކްޝަން    

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

м       ޑިރެކްޓަރ м 

н   ސީނިއަރ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ м 

о  ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ м 

п   އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ о 

р  އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ н 

с  އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ о 

 

 ލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  މޯ 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 м ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   1

 1 ޑިރެކްޓަރ   2

о   ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ у 

 н ރިސާރޗް އޮފިސަރ   4

р   އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ о 

с   އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ м 

т   ފިޝަރީޒް އޮފިސަރ м 

у   ްމެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓ н 

ф  ްއެކްއަރޓިކް ެޕތޮލޮޖިސްޓ м 
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мл  ްއެކްއަރކަލްޗަރިސްޓ м 

мм   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ м 

мн   ްއެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނ м 

мо  ްސީނިއަރ ބަޔޮލޮޖިސްޓ м 

мп  ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ н 

мр  ާކައްކ н 

мс  ްމެކޭނިކ м 

мт ުމަސައްކަތ м 

му  ލޯންޗް ޑްރައިވަރ м 

мф   ްފޯމަނ м 

 

 އަހަރު ތެރޭަގއި މަޤާމްތަކަށް އައި ބަދަލު  10.2

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރެވުނު   
 

 ތާރީޚް  މަޤާމް / ސެކްޝަން  އެޑްރެސް  ނަން  ނަންބަރު 

ދަފްތަރު ނަންބަރު   ޝާހް ރަޝީދު    1
 мнсфлރސ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
 އެންޑް ްޕރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން   

лс-лм-нлнл 

н   ުމަރްޔަމް އިނާޔަތ
 هللا އުބައިދު

ފީލްޑް އޮފިސަރ /ކްރޮްޕ ްޕރޮޑަކްޝަން އެންޑް   ތުވަރު ކ. މާލެ 
 ްޕރޮޑެކްޓް ޑައިވިސިފިކޭޝަން ސެކްޝަން  

мо-лм-нлнл 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/   މ. ބާމިޔާގެ  މުސްލިމާ މުޙައްމަދު  3
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ްޕރޮކިޔުމެންޓް  

 ސެކްޝަން  

мс-лм-нлнл 
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ޑރ. މުޙައްމަދު   4
 ޝިހާމް އާދަމް  

ހއ. ކެލާ،  
 ރަތްކެޔޮގެ  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް /މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް  
 އިންސްޓިޓިއުޓް  

нпΦлнΦнлнл 

р   ާވެޓްރެނަރީ އެސިސްޓެންޓް /އެނިމަލް ހެލްތު އެންޑް   އައްޒާމުވިލާމ.  އައިޝަތު އަޒުލ
 ވެޓެރެނެރީ ސެކްޝަން  

лпΦмлΦнлнл 

ފިނިވިލާގެ، ށ.   އަޙްމަދު ސަމީޙް  6
 މިލަންދޫ 

އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮކިޔުމެންޓް އޮފިސަރ/  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ްޕރޮކިޔުމެންޓް  

 ސެކްޝަން   

нсΦмлΦнлнл 

ދަފްތަރު ނަންބަރު   ޢަލީ ވަޖީޙް 7
мсл 

އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  
 ފެޑްމެނޭޖްމެންޓް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން  

олΦммΦнлнл 
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 އިން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުން 3.އެސް.ވަޒީފާ ަބދަލު ކުރެވުނު ޖީ 
 

ބަދަލު ކުރެވުނު މަޤާމާއި   ހުރި މަޤާމާއި ސެކްޝަން  އެޑްރެސް  ނަން  
 ސެކްޝަން 

 ތާރީޚް 

ހ. ކްއީން،   އާދަމް ޒިޔާދު   1
 މާލެ   

ޑިރެކްޓަރ / ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަން  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / ފިޝަރީޒް  
 ޑިާޕޓްމެންޓް 

нлнл-лм-мф 

н  ްކިނާރާ، ބ.   ޞާއިމާ އިބްރާހީމ
 ހިތާދޫ 

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ/ ހިއުމަން 
 ރިސޯސް ސެކްޝަން 

ރިސޯސް  ސީނިއަރ ހިއުމަން 
އޮފިސަރ/ ހިއުމަން ރިސޯސް  

 ސެކްޝަން 

нлнл-лн-нт 

о   ުދަފްތަރު   ޚަދީޖާ  މުޙައްމަދ
ނަންބަރު ރސ  
мллмм 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ /  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ްޕރޮކިޔުމެންޓް  

 ސެކްޝަން  

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
އޮފިސަރ/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް 

 ްޕރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން  

мсΦлоΦнлнл 

п   ީނ. ވެލިދޫ،   ތަހުމީނާ ޢަލ
 ތޯތާގެ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/  
ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ްޕރޮކިޔުމެންޓް  އެ

 ސެކްޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް  
 ްޕރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން 

мрΦлоΦнлнл 

р   ުގއ.   ޤާސިތު މުޙައްމަދ
ކޮލަމާފުށި/  
 ކުޅިކޮޑުގެ 

ސ. އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ /ްޕލާންޓް  
 ްޕރޮޑެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓީން ސެކްޝަން  

ޑިރެކްޓަރ/ ޕްލާންޓް ްޕރޮޑެކްޝަން  
 އެންޑް ކަރަންޓީން ސެކްޝަން  

муΦлоΦнлнл 
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с   ްތ. ދިޔަމިގިލި،   އަޙްމަދު ޝިފާޒ
 ނައިޓްރޯސް  

ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން/ 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  

ޑިރެކްޓަރ/ ފިޝަރީޒް ކޮމްަޕލަޔަންސް 
 ސެކްޝަން 

нлнл-мл-нм 

ސ. ހުޅުދޫ،   ޙަސަން ސުޢަބީ   7
 ގިނަމާގެ 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ/ ކްރޮްޕ  
ްޕރޮޑަކްޝަން އެންޑް ްޕރޮޑެކްޓް  
 ޑައިވިސިފިކޭޝަން ސެކްޝަން 

ކަރަންޓީން އޮފިސަރ/  ސީނިއަރ 
ްޕލާންޓް ްޕރޮޑެކްޝަން އެންޑް  

 ކަރަންޓީން ސެކްޝަން 

нлнл-мм-лф 

ހއ. ދިއްދޫ،   ފާތިމަތު ޝަޢިއާ   8
 ސުހާނީ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ/ ބަޖެޓް އެންޑް 
 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  

އެކައުންޓް އޮފިސަރ/ބަޖެޓް އެންޑް  
 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  

нлнл-мн--нп 
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 ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުން  އިން  3ޖީ.އެސް.ވަޒީފާ ދެވިފައިވާ  
 

 ތާރީޚް  ސެކްޝަން  މަޤާމް  އެޑްރެސް  ނަން  ނަންބަރު 

އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް   ފ. ބިލެއްދޫ، އުދަރެސްވިލާ     އަޒުލީމާ ޢަލީ     1
 އޮފިސަރ   

ފިޝަރީޒް  
އިންޑަސްޓްރިއަލް  

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް  
 ްޕރޮމޯޝަން ސެކްޝަން   

лмΦлоΦнлнл 

н ުކްރޮްޕ ްޕރޮޑެކްޝަން   ފީލްޑް އޮފިސަރ   ފ. ނިލަންދޫ، ބީޗްސައިޑް   ޚަލީލު  هللا ޢަބްދ
އެންޑް ްޕރޮޑެކްޓް  
ޑައިވިސިފިކޭޝަން  

 ސެކްޝަން  

муΦлоΦнлнл 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   ގ. ހަނިމާދޫއާގެ، މާލެ   އައިޝަތު އަތުފާ އަޙްމަދު   3
 ްޕރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން   

мфΦлуΦнлнл 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް   ްޕރޮކިޔުމެންޓް އޮފިސަރ   ހއ. ދިއްދޫ، ޓިނުކަފާގެ   ޙުސައިން ސިމާން   4
 ްޕރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން  

нлнл-мл-мо 

р   ީލީގަލް ޔުނިޓް   ލީގަލް އޮފިސަރ   އއ. މަތިވެރި، އުޑުވިލާ  ފަރުޙާން ޢަލ нлнл-мл-нс 

с  ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   ހއ. ހޯރަފުށި، އަޙްމަދީމަންޒިލް  އާމިނަތު ސާމިޔ
 ްޕރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން  

нлнл-мм-мр 
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އެނިމަލް ހެލްތު އެންޑް   ވެޓްރިނަރީ އެސިސްޓެންޓް   ޅ. ހިންނަވަރު، އަންބަރީގެ   ޙައްވާ ނުސައިބާ މުޙައްމަދު  7
ވެޓްރިނަރީ ސަރވިސަސް  

 ސެކްޝަން  

нлнл-мм-нс 

 

 2020  ސްކޮލަރޝިޕް ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  11
 

ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރިތާރީޚާއި  
 އެނބުރި އައި ތާރީޚް 

 ކޯހުގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި މަޤާމް  އޮންނަ ތަނާއި މުއްދަތު ކޯސް  

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ  
 ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ނަން 

# 

 މުއްދަތު  ފުރި ތާރީޚް  އައި ތާރީޚް 
ކޯސް އޮންނަ  

 ތަން 
 ނަން  މަޤާމް 

мр    ީފެބްރުއަރ
нлнл 

м   ީފެބްރުއަރ
нлнл 

ло-мр   ީފެބްރުއަރ
нлнл 

 ޞާއިމާ އިބްރާހިމް  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  އިންޑިއާ
ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް  

 ސަރވަންޓްސް ފޮރ މޯލްޑިވްސް 
1 
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нн    ީފެބްރުއަރ
нлнл 

мо 
ފެބްރުއަރީ  
нлнл 

му-мр   ީފެބްރުއަރ
нлнл 

 އިސްމާޢީލާ ރަޝީދު  ޑިރެކްޓަރ  ބަންގްލަދޭޝް 
ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމް އޮން ޑިވެލިޮޕންގ  

ބިޒްނަސް އެންޑް   -ރީޖަނަލް އެގްރި
 ްޕރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

н 

нн    ީފެބްރުއަރ
нлнл 

мт 
ފެބްރުއަރީ  
нлнл 

нм-му   ީފެބްރުއަރ
нлнл 

 ޢާއިޝަތު އަޒްލާ  ވެޓެރިނަރީ އެސިސްޓެންޓް  އިންޑިއާ

ްޕރިވެންޝަން  ރީޖަނަލް ވޯރކް ޝޮްޕ އޮން 
އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އޮން އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް  

 ރެސިސްޓެންސް 

о 
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 ފައިސާބެލެހެއްޓުން އަދި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު  12

 އް. ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް    2020 12.1
އެކައުންޓްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ދައުލަތުގެ   އެހެނިހެން  ަބޖެޓުންނާއި  ގެރީމިނިސްޓް •

ސިޔާސަތުތައް ތުމާލިއްޔަ މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  ހޯދުން  ޔަޤީންކަން  ކަމުގެ  ޚަރަދުތަކެއް  ކުރެވޭ  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ގެ 

އެސިޔާ  ތަންފީޒު ޚަރަދުތައް  ކުރެވޭ  ހިސާުބތައް  ކުރުމަށް  މާލީ  ވާސިލްވާގޮތުގެ  އަމާޒަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަތެއްގައި 

 މެވެ.   ކުރު ތައްޔާރު

ލިިބގަންނަ   • މިނިސްޓްރީން  ޖަމާކުރުމާއި،  އާމްދަނީއަށް  ދައުލަތުގެ  ކަމާއެކު  ރައްކާތެރި  ފައިސާ  ލިޭބ  މިނިސްޓްރީއަށް 

 ށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމެވެ.  ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ސީދާކަމާއެކު އަވަހަ

  ހިސާުބ  މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ   މި  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި   މާލިއްޔަތުގެ  އުލަތުގެދަ
 އެކަން   ެބލެހެއްޓުމާއި،  ގޮތަށް  އޮޑިޓްކުރެވޭނެ  ތަކެތި  މިލްކިއްޔާތުގައިވާ  ލިޔެކިއުންތަކާއި،  ގުޅޭ  ހިސާާބ  މާލީ  ތައްޔާރުކުރުމާއި،

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވައްސަސާއެއްގެ ޒިންމާއަކަށްވީ    ބެލެހެއްޓުމަކީ  ގާއިމުކޮށް  މާހައުލެއް  ކާތެރިރައް  އިތުާބރުހުރި،  ކުރެވޭނެ
 ތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮ  ގަވާޢިދުގައި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ  ަބޔާންތައް  މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ  މިހިނދު  

  ދި   އަންޑަރ  ރިޕޯރޓިން  ފައިނޭންޝަލް"  ތެރެއިން  ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ  އެކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް
 .އެއްގޮތަށެވެ އާ" އެކައުންޓިންގ އޮފް ޭބސިސް އެކްރޫއަލް

  މުޢާމަލާތްތައް،   ކުރެވިފައިވާ  އެފަރާތްތަކާއެކު(  ޕާރޓީސް  ރިލޭޓެޑް)  ފަރާތްތަކާ  ގުޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީއާ  މި
  އެކަށީގެންވާގޮތަށް   އެންމެ  ބުނެފައިވާގޮތަށް،  ސްޓޭންޑަރޑްސްގައި  އެކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް

 .ވާނެއެވެ ހާމަކުރެވިފައި ަބޔާންތަކާއެކު މާލީ ހިސާުބކޮށް،

 ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޭބނުމަކީ  އުފެއްދި  ވަނައަހަރު  TF/2014/05 ( 2014)    ފަންޑް  ޓްރަސްޓް  ފިޝަރީޒް
  ފަންޑް   ޓްރަސްޓް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ.  ޭބނުމުގައެވެ  ކުރިއެރުވުމުގެ  އަދި  ަބލަހައްޓައި  ،މޮނިޓަރކޮށް  މަސްވެރިކަން

(TF/2014/04  ) ެކުރުމަށް   ރިކަންދަނޑުވެ  ،ހިންގުމާއި  ޕްރޮޖެކްޓް  ތަފާތު  އިކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ  ދަނޑުވެރިކަން  ރާއްޖޭގ  
 ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވި  ދައުރުވާގޮތަށް  ފައިސާ  މި  ،ދިނުމާއި   ލޯނު  ފޫެބއްދުމަށް  ގެއްލުން  ލިޭބ  އަދި  ،ތަކެތި  ގެންގުޅޭ
 . ކުރުމަށެވެ ބޭނުން
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 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ   2020 12.2
 

 ފައިސާ ލިބުނު ކަންތައް  2019 2020    އުނި އިތުރު

 ސެޓިފިކެޓް  ކެޗް 1,288,840.00 1,039,300.00 (249,540.00)

(657,824.71) 487,665.56 1,145,490.27 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި   އެހެނިހެން

 ލައިސަންސް ފީ 

 އަހަރު ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ  ކުރީ 527,404.81 13,294.79 (514,110.02)

 ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާ   މުވައްޒަފުންގެ 150,058.98 73,651.98 (76,407.00)

392,000.00 392,000.00 - 
ޑޮކިއުމެންޓްސް ވިއްކައިގެން   ބިޑް

 ލިބުނު ފައިސާ 

 ެޕނަލްޓީ އަދި  ޖޫރިމަނާ - 21,708.80 21,708.80

 ނެގޭ ފީ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން - 1,000.00 1,000.00

 އެސެޓް ވިއްކި  ކެިޕޓަލް 1,003,837.38 1,134,524.88 130,687.50

 ޖުމްލަ  4,115,631.44 3,163,146.01 (952,485.43)

 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޚަރަދު   2020 12.3
 

 އެކައުންޓް  ކުރެވުނު ޚަރަދު   2019 2020   އިތުރު  އުނި

-9,590,259.21 
    

48,267,520.32  
 ޚަރަދު   ބަޖެޓުން ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ 57,857,779.53

   ގޮތުގައި ލިބިގެން ކުރާ ޚަރަދު  އެހީގެ ބޭރުގެ 3,609,653.23  710,513.05        2,899,140.18-

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް   އެގްރިކަލްޗަރ 784,063.59  59,552.16         724,511.43-

 ފަންޑް  ޓްރަސްޓް ފިޝަރީޒް     -                 -                  -            

 ޖުމްލަ  62,251,496.35 49,037,585.53 13,213,910.82-

 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ   2020 12.4

 ކަންތައް ފައިސާ ލިބުނު   2019 2020    އުނި އިތުރު

       

(8,547,005.01) 

              

459,339.95  

           

9,006,344.96  
 އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  ބޭރުގެ

       

(1,297,934.10) 

              

747,382.90  

           

2,045,317.00  
 ޓްރަސްޓް ފަންޑް   އެގްރިކަލްޗަރ
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(570,000.00) 

                   
270,000.00  

             

840,000.00  
 ޓްރަސްޓް ފަންޑް  ފިޝަރީޒް 

       
(10,414,939.11) 

                
1,476,722.85  

            
11,891,661.96  

 ޖުމްލަ 
 

 މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  13
 

ރިސާރޗް   މެރިން  މޯލްޑިވްސް  ފުޅާކޮށް،  މެންޑޭޓް  ސެންޓަރުގެ  ރިސާރޗް  މެރިން  ހިންގަމުންދިޔަ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ 
. މި އިދާރާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަކި މެންޑޭޓެއް ގައެވެ   2019،  29އިންސްޓިޓިއުޓަށް ަބދަލުކުރެވުނީ އޮގަސްޓް  

ހައުލާއި، އެމާހައުލުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ދިރާސާ ކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅުއްވައި، ކަނޑުތަކުގެ މާ
އެކެވެ. "މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަން"ގެ ނަމުގައި ފަށައިގަތް މި މުއައްސަސާ  ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި މުއައްސަސާ  1984
ަބ  1999 ވަނީ "މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ" އަށް  ރާއްޖޭގެ ގައި ސަރުކާރުން  ފަހު  ަބދަލަށް  މި  ކުރައްވާފައެވެ.  ދަލު 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި، މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާވެގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީއަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް  
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ހައިޞިއްޔަތު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް  އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ދިނުމަށް، މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ 

 2019އޮގަސްޓް    29ޖެހޭކަމަށް ފެނިވަޑައިގެން، ސެންޓަރުގެ މެންޑޭޓް ފުޅާކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  
 ގައި މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ަބދަލު ކުރައްވާފައެވެ.  

ރި  މެރިން  އަލީގައިމޯލްޑިވްސް  މައުލޫމާތުގެ  ސައިންޓިފިކް  ދައުރަކީ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ގޮތެއްގައި ،  ސާރޗް  ދެމެހެއްޓެނިވި 
މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ކަނޑުތަކުން ލިޭބ ނަފާ އިތުރު ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާ މެދު މިނިސްޓްރީއަށް 

އެމާހައުލުގައި އުޅޭ ދިރުމާ ގުޅޭ ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު އެކުލަވާލައި ،  އިލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ކަނޑުތަކުގެ މާހައުލާ
އާންމުކުރުމާއި، ރިސާރޗްގެ ދާއިރާއިން ގުޅުންތައް އުފައްދައި، ކަނޑުތަކުގެ މާހައުލާ ގުޅޭ އާ ހޯދުންތައް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން 

ާބދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، އެމަސްވެރިކަން މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކޮށް، މަސްވެރިކަމަށާއި، އެކި ާބވަތްތަކުގެ އާ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށް މޫސުމީ ަބދަލުތަކާ ގުޅިގެން  

ތައް ކުރަނީ މި އިންސްޓިޓިއުޓުގެ  ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމާއި، ފަރުތައް އިއާދަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް
ރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ ސިނާއަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ،  ފަރާތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން

 ކުރަނީ މި އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާތުންނެވެ. 
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް  13.1

މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް  ކަނޑުގެ މާ 
 ޕްރޮގްރާމް( 

 ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބާވަތްތަކުގެ ބައޮލޮޖިކަލް ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް  13.1.1.1

)ދޮށީގެ  ކަނޑުމަސްވެރިކަންތަކުގައި  ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބޭނުމަކީ  ޕްރޮގްރާމުގެ  މި 
ންނެލި މަސްވެރިކަން، ލޭނު މަސްވެރިކަން( ާބނާ ކަނޑުމަހުގެ  މަސްވެރިކަން، އަތުނަނުގެ ކަ

ާބވަތްތަކުގެ )ކަޅުިބލަމަސް، ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި، ލޯޮބޑު ކަންނެލި، ލައްޓި، ރާގޮނޑި(  
ަބއޮލޮޖިކަލް މަޢުލޫމާތު ނެގުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ކޮންމެ އާލާތެއް ވަކިން، ކޮންމެ  

އަދި މަސް ވެރިކަމުގެ ހުރިހައި ސަރަޙައްދެއް ރަމްޒުވާނޭހެން، މުޅި އަހަރު ާބވަތެއް ވަކިން 
ދިގުމިނުގެ   ާބވަތްތަކުގެ  ކަނޑުމަހުގެ  ާބނާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދެމިގެންދާގޮތަށް  ދުވަހަށް 
ކަނޑުމަސްވެރިކަންތައް   ކަނޑުގެ  އިންޑިއާ  ހިސާުބތަކަކީ  މި  ދެއެވެ.  ނެގެމުން  ހިސާުބތައް 

ހައްޓައި މެނޭޖް ކުރުމަށް އދ. ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ަބލަ
އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ(  
އަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ާބވަތްތަކުގެ އާާބދީ )ސްޓޮކް( އަންދާޒާ  

ބޭނުންކުރެވޭ   މެންަބރު  ކުރުމަށް  ކޮންމެ  ގެ  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  މިގޮތުން  ތަކެކެވެ.  ހިސާުބ 
ގައުމަކުންވެސް މި ހިސާުބތައް ނެގުން ލާޒިމު ކުރެއެވެ. މި ހިސާުބތަކުގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ 
ކަނޑަށް ފެތުރިފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ ާބވަތްތަކުގެ ސްޓޮކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި  

 އަންދާޒާ ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުމެވެ.ސްޓޮކްގެ މިންވަރު 

ވަނަ އަހަރު މާލޭ މަސްމާރުކޭޓުން އަދި ޮބޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ   2020
އަދި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް އަދި މަސްގަންނަ ، މަސްވެރިއެއް

އި މި ހިސާުބތައް ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ފެލިވަރު އަދި ގއ. ކޫއްޑޫ ަބނދަރުގަ
ގެ ަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އައި ދަތިކަމުގެ ސަަބުބން   19-ނަގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑު

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ނުވެއެވެ. މި 
ނީ ވަރލްޑްޭބންކްގެ ހިސާުބތައް ނެގުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާގެ ޮބޑުަބއެއް ޚަރަދު ކުރެވެ

ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ސްޓްރެންތެނިންގް ދަ ޓޫނާ  
 ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުންނެވެ.

 އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް  13.1.1.2

ހެދުމަށްޓަކައި އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު، ޕީ.އެޗް.ޑީ  
ގެ ަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އައި   19-އަދި ކޮވިޑު އޮފީސް މަސައްކަތާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ސަަބުބން
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ވަނަ އަހަރު މާޮބޑު މަސައްކަތްތަކެއް   2020ދަތިތަކުގެ ސަަބުބން އެންވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  
ޑިވެ ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް  ނަމަވެސް  ނުވެއެވެ.  ލޮޕްމަންޓް ކުރެވިފައެއް 

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެމެއްގެ ގޮތުގައި މިލްކްފިޝް   ،ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން
 ކުރުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ބޭނުން

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް  13.1.1.3

 ވެރިވުން މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި ބައި  •

 2020މަތީގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  
ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނީ، އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް 

އެއްާބރުލުން ދިނުމެވެ.   ހެދުމަށް ލާޒިމުކުރާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި ަބއިވެރިވެ
މިގޮތުން ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން، ހިަބރު މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް 
ޕްލޭން، ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް  

ތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެ، ޕްލޭން، އަދި ހުއިފިލަނޑާ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އަދި ހެދުނު ޕްލޭންތައް ރިވިއު ކުރުމާއި ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންވާ  

 ފަންނީ ލަފާ ދީފައިވެއެވެ. 

 ނޫރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން  •

ވަނަ    2019ސަރުކާރާ ދެމެދު  މީގެ އިތުރުން ްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ ކޯލިޝަން އާއި ދިވެހި  
އަހަރުގެ ސެޕްޓެންަބރު މަހު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ މާއްދާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި  
މުވައްޒަފު   ޕްރޮގްރާމުގެ  ރިސަރޗް  ފިޝަރީޒް  ޕެލާޖިކް  ކަންތައްތަކުގައި  ކުރަންޖެހޭ 

ގައި ކުރުމަށް   2020އަރީ  ހަރަކާތްތެރިވެ އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ޖެނު
ގައި ކުރުމަށް   2020ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރުތަކުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތާއި، މާރިޗް/އޭޕްރީލް  

ތައްޔާރީތައް   ވާންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަޚުލީލުތައް  ކަނޑުތަކުގެ  ފުން  ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ 
ކުރުމަ މީގެ ތެރޭގައި ފުން ކަނޑުތަކުގެ ތަޚުލީލުތައް  އައުމަށް ހަމަޖެހުނު  ވެފައިވެއެވެ.  ށް 

މި  އަދި  ޙަރަކާތްތެރިވުން  ސަރަޙައްދުގައި  ރާއްޖޭގެ  އައުމާއި  ރާއްޖެ  ވެސަލް  ރިސަރޗް 
އުޅަނދުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވާނޭ ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި 

ކަ އެހެނިހެން  ނެގުމާއި  ހުއްދަތައް  ނަގަންޖެހޭ  ކަމަކަށް  ހުރިހައި  ކުރެވުނެވެ.  މި  ންކަން 
ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އައި ދަތިކަމުގައި މި ހަރަކާތްތައް ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ. މީގެ  
އިތުރުން ނޫރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

 ފެށުމާއި ހަމައަށް މި  އެކުލަވާލައި މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތްތައް
ރިސަރޗް   ފިޝަރީޒް  ޕެލާޖިކް  ކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް  އެކި  އިދާރީ  ޕްރޮގްރާމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަޅުބިލަމަހުގެ ކެޗް ޕަރ ޔުނިޓް އެފަޓް )ސީ.ޕީ.ޔޫ.އީ(   •
 ސްޓެންޑަރޑައިޒް ކުރުން 

ސްޓޮކް   އިންޑިއަން ކަޅުިބލަމަހުގެ  ކަނޑުގެ  އިންޑިއާ  ކޮމިޝަނުން  ޓޫނާ  އޯޝަން 
ގޮތުގައި  އެއްގެ  އިންޑެކްސް  އެަބންޑަންސް  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށްޓަކައި  އެސެސްމަންޓު 
އެފަޓް  ޔުނިޓް  ޕަރ  ކެޗް  ކަޅުިބލަމަހުގެ  ާބނާ  މަސްވެރިކަމުގައި  ދޮށީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ސްޓެންޑަރޑައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަ
ލައިން ފައުންޑޭޝަން )އައި.ޕީ.އެން.އެލް.އެފް( ގެ އެހީގައި މި މަސައްކަތްތުގެ ކޮންސަލްޓަންޓާ  
އިންޑެކްސް،  އެަބންޑަންސް  ކުރެވުނު  ތައްޔާރު  ދަށުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރެވުނު  އެކު 

ޕްރެޕަރޭޓަރީ މީޓިންއަށް އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ޓް ރޮޕިކަލް ޓޫނާސްގެ ޑޭޓާ 
ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅައި، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަޅުިބލަމަހަށް މިއަހަރު ހެދުނު ސްޓޮކް  

 އެސެސްމަންޓުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ބޭސްޑް -ފަރުތަކުން ކުރެވޭ ތަފާތު ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ފީފް  
 ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް( 

 ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް  13.1.2.1

ގެ ދުވަސްވަރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެކްސްޕޯޓް ދާއިރާއަށް ޓާގެޓް ކުރެވިގެން ރާއްޖޭގައި 1980
އައިސްފައިވާ   އާާބދީއަށް  ފާނައިގެ  އަދި  ފާނަމަސްވެރިކަމަށް  އަންނަ  ބަދަލުތައް ކުރެވެމުން 

އަދި   ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ  ދިރާސާ  ތަފާތު  ގޮތުން  ވަނަ   2014ދެނެގަތުމުގެ 
އަހަރު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ރާއްޖެއިން ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމުގެ  

ކައި މަސައްކަތްތަކެއް ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަ
 ކުރެވުނެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސް  ފިޝަރީޒް  ޭބންކްގެ ސަސްޓެއިނަަބލް  ވޯލްޑް  މިގޮތުން 
ދަށުން ރާއްޖެއިން އާންމު ގޮތެއްގައި ޭބނޭ ފާނައިގެ ސައިޒް ތަކަށް އަންނަ ަބދަލު ދެނެގަތުމެގެ  

އަޅާފަ ތަކުގައި  ސަރަޙައްދު  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ކަލެކްޓަރ  ގޮތުން  އަދި  ކޮށިތަކަށް  ފާނަ  އިވާ 
ދަތުރު( ޒިޔާރަތްކޮށް ފާނައިގެ   2އަތޮޅައް    2ވެސަލްތަކުގައި ފާނަ ގަންނަ ސަރަޙައްދުތަކަށް )

ސައިޒް ސާމްޕްލިންގް ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ. މީގެ 
ފާނަ   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤަވާއިދުގައި  ސައިޒް  އިތުރުން  ކުރެވޭނެ  އެކްސްޕޯޓް  އަދި  ޭބނޭނެ 

އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  މުރާޖާ  ލިމިޓްތައް 
ވަނަ އަހަރު މެޗޫރިޓީ    2019،  އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި

ކުރެވިފައިވާ   ފުރިހަމަ  ފާނަ  4ސްޓަޑީ  އިތުރުން  ކުރެވޭ ާބވަތުގެ  ޓާގެޓް  މަސްވެރިކަމުގައި   
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މުހިންމު އެހެނިހެން ާބވަތްތަކުގެ ފާނައިގެ މެޗޫރިޓީ ސްޓަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  
ސަރަޙައްދު ދިގުމުއްދަތައް    5އަދި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހިމާއަތް ކުރެވިފައިވާ  

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް، މީގެ   2ކުގެ ދަށުން،  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރޭވުނު މަސައްކަތްތަ
އެހެން   1ތެރެއިން   އަދި  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތް  މޮނިޓަރިންގްގެ  ސަރަޙައްދުގެ 

 ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ )ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ  13.1.2.2

  2020ރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުން އަންނަ މިންވަރު ެބލުމުގެ މަސައްކަތުން  ފަ
ކުރާ   މަސްދޯނިފަހަރުން  ވަމުންދާ  ހަރަކާތްތެރި  އަތޮޅުގައި  ހދ.  ވަނީ  ކުރީކޮޅު  އަހަރުގެ 
  ދަތުރުތަކާއި ާބނާ މަހުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ނެގިފައެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ 

ގެ ސަަބުބން ކުރުމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން ވަނީ ފަސްކޮށްލެވިފައެވެ.   19-ދަތުރުތައް ވަނީ ކޯވިޑް
ދިގުމިން އަދި  ަބރުމިން  މަހުގެ  އިތުރުން  ާބވަތްތަކުގެ  މަހުގެ  ކުރެވޭ  ،  ޭބނޭ  މަސްވެރިކަން 

ދެ ކުރެވެމުން  ރިކޯޑް  އާލާތްތައް  ބޭނުންކުރާ  ޭބނުމުގައި  މަސް  އަދި  އެވެ.  ސަރަޙައްދުތައް، 
ާބވަތްތައް   ޭބނޭ  މަސްވެރިކަމުގައި  އަދި  މިންވަރު  ކުރެވޭ  ފަރުމަސްވެރިކަން  ރާއްޖޭގައި 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ނެގުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް  

ވްސް މެރިން  ފަރުމަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ވަނީ މޯލްޑި
 ސައިންސް ސިމްޕޯސިއަމް ގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.

 މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ )ރެކްރިއޭޝަނަލް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް  13.1.2.3

ގޮތުގައި   ފިޝަރީޒްގެ  ރެކްރިއޭޝަނަލް  ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން،  ކުރާ  ފިލުވުމަށް  މުނިފޫހި 
ދަތުރުތަކެއް ރާއްޖޭގައި   އޮްބޒާވަރ  ދެނެގަތުމަށް  މައުލޫމާތު  ެބހޭ  މަސްވެރިކަމާ  ކުރެވެމުންދާ 

އަހަރަށް ރޭވިފައި ވީ ނަމަވެސް ކޯވިޑް  2020އަދި ވޯރކްޝޮޕެއް   ގެ ސަަބުބން   19-ވަނަ 
ދިމާވެފައިވާ ހާލަތާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އޮްބޒާވާރ ދަތުރުތަށް  

ލަތުގައި މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސްވެރިން އަމިއްލައަށް ނުކުރެވޭ ހާ
 ފުރަން އުނދަގޫ ނުވާނެ ސާރވޭ ފޯމެއް ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ.

 ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާ  13.1.2.4

ކުރަން ފެށުނު  ގެ ކުރީގެ އަހަރު ތަކުގައި އެކްސްޕޯރޓް ވިޔަފާރިއަށް އަމާޒު ކޮށްގެން    1990
ަބޓާއި ފަޅު   ކަމަށްވާ ކަނޑު  ާބވަތެއް  ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ދެ 
ަބއިނަލްއަޤްވާމީ   ަބއިވެރިވާ  ރާއްޖެ  ކުރުމަށް،  ކޮންޓްރޯލް  ވިޔަފާރި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ަބޓުގެ 

އެ ޓްރޭޑުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އޮން  "ކޮންވެންޝަން  ކަމަށްވާ  ންޑޭންޗަރޑް މުއާހަދާއެއް 
  2019ގައި ވަނީ    2ސްޕީޝީޒް އޮފް ވައިލްޑް ފޯނާ އެންޑް ފްލޯރާ" )ސައިޓީސް( ގެ ޖަދުވަލު  
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އަހަރުގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައެވެ. މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އަދި މައުލޫމާތުގެ 
އެ ފަރާތްތަކާ  ކުރާ  އެކްސްޕޯޓް  ހުއިފިލަނޑާގެ  ރާއްޖޭގައި  ވަނީ  ނެގުމަށްޓަކައި  އްކޮށް 

ވޯރކްޝޮޕްއެއް ޭބއްވިފައެވެ. މި މަސްވެރިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި 
ތ. އޮމަދޫ، ތ. ހިރިލަންދޫ، އަދި ތ. ކިނިބދޫގައި ޙަރަކާތަތެރިވާ ހުއިފިލަނޑާ މަސްވެރިކަންކުރާ 

ކޯވިޑް ކުރެވިފައެވެ.  ަބއްދަލު  ވަނީ  ކުރ19ި-ފަރާތްތަކާއި  ސަަބުބން  ދަތުރުކުރުމުގެ  ގެ  މަތިވި 
ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ރ. އަތޮޅު އަދި ލ. އަތޮޅަށް ރާވާފައިވާ ދަތުރުތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. 
ހައިޞިއްޔަތުން   އޮތޯރިޓީގެ  ސައިންޓިފިކް  ސައިޓީސްގެ  ގުޅިގެން،  ނިންމުމާ  މި  އަދި، 

ހާލަތު މަސްވެރިކަމުގެ  ަބދަލުތަކާއި،  އަންނަ  އާާބދީއަށް  ިބނާކޮށް ހުއިފިލަނޑާގެ  މައްޗަށް  ގެ 
ކުރެވިފައިވާ   ލިސްޓް  ސައިޓީސްގައި  ވަނީ  ރިޕޯޓު  ފައިންޑިންގ"  ޑެޓްރިމެންޓަލް   2"ނޮން 
ިބނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވ. އަތޮޅުގައި     3ާބވަތުގެ ހުއިފިލަނޑާއަށް 

ގައި ހުއިފިލަނޑާ  ސައިޓެއްގައި ވަނީ އިންވާރޓިްބރޭޓް ސާރވޭ އެއްގެ ދަށުން އެ ސައިޓް ތަކު
ާބވަތެއްގެ ހުއިފިލަނޑާ ސްޕެސިމެން ފިކްސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    5ހުރި ނެތްވަރު ަބލާފައެވެ.  

 ކުރެވެމުން ދެއެވެ. 

 

 ކަނޑުގެ މާހައުލީ ނިޒާމާއި )އީކޯސިސްޓަމްސް( ގުޅޭ ދިރާސާ މަސައްކަތް  13.2

ކަމުގައި ނުހިމެނޭ  ނެތި ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކާއި، މަސްވެރި 
 މާހައުލީ ނިޒާމަށް މުހިންމު ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް  

   މިޔަރުގެ ދިރާސާ  13.2.1.1
މިޔަރު އާާބދީގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އަދި، މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް  

ބެލުމަށްޓަކައި އޮްބޒާވަރ ދަތުރުތަކެއް ވަނީ  އިތުރުވެގެން ދިޔުމުން ރާއްޖޭގައި މިޔަރުގެ ހާލަތު  
ރޭވިފައެވެ. ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން، ފާނަ މަސްވެރިކަން، ކަނޑުމަސްވެރިކަން، އަދި މުނިފޫހި  
އަދި   'އިންޓަރެކްޝަން'  މިޔަރުގެ  ދަތުރުތަކުގައި  އޮްބޒާވަރ  މަސްވެރިކަމުގެ  ކުރާ  ފިލުވުމަށް 

 ނެއެވެ.'ޑެޕްރެޑޭޝަން' މައުލޫމާތު ނެގިގެން ދާ
 

 ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  

 ކޮރަލް ބްލީޗިންގ ޓާސްކްފޯސް  13.2.2.1

ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ގާ ހުދުވުން ލަފާކުރުމަށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހިންގާ ނޭޝަނަލް  
އޯޝަނިކް އެންޑް އެޓްމޮސްފެރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ނޮއާ( ގެ ކޮރަލް ރީފް ވޮޗް އިން  

ހަމައެއާއެކު   2020 އެވެ.  ދިޔަ  ކުރެވެމުން  ޗެކް  އާދޭތޯ  ަބދަލު  ފަރުތަކަށް  އަހަރުވެސް 
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ސްކްފޯސްގެ މީޓީއެއް މާރޗް މަހުގައި ޭބއްވުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަަބުބން  ޓާ
 މީޓީން ޭބއްވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

 

 ނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް  13.2.2.2
 

ސައިޓެއް    6ވަނަ އަހަރު ދާއިމީ ގޮތެއްގެ މަތިން މޮނިޓަރ ކުރެވެމުން އަންނަ  1998ރާއްޖޭގައި  
ސައިޓް ކަމަށްވާ    3ޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކ. އަތޮޅުގެ  މޮނި

ސައިޓް   3އުދަފުށި، އެނޫބދޫ ފަރު އަދި ަބޑޮސް ދިރާސާކޮށް ެބލުނެއެވެ. އަދި ވ. އަތޮޅުގެ  
 ކަމަށްވާ އަންަބރާ، ވައްޓަރު އަދި ފޮތްތެޔޮ ދިރާސާކޮށް ެބލެވިގެން ދިޔައެވެ.  

އި އިކްރީއާ ގުޅިގެން ޖީ. ސީ. އާރް. އެމް. އެން.ގެ ސައުތް އޭޝިޔާ ގެ ޖެނުއަރީގ2020ަ
ރީޖަނަލް މީޓިންގއެއް ާބއްވާ ގްލޯަބލް ކޮރަލް ރީފް ސްޓޭޓަސްއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް 

   މި ރީޖަންގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކުރެވިދާނެ ގޮތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެއެވެ.

 ކޮރަލް ޑޭޓާ ބޭސް  13.2.2.3

ކޮރަލް ޑޭޓާ ޭބސްގެ ހިންގުމާ ެބލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް  
އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރަމުންނެވެ. މި ޑޭޓާޭބސް ކުރިއެރުވުމަށް އެ ޑޭޓާ ޭބސްގައިވާ މައްސަލަތައް 

 ހޯދުމުގެ  ފާހަގަކޮށް ހައްލުކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެއެވެ. އަދި ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް
ކުރުމުގެ  އެއްތަން  މައުލޫމާތު  މެރިން  އެންމެހާ  ރާއްޖޭގެ  ކުރިއަށެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތް 
މަސައްކަތުގެ ދަށުން ްބލޫ މެރިން ފައުންޑޭޝަންގެ މޫދުވިނަ މޮނިޓަރކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ޑޭޓާ 

 ޭބސް ތެރެއަށް ލެވިގެން ދިޔައެވެ.
 

އް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް )ކޮރަލް  ހަލާކުވެފައިވާ އަދި ހަލާކުވަމުންދާ ފަރުތަ  13.3
 ރީފް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރިސްޓޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް( 

 ހަލާކުވަމުންދާ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ފަރުތައް ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
ކޯވިޑް ޕެންޑެމިކް އަދި ފުރަަބންދާ ގުޅިގެން މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަހަށް 
ޖައްސާލެވިފައެވެ. މަނިޔަފުށީގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން 

ތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ދަތުރު ނުކުރެވުމުގެ ސަަބުބން ރެކޯޑް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތު
ލުއި ދިނުމާއެކު މި މައުލޫމާތު ނެގުން ވަނީ ފެށިފައެވެ.  ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަސް ފުރަބަންދަށް 
ތަކެއްތޯ  މަސައްކަތް  ކުރެވޭ  ފުޅާކޮށް  ކިހާ  މަސައްކަތަކީ  ކުރުމުގެ  ރީހެިބލިޓޭޓް  ފަރުތައް  ރާއްޖޭގައި 

ޭބއްވުމަށް ރޭވުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑްގެ ފުރަަބންދާ ގުޅިގެން މި ދެނެގަތުމަށް ޖޫންގައި ވޯކްޝޮ ޕެއް 
ވޯކްޝޮޕް އޮކްޓޯަބރަށް ފަސްކޮށް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވުނު އޮންލައިން ވޯކްޝޮޕެއް ގޮތުގައި ކުރިއަށް 
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 ގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސީ.އެސް.އައި.އާރ.އޯ އާ އެކު ކުރަން ފެށި މަޝްވަރާތައ2019ްގެންދެވުނުއެވެ.  
ތެރޭގައި   މަޝްވަރާތަކުގެ  މި  ދިޔައެވެ.  ގޮތް 2021ކުރިއަށް  އާލާކުރެވޭނެ  ފަރުތައް  ރާއްޖޭގެ  ގައި 
 ދިރާސާކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ޭބއްވުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 

 ސެޓްލްމަންޓް އެންޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް ދިރާސާކުރުން.ކޮރަލް  
ދެނެގަތުމަ ރޭޓް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  އަދި  ސެޓެލްމަންޓް  އަތޮޅުގެ  ރާއްޖޭގެ  ކ.  ޕައިލެޓް   4ށް  ފަރެއް 

ޕްލޭޓް  އަދި އޯގަސްޓް/ސެޕްޓެމްަބރގައި ސެޓެލްމަންޓް  ކުރެވުނެވެ. މި ފަރުތަކުގައި ފެްބރުއަރީ/މާރޗް 
ޖަހާ ބަދަލުކޮށް ސަރވޭތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އަދި މިހާރު ދަނީ ފެްބރުއަރީ/މަރޗްގައި ޖެހި ސެޓެލްމަންޓް 

 ފަ ހުރިތޯ ަބލަމުންނެވެ. ޕްލޭޓް ތަކުގައި ކުދި މުރަކަ ޖަހާ

 މެރިކަލްޗަރާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  13.4

ގެ ނިޔަލަށް މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  2020 
 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 

އެހީގައި    ފެށި   ގައި  2013  ޖެނުއަރީ̪  އިންޓަރނޭޝަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އިފާޑް(ގެ 
ގައި  2020ޖޫން    30މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރްޕރައިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮޖެކްޓްގް ލޯން ކްލޯސިންގ ީޕރިއަޑް  

  ޒުވާނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި  ̪ ފުޅާކޮށް  ރަކާތްތައްޙަ  ވަނީ ނިމިފައެވެ. މެރިކަލްޗަރގެމިހާރު  ހަމަވުމާއެކު ްޕރޮޖެކްޓް  
ފެށި މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ މުހިންމު ހަރަކާތައްތަކެއް    އަމާޒުގައި  ދިނުމުގެ  ހޯދައި  ވަޒީފާ  އާއި  އާމްދަނީ  މިދާއިރާއިން

މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ހުޅުލޭގައި  ކ.  އަދި  މަނިޔަފުށި  ކ.  ދަނބިދޫ،  ލ.  ކަލައިދޫ،  ލ.  އިސްދޫ،  ލ. 
ތެރެއިން   ވަނީ  2020ްޕރޮޖެކްޓްގެ  ގެންދެވިފައި  ކުރިއަށް  އަހަރު  އަހަ  2019  ̪ވަނަ  ްޕރޮޖެކްޓް  ވަނަ  ރުގެ 

ތަކެތި   ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެންމެހައި  ްޕރޮޖެކްޓްގެ  މި  އިތުރުން  މަސައްކަތުގެ  ނިންމުމުގެ  ރިޯޕޓް  އޮޑިޓްކޮށް 
 މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

 

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް  

މެރިކަލްޗަރގެ   ކޮށް،  ދިރާސާތައް  ގޮތުގައި މެރިކަލްޗަރ  މަރުކަޒެއްގެ  އުނގަންނައިދޭ  ހުނަރުތައް 
މަނިޔަފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި 

ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް އުމްރާނީ  ހިންގާ ސަސްޓެއިނަަބލް ،  ކުރަންޖެހޭ  އެހީގައި  ޭބންކުގެ  ވަރލްޑް 
 2020ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.    2020 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން  ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް 

އަހަރު ނިމުނު އިރު މިމަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމެން ކައިރިވެފައެވެ. މިފެސިލިޓީގައި ހިމެނޭ ަބއިތަކަކީ 
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ލާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތައް ތިޭބ ގެ، މިސްކިތް،  ލެޯބޓްރީ، ދިރޭ ކާނާ އާ
ފެސިލިޓީ  ،ގްރީންހައުސް ގެންގުޅޭ  ްބރޫޑްސްޓޮކް  ކުރެވޭ ،  ގުދަން،  މިހާރު  އިތުރުން،  މީގެ  މިއެވެ.  

ވިއުގައާއި ފެނުގެ  ކަރަންޓާއި  މަނިޔަފުށީގެ  ދަށުން  މިހާރަށްވުރެ ،  މަސައްކަތްތަކުގެ  ނިޒާމު  ނަރުދަމާ 
 ރަނގަޅު ކުރެވޭނެއެވެ.  

ކުރިމަތި އައިސް  ފަހަކަށް  ގެނައުމުގެ މަނިޔަފުށްޓަށް  ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  ގިރުމުގެ  ރަށް  ވަމުންދާ 
ގޮތުން، ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އަށް ބޭނުންވާ އީ.އައި.އޭ ވަނީ ފޯސައިޓް ސާރވޭޔާރސް ކުންފުންޏާ 

ވަނީ   2020ހަވާލުކޮށްގެން   ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކޯސްޓަލް  އަދި  ހަދާފައެވެ.  އަހަރު 
 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.އެމް.ޓީ.ސީ. ސީއާ 

 

 ފާނަ އާލާ ކުރުމުގެ ދިރާސާ  

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާލާކުރެވިދާނޭ ާބވަތެއް ކަމަށްވާ ކަސްފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް 
މަސައްކަތްތަކުގެ   2020 ކުރެވުނު  މިގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ތެރޭގައިވެސް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މޫދުގައި  ގެންގުޅުމަށް  މިތަކެތި  ގަނެ،  )ްބރޫޑްސްޓޮކް(  ފާނަ  މައި  ބޭނުންކުރާ  ވިއްސުމަށް  ތެރޭގައި، 
އަޅާފައިވާ ކޮށްޓަށް ހާނުވައި، ފާނަ ިބސް ދޫކުރާ މޫސުމުގައި ިބސް ނަގައިގެން އެއްގަމު ޓޭންކުތަކުގައި 

ކުރެވެނީ މިހާރު  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ކުރެވުނެވެ.  ޮބޑެތި  ފާނަ   ގެންގުޅެ  ކުދި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ 
 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ  ކުރުމަށްޓަކައި،  ތަޖުރާިބ  ޮބޑުކުރުން  ފާނަ  ސައިޒަށް  މާކެޓް  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ 
ފާނަ ކޮށި ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   25ގޮޅީގެ އިތުރު    8ކުންފުންޏަކުން  
ގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވުނެވެ.  އދ. މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ، ދަނގެތި،    2020ށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަ

ފަރާތަކަށް ކޮށްޓާއި ކުދި ފާނައާއި ފާނަ ޮބޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކާނާ   20އަދި ދިގުރަށަށް އަމާޒު ކޮށްގެން  
ންގުނެވެ.  މިގޮތުން ގައި އަމަލީ ގޮތުން ހ2020ިފޯރުކޮށްދީގެން  ހިންގުމަށް ރޭވުނު ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓު  

ފާނަ ކޮށި އެޅުނެވެ. އަދި   4ފާނަ ކޮށި، ދަނގެތީގައި    5އޮމަދޫގައި     ،ފާނަ ކޮށި  7އދ. މަހިަބދޫގައި  
ފަރާތަކަށް ކުދި ފާނައާއި ކާނާ ފޯރުކޮށްދީގެން ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ   4ފަރާތަކަށާއި އޮމަދޫގެ    7މަހިަބނދޫގެ  

 ރެވުނު ަބއެއް  ފާނަ މިހާރުވަނީ ވިއްކާލެވިފައެވެ.މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މަހިަބދޫގައި ޮބޑުކު

 ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ 
ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މާހައުލުން ލިޭބ ލަނޑާގެ ދެާބވަތެއް ކަމަށްވާ ފަޅުަބޓާއި ކަނޑުަބޓު އާލާކުރުން މުޅިން 
އެއްގަމު  މަނިޔަފުށީގައި  ހޯދައި  އެއްޗެހި  މައި  ކަނޑުަބޓުގެ  ފެށުމަށްޓަކައި  ކުރަން  ތަޖުރިާބ  އަލަށް 

ކަނޑުަބޓު   ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  އަދި  ގެންގުޅެވުނެވެ.  ވަނީ ޓޭންކުގައި  ތަކުގައި  ޓޭންކު  އެއްގަމު 
 ވަނަ އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  2020ވިއްސާފައެވެ. މިތަޖުރިާބތައް 
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 ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުން.   
އާލާ  ކާނާ  ދިރޭ  ޭބނުންވާ  ތަކުގައި  މަރުހަލާ  ފުރަތަމަ  ހަޔާތުގެ  ާބވަތްތަކުގެ  ވިއްސާ  މަނިޔަފުށީގައި 

ާބވަތެއްގެ   4ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން    2020ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް  
ފައިޓޯޕްލެންކްޓަނާއި، ޒޫޕްލެންކްޓަންގެ ާބވަތެއް ކަމަށްވާ ރޮޓިފަރ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަނިޔަފުށީގައި 

ގޮތަކަށް   އާލާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ފަސޭހަ
 ދިރޭ ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ދިރޭ ކާނާގެ ާބވަތްތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުނެވެ. 

 

 މާނާގަލާގައި މެރިކަލްޗަރ ކުރާ ހެޗަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން.   13.5

   އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމަށް،   މަގުފަހި  ކުރުން  މެރިކަލްޗަރ  ދާއިރާއެއްގައި  ދިރުން ފުޅާ  ޅަ  ާބވަތްތަކުގެ  ކަނޑައެޅޭ 
މަސައްކަތްތައް  އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި، މިތަކެތި އުފައްދާނޭ ހެޗަރީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ 

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ދެ ފިޔަވައްސަށް ަބހާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިހެޗަރީގެ   2020
ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އެންސިލަރީ ފެސިލިޓީތައް ިބނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން،  

ނެރު ކަނޑައި، ޖެޓީ ،  އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވުނެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން
ދިރިއުޅުމަށް  ،  ހަދައި ފިލުވު  2މުވައްޒަފުން  މުނިފޫހި  މުވައްޒަފުން  އިމާރާތަކާއި  މަށް ފަންގިފިލާގެ 

ޚާއްސަކުރެވޭ އިމާރާތަކާއި އޮފީހާއި މިސްކިތާއި އިންޖީނުގެއާއި އާރ.އޯ ޕްލާންޓް ހުންނަ އިމާރާތް ިބނާ  
އެންސިލަރީ  ިބނާކުރެވޭ  މާނާގަލާގައި  ދަށުން،  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މި  އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވޭނެއެވެ. 

ގާއި ފަރުމާކޮށް  ވިއުގަ  ގުޅުވައިދޭ  ކަރަންޓު  ފެނާއި  ކުރެވޭނެއެވެ.  ފެސިލިޓީތަކަށް  އަހަރު   2020މު 
 ނިމުނު އިރު މިމަސައްކަތްތައްވަނީ ނިމެން ކައިރިވެފައެވެ. 

މި މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ކަމަށްވާ ހެޗަރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
 އިއުލާނު ކުރެވިފައެވެ.ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަނީ ފިނޭންސު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރި ކޮށް  2020
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 ހުޅުމާލޭގައި އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން.   13.6

 އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ ބިނާ ކުރުން.   
 

ގުދުރަތީ  ރާއްޖޭގެ  ސަަބުބން  އެތެރެކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް  ދިރުން  ކަނޑުގެ  ބޭނުމަށް  މެރިކަލްޗަރ 
މާހައުލަށާއި، އެމާހައުލުގައި އުޅޭ ދިރުން ތަކަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އެތެރެކުރެވޭ 

ފަންގިފިލައަށް ިބނާ ކުރެވިފައިވާ   3ދިރުން ކަރަންޓީން ކުރާނޭ ފެސިލިޓީއެއް ވަނީ ިބނާ ކުރެވިފައެވެ.  
ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓީން  ،  މި  ދިރުން  އެތެރެކުރެވޭ  މި   5ޓަނުގެ    5ކުރުމަށް  ރާއްޖެ  ޓޭންކާއި، 

ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ މޫދުލޮނު ފިލްޓަރ ކުރާނޭ ނިޒާމަކާއި، ފިލްޓަރ ކުރެވޭ މޫދު ލޮނު ރައްކާކުރާނޭ 
ޓޭންކު ިބމު އަޑީގައި ހެދިފައި ވެއެވެ. އަދި ޓޭންކުތަކުން ޭބރުކުރާ ލޮނު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް   3

 ކު ިބމު އަޑީގައި ހެދިފައި ވެއެވެ. ޓޭން 3ސާފުކޮށް، ޓްރީޓް ކުރުމަށް 

ކުރާނޭ  ޑައެގްނޯޒް  ަބލިަބލި  ޖެހޭ  ާބވަތްތަކަށް  އާލާކުރާ  ރާއްޖޭގައި  ާބވަތްތަކަށާއި  ކުރެވޭ  ކަރަންޓީން 
ލެބޯޓްރީތަކެއް މިފެސިލިޓީގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ލެޯބޓްރީތަކަށް 

 ޕްމަންޓް މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ބޭނުންވާ ަބއެއް އިކްވި

  

 އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ ހިންގުން.   
ފާނަ ޮބޑުކުރާ ފަރާތްތަކެއް  ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން

ގެނެސް މިފެސިލިޓީގައި ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކުދި ފާނަ     2020އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި،  
ކަރަންޓީން ކުރެވުނެވެ. މިފާނަތައް މަނިޔަފުށީގައި ގެންގުޅުމަށްފަހު އދ. އަތޮޅުން ހޮވާލެވިފައިވާ ފާނަ 

 ޮބޑުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 

 

 ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް  13.7

ންދާ އެމް.އެމް.އެސް.އެސް ގެ ތިންވަނަ ސިމްޕޯސިއަމް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެއަހަރުން ާބއްވަމުން ގެ   2016
އާ ގުޅިގެން ސިމްޕޯޒިއަމް ބޭއްވިފައިވަނީ  19- ގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ކޮވިޑް 2020އޮކްޓޯަބރ 

މި   13އިން    12ޑިސެމްަބރ   ދެމިގެންދިޔަ  ދުވަހަށް  ދެ  މެދުވެރިކޮށެވެ.  )ޒޫމް(  ޕްލެޓްފޯމް  އޮންލައިން  އަށް 
ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅިގެން ދިއައެވެ. މި ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަރުތައް   34ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ    5މްޕޯޒިއަމްގައި  ސި

ިބޔަ   އުޅޭ  އިއާދަކުރުން، ފަރުތަކުގެ ދިރުން، ކަނޑޫފަލާއި މޫދުވިނި، މެގަފޯނާ )ކަނޑުގައި  ކުރުމާއި  މޮނިޓަރ 
 ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް ހިމެނެއެވެ. މި އަހަރުގެ  ދިރުންތައް(، އަދި މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމުގެ

ސިމްޕޯސިއަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އްެބސްޓްރެކްޓްތައް ރިވިއު ކުރެއްވި، ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީން، މި 
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ކަން ވަނީ ފާހަގަ  ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅުނު ދިރާސާތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ކޮލިޓީ ދިރާސާ ތަކެއް
 ކުރައްވާފައެވެ.

މާހައުލާއި  ކަނޑުގެ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  މަޤްޞަދަކީ  ސިމްޕޯޒިއަމްގެ  މި  ޭބއްވެމުންދާނެ  އަހަރު  އެއް  ދެއަހަރުން 
ވަސީލަތްތަކާއި ދިރުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވެމުންދާ ދިރާސަތަކުގެ މައުލޫމާތު ަބދަލުކޮށް، އެ ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާ 

އި ހިއްސާކުރުމުގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖޭގައި މެރިން ސައިންސްގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމެވެ. މޯލްޑިވްސް މެރިން  އާއްމުންނާ
ކަމުން ަބއްދަލުވުން  ހަމައެކަނި  މިފަދަ  ާބއްވާ  ރާއްޖޭގައި  ދާއިރާއިން  މި  އަކީ  މިއީ ،  ސައިންސް ސިމްޕޯޒިއަމް 

ތްތަކާއި ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ލިިބގެން ދިޔަ  ރާއްޖޭގައި މެރިން ސައިންސުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަ
 ފޯރަމެކެވެ.

 ޖެނުއަރީ

މަސައްކަތް   .1 ހަރުކުރުމުގެ  ފްރެގްމެންޓްސް  ކޮރަލް  މޮނިޓަރކޮށް  ނާސަރީ  ކޮރަލް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ފަރުގައި  މަނިޔަފުށީ 
މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް  ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.   07ކުރުމަށް ޖެނުއަރީ 

، هللاއެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލީ ޝުމައިސް އަބްދު،  މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އަންގީލާ

ފީލްޑް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރަނީން އައިޝް، އަދި އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ތުހުފާ  
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

ގައި ނޯރތް    2020ޖެނުއަރީ    9ގެ ދަތުރެއް    ،2ލެގް    -ބްލޫ ްޕރޮސްެޕރިޓީ ޖެނުއަރީ ކޮރަލް ރީފް އެކްސްެޕޑިޝަން   .2
މެރިން   އެސިސްޓެންޓް  ވަޑައިގަތީ  ބައިވެރިވެ  ފަރާތުން  މިސެންޓަރުގެ  ދަތުރުގައި  މި  ކުރެވުނެވެ.  އަށް  އަރިއެޓޯލް 

  އައިމިނަތު އަންގީލާ އަދި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ނިޒާމް އިބްރާހީމްއެވެ. ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ
  - ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބްލޫ ޕްރޮސްެޕރިޓީ ކޮރަލް ރީފް އެކްސްެޕޑިޝަން   .3

ދަތުރެއް    2ލެގް   އަދި    19ގެ  ކުރެވުނެ   2020ޖެނުއަރީ    29ޖެނުއަރީ  ބައިވެރިވެލެއްވީ  ގައި  މިދަތުރުގައި  ވެ. 
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ ޢާމިރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލީ   މިސެންޓަރުގެ މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް 

ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޝްވާޤު އިސްމާޢީލް، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ  هللا، ޝުމައިސް ޢަބްދު
 ނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޖީބު އެވެ. ޝިރާޒު އަދި ސީ

ގައި    22މަނިޔަފުށީ ފަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީ މޮނިޓަރ ޑޭޓާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖެނުއަރީ   .4
އިޝް، މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ފީލްޑް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރަނީން އަ

ޒާނާ ޝިރާޒު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު  އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް 
 އަންގީލާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

 ފެްބރުއަރީ
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  06ފެބްރުއަރީ މަނިޔަފުށީ ފަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީ މޮނިޓަރ ކޮށް ޑޭޓާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް   .5
ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ހަނާ ޢާމިރު އަދި  

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. هللا އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޢަލީ ޝަމައިސް ޢަބްދު
  11މޮނިޓަރކޮށް ޑޭޓާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ  މަނިޔަފުށީ ފަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީ   .6

ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް  
އެސިސްޓެން  ޝިރާޒު،  ޒާނާ  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  އަންގީލާ،  އައިމިނަތު  މެރިން  އަލްފާޟިލާ  ޓް 

 ބަޔޮލޮޖިސްޓް މިޝްކާ އަޒްލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 
ކުރުމަށް    1ސަރަޙައްދެއްގައި ކޮރަލް ސެޓެލްމަންޓް ްޕލޭޓް ބެހެއްޓުމަށާއި ރެކްރޫޓްމަންޓް ސާވޭ ފޭސް  4ކ. އަތޮޅުގެ   .7

ބަ  20އިން    16ފެބްރުއަރީ   ފަރާތުން  ސެންޓަރުގެ  މި  މިދަތުރުގައި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  އިވެރިވެލެއްވީ  އަށް 
މިސެންޓަރުގެ މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ ޢާމިރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އައިމިނަތު 
އަންގީލާ،  އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް މިޝްކާ އަޒުލީ، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޝުމައިޝް 

ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ ޝިރާޒު އަދި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާމް އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް މެރިން  هللا، ޢަބްދު
 އެވެ.

ފެބްރުއަރީ   .8 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ  ކޮރަލް ނާސަރީ  ބެހެއްޓިފައިވާ  ފަރުގައި  ގައި    27މަނިޔަފުށީ 
އެ ފަރާތުން  މިސެންޓަރުގެ  މިދަތުރުގައި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މަނިޔަފުއްޓަށް  މެރިން  ސިސްޓެންޓް 

މެރިން   އެސިސްޓެންޓް  ޝިރާޒު،  ޒާނާ  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  އަންގީލާ،  އައިމިނަތު  އަލްފާޟިލާ 
 ބަޔޮލޮޖިސްޓް މިޝްކާ އަޒްލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

 

 މާރޗް

ކުރުމަށް    2ށާއި ރެކްރޫޓްމަންޓް ސާވޭ ފޭސް ސަރަޙައްދެއްގައި ކޮރަލް ސެޓެލްމަންޓް ްޕލޭޓް ބެހެއްޓުމަ  3ކ. އަތޮޅުގެ  .9
އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ މިސެންޓަރުގެ    4އިން    2މާރޗް  

މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ ޢާމިރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އައިމިނަތު އަންގީލާ،   
އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް މިޝްކާ އަޒުލީ، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ ޝިރާޒު، ފީލްޑް  
އޮފިސަރ ޢާޝަތު ރަނީން އައިޝް، ރިސާރޗް އެސިސްޓެންޓް މަރިޔަމް ތުހުފާ އަދި މުހައްމަދު ނައްވާފު ޙުސައިން 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

 ޖުލައި

އަށް ދަތުރެއް    9އިން    7ނިޓަރިންގެ ދަށުން ކ. އަތޮޅުގެ ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޖުލައި  ނެޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮ .10
ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ހަނާ ޢާމިރު، ސީނިއަރ 

ލޮޖިސްޓް އައިމިނަތު އަންގީލާ،  އަދި އެސިސްޓެންޓް  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާމް އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮ
 މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ ޝިރާޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 
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 އޮގަސްޓް

އިން    30ޓައިލްސް ރިްޕލޭސްމަންޓް ދަތުރެއް އޮގަސްޓް    –   1ކޮރަލް ސެޓެލްމަންޓް އެންޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް ދަތުރު   .11
ވެ.  މިދަތުރުގައި މި ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ މިސެންޓަރުގެ  ސެްޕޓެމްބަރ އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެ    01

މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ އާމިރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ ޝިރާޒު، ފީލްޑް  
ން ޒަރީރު، އެސިސްޓެންޓް  އޮފިސަރ އައިޝަތު ރަނީން އައިޝް، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އިރުތިޝާމް ހަސަ

 މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް މިޝްކާ އަޒުލީ، ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާމް އިބްރާހީމް އެވެ. 

 ސެޕްޓެމްަބރ

އިން    07ޓައިލްސް ރިޕްލޭސްމަންޓް ދަތުރެއް ސެްޕޓެމްބަރ    –  2ކޮރަލް ސެޓެލްމަންޓް އެންޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް ދަތުރު   .12
ކުރެވުނެވެ.  މިދަތުރުގައި މި ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ މިސެންޓަރުގެ  ސެްޕޓެމްބަރ އަށް ދަތުރެއް     10

މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ އާމިރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ ޝިރާޒު، ފީލްޑް  
ޝާމް ޙަސަން ޒަރީރު، ސީނިއަރ އޮފިސަރ އައިޝަތު ރަނީން އައިޝް، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އިރުތި

 ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާމް އިބްރާހީމް އެވެ.

 އޮކްޓޯަބރ

އޮކްޓޯބަރ   .13 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ  ނާސަރީ  ކޮރަލް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ފަރުގައި  ގައި    05މަނިޔަފުށީ 
އެސި ފަރާތުން  މިސެންޓަރުގެ  މިދަތުރުގައި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މަނިޔަފުއްޓަށް  މެރިން  ސްޓެންޓް 

އަލްފާޟިލާ މިޝްކާ އަޒްލީ، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޒާނާ ޝިރާޒު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް  
 ތުވާ އަޙުމަދު ޝަފީޤު އަދި އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ޙުސައިން މޫސާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

ބެހެ .14 ފަރުގައި  އޮކްޓޯބަރ  މަނިޔަފުށީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ  ނާސަރީ  ކޮރަލް  ގައި     25އްޓިފައިވާ 
ޢާމިރު،  ހަނާ  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  ފަރާތުން  މިސެންޓަރުގެ  މިދަތުރުގައި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  މަނިޔަފުއްޓަށް 

ބަޔޮ މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  ޝިރާޒު،  ޒާނާ  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އަދި  އެސިސްޓެންޓް  އަޒްލީ  މިޝްކާ  ލޮޖިސްޓް 
 އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ތުވާ އަޙުމަދު ޝަފީޤު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ 

 03އިން    28ނެޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގްގެ ދަށުން ވ. އަތޮޅު ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރ   .15
ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ހަނާ ޢާމިރު، ސީނިއަރ ނޮވެމަބރ އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި

ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޖީބު، ރިސާރޗް އޮފިސަރ ސާރާ ހާޝިމް، ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާމް 
ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  ޝިރާޒު،  ޒާނާ  އައިމިނަތު  ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  އިބްރާހީމް، 

 ޙުސައިން މޫސާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.  

 ނޮވެމްަބރ 
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ނޮވެމްބަރ   .16 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ  ނާސަރީ  ކޮރަލް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ފަރުގައި  ގައި     8މަނިޔަފުށީ 
 ޒާނާ  މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް

ޝިރާޒު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް އިރުތިޝާމް ޙުސައިން ޒަރީރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް  
ތުވާ އަޙުމަދު ޝަފީޤު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް މިޝްކާ އަޒުލީ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް  

 މަރިޔަމް ސަރާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 
 

ނޮވެމްބަރ   .17 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ  ނާސަރީ  ކޮރަލް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ފަރުގައި  ގައި     25މަނިޔަފުށީ 
މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް މަރިޔަމް 

ޒާނާ ޝިރާޒު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ހުސައިން މޫސާ   ސަރާ، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް
 އަދި މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް ހަނާ ޢާމިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

 ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  ވަނަ އަހަރު    2021 14

 ރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެމް.އެމް.އާރ.އައި. އިން ކު 14.1

 މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް  

 މާކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް(  14.1.1.1

 ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ާބނާ ާބވަތްތަކުގެ ަބއޮލޮޖިކަލް ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް  •

އަށް   އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ރާއްޖެއިން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ހިސާބުތަކަކީ  ނަގާ  ޕްރޮގްރާމުން  މި 
ވަނަ އަހަރުވެސް ނުހުއްޓައި ކުރިއަށް    2021ހުށައަޅަންޖެހޭ ހިސާުބތަކެއްކަމުން މިމަސައްކަތް  

ރޭވިފައިވެއެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ގެންދިއުމަށް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް    މިގޮތުން 
ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ޚަރަދުކޮށްގެން  ަބޖެޓުން  ސަރުކާރު  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓުން 

 ސާމްޕްލަރުން ގާއިމްކޮށްގެން މި ހިސާުބތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

 ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ާބނާ ކަޅުިބލަމަހުގެ ސީ.ޕީ.ޔޫ.އީ ސްޓެންޑަރޑައިޒް ކުރުން •

ން ހެދިފައިވާ ސްޓެންޑަރޑައިޒްޑް ސީ.ޕީ.ޔޫ.އީ ސީރީސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ  މި މަސައްކަތުގެ ދަށު
ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައިއެވެ. މިގޮތުން    2021ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  

އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ޑޭޓާ ހޯދައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ހެދުން، އަދި ހުރި ޑޭޓާތައް އިތުރަށް  
ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއިން ލިިބފައިވާ، މިކަމަށް  ކުރުން  ސާފު

 ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޑޭޓާތައް ޑޭޓާޭބސް އަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
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ގެ • ފަރާތުން    އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ރާއްޖޭގެ  ަބއިވެރިވެ،  ޕާޓީތަކުގައި  ވަރކިން  ކަމާއިގުޅޭ 
 ދާސްތައް ހުށައެޅުންހުށައަޅަންޖެހޭ ކަރު

އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ކަމާއިގުޅޭ ސައިންޓިފިކް ވަރކިން ޕާޓީ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން  
ނެވެ.  އިން  އިންސްޓިޓިއުޓް  ރިސަރޗް  މެރިން  މޯލްޑިވްސް  ހުށައަޅަނީ  ކަރުދާސް  ަބއިވެރިވެ، 

ދަލުވުންތައް ތިރީގައި ވަނީ އެވެ. ވަނަ އަހަރު ަބއިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަބއް  2021މިގޮތުން  
މި ވަރކިން ޕާޓީ ތަކަކީ ކަމާއިގުޅޭ އެކިއެކި މަސްވެރިކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކާއި  
ތަފާސްހިސާުބތައް މުރާޖައާކޮށް ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް ހަދައި، ދޭން ޖެހޭ އެކި މެނޭޖްމަންޓް ލަފާ  

 .ދިނުމަށް ާބއްވާ ަބއްދަލުވުންތަކެވެ 
 ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް )ޑޭޓާ ޕްރެޕަރޭޓަރީ މީޓީން( -
 ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް )ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް މީޓީން(  -
 ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ނެރީޓިކް ޓޫނާސް -
 ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ިބލްފިޝް  -
 ވަރކިން ޕާޓީ އޮން އިކޯސިސްޓަމް އެންޑް ަބއިކެޗް -
 އޮން ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސްވަރކިން ޕާޓީ  -

 

މި   • އަދި  ަބއިވެރިވުން  ަބއްދަލުވުމުގައި  ގެ  ކޮމިޓީ  ސައިންޓިފިކް  ގެ  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 
 ަބއްދަލުވުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

މި ަބއްދަލުވުމަކީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ މި ަބއްދަލުވުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމެކެވެ.  
ގެ އެކި އެކި ވަރކިން ޕާޓީތަކުން އެއަހަރު ހެދި ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓްތަކާއި ވަރކިން ޕާޓީތަކުން  

ސްވެރިކަމުގެ ާބވަތްތަކުގެ އެކުލަވާލި މެނޭޖްމަންޓް ފިޔަވަޅުތައް މުރާޖައާ ކޮށް އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ މަ
ސްޓޮކުގެ ހާލަތާއި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ މަސްވެރިކަންތައް މެނޭޖްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި 
ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަން އަށް ލަފާ ދޭ ަބއްދަލުވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ މެންަބރު 

އި އެ މަސްވެރިކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ގައުމުތަކުގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މަސްވެރިކަންތަކާ
ސައިންސް ގެ މަސައްކަތްތައް އަދި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ މެނޭޖްމަންޓް ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް  

 އެ ގައުމުތަކުން ކުރި މަސައްކަތްތައް ހުށައަޅާ ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓު ހުށައެޅުން އޮވެއެވެ.

އްދަލުވުމާއި، ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަން ގެ ޚާއްސަ ަބއި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ  އަ •
 ަބއިވެރިވުން 

އައި.އޯ.ޓީ.ސީ އިން ބަލަހައްޓާ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީގެ ހާލަތު 
އާާބދީ  ކަންނެލީގެ  ރީނދޫއުރަހަ  ސަަބުބން،  ދިއުމުގެ  އަށް  ދަރަޖަ  ރަތް  ދައްވެ، 

އަދި ރީ ކުރުމަށް އިއާދަކުރުމަށްޓަކައި،  ނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް ހަރުދަނާ 
ގޮސްފައިވާތީ،   އަހަރުތަކެއް  އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިިބ  މަސައްކަތްތަކުން  އެކި  ކުރެވުނު  ޓަކައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، ކޮމިޝަން    2021ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުމުގައި،    2020
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ޖަލްސާއެއް  މި ޖަލްސާ    12  –   8ޭބއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. މިގޮތުން މާރޗް    ގެ ޚާއްސަ  އަށް 
ޑެލެގޭޝަންގައި،   ަބއިވެރިވާ  ފަރާތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖަލްސާގައި  މި  ނިންމުނެވެ.  ޭބއްވުމަށް 

 ސައިންޓިފިކް އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ަބއިވެރިވެއެވެ.
ޭބއްވުމަށް ހަ  2021 ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް މި  ވަނަ އަހަރު  މަޖެހިފައިވާ ކޮމިޝަން ގެ އަހަރީ 

އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ަބއިވެރިވާނެއެވެ. ކޮމިޝަން ގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ  
ގެ   އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ނިންމުމާއި،  ނިންމުންތައް  ނިންމަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާއި 

މަސްވެރިކަ އެ  އަސަރުކުރާ  މަސްވެރިކަންތަކާއި  މަސްވެރިކަންތަކުން  އެ  އަދި  ހިފާ  ންތަކުގައި 
ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ލަފާގެ  ދީފައިވާ  ޕާޓީތަކުން  ވަރކިން  ގުޅޭގޮތުން  ާބވަތްތަކާއި  އެންމެހައި 

 މަސްވެރިކަންތައް މެނޭޖްކުރުމަށް އެކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ. 
 
ޕްރޮ  • ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯރސަސް  ފިޝަރީޒް  ދަށުން  ސަސްޓެއިނަަބލް  ކުރުމަށް  ޖެކްޓުގެ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދިރޭ އެމުގެ ގޮތުގައި މިލްކްފިޝް ބޭނުންކުރުމުގެ ދިރާސާ 
ޭބނުން   )ބޭންގު(  މިލްކްފިޝް  ގޮތުގައި  އެމުގެ  ދިރޭ  މަސްވެރިކަމުގައި  ދޮށީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިރާސާއެއް،   ރިސޯކުރުމުގެ  ފިޝަރީޒް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަސްޓެއިނަަބލް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރސަސް 
ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްރަށުގެ ތެރެއިން ޭބންގު ލިިބދާނޭ  
ތަންތައް ަބލައި ލިޭބނޭ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރުމާއި އެ ތަންތަނުން ލިެބން ހުރި މަސް ހިފައި  

 ދަތުރުތަކެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި އެއްކުރުމަށްފަހު، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގެ
މަޢުލޫމާތާއި  ގުޅޭ  މިންވަރާއި  ޭބނުންކުރެވިދާނޭ  ޭބންގު  ގޮތުގައި  އެމުގެ  ދިރޭ  ދަތުރުތަކުގައި، 

 މަސްވެރިން މި އެމާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. 
 
މަސްވެރިކަ • ކަންނެލީގެ  އަތުނަނުގެ  މަސްވެރިކަމާއި  ހިފޭ  ދޮށީގެ  އަމާޒުނުކޮށް  މުގައި، 

އަދި   ހީވެފައިވާ  ިބރު  ކަމުގެ  ނެތިހިނގައިދާނޭ  މަސްވެރިކަންތަކުގައި  މި  ާބވަތްތަކާއި، 
ހިސާުބ  މަޢުލޫމާތާއި  އެކި  ޭބނުންވާ  ދެނެގަތުމަށް  ގުޅުން  ހުރި  ާބވަތްތަކާއި  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

  މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. ނެގުން. މި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މަސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް ނެގޭނޭ
 
ގެ   • ސިސްޓަމްސް  މޮނިޓަރިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ގެންދާ  ހިންގަމުން  މިނިސްޓްރީއިން 

ސިސްޓަމްތައް   މި  މިގޮތުން  ދިނުން.  ލަފާ  ަބއިވެރިވެ،  ގޮތުން  ޓެކްނިކަލް  މަސައްކަތުގައި 
ދިވެހިރާއްޖެއިން   ކުރުމުގައި،  ކޮންފިގަރ  ޖެހޭ  ެބހެއްޓުމާއި  ހުށައަޅަން  އަށް  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 

މަޢުލޫމާތުތައް، އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި މި ސެންޓަރުން ކުރާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ 
ކަން  ސައްހަ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  މި  ކުރުމާއި  ކޮންފިގަރ  ގޮތައް  ނެގޭނޭ  މައުލޫމާތު  ޭބނުންތެރި 

 ަބއިވެރިވެ ކުރުމާއި ރިޕޯޓު ކުރުން.  ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމުގައި
 

 އެގްޒެކެޓިވް ރިވިއު އޮފް ފިޝަރީ ރިސޯސަސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން •
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަންތަކުގައި ހިފާ ާބވަތްތަކާއި އެ މަސްވެރިކަންތަކުގައި އިންޓަރެކްޓް ކުރާ  
ހާލަތު ފަރުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ާބވަތްތަކާއި،  އެކުލަވާލައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ  ރިޕޯޓު  އަންގައިދޭ   

 ޕަްބޕިޝް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. 
 

ބޭސްޑް   - ފަރުތަކުން ކުރެވޭ ތަފާތު މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ރީފް  14.2
 ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް( 

 ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް 
  ކުރިއަށް ގެންދިއުން މަސައްކަތްފާނައިގެ މެޗޫރީޓީ ސްޓަޑީގެ  •

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ   އެންމެ   4މެޗޫރިޓީ ސްޓަޑީ  ާބވަތުގެ ފާނައިގެ އިތުރުން ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި 
ގިނައިން ޭބނޭ އަދި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ާބވަތް ތަކުގެ މެޗޫރިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 

 ގެންދެވޭނެއެވެ. 

  ދޫކުރަން ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް މޮނިޓަރ ކުރުންފާނަ ިބސް  •

މަސްވެރިކަން  ފާނަ  އެކްސްޕޯރޓް  ރާއްޖެއިން  ފާނަ  ޤަވާއިދުގެ    ކުރުމާއި  ހިމާއަތް ކުރުމުގެ  ދަށުން 
ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވާ ފާނައިގެ ާބވަތް އަދި އަދަދަށް އަންނަ ަބދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން،    5ކުރެވިފައިވާ  

 އަދި ޑައިވް ސެންޓަރ ތަކާއި ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.ރިސޯޓު 

 ޓެގިން ޕްރޮގްރާމްފާނަ  •

ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި ޓާރގެޓް ކުރެވޭ މުހިންމު ާބވަތްތަކުގެ މަހުގެ، "އިންޓަރ އަދި އިންޓްރާ އެޓޯލް 
 ގާ ޓެގްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.ާބވަތެއްގެ ފާނައި 2މޫވްމަންޓް" ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

 

 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ )ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ 
 

ދެނެގަތުމަށާއި  ާބވަތްތައް  ާބނާ  ގޮތާއި،  ކުރެވޭ  މަސްވެރިކަން  ފަރުމަހުގެ  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ކުރެވެމުންދަނީ   ދެނެ  ދެމެހެއްޓެނިވިފަރުމަސްވެރިކަން  މަސްވެރިކަމާގޮތެއްގައިކަން  ޭބނުންވާ   ގަތުމަށް 

ގައިވެސް ކުރިއަށް   2021ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު އަދި ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ދިރާސާ   ދެމިގެންދާ  ދިގު  ކުރެވެމުންދާނެ  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  މަސައްކަތަކީ  މި  ގެންދެވޭނެއެވެ. 

މަޤްޞަކެވެރާމެގްޕްރޮ މައިގަނޑު  މަސައްކަތުގެ  މި  ދަނީ .  ބޭނެމުން  ާބވަތްތައް  ފަރުމަހުގެ  ދަކީ 
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ޭބނު އަހަރަށް  އަހަރުން  ދެނެގަތުމަށް  ކަން  ހަމައިގައި  އަ ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއްކޮށް  މައުލޫމާތު  ންވާ 
ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި   ފިކް ލަފާ◌ިލޫމާތުގެ އަލީގައި މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގަން ބޭނުންވާ ސައިންޓިމަޢު

ދިގުމުއްދަކަށް އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި މި ދިރާސާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް މަސްވެރިކަން ރާވާ 
ޮބޑު މައުލޫމާތު ވަކި ހަމައެއްގައި   ދިނުމުގައި އިތުާބރު   ހިންގަން ޭބނުންވާ ސައިންޓިފިކް ލަފާ ފޯރުކޮށް

މަގުފަހި ކުރެވޭ   ކުރުމެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމް  ދިރާސާ  މި  ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ 
ކުރިއަށް ހިންގަމުންދާ   ދަތުރުތައް  އިން  މިނިސްޓްރީ  އެހީގައި  ޭބންކްގެ  ވޯލްޑް  ގެންދެވޭނީ 

 "ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ދަށުންނެވެ.  

  ލް ދިރާސާތްތަކުގެ ަބޔޮލޮޖިކަފަރުމަހުގެ ދެާބވަ •
ގެ ފަރުމަސްވެރިކަމުގައި އާންމުކޮށް ާބނާ ަބއެއް މަހުގެ ާބވަތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭމި  

އަދި އުމުރު ދެނެގަތުމަށް ޭބނުންވާ އޮޓޮލިތް ނެގުމުގެ އިތުރުން އެ  ވިހާ ސައިޒްތަކާއި، ދުވަސްތައް 
އެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެއްކުރެވޭ   ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެފަރުމަސްތަކުގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ  

ކުރުމަށް ހެދޭ   މައުލޫމާތު އަދި ނަތީޖާއަކީ މަސްވެރިކަން ކުރެވެނީ ދެމެހެއްޓެނިހި ހަމައިގައިކަން ކަށަވަރު
އެހެންކަމުން  އެސެސްމަންޓްތަކަ މައުލޫމާތެވެ.  މުހިއްމު  ބޭނުންވާ  މަސްވެށް  މަސައްކަތަކީ  ރިކަމުގެ މި 

ލަތު އަދި ފަރުމަހުގެ އާާބދީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ރާއްޖޭގެ ފަރުމަހުގެ ޙާ
 މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެވޭނެ މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ. ޚާއްޞައާާބދީއަށް 

 

ފިޝަރީޒް(   މުނިފޫހި  )ރެކްރިއޭޝަނަލް  މަސްވެރިކަމުގެ  ކުރާ  ދިރާސާ ފިލުވުމަށް 
 މަސައްކަތްތައް

ފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތާއި، މި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ   މުނިފޫހި •
އޮްބޒާވަރ  ހިސާުބތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ާބވަތްތައް  އަމާޒުކުރާ  އާލާތާއި، 

ލަތްތަކުގައި މަސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ކުރެވެން ނެތް ޙާއޮްބޒާވަރ ދަތުރު  އަދި  ،  ދަތުރުތަކެއް ކުރުން
 ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

މުއްދަތެއްގައި   • ދިގު  މަސްވެރިކަމުން  މި  ދެނެގަނެ،  ފަރާތްތައް  ޝާމިލްވާ  މަސްވެރިކަމުގައި  މި 
 މައުލޫމާތު ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ނޑާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާހުއިފިލަ 
އެކި   • އަދި  މިންވަރު،  އަންނަ  ކުރަމުން  ރާއްޖޭގައި  މަސްވެރިކަން  ހުއިފިލަނޑާގެ  ސައިޓީސް 

ކަމަށް  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  މި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތައް  އަންނަ  ކުރަމުން  ކަންކޮޅުތަކުގަ 
 ދާނެއެވެ.މައުލޫމާތު ލިޭބ ރަށްރަށަން ދަތުރު ކޮށް މައުލޫމާތު ނެގިގެން 
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މަސްވެރިކަން  • ހުއިފިލަނޑާގެ  ރާއްޖޭގައި  ބިނާކޮށް  މައްޗައް  މައުލޫމާތުގެ  ނެގޭ  ދަތުރުތަކުން 
 ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. 

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ހުއިފިލަނޑާގެ ާބވަތްތައް ހިއްކާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކުން  •
މަސައްކަތްތަކެއް  ހު ޕްރޮސެސިންގް  ޓްރައިލް  ބެލުމަށްޓަކައި  ަބދަލުތައް  އަންނަ  އިފިލަނޑާއަށް 

 ދާނެއެވެ. ކުރިއަށް
އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހިއްކާފައި ހުންނަ ހުއިފިލަނޑާގެ އެކި ާބވަތްތައް ވަކި ކުރަން ނުވަތަ  •

  އެއް ޭބއްވިގެން ދާނެއެވެ. އައި.ޑީ ކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ މައުލޫލޫމާތުގެ ޓްރެއިނިންގް

 ކަނޑުގެ މާހައުލީ ނިޒާމާގުޅޭ ދިރާސާ މަސައްކަތް )އީކޯސިސްޓަމްސް ރިސާރޗް(  14.3

ނުހިމެނޭ    މަސްވެރިކަމުގައި  ބާވަތްތަކާއި،  ހީވެފައިވާ  ބިރު  ކަމުގެ  ހިނގައިދާނޭ  ނެތި 
 މާހައުލީ ނިޒާމަށް މުހިންމު ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް 

 

 މިޔަރުގެ ދިރާސާ  14.3.1.1

މިޔަރުގެ ސަަބުބން ކަނޑުމަސްވެރިކަމަށާއި ފަރުތަކުން ކުރާ ތަފާތު މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ   •
ދެނެގަތު މަސްވެރިންނާ  އަސަރު  ބައިވެރިވާ  މަސްވެރިކަމުގައި  އެކި  މަސައްކަތްތަކެއް  މުގެ 

 ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.
ކު • ދަތިތައް  ރާއްޖޭގައި  ދިމާވާ  ސަބުަބން  މިޔަރުގެ  މަސްވެރިކަމުގައި  ތަފާތު  ރާ 

މިގޮތުން،   ރޭވިފައެވެ.  ވަނީ  ކުރުމަށް  ދަތުރުތަކެއް  އޮްބޒާވަރ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
އަދި ކަނޑުމަހާއި ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް   ފަރުމަސްވެރިކަމާއި ފާނަ މަސްވެރިކަމަށް، 

އަދި ގޯ.ޕްރޯ ކެމެރާ ބޭނުން ކޮށްގެން  ވަނީ ރޭވިފައެވެ.    އަމާޒުކޮށްގެން މައުލޫމާތު ނެގުމަށް 
މަސްވެރިކަން ކުރާ ވަގުތުގައި މިޔަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ެބލުމުގެ މަސައްކަތް މި ދަތުރުތަކުގައި  

 ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.
 

 ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  14.4

 ކޮރަލް ބްލީޗިންގ ޓާސްކްފޯސް 
ރީފް ވޮޗްގެ ފޯކާސްޓްތަކަށް ަބލައި، ގާހުދުވުމުގެ ިބރު އޮތްކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ، ދުރާލައި   ކޮރަލް •

 .ްބލީޗިންގ ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
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 ނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް  
މޮނިޓަރިން ސައިޓް )ކޯއްޓޭ، ގަން، އަދި ވިލިންގިލި(    3އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ    އައްޑު •

 ދާނެއެވެ.  ަބލާ ދިރާސާ ކުރެވިގެން
މޮނިޓަރިން ސައިޓް )ހޮނޑާފުށި، ހިރިމަރަދޫ، އަދި    3ދާއިމީ    އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ  ހދ. •

 ފިނޭ( ަބލާ ދިރާސާ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.
 

ހަލާކުވެފައިވާ އަދި ހަލާކުވަމުންދާ ފަރުތައް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް )ކޮރަލް ރީފް   14.5
 ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރިސްޓޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް( 

 ހަލާކުވަމުންދާ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ފަރުތައް ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
 ނާސަރީ ބެލެހެއްޓާ މަރާމާތުކުރުންމަނިޔަފުށީގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަލް  •
ހެދިޮބޑުވުން   • މުރަކައިގެ  ޖަހާފައިވާ  ނާސަރީގައި  ކޮރަލް  ކުރެވިފައިވާ  ގާއިމް  މަނިޔަފުށީގައި 

 ބެލެހެއްޓުން  
 މަނިޔަފުށީގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީގައި އިތުރު ާބވަތްތަކުގެ މުރަކަ އިންދުން  •
ޝަންގެ އިންތިޒާމެއް ކަމަށްވާ "ސެކްޝުއަލް ޕްރޮޕަގޭޝަން"  ރޭރަލް ރީހެިބލިޓޭޝަން އަދި ރިސްޓޮކޮ •

 ހިންގުމުގެ ޕައިލެޓް ފޭޒްގެ ތައްޔާރުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 
 

 ކޮރަލް ޑޭޓާ ބޭސް  
ޑޭޓާ ޭބސްގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުރަކަ، މަސް، އަދި ފަރުގައި އެކި ސޫފިތަކުގެ  •

މޫދާއި  އިތުރު މަޢުން  އެއްގަމުގެ  މަޢުލޫމާތާއި  އެހެން  ފަރުމާ ކަނޑާގުޅޭ  އެޅޭނެގޮތައް    ލާމާތު 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޢު • ަބޔޮލޮޖިސްޓުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އަދި ޑޭޓާ ޭބސް އަށް  އެޅުމަށް ރިޒޯޓްތަކުގެ މެރިން  ލޫމާތު 
ގެ ޓްރެއިންގް އެޭބފުޅުންނަށް ނެޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިން ފްރޭމްވާރކްގެ ސާރވޭ އިންތިޒާމްތަކު

 ދެވޭނެއެވެ.
 

 ސެޓެލްމަންޓް އެންޑް ރެކްރޫޓްމަންޓް ދިރާސާ ކުރުން ކޮރަލް  
 ފަހަރު ބަދުލު ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.   2މިހާރު ޓައިލް ޖެހިފައިވާ ފަރުތަކުގެ ޓައިލްތައް މަދުވެގެން  •
 ފަހަރު ސާރވޭ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.   2ޓައިލްތައް ޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް މަދުވެގެން   •
ފުޅާކުރުމުގެ • ކުރެވޭނަމަ  ފުޅާ  އެއްކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ފުޅާކުރަން  ކުރެވިގެން  ދިރާސާ  މަސައްކަތް   

 ދާނެއެވެ. 
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 މެރިކަލްޗަރާ ގުޅޭ ދިރާސާ މަސައްކަތް  14.6

މަނިޔަފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް   
 .  ޤާއިމުކުރުން

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް  14.6.1.1

 ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ ހިންގަން ފެށުން މެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް  •
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަނިޔަފުށީގައި ކުރަން ފެށުނު އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް    2019

ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން  އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ  މެރިކަލްޗަރ  މަނިޔަފުށީގައި  ނިންމައި،  މުޅިން  ކުރީކޮޅު   ގެ 
   ފެށޭނެއެވެ.  ފެސިލިޓީ އޮަޕރޭޓް ކުރަން

 

 ފާނަ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ  14.6.1.2

 ފާނަ އާލާކުރުން ފުޅާކޮށް ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށްދިނުން  •
އާލާކުރުމުގެ  ފާނަ  ފެސިލިޓީގައި  ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން  އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ  މަނިޔަފުށި 

އދ.   ޮބޑުކުރުމަށް  ފާނަ  ކޮށީގައި  މޫދު  ފުޅާކޮށް،  އިތުރަށް  ހިންގޭ  މަސައްކަތްތައް  އަތޮޅުގައި 
މަސައްކަތަށް  ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށްވެސް، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ  

 ދަށުން ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 

 ކުރުން ތަޖުރިާބ ކުރުން ފާނަ ޮބޑު •

ގައި 2021ޮބޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުދި ފާނަ އިންޑޮނޭޝިއާއިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އދ. މަހިަބދުއާއި އޮމަދުއާއި ދަނގެއްޗާއި 

 ޮބޑުކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، މޫދުކޮށީގައި ފާނަ ދިގުރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ  
ފުޅާ ،  ފަރާތަށް ކޮށްޓާއި، ކުދި ފާނައާއި ފާނައިގެ ކާނާ ދީގެން  20މި ހަތަރަތު ރަށުން ޖުމްލަ  

 ދާއިރާއެއްގައި މި މަސައްކަތް ތަޖުރިާބ ކުރުމަށް ފެށިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. 

 ޮބޑުކުރުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލައި އާންމު ކުރުންފާނަ  •
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ޮބޑުކުރުމުގައި   ފާނަ  ކޮށީގައި  މޫދު  އަމާޒުކޮށް،  ފަރާތްތަކަށް  ޝައުގުވެރިވާ  ޮބޑުކުރުމަށް  ފާނަ 
ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް، ކޮށީގައި ފާނަ ގެންގުޅުމާ ގުޅޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް 

 އެވެ.އެކުލަވާ ލެވޭނެ

 
މަނިޔަފުށި ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފާނަ އާލާކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، މޫދު ކޮށީގައި ފާނަ ޮބޑުކުރުމަށް އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގޭ  
އްކަތް  މަސައްކަތަށް  ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ މަސަ

ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށްވެސް، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ  
 ދަށުން ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ  14.6.1.3

އް ކުރުން  • ގެ ދިރާސާތަ މު ރު ކު ލާ ފިލަނޑާ އާ އި ޓު ހު  ބަ
ދެާބވަތުގެ ަބޓު ހުއިފިލަނޑާ ކަމުގައިވާ ކަނޑު ަބޓާއި ފަޅު ަބޓު އާލާކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގައި އުޅޭ  

ވަނަ    2021ދިރާސާއެއް ފެށުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑު ަބޓު އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ  
 އަހަރު ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިާބވަތުގެ ހުއިފިލަނޑާގެ މައި އެއްޗެހި މިހާރުވަނީ ހޯދިފައެވެ.

 

 ނާ އާލާ ކުރުން.  ދިރޭ ކާ  14.6.1.4

 ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  •
ދިރޭ ކާނާ   ބޭނުންވާ  ތަކުގައި  ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ  ާބވަތްތަކުގެ  މަނިޔަފުށީގައި ވިއްސާ 

މަސައްކަތް   މިގޮތުން    2021އާލާކުރުމުގެ  ގެންދެވޭނެއެވެ.  ކުރިއަށް  އަހަރުގައިވެސް    4ވަނަ 
ދާއިރާއެއްގައި  ާބވަތެއްގެ ފައިޓޯޕްލެންކްޓަނާއި، ޒޫޕްލެންކްޓަންގެ ާބވަތެއް ކަމަށްވާ ރޮޓިފަރ ފުޅާ  

ފަށައިގަންނަ   މަސައްކަތްތައް  މެރިކަލްޗަރ  އިތުރުން،  މީގެ  އާލާކުރެވެއެވެ.  މަނިޔަފުށީގައި 
ާބވަތްތަކުގެ  ކާނާގެ  ދިރޭ  ދިނުމަށްޓަކައި،  ފޯރުކޮށް  ކާނާ  ދިރޭ  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަ  ފަރާތްތަކަށް، 

ދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސްޓޮކް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓައި، މެރިކަލްޗަރ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެ
 ގައިވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.   2021
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 މާނާގަލާގައި މެރިކަލްޗަރކުރާ ހެޗަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން.   14.7

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް  
ކުރަން ފެށުނު އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް   މަނިޔަފުށީގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި،    2019 •

އެންޑް    ކުރީކޮޅުގައި  ގެ    2021 ޓްރެއިނިންގ  މެރިކަލްޗަރ  މަނިޔަފުށީގައި  ނިންމައި،  މުޅިން 
 ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

 
ސްޕީޝީޒް   • މަލްޓި  ޭބނުންވާމާނާގަލާގައި  ގާއިކުރުމަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހެޗަ  ހެޗަރީއެއް  ރީ 

 ގާއިމުކުރުން
ފަރުމާ ހެޗަރީއެއް  މަލްޓިސްޕީޝީޒް  ހެޗަރީ  ،  ށްިބނާކޮ  ކޮށްމާނާގަލާގައި  ފަރާތެއް އެ  ހިންގާނޭ 

ހުޅުވާ ިބޑަށް  ިބނ2021ާލައިގެން    ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ހެޗަރީ  އަދި  ހޯދޭނެއެވެ.  ކުރުމުގެ    ގައި 
މި ހެޗަރީގައި ފާނައާއި ހުއިފިލަނޑާގެ އިތުރުން ދިރޭ އެމުގެ   ފެށޭނެއެވެ.މަލީގޮތުން  މަސައްކަތް ޢަ
 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް އުފެއްދޭނެއެވެ. ،  ކުރުމަށް ޭބންގު ގޮތުގައި ބޭނުން

 

  ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން ލޭގައި އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ހުޅުމާ  14.8

 ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރުން.  އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް   
ދަށުން • ްޕރޮޖެކްޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ފަރާތުން  ،  ސަސްޓެއިނަބަލް  މިނިސްޓްރީގެ 

 .ކުދި ކަސްފާނަ ކަރަންޓީން ކުރުންއިންޑޮނޭޝިއާއިން އެތެރެކުރާ 
ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  މެރިކަލްޗަރ ބޭނުމަށް އިމްޕޯރޓް ކުރެވޭ ކަނޑުގެ ދިރުމުގެ ާބވަތްތައް  

 . ދިނުން
 . އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ލެޯބޓްރީ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުން

އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްވިޕްމަންޓް ގަނެ، ލެޯބޓްރީ ސެޓްއަޕް ފުރިހަމަ  •
ރާ ނިމުމުން،  ސެޓަޕްކޮށް  ލެބޯޓްރީ  މި  ރޭވިފައެވެ.  ވަނީ  މެރިކަލްޗަރަށް ކުރުމަށް  އްޖޭގައި 

ޚާއްޞަކުރެވޭ ާބވަތްތަކަށް ޖެހޭ މުހިންމު ަބލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޚިދުމަތް މި ލެޯބޓްރީން ފޯރުކޮށް  
މޮލިކިއުލަރ  ތެރޭގައި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ލިޭބ  ލެޯބޓްރީން  މި  ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  ދިނުމަށް 

 މަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ޑައެގްނޯސިސް، މައިކްރޯަބޔޮލޮޖީ އަދި ހިސްޓޮލޮޖީގެ ޚިދު
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 ނިންމުން   15
 

ޙާލާތާ ފަށައިގަނެ    ކޮވިޑްގެ  އަލުން  މަސައްކަތްތައް  މަޑުޖެހުނު  އަހަރަކީ   2021ގުޅިގެން  ވަނަ 
  .ފައެވެވިއަހަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ރޭ 2021ރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތި އަހަރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ފާގަމަސްވެ

ހޯދައި އަގު  ރަނގަޅު  މަހަށް  ހައްލުކޮށް  ދަތިތައް  ދިމާވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ގޮތުން  ގެ ދިނުމު  މި 
ކަމާއެކު  މަޑުއްވަރީ ގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމަށް ފެށި މަސައްކަތް ހަލުއި    ގާފަރު، ރ.  ފީއަލި، ކ.  ދުގައި ފ.މަޤްޞަ
ސައުދީ  2021ގެންގޮސް    ކުރިއަށް އިތުރުން  މީގެ  ނިންމާލެވޭނެއެވެ.  އަހަރު   ރަށެއްގައި   5  އެހީގައި  ފަންޑުގެ   ވަނަ 

ދަށުން    ޤާޢިމުކުރުމަށް  އައިސްޕްލާންޓް ޕްލޭންގެ  ހ  2021ރާވާފައިވާ  އަހަރު  ލ.  .އވަނަ  އަދި  މާަބއިދޫގައި   ހޯރަފުށި 
ސައުދީ ފަންޑާއި އިންޑިއާ އެގްޒިމް    ހަމަ މިއާއެކުކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެއްޓޭނެއެވެ.  އައިސްޕްލާންޓް ެބހެއްޓުމުގެ މަސައް

ވަނަ އަހަރު    2021  ތަކެއްމަސައްކަތް  ފުޅާކުރުމަށް  ދުމަތްތައްޚި  މިފްކޯގެ  ފެލިވަރުގައި  އަދި  ޭބންކުގެ ލޯނުގެ ދަށުން ކޫއްޑޫ
ވަނަ އަހަރު  2021(  ޕްރައިސް  ފްލޯ)  އަގު  ދަށް  އެންމެ  ގަނެވޭނެ  ކަންނެލި  އުރަހަ  ރީނދޫ  އިތުރުން  ދާނެއެވެ. މީގެ  ކުރެވިގެން

  ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.

އަހަރު   2021ތަރައްޤީތަކުގެ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް    ށް ޭބނުންވާތަޞިނާޢަ  ހަމަ މިއާއެކު މެރިކަލްޗަރ
 ސްޕީޝީޒް   މަލްޓި  ،ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ޓްޑިވެލޮޕްމަން  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް  ފެށިގެން ދާނެއެވެ. މިގޮތުން،

  ހަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަނިޔަފުށީގައި  .ދާނެއެވެ  ފެށިގެން  2021ވެސް    މަސައްކަތްތައް  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ،ހެޗަރީއެއް  މެރިން
  ންގަންހި  ތަމްރީނުތައް  ގުޅުންހުރި  މެރިކަލްޗަރާ  ،ފެސިލިޓީގައި  ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން  އެންޑް  ރިސާރޗް  ރިކަލްޗަރމެ  ޤާއިމުކުރެވޭ

  މެނޭޖްމަންޓަށް   ،ފުޅާކުރުމަށް  ދައުރު  ސައިންސުގެ  ކުރުމަށް  މެނޭޖް  ދާނެއެވެ. އަދި މަސްވެރިކަން  ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން  2021
   އެވެ.ދާނެ ކުރިއަށް ގައި 2021 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ މައުލޫމާތު  ސައިންޓިފިކް ޭބނުންވާ

 ތަރައްޤީ  ތަފާތު  ވެސް   ދާއިރާއަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އެއްގޮތަށް  އި މެރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތާއިމަސްވެރިކަމާ
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ތެރެއިން  މިގޮތުން . ކޮށްފައެވެ ޕްލޭން ވަނީ އަހަރަށް 2021 ގެނައުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ތަފާތު އާއި
ގާއިމުގެ މަސައްކަތް    ދުމަތްޚި  ކުރުމުގެ  ކަރަންޓީން  ޖަނަވާރު  ގަސްގަހާގެއްސާއި  ބަނދަރުތަކުގައި  ކޮށްގެން ވިޔަފާރި  ރަދުޚަ

ކޯޕަރޭޝަން އާއި   ނެޝަނަލް އަހަރު ޤާއިމުކުރެވުނު އެގްރޯ  2020  ހަމަ މިއާއެކުދާނެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން 2021
ވަނަ    2021  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތައް  ޭބނުންވާނޭ  ރިންނަށް]މޯލްޑިވްސް އެގްރިިބސްނަސް ޕްރޮގްރާމް[ ގުޅިގެން ދަނޑުވެ

 ތަރައްޤީ   ސިނާޢަތް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  ރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި  ކުރަންފަށައި،ޤާއިމުއަހަރު  
ފަޅުރަ.  ދާނެއެވެ  ކުރެވިގެން އިތުރު  ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި،  މަސައްކަތް  އެރަށްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ކަނޑައަޅައި،  ށްތައް 

  2021މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް    އެތެރެކުރާ  ތްތައް ރާއްޖެހައްދާތަކެތި އިތުރުކޮށް ރާއްޖޭގައި ހެއްދޭ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ާބވަ
 ގައި މަގުފަހިވެގެން ގެންދެވޭނެއެވެ. 



2020އަހަރީ ރިޕޯރޓް    – މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   
 

192 
 

ގައި ކުރިޔަށް 2021ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް    މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ
 ލިިބގެންދާނެ ކުރިއެރުންތަކެއް އިތުރު މިއޮފީހަށް ވެސް އަހަރަކީ  ވަނަ 2021މިހިނގާ  ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒެކެވެ.  

ޑުވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ަބރަކާތް މަސްވެރިންނާއި ދަނއަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ  . ކުރަމެވެ  އުއްމީދު ވާނެކަމަށް އަހަރަކަށް
 ަބދަލުތަކަކާއެކު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދިއުމެވެ. ޒަމާނީ ލައްވައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިންކަން


