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 74 ........................................................................................ އުފެއްދުން   ގަސް  ބޮޑެތި ހިޔާދޭ އަދި މޭވާގަސް ➢

 77 .................................... ދޫކުރުން  ލިޔުން  ނެތްކަމުގެ  އިޢުތިރާޒެއް ކުރުމުގެ   އެތެރެ ފާޓިލައިޒަރ ޕެސްޓިސައިޑާއި 

 77 ............................................................. .ލިސްޓުކުރުން  ފަރާތްތައް އެތެރެކުރާ ފާޓިލައިޒަރ ޕެސްޓިސައިޑާއި 

 77 ............... ދޫކުރުން   އޮންލައިންކޮށް ލިޔުން ނެތްކަމުގެ   އިޢުތިރާޒެއް އެތެރެކުރުމުގެ ފަރޓިލައިޒަރ ޕެސްޓިސައިޑަށާއި 

 78 .................................................................................... ( އާދަތައް ރަނގަޅު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ )  ގެްޕ.އެމް 

 78 ތަމްރީނުތައް ބައްދަލުވުންތަކާއި މަސައްކަތު ކުރުވުމުގެ އަހުލުވެރި  އަށް( އާދަތައް ރަނގަޅު  ކުރުމުގެ  ދަނޑުވެރިކަން)  ގެްޕ. އެމް
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 80 .......................................................... ދޫކުރުން   ސެޓިފިކެޓް ވެޓެރިނަރީ  ކުރުމަށް  އެކްސްޯޕޓް ޖަނަވާރު ދިރޭ  

 81 ..................................................................................... ދޫކުރުން   ހުއްދަ އެތެރެކުރުމުގެ ޖަނަވާރު ދިރޭ  

 81 ............................................................................ ދޫކުރުން  ރަޖިސްޓްރީ  ޝޮްޕ  ެޕޓް  އަދި ފާމް  ޖަނަވާރު 

 81 ޕްރޮގްރާމް   ސަވައިލަންސް ޑިޒީސް އެނިމަލް 5.4

 83 ފާރަގެމަ ސާވިސްގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 5.5

 84 ޚިދުމަތް ވެޓެރިނަރީ ވިލިމާލޭ 5.6

 84 ކޮންސައިންމަންޓް  ދޫކުރެވުނު ފާސްކުރުމަށްފަހު ަބލައި 5.7

 84 ކޮންސައިންމަންޓް  ހިފެހެއްޓުނު  ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ 5.8

 85 ކޮންސައިންމަންޓް  ނުނައްތާލެވު ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހިފެހެއްޓުނު 5.9

 85 ކޮންސައިންމަންޓް  ދޫކުރެވުނު ހަމަކުރުމުން ލިއެކިއުންތައް ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހިފެހެއްޓުނު 5.10

 85 ކޮންސައިންމަންޓް   ގެންދިޔަ އަނުބރާ ޤައުމަށް ގެނައި ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހިފެހެއްޓުނު 5.11

 86 އޭރިޔާ ޑީޓޭއިން ޕްލާންޓް 5.12

 86 އޭރިޔާ ޑީޓެއިން އެނިމަލް 5.13

 87 އޭރިޔާ  ޑީޓޭއިން އެކްއޭޓިކް 5.14

 89 ފަޅުރަށްރަށް ވަކިކުރެވުނު އަހަރު ވަނަ 2019 5.15

 89 ލިސްޓްކުރުން  ދަނޑުިބން 5.16

 93 ސާރވޭ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 5.17

 94 .ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ނާސަރީ ގަހުގެ 5.18

 94 . ކަނޑާލުން ޑިއުޓީ ތަކެތިން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ 5.19

 95 ޕްރޮގްރާމް  ލޯން ޚާއްޞަ ދަނޑުވެރިކަމަށް" ނަފާ ދަނޑުވެރި" 5.20

 95 (އިފާޑު) ޕްރޮގްރާމް ިބޒްނަސް އެގްރި މޯލްޑިވްސް 5.21

- އެގްރޯ  ސްކޭލް  ސްމޯލް  ތުރޫ  ރީޖަން  ސާކް  އިން  ފާމާސް   ސްކޭލް  ސްމޯލް  ދަ  އޮފް  އެންހާންސްމެންޓް  ލައިވްލިހުޑް 5.22
 96 ޑެވޮލޮޕްމަންޓް  ޗެއިން ވެލިޔު އޮން ފޯކަސިންގ ޒްނަސްިބ

 97 :ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ބަލިތައް އަދި ސޫފާސޫފި އެހެނިހެން 5.23

 100 : ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެތެރެ ަބއިތައް ގަހުގެ ގެއްސާއި ގަސްގަހާ 5.1

 100 ޕްރޮގްރާމް  ކޮންޓްރޯލް ޑިޒީސް އެންޑް ޕެސްޓް އެމެޖެންސީ 5.2
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 106 ................................................................ ކަނޑައެޅުން   ސަރަހައްދުތައް  އަސަރުކޮށްފައިވާ ބީޓިލްގެ ހިސްިޕޑް 

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

 108 ޕްރޮޖެކްޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސަސް ފިޝަރީސް ސަސްޓެއިނަަބލް 6.1

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

 116 2019 ދުވަސް މަސްވެރިންގެ 7.1

 116 ............................................................................................................ 2019 އެކްސްޯޕ ފިޝަރީޒް  

 116 ........................................................................................................... 2019 ފޯރަމް މަސްވެރިންގެ 

 117 ..................................................................................................... 2019 މުބާރާތް ކެނޑުމުގެ މަސް 

 117 .......................................................... ހުޅުވުން   ފެކްޓަރީ  ކޭނިންގ ލިމިޓެޑް ްޕރައިވެޓް ފިޝަރީޒް އެންސިސް 

 118 ................................................................... ޙަފްލާ  ހާއްޞަ  ބޭއްވި މުނާޞަބަތުގައި ދުވަހުގެ މަސްވެރިންގެ 

 118 ................................................................................................................... ްޕރޮގްރާމް  ހަކަތަ ފަހި 

 118 .ކުރުން ފާހަގަ ދުވަސް ކާބޯތަކެތީގެ ދުނިޔޭގެ 7.2

 117 ..................................................................... ކަންތައް   ފަދަ   ވޯރކްޝޮޕް   ސެމިނަރ   ޖަލްސާ   ބައިވެރިވި  8

 127 .......................................................................................................... އެގްރީމެންޓްތައް   ކުރެވުނު  9

 131 ....................................................................................................... ގުޅޭ   މުވައްޒަފުންނާ   އޮފީހުގެ  10

 131 މަޤާމްތައް މިނިސްޓްރީގައިވާ ފެށުނުއިރު އަހަރު 10.1

 140 ަބދަލު  އައި މަޤާމްތަކަށް ތެރޭގައި އަހަރު 10.2

 141 ........................................................................................... މުވައްޒަފުން  ކުރެވުނު   ވަކި އިން  ވަޒީފާ  

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

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

 146 ................................ 2018  މަޢުލޫމާތު   މީހުންގެ   ދިޔަ  ކޯހަށް   ޓްރޭނިންގ   ނުވަތަ   ފެލޯޝިޕް   ސްކޮލަރޝިޕް  11

 152 .................................................................... ޕްރޮގްރާމްތައް   ޓްރެއިނިންގ   ހިންގުނު   އަހަރު   ވަނަ   2019 12

 152 2019 ކޭމްޕް ސައިންސް މެރިން 12.1

 152 ގޮތް  ގެންދެވުނު ކުރިއަށް 2019 ކޭމްޕް ސައިންސް މެރިން 12.2
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 153 (2019 އޮގަސްޓް 03- 02) ތުލުސްދޫ. ކ އަދި(  2019 ޖުލައި 20 – 19)  ހިންމަފުށި. ކ 12.3

 154 ޕްރޮގްރާމް   ގައިޑެންސް ކެރިއަރ 12.4

 154 ޕޮރޮގްރާމް ތަމްރީން ދިލަމަހުގެ ޯބވަ ތުތި 12.5

 156 ކުޑަކުރުން ހިރާސް އެންވެރިކަމުގައި 12.6

 156 ސެޝަންތައް  ޓްރެއިނިން އަދި ވޯކްޝޮޕް  އެހެނިހެން ގެންދެވުނު ކުރިއަށް 12.7

 157 ................................................................ޚަރަދު   ހިނގި   އާއި   އާމްދަނީ   ލިބުނު   އަދި   ފައިސާބެލެހެއްޓުން  13

 157 . މަސައްކަތައް މައިގަނޑު ސެކްޝަންގެ ފައިނޭންސް އެންޑް ަބޖެޓް އަހަރު ވަނަ 2019 13.1

 158 ފައިސާ ލިުބނު ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2019 13.2

 159 ޚަރަދު  ކުރެވުނު ތެރޭގައި އަހަރު ވަނަ 2019 13.3

 159 ފައިސާ ލިުބނު ތެރޭގައި އަހަރު ވަނަ 2019 13.4

 159 ................................ ކަންތައްތައް   ރޭވިފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސެންޓަރުން   ރިސާރޗް   މެރިން   އަހަރު   ވަނަ   2019 14

 160 ޕްރޮގްރާމްތައް  ދިރާސާ މަސްވެރިކަމުގެ 14.1

 160 ............................... ( ްޕރޮގްރާމް  ރިސާރޗް ފިޝަރީޒް ެޕލާޖިކް )  ްޕރޮގްރާމް ދިރާސާ މަސްވެރިކަމުގެ  މާކަނޑުގެ  

 161 މަސައްކަތްތައް  ދިރާސާ އެންވެރިކަމުގެ 14.2

 162 މަސައްކަތްތައް އެހެނިހެން ގުޅޭ ކަނޑުމަސްވެރިކަމާ 14.3

 163 ކަންތައްތައް އެހެނިހެން 14.4

( ޕްރޮގްރާމް  ރިސާރޗް  ފިޝަރީޒް  ޭބސްޑް- ފީފް)  ޕްރޮގްރާމް   ދިރާސާ  މަސްވެރިކަމުގެ  ާބވަތުގެ  ތަފާތު  ކުރެވޭ  ފަރުތަކުން 14.5
 164 

 164 ................................................................................ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާ  މަސްވެރިކަމުގެ ނައިގެފާ  
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 ތަޢާރަފް  .1
 

ރިޒުޤު އިންސާނުންނަށް  އިންސާނުން އުފައްދަވައި، މާސިންގާ ކަނޑާއި ިބމުގައި  
ކުރަމެވެ. އެ ކަނޑާއި    ސުުބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުهللا ކީރިތިވަންތަ    ލެއްވެވި ގަދަ

އެކަލޭގެފާނުންގެ   ރަސޫލާއަށާއި  ކައުއިތުރު  ފޮނުއްވި  ދެއްކެވުމަށް  މަގު  ހޯދާނެ  ރިޒުޤު  ިބމުން 
ކުރަ ދުޢާ  އެދި  ވަނަ   2019މުން،  އާލުންނާއި އަޞްޙާުބންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން 

އޮފް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ  ގޮތުގެ  ،  އަހަރު  ހިނގި  އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  މެރިން ރިސޯސަސް 

 ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަމެވެ. 

އައު  2019 ކުރިމަތިލީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު  އައު    ވަނަ  ސަރުކާރަކާއެކު 
އެކުއެވެ. އައު ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެފައިވާ ވައުދުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ    ތަކަކާ  އުންމީދު

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ވަނަ އަހަރު  2019އެއްގެ މަސައްކަތް   (2023 – 2019އެކްޝަން ޕްލޭން )ސްޓްރެޓެޖިކް  ،އިގޮތުގައި ފުއްދުމަށްޓަކަ
  އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ތައްޔާރު ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި މެނިފެސްޓޯއާ  

ސްޓްރެޓެޖިއަހަރު    5ކޮށްފައިވާ   ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި  ދުވަހުގެ  މަސްވެރިކަމާއި  އެވަނީ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ކް 
އަށް ކަނޑައެޅި  2019ންގައިވާ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަނެ  ޕްލޭ  އަދި މި އެކްޝަން  ޓަކައެވެ.  ލާަބއަށް  ތަކުގެ މަންފާއާޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް

  ކުރެވިފައެވެ. ކަމާއެކު ތަންފީޒު ވަރަށް ކާމިޔާުބ މަސައްކަތްތައް ވަނީ
  ހިންގާ  ،ރާވާ  މަސްވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  ފުއްދުމަށް  ވަޢުދުތައް  ގިނަ  ސަރުކާރުގެ  މިގޮތުން،

 އިސްލާޙުކޮށް  ވަނީ[  ޤާނޫނު  ވެރިކަމުގެމަސް]  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ   ބަދަލުކުރުމަށް  ނިޒާމަކަށް  ޒަމާނީ  ނިޒާމު  ބެލެހެއްޓުމުގެ

 މަސައްކަތް   ކުރުމުގެ  ޔާރުތައް  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެކިވާ  ހަމަޖެހިފައި  ހެދުމަށް  ދަށުން   މިޤާނޫނުގެ  އަދި  ކުރެވިފައެވެ.  ތަސްދީޤު
ހަމަ މިއާއެކު މަސްވެރިކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް ތަފާތު އެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި   . ކުރަމުންނެވެ  ދަނީ  ންމިނިސްޓްރީ

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ އެވެ.  2019ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް 
  އައިސް   ވަރަށް  ޭބނުންވާ  މަސްވެރިން  ،ތަޢާރަފްކޮށް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  ޞިނާޢަތަށްއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާ

 ދޫކުރުމުގެ   ލޯން  ކުރުމަށް  ޤާއިމު  ނިޒާމް  ފިނިކުރާ  މަސް  ލޮނުފެނުން  ރުގައި މަސްދޯނިފަހަ  ،ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ހޭދަ  ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް
ތަކަކަށް އިތުރު ހައްލެއްގެ   ދަތި  ހުރި  ލިުބމުގައި  އައިސް.  އެވެ  ގެންގޮސްފަ  ފަށައިގެން ވަނީ ކުރިއަށްވަނަ އަހަރު    2019މަސައްކަތް  

 ހިދުމަތްދޭން   ޤާއިމްކޮށް  ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ  2019  ފުވައްމުލަކުގައި  މަހިަބދޫ  ވަނީ  އައިސްޕްލާންޓް  2  އައު  މުޅިން  ޓަނުގެ  25  ،ގޮތުން
 ޤާއިމް  މަޑުއްވަރީގައި  . ރ  އަދި  ގާފަރު.ކ  އައިސްޕްލާންޓް  2  ޓަނުގެ  25  އެހީގައި   ހިލޭ  ސަރުކާރުގެ   އިންޑިއާ  އިތުރުން  މީގެ  ފަށާފައެވެ.
 ކުރެވިފައެވެ. އެގްރިމަންޓް ވަނީ މިއަހަރު އެކުފަރާތަކާ އަމިއްލަ ކުރުމަށް
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 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 1
 

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް   1.1
 
 

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

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

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

. ދިނުން ލަފާ  ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ކަމާެބހޭ

މެރިކަލްޗަރއާއި      .4 މު  ،މަސްވެރިކަމާއި،  އެހެނިހެން  ހަދަންޖެހޭ ކަނޑުގެ  ދާއިރާއިން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އްސަނދިކަމާއި، 
.ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހަދައި ހިންގުން

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

ޭބހާއި   ،މެރިކަލްޗަރއާއި ،މަސްވެރިކަމާއި      .6 ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި  މަސައްކަތް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
.ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ،ކެމިކަލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި

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

ތަޢާރުފުކުރުން. 

ބޭނުންވާ       .8 ކުރިއެރުވުމަށް  ސިނާޢަތު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ދަނޑުވެރިކަމާއި  ސިނާޢަތާއި،  މަސްވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާއި 
.މާލީ، ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

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

.މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭބނުންވާ   ، މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި   .10
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންކަން ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން.
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ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން   ،ކަމާއިކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދި ، މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި  .11
މީހުން ިބނާކުރުމާއި، ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެ ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

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

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

.ތަންފީޒުކުރުން މުޢާހަދާތައް  އެ އެއްަބސްވުންތަކާއި އެ ަބއިވެރިވެ، މުޢާހަދާތަކުގައި

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

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިިބގަތުމަށްޓަކައި، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ،މަސްވެރިކަމާއި  .15
.ތަޙްލީލުތައްކުރުންމާހައުލާގުޅޭ 

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

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ކަ ، މެރިކަލްޗަރއާއި ،މަސްވެރިކަމާއި  .17
ކަނޑައަޅައި މިންގަނޑުތައް  ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ   ހިންގައި   ޤާއިމުކޮށް  ނިޒާމެއް  މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ،ގޮތެއްގައި 

. ެބލެއްހެއްޓުން

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

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

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

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

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

.ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށްދިނުމާއި، ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުން  .23

 .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން  .24

 

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



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 މަސައްކަތްތައް މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ   

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

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

.ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން .3

.ޓަލޮގްކޮށް، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުންރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަމޫނާ ނަގައި އެތަކެތި ދެނެގަނެ، ކެ .4

އަޅަންޖެހޭ  .5 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކޮށް  ދެނެގަނެ،  ާބވަތްތައް  ކަނޑުގެ  މަދުވަމުންދާ  ރާއްޖެއިން 
 . ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން

 

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ގަވާއިދު ތައް  ން ހިންގުމަށް  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 ، ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި -
ފަރާތަށް - އުފެއްދުންތައް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މަހުގެ  މަހާއި  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި،  ވިއްކުމަށް   

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

 މަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ެބހޭ ގަވާއިދުމަސްވެރިކަންކުރު
 ރޯމަސް ގަނެ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމާއި ެބހޭ ޤަވާޢިދު   -
 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ތަކާެބހޭ ޤާނޫނު. 1996ޖޫން   27)  96/6ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .4
 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ޤާނޫނު.  1998ޖުލައި  22)  98/20ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .5
 ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރިނެގުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި ެބހޭ ޤަވާޢިދު  ➢
 ( މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާެބހޭ ޤާނޫނު. 1998ޖުލައި  22)  98/21ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .6
 ( ގަސްގަހާއި ގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމާެބހޭ  ޤާނޫނު. 2011ަބރ ޑިސެމް  12) 11/12ޤާނޫނު ނަމްަބރ  .7



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 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.   

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު ކުރުން  3
 

 ޤާނޫނު  3.1
ތަކެއްޗަކީ  ނދަރާއްޖޭގެ   އުފައްދާ  ބެލެހެއްޓޭނެ    ރައްކާތެރި  ޞިއްޙަތަށްޑުވެރިކަމުން  ކަށަވަރުކޮށް  ތަކެތިކަން 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން މި މިނިސްޓްރީން އެކަށައަޅައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު    ނިޒާމެއް
ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ިބލަށް ަބހުސް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީއާއި ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ    19ބިލް،  

 މަޖިލީހުގެ ކަމާެބހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ިބލާ ެބހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ވެއެވެ.  އިދާރާތަކުގެ ފަންނީ ޭބފުޅުން
މީގެ އިތުރުން ިބލާެބހޭ ޓީވީ ޕްރޮގުރާމާއި މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިފައި ވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުވަނީ  

  މިބިލް ތަސްދީޤު ކުރައްވާފައެވެ.
 

ކުރެވިފައި   ގައި ގެޒެޓް  2019ސެޕްޓެންަބރު    16ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު    2019/14ނޫނު ނަންަބރު  ޤާ .1
 ވެއެވެ.

ޑިސެންަބރު   08ކުރުމާެބހޭ ޤާނޫނު   ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  21/  2019ޤާނޫނު ނަންަބރު   .2

  ގައި ގެޒެޓްކުރެވިފައި ވެއެވެ. 2019
 

 ގަވާއިދު  3.2
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުން ކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެ ތަކެތި އެކްސްޯޕޓް ކުރުމަށް  

 ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  2019އޯގަސްޓް   06ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު   



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 އުސޫލު  
 ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުސޫލުޑިއުުޓީގެ އިނާޔަތަށް އެދި،  

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތައް  4

 މަސްވެރިކަމަށް ލޯނު ދޫކުރުން  4.1

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

 

އަހަރުގެ    2013މިއީ،   ޒުވާނުން ވަނަ  ގޮތުގެމަތިން  މެނިފެސްޓޯގައިވާ  ދިވެހިސަރުކާރުގެ 
އަ ޒުވާން ލުވެރިކުހުމަސްވެރިކަމަށް  އަމާޒުކޮށްގެން  ަބއިވެރިކުރުމަށް  ޞިނާޢަތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  ރުވާ، 

މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން އިތުރުކުރުމަށާއި މަސްދޯނިފަހަރު ބަނުމަށާއި ދޯނިފަހަރަށް ޭބނުންވާ އިންޖީނާއި ޒަމާނީ 
 ނެކެވެ. ލޯ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމުގައި މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި

 ނަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އިންސައްތަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ޒުވާނުން  60މިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ  
 8,538.002.45  ފަރާތަށް  13ފަރާތަކީ ޒުވާނުންނެވެ. ލޯނު ދޫކުރީ    3ފަރާތުގެ ތެރެއިން    19ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި  

   ތެރޭގައެވެ.އަހަރު 5ރުފިޔާ އެވެ. މިލޯނު ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންޖެހެނީ 

 8,762,193.00    ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ  މިލޯނު ޕްރޮގްރާމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި
 އިންޓަރެސްޓާއެކު ދޫކުރާ ލޯނެކެވެ.% 6މިއީ  ރުފިޔާއެވެ.

ބިނާކޮށް ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލޯނު ޤަވާޢިދުން އަދާކުރާކަމުގެ ލިސްޓަށް  
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން   14ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  

މިއަހަރުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އަންގާ އެފަރާތްތަކަށް    މަސް  1ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް  
 ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.ވްސް މެދުވެރިކޮށްވާނީ ތެރޭގައި ޭބންކު އޮފް މޯލްޑި

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

 
މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ މަސްވެރި ފިޝަރީޒް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯން ދޫކުރުމުގެ  

 ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.  ތަކުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ތަރައްޤީ މުޖުތަމަޢު
 

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



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ދަށުން   6ލޯނަކީވެސް  މި ޕްރޮގްރާމުގެ  މިލޯން  ލޯނެކެވެ.  ދޫކުރާ  އިންޓަރެސްޓާއެކު  އިންސައްތައިގެ 
  5މިލޯނު ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންޖެހެނީ އެވެ. ރުފިޔާ 5,819,502.00  އަޅުއްވާފައިވަނީދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑަ

 އަހަރު ތެރޭގައެވެ.

ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލޯނު ޤަވާޢިދުން އަދާކުރާކަމުގެ ލިސްޓަށް ބިނާކޮށް 
ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން   89ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  

މިއަހަރުގެ ކުރުމަށް އަންގާ އެފަރާތްތަކަށް   މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް  1ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް  
 ނުވާފައެވެ.ސިޓީ ފޮތެރޭގައި ޭބންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ވާނީ 

 

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

ޝަރީޒް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯން ދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ މަސްވެރިން ފި
މަސް ތާޒާގަންނަ    ާބނާމަސް،  ގެންދެވެންދެން،  ފެކްޓްރީތަކަށް  ނުވަތަ  މަސް   އުޅަނދުފަހަރަށް  ކަންމަތީގައި 

މަގު މަސްވެރިންނަށާއި އޮޑިވެރިންނަށް މުގެ  ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި މަސްދޯނިފަހަރުގައި ެބހެއްޓު
 ންސައްތައެވެ.އި 8ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ މި ލޯންގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ  ފަހިކޮށް

 
ޓަނުގެ(   25ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް )  7ރާއްޖޭގެ  ފިޝަރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  

އިންސައްތަ    8ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް    2014ޤާޢިމް ކުރުމަށް  
 ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިލިޔަން    15އިންޓަރެސްޓާއެކު ދޫކުރި  

# 
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރާ  

 ރަށް 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ތަފްޞީލް 

 ގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި  2018އޮގަސްޓް  2 ނ. ޅޮހި 1

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

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

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

 ފަށާފައި.  އޮޕަރޭޝަން ގައި 2017 އެޕްރިލް 18 ގއ. ދެއްވަދޫ 5

 ގއ. ކޮލަމާފުށި 6

 އޮގަސްޓް 16އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށްފަހު، ގައި  2016ޑިސެމްަބރ  20
 ހުއްޓާލާފައި. އޮޕަރޭޝަން މަސައްކަތައް މެއިންޓަނަންސް ގައި 2017

 މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނީ.



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 
މިލިޔަން ރުފިޔާ އެކުލަވާލައިގެން   03ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓުގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް    2018

ފުރުޞަތުގައި  ހުޅުވާލި  ކުރުމަށް  ފާޅު  ޝައުޤުވެރިކަން  ކުރުމަށް  ޤާއިމް  އައިސްޕްލާންޓް  މަހިަބދޫގައި  އދ. 
އދ.  ޔޯރީ،  ގުލްބަކާގެ، ގދ. ފި ،  ލިބު މަދު މުއްތަ އަލްފާޟިލް މުޙައް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި  

ގައި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް    2018އޮގަސްޓް    01ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް    30ގައި  ހިަބދޫމަ
ވަނަ ދުވަހު މި މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް   06ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް    2018ރުފިޔާ ވަނީ    )ތިން މިލިޔަން(     03

  ގައި ފަށާފައިވެއެވެ. 2019ޖެނުއަރީ  27ލޯނަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައެވެ.  މި އައިސްޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތް 

 
ށް ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމް އަހަރު ަބޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައިގެން މިފްކޯ މެދުވެރިކޮ  03ފާއިތުވި  

ވަނަ އަހަރު   2018ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓު ޤާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން    25ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  
)ދެމިލިޔަން ހަތަރު ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ    2,461.247.88ކަނޑައެޅުއްވި  

އައްޑިހަ އައްލާރި( ފައިސާއިން ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އާއި މިފްކޯއާ ދެމެދު 
މް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ  ގައި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށް އައިސްޕްލާންޓް ޤާއި  2018އޮގަސްޓް    14

 14  އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިފްކޯ އަށް ޖަމާކޮށްދީފައެވެ. މި އައިސްޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތް
 ގައި ފަށާފައިވެއެވެ.   2019އެޕްރީލް 

 
 25މަޑުއްވަރީގައި    މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ދަށުން ކ. ގާފަރު އަދި ރ.  8އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި  

ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުމަށް ަބޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.  މިދެ އައިސްޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތް ޝެޑިއުލްގައިވާ 
 ގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 

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

 
ފަރާތަކުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. މިލޯނަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދަކީ    9މިލޯނަށް އެދި ޖުމްލަ  

އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު    ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިވެލުއޭޝަންެގ މަސަްއކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  .  ލޯނުލައްކަ ރުފިޔާއެވެ   7
 ފަރާތަކަށެވެ.  2ލޯނަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ލޯނު ލިބިފައިވަނީ 

 
 
 

 ގައި އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި.  2017ނޮވެމްަބރ  ގއ. ދާންދޫ 7



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ވިޔުގަ ބެލެހެއްޓުން.  ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި   4.2
 

  މެރިން   ،ފިޝަރީޒްރާއްޖޭގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިދާއާއި ލާަބޔަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެގް އެންޑް  އެކުލަވާލާފައިވާ    އިންރ  ރިކަލްޗަ ރިސޯސަސް  ދަށުން  މަޝްރޫއުގެ  ކުރުމުގެ  ޤާއިމް  ކަނދުފަތި  އޮއިވާލި   55ހިންގާ 

އެކި ސަަބުބ ތަކާހުރެ ގެއްލުން ލިޭބ ކަނދުފަތިތައް ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި    ،ކަނދުފަތީގެ ވިޔުގަ ދެމެހެއްޓެމުގެ ގޮތުން
ތަކުގެ ަބދަލުގައި އަލުން އެޕޮޒިޝަން ތަކުގައި ކަނދުފަތި ޤާއިމްކޮށް ދިނުމަކީ މި  މަރާމާތުކޮށް، ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަނދުފަތި

މަސްވެރިންނާއި،  ެބލެއްޓުމުގައި  ވިޔުގަ  ކަނދުފަތި  މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރަމުންދާ  ދީގެން  އިސްކަމެއް  ޮބޑު  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީން 
އި ލިިބފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މުސްތަޤްަބލުގައި އެއްާބރުލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އެއްާބރުލުން މިއަހަރު އެދެވޭ ގޮތެއްގަ

 56ކަނދުފަތި އިތުރުކޮށް ކަނދުފަތިގެ އަދަދު    1ލިޭބނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. މިއަހަރު އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވިޔުގަޔަށް ވަނީ  
ގެ ފަހުކޮޅު   2018ނދުފައްޗެއް ކަނޑައިގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން  ކަ  9އަށް އިތުރު ކުރެވިފަ އެވެ. މިއަހަރު ނޮވެމްަބރ ނިޔަލަށް  

 16ދަތުރުއެއް ވަނީ ކުރެވިފައިއެވެ. މި ދެންނެވި  6ކަނދުފަތި ޤާއިމު ކުރުމަށް  16ކަނދުފައްޗާ އެކު  6ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ 
 އި ދަންނަވަމެވެ.ކަނދުފަތީގެ ތެރޭގައި އަލަށް އިތުރުކުރި ކަނދުފަތި ހިމެނިފައިވާނެ ކަމުގަ

 
 1 އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރު 

 
 ގާއިމު  ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިން  ނިސްޓްރީމި  މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ފައިދާއާއި ލާަބއަށްޓަކައި

ދަނިކޮށް   އި އަދި އޮޔާ ކުރުމަށާ  އޮއިވާލިކަނދުފަތި ޤާއިމު  ގައިސަރަހައްދު  5ދެކުނުން    އުތުރާއި  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ  ކުރުމުގެ
 2019ޖަނަވަރީ    14  ދަތުރުއެވެ. މި ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީހަވާލުވުމަށް ކުރި ދަތުރު    ށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަނދުފައްޗާހޮވައިގެން ރަށްރަ

ފަހު   ތުރުގައި ކަނދުފަތި ދަތުރު ނިންމާލުމަށްމިދަދޯނީގައެވެ.  " ލޯޮބޑު"ވަނީ    ކޮށްފައި  އަށް މި ދަތުރު  2019ޖަނަވަރީ    28އިން  
ގައި މިސެކްޝަނުގެ ކަނދުފަތި ޓީމުން ވަނީ ދަތުރުގައި އްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުއި އަސްޓަރ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުުބރިއާމިނި

 ވެފައިއެވެ. ަބއިވެރި
 މިދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ 

 ޖަނަވަރީ އަށް 19ޖަނަވަރީ އިން  14
 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުހީމް .1
 ޓެކްނީޝަން   އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޢަލީ  .2
 ޓެކްނީޝަން   އަލްފާޟިލް ޢަްބދުލްމަޖީދު މާހިރު .3
   ޖަނަވަރީއަށް  25ޖަނަވަރީއިން  20

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޖަޢުފަރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު .1
 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުހީމް .2
 ޓެކްނީޝަން   އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޢަލީ  .3
 ޓެކްނީޝަން   އަލްފާޟިލް ޢަްބދުލްމަޖީދު މާހިރު .4

 

 ޖަނަވަރީ އަށް 28ޖަނަވަރީ އިން  25



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޖަޢުފަރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު .1
 ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   އަޒުހީމްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .2
 ޓެކްނީޝަން   އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޢަލީ  .3

 
 ކީ: ތަކަމި ދަތުރުގައި ކަނދުފަތި ގާއިމުކުރި ސަރަޙައްދު

 ނަންަބރު ކަނދުފަތި  507އި ޤާއިމުކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ ޭބރުގަ  23ށ. ކޮމަންޑޫ ހުޅަނގު ދެކުނުން  .1
 ނަންަބރު ކަނދުފަތި 508މޭލު ޭބރުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ  15.5ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އިރު ދެކުނުން  .2
 ނަންަބރު ކަނދުފަތި  509މޭލު ޭބރުގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ  20ހއ. ހަތިފުށީ ހުޅަނގުން  .3

 ނަންަބރު ކަނދުފަތި  510މޭލު ޭބރުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ  13މ. މުލަކު އިރު ދެކުނުން  .4

 ނަންަބރު ކަނދުފަތި  511މޭލު ޭބރުގައި  ޤާއިމުކުރެވުނު މިނިސްޓްރީގެ  12.5. ފިޔޯރީ ދެކުނުން ގދ .5
 

 2އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމު ކުރުމުގެ ދަތުރު  
 

ލާަބއަށްޓަކައި ފައިދާއާއި  މަސްވެރިންގެ  މަސްވެރިކަމާއި  ކަނދުފަތިމި  މި ރާއްޖޭގެ  އޮއިވާލި  ހިންގާ   ނިސްޓްރީ 
ށްފަ  ޤާއިމުކޮވަނީ  އޮއިވާލިކަނދުފަތި    ގައިސަރަހައްދު  4ދެކުނުން    ކަނދު    1ރުން  އުތު  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ  ގާއިމުކުރުމުގެ

މި ދަތުރު ކަނދުފައްޗަކީ ކަނދުފަތި ވިއުގަ އަށް އަލަށް ޤާއިމު ކުރެވުނު ކަނދުފައްޗެކެވެ.    1އެވެ. ދެކުނުގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު  
 ދޯނީގައެވެ." ލޯޮބޑު"ވަނީ  އަށް މި ދަތުރުކޮށްފައި 2019އެޕްރީލް  1މާރޗް އިން  21 ވަނީ ކޮށްފައި

 
 މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ :

   އޮފިސަރ  ޕްރޮޖެކްޓް. ސ  -އަޒްހީމް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު .1
 ޓެކްނީޝަން     -އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޢަލީ   .2

 
 ކީ: ތަކަ ގާއިމުކުރި ސަރަޙައްދު މި ދަތުރުގައި ކަނދުފަތި 

 އި އޮންނަ ކަނދުފަތި ޭބރުގަ މޭލު  17ހއ. ކެލާ އުތުރުން  .1
 މޭލު ޭބރުގައި އޮންނަ ކަނދުފަތި   15.5ދ. ހުޅުދެލީ ހުޅަނގުން  .2

 މޭލު ޭބރުގައި ގާއިމު ކުރެވުނު ކަނދުފަތި  28ތ. ހިރިލަންދޫ ހުޅަނގު ދެކުނުން  .3

 ޭބރުގައި އޮންނަ ކަނދުފަތި  މޭލު 17.5ގއ . ކޮލަމާފުށީ  އިރު އުތުރުން  4

 މޭލު ޭބރުގައި އޮންނަ ކަނދުފަތި  20ގއ. ގެމަނަފުށީ އިރު ދެކުނުން  5

   3އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރު  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި   ންނިސްޓްރީމި  މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ފައިދާއާއި ލާަބއަށްޓަކައި

ސަރަހައްދެއްގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމު    2ކަނދުފަތި އަދި ދެކުނުން    1އުތުރުން  ރާއްޖޭގެ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން    ގާއިމުކުރުމުގެ

 16ވަނީ  ކޮށްފައި މި ދަތުރުރަށަކަށް ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ކަނދުފައްޗާ ހަވާލުވުމަށް ދަތުރެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.   2ކުރުމަށާއި 
 ދޯނީގައެވެ." ލޯޮބޑު"ގައެވެ. މި ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ  2019ޖުލައި  30ޖުލައި 

 
 މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ :

 ޓެކްނީޝަން   -ޢަްބދުލް މަޖީދު މާހިރު  އަލްފާޟިލް  .1
 ޓެކްނީޝަން    –ޔޫސުފް ޙަސަންފުޅު  އަލްފާޟިލް  .2

 
 ކީ: ގާއިމުކުރި ސަރަޙައްދަމި ދަތުރުގައި ކަނދުފަތި 

 ނަންަބރ ކަނދުފަތި 517ޭބރުގައި ޤާއިމުކުރި    20ހއ. ހަތިފުށީ ހުޅަނގުން  .1
 ނަންަބރ ކަނދުފަތި  519މޭލު ޭބރުގައި ޤާއިމުކުރި  15އއ މަތިވެރީ ހުޅަނގު އުތުރުން  .2
 ކަނދުފަތި ނަންަބރ  518މޭލު ޭބރުގައި ޤާއިމުކުރި  15ތ. ހިރިލަންދޫ ހުޅަނގު ދެކުނުން  .3

ރަށަކަށް ގެނެސްފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ޮބޔާއި މިނިސްޓްރީން   2މި ދަތުރުގައި ކަނޑައިގެން އޮޔާ ދަނިކޮށް ހޮވައިގެން  
 ވަނީ ހަވާލުވެފަ އެވެ. އެޮބއި ތަކަކީ 

 ނަންަބރ ކަނދުފަތި   509ނިސްޓްރީގެ މި އަށް ހޮވި މި މަކުނުދޫ .ހދ 1

 ނަންަބރ ކަނދުފަތި  504މިނިސްޓްރީގެ  ތ. ހިރިލަންދޫއަށް ހޮވި މި 2

 

 4ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރު    އޮއިވާލި ކަނދުފަތި  

 ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި   ންނިސްޓްރީމި  މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ފައިދާއާއި ލާަބއަށްޓަކައި
ސަރަހައްދެއްގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށް ދަތުރެއް ވަނީ ކުރެވިފަ   1ދެކުނުން    ރާއްޖޭގެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން    ގާއިމުކުރުމުގެ

ހިންގާފައެވެ.   ވޭވަށުގެ  މ.  ވަނީ  ޕޮރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން  ދިލަމަސް  ތުތިޯބވާ  ދަތުރުގައި  މި  އަދި   12ކޮށްފައިވަނީ    ދަތުރުއެވެ. 
 ދޯނީގައެވެ." ލޯޮބޑު"ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ  2019ސެޕްޓެމަްބރ  18ސެޕްޓެމްަބރ އިން 

 މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ :

 އޮފިސަރ  ޕްރޮޖެކްޓް. ސ މުޙައްމަދު އަޒްހީމް  އަލްފާޟިލް  1
 ޑިރެކްޓަރ  އ.  ޖަޢުފަރު   هللا ޢަްބދުއަލްފާޟިލް  2
 ޓެކްނީޝަން   ލީ  މް ޢައިްބރާހީއަލްފާޟިލް  3

 
 ކީ: މި ދަތުރުގައި ކަނދުފަތި ގާއިމުކުރި ސަރަޙައްދަ



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ނަންަބރ ކަނދުފަތި  520މޭލު ޭބރުގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު  10މ. ދިއްތުނޑީ އިރު ދެކުނުން  1
 

 5ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރު    އޮއިވާލި ކަނދުފަތި 

މަސްވެރިކަމާއި   ލާަބއަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ  ފައިދާއާއި  ކަނދުފަތި  ންނިސްޓްރީމިމި މަސްވެރިންގެ  އޮއިވާލި   ހިންގާ 

ސަރަހައްދެއްގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމު ކުރުމަށް ދަތުރުއެއް ވަނީ    1ދެކުނުން    ރާއްޖޭގެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން    ކުރުމުގެ  ގާއިމު
" ލޯޮބޑު"ގެނިޔަލަށެވެ. މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ    2019ނޮވެމްަބރ    2އޮކްޓޯަބރ އިން    28ވަނީ    ދަތުރު ކޮށްފައިކުރެވިފައެވެ.  

 ދޯނީގައެވެ.

 

 މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ:
 އޮފިސަރ  ޕްރޮޖެކްޓް. ސ  މުޙައްމަދު އަޒްހީމް   1
 ޓެކްނީޝަން   އިްބރާހިމް ޢަލީ  2

 ޓެކްނީޝަން    ޢަްބދުލް މަޖީދު މާހިރު  3

 

 ކީ: ދަތުރުގައި ކަނދުފަތި ގާއިމުކުރި ސަރަޙައްދަމި 
 ނަންަބރ ކަނދުފަތި 521ޭބރުގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު  12ގައްދޫ ދެކުނުން  .ގދ 1

 

 6ޤާއިމުކުރުމުގެ ދަތުރު    އޮއިވާލި ކަނދުފަތި 

 ހިންގާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި   ންނިސްޓްރީމި  މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ފައިދާއާއި ލާަބއަށްޓަކައި
ސަރަހައްދެއްގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމު ކުރުމަށް ދަތުރުއެއް ވަނީ    1ދެކުނުން    ރާއްޖޭގެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން    ކުރުމުގެ  ގާއިމު

" ލޯޮބޑު"ނީ  ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަ  2019ޑިސެމްަބރ    2ނޮވެމްަބރ އިން    27ވަނީ    ދަތުރު ކޮށްފައިކުރެވިފައި އެވެ.  
 ދޯނީގައެވެ.

 މި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނީ:
 އޮފިސަރ  ޕްރޮޖެކްޓް. ސ މުޙައްމަދު އަޒްހީމް   1
 ޓެކްނީޝަން  އިްބރާހީމް ޢަލީ  2

 
 : ކީ މި ދަތުރުގައި ކަނދުފަތި ގާއިމުކުރި ސަރަޙައްދަ

 ނަންަބރ ކަނދުފަތި  522ޭބރުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު  13ގއ. މާމުޓާ އިރުން   1
 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ   4.3
 ޕްރޮގްރާމް. 

 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވެށީގައި   ގޮތުގައި ބޭނުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ

ކުރެވުނު ސާރވޭ   2016-2017ެބލުމަށް    ތޯމަސްވެރިކަމެއް ކުރެވިދާނެ ާބވަތްތަކަކީ ކޮަބއި   ާބވައްތަކުގެ ތެރެއިން އައުދިރިއުޅޭ  
ކަމަށް ދެއްކިއެވެ.    ތަކުގައި އުޅޭ ތުތި ޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވިދާނެ  ނަތީޖާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާކަނޑުގެ ފުން ސަރަޙައްދު

ޯބވަދިލަދި މިމަސްވެރިކަމުއަ ާބޒާރުތަކަށް ވިއްކައިގެން ވިޔަފާރިމަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެން ޭބނޭ  އެއްގެ ގޮތުގައި  އަދި ޭބރު ދުނިޔޭގެ 
ށް  އާންމުކޮވަނަ އަހަރުގެ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ަބޖެޓުން މިސައްކަތް ކުރުމަށް  2018ވި  ކުރެ  މިމަސްވެރިކަން ކުރިވިދާނެ މިންވަރު ވަޒަން

  ވަނަ އަހަރު ތުތި ޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން   2019ވެ. އަދި  ގެނެވިފައެ  ންވާ އާލާތްތައް ވަނީ  ރާއްޖެޭބނުދޯންޏަށް    10ހުޅުވާލުމަށް  
އަގު ބޭނުންވާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި  ދުވަހުގެ   100ގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުގެ    އަދާކުރާ  ކުރުމަށް 

 ކުރެވުނެވެ. ވރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފްެބކް ސްކުއިޑް )ތުތި ބޯވަދިލަމަސް(ގެ މަސް ވަޢުދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޑައިމަންޑް

ތެރޭގައި    މި މިއަހަރުގެ  ޯބވަދިލަމަސް(ގެ   6މިނިސްޓްރީންވާނީ  )ތުތި  ސްކުއިޑް  ެބކް  ޑައިމަންޑް  ފަހަރުމަތިން 
 ގޮތަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. ރާމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު އަދާކު

 

ފަރާތަކުން   8( ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް  2019ޖަނަވަރީ    6)  30-B3/30/2019/2(IUL)މިނިސްޓްރީގެ ނަމްަބރު    މި -
ކުރިމަތިލުމުން ކުރުމަށް ފަހުމިނިސްޓްރީން    މި  ، އެއާލާތް ހޯދުމަށް  ވަޒަން    6ގައި    2019މާރިޗް    11  އެހުށަހެޅުންތައް 

 ކުރެވުނެވެ. އެކު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިރާތަކާފަ

ފަރާތަކުން    2( ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް  2019މާރިޗް    12)  30-B3/30/2019/52(IUL)މިނިސްޓްރީގެ ނަމްަބރު    މި -

ކުރިމަތިލި    ކުރިމަތިލާފައި މަސްވެރިކަން  2ވީނަމަވެސް،  ޯބވަދިލަމަހުގެ  ތުތި  އާލާތް ކުރުމަށް    ފަރާތުންވެސް  ބޭނުންވާ 
  2ނުވާތީ، އެ    ހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިދޫކުރުމުގެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ  ގޮތަށް  އަދާކުރާ  ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު

 ފަރާތަށް އެއާލާތް ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
ފަރާތަކުން    4އިޢުލާނަށް    ( ގައި ކުރެވުނު 2019އޭޕްރިލް    16)  30-B3/30/2019/79(IUL)މިނިސްޓްރީގެ ނަމްަބރު    މި -

އެކު  ފަރާތަކާ  2ގައި    2019ޖުލައި    8  އެހުށަހެޅުންތައް ވަޒަން ކުރުމަށްފަހުމިނިސްޓްރީން    އެއާލާތް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލުމުން، މި

 ކުރެވުނެވެ. އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި
ގައި ކުރެވު 2019ޖުލައި    30-B3/30/2019/149  (22(IUL)މިނިސްޓްރީގެ ނަމްަބރު    މި - އެއްވެސް (  ނު އިޢުލާނަށް 

ގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ ފޯމު    އަދާކުރާ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު  ފަރާތަކުން ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން
 ނުވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައެއް

 
ފަރާތަކުން   1ޢުލާނަށް  ( ގައި ކުރެވުނު އ2019ިއޮކްޓޯަބރ    16)  30-B3/30/2019/235(IUL)މިނިސްޓްރީގެ ނަމްަބރު    މި -

ޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން  ކުރިމަތިލާފައި   ކުރުމަށް ޭބނުންވާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު   ވީނަމަވެސް، އެފަރާތުން ތުތި 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އެފަރާތަށް އެއާލާތް  ނުވާތީ،    ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިތަކެއްޗާއެކު  ހޭ  ދޫކުރުމުގެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ  ގޮތަށް  އަދާކުރާ

 ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

( ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް  2019ނޮވެމްަބރ    18)  30-B3/30/2019/257(IUL)މިނިސްޓްރީގެ ނަމްަބރު    މި
ގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ   އަދާކުރާ ކުރުމަށް ޭބނުންވާ އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތުތި ޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން

 ނުވެއެވެ.  ފޯމު ހުށަހަޅާފައެއް
 
ކުރުމަށް ޭބނުންވާ    ނުން ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަންގައި ކުރެވުނު އިޢުލާ  2019ޖަނަވަރީ    6މިނިސްޓްރީގެ    މި

  11  އެހުށަހެޅުންތައް ވަޒަން ކުރުމަށްފަހުމިނިސްޓްރީން    ގޮތަށް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލައި، މި  އަދާކުރާ  އާލާތް ދިގުމުއްދަތުގައި އަގު
އެތަކެތިވާނީ    ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތީ  ވެނުލުހަމައަށްވެސް ހަވާ މިއަދާ  ފަރާތުން އެއާލާތާ  1ގައި އެއްަބސްވެވުނު    2019މާރިޗް  

 ދަށުއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ެބލުމުގެ މި
 

 މް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އި އައިސްޕްލާންޓު ޤާ  4.4
 

 ކަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތަ 6ކުރުމުގެ ހުއްދަ  އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމް އަހަރު ވަނަ 2019

 މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.   ކުއަރކަލްޗަރ/މެރިކަލްޗަރ ފިޔަވައި އެ  4.5
 

 ފަރާތަކަށެވެ. 3ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކޮށްފައި ވަނީ  2019
 

 އެކުއަރކަލްޗަރ/މެރިކަލްޗަރ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.  4.6
 

 ފަރާތަށެވެ. 2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދޫކޮށްފައި ވަނީ  2019
 

 މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ފަޅު މޮނިޓަރ ކުރުން.   4.7
 

ފަޅުފަޅުގެ   ރަށްރަށާއި  ދޫކޮށްފައިވާ  ދިގުމުއްދަތަށް  މަސައްކަތަށް  އެކުއަރކަލްޗަރގެ    12ތެރެއިން  މަސްވެރިކަމަށާއި 
 އައިސްޕްލާންޓް މޮނިޓަރ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 01ފަޅު އަދި  01ރަށަކާއި 

 

 މޯފާ ދޯނީގެ އަޕްޑޭޓް  4.8
 

  2018ސެޕްޓެމްަބރު    24ފަރާތަކަށް    21މޯފާ ދޯނީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  
ފެށިގެން   ވެ  02އިން  ދީފައި  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  އަދި  އަހަރު  ނުވާތީ،  އެވެ.  ދައްކާފައި  ފައިސާ  ހަމަވިއިރު  މުއްދަތު  ނޯޓިސް 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އޮގަސްޓް    16   )ހަމިލިއަން ހަލައްކަ އެއްހާސް( ރުފިޔާ  6،601،000.00ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ     ކޮށްފައިވާ
ށް ދަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަމިލޯނަށް    އެވެ.  ކޮށްދެއްވާފަ  ސަރުކާރުންވަނީ މަޢާފުގައި    2018
 ދިނުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ފޮނުވަމުންނެވެ.  ކޮށްހަނދާން

 އިންޖީނު ލޯން  4.9
 

ދީފައިވާ އިންޖީނުގެ އި  ފަރާތްތަކުގެ ދޯނީގައި އަޅަ ގޮތަށް އަމިއްލަ  މިނިސްޓްރީން ދިގު މުއްދަތުގައި އަގު އަދާކުރާ 
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް   ގޮތުގައި އާއި ސާރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިއަގުގެ  

އަހަރު މުއްދަތު ދީފައި ވެއެވެ. އަދި މިފަރާތްތަކުން ލޯނު އިންޓަރެސްޓް އަދި   02އިން ފެށިގެން އިތުރު    2018ސެޕްޓެމްަބރު    24
)ނުވަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅީސް ތިންހާސް އެކެއް( ރުފިޔާ ސަރުކާރުން    9،743،041.00އްކަންޖެހޭ  ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދަ

 ދަނީ ފައިސާ މިލޯނަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށްދެއްވާފައެވެ.    ށްމަޢާފުކޮގައި ވަނީ    2018އޮގަސްޓް    18ވަނީ  
 ނުވަމުންނެވެ. ދިނުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ފޮ ކޮށްދެއްކުމަށް ހަނދާން

 

އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރު ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެއްޗާއި މަހުގެ ޑިއުޓީ   4.10
 . މަސައްކަތް   ގެ މަޢާފް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމު 

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

ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި   ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިޔު އިތުރު

އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެާޤނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  މަހުގެ ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްީޞލްގެ  ގެ ޗާއި މަހުގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމުޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރު ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެއް

 ތެރޭގައި:
 

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މެރިން ރިސޯސަސް  ،  ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  (1

 މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ ިޞނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 
 

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން    ޑިއުޓީ މަޢާފު (2

 ބަލަންޖެހެއެވެ.  އިވާ ސައްޙަ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް އޮތްތޯދޫކޮށްފަ

 
 

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ ]ޑިއުޓީ އެގްޒެމްަޝން ފޯމް" )ޑީ.އީ    ކުރުމަށް ފަހު ޑިއުޓީ މަޢާފް  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ  ޑިއުޓީ މަޢާފް (3

)ސޮއި    ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ އިންވޮއިސްއެކު  ށަހަޅާއިރު އެފޯމުގައިވާ ލިސްޓާފޯމު ހު  1( އެވެ. ޑީ.އީ  1



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު  ން އެކު( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިަޝރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ހުށަހަޅަނުވަތަ ސްޓޭމްޕް އަކާ

 ވެއެވެ.  ފޯމް ހުށަހަޅާފައި  467ފަރާތަކުން  18ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް 
 

ތަކެތީގެ   އަޅާ ކުރުމަށް ކަނޑަ  ޑިއުޓީ މަޢާފު  ކުރުމަށާއި، ވެލިޔު އިތުރު ކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތިން،  މަސް އެކްސްޕޯޓް (4

އަށް މިސެކްަޝނުން ފޮނުވާފައި ޑިއުޓީ    މަޢުލޫމާތު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  އަދި  ކުރުމަށް    މަޢާފްވާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އިން ފޮނުވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ   މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް މި

 ފަރާތަކަށްވާނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. 
 

ވާ މައްސަލަތައް  ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި  4.11
 މިހާރުން މިހާރަށް ޙައްލުކުރުން. 

 

 2ގައި ހުޅުވާލުން.  މީގެ ދަށުން މިހާތަނަށް    2019ސެޕްޓެމްަބރ   19އެސް.އެމް. އީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  
 ވެއެވެ. ފަރާތަކުން އެސް.އެމް.އީ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާފައި

 

 ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް  2019 4.12
 
 ނިންމި ކަންތައްތައް: ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި 32ގައި ޭބއްވި ޯބޑުގެ 20198ފެްބރުއަރީ  24
 

އިސްލާޙް  2018 .1 ޚަރަދުތައް  ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  އަހަރު  ޯބޑުގެ  ޕްރޮމޯޝަން  ފިޝަރީޒް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 ކުރިއަށް އޮތް ޯބޑު މީޓިންގައި އަހަރު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.  ކުރުމަށްފަހު 

ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ނޯތު އެމެރިކާ )ޮބސްޓަން ފެއަރ( އަދި ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ގްލޯަބލް )ްބރަސަލްސް ފެއަރ( ފިޔަވައި އިތުރު   .2
ވަނަ ޯބޑު މީޓިންގައި 33ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ހުރި ފެއަރތަކާ  2019ފެއަރއެއްގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ގޮތުން  

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމުން.  
ކުރިންވެސް އަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުން މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑުގެ ަބޖެޓުން ފެއަރތަކުގެ ސްޓޯލް ހިފުމަށާއި   .3

 % ޯބޑުގެ ަބޖެޓުން ދިނުމަށް ނިންމުން. 70ސްޓޯލް ހެދުމަށްދާ ޚަރަދުގެ 

ވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑަށް ލިިބފައިވާ ަބޖެޓް ކުޑަވުމުން ަބޖެޓަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ަބޖެޓް  މޯލްޑި .4

 ރިވިއުއެއް ހެދުމަށް ނިންމުން.  

 ދަ ިބޒްނަސް ރިޕޯޓްގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އިޝްތިހާރު ނުޖެހުމަށް ނިންމުން.   .5



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ޯބޑުގެ .6 ޕްރޮމޯޝަން  ކުރުމުގެ ގޮތުން    މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް  ރިވިއު  ޯބޑުގައި މިކަމާ  33މެންޑޭޓް )މަސައްކަތްތައް(  ވަނަ 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމުން. 

 ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިޝަރީ އެންޑް ސީފްޑް އެކްސްޕޯ )ގުއަންޒޫ( ފެއަރގައި ަބއިވެރި ނުވުމަށް ނިންމުން.   .7

  ަބއްދުވުމުގައި ނިންމި ކަންތައްތައް:  ވަނ33ަގައި ޭބއްވި ޯބޑުގެ 2019އޮގަސްޓް  21

 ފެއަރތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުތައް މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑުގެ ހުއްދަ ހޯދައި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ނިންމުން.  .1
ރީޒް، މެރިން މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑުގެ މެންޑޭޓަށް މިހާރު ލިިބފައިވާ ޙިޔާލުތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަ .2

 ވަނަ ޯބޑު ަބއްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން. 34ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ފަހު 

ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ނޯތު އެމެރިކާ )ޮބސްޓަން ފެއަރ( އަދި ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ގްލޯަބލް )ްބރުސަލްސް ފެއަރ( ގެ އިތުރުން   .3
 ަބއިވެރިވުމަށް ނިންމުން.   2020ރަޝިއާގައި ާބއްވާ ފެއަރގައި 

ަބޖެޓުން ލިެބން ނެ  2019 .4 ޚަރަދު މި މިނިސްޓްރީގެ  ކޮށްފައިވާ  ތުމާއެކު މޯލްޑިވްސް ވަނަ އަހަރު ފެއަރތަކަށް އިތުރަށް 
ސީފްޑް ޕްރޯސެސަސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްަބރު ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު މިކަމާ 

 ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް އެންގުން. 
ާބ .5 ގޮތެއް  ޗައިނާގެ ޝަންހާއީގައި  މެދު  ަބއިވެރިވުމާ  އެކްސްޕޯޓް ޝަންހާއީ"  އިމްޕޯޓް،  އިންޓަރނޭޝަނަލް  "ޗައިނާ  އްވާ 

ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ތަފްޞީލާއެކު ސިޓީއެއް މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން. 

އާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް މިނިސްޓްރީ   2020އެކްސްޕޯ   .6
 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފޮނުވުމަށް ނިންމުން. 

 

 މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބައިވެރިވި ފެއަރތައް  4.13
 

ޯބ ޕްރޮމޯޝަން  ފިޝަރީޒް  އެމޯލްޑިވްސް  ޕްރޯސެސަރސް  ސީފްޑް  މޯލްޑިވްސް  އެކްސްޕޯރޓާސް  ޑާއި  ންޑް 
 އެވަނީއެވެ. ވަނަ އަހަރު ަބއިވެރިވެފައިވާ ސީފްޑް ފެއަރތައް ތިރީގައ2019ިން އެސޯސިއޭޝަނު

 

 2019ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ނޯތް އެމެރިކާ/ސީފްޑް ޕްރޯސެސިން ނޯތް އެމެރިކާ   
 

މަސްވެރިކަމުގެ އެކްސްޕޯޓުން ކުރާ ޙިއްސާގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި  
އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ  2019މާރޗް  19އިން  17އެކްސްޕޯޓްކުރާނޭ އިތުރު މާކެޓްތައް ހޯދުމަށް، އެމެރިކާގެ ޮބސްޓަންގައި 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އެ އެމެރިކާ / ސީފްޑް ޕްރޮސީފްޑް  ޯބޑާ ވްސް ފިޝަސެސިން ނޯތް އެމެރިކާގައި މޯލްޑިކްސް ނޯތް  ޕްރޮމޯޝަން  ރީޒް 

ވެއެވެ.  ގޮތަށް ަބއިވެރިވެފައި ގުޅިގެން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތައް ރާއްޖެ ތަމްޞީލު ކުރާ 

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ  ެމިރްނ ިރޯސަސްސ  ،  ރިވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްމިއެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ަބއިވެ
ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް  މޯލްޑިވްސް  

ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ަބއިވެރިވީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް 
ސީޕްރިއާ މެރިން ފްޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،  ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )މިފްކޯ( ހޮރައިޒަން ފި

 އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ. އަދި 

 

 2019ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ގްލޯބަލް/ސީފްޑް ޕްރޯސެސިންގ ގްލޯބަލް   
 

ސީފްޑް އެކްސްޕޯ ގްލޯަބލް/ އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ    2019މެއި    09އިން    07ެބލްޖިއަމްގެ ުބރަސަލްސްގައި  
ސީފްޑް ޕްރޮސެސިން ގްލޯަބލް ގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތައް ރާއްޖެ ތަމްޞީލު ކުރާ  

އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ަބއިވެރިވީ، މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ޯބޑާއި ގޮތަށް ވަނީ ަބއިވެރިވެފަ އެވެ. މި
ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން    ސީފްޑް ޕްރޯސެސަސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަން )އެމް.އެސް.ޕީ.އީ.އޭ( އާ  މޯލްޑިވްސް

 އެމް.އެސް.ޕީ.އީ.އޭގެ މެމްަބރު ކުންފުނި ތަކަކެވެ. މިކުންފުނިތަކަކީމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ަބއިވެރިވީ    ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި
މޯލްޑިވް މެރިން ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،    ،ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )މިފްކޯ(މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް  

އޯޝަން ހަންޓަރ ޕްރައިވެޓް    ،ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޓެޑް، އޯޝަން ފުރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ލިމިޓެޑް، ސީސްޕެއަރ މޯލްޑިވްސް، ޔޫރޯ ގްލޯަބލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމި

ިބގް ފިޝް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އަދި ސީޕްރިއާ މެރިން ފުޑްސް   އޯޝަން ސީފްޑް ޕްވައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 
 ޕްވައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.

 
 

ޕްރޮސެސްކޮށް    ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާނާ ކަޅުބިލަމަސް ގަނެ ކަޅުބިލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން   4.14
މޮނިޓަރ   ފެސިލިޓީތައް  ޝޯބޭޒްޑް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  އެއްބަސްވެފައިވާ  ސަރުކާރާއެކު  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް 

 ކުރުން 
 

ކަ ާބނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ސިނާއަތު  ގަނެކަޅުިބލަމަހުގެ   ޅުިބލަމަސް 
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ސަރުކާރާޕްރޮސެސްކޮށް ޤާޢިމް   ކުންފުނިތަކުން  އެއްަބސްވެފައިވާ  ފެސިލިޓީތައްއެކު  ވާނީ ކޮށްފައިވާ ޝޯޭބޒްޑް 

ގެ ކަޅުިބލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުމޮނިޓަރ ކުރެވިފައެވެ. މިމޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގަނެ ކަޅުިބލަމަސް  ާބނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ސަރުކާރާ  ދަށުން  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  ވެފައިވާ  އެކުންފުނިތަކާއި  ޕްރޮސެސްކޮށް  ކު 

ނި ސަރުކާރުން  ހުޅުވާލުމަށް  އަލުން  އެކްސްޕޯޓްކުރުން  ގަނެ  ކަޅުިބލަމަސް  މުރާޖާކޮށް  ނިންމެވުން  އެއްަބސްވުންތައް  ންމަވާފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން، ޝޯރޭބސްޑް   ކުރުމަށް  ތަންފީޒު އެއްގޮތްވާ  ނިންމެވުމާ  ނިންމާފައިވާ  ަބއްދަލުވުމުން  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީގެ  އެކުލަވާލި 
 .މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ަބލައި ކޮމެޓީއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމެވެ ތައްފެސިލިޓީ

  ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާބނާ ކަޅުިބލަމަސް ގަނެވާނީ    މިނިސްޓްރީން  އެގޮތުގެމަތިން މި
ސަރުކާރާ އެއްަބސްވެފައިވާކުރުމަށް  ޤާއި  އެކު  ފެސިލިޓީތައްމްކުންފުނިތަކުން  ޝޯޭބޒްޑް  މިއަހަރުގެކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި    

 މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ. 
 
 

 ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް( މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު ށ ކީކިމިނި )އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕް  ➢
ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް    މިދަތުރަކީ ކަޅުިބލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީ -

ގައި ވެފައިވާ "އެގްރީމެންޓް ފޯރ އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ދަ   2002އޭޕްރިލް    08  ،ދެމެދުމިނިސްޓްރީއާ    ލިމިޓެޑާއި މި
ޕަރޗޭސް ޕްރޮސެސިންގ އެންޑް އެކްސްޕޯޓް އޮފް ދަ ޑިސްޕޯސަަބލް ކެޗް އޮފް ދަ ލޯކަލް ސްކިޕްޖެކް ފިޝަރީ އިން ޒޯން 

 ޝޯެބސްޑް ފެސިލިޓީ ވަރކް ޕްލޭނާ   ދަށުން ށ. ކީކިމިނީގައި ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ  " މި އެއްަބސްވުމުގެ 2އެންޑް    1
 ކުރުމަށް ކުރި ދަތުރެވެ. މޮނިޓަރ ތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައްއެއްގޮ

 އެވެ.ގ2019ަސެޕްޓެމްަބރ  3ތުރުކުރީ ދަ -

އަދި އާދަމް ޒިޔާދު    މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތީ މި  މިދަތުރުގައި މި -

 އެވެ.  ޖަޢުފަރުهللا ްބދުޢަ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
 
 ތ. ފުނައްޑޫ ޝޯބޭޒްޑް ފެސިލިޓީގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު  ➢

  މިނިސްޓްރީއާ   މި  ލީއާއިއަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަކަޅުިބލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން    މިދަތުރަކީ -
ގައި ވެފައިވާ "އެގްރީމަންޓް ފޯރ އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ދަ ޕަރޗޭސް، ޕްރޮސެސިންގް  2003ސެޕްޓެމްަބރ    10  ،ދެމެދު

  މިއެއްަބސްވުމް   "4އެންޑް    3އެންޑް އެކްސްޕޯރޓް އޮފް ދަ ޑިސްޕޯސަަބލް ކެޗް އޮފް ދަ ލޯކަލް ފިޝަރީ އިން ޒޯން  
 ކުރެވުނު ޒިންމާތައް   ަބޔާން   ަބދަލުކޮށް، އިސްވެ  ގައ2008ިލައި  ޖު  7ޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ފުނައްޑޫ ޓޫނާ ޕްރޮ

އައި.އޯ.އެފް ކޯޕަރޭޝަން  މިއެއްަބސްވުން    އަދި،  ަބދަލުކޮށް  ގައި 2013އޭޕްރިލް    06ީބ.އެމް.އެލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަމަށް  
ތ.  ގައި ސޮއި ކުރެވުނު    2015ޖުލައި    14 ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓެއްގެ ދަށުން  މައްޗަށް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން

 ކުރި ދަތުރެވެ.  ކުރުމަށް ސްޑް ފެސިލިޓީ މޮނިޓަރގައި ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޝޯރޭބފުނައްޑޫ
 

 އެވެ.ގ2019ައޮކްޓޯަބރ  8ދަތުރުކުރީ  -



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް    ވަޑައިގަތީ މި   މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވެ  މިދަތުރުގައި މި -

 އެވެ. ޖަޢުފަރުهللا ްބދުސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢައި އެސި އަޙްމަދު ޝިފާޒާ

 
 ގދ. ހޯޑެއްދޫ )ހުވަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕުލެކްސް( މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު  ➢

ރޫޢުގެ ދަށުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކުރުމުގެ މަޝް  މިދަތުރަކީ ކަޅުިބލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީ -
ވެފައިވާ  2003ސެޕްޓެމްަބރ    10ދެމެދު    މިނިސްޓްރީއާ  މި ދަ ގައި  އިން  އިންވެސްޓްމެންޓް  ފޯރ  "އެގްރީމަންޓް 

  3ޕަރޗޭސް، ޕްރޮސެސިންގް އެންޑް އެކްސްޕޯރޓް އޮފް ދަ ޑިސްޕޯސަަބލް ކެޗް އޮފް ދަ ލޯކަލް ފިޝަރީ އިން ޒޯން  
)ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ އަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު( ގައި ޝޯޭބސްޑް   4މިއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޒޯން    "4އެންޑް  

ިބމާއި އެބިމާ  ގައި ވެފައިވާ 2005ޑިސެމްަބރ    8  އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމަށް ކާ އިންވެގެން ހިއް  "ގދ. ހޯޑެއްދޫގެ 

ދިނުމާ ކުއްޔައް  ހޯޑެއްދޫެބހޭ  ސަރަހައްދު  ގދ.  އެއްަބސްވުމުގެދަށުން  މި  ގެންދަވާ  އެއްަބސްވުން"  ހިންގަވަމުން  ގައި 
 ކުރުމަށް ކުރި ދަތުރެވެ.  މޮނިޓަރން މަސައްކަތްތައްގޮތުގެމަތި ވާޝޯޭބސްޑް ފެސިލިޓީ ވަރކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތް

 ގަ އެވެ.2019އޮކްޓޯަބރ  17ދަތުރުކުރީ  -
މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް   އިވެރިވެވަޑައިގަތީ މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ަބ  މިދަތުރުގައި މި -

 އެވެ. ޖަޢުފަރުهللا ްބދުސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢައި އެސި އަޙްމަދު ޝިފާޒާ
 
 ލ. މާންދޫ )ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް، ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް( މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު  ➢

ކަޅުިބލަމަހުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  މިދަތުރަކީ   -

ދެމެދު މިނިސްޓްރީއާ  ދަ 2003ސެޕްޓެމްަބރ    10  ، މި  އިން  އިންވެސްޓްމެންޓް  ފޯރ  "އެގްރީމެންޓް  ވެފައިވާ  ގައި 
 3ޕަރޗޭސް ޕްރޮސެސިންގ އެންޑް އެކްސްޕޯޓް އޮފް ދަ ޑިސްޕޯސަަބލް ކެޗް އޮފް ސްކިޕްޖެކް ފިޝަރީ އިން ޒޯން  

ފެސިލިޓީ ވަރކް ޕްލޭނާއި " މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ލ. މާންދޫގައި ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޝޯެބސްޑް  4އެންޑް  

 ކުރި ދަތުރެވެ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
 ގަ އެވެ.2019އޮކްޓޯަބރ  22ދަތުރުކުރީ  -
މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް   މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތީ މި  މިދަތުރުގައި މި -

 އެވެ. ޖަޢުފަރުهللا ްބދުސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢައި އެސި އަޙްމަދު ޝިފާޒާ

 
ކުރަން ކުރި    މޮނިޓަރ  ތ. ފުނައްޑޫ ޝޯޭބޒްޑް ފެސިލިޓީގެގައި    2019އޮކްޓޯަބރ    8  މި މިނިސްޓްރީން

ގައި    2014ރީ  ފެްބރުއަ  19ކޮށް  ތ. ގުރާދޫގައި ގާއިމުކޮށްގެން    ރަދުނަ އަހަރު ދަޢުލަތުގެ ަބޖެޓުން ޚަވަ  2005ދަތުރުގައި ވާނީ  
އޮޕަރޭޓް މެޓްރިކްޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓް    50ގޮތަށް ގަނެ ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ    އަގު އަދާކުރާ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއައި.އޯ.އެފް  

މިނިސްޓްރީއަށް   މި  އެދި  ދޫކޮށްލުމަށް  އެޕްލާންޓް  ވެފައިވުމާއި،  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ނުދާތާ  ފަރާތުން  ކުރަމުން  އެކުންފުނީގެ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ޓަކައި އެޕްލާންޓް މޮނިޓަރކޮށް  ދެނެގަތުމަށްއެއިރު ހުރި ހާލަތުއަލުން އޮޕަރޭޝަނަލް ގެނައުމަށް    މިޕްލާންޓް   އަދި،  ހުށަހަޅާފައިވާތީވެ
 ންޓްގެ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓަކާއި އިންވެންޓަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.ގުރައިދޫ އައިސްޕްލާތ. 

 

 ސިސްޓަމް  މޮނިޓަރިންގ  ވެސަލް  4.15
 

ހާދިސާތަކުން ނހިނގާނުހި  ޙަރަކާތްތައް  މަސްވެރިކަމުގެ ދިމާވާ  ކަނޑުމަތީ  މަސްވެރިންނަށް  ަބލައި  ގޮތް  ގާ 
ޔަޤީން  ސަލާމަތް ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  އުޅަނދުތަކުގެ  މަސްވެރި  މަސްވެރިންނާއި  ، އިކުރުމަށްޓަކަ  ކޮށްދިނުމާއި، 

 ގމޮނިޓަރިން  ވެސަލްވާ  މްކޮށްފައިއިޤާގިލީ ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު ސެންޓަރުގައި  ނކޯސްޓްގާޑުގެ ވިލި  ގަޔާއިމިނިސްޓްރީ

ވަނަ އަހަރުވެސް   2019ގެ އެހީގައި ލައިސަންދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ނިޒާމް
ކުރުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް    މޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސަލް

ޭބންކްގެ ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވެސަލް ލޮކޭޓިންގް ޑިވައިސްތައް ފަހުގެ  

ަބދަލު އަށް  ޑިވައިސް  ލޮކޭޓިންގް  ވެސަލް  އުފައްދާފައިވާ  ހިމަނައިގެން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ކުރުމަށް 
ތައްޔާރުކޮށް،   ސްޕެސިފިކޭޝަން  ޓެކްނިކަލް  ޑިވައިސްގެ  އާ  މިގޮތުން،  ވެއެވެ.  ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް 

އްކަތް  އެމަސައްކަތް ިބޑަށް ހުޅުވާލައި، ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގައި އާ ޑިވައިސް ހަރުކުރުމުގެ މަސަ
ކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ސެޕްޓެމްަބރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގެ  

ހަރުކުރާ   ފޭސްގައި  ކުރުމުގެ   15ތެރެއިން ޓެސްޓިންގ  ޑިވައިސްތައް ޓެސްޓް  އެ  ހަރުކޮށް  އުޅަނދުފަހަރުގައި  ޑިވައިސް 

ފަށާފައެވެ. ޓެސްޓިން ފޭސް ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހުގައި ނިމުމުން ލައިސަންސް ދީގެން މަސްވެރިކަން    މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ

 ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑިވައިސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ. 

 

 އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒަރވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރުން   4.16
 

އެހީގައި   ޭބންކްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޯލްޑް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް  ކުރިއަންގެންދާ 
އުޅަނދެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އޮްބޒާވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   15ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ކުރާ  

އެމަ ސޮއިކޮށް  އެއްަބސްވުމެއްގައި  މޯލްޑިވްސްއާއެކު  އުރީދޫ  މިނިސްޓްރީއާއި  ފަށާފައެވެ. ކުރުމަށް  ވަނީ  މިހާރު  ސައްކަތް 

އުޅަނދެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އޮްބޒާވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްަބރު މަސް    13މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  
ތްތައް ނިމުނުއިރު ނިންމާ ލެވިފައި ވެއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިލް އޮްބޒާވަރ ސިސްޓަމްއަކީ އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޙަރަކާ

އިންސާނީ ވަސީލަތެއް މަސްވެރި ދަތުރުގައި ަބއިވެރި ކުރުމަކާ ނުލައި ވީޑިއޯ ބޭނުން ކޮށްގެން މަސްވެރި ދަތުރުތައް މޮނިޓަރކޮށް،  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އިންސައްތަ ދަތުރުތަކުގެ އޮްބޒާވަރ   5މަސްވެރިދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ނަގައި، އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަނުން ލާޒިމް ކުރާ  

 ޔާރު ކުރުމެވެ. ރިޕޯޓް ތައް

 

 އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުތައް  4.17
 

މަސްވެރިކަން ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތް ބެލުން  ޅައި،  މެދު ފިޔަވަޅު އަ  ފަރާތްތަކާޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ  
މިއުޅަނދު  ހަރުދަނާ ތަފާތު    ކުރެވި،  މިނިސްޓްރީން  ހުއްޓުވުމަށް  މަސްވެރިކަން  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާއި  ގިނަ  ފަހަރުން 

މިގޮތުން، ކުރެވުނެވެ.  ،    މި   މަސައްކަތްތަކެއް  އުޅަނދުތަކާއި  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  ލައިސަންސްދީގެން  މިނިސްޓްރީން 

 ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީސްތައް އަދި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުއްތަން ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނުގެ ރެންޑަމް ކޮމްޕްލައަންސް މޮނިޓަރިންގް
ސަރަޙައްދު ރާއްޖޭގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދި  ޭބރުގެ  ގަނެވުނު  އަތުލައި  ވަނިކޮށް  ހަރަކާތްތެރި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ގައި 

ގެންގޮސްފައި  އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް  އަހަރުވެސް  ތިރީގައި    ވޭތުވެދިޔަ  ދަތުރުތައް  ކޮށްފައިވާ  މިގޮތުން  ވެއެވެ.  

 ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  

   2019ޖެނުއަރީ  31 :ތާރީޚް  .1
 އްދުހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަޙަ :ސަރަހައްދު 

   އުޅަނދު 12ލޭނުމަސްވެރިކަން ކުރާ  އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު:

 އަޙްމަދު ޝިފާޒް ރޫފް، ޢުމަ އަޙްމަދު  އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:
ތްތައް އުޅަނދުތަކުގެ ލޭނުމަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަ  ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

ކުރަންޖެހޭ   އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައި، އިސްލާހު  ެބހޭ ޤަވާއިދާ  ންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާކަހުރީ ލޭނު އަޅައިގެން ޮބޑު
 ކަންތައްތައް އުޅަނދުތަކަށް އެންގުން.

 
  2019ފެްބރުއަރީ   05 – 04 :ތާރީޚް  .2

 ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް  :ފެސިލިޓީ 
 އަޙްމަދު ޝިފާޒް   އުއްމު ކުލްސޫމް، އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:

ތައިލެންޑަށް ރޯމަހުގެ ގޮތުގައި މަސް ޭބރުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެސިލިޓީ ތަކުގައި އަޅާފައިވާ    އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

ތަކާ ގުޅޭ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައިލެންޑްގެ ޕޯޓްސްޓޭޓް މެޝަރސް އަދި ކޮމްޕްލައަންސް  ފިޔަވަޅު
 ޓީމުން ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 
   2019މާރޗް  04 :ތާރީޚް  .3



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 އްދު ހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަޙަ :އުޅަނދު/ ފެސިލިޓީ 

 އަޙްމަދު ޝިފާޒް  ރޫފް،ޢުމަ އަޙްމަދު  އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް     އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:
ެބލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ބަނދަރަށް ގެނައި   ސްރީލަންކާގެ އުޅަނދުގެ   04ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައި ކޯސްޓްގާޑްގެ 

 އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 
 

 2019އޭޕްރީލް  28-27 ތާރީޚް: .4
 ލ. މާންދޫ އަދި ގއ. ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލައަންސް :އުޅަނދު/ ފެސިލިޓީ 

މުވައްޒަފުން: ބައިވެރިވި  ޝިފާޒް،    އިންސްޕެކްޝަންގައި  ރަޢުފަތު  އަޙްމަދު  ޒިޔާދު ޙައްވަ  އާދަމް  ނިޒާރު، 

 ކުރެވިގެން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް، ރިޕޯޓްޔޫރަޕް ގައުމުތަކަށް އެތެރެވާ މަހަކީ ޤާނޫނާއި  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:
 

 2019އޭޕްރީލް  28-27 ތާރީޚް: .5
 ލ. މާންދޫ އަދި ގއ. ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލައަންސް :އުޅަނދު/ ފެސިލިޓީ 

މުވައްޒަފުން: ބައިވެރިވި  ޝިފާޒް،    އިންސްޕެކްޝަންގައި  ރަޢުފަތުއަޙްމަދު  ޒިޔާދު   ޙައްވާ  އާދަމް  ނިޒާރު، 
ކުރެވިގެން އަދި   ޔޫރަޕް ގައުމުތަކަށް އެތެރެވާ މަހަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް، ރިޕޯޓް  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

 ޤައުމުތަކުން ޭބރުކުރާ    ކުރުމާއި ޔޫރަޕަށް މަސް   ކަމުގައި ޔަޤީން  ބެލެހެއްޓިގެން ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަކުން ާބނާ މަސް

ރެގިއުލޭޝަން ތަންފިޒުނޑައަޅާފައިވާ  އި.ޔޫ ކަ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ކުރަމުންދާ މިންވަރު ވަޒަން  އައި.ޔޫ.ޔޫ 

ކި މަސް  ކުންފުނިތަކުން  ޕްރޮސެސްކުރާ  އެކްސްޕޯޓްކޮށް  މަސް  ާބނާ  މަސްވެރިކަމުގައި  އޮޕަރޭޝަން  ދޮށީގެ  ރުވުމުގެ 
ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު   އް މަސްކިރުވުމުގެ މަރުހަލާގައި ބޭނުންގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ކަލެކްޓަރ ބޯޓްތަ  ހިނގާގޮތާ

 .ދަތުރުކުރުންއީ.ޔޫގެ ޓީމާއެކު  ޒިޔާރަތްކުރި އިތުރަށް ބެލުމަށް

 
   2019މެއި  02 ތާރީޚް: .6

 އުޅަނދުފަހަރުއެންސިސް ފެކްޓަރީ އަދި ހުޅުމާލެ ަބނދަރުގައި އޮތް ލޯންގްލައިން  :އުޅަނދު/ ފެސިލިޓީ 
 އަޙްމަދު ޝިފާޒް، އާދަމް ޒިޔާދު  އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:

ކުރެވިގެން އަދި   ޔޫރަޕް ގައުމުތަކަށް އެތެރެވާ މަހަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް، ރިޕޯޓް  އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:
.ޔޫ ޭބރުކުރާ ގައުމުތަކުން އީ  ކުރުމާއި ޔޫރަޕަށް މަސް  މަސްވެރިކަމަކުން ާބނާ މަސްކަމުގައި ޔަޤީން ބެލެހެއްޓިގެން ކުރެވޭ  

އީ.ޔޫ ގެ ޓީމުން ކުރި    ކުރުމަށްޓަކައި  ކުރަމުންދާ މިންވަރު ވަޒަންޒު   އައި.ޔޫ.ޔޫ ރެގިއުލޭޝަން ތަންފޫކަނޑައަޅާފައިވާ

 އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވުން.
 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

    2019ޖުލައި  12 :ތާރީޚް  .7

 ހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަހައްދު ސަރަހައްދު:

 އަޙްމަދު ޝިފާޒް، އަޙްމަދު ވާސިފް އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރި ކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް    އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

ެބލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ބަނދަރަށް ގެނައި   ސްރީލަންކާގެ އުޅަނދުގެ   04ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައި ކޯސްޓްގާޑްގެ 
 އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

 
    2019ނޮވެމްބަރު  24 :ތާރީޚް  .8

 ހުޅުމާލެ ފަޅު ސަރަހައްދު ސަރަހައްދު:

 އަޙްމަދު ޝިފާޒް ، އަޙްސަން މުޙައްމަދު  އިންސްޕެކްޝަންގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުން:
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް    އިންސްޕެކްޝަންގެ ބޭނުން:

ެބލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ބަނދަރަށް ގެނައި   ސްރީލަންކާގެ އުޅަނދުގެ   02ކޯސްޓްގާޑުން ހިފަހައްޓައި ކޯސްޓްގާޑްގެ 
 އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 

ވަނަ އަހަރު މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރެވުނު    2019 4.18
 މަސައްކަތްތައް.  

 

އަށް ވަނީ   2019ފެްބރުއަރީ    09އިން    2019ފެްބރުއަރީ    02އިފާޑްގެ ސުޕަރވިޟަން މިޝަންއެއް  
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާ ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ހުއިފިލަނޑާގެ  ަބރުދަން 

ބަލާފައެވެެެ. އަދަދު  ޖުމްލަ  ލޯނު    އަދި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ޕްރޮޖެކްޓުން  ޕައިލެޓް  މިހިންގުނު  އަތޮޅުގައި  ލ.  އަދި 

ދެވިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ މަންފާއެއް ލިިބފައި ނުވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް  
ލޯނު އެއްކޮށް މައާފް ކުރެވިފައެވެެެ. އަދި މިނިސްޓަރ  އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު  

ގައި ވަނީ  ހުއިފިލަނޑާ އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލޯނު ނަގައިފައިވާ   2019ފެްބރުއަރީ    28އޮފް ފިނޭންސް އިން  
ެބ ފާރާތްތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  ލޯނު  އެހެންކަމުން  ދީފައެވެެެ.  މައާފްކޮށް  ލޯނު  ފަރާތްތަކުގެ  މޯލްޑިވްސް ހުރިހާ  އޮފް  ންކް 

ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އަދި    ގައި ވަނީ އަންުބރާ އެފައިސާ ދެއްވާފައެވެ.  2019މާރިޗް    3މެދުވެރިކޮށް  
ޓާއި ކުރައްވާފައެވެެެ. މިގޮތުން ކޮށް  ނަގައިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ކޮށި އަދި ހުއިފިލަނޑާ ހަވާލު  ކުރުމަށް ލޯނު

 ވެއެވެ.ކުރެވިފައި  މީހުންނަށް ހައްވާލު 101ހުއިފިލަނޑާ ރަސްމީކޮށް 

ގައި   2018ނޮވެމްަބރު    5ަބރަކަތުލް ަބހުރުއަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ދެނަގަތުމަށްޓަކައި  
ގައި މިމަސައްކަތް   2018ނޮވެމްަބރ    22އް ހެދުމައްޓަކައި  އޮޑިޓެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ޕްރޮޖެކްޓުން ވަނީ ސްޕެޝަލް  އިފާޑްގެ



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގައި ކުރޯހޯތް އަށް ވަނީ މި މަސައްކަތް ހަވާލު   2018ޑިސެމްަބރ    16އަދި  ،  ކޮށްރާތެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާންކުރާނެ ފަ

 އެވެ.ގައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ 2019ޖެނުއަރީ  10ކުރެވިފައެވެ. އަދި އޮޑިޓްގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް 

ކުރުމަށްފަހު ަބރަކަތުލް   އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މުޠާލިޔާ  އަދި ަބރަކަތުލް ަބހުރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހެދިފައިވާ
 8,050,000.00ޖުމްލަ  ،  ފަރާތުން  ށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މިގޮތުން، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެަބހުރަ

  އެއްގޮތައް މިހާތަނަށް  ނިން އެއްަބސްވުމާަބރަކަތުލް ަބހުރު ކުންފު  ،. ނަމަވެސްވެއެވެ  ަބހުރަށް ދެވިފައި  ދިވެހި ރުފިޔާ ަބރަކަތުލް

ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ. އަދި އެއްަބސްވުމުގައިވާ ޖުމުލަ އަދަދަށް   6,049,000.00ސަޕްލައިކޮށްދިން ތަކެތީގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  
ދިވެހި   8,050,000.00ދެވިފައިވާ ޖުމްލަ    ސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ޖަމާކޮށްނުވާތީ، މި މިނި  ކޮށްދީފައި  ތަކެތި ސަޕްލައި

ަބހުރު ކޮމް  ރުފިޔާގެ ަބރަކަތުލް  ރުފިޔާ އުނިކޮށް     870,000.00ން މި މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ ޗެކްތަކުން  ޕެނީތެރެއިން 

އަނުބރާ  1,131,000.00 އަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  ފަރާތުން  ކޮމްޕެނީގެ  ަބހުރު  ަބރަކަތުލް  އަކީ  ރުފިޔާ  ދައްކަންޖެހޭ    ދިވެހި 
ފައިސާއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ަބރަކަތުލް ަބހުރު ކޮމްޕެނީ އިން އެއްަބސްވުމާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި 

ފެްބރުއަރީ   11ދިނުމަށް  އި  އެހެންކަމުން، މިމައްސަލަ ަބލަ  ވެއެވެ.  މަށް އަންގާފައިމިނިސްޓްރީ އަށް ހޯދު  .ރ7,920,000.00
މިމައްސަލަ ަބއްލަވަމުން   ންނޭސް މިނިސްޓްރީށައަޅާފައެވެ. އަދި ފިގައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހު  2019

ށް ވަނީ އިތުރުއަށް ދެވިފައިވާ   ަބރަކަތުލް ަބހުރަމިސްޓްރީން  ގައި މި  2019ފެްބރިއަރީ    14ގެންދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  

 ފައިސާގެ ތަފްސީލް ރަސްމީކޮށް އަންގާފައެވެ.

  މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )މެޑެޕް( ގެ ދަށުން ހިންގާ ހުއިފިލަނޑާ އާލާ 
ފަރާތްތަކަ ަބއިވެރިވެފައިވާ  މަޝްރޫޢުގައި  ލިޭބނޭކުރުމުގެ  އާމްދަނީ  އޮފް   ކޮއްމަގުފަހިތް  ގޮ  ށް  މިނިސްޓްރީ  ދިނުމައްޓަކައި 

އެކްސްޕޯޓް  ،  ފިޝަރީޒް ހުއިފިލަނޑާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިސްނަގައިގެން  ފަރާތުން  އެގްރިކަލްޗަރގެ  އެންޑް  ރިސޯސް  މެރިން 
ކުރެވިފައެވެ.    ހަކަ ހިއްސާެބހޭގޮތުން ވާ  ގައި ަބއްދަލު ކުރައްވާ އެކަމާ  2019ވަނީ ޖެނުއަރީ    ތަކަކާތްގިނަ ފަރާކުރަމުންގެންދާ  

ފަރާތަކުން ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮއްފައެވެ. އަދި ދެ ފަރާތަކަށް   3މިގޮތުން ަބއްދަލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާއްތަކުގެ ތެރެއިން 
އާލާކުރުމުގެ   ހުއިފިލަނޑާ  އަދި  ކޮއްދެވިފައެވެ.  ފޯރު  ސާންޕަލް  އާމުޕްރޮޖެކްޓްވަނީ  ޮބޑު  އެންމެ  ަބއިވެރިންނަށް  ދަނީ ގެ 

ވެސް  އްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުންގެ ފަރާތުން ކޮކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓްދިނުގެ ގޮތުން ޕްރޮޖެ  ލިބޭނޭގޮތް ހޯދައި

ފިޝަރީޒް އޮފް  އެގްރިކަލްޗަރ،  މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ރިސޯސް  މަސައްކަމެރިން  ގިނަގުނަ  ފަރާތުން  ކުރިޔަށް ތް  ގެ  ތަކެއް 

 ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހޯދިފައި  ގެންދެއެވެ

މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ  އެކުއެޓިކް އެނިމަލް 

ދެއްވީ    ހުޅުވައިކޮށްފައިވާ މިފެސިލިޓީ  ގައި ހުޅުވާފައެވެ. ހުޅުލޭގައި އިމާރާތް  2019ނޮވެމްަބރު    28  ވަނީހެލްތް ފެސިލިޓީ

 އޮނަރަަބލް ޒަހާ ވަހީދުއެވެ. މެރިން ރިސޯސް، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ،މިނިސްޓަރ ފޯރ ފިޝަރީޒް



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގައި   2018ޖުލައި    18އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީއަށް އިތުރަށް ޭބނުންވާ އިކުޕްމަންޓްތައް   

 31އި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.  ގުޑް ލައިފް  ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓެއް   އެކު އެއްަބސްވުމުގަގްޑް ލައިފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާވަނީ  

ގެ ނިޔަލަށް    2019މްަބރު  ސެޕްޓެ  15ވަނީ  ން  ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓުގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައެއް ނު  2019ޖުލައި  
ސެޕްޓެމްަބރު   31ށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ޕްރެޖެކްޓްގެ އިންޕްލިމެޓް މަސައްކަތް ނިންމުމަ  އިތުރު  ތުމުއްދަ
މެރިން    ،  ހަވާލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްޓަށްމަންޓް، ޕްރޮޖެކްއިޕްއާ ހަމައަށް އިކު  2019

ދެއްވާފައެވެ.   ކޮށްމަހަށް އިތުރު  3 ވަނީ  ތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދައިފާޑުރިސޯސް، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެދިލެއްވުމަކަށް  

ވެސް   ށް  ން މިމުއްދަތަޑް ލައިފުއަށް އިތުރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ގު  2019އޮކްޓޯަބރު    20ޓް ވަނީ  ކްގެ ކޮންޓްރެއަދި ގުޑް ލައިފް
އިކު ފޯރުކޮށް އިޕްހުރިހާ  އެހެންކަމުން    ދެވިފައެއް  މަންޓް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ   2019ޑިސެމްަބރ    31ނުވެއެވެ.  ގައި 

 ޖެކްޓް ނިންމާލާފައެވެ. އެކު ވަނީ ޕްރޮޕްމަންޓާއިއިކު

ޕްރޮޖެކްޓު ސެޕްޓެމްަބރު  މެޑެޕް  އަދި  އޯގަސްޓް  ދަނޑުވެރިކަން   2019ން  އުސޫލުން  ވިޔަފާރީގެ  ގައި 
އިސްދޫ އަދި ލ. ދަނިބދޫ ގައި ހިންގާފައެވެ. މިގޮތުން މިތަމްރީން   ކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ލ. ކަލައިދޫ، ލ.

ދި  ވެއެވެ. އަ  ލ. ކަލައިދޫ( ޭބފުޅުން ތަމްރީން ކުރެވިފައި  18ލ.ދަނިބދޫ އަދި    20ލ.އިސްދޫ،    41)    79މްގައި  ޕްރޮގްރާ

ދި ގުޅިގެން  ފައިނޭންޝަލް އަ  އާ ސައުތް އޭޝިއަން ވުމަން އެސޯސިއޭޝަން އޮޕް މޯލްޑިވްސް  މީގެ އިތުރަށް މިޕްރޮޖެކްޓާ
ގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ.    2019އޯގަސްޓް    31އޯގަސްޓު އިން    22ށުގައި  އް ހަމަ މިތިން ރަމާރކެޓިގް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެ

ލ. ކަލައިދޫ( ޭބފުޅުން ތަމްރީން    26ދަނިބދޫ އަދި    ލ.  12އިސްދޫ،    ލ.  22)    60މިގޮތުން މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި  

ގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ.   2019ލް  ވެއެވެ. އަދި ހުއިފިލަނޑާ ޕްރޮސެސް ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އޭޕްރި  ކުރެވިފައި

ދައިރާ އަކުން   9ގެ މުވައްޒަފުން  ން ރިސޯސް، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމެރި  ،އަދި މީގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވެއެވެ. ގައި ތަމްރީން ކުރެވިފައި 2019

އޮކްޓޯަބރު   13ވާކްޝޮޕްގެ ރަސްމިއްޔާތު   މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ާބއްވާ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޕްލީޝަން ރިވިއު  
 ، ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ފޯރ ފިޝަރީޒް  ވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙު  ވީ އާއްދިތަ ދުވަހު  އިފްތިތާޙު ކުރެއްވިފައި  2019

އު ވާކްޝޮޕްގެ އޮނަރަަބލް ޑރ. ޒަހާ ވަހީދުއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޕްލީޝަން ރިވި މެރިން ރިސޯސް، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި އިމްޕްލިމެންޓް އިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްމެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރަ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ
އިވާ  ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި އިމްޕްލިމެޓް ކުރުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުން ތަކާއި ޚާސިލްވެފަ

ވެއެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޕްލީޝަން ރިވިއު  ވާކްޝޮޕްގައި    ކުރެވިފައި  ފިލާވަޅުތައް ވާކްޝޮޕްގެ ަބއިވެރިންނަށް ހިއްސާ

 ޭބފުޅުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. 28ޖުމްލަ 

މިޓަޑް ގައި ވަނީ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލި  2019ސެޕްޓެމްަބރު    19އައުޓްކަމް އިމްޕެކް ސަރވޭ މަސައްކަތް  
ގައި ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްއަށް   2019އޮކްޓޯަބރު    26އަށް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި އައުޓްކަމް އިމްޕެކް ސަރވޭގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް  

 6ކަށް  ރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންޓަކު  ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޕްލީޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު  ހަވާލު



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ  ކްޓް ކޮންޕްލީޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ. އަދި ޕްރޮޖެ  ގައި ވަނީ ހަވާލު  2019އޮކްޓޯަބރު  

 ކުރެވިފައެވެ. އިފާޑްގެ ޭބފުޅުނަށް ރިވިއު ކުރުމަށް ހިއްސާ

  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް  5

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  5.1
 

  އްޤު އަގު ލިއްަބއިޙަ ާބވަތްތަކުން ދަނޑުވެރިޔާއަށް  ދީ، އުފައްދާ ރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދަރުދީ ފެންވަފަ
 ތަމްރީން   19  ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް

ޖުމްލަ    ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރު  ހިންގާފައެވެ.  )އަންހެން:  514ވަނީ  ފިރިހެން:  307 ފަރާތަކުން  މިތަމްރީން 207އަދި   )
  ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ކޮށްފައިވާކަން  ތަކުގައި ަބއިވެރިވެ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން  މި  ވިޔަފާރި    ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ގޯތި  ތަކުގައި  ކުރާނެގޮތާއި،  ދަނޑުވެރިކަން  އުސޫލުން 
ތެރޭގައި ކުދި ިބންކޮޅުގައި ކުރެވިދާނެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި، ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި 

 ވާނެއެވެ.  ދަނޑުވެރިކަން ކޮށް، އެއިން ނަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާެބހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ދެވިފައި

  އަހަރު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނަ 2019

ތަމްރީން ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު  

 )އަންހެން / ފިރިހެން ވަކިން( 

ސަރުކާރު /  

 ޕްރޮޖެކްޓް ބަޖެޓް 

ތަމްރީން  

ދެވުނު  

 މުއްދަތު 

ތަމްރީން ދެވުނު  

 ރަށް 
 # ތަމްރީން  ޚް ހިންގުނު ތާރީ

       އަންހެން  ފިރިހެން  ޖުމްލަ 

 މުރައިދޫ   ހއ. ދުަވސް  12  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 18 4 22
 -ފެބުރުވަރީ  26

 2019މާރިޗު  9
 2  ޖެނެރަލް އެގްރިކަލްޗަރ

  ހުޅުދުއްފާރު ރ. ދުަވސް  11  ބަޖެޓް ސަރުކާރު 21 33 54
 -ފެބުރުވަރީ  28
 2019މާރިޗު  10

 1  އެގްރިކަލްޗަރ ޖެނެރަލް

 ބ. ކުޑަރިކިލު  ދުަވސް  10 ސަރުކާރު ބަޖެޓް  9 5 14
މާޗް   22 - 13

2019 
 9 ޖެނެރަލް އެގްރިކަލްޗަރ 

 ރ. އިނގުރައިދޫ  ދުަވސް  11 ސަރުކާރު ބަޖެޓް  23 3 26
  1  -މާޗް  23

 2019އޭޕްރީލް 
 6  ޖެނެރަލް އެގްރިކަލްޗަރ

 ހއ. މޮޅަދޫ  ދުަވސް  11 ސަރުކާރު ބަޖެޓް  16 6 22
މާރިޗު   30 - 20

2019  
 4  ހޯމް ގާރޑްނިންގ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

18 13 5 
ހދ. ނޭކުރެްނދޫ 

  ކައުންސިލް
 ހދ. ނޭކުރެްނދޫ  ދުަވސް  2

މާރިޗު   20 - 19

2019  

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  
ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު 

  ްޕރޮގްރާމް

3 

  ރ. ކިނޮޅަސް ދުަވސް  11 ސަރުކާރު ބަޖެޓް  14 7 21
މާރިޗު   29 - 19

2019  
 5  އެގްރިކަލްޗަރޖެނެރަލް 

 ދުަވސް  14 ސަރުކާރު ބަޖެޓް  3 13 16
ލ. ަގން / ލ.  

 ފޮނަދޫ 

އޭޕްރީލް   28 - 14

2019 

އަދި   ގާރޑްނިންގ  ހޯމް 
GAP  ޓްރެއިނިންގ  

8 

 ގއ. މާމެްނދޫ   ދުަވސް 10 ސަރުކާރު ބަޖެޓް  29 3 32
އޭޕްރީލް   28 - 19

2019 

އަދި   ގާރޑްނިންގ  ހޯމް 
GAP  ޓްރެއިނިންގ  

7 

  ދުަވސް 14  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 4 16 20

ހދ. ހަނިމާދޫ 

އެްގރިކަލްޗަރ  

 ސެންޓަރ 

ޖޫން   29 - 16

2019 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އަސާސީ  
  ތަމްރީން

10 

 ގއ. ނިލަްނދޫ  ދުަވސް  17  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 31 1 32
  6 -ޖޫން  20

 2019ޖުލައި 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  
ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު 

   ްޕރޮގްރާމް

14 

 ހއ. މާފަހި  ދުަވސް  5  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 0 34 34
ޖުލައި  5 - 2

2019 
GAP  11 ޓްރެއިނިންގ 

 އދ. ދަނެގތި  ދުަވސް  9  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 25 5 30
ޖުލައި  16- 8

2019 

އަދި   ހައިޑްރޮޯޕނިކްސް 
ހޯމްގާޑެނިންގ  
ތަމްރީން   ދަނޑުވެރިކަމުގެ

 ްޕރޮގްރާމް 

15 

 މާޅޮސް ބ.  ދުަވސް  11  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 18 2 20
ޖުލައި   28 - 18

2019 

ހައިޑްރޮޯޕނިކްސް  
  ްޕރޮގްރާމް

12 

27 20 7 
ސަރުކާރު ބަޖެޓް  

  އިފާޑް /
 ލ. ދަނބިދޫ  ދުަވސް  8

  7ޖުލައި  31

 2019އޮަގސްޓް 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އަސާސީ  
 ތަމްރީން 

13 

 ރ. ވާދޫ  ދުަވސް  4  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 1 7 8
އޮަގސްޓް  28 -25

2019 

ގެންގުޅުމުގެ  ބަކަރި  
 ތަމްރީނު 

16 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

40 2 38 
ސަރުކާރު ބަޖެޓް  

 އިފާޑް  /
  ލ. އިސްދޫ  ދުަވސް 11

  8 -އޮަގސްޓް  29

ސެޕްޓެމްބަރ  

2019 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  
ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު 

 ްޕރޮގްރާމް 

18 

18 16 2 
ސަރުކާރު ބަޖެޓް  

 އިފާޑް  /
 ލ. ކަލައިދޫ  ދުަވސް 12

  8 -އޮަގސްޓް  30

ސެޕްޓެމްބަރ  

2019 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  
ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު 

 ްޕރޮގްރާމް 

19 

 ފ. މަގޫދޫ  ދުަވސް  4  ސަރުކާރު ބަޖެޓް 8 8 16

16 - 19  

 ސެޕްޓެމްބަރ

2019 

ޕެސްޓް   އިންޓަރގްރޭޑަޓް 
 GAPމެނޭޖްމަންޓް އަދި  

 ޓްރެއިނިންގ 

17 

 ދުަވސް  7 ޔޫ. އެން. ޑީ. ޕީ 4 18 22

ނޮޅިވަރަމު ހދ. 

)ގިއަރ ކޯޕަރޭޓިްވ  

 ސޮސައިޓީ(

 ނޮވެމްބަރ   8
ހައިޑްރޮޯޕނިކްސް  
 ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް 

 

22 17 5 
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު 

 ކައުންސިލް 
 ޅ. އޮޅުެވލިފުށި   ދުަވސް  14

ޑިސެމްބަރ   18-31

2019 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ  
ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު 

 ްޕރޮގްރާމް  

 

 
 
 

 
 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 އދ. ދަނގެީތގައި ހިންގުނު ަތމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން  ލ. ދަނބިދޫގައި ހިންގުނު ަތމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

 

 

             

 
 ގއ. ނިލަންދޫގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން                     ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

 

 
 

 ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން  ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުން  

 
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންގެންދާ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ޭބނުންވާނެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ކައިރިން 

ކުރުމަށްޓަކައި ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް    ކުރުމަށް ޭބނުންވާނެ މީހުން ިބނާ  ލިިބދެވޭނެ މަގުފަހި
ފެށިފައެވެ.    2019ޖުލައި    29 ވަނީ  އެގްރިކަލްޗަރ  މަސް    6ގައި  ޓަމިލްނާޑޫ  އިންޑިޔާގެ  މުއްދަތައް  ދުވަހުގެ 

ގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓްރީގެ   2020ޖަނަވަރީ    27ޔުނިވާސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމް ނިމޭނީ  
ފުޅަކު  ޭބ  6މުވައްޒަފަކާއި ހއ. ކެލާ، ހދ. ނެއްލައިދޫ، ރ. ވާދޫ، ގއ. މާމެންދޫ އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކުން ޖުމްލަ  

ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ   އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޙައްމަދު އުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރި  ވަނީ ަބއިވެރިވެފަ

 ކޮށްލަމެވެ.   ޕްރޮގްރާމެއްކަން ފާހަގަ

 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް   ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީން 

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ( ޒަކަރިއްޔާ އިްބރާހީމް   -1
 )ހއ. ކެލާ(  އާދަމް އިމްސާޒް   -2

 )ހދ. ނެއްލައިދޫ(  ޙުސައިން މުޙައްމަދު   -3
 )ގއ. މާމެންދޫ(   އަބްދުލް ޖަލީލް   -4
 )ރ. ވާދޫ( އަންވަރު هللا އަްބދު -5

 )ޏ. ފުވައްމުލައް(  އާމިރު އަލިދީދީ  -6
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   ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

 

 

 
 

 މޭވާ ޕްރޮގްރާމް  
ފޯރުކޮށް  ދަނޑުވެރިންނަށް  ފަސޭހައިން  ވީހާވެސް  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  ދިނުމަށްޓަކައި   ދަނޑުވެރިކަމާ 

ނަމުގައި   ގެ  "މޭވާ"  ގުޅިގެން  އަޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަފްތާއަކު މިނިސްޓްރީއާއި  ގެންދެވުނެވެ.   ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމެއް 

ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ރާވާލާފައިވާ މިޕްރޮގްރާމްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޮންމެވެސް އެއް މަޢުޟޫއެއް ޚިޔާރު ކުރެވި  
ފޯރުކޮށް މެދުވެރިކޮށް  މުވައްޒަފެއް  ފަންނީ  ކަމުގެ  މައުލޫމާތުތައް  ތަފްޞީލު  ދަށުން  ކޮންމެ    އެމައުޟޫއެއްގެ  ދެވުނެވެ. 

ވަނީ ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ދަނޑުތަކަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި އޭގެ    ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

 ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާ ދެވުނެވެ.   24ހައްލު އެގޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ޖުމްލަ 

 ގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވާ މައުލޫތައް  ދަނޑުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމް 

 އަތަ                   ¶ ިބސްކަދުރުމޭ ¶
 ފޭރު                    ¶ އާފަލް ¶
 އަނުބ                   ¶ ކުނރުާބ/ކާށި  ¶



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ދޮންކެޔޮ                  ¶ މެލަން  ¶
 ސައްކެޔޮ             ¶ ކަރާ  ¶
 ފަޅޯ                 ¶ ދަނބު  ¶
 ކަޅުހުއްތުމޭވާ             ¶ ނިޔަދުރު ¶
 ޖުމްހޫރީ މޭވާ             ¶ ޖަްބރޯލް ¶
 އަންނާރު ¶ ކުއްޅަވަށް ¶
 އަލަނާސި  ¶ ިބލިމަގު  ¶
 ލުނބޯ  ¶ ކަދުރު ¶
 ސަުބދެލި ¶ އަލީުބހާރީ  ¶

 

 ޕްރޮގްރާމް   ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  
 ތައާރަފް 

ަބދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދަނޑުތަކަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އެކަށީގެންވާ ިބން ނުލިުބމާއި މޫސުމަށް އަންނަ  
ލިޭބ ގެއްލުންތައް އިތުރުވުމަކީ ދަނޑުވެރިންގެ ފަރާތުން ލިެބމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގައި  

ވަރު  ކުރާ މިންތަރުކާރީގެ ާބވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް  ފަސޭހައިން ހައްދާ ތާޒާކަންމަތީ މާކެޓަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ފަތް

އަހަރަކުވެ ކަމެކެވެ.  ކޮންމެ  މަޖުޫބރުވެފައިވާ  ހޯދަން  ޙައްލެން  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ދިއުމަކީ  އިތުރުވަމުން  ސް 
ތަރުކާރި އުފައްދާ    ކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފަތް  މިޕްރޮގްރާމަކީ ކުޑަ ިބންކޮޅެއްގައި ޒަމާނީ އާލާތްތައް ބޭނުން

 ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ށްމާކެޓް ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮ

އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރެވިގެން،  މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރަށެއް ޚިޔާރު ކުރެވުނީ 
އެގޮތުން އެވެ.    ރަށެއްގަ  މިޕްރޮގްރާމް އެރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވޭ އެއް

 އެވެ.   ވަނީ ބ. މާޅޮހުގަ މި އަހަރުގެ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައި

ިބން އެކަށީގެންވާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ޕްރޮގްރާމުގެ  ނެތް   މި  ލިެބން 
ދިނުމެވެ. މިއަހަރުގެ   ކޮށްއެއް ހޯދޭނެ މަގު ތަނަވަސްނީއާމްދަ  ކޮށްގެން  ރަށްރަށުގައިވެސް، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެއް

އެހީގައި ތަރައްޤީ ދަށުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  ކުރަން ފަސޭހަ،   ކޮށްފައިވާ ބޭނުން  ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް 

ކޮށްދީފައެވެ.   ޖާގައިގާ ވަނީ ޤާއިމް  ފަރާތެއްގެ ގޭގައިވާ ހުސް   10ޒުވާނުން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ ނިޒާމެއް ބ. މާޅޮހުގެ  
ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ    ތަކުގައި ގަސް އިންދާ ހައްދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  ޓަމްއަދި  މި ސިސް

 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  14



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަ  މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހައޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް

 އެވެ.   ދުޙީ ވަޙާޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަރިސޯސަސް އެން

 

 

 

 

 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައި ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް ހެއްދި ގަސްތަކުގެ ތަފުސީލް  
 

 ވެރައިޓީ  ބާވަތް 

އިންދު 
 ނު 

އޮށުގެ  
 އަދަދު 

 ގަހުގެ 
 އަދަދު 

 އޭރިއާ 
 )އަކަފޫޓް( 

 ހާވެސްޓް 
 )ކިލޯއިން( 

 ވިކުނު 
 )ކިލޯއިން( 

ހާވެސްޓު 
ން  

ބޭނުންކުރި 
 / 

  ހަލާކުވި 
 )ކިލޯއިން( 

 ނޯޓް 

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

120 90 
ކޭސިން  
 ސިސްޓަމް

8.9 8.9 - 
ގައި އަދި    2019ޖަނަވަރީ   3އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ 

 ގައި  2019ފެބްރުއަރީ  2ހާވެސްޓް ކުރެވުނީ 

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

120 90 
ކޭސިން  
 ސިސްޓަމް

6.4 6.4 - 
ގައި    2019މފެބްރުއަރީ    10އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

 ގައި   2019މާރިޗު  10ކުރެވުނީ އަދި ހާވެސްޓް  

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

96 83 
ޕައިްޕ  
 ސިސްޓަމް

- - - 
ގައި    2019ފެބުރުއަރީ     25އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

ނަމަވެސް ސިސްޓަމުގައި ގަސްތައް ރުވިފަހުން ޕައިތިއަމް  
 ވިލްޓް ގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ހަލާކުވެފައި  

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

96 90 
ކޭސިން  
 ސިސްޓަމް

- - - 
ގައި ނަމަވެސް    2019މާރިޗު    7އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

މޫގަނޑުފީވެ   ރުވިފަހުން  ސިސްޓަމުގައި  ގަސްތައް 
 ގަސްތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި 

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

96 - - - - - 
ކުރެވުނީ   މުޑުވަށް  ގައި    2019މާރިޗް    31އޮށް 

ކުރިން  ނަމަވެސް   ރުވުމުގެ  ގަސްތައް  ސިސްޓަމުގައި 
 ގަސްތައް ވަޅޯވެ ހަލާކުވެފައި

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

112 83 
ޕައިްޕ  
 ސިސްޓަމް

- - - 
ކުރެވުނީ   ނަމަވެސް    2019ޖޫން    8މުޑުވަށް  ގައި 

ވިލްޓްގެ ސަބަބުން ސިސްޓްމުގައި ގަސްތައް   ޕައިތިއަމް 
 ރުވިފަހުން ހަލާކުވެފައި

 

 

 ވަނަ ދުވަހު ބ. މާޅޮހިގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ތެރެއިނ2019ްއޮގަސްޓް   28
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 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

96 90 
ކޭސިން  
 ސިސްޓަމް

5.7 5.7 - 
ގައި އަދި ހާވެސްޓް    2019ޖުލައި    1މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

 ގައި  2019އޮގަސްޓް  1ކުރެވިފައިވަނީ 

 90 100 ޖެނެރަލް  ލެޓިއުސް 
ކޭސިން  
 ސިސްޓަމް

- - - 
ނަމަވެސް    2019ޖުލައި    25މުޑުވަށް ކުރެވުނީ   ގައި 

ސަބަބުން   ވިލްޓްގެ  ޕައިތަމް  ރުވިފަހުން  ސިސްޓަމުގައި 
 ގަސްތައް ހަލާކުވެފައި 

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

110 90 
ކޭސިން  
 ސިސްޓަމް

3.6 3.6 - 

އަދި    2019އޮކްޓޯބަރ    12މުޑުވަށްކުރެވުނީ   ގައި 
ގައި )އީސީ   2019ނޮވެމްބަރު    17ހާވެސްޓް ކުރެވުނީ 

ބަބުން ގަސްތަކަށް އެންމެ  މީޓަރު ހަލާކުވެފައި އޮތުމުގެ ސަ
 އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި އީސީ ބެހެއްޓުމަށް ދަތިވި(

 ލެޓިއުސް 
ގްރޭންޑް  
 ރެިޕޑް

120  
ކޭސިން  
 ސިސްޓްމް

   
ގައި އަދި    2019ނޮވެމަބަރ    16އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

ގައި ސިސްޓަމުގައި    2019ނޮވެމްބަރ    19ފަޅާފައިވަނީ  
 އަދި ނުރުވާ 

 - 26.6 26.6 ކޮތަޅުގައި  42 44 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 

ކުރެވުނީ   އަދި    2019ޖަނަވަރީ    21މުޑުވަށް  ގައި 
ނަގާފައިވަނީ   މި 2019މާރިޗު    9ގަސްތައް  ގައި 

ވަނީ    މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިއުކަންބާ ހާވެސްޓް ކުރެވިފައި
ފާޓިގޭޝަން    5 ވަނީ  ހައްދާފައި  މިގަސްތައް  ފަހަރު 

ކުރެވުނީ    ސިސްޓަމުގައި ) މީޑިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން
 ކޮކޯީޕޓް( 

 20 30 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
1 

 ޓްރަފްގައި 
 -- - - 

ކުރެވުނީ   އަދި    2019ޖަނަވަރީ    21މުޑުވަށް  ގައި 
ޓްރަފުގައި ގަސްތައް ރުވިފަހުން ލްީޕ ކާލް ވައިރަސްގެ  

ގައި ގަސްތައް ވަނީ    2019ފެބުރުއަރީ    24ސަބަބުން  
 ނަގާފައި 

 13 30 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
ޕައިްޕ  
ސިސްޓަމު
 ގައި

69.85 69.85 - 
ކުރެވުނީ   އަދި    2019ޖަނަވަރީ    21މުޑުވަށް  ގައި 

ވަނީ   ނަގާފައި  ގައި    2019މާރިޗު    17ގަސްތައް 
 ފަހަރު ހާވެސްޓު ކުރެވުނު   11މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

 40 50 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
2 

 ޓްރަފުގައި 
87.7 87.7 - 

ކުރެވުނީ   އަދި    2019ފެބުރުއަރީ    17މުޑުވަށް  ގައި 
ނަގާފައިވަނީ   މި    2019އޭްޕރިލް    8ގަސްތައް  ގައި 
ތެރޭގައި   ހާވެސްޓް    6މުއްދަތުގެ  ކިއުކަންބާ  ފަހަރު 

 ކުރެވުނު  

 - 58.9 58.9 ކޮތަޅުގައި  22 22 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
ކުރެވުނީ   އަދި    2019މާރިޗު    11މުޑުވަށް  ގައި 

ނަގާފައިވަނީ   މި    2019މެއި    21ގަސްތައް  ގައި 
 ފަހަރު ހާވެސްޓް ކުރެވުނު   12މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 13 24 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
ޕައިްޕ  
ސިސްޓަމު
 ގައި

56.7 56.7 - 
ކުރެވުނީ   އަދި    2019މާރިޗު    19މުޑުވަށް  ގައި 
ނަގާފައި މި    2019މެއި    21ވަނީ    ގަސްތައް  ގައި 
 ފަހަރު ހާވެސްޓު ކުރެވުނު    12މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 40 50 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
2 

 ޓްރަފުގައި 
164 164 - 

ކުރެވުނީ   އަދި    2019މާރިޗު    19މުޑުވަށް  ގައި 
ނަގާފައިވަނީ   މި    2019މެއި    21ގަސްތައް  ގައި 

 ކުރެވުނު ފަހަރު ހާވެސްޓު   13މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ކިއުކަންބާ 
އެލް.ވައި.އެ 

 ސް
 - - - ކޮތަޅުގައި  44 44

ކުރެވުނީ   އަދި    2019އޭްޕރިލް    15މުޑުވަށް  ގައި 
މެއިގައި    23ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ހަލާކުވެ  

ވަނީ   ހައްދާފައި  މިގަސްތައް  ނަގާފައި  ވަނީ  ގަސްތައް 
މީޑިއާއެއްގެ    ( ސިސްޓަމުގައި  ގޮތުގައި  ފާޓިގޭޝަން 

 ބޭނުންކުރެވުނީ ކޮކޯީޕޓް( 

 80 88 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
4 

 ޓްރަފުގައި 
441 441 - 

ގައި އަދި ގަސްތައް    2019މެއި    27މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  
މުއްދަތުގެ    2019ޖުލައި    29ނަގާފައިވަނީ   މި  ގައި 

 ތެރޭގައި  

 40 54 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
2 

 ޓްރަފުގައި 

63.1 
)މިހާތަނަށް  

 ޖުމުލަ(
63.1 - 

ކުރެވުނީ   އަދި  2019އޮކްޓޯބަރ    3މުޑުވަށް  ގައި 
ދަނީ   މިހާރުވެސް  ހާވެސްޓު މިގަސްތަކުން    ކިއުކަންބާ 
ފަހަރަށް ހާވެސްޓް    5ކުރަމުން މިހާތަނަށް މި ކްރޮުޕން  

ފެށުނީ   ކުރަން  ހާވެސްޓް  ފުރަތަމަ    4ކުރެވިފައިވޭ 
ގައި )މި ކްރޮްޕ ނުނިމޭތީ ހާވެސްޓްގެ    2019ނޮވެމްބަރ  

 ޖުމްލަ އެވަނީ މިހާތަނަށް ކެނޑުނު އަދަދު(  

 ކޮތަޅުގައި  19 26 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
17.1 

ހާތަނަށް  )މި
 ޖުމުލަ(

17.1 - 

ކުރެވުނީ   އަދި    2019އޮކްޓޯބަރ    9މުޑުވަށް  ގައި 
ހާވެސްޓު  ކިއުކަންބާ  ދަނީ  މިހާރުވެސް    މިގަސްތަކުން 

ފަހަރަށް ހާވެސްޓް    2ކުރަމުން މިހާތަނަށް މި ކްރޮުޕން  
ފެށުނީ   ކުރަން  ހާވެސްޓް  ފުރަތަމަ    14ކުރެވިފައިވޭ، 

ތީ ހާވެސްޓްގެ  ގައި )މި ކްރޮްޕ ނުނިމޭ  2019ނޮވެމްބަރ  
 ޖުމުލަ އެވަނީ މިހާތަނަށް ކެނޑުނު އަދަދު(  

 20 28 ރިޗަސް ކިއުކަންބާ 
1 

 ޓްރަފުގައި 
- - - 

ކުރެވުނީ   އަދި    2019އޮކްޓޯބަރ    20މުޑުވަށް  ގައި 
މިގަސްތަކުން ހާވެސްޓް ކުރާކަށް ނުފަށާ އަދި ގަސްތައް  

ވަނީ    މިހާރު ހުރީ ފްރުޓް ސެޓިން ސްޓޭޖްގައި މާ ފޮޅިފައި
 ގައި  2019ނޮވެމްބަރ  13

 5.2 22.2 27.4 ކޮތަޅުގައި  No.1776 22 22 މެލަން
ގައި    2019ފެބްރުއަރީ    13ގަސްތައް މުޑުވަށްކުރެވުނީ  

ގައި    2019އްޭޕރިލް    15ވަނީ    އަދި ގަސްތައް ނަގާފައި
 ދުވަހުން   2ވަނީ  ހާވެސްޓް ކުރެވިފައި

 No.1776 22 22 މެލަން
އޮޓޯޮޕޓް  
ސިސްޓާމު
 ގައި

14.4 10.8 3.6 

ގައި    2019މާރިޗު    15ކުރެވުނީ    ގަސްތައް މުޑުވަށް
  2019މާރިޗު    19އަދި އޮށްތައް ފަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން  

ނަގާފައި ކުރެވުނު ގަސްތައް  މުޑުވަށް  އޮށް  ވަނީ    ގައި 
ކުރެވިފައި  2019މެއި    21 ހާވެސްޓް    2ވަނީ    ގައި 

 ދުވަހުން   



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 11.6 31 42.6 ތަޅުގައި ކޮ No.1776 44 44 މެލަން
އޭްޕރީލްގައި އަދި    2ވަނީ    ގަސްތައް މުޑުވަށް ކުރެވިފައި

ގައި ހާވެސްޓް    2019މެއި    27ވަނީ    ގަސްތައް ނަގާފައި
 ދުވަހުން   2ވަނީ   ކުރެވިފައި

 7.3 145.2 152.5 ކޮތަޅުގައި  132 132 ނެްޕޓިއުން މެލަން
އަދި  ގައި    2019ޖޫން    11ކުރެވުނީ    ގަސްތައް މުޑުވަށް 
ނަގާފައި ގައި    2019އޯގަސްޓް    18ވަނީ    ގަސްތައް 
 ދުވަހުން  5ވަނީ  ހާވެސްޓް ކުރެވިފައި

 40 54 ނެްޕޓިއުން މެލަން
ސިންގަލް  

2 
 ޓްރަފްގައި 

26.5 25 1.5 
ގައި    2019ޖޫން    11ވަނީ    އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވިފައި
ނަގާފައި ގަސްތައް    2019އޯގަސްޓް    13ވަނީ    އަދި 

 ދުވަހުން   1ވަނީ   ވިފައިގައި ހާވެސްޓް ކުރެ 

 މެލަން
No. 
1496 

54 40 
2 

 ޓްރަފުގައި 
- - - 

ކުރެވުނީ   މުޑުވަށް  ގައި    2019އޮކްޓޯބަރ    3އޮށް 
ގަސްތަކުގައި މިހާރު ހުރީ މޭވާ އަޅާ ހަރުވެފައި ނަމަވެސް  

 ހާވެސްޓް ކުރެވޭ ސްޓޭޖަކަށް ނުދޭ 

 މެލަން
No. 
1496 

 - - - ކޮތަޅުގައި  22 26
ގައި    2019އޮކްޓޯބަރ    9ކުރެވުނީ    މުޑުވަށްއޮށް  

ގަސްތަކުގައި މިހާރު ހުރީ މޭވާ އަޅާ ހަރުވެފައި ނަމަވެސް  
 ކަނޑާ އުމުރަކަށް ނުދޭ 

 މެލަން
No. 
1496 

20 12 
ޕައިްޕ  
ސިސްޓަމު
 ގައި

- - - 
ގައި،   2019އޮކްޓޯބަރ    20ކުރެވުނީ    އޮށް މުޑުވަށް

 ހުރީ މާ އަޅާ ސްޓޭޖުގައި.   ގަސްތައް މިހާރު

 No. 251 30 20 މެލަން
1 

 ޓްރަފުގައި 
- - - 

ގައި،   2019ނޮވެމްބަރ    13ކުރެވުނީ    އޮށް މުޑުވަށް
ނޮވެމްބަރ    19ވަނީ    ގަސްތައް ސިސްޓަމުގައި ރުވިފައި

 ގައި    2019

 - No. 251 30 މެލަން
އޮޓޯޮޕޓް  
ސިސްޓަމު
 ގައި

 -- - - 
ގައި،   2019ނޮވެމްބަރ    13އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

 އަދި ސިސްޓަމުގައި ނުރުވާ  

    ކޮތަޅުގައި  40 160 ލޯކަލް  ފަތްކޮީޕ 

ގައި އެއީ   2019އޯގަސްޓް    20ވަނީ    ކުރި އިންދިފައި
  ކުރި. އޭގެ  160ވަނީ    ކުރި ނަމަވެސް ރޯވެފައި  300

ނީ  ވަ   ކުރި ކޮތަޅުގައި އިންދާ ބެހެއްޓިފައި  40ތެރެއިން  
ގްރީންހައުސްގެ ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމުގައި، މިގަސްތައް  

ބަހައްޓާފައި އޮކްޓޯބަރ    11ވަނީ    ގްރީންހައުސްގައި 
 ކިލޯ ގެ ފަތް ކެނޑިފައިވޭ   10.8ގައި މިހާތަނަށް    2019

 މިރުސް
ހޯޑެއްދޫމިރު 

 ސް
 ކޮތަޅުގައި  30 63

ކިލޯ   42.3
)މިއަދާ  
 ހަމައަށް( 

42.3  
ގަސްތަކުން    2019ޖޫން    16މުޑުވަށް ކުރެވުނީ   ގައި 
ކުރެވިފައި އަދި    ހާވެސްޓް  ހާވެސްޓް    5ވަނީ  ފަހަރު، 

 ގައި   2019ސެްޕޓެމްބަރ  14ވަނީ   ކުރަން ފެށިފައި

 ތޮޅިމިރުސް
ލޯކަލް  
)ރީނދޫ  
 މިރުސް(

 ކޮތަޅުގައި   45
ކިލޯ   5.3

)މިއަދާހަމަ 
 އަށް( 

5.3  
ގައި، ގަސްތަކުން    2019ޖޫން    2މުޑުވަށް ކުރެވުނީ  

 ދުވަހު   4ވަނީ އަދި   ބިނދެވިފައިތަކެތި 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ޗައިނީޒް 
 ކެބެޖު

 5.5  6.6 ކޮތަޅުގައި  66 100 ވައިޓް ސަން 
 ގައި    2019ޖަނަވަރީ  14އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ 

 ޤާއިމްކޮށް ދިނުން.    އިރިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  
 

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

ހިންގޭ   ކުރުމަށް  ޤާއިމް  ރަށްރަށުގައި  ދަނޑުވެރި  ސަރަޙައްދެއް  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމެއް  ނަމޫނާ  ޤާއިމްވެފައިވާ 
 ވެ. ޕްރޮގްރާމެކެ

ފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ށްކޮ  މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ތަރައްޤީ
ކުރަން ފަސޭހަ ފެންދޭ ނިޒާމް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ރަށެއްގައި   ރައްޓެހި، ފެން އިސްރާފުވުން ކުޑަ އަދި ބޭނުން

އެ  ގާއިމް ކަމާރަށެއްގެ  ކޮށްދިނުމާއި،  ފޯރުކޮ  ދަނޑުވެރިންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެރަށެއްގެ ށް  ގުޅޭ  ތެރެއިން  ދިނުމުގެ 
ދަނޑުވެރިންނަށް ނަމޫނާ ދައްކައިދީ މިފަދަ ނިޒާމުތަކަށް ދަނޑުވެރިން އަހުލުވެރިކޮށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުމެވެ. މީގެ  

ކާ ފެނާއި  ވެގެންދާ  އިސްރާފު  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދަނޑުވެރި  ކުރެވި،  ސަަބުބން  ކުޑަ  މިންވަރު  ނާގެ 
 ދާނެއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން 

ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ރަށްރަށުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް  މިއަހަރު އިރިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 
އެ ފުރުޞަތުގައި  ގެންދިއުމަށް  ހުޅުވާލެވުނު  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  ތެރެއިން،  ރަށްތަކުގެ  ހުށަހެޅުއްވި  ޕްލިކޭޝަން 

އިންސޕެކްޝަން   ވަނީ ރ. ފައިނު  މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި  ކުރެވުނު  ގައެވެ. ރަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ފުރަތަމ 
ަބލާއިރު އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމްތަކަށް   ކުރުމަށް    ބޭނުންވާ ފެން ރައްކާދަތުރުގައި އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތު ތަކަށް 

ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ސަަބުބން ރަށުގެ ފެން ފަށަލައަށް އެދެވޭ ހެޔޮ    ަބހައްޓާ އޯވަރހެޑް ޓޭންކްތަކަށް ފެން
ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދުނެވެ. އެހެން އެކަށީގެންވާ ސިސްޓަމެއް    ކަމުން ފެން  ަބދަލެއް ގެނެވޭނެ  ނެގުމަށް އެންމެ 

މިނިސް   ޤާއިމްކޮށް ވޯޓަޓްދިނުމަށްޓަކައި  އެންވަޔަރަމަންޓްގެ  އޮފް  އިތުރު ން  މިނިސްޓްރީ  މި  ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު  ރރީ 
 ފަށަލައަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެހެން ފެން   މަޝްވަރާތަކެއް ފެށުނެވެ. މިމަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ރަށްރަށުގެ ފެން

ޤައުމު ޖަޒީރާ  ަބއެއް  ޕެސިފިކްގެ  ކާމިޔާުބތަކުގައި  ނެގުމަށް  މިހާރުވެސް  ގެންދާ     ކުރަމުން  ބޭނުން  ކަމާއެކު 
އިންފިލްޓްރޭޝަން ގެލެރީ ފައިނުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. މި ނިންމުމާއެކު ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ވިފައެވެ. ގޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންސެޕްޓަށާއި ޑިޒައިނަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެރިހަމަޖެހުނު އި

އެވެ.   ތަކެތި މިހާރުވަނީ ރ. ފައިނަށް ގެންދެވިފަ   ކުރުމަށް ޭބނުންވާ   އިންފިލްޓްރޭޝަން ގެލެރީ ޤާއިމް
ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމުމަށް ވަނީ    18ނެގުމަށް ޭބނުންވާ ވަޅުތައް ފެއްތުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެންަބރު މަހުގެ    އަދި ފެން

ޕްރޮގްރާމްގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މިހާރު ތާވަލު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައެވެ. މި  
 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. 2020

  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 މޮނިޓަރކުރުން ފަޅުރަށް   5.2
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ފަޅުރަށްރަށް ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން 

ހެޔޮ އަގެއްގައި ތާޒާކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ލިޭބނެ މަގު    ،ށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމާއިފުޅާކޮ
ކަންތައްތަކެއް  ކުރަންހުށަހަޅާ  އެރަށެއްގައި  ދޫކުރުމަށްފަހު  ކުއްޔަށް  ދިގުމުއްދަތަށް  ފަޅުރަށްތައް  އެގޮތުން  ކޮށްދިނުމެވެ.   ތަނަވަސް 

 ގެންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކއި  އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެރަށްތައް މޮނިޓަރކޮށް ެބލެހެއްޓުމަކީ ކުރަންޖެހޭކަމެވެ.ކުރަމުން

ރަށް މޮނިޓަރކޮށް ެބލިވައެވެ. މި އަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ރަށް ތަކުގެ      39އެގޮތުގެ މަތީން މިއަހަރު ވަނީ    
އިވާތީ ތެރެއިން ހަތަރު ރަށަކީ ޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ ހަމަވެގެން ކުރި ދަތުރެކެވެ. އެއްރަށަކީ ވޯރކްޕްލޭނަށް ަބދަލު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފަ

ފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރެކެވެ. އަދި އެއްރަށުން  ކުރިން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ވޯރކްޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކޮށް
ރުއްކެނޑުމަށް އެދިފައިވާތީ ރުއްކެނޑުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ކޮށް މޮނިޓަރ  ރަށެއް  ެބހޭގޮތުން  ޚަަބރަކާ  ފެތުރުނު  ރިޕޯޓަކާ މީޑިއާގައި  ލިުބނު  މިނިސްޓްރީއަށް  އެފަދައިން  ހަމަ  ފައިވާނެއެވެ. 
ރަށެއް ބެލިފައިވާނެއެވެ.  މި އަހަރަކީ ގިނަ ރަށްތަކެއް    31ބެހޭގޮތުންވެސް އެރަށެއް ބަލާފައިވާނެއެވެ. އެނުއަލީ މޮނިޓަރިންގެ ގޮތުގައި  

ރިންގ ދަތުރުތަކުގެ އަލީގައި އެރަށްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވި،  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި މިމޮނިޓަ
މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ާބރު  ބޭނުންކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ރަށްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި 

 ނިންމާފައެވެ. 

 

 

 މިއަހަރު މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.      

 ދަތުރު ކުރި ސަބަބު  އަތޮޅާއި ރަށް  ނަންބަރު 
 ރުއްކެނޑުމަށް އެދިފައިވާތީ އެރަޙައްދުބަލާ ރުއްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން  ތ. ދުރުރެހާ  1
 ންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ބެލުމަށް ނޫހުގައި އޮތް ޚަބަރަކާ ބެހޭގޮތުން ބަލަ ގދ. ހަވޮޑިގަލާ  2
 އެނުއަލީ މޮނިޓޮރިންގ  ލ. މާންދޫ  3
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ރިޯޕޓަކާ ބެހޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ބެލުމަށް ނ. އެއްދުއްފަރުމައިރަށް  4
 އެނުއަލީ މޮނިޓޮރިންގ  ށ. މަޑިދޫ  5
 އެނުއަލީ މޮނިޓޮރިންގ  ށ. މަޑިކުރެއްދޫ  6
 އެނުއަލީ މޮނިޓޮރިންގ  މެދުކުނބުރުދޫ ށ.  7
 އެނުއަލީ މޮނިޓޮރިންގ  ށ. ފިރުނބައިދޫ  8
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 އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ހަނިމާދޫ   5.3

   ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން  
 

ތުކުދިން، ކިޔެވި ދަނޑުވެރިކަމާ ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރީ ސްކޫލް އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީގެ ތުއް
ގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ތަފާތު ގަސްގަހާގެހި ަބލައި ދަސްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި    ގުޅުންހުރި ޓޮޕިކްތަކާ

ޒިޔާރަތް  ސެންޓަރަށް  ޒިޔާރަތްކުރި    ކޮށްފައި  މި  މިގޮތުން  ހައްދާ   78ވެއެވެ.  މިސެންޓަރުގައި  ދަރިވަރަކަށް 

ތަ ާބވަތްތާއި،  ފަލަމަޑީގެ  ތެރެއިން  ާބވަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދަނޑުވެރިކަމުގެ  މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ހައްދާ  މޭވާ   ރުކާރީ، 
ދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕޯސްޓް    ެބހޭގޮތުން ކުދިންނަށް ކިޔައި  ގަސްގަހާގެހީގެ އަސާސީ ސިފަތަކާދެވުނެވެ. އަދި  

 ދެވުނެވެ.  ގޮތްތައް އެދަރިވަރުނަށް ކިޔަވައި ކުރާނޭ ގޮތާއި ކޮމްޕޯސްޓް ބޭނުން  ހަދާނެ

 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތުދިނުން   4އަދި    3ކޫލްގެ ގްރޭޑް ހދ. ހަނިމާދޫ ސް  
 

ގްރޭޑް   ސްކޫލްގެ  ހަނިމާދޫ  ދަނޑުވެރިކަމާއި   4އަދި    3ހދ.  ކިޔަވަމުންގެންދާ  ދަރިވަރުން  ގެ 
ގަސްގަހާގެހި ަބލައި ދަސްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި ގުޅުންހުރި ޓޮޕިކްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ތަފާތު  

ދަރިވަރަކަށް މިސެންޓަރުގައި ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ   67މި ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރި  
ފޯރުކޮށްދެވުނެ މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ހައްދާ  މޭވާ  ތަރުކާރީ،  ާބވަތްތާއި،  ފަލަމަޑީގެ  ތެރެއިން  އަދި ާބވަތްތަކުގެ  ވެ. 

ގަސްގަހާގެހީގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި ެބހޭގޮތުން ކުދިންނަށް ކިޔައިދެވުނެވެ. އަދި ގަސްހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރަ ތަފާތު  
 ކާނާއާއި އެކާނާ ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަގަޅުގޮތްތައް ބުނެދެވިފައި ވާނެއެވެ.

 ން  ހއ. ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރު  
 

ކުދިން، ކިޔެވި ދަނޑުވެރިކަމާ   ހއ. ާބރަށު ސްކޫލްގެ ޕްރީ ސްކޫލް އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީގެ ތުއްތު

ގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ތަފާތު ގަސްގަހާގެހި ަބލައި ދަސްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި    ގުޅުންހުރި ޓޮޕިކްތަކާ
ޒިޔާރަތް  ސެންޓަރަށް  ޒިޔާރަތްކުރި    ކޮށްފައި  މި  މިގޮތުން  ހައްދާ   78ވެއެވެ.  މިސެންޓަރުގައި  ދަރިވަރަކަށް 

ފޯރުކޮށް މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ހައްދާ  މޭވާ  ތަރުކާރީ،  ާބވަތްތާއި،  ފަލަމަޑީގެ  ތެރެއިން  ާބވަތްތަކުގެ   ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

ނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕޯސްޓް  ދެވު  ެބހޭގޮތުން ކުދިންނަށް ކިޔައި  ގަސްގަހާގެހީގެ އަސާސީ ސިފަތަކާދެވުނެވެ. އަދި  
 ދެވުނެވެ.  ގޮތްތައް އެދަރިވަރުނަށް ކިޔަވައި ކުރާނޭ  ހަދާނެގޮތާއި ކޮމްޕޯސްޓް ބޭނުން



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 2ބެޗް  ،  2017  ޕްރޮގްރާމް   އިންޓާރންޝިޕް  
 

 މިއީ އަމަލީ ތަޖުރިާބގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު 

ސެންޓަރުގައި   އެގްރިކަލްޗަރ  ހަނިމާދޫ  ރޭވިފައިވާ    6ކޮށްގެން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ 
  ަބއިވެރިއަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން އިއުލާނު   6ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު  

ވަނީ   އެކެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި ސަަބުބތަކަކާ ހުރެ ސެންޓަރަށް އައިސްފައި  ރިަބއިވެ 4ވަނީ    ފައިކުރިމަތިލާ  ކުރުމުން
އެވެ.    ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވި  3ަބއިވެރި އެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒިފަކާއި އެއްކޮށް ޖުމްލަ    2

 2019ޖުލައި    8 އާއި ގުޅުނީ  ގައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފު ޕްރޮގްރާމް  2019ޖޫން    12ޕްރޮގްރާމް ފެށުނީ  

  4ރާމް ރޭވިފައި އޮތީ ފުރަތަމަ  ރޮގްގެ ނިޔަލަށެވެ. މިޕ2019ްޑިސެންަބރ    11ގައެވެ. މިފްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ  
ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ މާފަހީގައެވެ. މިހާ  2ގައެވެ. ާބކީ    މަސް ދުވަސް  ރު ޕްރޮގްރާމްގެ  މަސްދުވަސް 

 ރިާބ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މާފަހީގައެވެ. ތަޖްލީަބއިވެރިން އަމަ

 

 އް ހިމެނިފައިވާ ބައިތަ 

ގުޅުންހުރި ފަންނީ މައުލޫމާތުތައް ދިނުމަށްޓަކައި   މަލީ މަސައްކަތްތަކާޢަގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ¶
ކުރެވިގެން   ތިއަރީ ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުން، މި ސެޝަންތައް ނަގައި ދެވުނީ ހަނިމާދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒް

 ކީ: ންނެވެ. ދެވުނު މައުލޫތަހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއި

 ކްޝުއަލް ޕްރޮޕަގޭޝަން( ކުރުން )ސެކްޝުއަލް އަދި އެސެށް މުޑުވަ  -
 ނާސަރީ މެނޭޖްމެންޓް )ނާސަރީގައި ކުދިގަސް ބެލަހެއްޓުން(   -
އެއްކުރާނެ    - ކޮންޕޯސްޓް  ެބޑް އަދި ވަޅުތައްޔާރު ކުރުމާއި  ިބން ތައްޔާރުކުރުން )ދަނޑު ޑިޒައިންކުރުން އަދި 

 މިންވަރު(

 އް، ގަހަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތްތައް( ގަސްކާނާ )ގަހަށް ޭބނުންވާ ކާނާގެ މާއްދާތައް، ގަސްކާނާގެ ވައްތަރުތަ -
ޖެހޭ - ގަހައް  ވަސީލަތްތަކުން  ނެތް  މައްސަލަތައް،   ދިރުން  ދިމާވާ  ސަަބުބން  ތިމާވެށިގެ  )މޫސުމާއި  ަބލިތައް 

 ހެއްދުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ނުރަންގަޅު އާދަތައް( ގަސްކާނާގެ ސަަބުބން ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ގަސް

 ަބލިތައް  ސަަބބުން ޖެހޭ ފަނިފަކުސާގެ -
 ބަލިތައް ޖަރާސީމުގެ ސަަބބުން ޖެހޭ -
 ަބލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން )ގަސްގަހަށް ޖަހާޭބސް އަދި ސަސްޓޭނަަބލް ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް( -
 ަބޔޯޕެސްޓިސައިޑް )ޕްލާންޓް ރެމެޑީސް ބޭނުން ކޮށްގެން ޕެސްޓިސައިޑް ހެދުން( -

 ކުކުޅު( ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން )ަބކަރި އަދި  ކުދި -



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި )ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން، ފީސިިބލިޓީ(  -

 ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް  -

 ަބއިވެރިން ގަސް މުޑުވައްކުރުމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިާބކުރުން ¶
 ގިތެޔޮމިރުސް، ހޯޑެއްދޫ މިރުސް، ރީދޫމިރުސް، ފަޅޯ، ަބށި، ކެެބޖް، ޗައިނީޒް ކެެބޖް، ކަރާ  އޮށުން މުޑުވައްކުރުން  -
 ގްރޭޕްސް، ފިނިފެންމާ، ުބރަފަތިމާ އަދި ފަތްކޮޕީ ގޮފި ރޯކޮށްގެން ގަސް އުފެއްދުން ސައިމާ، -
 ޖަނުބރޯލު، އަނުބ  އެއަރލޭޔަރިންގ ހަދައިގެން ގަސް ގިނަކުރުން -

 އަނުބ ގްރާފްޓިން ހެދުން   -
ކޮށް ދަސްކުރުމުގެ  ވާނީ އެކުގައެވެ. ތަޖުރިާބ  ަބއިވެރިން އަމަލީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި  3ޕްރޮގްރާމްގައި ަބއިވެރިވި   ¶

 ާބވަތްތައް ހެއްދުނެވެ. ގޮތުން އާންމުކޮށް ހައްދާ

އެކުއެވެ. ދެވަނަ ކްރޮޕް    ސްޓެކްޓަރގެ އެހީތެރިކަމާ އިން ކްރޮޕެއް ހެއްދުނެވެ. ފުރަތަމަ ކޮރޮޕް ހެއްދީ  2ީބންސްގެ   -
 އަށެވެ. ހެއްދީ ަބއިވެރިން އަމިއްލަ

އެކުއެވެ. ދެވަނަ ކްރޮޕް   ސްޓެކްޓަރގެ އެހީތެރިކަމާފުރަތަމަ ކޮރޮޕް ހެއްދީ އިންވެ. ކްރޮޕެއް ހެއްދުނެ 2ކެެބޖްގެ  -
 ހެއްދީ ަބއިވެރިން އަމިއްލައަށެވެ. 

 ގަހުގެ ހޯޑެއްދޫ މިރުސް އަދި ރީދޫމިރުސް ދަނޑުމަތީގައި އިންދުނެވެ. )ކްރޮޕް އަދި ނުނިމޭ( 39 -
 ޕް އަދި ނުނިމޭ( ަބށިގަސް އިންދުނެވެ. ހާވެސްޓް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. )ކްރޮ  88 -
 ފޫޓަށް ހެދިފައި މާއަޅާފައެވެ. )ކްރޮޕް އަދި ނުނިމޭ( 2ފަޅޯގަސް އިންދުނެވެ.  45 -

 ވަޅުގައި ކަރާއިންދުނެވެ.   15 -

 ލައަށް އިންސްޓޯލް ކުރެވުނެވެ.އްަބށި ގަސްތަކުގައި އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމެއް އަމި -
 އޯކިޑް ހެއްދުމުގެ ތަޖުރިާބ ހޯދުން ¶
 ގަސް ވަކިކޮށް އިންދުން -

 މީޑިއާ ަބދަލުކޮށް ރީޕޮޓިންގ ހެދުން -
 ދިނުން  ދިނުން، ފެން ކާނާ  -
 ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިާބ ހޯދުން  ¶
 އެން.އެފް.ޓީ ސިސްޓަމްގައި ކިއުކަންބާ، މެލަން އަދި ލެޓިއުސް ހެއްދުން -
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 އާންމު ދަނޑުވެރިކަން.   

 (ޚުލާސާ )ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ޑިމޮންސްޓްރޭޝަނަށް ހެއްދި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ   ➢

ގަހުގެ   ބާވަތް 
 އަދަދު 

 އޭރިއާ 
 )އަކަފޫޓް( 

 ހާވެސްޓް 
 )ކިލޯ އިން( 

 ވިކުނު 
 )ކިލޯ އިން( 

ހާވެސްޓުން  
ބޭނުންކުރި/  

 ހަލާކުވި 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 

  55 565.6 620.6 - 54 ފަތްކެޔޮ 

)ބަންގްލަދޭސް   ތޮޅިމިރުސް 
 ވެރައިޓީ( 

42 700 35.4 - - 
ގައި، ކްރޮްޕ   2018ހާވެސްޓް ކުރަން ފެށުނީ 
 ގައި   2019ނިމި ގަސްތައް ނެގުނީ  

)ބަންގްލަދޭސް   ތޮޅިމިރުސް 
 ވެރައިޓީ( 

 ގަސްތައް ނަގަން ކައިރިވެފައި  - - 181.2 1350 56

 - - 96 600 226.4 (No.438)ޓޮމާޓޯ 
ގައި،  2018ގަސްތައް އިންދިފައިވަނީ 
 ގައި  2019ހާވެސްޓްކުރަން ފެށުނީ 

 - -  85 600 (No.438)ޓޮމާޓޯ 
ގަސްތައް ހެދި، މާ އަޅާ، ޓޮމާޓޯ ހަރުވާން  

 ފަށާފައި 
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 ސްޓޭޖްގައި ނާސަރީ  -     (No.438)ޓޮމާޓޯ 

 - - 18 600 96 ޑޭސް(  60ކެބެޖް )
ގައި ހާވެސްޓް ކުރަން ފެށިފައި،   2018

ގައި،   2019ހާވެސްޓް ކޮށް ނިމި ކްރޮްޕ ނިމުނީ  
 ރޮޓްގެ ސަބަބުން ގިނަ ގަސްތަކެއް ހަލާކުވި 

 - - 21 600 96 ޑޭސް(  60ކެބެޖް )
ރޮޓްގެ ސަބަބުން ގިނަ ގަސްތަކެއް ހަލާކުވި،  

 ނިމިފައި ކްރޮްޕ 

 ހެދެމުން ދަނީ  - - - 650 100 ޑޭސް(  60ކެބެޖް )

  - - 48 ފެންސް  21 ތޮރާ 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި  - - 485.8 3000 155 ( 666ކަރާ )އޮމެގާ 

 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި  - - 390.2 2500 175 ( 999ކަރާ )ބަން ފައި
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި  - - 178.4 1200 96 ( 999ކަރާ )ބަން ފައި
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި  - - 36.6 300 165 ބުޝް ބީންސް 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި  - - 22.4 300 145 ބުޝް ބީންސް 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި  - - 29.5 300 162 ބުޝް ބީންސް 
 ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި ކްރޮްޕ  - - 48.2 500 30 ބަރަބޯ )ބޮޑު( 

 ވެޔޮތައް ހެދި، މާއަޅާ، ބަރަބޯ ހަރުވާން ފަށާފައި    2400 100 ( 395ބަރަބޯ )ނަންބަރ 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި   - 476 1600 52 ( 086ބަށި )ސްވިންގް 

 - - 81.5 500 75 ފަތްކޮީޕ 
ގެ ސަބަބުން ގަސްތަކަށް ބޮޑު ބަގްރާޑާ ބަގް 

 ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭ 

  - 61 703 60 ފަތްކޮީޕ 
ގެ ސަބަބުން ގަސްތަކަށް ބޮޑު ބަގްރާޑާ ބަގް 

 ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭ 
 ހާވެސްޓްކުރަމުން ދަނީ    17 725 92 ފަތްކޮީޕ 

    703 6 ެޕޝަންފުރުޓް 
ގަސްތައް ހެދެމުންދަނީ )ސަރަންޖާއްޔަކަށް  

 އަރުވާފައި( 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި   - 37 270 - ކައްޓަލަ 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި   - 29 270 - ކައްޓަލަ 
 ކްރޮްޕ ނިމި ގަސްތައް ނެގިފައި   - 22 270 - ކައްޓަލަ 
 ހާވެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެފައި   -  270 - ކައްޓަލަ 

 ހެދެމުންދަނީ     1350 293 ދޮނަޅަ 

 ލު އަހަރުތެރޭގައި ތަޖުރިބާކުރުމަށް ހެއްދުނު ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ތަފްސީ ވޭތުވެދިޔަ   ➢

 އޭރިއާ  ގަހުގެ އަދަދު  ބާވަތް/ ވެރައިޓީ 
 )އަކަފޫޓް( 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 
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  44 ޑްރެގަންފުރުޓް 
 ވަނަ އަހަރުއެވެ.   2010ވަނީ  ކުރެވިފައި  ޑްރެގަންފުރުޓް ްޕލޮޓް ގާއިމު ➢
ހައްދާ   ➢ ކުރިއަށް  މިގަސްތައް  ތެރޭގައިވެސް  މިއަހަރުގެ  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ގެންދެވުނެވެ. 

 ސްޓޭންޑް  26 52 ޑްރެގަންފުރުޓް

މިނިސްޓަރ   ¶ އުފެއްދުމަށް  ގަސް  ޑްރެގަންފުރުޓް  ްޕރޮގްރާމަށް  މޭވާގަސް  މިއީ 
އަޅާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2017ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، އެކަމަށް އަމާޒުކޮށް  

ވެސް    ތެރޭގައި  ގަހުގެ ްޕލޮޓެކެވެ. މިގަސްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރ52ު
 ވެއެވެ.   ކުރެވިފައި

 އޯކިޑް
(Cymbidium) 

 ގަސް،   50ވަނީ މިވެރައިޓީގެ   ގައި ގެނެވިފައި 2015ފެބުރުއަރީ  11 ¶  282
 ގަސް   129ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރީ   2016 ➢
 ގަސް އިތުރަށް އުފެއްދިފައިވޭ.   68އަހަރު ވަނަ   2017 ➢
 ގަސް އިތުރަށް އުފެއްދިފައިވޭ.   153ވަނަ އަހަރު   2018 ➢
ގަސް އިތުރަށް އުފެއްދިފައިވޭ. ނަމަވެސް މިގަސްތައް ހުރީ    90ވަނަ އަހަރު    2019 ➢

ކުރި ނެގުމަށްފަހު ފުރަތަމަ އިންދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުދި ސައިޒްގެ ޮޕޓްގައި. ބޮޑަތި  
ބަދަ  އިންދުމަށް    ނުކުރެވިފައި  ލުޮޕޓަށް  އޯކިޑް  ރިކުއެސްޓްކުރި  މިއަހަރަށް  ވަނީ 

ކުރުމުގެ    ބޭނުންކުރާ ބޮޑަތި ޮޕޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންކަމުން، ގަސް އިތުރު
 ކޮށްފައިވާ ނެޓް ޮޕޓް ބޭނުންވޭ.   މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިކުއެސްޓް

 އިތުރުކޮށް ހެއްދެމުންދޭ ކަމާއެކު   ކާމިޔާބު  މިވެރައިޓީ ➢

 އޯކިޑް
Phalenopsis 

 ގަސް،   50ވަނީ މިވެރައިޓީގެ   ގައި ގެނެވިފައި 2015ފެބުރުއަރީ  11 ¶  23
 ގަސް  28އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރި އަދަދަކީ  ވަނަ  2016 ¶
ސަވައިވް   2017 ¶ ހެދުމަށްފަހު  ރީޕޮޓިންގ  އަހަރު  ގަސް    6ނުވެ    ވަނަ 

 މަރުވެފައިވޭ. 
 ގަސް މަރުވެފައިވޭ.   1އަހަރު ވަނަ   2018 ¶
އިތުރު  ¶ ނުވި    މިވެރައިޓީ  ލިބިފައި  ކާމިޔާބެއް  މާބޮޑު  މިހާތަނަށް  ކުރުމުގައި 

ގަސް އުފެއްދިފައިވޭ. މިހާރު    1ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި    2019ނަމަވެސް،  
ކުރިއެއް   ނަމަވެސް އާންމުކޮށް އިތުރު  ދިޔަ  ގަސްތަކުގައި ކުރި ފަޅަމުން  ބައެއް

 ސް ހުންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެ މަރުވާން ކައިރިވެފައި. ފަޅާއިރު މައިގަ
ގިނަ ¶ މިއީ  މައުލޫމާތުން  މާހައުލާ    ހޯދުނު  ހޫނު  ރާއްޖޭގެ  އުނދަގޫ،  ކުރަން 

 ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ  ނުގުޅޭ ވެރައިޓީއެއް

 ގްރޭޕްސް 
(Israel Blue) 

 ގައި  2015ވަނީ ޖޫން  ދަނޑުގައި އިންދިފައި ¶  12
 ގަސް  24ްޕލޮޓްގައި ހިމެނެނީ  ➢
ކެމިކަލް  ވަނަ  2016 ➢ ދެފަހަރު  މަހަކު  ގަވާއިދުން  ނިޔަލަށް  ކާނާގެ    އަހަރުގެ 

ފަހަރު ގަސްތަކަށް ކާދު އަޅާފައިވޭ އަދި    1މިކްސްޗަރއެއް އެްޕލައިކޮށް އަދި މަހަކު  
 ކުރެވިފައިވޭ  ގަވާއިދުން މަލްޗް

  ލެވުނު، އަދި ކެމިކަލް   ރުން ހުއްޓާވަނަ އަހަރު ފެށުމާއި ހަމައިން މަލްޗް އާކު  2017 ➢
 ކުރެވިފައިވޭ   ފަހަރަށް ބަދަލު 1ކުރުން މަހަކު   ކާނާ އެްޕލައި
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މާއަޅާ،    2017މިގަސްތަކުގައި   ➢ ކުރީކޮޅު  މަހުގެ  ސެްޕޓެމްބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ކުރިން   އެފަހަރުގެ  ފަށާފައިވޭ.  ދޮންވާން  ގްރޭޕްސް  ތެރޭގައި  މަހުގެ  ޑިސެމްބަރ 

 ވަނީ ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް   ފައިއަޅާ ގަސްތަކުގައި މާ
ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ގްރޭްޕސް ހަރުވި ނަމަވެސް ކާޅުގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް   ➢

 ނުވޭ   ޕަސެންޓް ހާވެސްޓްކުރަން ލިބިފައެއް 60
މަތިން ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް މާއަޅާ    ފަހަރު   2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް    2018 ➢

  މަވެސް ޅަކޮށް ހުއްޓާ ކާޅު ކެއުމުގެ ސަބަބުން ހާވެސްޓް ގްރޭްޕސް ހަރުވެފައިވޭ. ނަ
 ނުވޭ.  ކުރަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައެއް

ވޭ. ނަމަވެސް  ފަހަރެއްގެ މަތިން މާއަޅާފައި  2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް    2019 ➢
 ނުވޭ.  ކުރަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައެއް ހުރެ ހާވެސްޓް  ކާޅުގެ އުނދަގުލާ

ސަލާމަތް ➢ އުނދަގުލުން  ގިނަ    ކާޅުގެ  މަތިން  ވަށައިގެންނާއި  ްޕލޮޓްގެ  ކުރުމަށް 
ކުރި ނަމަވެސް    ކުރުމަށް މަސައްކަތް  އަދަދަކަށް ކަންވާރު ދަމައިގެން އެކަން ހައްލު

 ނުވޭ.   ކާމިޔާބު ލިބިފައެއް
ްޕލޮޓް   ➢ ގެންދާނަމަ،  ކުރިއަށް  ތަޖުރިބާ  ހެއްދުމުގެ  ގްރޭްޕސް  އެހެންކަމުން 

ކުރުން    ންނާއި މަތިން ކާޅަށް ނުވަދެވޭ ސައިޒް ގޮޅި ހުންނަ ދާ އަޅާ ބަންދުވަށައިގެ 
 މުހިންމު
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 ކުކުޅު ގެންގުޅުން   
 

 2018ޕޯލްޓްރީ ފާމިންގ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  
ވަނަ އަހަރަށް ޭބނުންވާ    2019ހަފްތާ( ހަމަވުމުގެ ކުރިން    72)  ިބސްއަޅާ އުމުރުވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު ކުކުޅު ެބޗްގެ  

ގައެވެ. މިގޮތުން ގެނެވުނު ހައިލައިން ުބރައުން ކުކުޅު އަދި  2019ވަނީ މެއި    އައު ެބޗް ޑޭއޯލްޑް ޗިކްސް ގެނެވިފައި

ހާތައް ބޭނުން ކުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ލިުބނު ރަގަޅު  އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް    ގެން ިބސްކޮށް  ސެންޓަރުގައި ވިއްސި 
ވަނައަހަރު އޭޕްރީލްގައި ސެންޓަރަށް ގެނެވުނު ހައިލައިން    2018ވެއެވެ. ވޭދުވެދިޔަ    މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި

ރޭގައި ކުކުޅުތައް ވަނީ ވިއްކާލެވިފައެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެ  އެޅުމަށްފަހު އެ  މަސްދުވަހު ިބސް  10ުބރައުން ކުކުޅުގެ ެބޗް  

  އަޅާފައިވެއެވެ.  ިބސް 86އެވަރެޖް %

 ބަކަރި ގެންގުޅުން   
 

ތަކުގައި ޕްރެކްޓިކަލް   ގެންދެވޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް   ދެއްކުމާއި، މިސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް  ނަމޫނާ

  2019އެަބއޮތެވެ.  ނޮވެންަބރ  ަބކަރި    30ކޮށީގައި މިވަގުތު    ކުރުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ަބކަރި  ޭބނުންތަކަށް ޭބނުން
 ަބކަރި ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެ  1ަބކަރި ވިހާފައެވެ. އަދި    13ގެ ނިއަލަށް މިސެންޓަރުގެ ަބކަރި ކޮށީގައި ވަނީ  

 ަބކަރި ވަނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިއްކިފައެވެ. 6އިތުރުން 
 4ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރ. ވާދުއަށް ވަނީ  ކުރުމުގެ    ހަޒަެބންޑްރީ ދިރުވާ އާލާ  ރާއްޖޭގައި އެނިމަލް

 ގިތެޔޮ ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ. 1ަބކަރި އަދި 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ސެންޓަރުގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި މަރާމާތުތައް  
 ކުރުން   ޤާއިމް   ސިސްޓަމް   ރައްކާކުރާ   ވާރޭފެން  ➢

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވާރޭފެން  ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ހިންގާ ހައިޑްރޮޯޕނިސް  
ލިޓަރުގެ  ތާގީ ބެހެއްޓުމަށް ޕައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި، ތާގީތައް ބެހެއްޓުމާއި ފެންވައިރު    5000ކުރުމަށް    ހާވެސްޓްކޮށް ރައްކާ

އެވެ. މިޤާއިމް    މިއަހަރު ކުރެވިފަވަނީ    ފޯރުކުރުމަށް ފެނުގެ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރެވި ގްރީން ހައުސްއަށް ފެން
ވަނީ    ދުވަހުގެ ފެންރައްކާ ކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައި  މަސް 7ކުރެވުނު ވާރޭފެން ރައްކާކުރާ ސިސްޓަމަކީ 

 ކޮށްގެންނެވެ.   ރުފިޔާ ހަރަދު  130000.00މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 

 ގަޅުކުރުން  ނ މާރާތުގެ ކަރަންޓް ވައިރިން ރަ އި   2ންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ  ސެ  ➢

ވަޔަރު    އަދި ކްލާސް ރޫމް ހިމެނޭ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓު  1ޝަން ުބލޮކް  ޑޭއެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރު އެކޮމޮ  ހަނިމާދޫ

މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހިންގުނު    ދޭތެރިން ކަރަންޓް ކެޑެމުން ދިއުން ހައްލު  ހަލާކުވެފައިވާތީ ދޭތެރެ   މިދާ ކައި
ަބދަލު   އާއީ ފުރާޅާ   ކުރެވިފައެވެ. އަދި ދެއިމަރާތުގެ ސީލިންގް  މިދެއިމާރާތުގެ ކަރަންޓު ވަޔަރިންގ ވަނީ އެއްކޮށް 

ެބއްދިފައި ނުވަދެވޭނެހެން  މީދަލަށް  ރޫމް    ދެމެދު  ކްލާސް  އިމާރާތާއި  އޮފީސް  ދަށުން  މިޕްރޮގްރާމްގެ  ވާނެއެވެ. 

ެބއްދުމާއި އޮފީހުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ފެންލައިޓް ނައްޓާ އެލްމެނިއަމް ފެންލައިޓަށް    ދުތައްނއިމާރާތުގައި އެޅިފައިވާ ރެ
ގެ ކޮޓަރިތަކުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް 1ވާނެއެވެ. އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ުބލޮކް    ަބދަލު ކުރެވިފައި
ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން   310000.00ރަސްޓް ފަންޑުން  ވާނެވެ. މިމަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޓް  ަބދަލު ކުރެވިފައި

 ހިންގުނު މަޝްރޫއެކެވެ. 

 ސާފުކުރުން  ބިން    ތަޅާލުމާއި   ކުކުޅުކޮށި  ➢

ގެންގުޅުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިމާ ކުރެވުނު ކުކުޅުކޮށި ތަޅާލަ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ކުކުޅު  އި  ރާތް 
އެވެ. މިއިމާރާތް ތަޅާލެވި   ވަނަ އަހަރު  2019މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  އެއިމާރާތް ހުރި ިބން ސާފު ކުރުމުގެ  

މަސައްކަތަކީ އެވެ. މި ިބމުގައި ލެޯބރަޓަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ ސާފުކުރެވިފައި މިވަނީ މިއިމާރާތް ކުރި ިބން

 ރަދު ކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ޚަރުފިޔާ  52000.00

 އެއިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުން    ރޫލާލުމާއި   ކޭޖްސިސްޓަމް  ➢

ވަނަ އަހަރު ޤާއިމް ކުރެވުނު ޕޯލްޓްރީ ގޭޖް ސިސްޓަމް   2005ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި  
ފޫޓް   55އެވެ. މިއިމާރާތަކީ    ނަ އަހަރުވަ  2019ވަނީ    ރޫޅާލުމާއި އެއިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސަކަތް ކުރެވިފައި

މަރާމާތު  31ދިގު   އިމާރާތް  އިމާރާތެކެވެ.  ފުޅާ  ކުކުޅު    ކުރެވިފައި  ފޫޓް  އެއީ  ަބޔަކަށެވެ.  ތިން  މައިގަނޑު  ވަނީ 

ަބއި އަދި އާއްމު ތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި   1ުކުކުޅ ާކާނ ަރްއާކުކާރ ުގަދަންށ  ،  ަބއި  1ގެންގުޅުމަށް  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ނި  ަބއެވެ. މިއިމާރާތް މަރާމާތު ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރު ރަގަޅު ކުރުމާއި ހަލާކުވެފައިވާ އަސްކައެއް

 ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސަކަތެކެވެ. 156896.00އެކުއެވެ. މިމަސައްކަތަކީ  ސީލިންގ ރަގަޅު ކުރުމާއި

 އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ވަނަ އަހަރު ހަނިމާދޫ  2019 
 

 2019ޖެނުއަރީ    30އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ނޮދަން ކޮމާންޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ   .1
 ގައެވެ. 

 އެވެ.ގަ  2019މާރޗް  22ކުރެއްވީ  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް .2
އެމް.އެންޑީ.އެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަދި ނޮދަން ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރ ސެންޓަރަށް  .3

 ގައެވެ. 2019މާރިޗް  22ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ 
ޒަ .4 ވަ ޙާމިނިސްޓަރ  ސެކްރެޓަރީ  ޙީ  ޕާމަނަންޓް  ޑިރެކްޓަރ  އަޑރ.  ދު،  އަދި  ޝާފިޔާ   ، މިރުޢާލީ  ޢައިމިނަތު 

ގައެވެ. މިނިސްޓަރގެ ދަތުރުގައި ސެންޓަރުގެ އޯކިޑް  2019މާރިޗް    28  -  27ކުރެއްވީ    ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް
 އޯކިޑް މިނިސްރީއަށް ފޮނުވުނެވެ.  ގަސް 5ނާސަރީން 

 ގައެވެ. 2019މާރިޗް  27ވީ ކުރެއް  އެފް.އޭ.އޯގެ ކޮންސަލްޓެންޑް މޒ. މަލައިކާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް .5

މިނިސްޓްރީއާއި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ހދ. ހަނިމާދޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ   .6
 އަށެވެ. 2019އޭޕްރީލް  2ން  1ދުވަހުގެ ވޯކްސޮޕެއް ޭބއްވުނީ  2މައުލޫމާތު ދިނުމަށް 

ގްރޭޑް   .7 ސްކޫލްގެ  ގުޅޭ    ދަރިވަރުންނަށް  34ގެ  3ހަނިމާދޫ  ސިސްޓަމްއާއި  ފާޓިގޭޝަން  އަދި  ދަނޑުވެރިކަމާއި 

 ގައެވެ.  2019އޭޕްރީލް  21މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދެވުނު މިދަރިވަރުން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 

މުޙަ .8 އަލްފާޝިލް  މިނިސްޓަރ  ޑިރެކްޓަރ  މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް  އަދި  އަހުމަދު  މިރު ސެންޓަރަށް ޢާލީ  ޢައްމަދު 
ވަނަ ެބޗާއި އަދި   4ގައެވެ. މިދަތުރަކީ ސެންޓްރުގައި ފެށުނު އިންޓާންޝިޕް  2019ޖޫން  12ކުރެއްވީ ޒިޔާރަތް 

ދެއްވުމަށާއި އަދި ސެންޓަރުގެ މިވަގުތު   ޓަވައިށްނޑުވެރިކުމެގެ ތަމްރީން ުބރު ފަހަނިމާދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ހިންގޭ ދަ
ަބއްލަވައި ކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. މިދަތުރު   ަބއްދަލު  ފުންނާއަދި މުވައްޒަ  ލެއްވުމަށާއި  ހުރި މައްސަތައް 

ވަޑަގެންނެވީ    ލެއްވުމަށް  ނިންމަވާ މާލެ  އެުބރި  ަބޖެޓް   2019ޖޫން  14ފަހު  މިދަތުރުގައި  އަދި  ގައެވެ. 
ޑިރެކްޓަރ    އެވެ. މިގޮތުން ަބޖެޓް ސެކްޝަނުގެ  ސެކްޝަނުންނާއި ޕްރޮކިއުމެންޓް މުވައްޒަފުން ވަނީ ަބއިވެރިވެފަ

 އެވެ.   އްމަދު ަބއިވެރިވިޙަލީ އަދި ހަދީޖާ މުއަން އާސިމާ އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓު ނަޞީރުނާސް އީ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމް އަދި އަރިހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ކަސްޓަމް އޮފިސަރު ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް  .9
 ގައެވެ.  2019ޖޫން  15ކުރެއްވީ 

 2019ސެޕްޓެމްަބރ    20ކުރެއްވީ    ޓީޗަރުން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް  4ނާއި  ދަރިވަރުން  10ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ    .10
 ގައެވެ.

 ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް 2019ސެޕްޓެމްަބރ  28ހއ. ާބރަށު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން   .11



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 

 ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ލިބުނު އާއްމުދަނީ:   
 

ތަކުގައި ހައްދާ ތަކެތި   ގެންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމް   ށްސެންޓަރުގައި ކުރިއަގްރިކަލްޗަރ  ހަނިމަދޫ އެ

  ރުފިޔާ   230127.30ގެ ނިޔަލަށް    2019ނޮވެމްބަރ    25ވަނަ އަހަރު އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި    2019ވިއްކައިގެން  
 ވެ.ވަނީ ލިިބފައެ)ދެލައްކަ ތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި( 

 
 

 

 ށްފައިވާ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ސެންޓަރުގައި ކޮ 
 

 ޓްރިއަލް   އަލަ  ➢

ވަނަ އަހަރުގައި    2018ސައުތު ޕެސިފިކް ވެރައިޓީގެ އަލަ އަކީ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު  
ކުރެވެމުންދާ ުބރި އަލައިން ސެންޓަރުގައި ގިނަކޮށް އާލާ    2ސައުތު ޕެސިފިކަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ ގެނައި  

އެވެ.   ގަސް ވަނީ އުފެއްދިފަ  58ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯަބރު މަހާއި ހަމައަށް    2019އެކެވެ. އެގޮތުން    ވެރައިޓީ
 10އެވެ. އަދި ާބކީ    ގަސް މިހާރުވަނީ ސެންޓަރުގައި ހުންނަ އަލަ ކާނުގައި އިންދިފަ  48އަދި މީގެ ތެރެއިން  

އެވެ. އަދި ޮބޑެތި ގަސްތަކުން   ކުރުމަށް ވަނީ ެބހެއްޓިފަ   ގިނަގަސް ސެންޓަރުގެ ފުރުޓު ނާސަރީގައި މުޑުވަށް
 ުބރި އަލަވެސްވަނީ މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި އިންދިފައެވެ.  9ލިުބނު 

ބަލިތަކަށް  ފަންގަސް  ފަދަ  ްބލައިޓް  ލީފް  ފެތުރެމުންދާ  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ވެރައިޓިއަކީ  މި 
ވެރައިޓީއެއް ނުދީ   ރެސިސްޓެންޓް  ގެއްލުނަ  ދަނޑުވެރިކަން  އަލަ  ރާއްޖޭގެ  ގިނަކޮށް  ވެރައިޓީ  މި  ކަމުން، 

 ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މި ވެރައިޓީގެ ބޭނުން ހިފިދާނެއެވެ. 
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 ޓްރިއަލް   ޓޮމާޓޯ  ➢

އެއްގައެވެ.    ހައުސް   މިދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ގްރީން
ކުރެވުނީ    ކޮށްގެން ގަސްތައް ހެއްދިފައިވާއިރު، މީޑީއަމް އެއްގެ ގޮތުގައި ޭބނުން  ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް ޭބނުން

އިރެވެ. އެއީ ހެނދުނާއި ހަވީރު ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް    2ވަނީ ދުވާލަކު    ކޮކޯޕީޓެވެ. އަދި ގަސްތަކަށް ކާނާ ދީފައި
  1ށްވާ އަލްާބޓް ސޮލިޔުޝަން ގެ ސްޓޮކް އޭ އަދި ސްޓޮކް ީބ ހިމެނޭ ގޮތަށް  ނިއުޓްރިއެންޓް ސޮލިޔުޝަން ކަމަ 

 ލީޓަރު ކާނާއެވެ.

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި   ހުންނަ މިންގަނޑު  އީސީ  ކާނާގެ  ދުވަހެއްގައި  ުބދަ  އަދި  އާދިއްތަ  ކޮންމެ 
ކާނާ ގެ އީސީ    ޭބފާޓީގޭޝަން ސިސްޓަމުން ކާނާ ދޫކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ގަހަށާއި އެންމެ ފަހު ގަހަށް ލި

ހޫނުމިން ވެސް   ތެރޭގެ ފިނި ދުވަހު ގްރީންހައުސް ަބލާ އޭގެން އެވްރެޖު ކަލްކިއުލޭޓު ކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމަ މިދެ 

 އެވެ.   ޖަހާއިރު 8ޖަހާއިރު އަދި ރޭގަނޑު  12ބެލުނެވެ. އެއީ މެންދުރު 

ތަކުގައި    ލްޑް އެންވަޔަރަމެންޓުވަރަށް ކާމިޔާުބ އަދި ކޮންޓްރޯ  ،އަކީ   ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިދިރާސާ

 މާޓޯ ހެއްދިދާނެ ކަން ޔަގީންވިއެވެ.ރާއްޖޭގައިވެސް ޓޮ

 ކުރުމަށް ހެއްދުނު ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ތަފްސީލު   ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި ތަޖުރިބާ  
 

 ގަހުގެ އަދަދު  ބާވަތް/ ވެރައިޓީ 
 އޭރިއާ 

 )އަކަފޫޓް( 
 ހާވެސްޓް 
 )ކިލޯ އިން( 

އެވްރެޖް  
 )ގަހަކަށް( 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 
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 ޓޮމާޓޯ 
 

 އަރުރު ވެރައިޓީ 
 މޮންޓަަބލޯ ވެރައިޓީ 
 ޝެރަމިން ވެރައިޓީ

)ޖުމުލަ  42
ގަހުގެ 
 އަދަދު(

14 
14 
14 

އޮޓޯޕޮޓް 
 ގްރީންހައުސް

10.5 
)މުޅި 
 ޖުމުލަ(
1.9  
5.9 
2.7 

- 
 

0.13 
0.42 
0.19 

ރާއްޖޭގައި   މަގުސަދަކީ،  މައިގަނޑު  މިދިރާސާގެ 
ޓޮމާޓޯ  އެންވަޔަރަމަންޓެއްގައި  ކޮންޓްރޯލްޑް 

ކުރުމެވެ. އެގޮތުން ތިން ވެރައިޓީ    ހެއްދިދާނެތޯ ޔަގީން
ަބލޯ  އެއްގެ ޓޮމާޓޯ ހެއްދުނެވެ. އެއީ، އަރުރު، މޮންޓަ

ތަކެވެ. ކޮންމެ   ގެ ވެރައިޓީއަދި ޝެރަމިން ކިޔާ ޓޮމާޓޯ
ގަހެވެ. އަދި ހުރިހާ   14ވެރައިޓީއަކުންވެސް ހެއްދުނީ 

ދިރާސާ ވެރައި މި  ވަނީ  ގަސްތައްވެސް  އެއްގެ  ޓީ 
ކަމަށް ލަފާ ކުރެވުނު ދިގުމިނަށް ހެދި   ވާނެ  ކާމިޔާުބ

ވެރައިޓީގެ  އަރުރު  އަޅާފައެވެ.  މޭވާ  ރަނގަޅަށް  އަދި 
ޓޮމާޓޯ އަކީ އެންމެ ކުދި ޓޮމާޓޯ އެވެ. އަދި މޮންޓަަބލޯ  

ޮބޑެތިކޮށެ އެންމެ  ހުރީ  ޓޮމާޓޯ  އަދި ވެރައިޓީގެ  ވެ. 
މިތިން ވެރައިޓީގެ ތެރެއިން    ޓީ ހުރީޝެރަމިން ވެރައި

މެދުމިނަކަށެވެ. މިދިރާސާއަށް އޮށް މުޑުވަށް ކުރެވުނީ 
ހާވެސްޓް   2019މާރިޗު    1 ފުރަތަމަ  އަދި  ގައި 

 ގައި  2019މެއި  29ވަނީ  ކުރެވިފައި
 

 އިވާ މަސައްކަތްތައް  މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިގެން ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ކޮށްފަ  

 މޭވާގަސް އަދި ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސް އުފެއްދުން  ➢
  މޭވާގަސް އަދި އެހެނިހެން ގަސް 

 ބާވަތް 
މިހާރު  
 ހުރިވަރު 

މިމުއްދަތު  
ތެރޭގައި  
 މަރުވި 

މުޑުވައް  
ކުރެވުނު /  
 ވެލިބަދެވުނު 

މިމުއްދަތު ގައި  
އުފެއްދުނު  

 އަދަދު 

މިމުއްދަތުގައި  
އާންމުންނަށް  

ގަހުގެ  ބެހުނު  
 އަދަދު 

މިނިސްޓްރީގެ  
ނޯޓަށް  

ދޫކުރެވުނު  
 ގަހުގެ އަދަދު 

 އިތުރު ތަފްސީލް 

ހަލާކުވުމުން   - 54 - - - 266 ޖަނބުރޯލް  ކޮތަޅު  ގަސްތަކުގެ 
ހުރީ     3-2ބަދަލުކުރެވުނު އަދި ގަސްތަށް 

ފޫޓަށް ހެދިފައި، ވަރަށް އަވަހަށް ގަސްތައް 
 ބަހާލަން ބޭނުންވެފައި

ހުރީ   - 8 - - - 45 އަންނާރު  ހެދިފައި    2ގަސްތައް    10ފޫޓަށް 
މިއަހަރުތެރޭގައި   އަންނާރުވަނީ  ގަސް 
ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން   ފްރުޓު  ސެންޓަރުގައި 

 ޓްރީޒް ގެ ގޮތުގައި އިންދިފައި 
 ގަސްތައް ހުރީ ދޮޅުފޫޓަށް ހެދިފައި  - 1 - - - 30 ލުނބޯ 
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ތެރޭގައި    5 - 5 - - - - އަތަ މިއަހަރުގެ  އަތަވަނީ  ގަސް 
ޓްރީ   ފުރުޓް  މިސެންޓަރުގައި 
 ޑެމޮންސްޓްރޭސަންގެ ގޮތުގައި އިންދިފައި

 ފޫޓަށް ހެދިފައި 2- 1ގަސްތައް ހުރީ  - - 20 - - 22 އަނބު
ހުރީ   - 3 9 - - 32 ޑްރެގަންފުރުޓް  އަދި    3ގަސްތައް  ހެދިފައި  ފޫޓަށް 

އަލަށް އުފެއްދުނު ގަސްތައް ހުރީ ދޮޅުފޫޓަށް  
 ހެދިފައި 

ހުއްޓާ    3- 2ގަސްތައް   - 7 - 43 - 34 މޭބިސްކަދުރު  ހެދިފައި  ފޫޓަށް 
 މިހާރު ވަނީ ފޫޓަކަށް ކޮށާލެވިފައި 

ފޫޓް އުސްމިނުގައި )ހާޑް    2ގަސްތައް ހުރީ   - - - - - 3 އަލީބުޚާރީ
 ްޕރޫނެއްކުރެވިފައި( 

  - - - - - 3 އަލަނާސި
ހުރިގަސް   - - - - - 3 ފޭރު  ކޮށްފައި  މާލެއިން  ގްރާފުޓް 

ޓްރީ    6ގެނެވުނު،   ފުރުޓް  ވަނީ  ގަސް 
ގޮތުގައި   ޑެމޮންސްޓްރޭސަންގެ 

 މިސެންޓަރުގައި އިންދާފައި 
މާލެއިން   - - - - - - ކުންނާރު  ހުރިގަސް  ކޮށްފައި  ގްރާފުޓް 

ޓްރީ    6ގެނެވުނު،   ފްރުޓް  ވަނީ  ގަސް 
ގޮތުގައި   ޓްރީޒްގެ  ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން 

ގަސް    3މިސެންޓަރުގައި އިންދިފައި އަދި  
 ހުރީ ޮޕޓްގައި ބެހެއްޓިފައި

ރަސްމިއްޔާތަކަށް   54 -    - ސަބުދެލި  އޮތް  ވާދޫގައި  ރ. 
މިނިސްޓްރީގެ ނޯޓަށް ތައްޔާރުކުރެވި އެރަށާ  

 ހަވާލުކުރެވިފައި 
ބޮޑެތި   - 13 92 - 0- 79 އަލޯވެރާ  ކުދިކޮތަޅުގައާއި  ހުރީ  ގަސްތައް 

ވެސް    13ކޮތަޅުގައި،   އެލޯވެރާގަހަކީ 
 ވިއްކުނު ގަސްތަކެއް  

  - - - - - 10 ބަގީޗާ ރުއް 
ފޫޓް އުސްމިނަށް ހެދިފައި    3ބައެއްގަސް   - - 17 28 - 31 ސައިމާ 

ގަހުގެ ތެރެއިން    28މުޑުވަށް ކުރެވިފައިވާ  
 ގަސް އަދި ރޯނުވޭ  11

ގަސް އުފެއްދުނީ މިނިސްޓްރީގެ ނޯޓަށް    40 40 25 39 - 1 14 ފީރުމުރަނގަ 
ގެންދިއުމަށް،   ގަސް    25ރ.ވާދޫއަށް 

ގަސްތައް  ބާކީ  ގެންދިއުމަށްފަހު  އެރަށަށް 
 ސެންޓަރުގައި އެބަހުރި 

  - 13  - - 4 ކްރޯޓަންސް
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  - 2  - - 1 ހުސްނުހީނާ 
ތެރޭގައި  މި   15 15 15 20 - 11 ގްލެރެސީޑިއާ  އޮފިކޮޅުގައި    20މުއްދަތުގެ 

ސަކްސަސް  ނަމަވެސް  ވެލިބަނދެވުނެވެ. 
އެތިކޮޅެވެ. މީގެ ތެރެއިން    17ވެފައިވަނީ  

ގަސްވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ނޯޓަށް ރ.    15
 ވާދޫއަށް ގެންގޮސްފައި 

 ފޫޓް އުސްމިނަށް ހެދިފައި  2 - - - - - 4 ރާނބާ 
 ފޫޓަށް ހެދިފައި   1ގަސްތައް ހުރީ  - 14 40 40 1 24 ބިލެތް 

ދަނޑުވެރިންނަށް   - 340 340 340 - - ބަށި ގަސް  ހަނިމާދޫގައި 
ޓްރެއިނިންގައި   ހިންގުނު  އަމާޒުކޮށްގެން 
ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުޑުވަށް ކުރެވުނު  
މިގަސްތައްވަނީ   ގަސްތަކެއް، 

 ބައިވެރިންނަށް ބަހާލެވިފައި
މީގެ    10 - 3 6 10  7 ސީގްރޭޕްސް  ވެލިބަދެވުނު  އޮފިކޮޅުގައި 

އޮފިކޮޅު ކަނޑާފައި ކޮތަޅުގައި    6ތެރެއިން  
ބާކީ   އަދި  އަދި    4އިންދާފައި  އޮފިކޮޅު 

 ނުކަނޑާ 
ބައިވެރިން   - 4   - - ފަޅޯ އިންޓާންޝިޕްގެ 

ފަޅޯ   ކުރެވުނު  މުޑުވަށް  ތަޖުރިބާކުރުމަށް 
 ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީވި ގަސް 

ދަނޑުވެރިންނަށް    383   - - މިރުސް ހަނިމާދޫގައި 
ޓްރެއިނިންގައި   ހިންގުނު  އަމާޒުކޮށްގެން 
ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުޑުވަށް ކުރެވުނު  
މިގަސްތައްވަނީ   ގަސްތަކެއް، 
އިތުރު   އަދި  ބަހާލެވިފައި  ބައިވެރިންނަށް 

 ގަހެއް ވަނީ ވިއްކިފައި  70
ގްރީން    4    - ފަތްކޮީޕ  ހައުސްގައި  ދަނޑުމަތީގައާއި 

ބާކީ   ގަސްތަކުން  ރޯކުރެވުނު  ހެއްދުމަށް 
 ގަސް ވިއްކިފައި  5ގަސް އިތުރު  

 ' ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ގަސް އުފެއްދުމާއި ބެލެހެއްޓުން ޔަގީންކަން   ކާނާގެ '  ➢

 ބާވަތް 
މިހާރު  
 ހުރިވަރު 

މިމުއްދަތު  
ތެރޭގައި  
 މަރުވި 

މުޑުވައް  
ކުރެވުނު /  
 ވެލިބަދެވުނު 

މިމުއްދަތުގައި  
އާންމުންނަށް ބެހުނު  

 ގަހުގެ އަދަދު 
 އިތުރު ތަފްސީލް 

އާގަސް   165 -  - 8 ަބނުބކެޔޮ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ތެރޭގައި  މިމުއްދަތުގެ 
 ނުވޭ އުފެއްދިފައެއް
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އާގަސް   10 -  - 88 މުރަނގަ ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ތެރޭގައި  މިމުއްދަތުގެ 
 ނުވޭ އުފެއްދިފައެއް

 ގަސް ކެޔޮ ވިއްކާފައިވޭ  5 - -  - - ކެޔޮ

 55 އޮޅު އަލަ
ރަންގު 
 އަލަ/
10 

ސައުތު 
ޕެސިފިކް  
 ވެރައިޓީ

ސައުތު  9 -
ޕެސިފިކް  
 ވެރައިޓީ

އަލަ   2019ނޮވެމްަބރ    14 - ހުންނަ  ސެންޓަރުގައި  ގައި 
ރަންގު    210ސައުތު ޕެސިފިކް ވެރައިޓީ އަދި    48ކާނުގައި  

 އަލަ ގަސް ވާނީ އިންދިފައި

 

 

 ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން   ކުރުމުގެ އިޢުތިރާޒެއް   ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެ  
 
ކުރުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް   ހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެދިވެ

 168691.4ވެއެވެ. އަދި މިހުއްދަތަކުގެ ދަށުން    ދޫކުރެވިފައިހުއްދަ    244އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖުމުލަ  

ކިލޯ ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރުމަށް   3049542ލީޓަރ،    1280202ކިލޯ ޕެސްޓިސައިޑު އަދި    294090.7ލީޓަރ،  
 ވެއެވެ. ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވިފައި އިޢުތިރާޒެއް

 

 ފަރާތްތައް ލިސްޓުކުރުން. ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރާ   
 

ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި    ވެއެވެ. މީގެ   ކުރެވިފައި   ފަރާތެއް ލިސްޓް  33މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  
 ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 ކޮށް ދޫކުރުން ނެތްކަމުގެ ލިޔުން އޮންލައިން   ޕެސްޓިސައިޑަށާއި ފަރޓިލައިޒަރ އެތެރެކުރުމުގެ އިޢުތިރާޒެއް  
 

ޕެސްޓިސައިޑާއި ފާޓިލައިޒަރ އެތެރެ ކުރުމުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަނީ، 
ބަލަހައްޓާ "ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ޤާނޫނު" އިން   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއިން 

 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  އެމިނިސްޓްރީއަށް ލިިބފައިވާ ާބރުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ
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ކުރުމުގެ ގޮތުން  ކެމިކަލް އެތެރެކުރުން ހަރުދަނާ  އިން އެލިޔުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މިފަދަ 

ބޭނުންކުރުން   ސޮފްޓްވެއަރ  )މަކުޑި("  ޑޭޓާޭބސް  މެނޭޖްމަންޓް  ކެމިކަލް  އަހަރުގެ   2019"ނޭޝަނަލް    ވަނަ 

 އޮކްޓޫަބރުގައި ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ. 
 

 )ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު އާދަތައް(   އެމް.ގެޕް  
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް 

އެމް.ގެޕްގެ ނަމުގައި ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް ސްކީމެއް ވަނީ ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

އެމް. ކުރެވިފައެވެ.  ގެންގުޅުމާއި، ތައްޔާރު  އާދަތައް  ރަނގަޅު  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  މަގްސަދަކީ  މައިގަނޑު  ގެޕްގެ 
ދިނުމަށާއި،    އްޙަތަށް ސަމާލުކަންއިންސާނުންގެ ޞި  އީ،މި  ކުރުމެވެ.  ވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރު  އެކަންތައްތައް ކޮށްފައި
ކުރުމުގެ    ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތު މީހުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު  ތިމާވެށި ރައްކާތެރި

ހިފައި އެތަކެތި  އުފެއްދުމާއި،  ކާބޯތަކެތި  ބޭނުން  މަޤްސަދުގައި،  އުޞޫ  ގެންގުޅުމުގައި   ލުތަކާއި،ކުރެވިދާނެ 
ސްކީމެކެވެ.  ފަންނީ،  ޤަވާއިދުތަކާއި އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  މައިގަނޑުއެމް.  އިރުޝާދުތަކުގެ  ގޮތެއްގައި   ގެޕްއިން 

ރައްކާތެރިކަމާއި، އޮޅު ޖަނަވާރުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި  އިންސާނުންގެ ވައިދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމާވެއްޓާއި، ރުކުރިއަ

 އްޓުން ހިމެނެއެވެ.  އަދި ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެ

އެމް.ގެޕް ސްކީމްގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސެޓިފައި ކުރެވިފައި ވަނީ ިބޒްވިލް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޓިވް 
ސޮސައިޓީގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ސެޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ދަނޑެވެ. ނަމަވެސް  ދިގުމުއްދަތަކަށް 

އަމާޒު ކޮށްގެން  ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަޅުރަ ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު    2018ށްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
ޝައުގުވެރިކަން  ސެޓިފައިވުމަށް  ަބއިވެރިވެ  މިސްކީމްގައި  ފަރާތްތަކުން  ަބއިވެރިވެފައިވާ  ތަކުގައި  ޓްރެއިނިންގ 

ފުރިހަމަކޮށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް  ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ދެފަރާތަކުން ވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސީގަލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިސްކީމުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ 

 އެވެ.ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ފާޅުކޮށް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން މިފަރާތަށް އަމާޒުކޮށް ޓްރެއިނިން ދެވިފައިވެ

 

ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި    ކުރުމުގެ ރަނގަޅު އާދަތައް( އަށް އަހުލުވެރި   )ދަނޑުވެރިކަން   ގެޕް އެމް.   
 ތަމްރީނުތައް 

 
މޯލްޑިވްސް   ¶ ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމުގެ  ތަމްރީނު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ހިންގާ  އެގްރިކަލްޗަރަލް  މިނިސްޓްރީން  ގުޑް 

 ޕްރެކްޓިސަސް ސްކީމްގެ މައުލޫމާތުދިނުން ދެ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގ ެބހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ  އަށް ގއ. މާމެންދޫގައި ހިންގިފައިވާ ހޯމް ގާޑެނިން  2019އޭޕްރީލް    28  -  19 ¶

ތެރޭގައި އެމް.ގެޕްގެ ތައާރަފު ސެޝަނަކާއި، އެމްގެޕް ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި 

 އަންހެނުން ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  28ފިރިހެނުންނާއި  3ވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި 

 
 

 
 

އަށް ލ. ގަމާއި އެރަށާ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހިންގިފައިވާ ހޯމް   2019އެޕްރީލް    28  -  14 ¶
ސެޝަނަކާއި، އެމް.ގެޕް ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތުގެ ގާޑެނިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި އެމް.ގެޕްގެ ތައާރަފު  

ސެޝަނަކާއި އެމް.ގެޕްގެ ސްޓެންޑަރޑް ތަކަށް ލ. ގަމުގެ ކުރުހިންނަ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ފެތިފައިވާ މިންވަރު 
އަންހެނުން    3ފިރިހެނުންނާއި    13ެބލުމުގެ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި  

 ވެރިވެފައި ވެއެވެ.ަބއި

 

ވަނަ   2018ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން   ¶
ސެޓިފައިވުމަށް  ަބއިވެރިވެ  މިސްކީމްގައި  ފަރާތްތަކުން  ަބއިވެރިވެފައިވާ  ތަކުގައި  ޓްރެއިނިން  ހިންގުނު  އަހަރު 

ޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މި ސްކީމާެބހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެއް  ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ، ސީގަލް ގްރޫ 

 

 

 

 

 

 ެގޕް ތަމްރީނު ދިނުމުެގތެރެއިން -އެމްގއ. މާމެްނދޫެގ ބައިވެރިންނަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ެގޕް ތަމްރީނު ދިނުމުެގތެރެއިން - އެމްބައިެވރިންނަށް   ލ. ގަމުަގއި

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ތެރެއިން އޮޑިޓްެގ  ދިުނމާއި ތަމްރީނު ެގޕް-އެމް ދަނޑުވެރިްނނަށް މާފަހީގައި. ހއ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އަށް ހއ. މާފަހީގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުނެވެ.   2019ޖުލައި     5-  2ހިންގައި ދިނުމަށް އެދުމުގެ މަތިން  

  32މަސައްކަތުގައި އުޅޭ  ދިވެހިންނާއި، އެ ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ    2މިޕްރޮގުރާމުގައި އެރަށުގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ  

ިބދޭސީ މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެރަށުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމް.ގެޕްގެ  
ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެ ،  ސްޓެންޑަރޑަށް ފެތޭ މިންވަރު ެބލުމަށްޓަކައި ޕްރިލިމިނަރީ އޮޑިޓެއް ކުރެވި

 ފަރާތާ ޙިއްސާކުރެވުނެވެ.  

 
 
 
 
 
 

¶  

¶  

¶  

 

ވަނަ އަހަރު މަގޫދޫ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ގެޕް ސްކީމްއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ގެޕް ސްކީމްގައި    2018 ¶
އަށް ފ. މަގޫދުއަށް ކުރެވުނު ހިސްޕިޑް ބީޓްލް    2019ސެޕްޓެންަބރު    19  –  16ަބއިވެރިވުމަށް ފޯމުފުރާފައިވާތީ،  

ސަރވައިލެންސް ދަތުރުގެ ތެރޭގައި އެކޯޕަރޭޓިވްއަށް އެމް.ގެޕްއާެބހޭ ތަމްރީނު ޕްރޯގުރާމެއް ހިންގުނެވެ. މިގޮތުން 

  4ންތަކުގައި އެކޯޕަރޭޓިވްގެ  ދެވުނު ސެޝަ އެމް.ގެޕްއާ ެބހޭ ތައާރުފާއި، އެމް.ގެޕް ތަންފީޒުކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކޯަޕރޭޓިވްގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ކޯފަރޭޓިވްގެ ފާމް  އަންހެނަކު     ،ފިރިހެނުންނާއި

 ބެލުމަށްފަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިޔައި ދެވުނެވެ. 
  

 

 

 

 ވެޓެރިނަރީ ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުން   ކުރުމަށް   ދިރޭ ޖަނަވާރު އެކްސްޕޯޓް  
 

 

 

 

 

 

ތެރެއިން  ބަލުމުެގ ދަނޑުތައް ދިނުމާއި ތަމްރީނު ެގޕް-އެމް ދަނޑުވެރިންނަށް މަގޫދޫަގއި. ފ  

 

 

 

 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ޖަނަވާރުތަކުގެ ރާތަކުން އެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  ފަ  33އަށް  ކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދިރޭ ޖަނަވާރު އެކްސްޕޯޓް
 ވެއެވެ. ޗެކަޕް ހެދުމަށްފަހު އެތަކެއްޗަށް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައި

 

 ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން  
ވެއެވެ. ތިރީގައި   ލިިބފައި   ސެކްޝަނަށްމި ފޯމު    607ދި  މިއަހަރު ތެރޭގައި ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަށް އެ

ތަކުގެ ތެރެއިން މުފޯ  އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެ  ، ލިިބފައިވާ  ސެކްޝަނަށްމިވަނީ މި

 ތަފުޞީލެވެ. ތަކުގެހުއްދަ ށް ދޫކޮށްފައިވާކުރުމަ ޖަނަވާރު އެތެރެދިރޭ 

ގެ  ހުއްދަދެވުނު ފޯމު  ހުއްދަ ދެވުނު ބާވަތް  
 ދަދު ޢަ 

 28 ުބޅާ 
 288 ޕެޓް ދޫނި 
 59 ކޯލި ދޫނި 
 175 ސޫފާ ސޫފިދިރޭ މީރު ފެނުގައި އުޅޭ  
 7 ަބކަރި 

 3  ަބމްަބލްީބ 
 1 އަރތުވޯމް 

 ޖަނަވާރު ފާމް އަދި ޕެޓް ޝޮޕް ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުން  
އެދި ފަރާތަކުން    38ތެރޭގައި    މިއަހަރު ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ގެންގުޅޭތަން  ޖަނަވާރު  ވަނީ 

ފަރާތެއްގެ ފޯމު ވަނީ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ    7ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާއިރު    26ހުށަހަޅައިފައެވެ. މީގެތެރެއިން  
ރަޖިސްޓްރީ   ކޯލި ފާމު  04 އަދި  ަބކަރި ފާމް  03،  ފާމް  ދޫނިޕެޓް  14  ،ޕެޓް ޝޮޕް  05ގޮތުން  ާބތިލުކޮށްފައެވެ. މި

 ކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.

 ސަވައިލަންސް ޕްރޮގްރާމް ޑިޒީސް  އެނިމަލް   5.4
 ، . އެއީ ނ. މަނަދޫހިންގުނެވެ  މިއަހަރުރަށެއްގައި    7  ވެލެންސް ޕްރޮގްރާމުޑިޒީސް ސާ  ޕެސްޓް އެންޑް  އެނިމަލް

ގެ ދަށުން  މިޕްރޮގްރާމު  . ފެހެންދޫ، ބ. ހިތާދޫ، ރ. އުނގޫފާރު، ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ރ. މާކުރަތު އަދި ރ. ދުވާފަރެވެ.  ބ 

މާެބހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޙަޔަވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ގެންގުޅުރިއާއި ކޯލި  ަބކަ
މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެފް.އެމް.ޑީ)ފުޑް އެންޑް މައުތް ޑިޒީސް( ަބއްޔަށް ފަރާތްތަކަށް  ޅޭ  ެބހޭގޮތުން އެތަކެތި ގެންގު

   ވަގުތުން ޓެސްޓް ކުރެވުނެވެ.



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

  23ަބކަރިކޮށީގައި ތިިބ ޖުމްލަ    3އަށް ނ. މަނަދޫއައް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިރަށުގައި ހުރި      3-1ސެޕްޓެންަބރު   ¶

ކަރިން ލޭގެ ސެމްޕަލް ނަގައިގެން ކުރި ޓެސްޓުތަކުން އެފް.އެމް.ޑީ)ފުޑް އެންޑް މައުތް ަބ  14ަބކަރީގެ ތެރެއިން  

 ޑިޒީސް( ނެތްކަން ހާމަވިއެވެ.

¶  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

އަށް ބ. ފެހެންދޫ އަދި ބ. ހިތާދޫ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. ބ. ފެހެންދޫގައި ހުރި  ަބކަރިކޮށީގައި   26-23ސެޕްޓެމްަބރު   ¶
ަބކަރިން ލޭގެ ސެމްޕަލް    13ަބކަރީގެ ތެރެއިން    33ބ. ހިތާދޫގައި ހުރި ަބކަރިކޮށީގައި ތިިބ    ،  ަބކަރިއާއި  1އޮތް  

ަބކަރީގެ   10ަބކަރީގައި އެފް.އެމް.ޑީ ަބލި ހުރިކަން ހާމަވިއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު    3ނަގައިގެން ކުރި ޓެސްޓުތަކުން  

 އެފް.އެމް.ޑީ ނެތްކަން ހާމަވިއެވެ.ަބކަރީގައި  10ލޭގެ ސެމްޕަލް ނަގައިގެން ކުރި ޓެސްޓުން އެ 

 

 

ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.  ރ. އުނގޫފާރު، ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ރ. މާކުރަތު އަދި ރ. ދުވާފަރަށް  އަށް    11-06އޮކްޓޫަބރު   ¶
ތިިބ   ަބކަރިކޮށީގައި  ހުރި   އުނގޫފާރުގައި  ތެރެއިން    30ރ.  ރ.    10ަބކަރީގެ   ، ލޭގެ ސެމްޕަލާއި  ަބކަރީގެ 

ަބކަރީގެ ލޭގެ ސެމްޕަލާއި، ރ. މާކުރަތުގައި    06ަބކަރީގެ ތެރެއިން    30ހުޅުދުއްފާރުގައި ހުރި ަބކަރިކޮށީގައި ތިިބ  

050
ބުޅާ ދަދުމުސަޅު

އަ

ޖަނަވާރުގެ ބާވަތް

…ޓެރިނަރީ  އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ވެ

…ޯޓް އެކްސްޕ

 އެފް.އެމް.ޑީ އަށް ކޮށްފަިއވާ ޓެސްޓް

 

 ނ.މަނަދޫގައި ހުރި ބަކަރި ކޮށިތައް

އެފް.އެމް.ޑީ ޓެސްޓް 

 ހެދުމުެގ ތެރޭގައި 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ަބކަރިން ލޭގެ ސެމްޕަލް ނަގައިގެން ކުރި ޓެސްޓުތަކުން   19ަބކަރީގެ ތެރެއިން    91ަބކަރިކޮށީގައި ތިިބ    5ހުރި  

 އެފް.އެމް.ޑީ ނެތްކަން ހާމަވިއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފާރަގެމަ   5.5
 

ވެޓެރިނަރީ   ޕޮލިސްމޯލްޑިވްސް   ކުއްތާތަކަށް  ގެންގުޅޭ  ފާރަގެމާގައި  ހިންގާ  ހުޅުލޭގައި  ސާވިސްއިން 
ދިނުމަށް ދަށުން   ކޮންސަލްޓޭންސީ  އެމް.އޯ.ޔޫގެ  ހަދާފައިވާ  ދެމެދު  ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ  މޯލްޑިވްސް  މިނިސްޓްރީއާއި  މި 

މިގޮތުން ަބއްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމާއި ވެކްސިން  ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮންސަލްޓޭންސީ ދެވިފައި ވެއެވެ.    6މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  
 ޖެހުމުގެ އިތުރުން، ަބލި ކުއްތާގެ އެމަޖެންސީ ސަރޖަރީވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.
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   ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތް   ވިލިމާލޭ  5.6
 

ގައި ވިލިމާލޭގައި ހުރި މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި ވެޓެރިނަރީ 2019ޖަނަވަރީ    10
ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ޤާއިމުކޮށް ހުޅުވުނެވެ. މިތަނަކީ، ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ކުރިން ދެމުންދިޔަ މޯަބއިލް ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތް  

އްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމު ކުރެވުނު ތަނެކެވެ. މިތަނުގައި ޕެޓް ޖަނަވާރަށް  ދިނުމުގައި ކުރިމަތި ވަމުންދިޔަ އުނދަގޫތައް ޙަ
އާންމުކޮށް ޖެހޭ ަބލިތަކަށް ފަރުވާކުރުން، ކުއްލި ހާލަތްތަކަށް ފަރުވާކުރުން، ވެކްސިން ޖެހުން، މައިކްރޯ ޗިޕުލެއްވުން އަދި 

ޚިދު  1221މަތްދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ  އެމެޖެންސީ ސަރޖަރީއާއި އެހެނިހެން ކުދި ސަރޖަރީތައް ކުރުމުގެ 

ޖަނަވާރަށް ފަރުވާ ދެވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިނިސްޓްރީން މިއަހަރުތެރޭ ދީފައިވާ ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތުގެ ތަފާސް 

 ހިސާެބވެ. 

 ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު  އަދަދު   ޖަނަވާރުގެ ފަރުވާދެވުނު   ދުމަތް ޚި ދެވުނު  
 )ރުފިޔާ( 

   -/18,750 375 އާންމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުން 

   -/2,300 46 ކުއްލި ޙާލަތްތަކަށް ފަރުވާކުރުން 

   -/22,500 225 ވެކްސިން ޖެހުން 

   -/2,800 27 މައިކްރޯޗިޕު ލެއްވުން 

   -/24,500 245 ސަރޖަރީ ހެދުން 

   -/2,500 27 އިމަޖެންސީ ސަރޖަރީ ހެދުން 

 -/13,800 276 ރޫޓިން/ފޮލޯއަޕް ޗެކަޕު ހެދުން 

 утмрл 
 

 ފާސްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވުނު ކޮންސައިންމަންޓް   ބަލައި  5.7
 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 

 1119 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް
 74 ދިރޭ ޖަނަވާރު

 187 މަސް
 13 ބެނެފިޝަލް އިންސެކްޓް 

 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ހިފެހެއްޓުނު ކޮންސައިންމަންޓް  5.8

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 
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 ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވުނު ކޮންސައިންމަންޓް  5.9
 

 

 

 
 

 ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލިއެކިއުންތައް ހަމަކުރުމުން ދޫކުރެވުނު ކޮންސައިންމަންޓް  5.10
 

 

 

 

 

 ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގެނައި ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިޔަ ކޮންސައިންމަންޓް  5.11
 

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 
 0 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 

ަބއިތަކާއި، ދިރޭ ޖަނަވާރު ަބހައްޓާނެ އެކަށީގެންވާ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެގެން ހިފަހައްޓާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ  
ތަނެއް ނެތުމުން، މިާބވަތުގެ ތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްގައި ޑީޓެންކޮށްފައި ެބހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް  

 140 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް
 2 ދިރޭ ޖަނަވާރު

 19 މަސް
 0  ބެނެފިޝަލް އިންސެކްޓްސް 

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 
 79 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 0 ދިރޭ ޖަނަވާރު
 07 މަސް

 0 ބެނެފިޝަލް އިންސެކްޓްސް 

 ޢަދަދު  ކޮންސައިންމަންޓްގެ ބާވަތް 
 21 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ަބއިތައް

 02 ދިރޭ ޖަނަވާރު
 09 މަސް



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ޔާއަކާއި، އެކުއޭޓިކް ޑީޓޭއިން ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ޕްލާންޓް ޑީޓެއިން އޭރިޔާއަކާއި، އެނިމަލް ޑީޓޭއިން އޭރި
 އޭރިޔާއެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.

 

 ޕްލާންޓް ޑީޓޭއިން އޭރިޔާ  5.12
 

ތަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ         ޕެރެސިޓޮއިޑް ލެްބ އެއް    ހިސްޕިޑް  ކުރީގެ  މި  ބީޓްލް ރެއަރިންގ ލެޯބޓްރީއާއި 

 ެބހެއްޓޭނެގޮތަށެވެ.  ރައްކާތެރިކޮށް ކަޓްފަލާވަރ އަދި ގަސް ލެަބކަށް ަބދަލުކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓޭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ްޕލާންޓް ޑީޓޭއިން އޭރިޔާގެ ކުރެހުން    

 އެނިމަލް ޑީޓެއިން އޭރިޔާ  5.13
 

ަބޔަކަށް   3ޑީޓެއިން އޭރިޔާ ހެދިފައިވަނީ ކުރީން އެގްޒެމިނޭޝަން އޭރިޔާގެ ގޮތުގައި އޮތް ޖާގަ  އެނިމަލް  
ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށްފަހު އެތަނުން އެއްަބއިގައެވެ. މިތަނުގައި ދޫންޏާއި ުބޅާފަދަ ޖަނަވާރު ެބހެއްޓުމަށް ކޮށިތަކެއް ެބހެއްޓުނެވެ.  

 ވަނީ ޤާއިމު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ކޮށިތައް ަބހައްޓާނެ ރެކުތަކެއްވެސް 
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އޭރިޔާގެ ކުރެހުން )ކޮޓަރި   އޭރިޔާއެވެ.    2އެނިމަލް ޑީޓޭއިން  އިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެނިމަލް ޑީޓެއިން 
 އިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެކުއޭޓިކް ޑީޓޭއިން އޭރިޔާއެވެ.  3ކޮޓަރި 

 

 

 

 އެނިމަލް ޑީޓެއިން އޭރިޔާ 

 

 

 

 

 

 ޑީޓޭއިން އޭރިޔާ އެކްއޭޓިކް   5.14
 

ޑީޓެއިން އޭރިޔާއާއި އެއްގޮތަށް އެކުއޭޓިކް ޑީޓެއިން އޭރިޔާވެސް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ވަނީ ކުރިން އެނިމަލް  
ަބޔަކަށް ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށްފަހު އެތަނުން އެއްަބއިގައެވެ. މިތަނުގައި މީރު    3އެގްޒެމިނޭޝަން އޭރިޔާގެ ގޮތުގައި އޮތް ޖާގަ  
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މަސްޓޭންކްވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. އަދި މަސް ެބހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ    16ރެކެއްގައި    4 ގަސް ެބހެއްޓުމަށް  ފެނުގައި އުޅޭ މަހާއި
ވަނީ   ލައިޓްވެސް  އެކުއޭރިއަމް  ޕްލާންޓް  ބޭނުންވާ  ެބހެއްޓުމަށް  ގަސް  ހެދޭ  ފެނުގައި  ހަރުކޮށް  ފިލްޓަރ  އެއިރޭޝަން 

 ހަރުކުރެވިފައެވެ. 

 
 އޭރިޔާގެ ފޮޓޯއެއްއެކުއޭޓިކް ޑީޓޭއިން 

އެނިމަލް   އެންޑް  ޔުނިޓުޕްލާންޓް  ޚިދުމަތްކަރަންޓީން  ފަރާތް  ގެ  އަންނަ  މަޑުކޮށްލެވޭނެ  ހޯދަން  ތަކަށް 
ލޮީބއަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ޚިދްމަތް ދެވޭނެ ރިސެޕްޝަނެއް ޤާއިމު ކުރެވުނެވެ. ކަރަންޓީން ޔުނިޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި ލޮީބން 

 މް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ފެންނާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާ
 

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލާ އިންސިނެރޭޓަރ ހަލާކުވެ މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ފަންނީ  
 ފަރާތެއް ނުލިުބމުގެ ސަަބުބން އާ އިންސިނެރޭޓަރެއް ހޯދާ، އެ އިންސިނެރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރެވުނެވެ.

 
އެއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގަން  ސިޓީ  ފަރާތެއްގެ އައްޑޫ  އެތެރެކުރި  މަސް  އަދި  ގަސް  ޕޯޓުން 

ޔުނިޓުގެ   ކަރަންޓީން  އެނިމަލް  އެންޑް  ޕްލާންޓް  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ދެ  ޚަރަދުގައި  އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ  އެދިލެއްވުމަކަށް، 
 މުވައްޒަފުން ގަމަށް ދަތުރުކޮށް ޚިދްމަތް ދެއްވާފައިވެއެވެ.
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 ވަނަ އަހަރު ވަކިކުރެވުނު ފަޅުރަށްރަށް   2019 5.15
 

 Jul-19-10 ށ. މާކަނޑޫދޫ 1
 Jul-19-16 ށ. ފިރުނަބއިދޫ  2
 Sep-19-10  ގއ. ކެދެރާ 3
 Oct-19-21 ގދ. ދޫނިރެހާ )މާވާރުލު ކައިރި( 4
 Oct-19-21 ގދ. މެންތަންދުވާ  5
 Oct-19-21 ގދ. ގޮޅާއްލާ 6
 Oct-19-21 ގދ. ހުޅުވާރުލު 7

 

 މުއްތަށް ދޫކުރެވުނު ފަޅުރަށްތައް   ވަނަ އަހަރު ދިގު   2019

 ވަނަ އަހަރު ދިގު މުއްދަތައް އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.  2019

 

 ދަނޑުބިން ލިސްޓްކުރުން  5.16
 

ރަށަކުން   77ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރުގައި ޖުމްލަ    ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  2019

 ދަނޑުވެރިން ލިސްޓްކުރެވިފައިވެއެވެ.  7536

 އަތޮޅު  ރަށް  އަންހެން  ފިރިހެން  ޖުމްލަ 
 ހއ ހޯރަފުށި  9 7 16

 ހއ އުލިގަމު  0  3 3

 ހއ ބާރަށް  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
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 ށ ގޮއިދޫ  78 36 114

 ށ ބިލެއްފަހި  15 9 24

 ށ ފޯކައިދޫ  60 64 124

 ށ މިލަންދޫ  210 181 391

 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

 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   0 2 2

 ބ ތުޅާދޫ   0 1 1

 ޅ އޮޅުވެލިފުށި  28 13 41

 ޅ ނައިފަރު  1 4 5

 ކ  ކާށިދޫ  378 387 765

 ކ  ގުރައިދޫ  2 4 6

 އއ  ތޮއްޑޫ 457 463 920

 އއ  ހިމަންދޫ  1 0 1
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 އދ ދިގުރަށް   0 4 4

 ވ  ކެޔޮދޫ  1 1 2

 ވ  ފެލިދޫ  0 1 1

 ފ ނިލަންދޫ  27 22 49

 ފ މަގޫދޫ  69 20 89

 ފ ބިލެއްދޫ  4 1 5

 ފ ދަރަންބޫދޫ  26 16 42

 ދ  ކުޑަހުވަދޫ  0  2 2

 ތ ކިނބިދޫ  31 40 71

 ތ އޮމަދޫ 6 8 14

 ތ ވޭމަންޑޫ  127 130 257

 ތ ގުރައިދޫ   0 1 1

 ތ ބުރުނީ  9 4 13

 ލ ގަން  184 276 460

 ލ އިސްދޫ 382 331 713

 ލ ފޮނަދޫ  0  2 2

 ލ ހިތަދޫ   0 1 1

 ލ ކަލައިދޫ  209 184 393

 ލ ދަނބިދޫ  62 80 142

 ގއ ކޮލަމާފުށި  1 2 3

 ގއ ކޮނޑޭ  22 17 39

 ގއ ދާންދޫ  14 6 20

 ގއ ނިލަންދޫ  147 126 273

 ގއ މާމެންދޫ 142 84 226

 ގއ ވިލިނގިލި  52 12 64

 ގދ  ފިޔޯރީ  1  0 1

 ގދ  ވާދޫ  28 43 71

 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  3992 3544 7536

ބޮޑިމިން  
 )ހެކްޓަރުން( 

ޖުމްލަ  
 ދަނޑުބިންތަށް 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ޖުމްލަ 
 އަތޮޅު 

 ހއ 58 81 139 149 28.34
 ހދ  231 248 479 600 19.69
 ށ 411 498 909 1039 79.15
 ނ 72 147 219 219 5.44
 ރ 56 74 130 151 4.95
 ބ 96 74 170 183 7.82
 ޅ 17 29 46 52 1.54
 ކ  391 380 771 771 71.19
 އއ  463 458 921 922 30.07
 އދ 4 0 4 4 0.4
 ވ  2 1 3 3 0.03
 ފ 59 126 185 187 7.96
 ދ  2 0 2 2 0.06
 ތ 183 173 356 376 10.29
 ލ 874 837 1711 1724 203.62
އގ 247 378 625 648 26.73  
 ގދ  169 261 430 579 33.99
 ޏ  107 167 274 286 14.83
 ސ 102 60 162 162 27.06
 ކުންފުނިތައް 8 8 0.87
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސާރވޭ  5.17
 

ސް ކްއެގްރިކަލްޗަރ އަދި ނޭޝަނަލް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިމެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސާވޭއެއް ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޭގުޅިގެން ރާއްއެސް( އާއި .ީބ.)އެން

ސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ޤްމިސަރވޭގެ މައިގަނޑު މަ          
މި މި ސާރވޭއިން  .  ރުދަނާ ތަފާސްހިސާުބގެ ނިޒާމެއް ޭބނުންކުރުމެވެހަރުދަނާކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު ރޭވުމުގައި  ހޯދައި ހަ

ރާއްޖޭގެ އަލީގައި   މައުލޫމާތުގެ  ދެނެގަނެ،    އެއްކުރެވޭ  ހާލަތު  ސިޔާސަތުތަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ޤާއުމީ  ގުޅޭ  ދަނޑުވެރިކަމާއި 
 އެކަލަވާލުމުގައި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ފުއައްމުލައް، ހއ.ކެލާ، އދ.މާމިގިލި، .ޏ ކަކީއެރަށްތަ. ރަށެއްގައެވެ 11ޖުމްލަ  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މިސަރވޭ         
ރަށްހޮވުމުގައި ބަލާފައިވާނީ   11މި  .  ވެސ.މީދޫ، ގދ.ގައްދޫ، ކ.ކާށިދޫ، އއ.ތޮއްޑޫ، ފ.މަގޫދޫ، ލ.ގަން، ލ.ފޮނަދޫ އަދި ޅ.ނައިފަރެ
 . ތަފާތުވައްތަތުގެ އަދި ތަފާތު ލެވެލްގެ ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ރަށްތަށް ތަމްސީލުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ

 ސާރވޭ ނިންމުމަށްފަހު މިއަހަރު އެން.ީބ.އެސް އިން ޑޭޓާ ކްލީނިންގ ގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
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 ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.   5.18
 

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ    2011/12ޤާނޫނު ނަންަބރު   މާއްދާގެ )ކ(ގައި    5)ގަސްގަހާގެހި  ނޭޝަނަލް  ވަނަ 
ޕެސްޓް  އެ  ރިޕޯޓުކުރުމާއި،  ފެތުރުން  ހުރިކަމާއި،  ޕެސްޓް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޕްލާންޓް 
ނަރސަރީތަކާއި،  ސަރަޙައްދުތަކާއި،  )ދަނޑުހައްދާ  ގަސްގަހާގެއްސާއި  ހެދެމުންދާ  މަޤުޞަދުގައި،  މައިގަނޑު  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 

ޯބރެޓަރީތައް ހިމެނޭގޮތުން(، ވަލުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެއްސާއި، ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ  ލެރީންހައުސްތަކާއި،  ޗާތަކާއި، ގްަބގީ
މަޤުޞަދު   ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ގަހުގެ ަބއިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ބަލާފާސްކުރުން ހިމެނޭއިރު، އެ މަސައްކަތުގެ

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ    ،ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި )ށ(ގެ ދަށުން  ވަނަ މާ  34ގަސްގަހާގެހި  އަދި  އަމުރު، ،  ވާއިދުޤައްދާގެ )ހ( 
ވަނަ    5ގެ  ހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުޖަދުވަލު، ނޯޓިސް ނުވަތަ މެނުއަލް ހެދުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް ލިިބގެންވާތީ، ގަސްގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން ގަހުގެ ނާސަރީ ހިންގަން ޭބނުންވާ    34ޤާނޫނުގެ  އެ  ދިއްދާގެ )ކ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަމާ
 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  ހުޅުވާލާފައެވެ.  2019އޮގަސްޓް  1ށް ށް ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަފަރާތްތަކަ

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  އަދި   އަދި )ށ(ވަނަ މާ  34ގަސްގަހާގެހި  ގަހުގެ ނާސަރީ   ގެ ދަށުން  އްދާގެ )ހ( 
)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ   2ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭނީ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ހިންގުމުގެ އުސޫލެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  

 . ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ-އަހަރު ދުވަސްހަމަވުމުން، ގަހުގެ ނާސަރީ ރީ 2މުއްދަތަށެވެ. 

)ހަތެއް( ފަރާތަކުން   7ގެ ނިޔަލަށް    2019ޑިސެމްަބރ    4ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން    ގަހުގެ ނާސަރީ
 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހަށެވެ. 2ވަނީ ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ. ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭ މުއްދަތަކީ 

 

 ތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުން.  ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެ  5.19
 

ދާއިރާގެދަ ހިމެނޭ 100 ނޑުވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި  ވަޢުދުތަކުގެ  ތަކެތިން   ދުވަހުގެ  އެތެރެކުރެވޭ  "ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް 
 އައިޓަމަކުން ވަނީ ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވިފައެވެ.   191އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުން" ގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޭބނުންކޮށްއުޅޭ  

 
ވަނަ ނަންަބރުގެ   3ގެ    6ދުވަލު  މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވައިދުގެ ޖަ

ދަށުން ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތް ލިިބގަތުމަށް، މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެ ކަމަށް ަބޔާން  
މަށް ޤަވާއިދުގައި ކޮށްފައިވާތީ އާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވަން ވާނެ ކަ

އިން ފެށިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ އިނާޔަތް ލިޭބނީ،   2019އެޕްރީލް    15ަބޔާން ކޮށްފައިވާތީ،  
 މިފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހުގައިކަމަށް ވަނީ ކަޑައަޅާފައެވެ. 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

  ރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތަށްއެދި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެއެހެންކަމުން  
އެކުލަވާލާ   ވަ  2019އެޕްރީލް    14އުސޫލެއް  ދުވަހު  ޢިނާޔަތަށްއެދި،  ވަނަ  ޑިއުޓީގެ  ތަކެތި  ދަނޑުވެރިނީ  ބޭނުމަށް  ކަމުގެ 

ހުޅުވާލެ  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  މިމިނިސްޓްރީގައި  ދަށުން  ވިފައެވެ.  އެތެރެކުރާފަރާތްތަށް  އުސޫލުގެ  ބޭނުންކުރާދަނޑުވެރިކަމި  ތަކެތި    މަށް 
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަސް ހަމަވުމުން،   1)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.    1އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭނީ  

 ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. -މަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ރީދަނޑުވެރިކަ
 

ޢިނާޔަތަށްއެދި،   މިމިނިސްޓްރީގައި ދަނޑުވެރިޑިއުޓީގެ  އެތެރެކުރާފަރާތްތަށް  ތަކެތި  ބޭނުމަށް  ކަމުގެ 
 ވީސް( ފަރާތަކުންވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ.)ާބ 22ގެ ނިޔަލަށް   2019ޑިސެމްަބރ  4ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން 

 "ދަނޑުވެރި ނަފާ" ދަނޑުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ލޯން ޕްރޮގްރާމް  5.20
 

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

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

 
ރާ، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި މިފަދަ ލޯން ޕްރޮޤްރާމެއް ފެށުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދަނޑުވެރިކަމަކީ އިޤްތިސާދަށް މަންފާކު

ތަރައްޤީކޮށް  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  ފަރާތްތަކުން  ހަރަކާތްތެރިވާ  މިދާއިރާގައި  އަދި  ހެދުމެވެ.  ސިނާޢަތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނެވި 
ގެ ދަށުން ރ އާއި ދެމިލިއަން ރުފިޔާއާއި ދެމެދު ގެ ލޯން މިޕްރޮޤްރާމ75،000.00ްކުރިއެރުވުމެވެ. މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް  

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ލޯން ޕްރޮޤްރާމްގެ ދަށުން ޓެކްނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިން ފަދަ އަރަބން އެގްރިކަލްޗަރ،ޕްރޮޓެކްޓަޑް
ދި އެގްރިކަލްޗަރ،ޓެރެސް ނުވަތަ ވަރޓިކަލް އެގްރިކަލްޗަރ ކުރުމަށާއި، ޕޯލްޓްރީ އަދި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން، ވެލިއެޑިޝަން އަ

 އެގްރޮފޮރަސްޓްރީ ނުވަތަ ގަހުގެ ނާސަރީ ފަދަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ކަންކަމަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 
 

 ވަނީ  ލޯން  ރ   2,225,000   ފަރާތަކަށް  4ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ    23ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރު    2019
  ދޫކުރެވިފައެވެ.

 

 ބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް )އިފާޑު( މޯލްޑިވްސް އެގްރި   5.21
 

މިޕްރޮގްރާމްއަކީ، )އިންޓަނެޝަނަލް ފަންޑް ފޮ އެގްރިކަލްޗަރ ޑެވޮލޮޕްމަންޓްއާއި )އިފާޑް( ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން 

ވަނަ އަހަރުގައި   2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެނައުމުގެ މަޤްސަދުގައި  

ހަމަޖެހިފަ ނިމިފައެވެ. ފެށުމަށް  މިހާރުވަނީ  ޮބޑުަބޔެއް  މަސައްކަތުގެ  ބޭނުންވާ  ފެށުމަށްޓަކައި  މިޕްރޮގްރާމު  ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.  އިވާ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގެ އެގޮތުގެން އިފާޑުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ދެމިޝަންއެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި، އެކި ފަރާތްތަކާއި ަބއްދަލުކޮށް މިހާރުވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް

 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.   9.6ޓް ޓާރގެޓް އޭރިއާރސް ފައިނަލައިޒް ކުރެވިފައިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  ޑިޒައިނާއި ޕްރޮޖެކް

 

 ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް 

ހިދުމަތް،   އެަބއިތަކަކީ  ތިންަބޔަކަށެވެ.  މައިގަޑު  ބަހާލެވިފައިވަނީ  ހަރަކާތްތައް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 

 ސިނާއާއތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން އަދި ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި

 މާރކެޓްކުރުމަށެވެ.

ޭބނުންވާ ތައާރަފުކުރުމަށް  ރާއްޖެއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  އައު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ދަށުން،  ރިސާރޗް  ހިދުމަތްތަކުގެ   

އިތުރަށް   ފަށައިގަތުމަށާއި  ދަނޑުވެރިކަން  ހިންގުމާއި،  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ގެންދިއުމާއި،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލޯނާއި އެހީތައްވެސް ދަނޑުވެރިނަށް ފޯރކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މިޕްރޮގްރާމްގެ 

 ތެރެއިން "މޯލްޑިވްސް އެގްރިކަލްޗަރަލް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )މާކޯ(" އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށިގެންދާނެއެވެ.  

އުތުރުގެ   ރާއްޖޭގެ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  އުފެއްދުންތެރިކަން  ދަނޑުވެރިކަމުގެ   3ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ރަށެއްގައި 

ގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. "ކްލައިމެޓް ސްމާރޓް އެގްރިކަލްޗަރ  އައުޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަޢާރަފްކޮށް، އެރަށްރަށު

އެޕްރޯޗް" ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ، އިތުރު މަސައްކަތްތައްވެސް 

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފެން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމާއި،   މިރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން

 އުފައްދާ ތަކެތި ްބރޭންޑްކުރުމާއި ގްރޭޑްކޮށް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ވެލިއު އެޑުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ކެތި މާރކެޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން، ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަ

ތަކެތި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްތަކެއް ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓްތަކަށް ގެނެވޭ  

ރުކޭޓްތަކަށް ވިއްކާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެެއެވެ. މީގެ  ރާއްްޖޭގެ ރިސޯރޓްތަކަށާއި އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހަދާފައިވާ މަ 

  އިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތަކުން އުފައްދާ ތަކެތި، ވިޔަފާރި ކުންފުނި 

ދަނޑުވެރިންނާއި ދިގުމުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ތަކަށް ވިއްކޭނޭ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ. އެގޮތުން  

ރަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކާއި ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓް ފާރމިންގ އުސޫލުން އެގްރީމަންޓް ހަދައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް 

 ވިއްކާލެވެންދެން ތާޒާ ކަންމަތީ ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި  ފުޅާކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން، ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި

 ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ޤާއިމްކުރުމާއި ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ދޯނިފަހަރު ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.
 

މޯލް ސްކޭލް  ލައިވްލިހުޑް އެންހާންސްމެންޓް އޮފް ދަ ސްމޯލް ސްކޭލް ފާމާސް އިން ސާކް ރީޖަން ތުރޫ ސް  5.22
 ބިޒްނަސް ފޯކަސިންގ އޮން ވެލިޔު ޗެއިން ޑެވޮލޮޕްމަންޓް - އެގްރޯ 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ލައިވްލިހުޑް ސާ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށްވާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  އެހީގައި  ފަންޑްގެ  ޑެވެލޮޕްމަންޓް  ކް 

ިބޒްނަސް ފޯކަސިންގ އޮން -ސްމޯލް ސްކޭލް އެގްރޯއެންހާންސްމެންޓް އޮފް ދަ ސްމޯލް ސްކޭލް ފާމާސް އިން ސާކް ރީޖަން ތުރޫ  

ހާވެސް   ޕޯސްޓް  ތަފާތު  އަމާޒުކޮށް  ާބވަތްތަކަށް  އުފައްދާ  ރާއްޖޭގައި  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  މި  ޑެވޮލޮޕްމަންޓް  ޗެއިން  ވެލިޔު 
މަސައްކަތް  ،  ޓެކްނޮލޮޖީތައާރަފްކޮށް މާރުކޭޓަށް ނެރުމުގެ  އުފެއްދުންތަށް  )  2ޕްރޮސެސިންގ  މިލަންދޫ(  ރަށެއްގައި  އަދި  ގޮއިދޫ  ށ. 

ގައި   2019ފަށާގަނެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޖްކްޓް ފައިނޭންސިންގ އެގްރިމެންޓްގައި އެސް.ޑީ.އެފް އާއި މިމިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ނޮވެންަބރ  
 189،933އިން  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްރުޢުއަށް އެސް.ޑީ.އެފް    2ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ،  

 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ފައިނޭންސްކުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   

 

 އެހެނިހެން ސޫފާސޫފި އަދި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން:  5.23
 ކ. ކާށިދޫ  ¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  އަހުލުވެރި ށް  ކަކަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ގެއްލުންދޭ ޕެސްޓް ދެނެގަތުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ގޮތްތަ  7  –  5ނޮވެންަބރު  
 ކުރުމަށް ކ. ކާށިދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި ދުނޑުތަކުގައި ހައްދާފައި ހުރި ގަސްތަކަށް ޖެހިފައި ހުރި އެކި ބަލިތައް

ވުނެވެ. ކުރެ  ކުރައްވައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދިމާވާ ދަތިކާއި ދިމާވާ ގެއްލުންތައް ހިއްސާ  ަބއްދަލު  ދެނެގަނެވުނެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލާ



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

  ރަށުގައި ގަސް ހައްދާ އަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އެކި ފަރާތްތަށް ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ގަސް ހެއްދުމުގައި ސަމާލްވާންވީ ކަންކަމާއި 

 ފާރޓިލައިޒާރޒް އަދި ޕެސްޓިސައިޑްސް ބޭނުން ކުރަންވީ މިންގަނޑުތަށް ކިޔައިދެވުނެވެ.

 

 

 ށ. ފީވަށް  ¶

ޙާލަތު     ،މިދަތުރަކީ ގަސްތަކުގެ  އެ  ގެއްލުންލިެބމުންދާތީ  މޭވާގަސްތަކަށް  ފީވަކުގެ  ށ.  ކާޅުގެ ސަަބުބން  ވާލާއި 

ދެނެގަތުމަށާއި، މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދާ " އަލްޓްރާ ސޮނިކް އެނިމަލް ރިޕެލަރ " ބޭނުންކޮށްގެން ވާލާއި ކާޅުގެ އުނދަގޫ  

ގްރާމުގެ ދަށުން، މި ޑިވައިސް އެރަށަށް ތަޢާރަފޮކޮށް ޑިވައިސް ޭބނުންކޮށްގެން، ވާލާއި ކުޑަކުރުމަށް ހިންގާ އަޖުމަެބލުމުގެ ޕްރޮ
ކާޅުގެ ސަަބުބން މޭވާގަސްތަކަށް ލިޭބ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާެބހޭ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ށ. ފީވަކު  

 2019އޮގަސްޓް    27ދުވަހުގެ ދަތުރެކެވެ. ދަތުރު ފެށައަފައި ވަނީ    5ރާ  ކައުންސިލް އެދިފައިވާތީ، އެރަށަށް މި މިނިސްޓްރީންކު

 ގައެވެ.

 އއ. އެއްލައިދޫ  ¶

ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯރޓް    ވަނަ އަހަރު އެއްލައިދޫއިން ރުއްގަހަށް ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެއް ޖެހެމުންދާ  2017

 އަދަދެއްގެ ރުއްތަކަށް "ރެޑް ޕާމް ވީވިލް"ގެ ގެއްލުން ލިިބފައިވާކަން  ކުރުމުން މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް ވަނީ ދަތުރުކޮށް ގިނަ
ގައި މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް    2019މާރޗް    25ވެއެވެ.     ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ހައްލުގެ ފަންނީ ލަފާވެސް ދެއްވާފައި
ފެރޮމޮން    2ންނީ ލަފާ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  ވަނީ އެއްލައިދޫއަށް އަލުން ދަތުރުކޮށް ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި ފަ

 ވެއެވެ.  ޓްރެޕް ެބހެއްޓިފައި

 ގދ. ވާދޫ  ¶



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގޮތުން ވާދޫއަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. މިދަތުރުގައި، ވާދޫގައި   ކުރުމުގެ  މިދަތުރަކީ ގދ. ވާދޫގައި ފިނިހައް ގިނަވަމުންދާތީ ފިނިހައް ކޮންޓްރޯލް

  ފެތުރެމުންދާ ފިނިހަކާއި، ރަށުގެ އޮޅުއަލަ ދަނޑުތަކާއި، އަނުބގަސްތަކުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވުނެވެ. އަދި ފިނިހައް ކޮންޓްރޯލް ގިނަވެ  

ކަށް ގަސްތަ ދިނުމުގެ އިތުރުން ރަށުގައި ހައްދާ އޮޅުއަލައާއި، އަނުބ ކުރުމަށްޓަކާ ރަށަށް "ފުލެޓް ވޯރމް" ދޫކޮށް މި ފަނިތަކާެބހޭ މައުލޫމާތު
ކުރެވުނެވެ.  މި    ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ވާދޫ ގިނަަބޔަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރި

 އަށެވެ.  2019ފެްބރުވަރީ  19އިން  2019ފެްބރުވަރީ  17ދަތުރު ކުރެވުނީ 

  

 

 ސ. މީދޫ  ¶

ރުއްތަކަށް ވައިޓްފްލައި އެޅުމާއި ޓާރޯ ލީފް ްބލައިޓް އެޅުމުގެ ސަަބުބން ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.  މި ދަތުރަކީ ސ. މިދޫގެ  

ކުރެވުނެވެ. އަދި ސ. މީދޫގެ    މި ދަތުރުގައި ސ. މީދޫގެ ކައުންސިލަރ އާއި ަބއްދަލު ކުރެވި ދަތުރު ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތް ހިއްސާ
މީދޫގެ ޗޭނު ޖަމިއްޔާއާ އެކު    އަށް ަބއޮލޮޖިކަލް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ނިންމިއެވެ. ސ.ކޯޕަރޭޓިވްއާ ަބއްދަލުކޮށް ވައިޓްފްލައި މައްސަލަ

  ޭބއްވި ަބއްދަލުވުމުގައި ވާލުގެ އުނދަގޫ ދިމާވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މި މިނިސްޓްރީގެ ސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮޖެކްޓުން ދޫކުރަން 
 ވެއެވެ. ޑައިމަންޑް ެބކް މޮތްގެ މައްސަލަވެސް ވަނީ ފާހަގަ  މު ހުށައަޅާފައިށް އެދި ފޯނިންމާފައިވާ އެނިމަލް ރިޕެލަރ ސިސްޓަމަ

  ކޮށްފައެވެ. މީދޫއަކީ ކުރިން ކެެބޖް ހައްދާ މާކެޓް ކުރި ރަށެއް ނަމަވެސް ޑައިމަންޑް ެބކް މޮތްގެ ސަަބުބން ވަނީ މި މަސައްކަތް

 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކޮށްފައެވެ.  2016ޕްސް ގެނެސް ހުއްޓިފައެވެ. މި މައްސަލައަށް މި މިނިސްޓްރީން ވާނީ ފެރެމޯން ޓްރެ

 

 

 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ލ. ގަން  ¶

ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޝަންގެ، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކްސްޓެންޝަން   ކުރެވިފައި  ލ. ގަމަށް ދަތުރު
ގެންދިއުމަށެވެ.   ގެޕްގެ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށްތެރެއިން    ކުރުމަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ން ދަނޑުވެރިން ތަމްރީނުސެކްޝަނު

އަށެވެ. މި ރަށުން ގެޕްއަށް ަބއިވެރިން ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން   2019އެޕްރީލް    25އިން    2019އެޕްރީލް    22މި ދަތުރު ކުރެވުނީ  

 ވެ.ވެފައެވެ. ގެޕް ލީފްލެޓްއާއި ގެޕް އައްމަތީ ފޮތް ވަނީ ަބއިވެރިންނަށް ދެވިފައެ ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަ

 ފުވައްމުލަށް  ¶

ަބއްދަލުކޮށް ރަށުގެ އަނުބގަސްތަކާއި އަލަދަނޑުތަކަށް ޖެހިފައިވާ ަބލި    މި ދަތުރުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާ

ޖެހިފައިވާ އަނުބގަސްތަކާއި އަލައޮޅުތަކުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު   ކުރެވުނެވެ. އަދި ރަށުގެ ަބލި  ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާ  ކުރުމާ  ކޮންޓްރޯލް
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވި ފަރާތްތަކަށް    ،ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު  ލުމަށްފަހު އަނާބއި އަލައަށް ޖެހިފައިވާ ަބލި ކޮންޓްރޯލްެބ

ކަނޑައެޅުނެވެ. މީގެ  ކޮށްގެން ހައްދާނެ އަލަދަނޑަކާއި އެ ދަނޑު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް    ދެވުނެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މެނޭޖް  ފޯރުކޮށް
 2019ފެްބރުވަރީ    5ވަނީ    އިތުރުން ގދ. ވާދޫއަށް ދޫކުރާނެ ފުލެޓްވޯރމް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ދަތުރު ކުރެވިފައި 

އަނުބ ގަސްތަކަށް ވަނީ މެންގޯ ލީފްހޮޕަރގެ ސަަބުބން    99ހުރި %  އަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ރަށުގައި   2019ފެްބރުވަރީ    8އިން  

 ލިިބފައެވެ.  ރުއްތަކުގައި ވަނީ ވައިޓްފްލައި އަޅާ ގެއްލުން 40ލިިބފައެވެ. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް % ގެއްލުން

 

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ:   ގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެ   ގަސްގަހާ  5.1
ލިިބފައިވާ މިސެކްޝަނަށް  މިވަނީ  އެތެރެ  ،ތިރީގައި  ަބއިތަށް  އެކިއެކި  ގަހުގެ  އެދި   ގަހާއި  ހުއްދައަށް  ކުރުމުގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.

ދެވުނު    ހުއްދަ  ހުއްދަ ދެވުނު ބާވަތް  
 ފޯމުގެ ޢަދަދު 

 700 އިމްޕޯޓް 
 3 އެކްސްޕޯޓް  
 9 ރުއް 

 700ން ދޫކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން  ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުހުއްދަ ވަނީ ޕްލާންޓް    709ތެރޭގައި    މިއަހަރު    
ވަނީ ގަސް ޭބރުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ    ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައި  3ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައި ވަނީ ގަސް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ގޮތުގައި އަދި  

 ވެ.ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައެ 9ކުރުމުގެ ހުއްދަވާނީ  ގޮތުގައެވެ. އަދި ރުއް އެތެރެ

 

 އެމެޖެންސީ ޕެސްޓް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމް  5.2
 ހިސްޕިޑް ބީޓްލް )ކުދި މަޑި( ކޮންޓްރޯލް ކުރުން.   -
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ކުރުމަށް މި މަޑި އުޅޭ އެކި އެކި ރަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް އެރަށެއްގައި މި މަޑި    ރޯލްހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓް

ދެނެގަނެވިފައި މިންވަރު  ރައްރަށުގެ    އުޅޭ  މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ކުރެވޭނެ  ކޮންޓްރޯލް  މަޑި  މި  އަދި  އާއި  މިމަޑި  އަދި  ވެއެވެ. 

އާންމު އަދި  ދަނޑުވެރިންނާއި  އާންމު  ރަށުގެ  ތަކަށާއި  ދިނުމުގެ ކައުންސިލް  މައުލޫމާތު  ދެވިފައެވެ.  ވާނީ  ފަރުދުންނަށް   
ހަވާލު   ވާނީ  ކައުންސިލްތަކާ  ރަށުގެ  ކެމިކަލް  އެކި  އެކި  ކުރެވޭ  ބޭނުން  ކުރުމަށް  ކޮންޓްރޯލް  މިމަޑި  ފަހު  ސެޝަންތަކަށް 

ންނާ ހިއްސާ ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ެބހޭ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލީފްލެޓް އާންމު ފަރުދު  ކުރެވިފައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ހިސްޕިޑް ބީޓްލްއާ

 އް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ތެރޭގައި ހިންގި އަތޮޅުތަ ރޯލްހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓް

 ލ. އަތޮޅު  ¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަށް ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލް މޮނިޓަރިން އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލ.    16  -  14އޮކްޓޫަބރު  
ވާނެއެވެ. މިދަތުރަކީ ޗައިނީޒް   ކުރެވިފައި  އަށް ޒިޔާރަތްގަން، ފޮނަދޫ، ކައްދޫ އަދި މާންދޫދަތުރުގައި  މިއަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.  

ގްރިކަލްޗަރަލް ސައިންސް )ކެޓަސް(ގެ ފަންނީ ތަޖުރިާބކާރުންނާއި އެކު ރަށްރަށުގެ ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ އެކަޑަމީ އޮފް ޓްރޮޕިކަލް އެ
 ހާލަތު އަދި މިންވަރު ދެނެގަނެ، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްގެ
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 ރުއްތަށް ހުރި އެކި ދިމާތައް ަބލައި ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ސާމްޕަލް ނެގުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު،  އެއްާބރުލުމާއެކު ރަށުގެ ދަނޑުތަކާއި

 ހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކެޓަސްގެ ޭބފުޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕެރެސިޓޮއިޑްސްތައް ދޫކުރެވުނެވެ.
 

 ބ. އަތޮޅު  ¶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަށް ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލް މޮނިޓަރިން އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް    18  -  16އޮކްޓޫަބރު  

ވާނެއެވެ. މިދަތުރަކީ  ކުރެވިފައި ޒިޔާރަތް  ދަރަވަންދޫ، ކިހާދޫ، ކިހާދުއްފަރު އަދި އަމިއްލަފުއްޓަށްކުރެވުނެވެ. ކުރެވުނު ދަތުރުގައި  

ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ޓްރޮޕިކަލް އެގްރިކަލްޗަރަލް ސައިންސް )ކެޓަސް( ގެ ފަންނީ ތަޖުރިާބކާރުންނާ އެކު ރަށްރަށުގެ ހިސްޕިޑް  
އަދި މިންވަރު ދެނެގަނެ ގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. ރަށްތަކުގެ    ،ބީޓްލްގެ ހާލަތު  އެޅުމުގެ  ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކޮންޓްރޯލް 

 ހުރި އެކި ދިމާތައް ަބލައި ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ސާމްޕަލް ނެގުނެވެ. އަދި  އްއެއްާބރުލުމާއެކު ރަށުގެ ދަނޑުތަކާއި ރުއްތަ  ކައުންސިލްގެ

 . ހަމައެއާއެކު، ހިސްޕިޑް ބީޓްލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކެޓަސްގެ ޭބފުޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕެރެސިޓޮއިޑްސްތަކެއް ދޫކުރެވުނެވެ
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 އަތޮޅު ހދ، ހއ.   ¶

 

 

 

 

 

 

އަށް ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލް މޮނިޓަރިން އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހދ. އަދި  20 - 18އޮކްޓޫަބރު 
ވާނެއެވެ. މި ދަތުރަކީ    ކުރެވިފައި  ޒިޔާރަތް  އްސަށް ހަނިމާދޫ އަދި މާފަ ހއ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. ކުރެވުނު ދަތުރުގައި  

ލް އެގްރިކަލްޗަރަލް ސައިންސް )ކެޓަސް( ގެ ފަންނީ ތަޖުރިާބކާރުންނާ އެކު ރަށްރަށުގެ ހިސްޕިޑް  ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ޓްރޮޕިކަ
ރަށުގެ  ދަތުރެކެވެ.  ކުރެވުނު  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  ދެނެގަނެ،  މިންވަރު  އަދި  ހާލަތު  ބީޓްލްގެ 

 ހުރި އެކި ދިމާތައް ަބލައި ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ސާމްޕަލް ނެގުނެވެ. އަދި  އްއި ރުއްތަކައުންސިލްގެ އެއްާބރުލުމާއެކު ރަށުގެ ދަނޑުތަކާ
  ހަމައެއާއެކު، ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ޭބފުޅުންނާއި ހއ. މާފަހިގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ަބއްދަލުކުރައްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ 

 ކުރެވުނެވެ.
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 ނ. އަތޮޅު  ¶

 

 

 

 

 

 

 

 

އަތޮޅަށް  އަށް ނ. އަތޮޅަށް ހިސްޕިޑް ބީޓްލް މޮނިޓަރިންގް އަދި ޓްރެއިނިންގް އަށް ނ.  30  –  27އޮކްޓޫަބރު  
ވާނެއެވެ. މި ދަތުރުގައި   ކުރެވިފައި  އަށް ޒިޔާރަތްމަނަދޫ، މަގޫދޫ، ޅޮހި އަދި މިލަދޫ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. ކުރެވުނު ދަތުރުގައި

ވެއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން އާންމު ފަރުދުންނާއި    ބެލުމަށް ފަހު ދެނެގަނެވިފައިރަށްރަށުގެ މަޑީގެ ހާލަތު ރަށުތެރެ  

ރަށް ރަށުގެ ދަނޑުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިސްޕިޑް ީބޓްލްއާ ެބހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފަހު، މި މަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިދާނެ  
ވުނެވެ. މިމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެކި އެކި ކެމިކަލް ބޭނުން ކުރާނެ  އެކި އެކި ފިޔަވަޅު ތަކާެބހޭ މައުލޫމާތު ދެ

ގޮތް އަމަލީ ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކިފައި ވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކެމިކަލް ޕެކެޓް ތަކެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ  

 ހަވާލު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 

 ފ. މަގޫދޫ  ¶

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިންސާނުން ކެއުމަށް ރައްކާތެރި ތަކެއްޗަށް ހެދުމުގެ މަގްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް، މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގާ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ރަނގަޅު އާދަ ކާދަތައް ދަސްކޮށްދޭ 
ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް   3މަތިން އެރަށުގައި މިކަމާެބހޭ    ފ. މަގޫދޫ ކޯޕަރޭޓިވްގެ އެދުމުގެ   ،ދަށުން  "ގެޕް" ޕްރޮގްރާމްގެ

އެވެ.  މިޓީމް އެ ރަށުގައި    ކުރަށްވާފަ  އޮގަސްޓްގައި ފ. މަގޫދޫއަށް ދަތުރު  16އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް، ވަނީ    އިހިންގުމަށްޓަކަ
ދޫ ކޯޕަރޭޓިވްއާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދެވޭ މަޢުލޫމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މަސައްކަތްކުރާނީ  ރަށު ކައުންސިލާއި،  މަގޫ

ާކާނެގ ޮކިލީޓ، ައިދ  ،  ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން، ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން، ދަނޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރުއްތަކަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރުކަށް ގެއްލުންދޭ ިހެމެނެއވެ ިމަކާމ ުގޅޭ ާއްއުމ ަކްނަތްއަތުކެގ ަމުއޫލާމުތ  

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ވެސް  މި ތަމްރީން   ކުރާނެ  ބީޓްލްސް މިރަށުގެ ރުއްތަކުގައި އުޅޭތޯ ަބލައި މި މަޑި ކޮންޓްރޯލް  ހިސްޕިޑް

 ވެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި

 އަތޮޅު .  ބ  ¶

ކުރަމުންދާ ރަށްރަށާއި ރިޒޯޓުތަކުގެ   ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ
ކޮށްފައިވާތީ މިކަމާ    ގައި ރިޕޯރޓް   2018ޑިސެމްަބރ    30ކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް    ރުއްގަހަށް ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެއް ޖެހެމުންދާ

ގައި ދަތުރުކޮށް މި ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހަށް   2019ޖެނުއަރީ    9ރަށަކަށް    3ޓްރިގެ ޓީމެއް އެ ކުންފުނިން ހިންގާ  ގުޅިގެން މި މިނިސް

ކުރަމުންދާ ބ.   ރަށަކީ މިހާރު ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓް  3ޖެހިފައިވަނީ ކޮންބަލިތަކެއްތޯ ެބލިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޓީމު ދިޔަ  
ފަށާފައިވާ ބ. މާމަޑުއްވަރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އަތޮޅު ކިހާދޫއަށް ވެސް   ކުރަން އަލަށް ތަރައްގީއަމިއްލަފުށި އަދި ބ. ، ފިނޮޅު

ޒިޔާރަތް ޓީމް  ެބލުމުގައި    މި  ެބލި  ޓީމުން  ކުންފުނިންނެވެ.  ކޯސްޓްލައިން  ހަމަޖައްސައިދިނީ  ހުރިހާކަމެއް  މިދަތުރުގެ  ކުރިއެވެ. 

ވަނީ ކޮކަނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓަލްސްގެ   ށްރަށުގެ ރުއްތަކުން އެންމެ ޮބޑަށް ފާހަގަވެފައިރަށުން ވެސް އެ ރަ  3ކޯސްޓްލައިނުން ހިންގާ  
ރަށުގެ ތެރެއިން މާމަޑުއްވަރީއާއި، އަމިއްލަފުށީގެ ރުއްރުކާއި    3ސަަބުބން ރުއްތަކަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި  

ރި މަގޫފަދަ ގަސްގަހުގައި ވައިޓްފްލައި އަޅާ ގިނަވުމުގެ ސަަބުބން މި ރުއްރުކާއި  ތަކުގައި ހެދިފައިހު  ފަދަ ސަރަހައްދު   ވަލުތެރެއާއި ހޭޅި

ރުކެއް ހިސްޕިޑް ބީޓަލްސްގެ ސަަބުބން   3ގަސްގަހަށް ޮބޑެތިގެއްލުންތައް ލިިބފައިވެއެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި ދިޔަ ބ. ކިހާދޫން ވެސް  

 ވެއެވެ.  ލިިބފައި ގެއްލުން
 

 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  ¶

އުޅޭ   ދ. މަޑި  ރުއްތަކުގައި  ގުޅޭ    ކުޑަހުވަދޫގެ  އެކަމާ  ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  ރިޕޯޓުކޮށް  މިނިސްޓްރީއަށް  މި  ކަމަށް 

ޭބސް މިރަށަކީ    މައުލޫމާތުދީ،  ދަތުރެކެވެ.  ކުރެވުނު  މި   2016ހިފައިގެން  ގިނަވެ  ރުއްތަކުގައި  ބީޓްލް  ރައިނޯސަރަސް  އަހަރު 
 49ވެއެވެ. އަދި  މަޑިއަކަށް އޮރިކްޓަސް ވައިރަސް ދެވިފައި 16ވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މި ކޮށްގެން ދަތުރުކުރެ މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓް
ކުރެވިފައެވެ. އަދި ރައިނޯސަރަސް    އޮރިކްޓަސް ވައިރަސް ވަޔަލް މަޑިތަކަށް ދިނުމަށް އެފަރާތާއި ހަވާލު  01ޕެކެޓް ޕެޓްރީޒިއަމްއާއި  

އުޅޭކަމާ އެކަމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް   ޕިޑް ބީޓްލްބީޓްލްއާެބހޭ މައުލޫމާތު ދެވި އަދި ދ. އަތޮޅުގައި ހިސް

 18އިން    2019ޖެނުއަރީ    16ހަވާލުކުރެވުނެވެ. މި ދަތުރު ކުރެވުނީ    ގުޅޭ ލީފްލެޓްވެސް ކައުންސިލާ  ކުރުމަށާ އެކަމާ  ރިޕޯޓް

 އަށެވެ. 2019ޖެނުއަރީ 

 އދ. އޮމަދޫ  ¶

އޮމަދޫގެ   ދަތުރަކީ  ހޯދައިމި  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ދެނެގަނެ  މައްސަލަ  ދިމާވެފައިވާ  ކުރެވުނު   ރުއްތަކަށް  ދިނުމަށް 
ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިހެންކަމުން    އިވާ ފޮޓޯތަކުން ރުއްތަކަށް ކުދި މަޑި ހަމާލާ ފަދަތުރެކެވެ. މި ރަށު ކައުންސިލުން ފޮނުވާ



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ޓްލް )ކުދި މަޑި( އަސަރުކޮށްފައިވާ ރުއްތަކުގެ އަދަދު ދެނެގަނެ މި ކަމަށް ހައްލެއް  މި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ހިސްޕިޑް ީބ

ން މި ރަށަށް ވަނީ  އަށެވެ. މިނިސްޓްރީ  2019ޖަނަވަރީ    31އިން    2019ޖަނަވަރީ    29ވަނީ    ދިނުމެވެ. ދަތުރު ކުރެވިފައި  ހޯދައި

އަށްވުރެ   70%ކުރެވިފައެވެ. ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ އަސަރު ރަށުގެ    ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ހިސްޕިޑް ީބޓްލްއާ ގުޅިގެން ދަތުރެއް   2015

 ގިނަ ރުކަށް ކޮށްފައިވާއިރު، މި ރަށުގެ ހުރިހާ ހިސާުބތަކެއްގެ އެކި އުމުރުގެ ރުއްތަކަށް މި މަޑި ވަނީ ހަމަލާދީފައެވެ. 

 ރިހިވެލި ރިސޯރޓް  ¶

ކަމަށް   ވަރަށް ޮބޑަށް ހިކި ހަލާކުވަމުންދާ އްގައި ރުއްތަކުގެ ފަންތަ 2019ޖެނުއަރީ  7ން ރިހިވެލި ީބޗް ރިސޯރޓު
  10އެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް ވަނީ    ދެއްވުމަށް ވަނީ  ރިޕޯރޓްކޮށް މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައި

ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ    ވިފައިގައި ރިހިވެލި ީބޗް ރިސޯރޓަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެ  2019ޖެނުއަރީ  

  ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން ވަނީ މިކަމުގެ ފަންނީ ލަފާ  ރުއްތަކަށް ކޮކޮނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ސަަބުބން ގެއްލުން ލިިބފައިވާ

  ތުވެސް ދެއްވާފައެވެ.ލް ކުރުމަށްޓަކައި ފަންގަސް އަދި ކެމިކަލް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާދެއްވައި މިމަޑި ކޮންޓްރޯ

 ހިސްޕިޑް ބީޓިލްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުން  
މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުވާނީ ރަށްރަށުގައި ހިސްޕިޑް ބީޓްލްގެ ސަަބުބން ރުއްތަކަށް ގެއްލުން ލިިބފައިވާ 

 ފާހަގަކޮށްފައެވެ.ސަރަޙައްދުތަކާއި އަތޮޅުތައް ތިރީގައިވާ މެޕްގައި ރަތްކުލައިން 
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  ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް )ސަރުކާރު / ބޭރުގެ އެހީ(  6

 ޕްރޮޖެކްޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީސް  ސަސްޓެއިނަބަލް  6.1

 ޕްރޮޖެކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސަސް ފިޝަރީސް ސަސްޓެއިނަަބލް  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

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ،އްދީ ފެންވަރުގައާއިޙަމި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްސަދަކީ ސަރަ  މަޤްޞަދު:  މަޝްރޫޢުގެ 

ކުރުމަށް  ރާއްޖޭގެ ހޮވާލެވޭ އަތޮޅުތަކުގައި މެރިކަލްޗަރ ޤާއިމް ،މަސްވެރިކަން ހިންގާގޮތް ރަނގަޅުކުރުމާއި

 ާބރުއެޅުމެވެ.

 ތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ގެ މަސައްކަމަސްވެރިކަމުގައާއި މެރިކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް ބެނެފިޝަރީސް: .5
 

 ކޮމްޕޯނަންޓްތައް: .6

 ބިލުކަން އިތުރުކުރުން ޤާ އްސަސާތަކުގެ  އަ ބެހޭ މު ވެރިކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާ ކޮމްޕޯނަންޓް އޭ: މަސް ހ.  

 ސަްބ ކޮމްޕޯނަންޓް ތައް:
 A1ަދުތައް އެކުލަވާލުން ޢިޤަވާއި ކުލަވާލަން ޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާޓަކައި އެށް މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމ 
 A2ިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުން  ޤީތަރައްން މަސްވެރިކަ ގައިގޮތު ދެމެހެއްޓެނިވ 

 A3ްލޫމާތު ހޯދުން ޢުޭބނުންވާ ދިރާސީ މަ ޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިމަސްވެރިކަން ތަރައ 
 A4ައިތުރު ކުރުން ންކަ ޤާިބލު ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކޮށްދާއިރާގައި  މާއި މެރިކަލްޗަރގެމަސްވެރިކ 

 

 މިގޮތުން މި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ ތަފްޞީލް ކުރެވިފައެވެ.

 

A1 ްމަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމައްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުނ 

ިބލް   މަސްވެރިކަމާެބހޭ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ރޭވިފައިވާ  ދަށުން  ވަނީ   2019ސެޕްޓެމްަބރ    5މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ  ގައި 
ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މިިބލް ތަސްދީގް    2019ސެޕްޓެމްަބރ    6ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވި،  

އިތުރު މީގެ  ތަރުޖަމާ   2019ނޮވެމްަބރ    27ން،  ކުރައްވާފައެވެ.  ބަހަށް  އިނގިރޭސި  ވަނީ  ިބލް  މަސްވެރިކަމާެބހޭ  ގައި 
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ކުރެވިފައެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ިބލްގެ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި އެކި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން 

 ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއާ  އަހަރުގެ    2019އަށް،    2019ނޮވެމްަބރ    9އިން    2019ނޮވެމްަބރ    8  މިޕްރޮޖެކްޓާއި  ވަނަ 
މިފޯރަމްގައި   ޭބއްވިފައެވެ.  ވަނީ  ފޯރަމެއް  މަސްވެރިންގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  އަތޮޅަކުން    15މަސްވެރިންގެ 

އްލަ ފަރާތްތަކުންވަނީ ަބއިވެރި ވެފައެވެ.  މަސްވެރިންނާއި އޯޑިވެރިންނާއި އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަމި

ބެހޭގޮތުންނާއި   ކަނޑައެޅުމާ  މިންވަރު  ބާނާނެ  މަސް  މަސްވެރިކަމުގައި  ކަނޑުމަހުގެ  ކަނޑުގައި  އިންޑިއާ  މިފޯރަމްގައި 

 ވެ.މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނާ ެބހޭގޮތުނާއި އަދި މިނޫންވެސް މިޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ އެހެންކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 'ޕޮޓެންޝަލް ފިޝިން ޒޯން" ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ ފަންނީ 

އަށް އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް   2019ނޮވެމްަބރ  6އިން  2019ނޮވެމްަބރ  2އެހީތަކާއި ޭބހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 
ފޮރމޭޝަން ސަރވިސަސް )އިންކޮއިސް( އާ ގުޅިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން  ސެންޓަރ ފޮރ އޯޝަން އިން

 ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ.  

ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ޕްލޭންތައް  މެނޭޖްމަންޓް  އެކިއެކި  މަސްވެރިކަމާެބހޭ  އިތުރުން  މީގެ 
ދަނީ  މިގޮތު މަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް  ސީކިއުކަންަބރ  އަދި  ރެކްރިއޭޝަނަލް  އެކުއޭރިއަމް،  ން 

ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި ގްރޫޕަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކުރެވި، ގްރޫޕަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު 
ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މިގޮތުން، ވ. ރަކީދޫ އަދި މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  

ގައި ަބއްދަލުވުމެއް ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ.   2019މާރޗް    22ވ. ފެލިދޫގައި ފާނަ މަސްވެރި ކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  
 2019ޖޫން    3ފާނަ މަސްވެރިވެރި ކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް    އަދި ފ. ބިލަތްދޫ، ފ. ފީއަލީ އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި

 ގައި ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވިފައި ވެއެވެ.  2019އޮކްޓޯަބރ  11އަދި 

 A2 ިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުން  ޤީ ތަރައް   ން ބެލެހެއްޓި މަސްވެރިކަ   ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވ 

ގަތުމަށްޓަކައި އިޢުލާން   "އިލެކްޓްރޮނިކް އޮްބޒާވަރ")ވީ.އެލް.ޑީ( އަދި   "ވެސެލް ލޮކޭޝަން ޑިވައިސްމިކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން "
  އިލެކްޓްރޮނިކް އޮްބޒާވަރއަދި    ވީ.އެލް.ޑީކުރެވި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ވަނީ އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން،  

ގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން   ސެޕްޓެމްަބރ    ގަތުމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވަނީ  

.ޑީ ފޯރުކޮށް ވީ.އެލް.ޑީ، ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ވީ.އެލް  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން  

ހަމަޖެހިފައިވަނީ    އިލެކްޓްރޮ  ދިނުމަށް  އަށެވެ.  އޮްބޒާވަރރުފިޔާ  އެ  ނިކް  ދަށުން  އްގަތުމުގެ  ަބސްވުމުގެ 

 ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  އިލެކްޓްރޮނިކް އޮްބޒާވަރ ރުފިޔާ އަށް،  

" އާ ބެހޭގޮތުން މި މިނިސްޓްރީގެ ނިކް އޮްބޒާވަރ"އިލެކްޓްރޮ)ވީ.އެލް.ޑީ( އަދި   "ވެސެލް ލޮކޭޝަން ޑިވައިސްމީގެ އިތުރުން، "
ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ.  ގައި    ނޮވެމްަބރ    މުވައްޒަފުން އަދި ކޯސްޓްގާޑް މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

" ވަނީ އިލެކްޓްރޮނިކް އޮްބޒާވަރ")ވީ.އެލް.ޑީ( އަދި   "ވެސެލް ލޮކޭޝަން ޑިވައިސްގައި ފުރަތަމަ "ނޮވެމްަބރ    އަދި،  

އުޅަނދުގައި ވީ.އެލް.ޑީ    ގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  ޑިސެމްަބރ    އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި  

އުޅަނދުގައި މިސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރެވިފައި ވަނީ    ލެކްޓްރޯނިކް އޮްބޒާވަރ ވަނީ ހަރުކުރެވިފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން  އަދި އި
އުޅަނދުގައި ހަރުކުރެވިފައިވަނީ   އުޅަނދުގައި ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހަރުކުރެވިފައިވާއިރު އަނެއް    ހުޅުމާލެ ބަނދަރުގައެވެ. އަދި  

 ގދ. ތިނަދޫ ބަނދަރުގައެވެ. 

  2019ޖެނުވަރީ    14އިން    12ަބއްދަލުން    "ޖީ. ސިކްސްޓީން ކޯސްޓަލް ސްޓޭޓްސް"އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ  

 އަށް ވަނީ މާލޭގައި ޭބއްވިފައެވެ.  

 A3ްބޭނުންވާ ދިރާސީ މައުލޫމާތު ހޯދުން   ޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަން ތަރައ 
 

 ސާމްޕްލިންގް ޕްރޮގްރާމް  ޓޫނާ

އަދި   ވެއެވެ.  ދެވިފައި  ތަމްރީނު  އެމީހުންނަށް  ހޮވާ،  ސާމްޕްލަރުން  ޓޫނާ  ހިސާބުތަކުން  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ޕްރޮގްރާމުން  މި 

 އްކާކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތައް ޑޭޓާ ޭބސްއަށް ރަ މުންދާއްދުތަކުން ޓޫނާ ސާމްޕްލަރުން ފޮނުވަޙަސަރައެ

 

 ޕްރޮގްރާމް   ންގްސްޓްރެޓީޖިކް ރީފް ފިޝަރީސް ސާމްޕްލި

ޕްރޮގްރާމް ދަށުން  މި  ބަހަލައިގެން  ލިންސާމްޕްގެ  ކުރެވެމުންނެވެ. ގް ނެގުމަށްޓަކައި ތަފާތު ދަތުރުތަކެއް މުޅި އަހަރަށް   ދަނީ 

ޮބޑުފުޅަދޫ، ނ. ޅޮހި، ތ. ހިރިލަންދޫ، ރ. މަޑުއްވަރީ، ރ. އުނގޫފާރު، ހދ. މަކުނުދޫ، ށ. ފުނަދޫ، ދ. މީދޫ، އއ.  މިގޮތުން  
މިދަތުރުތަކުގައި ފަރުމަހުގެ ދިގުމިން، މަހުގެ    އިވެއެވެ.ސާމްޕްލިން ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފަ  ގއ. ވިލިގިލި އަދި ގއ. ކޮނޑޭއަށް

ކުގެ  ވަގުތާއި ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަ  ހޭދަވާއްދުތައް އަދި މަސް ބޭނުމަށް  ޙަޖަމާވާ ސަރަ   މަސްާބވަތް، މަސް ާބނާ މިންވަރު،  

 މަޢުލޫމާތު ވަނީ އެއްކުރެވިފައެވެ.

 

 ޕްރޮގްރާމް އެސެސްމަންޓްގްރޫޕަރ 

ދަތުރުވަނީ ހުޅުމާލެއަށް   ސާމްޕްލިންގް  ( މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހެއްގައި ގޮނާޑޯސޯމަޓިކް އިންޑެކްސް )ޖީ.އެސް.އައި

ިބލަތްދޫ،  ފާނައިގެ ޖީ.އެސް.އައި ސާމްޕްލިންގް އަދި ސައިޒް ސާމްޕްލިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އިތުރުން. މީގެ  ކޮށްފައެވެ  ފ. 

 އ.ދ. ހަންޏާމީދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.   



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އްދު ތަކަކީ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިސަރަހަ  މަލްޓި ީބމް ަބތީމެޓްރީ ދިރާސާތަކެއްސަރަޙައްދެއްގައި    ޖަމާވާ    ފާނަރާއްޖޭގައި  

ވ. ޯބމަސް ކަނޑު، ވ. ފަރުކޮޅު ކަނޑު، ޅ. އަލިގާ ކަނޑު، ކ. ދިއްފުށި ކަނޑުއޮޅި، މ. ޮބޑު އަދި ކުޑަ ކަނޑުއޮޅި އަދި  

 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑު އޮޅި އެވެ. 
 
 
 

 ޭބސްލައިން ސަރވޭ އަދި ފިޝަރީ ސަރވޭ 

ޭބސްލައިން ސަރވޭ، ވޯލްޑް ޭބންކް އަދި ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ިބއުރޯގެ މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

ވަނީ   ސަރވޭއާއި  އެޗް.އައި.އީ.އެސް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  އިން  ިބއުރޯ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ނޭޝަނަލް  އެއްގޮތަށް  ލަފައާއި 
މާލެ، އދ، ލ، ގދ، ޅ، ބ، ގދ   އެއްކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހާރު އެން.ީބ.އެސް އިންވަނީ މިސަރވޭ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން،

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   ގައި ފަށާފައެވެ. މިސާރވޭ    ގައި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ސެޕްޓެމްަބރ  
ގެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ    ކުއާޓަރގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ. އަދި ސަރވޭ ޑޭޓާތައް މިނިސްޓްރީ އަށް ލިޭބނެ 

 ޓޯަބރު މަހުގައެވެ. އޮކް

ފިޝަރީ ސަރވޭގެ، ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ފައިނަލްކުރެވި ރީފް ފިޝަރީ ސަރވޭގެ  މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   

ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކ. ދިއްފުށި، ބ. ކެންދޫ އަދި ބ. ތުޅާދޫގައި ވަނީ ސާރވޭ    މަސައްކަތް އެޕްރީލް  

 ރެވިފައެވެ.ކު

 މްޕޯނަންޓް ބީ: މެރިކަލްޗަރ އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ސިންދަފާތުކުރުން ކޮ ށ. 

 ސަްބ ކޮމްޕޯނަންޓް ތައް:
B1 ަރުވައި އަދި މި ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފް ކުރުން މެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއ 
B2 ްތަޢާރަފުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ޤީމެރިކަލްޗަރ ތަރައ 

B3  ީހިދުމަތްދިނުން ކުރުމާއި، އިމާރާތްކުރުމާއި، އަދި އޮޕަރޭޝަންސް ހިންގާފަރުމާ އެއްމަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރ  
B4 ަސިންދަފާތާއި ގުޅޭ ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން ދިގުރާސްތާ  ސްވެރިކަމުގެ މ 
 

 މިގޮތުން މި ކޮމްޕޯނަންޓްއިން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ތިރީގައި މިވަނީ ތަފްޞީލް ކުރެވިފައެވެ.

 
B1   ަރުވައި އަދި މި ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފް ކުރުން  މެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއ 

 ރިސާޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީ މެރިކަލްޗަރ މަނިޔަފުށި



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ށް އިޢުލާނަ  ގައި ކުރެވުނު  2018ނޮވެމްަބރ    22ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި    މަނިޔަފުށި މެރިކަލްޗަރ ރިސާޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީ

މަސްދުވަހުގެ    12ގައި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ އެކު ވަނީ  2019މާރޗް    11ލިިބފައިވާ ިބޑުތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވި،  

ރުފިޔާއެވެ. މިކޮންޓްރެކްޓްގެ   38,783,413.93މުއްދަތަށް އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިއެއްަބސްވުމުގެ އަގަކީ  
ފް އެކޮމޮޑޭޝަން ްބލޮކެއް، ލެބޯޓްރީއެއް، ވެއަރހައުސް އެއް، ްބރޫޑްސްޓޮކް ފެސިލިޓީ، ގްރީންހައުސް ދަށުން މަނިޔަފުށީގައި ސްޓާ

 އެއް އަދ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ސައްކަތް  އިންސައްތައިގެ މަ  17.03މިއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތް ތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކުގެ  

 ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ވަކިވަކި އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

 މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު  އިމާރާތް 
 އިންސައްތަ 13.58 މިސްކިތް

 އިންސައްތަ 31.97 ގްރީން ހައުސް
 އިންސައްތަ 10.70 އެކޮމޮޑޭޝަން ްބލޮކް

 އިންސައްތަ 31.25 ވެއަރ ހައުސް 
 އިންސައްތަ 20.44 ްބރޫޑްސްޓޮކް

 އިންސައްތަ 18.94 ލެޯބޓްރީ 
   

 އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތްތައް

އަށް ވަނީ   2019އެޕްރީލް    22އިން    2019އެޕްރީލް    17ދުވަހުގެ ޭބސިކް މެރިކަލްޗަރ ކޯސް އެއް    6އދ. މަހިަބދޫގައި  

 ޭބއްވިފައެވެ.

 ތަމްރީނުމެރިކަލްޗަރ 

މީގެ އިތުރުން، މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮމްޕޯނަންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޓެކްނިކަލް މެނޭޖަރ ވަނީ އިންފޯފިޝްގް ފަރާތުން ފިލިޕިންސްގައި 

ޕްރޮގްރާމެއްގައި   ތަމްރީން  އާލާކުރުމުގެ  ފިޝް  މިލްކް    ގައި 2019ޖެނުވަރީ    26އިން    2019ޖެނުވަރީ    21ޭބއްވުނު 

 ަބއިވެރިވެފައެވެ.

 އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފާނަވިއްސާ

 ކުރުމަށްޓަކައި ލ. އަތޮޅު އަދި ހދ. މަކުނުދޫން ކ. މަނިޔަފުށްޓަށް ްބރޫޑް ސްޓޮކް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް

B3   ީދިނުން    ހިދުމަތް އޮޕަރޭޝަންސް ހިންގާ ކުރުމާއި، އަދި    ކުރުމާއި، އިމާރާތް   ފަރުމާ   އެއް މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރ 

 ގއ. މަޓު މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޕްރޮގްރާމް 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ފެސިލިޓީ"  ޤާއިމު  މާނާގަލާގައިގއ.   އެންސިލިއަރީ  އާއި  ހެޗަރީ  ސްޕީޝީސް  "މަލްޓި   ހަމަޖެހިފައިވާ  ގާއިމު    ކުރުމަށް 

  15ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް    ނެރު ކެނޑުމާއި އެންސިލަރީ ފެސިލިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ގއ. މާނާގަލާގެކުރުމަށްޓަކައި  

ގައި އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ    2019މާރޗް    26ތައް ވަޒަންކުރެވި  ިބޑު  ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ލިުބނު  2018ނޮވެމްަބރ  

 މަސް ދުވަހެވެ.   10ރުފިޔާގެ އެއްަބސްވުއްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސް ވުމުގެ މުއްދަތަކީ  35,126,576.59އެކު 

އިންސައްތައިގެ މަސައްކަތް    19.10މިއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތް ތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކުގެ  

 ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ވަކިވަކި އިމާރާތްތަކު

 މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު  އިމާރާތް 
 އިންސައްތަ 8.01 އެކޮމޮޑޭޝަން ިބލްޑިންގް 

 އިންސައްތަ 19.74 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް -ޕަވަރ ހައުސް 
 އިންސައްތަ 31.39 އިންސިނަރޭޓަރ  -ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް 

 އިންސައްތަ 31.40 ރެކްރިއޭޝަން ިބލްޑިންގ
 އިންސައްތަ 9.43 މިސްކިތް
 އިންސައްތަ 37.90 އޮފީސް
 އިންސައްތަ 30.97 ޖެޓީ
   

 މަނިޔަފުށި އަދި މާނާގަލާގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުން 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ތުމާސް އަދި ދިވެހި  މަނިޔަފުށި އަދި މާނާގަލާގައި ކުރެވެމުންދާ
އެކު   ލިމިޓެޑްއާ  ްޕރައިވެޓް  ޑީ.އެކްސް.ވައި.އެން.އައި.ކިއު  ކަމުގައިވާ  ވަނީ ސޮއި   12ކުންފުންޏެއް  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  ދުވަހުގެ    މަސް 

 ކުރެވިފައެވެ. 

 ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

  ގެ ގޭބިސީތަކަށް އދ. މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ، ދިގުރަށް އަދި ދަނގެތީއް  މަޝްރޫޢެމަސްދުވަހުގެ    18ބެލުމުގެ    ކޮށީގައި ފާނަ ބޮޑުކުރުމުގެ އަޖުމަ
 ވެއެވެ.   ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ގޭބިސީ ހޮވުމަށް  20 ފާނަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ އަމާޒު ކުރެވިގެން ވަނީ ރޭވިފައެވެ. މިގޮތުން، 

 ބެނެފިޝަރީ ސެލެކްޝަން 

ނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.  ގައި ވ2019ައޮކްޓޯބަރު    9އަދި    2019ސެްޕޓެމްބަރު    24މިމަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި  
އެްޕލިކޭޝަން، އދ.    8އެްޕލިކޭޝަން، އދ. މަހިބަދޫން     4އެްޕލިކޭޝަން، އދ. ދިގުރަށުން    7އަދި މިއުލާން ތަކަށް އދ. ދަނގެތީން  

 ވެ. އެްޕލިކޭޝަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއެްޕލިކޭޝަންތައް ވަޒަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެ 14އޮމަދޫން 

 ކުދިފާނަ އަދި މަސްކާނާ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ    އަދި މަސްކާނާ ކުދިފާނަ  އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ  
ގައި ވަނީ ލިބިފައެވެ.  އަދި    2019ސެްޕޓެމްބަރ    25އަދި    2019ސެްޕޓެމްބަރ    24ޟިޕްމަންޓް    2ގެ  ކުދިފާނައިފެށިފައެވެ. މިގޮތުން  

 ގައިވަނީ ލިބިފައެވެ.   2019އޮކްޓޯބަރ  6އަދި  2019އޮކްޓޯބަރ  24ޝިޕްމަންޓްވެސް    2މަސްކާނާގެ  

 

 ފާނަ ކޮށި 

ބޭނުންވާ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  އާލާކުރުމުގެ  ފާނަ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަތޮޅުގައި  ގައި  2019އޮކްޓޯބަރ    10ފިޝްކޭޖްވަނީ    20  އދ. 
ކޮށިތައް  ލިބިފައެވެ ޑިސެމްބަރ    15އިން     10  މަހިބަދޫގައި،  ގައ2019ިއޮކްޓޯބަރ    15. އަދި  އޮމަދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ގައި ވަނީ އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި ރަށްރަކުގައި ކޮށި ނޮވެމްބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް  2019

 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސްކްރީނިންގ 

ރަށުގައި    04ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖެކްޓު އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ ްޕރޮ
ވަ  ފަރާތްތަކާ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  މިމަސައްކަތުގައި  ތައްޔާރުކުރެވި،  ކްރައިޓީރިއާ  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް  ސްކްރީނިންގ  ނީ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތުގެ މަޢުލުމާތު ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެވި، އެފަރާތްތަކާ    ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޯޓޭޝަންތައް
 ގައި ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. 2019ވަނީ ޑިސެމްބަރ  

 ނާސަރީ

ގައި  2019މަދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ ނާސަރީ މިްޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޑިސެމްބަރ  އދ. އޮ
 މާފައެވެ. ނިން

 އަދި އިވެލުއޭޓުކުރުން   ކުރުމާ   އު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން، މޮނީޓަރ މްޕޯނަންޓް ސީ : މަޝްރޫ ކޮ
 

 މޮނިޓަރިންގް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން   މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ
އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮގްރެސް    ހުށައެޅިއެވެ.  މިއަހަރު ތެރޭގައި  އެގްރިކަލްޗަރ އަށްންޑް  ރިސޯސަސް އެ

އަދި ކޮންމެ ކުއަރޓާރ އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ   އެވެ.ކުރެ  ޙިއްޞާ  ޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާރިޕޯ
ހި ޭބންކާ  ވޯލްޑް  ޭބންކުގެ މިންވަރު  ވޯލްޑް  އަދި  ހިއްސާކުރެވެއެވެ.  ޭބންކާ  ވޯލްޑް  ރިޕޯޓް  ކުއަޓަރލީ  ކުރުމަށްޓަކައި  އްސާ 

އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ކުއާޓާ އެއްގައި "ސިޓިޒަން އެންގޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓް" އެއް ވޯލްޑް ޭބންކާ ދަނީ   އެދިލެއްވުމަށް ޖޫން  

  ހިއްސާ ކުރެވެމުންނެވެ.



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ޓީން މަޝްރޫޢުގެ ކޯޑިނޭޝަން މީ

ރޫޢުގެ ަބއްދަލުވުން ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. އެއީ މަޝް  އެކު ޖުމްލަ  އި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންނާ  މި އަހަރު ތެރޭގައި މަޝްރޫޢުގަ 
ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ގޮތް   ކުރުމަށާ، ޕްރޮކިއުމަންޓާ  އްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު  ދެނެގަނެ ޙިއްޞާކޮމްޕޯނެންޓް ތަކުގެ މަސަ

 އެވެ.  ކުރުމަށްޓަކަ ، އަދި މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާނިންމުމަށް

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި    މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި މިނިސްޓްރީގެ    މި އަހަރު ތެރޭގައި މިމަޝްރޫޢަށް ނިސްަބތްވާ  

ަބޔަކަށް    "ޕްރޮޖެކްޓް / ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ" ތަމްރީނު ވަނީ ދެވިފައެވެ. މިތަމްރީނު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ  

 އިން    މާރޗް    މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ހިންގިފައި ވަނީ    ަބހާ ލެވިގެންނެވެ. ފުޞަރަތަމަ ުބރުގައި ަބއިވެރިވި  

އަށެވެ. ޖުލައި  އިން  . އަދި ދެވަނަ ތަމްރީނު ހިންގިފައި ވަނީ އަށެވެ އެޕްރީލް 

 ސްޓޭންޑާޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާ )އެސް.އޯ.ޕީ(

ތައްޔާރު   ވަނީ  އެއް  އެސް.އޯ.ޕީ  ކުރާނެ  ބޭނުން  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ  ތެރޭގައި  މިއަހަރު 

 ކުރެވިފައެވެ.

 ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުން  ސްޓިއަރިންގް

  2019މިަބއްދަލުވުމުގައި    ގައި ޭބއްވުނެވެ. 2019މެއި    16ވަނީ    ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައި  މަޝްރޫޢުގެ

 ވަނަ އަހަރުގެ 'އެނުއަލް ވޯކްޕްލޭން' ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 

  ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް 

ގައި ވޯލްޑް ޭބންކާއި ހިއްސާ  2019  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ ޖޫން،  އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓް ފުރިހަމަ ކުރެވިވަނަ އަހަރުގެ    

އިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްތްތައް ދަނީ ކުއާޓާތަކަށް އެސް އެސޯސިއޭޓްސް    ޖީ.   އެފް.ކުރެވިފައެވެ. އަދި،  

     ބަހާލައިގެން ކުރެވެމުންނެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ލޯގޯ އަދި މީސް މީޑިއާ 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން އާންމުންނާ ކުރެވެމުންދާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ 'ފޭސްުބކް ޕޭޖެއް" އަދި "ޓްވިޓަރ 
ށް މި އެކައުންޓްތައް ގައި ވަނީ ހެދިފައެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުހިންމު މައުލޫމާތު އާންމުންނ2019ައައި.ޑީ" އެއް ފެްބރުވަރީ  

 މެދުވެރިކޮށް ދަނީ ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

  އަހަރު ތެރޭގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގި ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް  7

 2019މަސްވެރިންގެ ދުވަސް   7.1
 

އަށް ހުޅުމާލޭގަ 2019ޑިސެމްަބރު    10  –   6ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ  39

 އެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ. 

 2019ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ  
 

އިން ފެށިގެން   2019ޑިސެމްަބރު    6މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލުގައި  

މިއެކްސްޕޯގައި    8 ނިޔަލަށެވެ.  ދެއްވީ    18ޑިސެމްަބރުގެ  ހުޅުއްވައި  މިއެކްސްޕޯ  ވެއެވެ.  ަބއިވެރިވެފައި  ފަރާތަކުން 

 .  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް އެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 2019މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް  
 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2019ޑިސެމްަބރު  9އިން ފެށިގެން  2019ޑިސެމްަބރުން  8މި ފޯރަމް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ 

 

 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 

 

 

 

 2019މަސް ކެނޑުމުގެ މުާބރާތް  
 

ގޮތުން    2019 ގައި  2019ޑިސެމްަބރު    9ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ 

މަސް ކެނޑުމުގެ މުާބރާތެއް ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޖިންސުގެ ަބއިވެރިންނާއެކު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

 އެހީތެރިކަން ލިިބފައިވެއެވެ.  މިމުާބރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ

 

 

 

 

 

 

 އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޭނިންގ ފެކްޓަރީ ހުޅުވުން 
 

ސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭނިންގ ފެކްޓްރީ އެންސި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެވެ. ގައި ހުޅުވާދެއްވީ 2019ޑިސެމްަބރު  9

 

 

 

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަަބތުގައި ޭބއްވި ހާއްޞަ ޙަފްލާ 
 

ޙަފްލާ  2019 ހާއްޞަ  ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ  އަހަރުގެ  ގައި  2019ޑިސެމްަބރު    10ވަނަ 
މުޙައްމަދު   އިްބރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮށްދެއްވި  ޝަރަފުވެރި  މިޙަފްލާ  ދަރުާބރުގޭގައެވެ.  ވަނީ  ާބއްވާފައި 

 ޞަލިޙް އެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 ފަހި ހަކަތަ ޕްރޮގްރާމް  
 

ނުކުންނަށްމިޕްރޮގްރާމަކީ   މަސްވެރިކަމަށް  ގޮތުން ޚަކުރަންޖެހޭ    މަސްވެރިން  ކުޑަކުރުމުގެ  ރަދު 

ވުމާގުޅިގެން މިކަން ތަންފީޛު ކުރުމުގެ   ނިންމާފައިސަރުކާރުން  ކުރުމަށް    ން ޑިއުޓީ މަޢާފުސަލުމަސްވެރިން ގަންނަ ޑީ
 123މާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް  ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކުމަސްވެރިންނަށް  ގޮތުން  

ޑީސަލް  އުނިކޮށްފައިވާ  ޑިއުޓީ  ޑީސަލުން  އުޅަނދަށް  މަސްވެރި  އަދި  ވެއެވެ.  ަބއިވެރިވެފައި  އުޅަނދަކުން  މަސްވެރި 
 ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީއާއެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ.  10ވިއްކުމަށް 

 

 ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން.   7.2
 

ަބއިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި   16އޮކްޓޯަބރ   ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި  ވަނަ ދުވަހަކީ 
ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރި  ދުވަހެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައިކުރަމުން އަންނަ    ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ފާހަގަ

ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ   ނަންގަވައިގެން ދަނީ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގައިން އިސް    ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 
 އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  FAOޝިޢާރަކަށް 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

Our Actions are Our Future. Healthy Diets for a Zero Hunger World. 

ސާ ތަކާއި ސައްއަލަތުގެ މުވަނީ ދައު  ޅުވައިގެން ހިންގާ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތައް ފަށާފައިގު  މިޝިޢާރެވެ. ދުވަހުގެ ޝިޢާރާ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހެނދުނު   އަދި ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާ  ކުންފުނިތައް  ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ 
ފަހު މަސައްކަތްތައް ފެއްޓެވުމުގެ     ހެނދުނު ފުރިހަމަ ނާސްތާއަކަށް ޭބއްވުނު "ހެލްތީ ްބރެކްފަސްޓް" އަކުންނެވެ. މި އިވެންޓަކީ 

މުހިންމުކަމާއި ކެއިންުބއިމުގައި ޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކާނާގެ ާބވަތްތައް ހިމެނުމަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން  
 ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިވެންޓެކެވެ.  އިތުރު

ދެއްކެވި މިއި އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ވެންޓުގައި 
 މުކަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލި އަޅުއްވާ   ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ޭބނުން ކުރުމުގެ މުހިން  ވާހަކަފުޅުގައި ކެއިން ުބއިމުގައި ޞިއްޙީ

ވުމާއެކު   ކޮށްގެން އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ ކާނާގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ކަމަށްއެވެ. މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުގޮވާން    ލައްވާފަ

އެާބވަތްތައް އުފެއްދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދަނޑުވެރިންނަށާއި މަސްވެރިންނަށް ފަހި މާޙައުލެއް ތަނަވަސްކޮށްދީ، އެޭބފުޅުންގެ  
ތަކެތީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަން   ފައްދާކޮށްދިނުމާއި، އު   އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަސް

ގުޅިގެން    ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންނާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކު  ކަށަވަރުކޮށް

 އެވެ.  ތިމާސް ކުރައްވާފަލްމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އި

ގައި ވަނީ   10:30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    2019އޮކްޓޯަބރ    16ދުވަހުގެ ޝިޢާރާއި ގުޅުވައިގެން  
އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި   ޚާއްޞަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ާބއްވާފަ

ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގު މިޕެނެލް ޑިސްކަޝަން  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ  ވަނީ    ޅިގެން 

 އެވެ.   ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގަ

ދެއްވުމަށް އެކި މުޢައްސަސާތަކާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން   މިޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް
ަބއިވެރިވެ މާހިރުން  ހޮސްޕިޓަލްގެ   ވަޑައިގެންނެވި  ފަންނީ  މެމޯރިއަލް  ގާންދީ  އިންދިރާ  ތެރޭގައި  ޕެނަލިސްޓުންގެ  އެވެ. 

އެއްގެ ގޮތުގައި   އައިމިނަތު އިޔާޝާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ  ޑަޔަޓީޝަން އަލްފާޟިލާ 
ލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި  އްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނިއުޓްރިޝަންގެ އެކްސްޕާޓް އަމަސަ

ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެ  މިނިސްޓްރީގައި ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތް  ންދަވާ  ފަހު މިހާރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ރަޝީދު،  އިން  ންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ހުސަ ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިޓްޕެސްޓާމިނޭޓަރސް ޕްރައިވެ

މެރިން ރިސޯސަސްގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އާދަމް މަނިކު ގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
 .  ރަޝީދު މޫސާ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ  އިންކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙުސަހެލްތް ޑިވިޝަންގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑައިރެ  ސްކޫލް

ދިޔަ މި ޕެނެލް ޑިސްކަޝަން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް    ތަކެއް ލިބިގެން  ގިނަ މައުލޫމާތު

ގެނެސް ޑިސްކަޝަނަދެއް  ވަގުތުން  ޕެނެލް  މެރިން  ށް  ވާފައެވެ.  އެންޑް  އެގްރިކަލްޗަރ  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ފަހު 
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އެންޑް   ޒަރިސޯސަސް  އަލްފާޟިލާ  ވަނީ  ޙީވަ  ޙާއެގްރިކަލޗަރ  ތައްޔާރު  FAOދު  ޖެންޑަރ    އިން  "ކަންޓްރީ  ކޮށްފައިވާ 

 އެވެ.   އެސެސްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ދަ ރޫރަލް ސެކްޓަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ނެރެދެއްވާފަ

ޑިސްކަޝަންއަށް ތަރައްޤީ   ޕެނެލް  ދާއިރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  މިނިސްޓަރ  ފަހު 
އަޅުއްވާ  އަލި  ވަނީ  މައްޗަށް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ަބއެއް  މުހިންމު  ނިންމަވާފައިވާ  ކުރައްވަން  މިނިސްޓްރީން    ކުރެއްވުމަށް 

ލައްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ހަމަ އަގު ނުލިުބމާއި، ތަކެތި މާކެޓް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް 
ދިނުމަށާއި ދަނޑުވެރިން   ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި ގަސްކާނާ އާއި މުޑުވައް ފޯރުކޮށް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި  

ކަމަށާއި،    އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރުމަށް، އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
ތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު އިތުރު ހަރުފަ

ކަމަށާއި  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ފެށުމަށް  ރާއްޖޭގައި  މަޝްރޫޢެއް  ޮބޑު  ދާއިރާގެ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އެހީގައި 

 މިނިސްޓަރ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.     ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަަބރުވެސްދާނެ  ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން  2020އެމަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  
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  ޖަލްސާ ސެމިނަރ ވޯރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންތައް ބައިވެރިވި   8
ވަޑާއިގެންނެވި   ބައިވެރިވެ 

 ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި މަޤާމް 
 ދެއްވި ފަރާތް:  އެހީ

ފަރާތް /    ބޭއްވި
 އިންތިޒާމް ކުރިފަރާތް 

 # ނަން  ޖަލްސާ/ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްގެ  ޤައުމު  ތާރިހް 

ޑރ. މުހައްމަދު ޝިހާމް 
އާދަމް )ޑިރެކްޓަރ 

މުހައްމަދު   ޖެނެރަލް(
އަހުސަން )ސީނިއަރ 
 ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

 އޯ.އައި.އީ އޯ.އައި.އީ
 15-16 

ޖެނުއަރީ 
2019 

 ޓޯކްޔޯ، ޖަޕާން 
ފީޑް  އޯ.އައި.އީ ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން އެނިމަލް

 ސޭފްޓީ
32 

ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ 
 )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

11- 15 
ފެްބރުއަރީ 
2019 

 މަޕޫޓޯ، މޮޒަމްީބކް

  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ވޯރކްޝޮޕް އޮން މޮނިޓަރިންގް،

ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސާރވިއެލެންސް އަދި  
އޮފް   ވޯރކިންގޕާރޓީ އޮން ދި އިންޕްލިމެންޓޭޝަން

 ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް މެޝަރސް

25 

އަހުމަދު ރާޝިދު 
)ސީނިއަރ ރިސަރޗް  

 އޮފިސަރ(

ނެޓްވޯރކް އޮފް 
އެކުއަކަލްޗަރ  

  ނެޓްވޯރކް

ނެޓްވޯރކް އޮފް 
އެކުއަކަލްޗަރ  

  ނެޓްވޯރކް

ފެްބރުއަރީ  13
2019 

 ެބންގކޮކް،ތައިލެންޑް.
ދި ސާރޗް ކޮމިޓީ ފޮރ ސިލެކްޝަން އޮފް 

    އޮފް ނާކާ ނެކްސްޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
26 

އައިމިނަތު ޝަރީފް 
)ސީނިއަރ ޕޮލިސީ  
 އެގްޒެކަޓިވް( މަރިޔަމް

ސިމްލާ )ސިނިއަރ  
 ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

   )އެފް.އޭ.އޯ(

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

   )އެފް.އޭ.އޯ(

 13-12 
ފެަބރުއަރީ 
2019 

އަޑިސް އަޑާާބ،  
 އިތިއޯޕިއާ.

 15  އެފް.އޭ.އޯ ފުޑް ސޭފްޓީ ކޮންފަރެންސް.

ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ 
 )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

 ސަރުކާރު ަބޖެޓް އިން
އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ފަންޑް ފޮރ 

14-15 
ފެްބރުއަރީ 
2019 

 18  ވަނަ އިފާޑް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް. 42   ރޯމް،އިޓަލީ
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އެގްރިކަލްޗުރަލް  
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  
ވޯލްޑް ވައިޑް ފަންޑް  

 -ފޮރ ނޭޗަރ 
 ޕާކިސްތާން

ވޯލްޑް ވައިޑް ފަންޑް  
 -ފޮރ ނޭޗަރ 
 ޕާކިސްތާން

26-28 
ފެްބރުއަރީ 
2019  

 ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން. 
 ޑަްބލިއު.ޑަްބލިއު.އެފް. ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް އޮން

ސީ.އެމް.އެމްސް ޓު ްބރިޖް ޑިވެލޮޕިންގ 
  އެގްރީމެންޓްސް،  މަލްޓިލެޓްރަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް

56 

މަރިޔަމް ސިމްލާ )ސީނިއަރ  
ރިސަރޗް އޮފިސަރ( މަލީހާ 

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ( ) ހަލީމް

އިންޑިއަން އޯޝަން 
ޓޫނާ ކޮމިޝަން،  
ސަރޓިފިކެޓް 

 ރިޓެންޝަން ފަންޑް 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

 15 - 10  

 2019މާރޗް 
 ސީޝެލްސް 

މީޓިންގ، ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އޮން  16ޖީ.
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އޮން  އެލޮކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ،

 ޕަރފޮމަންސް ރިވިއު 
24 

ހައްވާ ރައުފަތު ނިޒާރު 
    )ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

މާރޗް  14-12
2019  

 ެބންކޮކް، ތައިލެންޑް.
އޮން ޭބ އޮފް ބެންގަލް ލާޖް މެރިން އެކޯ   ވޯރކްޝޮޕް

ކޮމިޓީ  ސިސްޓަމް އެންޑް ފަރސްޓް ސްޓިއަރިންގ
   މީޓިންގ

6 

އައިޝަތު އަޒްލާ ) 
  ވެޓެރިނަރީ އެސިސްޓެން(

ނެޓްވޯރކް އޮފް 
އެކުއަކަލްޗަރ  

  ނެޓްވޯރކް

ނެޓްވޯރކް އޮފް 
އެކުއަކަލްޗަރ  

  ނެޓްވޯރކް

މާރޗް  25-29
2019 

 ގުއަންޒޫ، ޗައިނާ
ނެޓްވޯރކް އޮފް އެކުއަކަލްޗަރ ސެންޓަރ އިން 

ނާކާ(ގެ ތިރީސް ވަނަ ) ޕެސިފިކް-އޭޝިއާ
  ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް މީޓިންގ 

27 

 ނޭޝަންސްޔުނައިޓެޑް  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް  
  5-މާރޗް  25 

 2019އެޕްރީލް 
 ނިއުޔޯރކް

ދެވަނަ އިންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް ކޮންފަރެންސް އޮން 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީގަލީ ަބއިންޑިން  އެން

 އިންސްޓުރުމެންޓް އަންޑަރ ދި ޔުނައިޓެޑް

 ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން. 

1 

ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިއާ 
  )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

ސީރޯ  
 )ސީ.އެސް.އައި.އާރު.އޯ( 

ސީރޯ  
 )ސީ.އެސް.އައި.އާރު.އޯ( 

އެޕްރީލް  4 - 2
2019 

ކޭޕްޓައުން، ސައުތު 
 އެފްރިކާ.

ދެވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ަބޔޯރީޖަނަލައިޒޭޝަން 
 ވޯރކްށޝޮޕް.

9 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އަހުމަދު ރާޝިދު 
)ސީނިއަރ ރިސަރޗް  
 އޮފިސަރ( އަހުސަން

މުހައްމަދު )ޕްރޮގްރާމް  
 އޮފިސަރ(

 އޯ.އައި.އީ އޯ.އައި.އީ
އެޕްރީލް  9-11

2019 
ެބންގކޮކް،  
 ތައިލެންޑް

 ޕެސިފިކް ވޮރކްޝޮޕް އޮން -ވަނަ އޭޝިއާ  8

ސެކްޓޯރަލް ކޮލެްބރޭޝަން އެޓް ދި އެނިމަލް -މަލްޓި
   އިންޓަރފޭސް އިކޯސިސްޓަމް -ހިއުމަން  -

29 

  
ސައުތު ވެސްޓް 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ފިޝެރީ ކޮމިޝަން

ސައުތު ވެސްޓް 
އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ފިޝެރީ ކޮމިޝަން

އެޕްރީލް  9-11
2019. 

ެބންގކޮކް،  
 ތައިލެންޑް

 ޕެސިފިކް ވޮރކްޝޮޕް އޮން -ވަނަ އޭޝިއާ  8

ސެކްޓޯރަލް ކޮލެްބރޭޝަން އެޓް ދި އެނިމަލް -މަލްޓި
   އިންޓަރފޭސް، ، އިކޯސިސްޓަމް -ހިއުމަން  -

51 

ހައްވާ ރައުފަތު ނިޒާރު 
 )ރިސަރޗް އޮފިސަރ( 

ރީޖަނަލް 
އިންޓިގްރޭޓެޑް މަލްޓި  
ހެޒަރޑް އަރލީ  

 ވަރނިންގް ސިސްޓަމް

ރީޖަނަލް 
އިންޓިގްރޭޓެޑް މަލްޓި  
ހެޒަރޑް އަރލީ  

 ވަރނިންގް ސިސްޓަމް

 22-23 
 2019އެޕްރީލް 

 ކަތަމަންޑޫ، ނޭޕާލް. 
ސާދަ ވަނަ ކްލައިމެޓް ސާރވިސަސް ޔޫޒާރސް  

  ފޯރަމް،
37 

ސިނާން ހުސެއިން 
)ޑައިރެކްޓަރ( އައިމިނަތު 

  ލުްބނާ )ސީނިއަރ

 އެކުއަކަލްޗަރ އޮފިސަރ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

   )އެފް.އޭ.އޯ(

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

   )އެފް.އޭ.އޯ(

23-24 
 2019އެޕްރީލް 

ޖެނީވާ،  
 ސްވިޒަލެންޑް.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފޯރަމް އޮން ފުޑް  އެފް.އޭ.އޯ 
  ޓްރޭޑް ސޭފްޓި އެންޑް

16 

ހައްވާ ރައުފަތު ނިޒާރު 
 )ރިސަރޗް އޮފިސަރ( 

ސައުތު ވެސްޓް 
އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ފިޝެރީ ކޮމިޝަން

ސައުތު ވެސްޓް 
އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ފިޝެރީ ކޮމިޝަން

24-26 
އެޕްރީލް  
2019، 

 ސައުތު އެފްރިކާ،

 ކޭޕްޓައުން
ސިކްސްޓީން އިންޑިއަން އޯޝަން -ވަނަ ޖީ ވިހި

    ކޮސްޓަލް ސްޓޭޓް މީޓިންގ،
23 

 އެފް.އޭ.އޯ އެފް.އޭ.އޯ  
  -އެޕްރީލް  30 
  2019 މެއި 1

ވާރޑެ،  އިލާ،
ޔުނައިޓެޑް 
 ސްޓޭޓްސް

 ތިންވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދި ވޯރކިންގ ގްރޫޕް އޮން

ފިޝަރީޒް ޔޫޒިންގ ފިޝް އެގްރިގޭޓިންގ 
 ޑިވައިސެސް. 

54 

މަރިޔަމް ވިޝާމާ  
 )ޑިރެކްޓަރ(

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

މެއި  8-10
2019. 

 ސެންޑިއާގޯ. ކެލިފޯނިއާ
ފެޑް ވޯރކިންގ ގްރޫޕް   ދެވަނަ ޖޮއިންޓް ޓޫނާ

 މީޓިންގ، 
21 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

މުހައމަދު އަނީސް 
)ސީނިއަރ ކަރަންޓިން 

 އޮފިސަރ(
 ސާކް ސާކް

ޖޫން  9-11
2019 

 ނޭޕާލް
ރީޖަނަލް އެކްސްޕާރޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން   ސާކް

  އެގްރިކަލްޗަރ ޔޫތު އެންޑް ވިމެން އިން
33 

އަހުމަދު ރާޝިދު 
)ސީނިއަރ ރިސަރޗް  

 އޮފިސަރ(

އިންޑިއަން އޯޝަން 
ޓޫނާ ކޮމިޝަން،  
ސަރޓިފިކެޓް 

 ރިޓެންޝަން ފަންޑް 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ކޮމިޝަން ޓޫނާ 

ޖޫން  9-21
2019 

އިންޑިއާ، ހައިދަރު 
 އާާބދު.

ވަނަ ސެޝަން އޮފް ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން  23
އިޓްސް އެސޯސިއޭޓެޑް   ޓޫނާ ކޮމިޝަން އެންޑް

  މީޓިންގްސް.
22 

މަރިޔަމް ޝަޖުއާ  
 )އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

އެންޑް  ފުޑް 
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ޖޫން  17-20
2019 

 ރޯމް، އިޓަލީ
އެކްސްޕާޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ސަސްޓެއިނަްބލް އެކުއަރކަލްޗަރ   އޮފް
  ގައިޑްލައިންސް.

8 

ހުސައިން ރާފިއު )ސީނިއަރ  
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ(  

ޝަޖުއާ   މަރިޔަމް
 )އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ( 

 އޯ.އައި.އީ އޯ.އައި.އީ
ޖޫން  17-18

2019 
 ޗިއަންގ މައި 

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ ފޮރ އޯ.އައި.އީ ނެޝަނަލް  
 ވެޓެރިނަރީ ލެޯބރެޓަރީސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް ފޮރ

30 

 ސަފާންސީ ސަފާންސީ  
ޖޫން  17-18

2019 
 ެބންކޮކް 

ރިޕްރެޒެންޓެޑް  ހައި އިމްޕެކްޓް އޮން އަންޑަރ 
ސެންސިޓިވް ފުޑް ސިސްޓަމް އިން   ނިއުޓްރިޝަން

 ސައުތު އޭޝިއާ
48 

 ސާކް ސާކް  
ޖޫން  22 -17

2019. 
ޗިއަންގ މައި،  

 ެބންގކޮކް 

ސާކް ރީޖަނަލް އެނިމަލް ހެލްތް ލެޯބރެޓްރީ 
ގުރޫޕް މީޓިންގ އަދި  ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ

ވޯލްޑް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިމްޕޯސިއަމް އޮފް ދި 
އޮފް ވެޓެރިނަރީ ލެބޯޓަރީ   އެސޯސިއޭޝަން

   ޑައިގްނޯސްޓިޝަން،،

45 
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މަރިޔަމް ވިޝާމާ  
 )ޑިރެކްޓަރ(

 ސަރުކާރު ަބޖެޓް އިން

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ޖޫން  29 -222
2019 

 14  ވަނަ އެފް.އޭ.އޯ ކޮންފަރެންސް. 41 ރޯމް، އިޓަލީ

  
ސާކް އަދި ސާކް  
އެގްރިކަލްޗަރ  

 ސެންޓަރ

ސާކް އަދި ސާކް  
އެގްރިކަލްޗަރ  

 ސެންޓަރ

ޖޫން  24-27
2019،  

 ބޫޓާން 
 ހަތަރުވަނަ ސާކް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓީރިއަލް

  މީޓީންގ އެންޑް އިޓްސް ޕްރޮސީޑިންގް އޮން
42 

މުހައްމަދު ޝިމާލް 
)ސީނިއަރ ރިސަރޗް  

  އޮފިސަރ(، މަލީހާ ހަލީމް

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ( )

 އިންފޯ ފިޝް  އިންފޯ ފިޝް 
ޖުލައި  1-4

2019 
މެލޭޝިއާ،  
 ކުއަލަލަމްޕޫރު.

ވަނަ އިންފޯފިޝް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒްރީ ޯބޑު   32
، މެލޭޝިއާ،  2019ޖުލައި  4-1މީޓީންގ، 

  ކުއަލަލަމްޕޫރު.
2 

  
އިންޓަރނޭޝަނަލް  

ސެންޓަރ ފޮރ އެގްރޯ  
 ފޮރެސްޓްރީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ސެންޓަރ ފޮރ އެގްރޯ  

 ފޮރެސްޓްރީ

ޖުލައި  2-3 
2019 

 ނޭޕާލް، ކަތުމަންޑޫ. 
 ސައުތު އޭޝިއަން ކޮންފަރެންސް އޮން

 އެގްރޯފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ފޮރެސްޓްރީ ރިސަރޗް 
55 

 ސާކް ސާކް  
ޖުލައި  16-18

2019 
 ބަންގްލަދޭޝް. 

މަލްޓި ސެކްޓޯރަލް ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޮރ 
އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ތްރޫ އެކްސްޕަރޓް   ސާކް

   ކޮންސަލްޓޭޝަން، ،
43 

  
ސައުތު ވެސްޓް 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ފިޝެރީ ކޮމިޝަން

ސައުތު ވެސްޓް 
އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ފިޝެރީ ކޮމިޝަން

ޖުލައި  16-19
2019 

ރިޔޫނިއަން، ލަ 
 ފްރާންސް

 ސައުތު ވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް

 ވަނަ ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ 9ކޮމިޝަންގެ 
50 

 ސާކް ސާކް  
ޖުލައި  22-25

2019 
 އިންޑިއާ 

 ފެމިލީ ފަރމާސް ކޯޕަރޭޓިވް ޓު ހަންގަރ އެންޑް

ޕަވަރޓީ ތްރޫ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ފާމިންގި އިން 
 ސައުތު އޭޝިއާ، ،.

41 
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 ސާކް ސާކް  
ޖުލައި  23-24 

2019  
އިސްލާމް އާާބދު. 

 ޕާކިސްތާން
ސެވެންތު މީޓިންގ އޮފް ދި ސާކް ޗީފް ވެޓެރިނަރީ 

 އޮފިސަރސް ފޯރަމް 
46 

 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އާދަމް ޒިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ( 
19 – 30 

އޮގަސްޓް 
2019  

 ނިއުޔޯރކް

ގަވަރމެންޓަލް ކޮންފަރެންސް ތިންވަނަ އިންޓަރ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީގަލީ ަބއިންޑިން   އޮން އެން

 އިންސްޓުރުމެންޓް އަންޑަރ ދި ޔުނައިޓެޑް

   ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން.

3 

މުހައްމަދު ރިހުވާން 
)އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( 

މުހައްމަދު   އަޫބަބކުރު
 )އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

19-21 
އޮގަސްޓް 
2019 

 ެބންގކޮކް 
މީޓިންގް އޮފް ދަ އޭ.އެމް.އާރު ޓެކްނިކަލް  އެއް ވަނަ

 އޭޝިއާ.  އެޑްވައިޒަރ ގުރޫޕް ފޮރ ސައުތު

11 

 ސާކް ސާކް  
21-23 

އޯގަސްޓް 
2019 

 ސްރީލަންކާ

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން މީޓިންގ އޮން   ސާކް
އިންޓަރގްރޭޓެޑް  ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީ ސްޕެސިފިކް 

ޕްލާންޓް ނިއުޓްރިޝަން ސިސްޓަމް މޮޑިއުލްސް ފޮރ  
 އެންޑް ކްރޮޕިންގ ސިސްޓަމް  މޭޖަރ ކްރޮޕްސް

44 

 ސާކް ސާކް  
21-23 

އޯގަސްޓް 
2019 

 ސްރީލަންކާ

ސާކް ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން މީޓިންގ އޮން 
ސްޕެސިފިކް އިންޓަރގްރޭޓެޑް  ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީ

  ޕްލާންޓް ނިއުޓްރިޝަން ސިސްޓަމް މޮޑިއުލްސް ފޮރ

 މޭޖަރ ކްރޮޕްސް އެންޑް ކްރޮޕިންގ ސިސްޓަމް 

44 

ޑރ. މުހައްމަދު ޝިހާމް 
އާދަމް )ޑިރެކްޓަރ 

 ޖެނެރަލް( 

ޕްރޮސްޕެރިޓީ  ްބލޫ 
 ކޯލިޝަން 

ްބލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ  
 ކޯލިޝަން 

3 - 5 
ސެޕްޓެމްަބރ 

2019 

އޯކްލޭންޑް،  
 ނިއުޒިލެންޑް

ޑްރާފްޓިންގ ލެޖިސްލޭޝަން  -ްބލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ 
 ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނިންގ ވޯރކޮޝޮޕް ސަޕޯރޓް މެރިން

4 

 އެފް.އޭ.އޯ އެފް.އޭ.އޯ އާދަމް ޒިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ( 
 3 - 5 

 ސެޕްޓެމްަބރ

2019  
 ެބންގކޮކް. 

 ރީޖަނަލް ވޯރކްޗޮޕް ފޮރ ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ

އެންޑް ޭބ އޮފް ބެންގާލް )ސީޮބްބ( އޭރިއާ އޮން 
 ރައިޓްސް، ފިޝަރީޒް ޓެނިއުއަރ އެންޑް ޔޫޒަރ

35 
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މަރިޔަމް ވިޝާމާ  
 )ޑިރެކްޓަރ(

 ސާކް ސާކް
03 - 05 

ސެޕްޓެމްަބރ 
2019 

 ނޭޕާލް، ކަތުމަންޑޫ  
  ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓީންގ އޮންސާކް 

 "  ސީޑް ވިތައުޓް ޯބރޑަރ"
39 

  
އިންޑިއަން އޯޝަން 
ރިމް އެސޯސޮއޭޝަން  

 އަދި ސަރުކާރު 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ރިމް އެސޯސޮއޭޝަން 

4 - 5 
ސެޕްޓެމްަބރ 

2019 
 ޑާކާ، ބަންގްލަދޭޝް 

 ތިންވަނަ އައިއޯރާ ުބލޫ އިކޮނޮމީ މިނިސްޓީރިއަލް

 ކޮންފަރެންސް
53 

ޑރ. މުހައްމަދު ޝިހާމް 
އާދަމް )ޑިރެކްޓަރ 
ޝިފާޒް   ޖެނެރަލް( އަހުމަދު

)އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( 
ހައްވާ ރައުފަތު ނިޒާރު 
މަލީހާ   )ރިސަރޗް އޮފިސަރ(

 ހަލީމް)ރިސަރޗް އޮފިސަރ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

17 - 19 
ސެޕްޓެމްަބރ 

2019 
 ރޯމް 

 އޮޕްޝަންސް ޓު އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ދި 

އިކޯސިސްޓަމް އެޕްރޯޗް ޓު ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް 
 އިން ޓޫނާ. 

12 

ޑރ. މުހައްމަދު ޝިހާމް 
އާދަމް )ޑިރެކްޓާރ 

މުހައްމަދު   ޖެނެރަލް(
އަހުސަން )ސީނިއަރ 
ރިސަރޗް އޮފިސަރ (  

މުހައްމަދު ޝިމާލް 
ރިސަރޗް   )ސީނިއަރ
 އޮފިސަރ(

ރީޖަނަލް 
އިންޓިގްރޭޓެޑް މަލްޓި  
ހެޒަރޑް އަރލީ  

 ވަރނިންގް ސިސްޓަމް

ރީޖަނަލް 
އިންޓިގްރޭޓެޑް މަލްޓި  
ހެޒަރޑް އަރލީ  

 ވަރނިންގް ސިސްޓަމް

24 - 25 
ސެޕްޓެމްަބރ 

2019. 
 ކެރަލާ އިންޑިއާ 

 ސީޒަނަލް ކްލައިމެޓް އައުޓްލުކްސައުތު އޭޝިއަން 

އެންޑް ކްލައިމެޓް ސަރވިސަސް   15-ފޯރަމް 
 ޔޫޒަރސް ފޯރަމް 

36 

އާދަމް ޒިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ(، 
އަހުސަން މުހައްމަދު 

 އޮފިސަރ(  )ޕްރޮގްރާމް
 އީ.ޔޫ ކޮމިޝަން ސަރުކާރު ަބޖެޓް އިން

25 - 26 
ސެޕްޓެމްަބރ 

2019 

ބެލްޖިއަމް،  
 ުބރުސަލްސް

މީޓީންގ އޮން ދި ކޯޕަރޭޝަން   -ކޮމިޝަން އީ.ޔޫ 
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން އެންޑް ދި  ބިޓްވީން ދި

 ރިޕަްބލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދި ފައިޓް
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އެގެއިންސްޓް އިއްލީގަލް، އަންރިޕޯރޓެޑް އެންޑް  
 އަންރެގިއުލޭޓެޑް ފިޝިންގެ 

 އީ.ޔޫ ކޮމިޝަން  ސަރުކާރު ަބޖެޓް  
25 - 26 

ސެޕްޓެމްަބރ 
2019 

ބެލްޖިއަމް،  
 ުބރުސަލްސް.

 މީޓީންގ އޮން ދި ކޯޕަރޭޝަން -އީ.ޔޫ ކޮމިޝަން 

ބިޓްވީން ދި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން އެންޑް ދި 
ފައިޓް  ރިޕަްބލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދި

އެގެއިންސްޓް އިއްލީގަލް، އަންރިޕޯރޓެޑް އެންޑް  
   ފިޝިންގެ، ، އަންރެގިއުލޭޓެޑް

49 

އަހުމަދު ރާޝިދު 
)ސީނިއަރ ރިސަރޗް  

 އޮފިސަރ(

ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ޓްރީޓީ އޮން ޕްލާންޓް  
ޖެނެޓިކް ރިސޯސަސް  

ފުޑް އެންޑް   ފޮރ
 އެގްރިކަލްޗަރ 

ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ޓްރީޓީ އޮން ޕްލާންޓް  
ޖެނެޓިކް ރިސޯސަސް  

ފުޑް އެންޑް   ފޮރ
 އެގްރިކަލްޗަރ 

8- 10 
އޮކްޓޫަބރ 
2019 

 ދިއްލީނިއު  

ރީޖަނަލް ޕްރިޕްރޭޓަރީ މީޓންގ ފޮރ ދި އެއިޓްތް 
ގަވަރނިންގ ޮބޑީ އޮފް ދި   ސެޝަން އޮފް ދި

  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރީޓީ އޮން ޕްލާންޓް ޖެނެޓިކް

 ރިސޯސަސް ފޮރ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

34 

އަހުމަދު އަރީޝް 
)އެސިސްޓެންޓް ކަރަންޓީން  

 އޮފިސަރ(

ޭބ އޮފް ެބންގާލް  
 ޕްރޮގްރާމް 

ޭބ އޮފް ެބންގާލް  
 ޕްރޮގްރާމް 

 14 - 15 
 އޮކްޓޫަބރ

2019  
 އިންޑިއާ، ޗެންނާއި.

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން ޓު ޑިސްކަސް  
ރީޖަނަލް ޕްލޭން އޮފް އަ  ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އަ

 އެކްޝަން ޓު ކޮމަބެޓް އައި.ޔޫ.ޔޫ ފިޝިންގ. 
5 

  
ސަރުކާރު ަބޖެޓް އަދި  

އެގްރިކަލްޗަރ  ސާކް 
 ސެންޓަރ

ސަރުކާރު ަބޖެޓް އަދި  
ސާކް އެގްރިކަލްޗަރ  

 ސެންޓަރ

15-16 
އޮކްޓޫަބރ 
2019 

 ބަންގްލަދޭޝް. 
ތޭރަވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދި ގަވަރނިންގ ޯބޑު އޮފް 

  ސެންޓަރ،  ސާކް އެގްރިކަލްޗަރ
47 

ޝާފިޔާ ނައީމް )އެކުއަޓިކް 
ޕެތޮލޮޖިސްޓް( ހައްވާ 

ނިޒާރު)ރިސަރޗް   ރައުފަތު
 އޮފިސަރ(

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  
މެރިޓައިމް 
 އޮގަނައިޒޭޝަން

21-23 
އޮކްޓޫަބރ 

2019، 
   ސްޕެއިން.

މިނިސްޓިރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ފިޝިންގ  
އިއްލީގަލް، އަންރިޕޯޓެޑް،  ވެސެލް ސޭފްޓީ އެންޑް

  އަންރެގިއުލޭޓެޑް ފިޝިންގ.އެންޑް 
19 
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ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ 
 )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

 ސާކް ސާކް
23-25 

އޮކްޓޫަބރ 
2019 

ކޮލަމްޯބ،   
 ސްރީލަންކާ

ރީޖަނަލް އެކްސްޕަރޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން   -ސާކް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރ  އޮން ފޮސްޓަރިންގ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޮރ ސަސްޓެއިނަްބލް އެގްރިކަލްޗަރ 
 މެމްަބރ ކަންޓްރީޒް ސާކް

38 

މަރިޔަމް ޝަޖުއާ  
 )އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ( 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ރިމް އެސޯސޮއޭޝަން 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ރިމް އެސޯސޮއޭޝަން 

29 - 30 
އޮކްޓޫަބރ 
2019 

 އޮމާން، މަސްކަޓް
ހަރމޮނައިޒޭޝަން އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

އިން ދަ އައިއޯރާ   އެކުއަކަލްޗަރ އިނފޮރމޭޝަން
 މެމްަބރ ސްޓޭޓްސް

31 

ޑރ. މުހައްމަދު  
ޝައިނީ)މިނިސްޓަރ( ޑރ. 

ޝިހާމް  މުހައްމަދު
)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް( 

އަހުމަދު ޝިފާޒް 
)އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( 

 ޒިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ(  އާދަމް

އިންޑިއަން އޯޝަން 
ޓޫނާ ކޮމިޝަން،  
ސަރޓިފިކެޓް 

 ރިޓެންޝަން ފަންޑް 

އިންޑިއަން އޯޝަން 
 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

17 - 26 
އޮކްޓޫަބރ 
2019 

ސްޕެއިން، ސެން  
 ސެޭބސްޓިއަން.

ދިހަވަނަ ވޯރކިންގ ޕާޓީ އޮން މެތޮޑްސް އެންޑް  
ވޯރކިންގ ޕާރޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް  އެކާވީސް ވަނަ

    ޓޫނާ
20 

 އެފް.އޭ.އޯ އެފް.އޭ.އޯ  
 4 - 6 

ނޮވެމްަބރ 
2019. 

 ކޮޓޮނޫ، ެބނިން 
އީ.އޭ.އެފް ނަންސެން ޕްރޮގްރާމް ފޯރަމް އެންޑް 

 އޮން ގްލޯަބލް އިޝޫސް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ
52 

މުހައްމަދު އަނީސް 
)ސީނިއަރ ކަރަންޓިން 

 އޮފިސަރ(
 އެފް.އޭ.އޯ އަދި ނާކާ އެފް.އޭ.އޯ އަދި ނާކާ

5 - 7 
ނޮވެމްަބރ 

2019،  

ެބންގކޮކް،  
 ތައިލެންޑް.

ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ވޯރކްޝޮޕް އޮން 
ގަވަރނެންސް އޮފް އެކުއަކަލްޗަރ   ސްޓްރެންތެނިންގ

 ފޮރ ސަސްޓެއިނަަބލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ސައުތު

ޕެސިފިކް އެންޑް ޑިމޮގްރަފިކް ޗޭންޖެސް   -އޭޝިއާ
  އޭޝިއާ، އިން ފިޝިންގ ކޮމިއުނިޓީޒް އިން 

17 
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هللا އަްބދުރައުފިއްޔާ 
)ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

ވަފީރު  އޮފިސަރ( ޝިފާނާ
)އެސިސްޓެންޓް 

 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ(

 ސާކް ސާކް
ނޮވެމްަބރ   5-7

2019 
ޕާކިސްތާން، 
 އިސްލާމް އާާބދު.

ރީޖަނަލް އެކްސްޕޯޝަރ ވިޒިޓް ފޮރ 
ކޮމިއުނިޓީ ޭބސްޑް  ޕާރޓްނަރޝިޕް ޓު ސްޓްރެންތެން

  ސައުތު އޭޝިއާ،ސީޑް ސިސްޓަމް އިން 
40 

މަރިޔަމް ވިޝާމާ  
 )ޑިރެކްޓަރ(

އިކޮނޮމިކް އެންޑް 
ސޯޝަލް ކޮމިޝަން 
ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް  

 ދި ޕެސިފިކް 

އިކޮނޮމިކް އެންޑް 
ސޯޝަލް ކޮމިޝަން 
ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް  

 ދި ޕެސިފިކް 

12-15 
ނޮވެމްަބރ 
2019 

ސިޑްނީ، 
 އޮސްޓްރޭލިއާ

އެކައުންޓިންގ  ގްލޯަބލް ޑައިލޮގް އޮން އޯޝަން  
އެނުއަލް މީޓިންގ އޮފް ގްލޯަބލް   އެންޑް ދި ފަރސްޓް

 އޯޝަން އެކައުންޓްސް ޕަރޓްނަރޝިޕް.
10 

ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ 
 )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

 އޯ.އައި.އީ އޯ.އައި.އީ
11- 14 

ނޮވެމްަބރ 
2019، 

 ާބލީ، އިންޑޮނޭޝިއާ. 
ނެޝަނަލް  ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް ފޮރ އޯ.އައި.އީ 

  އެނިމަލް ވެލްފެއަރ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް ފޮރ
28 

މަރިޔަމް ވިޝާމާ  
 )ޑިރެކްޓަރ(

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

ފުޑް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ  
އޯގަނައިޒޭޝަން 

 )އެފް.އޭ.އޯ( 

18-21 
ނޮވެމްަބރ 
2019 

ނިއު ދިއްލީ،  
 އިންޑިއާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން  އައްވަނަ
  ސްޓެޓިސްޓިކްސް.  -އެގްރިކަލްޗަރ

13 

  
އިންޑިއަން އޯޝަން 

 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 
އިންޑިއަން އޯޝަން 

 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

27 - 30 

ނޮވެމްަބރ 
2019 

 ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން. 
ވޯކިންގ ޕާޓީ އޮން ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެންޑް 
58 

  
އިންޑިއަން އޯޝަން 

 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 
އިންޑިއަން އޯޝަން 

 ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

02-06 
ޑިސެމްަބރ  

2019 
 59 ވަނަ ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ އޮފްދި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 22 ކަރާޗީ، ޕާކިސްތާން. 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ސަރުކާރު   

ވަނަ  44
އިންޓަރނޭޝަނަލް  

ކޮރަލް ރީފް 
 އިނިޝިއޭޓިވް 

2- 7 
ޑިސެމްަބރ  

2019 
 ޓައުންސް، ވިލް 

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް  44
 އިނިޝިއޭޓިވް ޖެނެރަލް މީޓިންގ. 

57 

 

 ކުރެވުނު އެގްރީމެންޓްތައް  9
 

  ހޯދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލް   ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް އިން ތަކެތި އަދި ހިދުމަތް  ވަނަ އަހަރު  2019
       

 އަގު
  މުއްދަތު

 ދުވަސް( )

 އެގްރިމަންޓް

ސޮއި ކުރި 
 ތާރީޙް 

 އަދަދު  ތަފްސީލް  އެގްރިމަންޓް ނަމްބަރ  އެގްރިމަންޓް ކުރި ފަރާތް 

           
124,379.37  

50 20-Feb-19 ްއިްނެވސްމަންޓް   ނަާވޒ (AGR)30-C/30/2019/2  ް1 ަގލްަވަނއިޒް ޗެއިނ 

           
144,117.60  

15 20-Mar-19  ިނަރު އެޗް އެމް ސަޕްލައ (AGR)30-C/30/2019/3  ް2 ޕޯލްޓްރީ އައިޓްމަސ 

             
27,070.00  

730 4-Apr-19  ްއާރކޭ އެލް ޯވކްޝޮޕ (AGR)30-C/30/2019/4  ި3 އެސް އެސް ތަކެތ 

           
145,750.00  

15 11-Apr-19 ްޓެކްސޯލް އިންެވސްމަންޓ (AGR)30-C/30/2019/5 
އަދި    މިނިސްޓްރީެގ ކަރަންޓް އަދި ނެޓްޯވކް )ފިޝަރީޒް

 އެްގރިކަލްޗަރ ފަޅި( 
4 

             
94,890.67  

7 3-Jun-19  ްމާސްޓަރ މައިްނޑ (AGR)30-A2/PRIV/30/2019/12 2  ް5 ލިސްޓް ހައިޑްރޯފޯނިކްސް އައިޓަމްސް ބ. މާޅޮސ 

  7 3-Jun-19  ްސަންޯވކ (AGR)30-A2/PRIV/30/2019/11 2  ް6 ލިސްޓް ހައިޑްރޯފޯނިކްސް އައިޓަމްސް ބ. މާޅޮސ 
           

102,099.00  
7 24-Jun-19  ްނޮިވނޮކްސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ (AGR)30-A2/PRIV/2019/20  ް8 ކަޅުހަން ބ. މާޅޮސ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

           
212,000.00  

10 17-Jul-19  ްގްރީން ސޭންޑ (AGR)30-A2/30/2019/07 
ޓްރެއިްންގ   ފައިލިންްގ ސިސްޓަމް ިވލިމާލެ ފިޝަރީޒް

 ސެންޓަރ 
9 

        
2,011,337.39  

45 29-Jul-19  ްއާނިފާ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ (AGR)30-A2/30/2019/07  ް10 އެމްއާރސީެގ އިމާރާތް މަރާމާތްކުރުނ 

           
310,000.00  

60 13-Jun-19  ްއުާގ ކޮްނސްޓްރަކްޝަނ (AGR)30-C/Priv/2018/16  ް15 އުާގ ކޮްނސްޓްރަކްޝަނ 

             
48,495.00  

50 24-Oct-19  ްއޭ.އެމް.އާރ މޯލްޑިްވސ (AGR)30-A1/30/2019/31  16 ފެންޑަރ 

           
258,693.00  

30 28-Oct-19  ްމާސްޓަރ މައިްނޑ (AGR)30-A1/30/2019/34  ި17 ޕާޓިޝަން ޖެހުން އެމް.އެމް.އާރ.އައ 

           
214,043.89  

15 20-Oct-19  ްމަނިކް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ (AGR)30-C/PRIV/2019/41  ު18 ފޯރުކޮށްދިުނން  އިރިޭގޝަނަށް ބޭނުްނާވ ތަކެތިރ. ފައިނ 

           
753,585.80  

30 3-Oct-19  ރޯސްވެއަރ (AGR)30-C/30/2019/41  19 މިނިސްޓްރީ ސާރވަރ 

           
215,127.00  

60 13-Jun-19  ްސިނެފ (AGR)30-C/PRIV/2019/15  ީ20 ފްލޯރިންްގ މިނިސްޓްރ 

           
200,700.00  

9 22-Sep-19 ްފިންޗ (AGR)30-C/PRIV/2019/26  ީ21 ސާރޭވކުރުމަށް ސަފާރ 

           
201,600.00  

9 22-Oct-19 ްފިންޗ (AGR)30-C/PRIV/2019/43  ީ22 ސާރޭވކުރުމަށް ސަފާރ 

           
743,643.00  

50 21-Oct-19  ްމާލެ ސަޕްލައިޒ (AGR)30-A1/30/2019/30  ީ23 ކަރަންޓީން ޔުނިޓަށް ސަފާރ 

             
89,040.00  

25 15-Sep-19  ްފޯސައިޓްސ (AGR)30-C/30/2019/20  ް24 ފޯރސައިޓްސ 

           
114,480.00  

365 2-Oct-19  ްއެސްޓޮނިޝ (AGR)30-A1/30/2019/27 
ހިްނާގ  ިވލިމާލޭަގއިމިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއާރސީ އަދި 

 ފިޝަރީޒް ޓްރެއިނިްނގ ސެންޓަރ ފޮޅާސާފުކުރުން 
25 

           
208,896.00  

28 6-Oct-19  ްހަނިމާދޫ އަރުތަ އިްނެވސްމަންޓ (AGR)30-C/PRIV/2019/40 ީ26 ޝެޑެއް އެޅުން  ހަނިމާދޫަގއި އިމާރާތެއް ރޫޅާލައި ފޯލްޓްރ 

             
31,005.00  

20 15-Oct-19  ރޯސްވެއަރ (AGR)30-A1/30/2019/28  27 އައިޓީއާ ުގޅޭ ޮގތުން ހޯދާ ހާރޑްެވއަރ 

           
234,286.50  

20 15-Oct-19  ްއަންދާތް އިްނެވސްމަންޓ (AGR)30-A1/30/2019/29  28 އައިޓީއާ ުގޅޭ ޮގތުން ހޯދާ ހާރޑްެވއަރ 

           
119,981.40  

45 2-Oct-19   (AGR)30-C/PRIV/2019/39  ް29 ސިލްަވރ ްގރޫޕ 

             
56,975.00  

60 9-Sep-19  ްޓްރަސްޓިްނގ (AGR)30-C/PRIV/2019/36 ް30 ޕެލެޓ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

           
212,331.99  

25 23-Sep-19  ްއެމް.އޭ. ސާރިވސަސ (AGR)30-A1/30/2019/21  ް31 ޑައިްވ އިކުއިޕްމަންޓްސ 

           
928,560.00  

24 4-Jul-19  ާސަންރައިޒް ކޮރޯނ (AGR)30-A1/30/2019/13 
ފެޑް، އެމްއާރސީ އަދި ޓްރެއިިނންްގ  )  ސެކިއުރިޓީ
 ސެންޓަރ( 

32 

 1800 per 
month  

24 16-Jul-19  ުއަލީ ޔަޝާއ (AGR)30-C/PRIV/2019/36  33 ސާޕްލާރ 

           
130,000.00  

50 13-Jun-19  ްއުާގ ކޮްނސްޓްރަކްޝަނ (AGR)30-C/PRIV/2019/16 
މެޭނޖްމަންޓް   ހަނިމާދޫ އެްގރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ޯވޓަރ

 ސިސްޓަމް 
34 

             
50,017.74  

3 10-Jul-19  ްބިޒްނެކްސ (AGR)30-A2/30/2019/19  ް35 ބ. މާޅޮސް ޓްރެއިނިންްގ އައިޓަމްސ 

           
215,421.36  

7 5-Aug-19 ްހިކާ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ (AGR)30/30/2019/20  ް36 އައިޕީ ފޯނ 

  އެްގރިމަންޓަގައި 

ހިމަނާފައިާވ  
    ރޭތްތަކާއި އެޮގތައް

365 8-Aug-19 ްޕޫލް ފިއުލ (AGR)30-C/30/2019/17  ް37 މަނިޔަފުއްޓައް ބޭނުްނާވ ފިއުލ 

           
434,176.00  

27 5-Aug-19  ްސަލްފަން ފިލްޓާރސ (AGR)30-C/30/2019/19  ް38 ެވޓްނަރީ ކްލިނިކް މަރާމާތު މަސައްކަތ 

           
490,071.07  

3 5-Sep-19  ްޕްރޮކްސީ ްގރޫޕ (AGR)30-C/30/2019/17 ް39 ފަރނީޝަރ އަދި އެހެނިހެން އިކުިވޕްމަންޓ 

           
719,793.00  

45 29-Jul-19  ްއައިޑީއެމް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ (AGR)30-c/30/2019/18  ް40 ކަރަންޓީން މަރާމާތު މަސައްކަތ 

$45,920    6-Nov-19  ް41 ލެޫގންސް ސައި  - ބާއްުވމަށް  2020އައިއޯސީ އެސ 
           

349,600.00  
1 2-Sep-19  ްޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާރސ (AGR)30-C/30/2019/23 19  ް42 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމ 

           
244,462.50  

30 30-Dec-19  ުބަހާރ (AGR)30-A1/30/2019/32 ް43 އިމްޕޯޓް ސަބްސްޓިޓުޓ 

             
96,778.00  

7 17-Sep-19  ރޯސްވެއަރ (AGR)30-C/PRIV/2019/38  ި44 ސާރވަރ އެމްއެމްއާރއައ 

$29,233.52  28 4-Nov-19  ްމަމްުނޒ (AGR)30-C/PRIV/2019/46 ް45 ކެމިކަލ 
           

477,000.00  
30 19-Nov-19  ްއިންޓަރލޮކ (AGR)30-A1/30/2019/35  ު46 އިރިޭގޝަން ސްޓޭންޑް: ރ. ފައިނ 

           
310,000.00  

60 29-Sep-19  ްއުާގ ކޮްނސްޓްރަކްޝަނ (AGR)30/30/2019/41 .47 ހަނިމާދޫ  ކަރަންޓް ވައިރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް : ހދ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

$3,281.00  18 28-Nov-19  ީޭގޓްޭވ ެވންޗާރސް އެފްޒެޑްސ (AGR)30-A1/PRIV/2019/53  ް48 ެވޓްނަރީ ކްލިނިކްއަށް ބޭނުްނާވ ބޭސ 
             

82,362.00  
10 2-Dec-19  ްކޮޓަން ޯވކްސ (AGR)30-A1/30/2019/38  ް49 ޓީޝާރޓް އެންޑް ކެޕްސް : މަސްވެރިްނެގ ދުަވސ 

           
535,848.02  

  1-Dec-19 ްލިކަމެކ (AGR)30-A1/30/2019/40  ް50 އީެވންޓް އޯަގނައިޒްކުރުން : މަސްެވރިްނެގ ދުަވސ 

           
252,000.00  

8 9-Dec-19 ްފިންޗ (AGR)30-A1/30/2019/39  ު51 ސަފާރީ: ގދ އަދި ގއ ެގ އަތޮޅ 

             
19,557.00  

30 21-Nov-19  ްމާސްޓަރ މައިްނޑ (AGR)30-A1/30/2019/34  ު52 ަގސް އިންދުމަށް ބޭުނންާވ ކަޅު ކޮތަޅ 

           
570,783.50  

30 21-Nov-19  ްމާސްޓަރ މައިްނޑ (AGR)30-A1/30/2019/33  ް53 ޔުނިގްރޯ ރަށްތަކަށް ސަޕްލައި ކުރުނ 

           
692,680.32  

730 31-Dec-19  ްއޭޖޭ އެންޓަރޕްރައިޒ (AGR)30-A1/30/2019/42 
ފެޑް، އެމްއާރސީ އަދި ޓްރެއިިނންްގ  )  ސެކިއުރިޓީ
 ސެންޓަރ( 

54 

        
3,996,264.65  

140 13-Nov-19  ޯވީއޭއެމްކ (AGR)30-PRIV/30/2019/48  ު55 އައިސްޕްލާންޓް ކ. ާގފަރ 

        
3,996,264.65  

140 13-Nov-19  ޯވީއޭއެމްކ (AGR)30-PRIV/30/2019/49  ީ56 އައިސްޕްލާންޓް ރ. މަޑުއްަވރ 

             
53,000.00  

25 8-Dec-19  ޯވީއޭއެމްކ (AGR)30-PRIV/30/2019/48 ު57 އީއައޭ  -އައިސްޕްލާންޓް ކ. ާގފަރ 

             
53,000.00  

25 8-Dec-19  ޯވީއޭއެމްކ (AGR)30-PRIV/30/2019/49  ީ58 އީއައިއޭ  -އައިސްޕްލާންޓް ރ. މަޑުއްަވރ 

ރުފިޔާއަށް  728.75
 ަގލެއް 

730 12-Aug-18  ީޕްރިޒަން ކޯޕަރެޓިްވ ސޮސައިޓ (AGR)30-C/PRIV/2016/13  ް59 އެންކަރ ބްލޮކްސ 

           
650,840.00  

30 19-Nov-19  ްމަނިކު ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑ (AGR)30-A1/30/2019/36 .60 ފައިނު، ޯވޓަރ ެވލް  ރ 

           
170,567.57  

55 2-Jul-19  ްނަާވޒް އިންެވސްމަންޓ (AGR)30-C/30/2019/2 ް61 ޗެއިން  ަގލްަވަނއިޒ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ  އޮފީހުގެ   10

1 0 .  އަހަރު ފެށުނުއިރު މިނިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމްތައް    1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިވިޜަން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ  1

 5 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   2

 1 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ    3

 2 އިނިސްެޕކްޓަރ  4

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 މިނިސްޓަރ  1

 1 ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  2

 5   އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ  3

 1 ޑިރެކްޓަރ ކޮމިއުނިކޭޝަން   5

 4 ޑިރެކްޓަރ  6

 2 ނާއިބް 7

 2 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   8

 1 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   9



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 1 ްޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  5

 3 ަޕރޗޭސިންގ އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް  6

 1 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ 7

 3 މަސައްކަތު 8

 1 ސީނިއަރ ޑޭޓާ ްޕރޮސެސިންގ އޮފިސަރ 9

 1 ސީނިއަރ ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  10

 1 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  11

 1 ސީނިޔަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ްޕރޮގްރާމަރ   12

 

    ސެކްޝަން ހިޔުމަން ރިސޯސަސް    ޑިވިޜަން/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ   1

 1 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   2

 1 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  3

 1 ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ   4

 5 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   5

 1 ސީނިޔަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ   6

 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން    ޑިވިޜަން/ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެ 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 1 ޑިރެކްޓަރ  1

 1   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 2

 1 ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ   3

 4 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  4

 1 ކޭޝިއަރ  5

 

 ލިސީ އެންޑް ކޯރޑިނޭޝަން ސެކްޝަން ޕޮ ޑިވިޜަން/  ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެ 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ    1

 1 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  2

 3      ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 3

 1     ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  4

 1   ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ 5

 1 އެސިސްޓެންޓް ޮޕލިސީ އެނަލިސްޓް  6

 1 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  7

 1 ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ  8

 2 ލީގަލް އޮފިސަރ  9

 

   ފިޝަރީޒް ޑިވިޜަން 

 ޑިވިޜަން/ ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ފިޝަރީޒް  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ  1

 1 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ  1

 3  އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ 2

 1   ސީނިއަރ ސްަޕވައިޒަރ 3

 1 އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ްޕރޮސެސިންގ އޮފިސަރ 4

 5 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  5

 1 އެކްޓެންޝަން އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް  6

 2 ރިސާރޗް އޮފިސަރ  7

 

  ޑިވިޜަން/ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން ފިޝަރީޒް 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 2 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  1

 2 ރިސާރޗް އޮފިސަރ    އެސިސްޓެންޓް 2

 1 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  3

 1 އޮފިސަރ ްޕރޮޖެކްޓް  4

 1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  5

 

   ޑިވިޜަން/ ފިޝަރީޒް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ފިޝަރީޒް  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 1 ޑިރެކްޓަރ  1

 1 ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  2

 2 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  3

 1 އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް އެކްޓެންޝަން އޮފިސަރ  4

   

 

 ޑިވިޜަން/ ފިޝަރިޒް ޓްރެއިނިންގ، އެކްޓެންޝަން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ފިޝަރީޒް  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ސީނިއަރ ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް  1

 1 ްޕރޮގްރާމް އޮފިސަރ  2

 4 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  3

 1 އެސިސްޓެންޓް އިންސްެޕކްޝަން އޮފިސަރ  4

 1 އެސިސްޓެންޓް ޮޕލިސީ އެނަލިސްޓް  5

 1 މަސައްކަތު 5

 1 އެސިސްޓެންޓް ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް  6

 1 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  7

 

 ޑިވިޜަން/ ފިޝަރީޒް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިޝަރީޒް  

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  1



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 2 ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  2

 2 ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  3

 2 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  4

 1 ސީނިއަރ ޓެކްނީޝަން  5

 1 އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން  6

 5 ޓެކްނީޝަން  7

 

 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  1

 1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  2

 1 އެސިސްޓެންޓް ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  3

 1 އިންސްެޕކްޓަރ  4

 1 މަސައްކަތު 5

 8 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  6

 3 އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ  7

 1 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  8

 1 ރިސާރޗް އޮފިސަރ  9

 1 ސީނިއަރ ބަޔޮލޮޖިސްޓް  10

 1 އެކުއަޓިކް ެޕތެއޮލޮޖިސްޓް  11



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 1 އެކުއަކަލްޗަރިސްޓް  12

 1 ސީނިއަރ އެކުއަރކަލްޗަރ އޮފިސަރ  13

 2 ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ  14

 2 ކައްކާ  15

 1 މެކޭނިކް  16

 1 މަސައްކަތު 17

 1 ލޯންޗް ޑްރައިވަރ  18

 1 ފޯމަން   19

 

 އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޜަން  

 އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޜަން/ ޓްރެއިނިންގ އެކްޓެންޝަން އެންޑް އެޑެޕްޓިވް ރިސާރޗް 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  1

 7 އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ  2

 4 އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ 3

 1 ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރ  4

 5 ފީލްޑް އޮފިސަރ  5

 1 ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ  6

 2 ކައްކާ  7

 5 މަސައްކަތު 8



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 4 ވޮޗަރު  9

 

 އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޜަން/ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓް 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 ޑިރެކްޓަރ   1

 1 ްޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ  2

 3 އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ  3

 2 އެސިސްޓެންޓް ްޕލާންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ  4

 1 ވެޓިރިނޭރިއަން  5

 1 އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ 6

 1 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  6

 1 ވެޓްރިނަރީ އެސިސްޓެންޓް   7

 1 ސީނިއަރ ކަރަންޓީން އޮފޮސަރ  8

 1 މެނޭޖަރޑެޕިއުޓީ  9

  5 އެސިސްޓެންޓް ކަރަންޓީން އޮފިސަރ  10

  1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  11

  2 މަސައްކަތު 12

 

 އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޜަން/ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ޑައިވާރސިފިކޭޝަން 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 1  ޑިރެކްޓަރ  1

 3              އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 2

 2 އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ  3

 1 ސީނިއަރ އެގަރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ  4

 1 ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   5

 1 ްޕލާންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ  6

 1 ީސިނައރ ީފްލްޑ ޮއިފަސރ  7

 1 އިކޮނޮމިސްޓް  8

  1 ސްޓިސްޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް  9

  1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  10

  1 މަސައްކަތު 11

  1 ފީލްޑް އޮފިސަރ   12

 

 އަންއިންހެބިޓަޑް އައިލެންޑް އެންޑް ލެގޫން ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 ޢަދަދު  މަޤާމްގެ ނަން  ނަންބަރު 

 1 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  1

 3 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސީނިއަރ  2

 1 ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ  3

 1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  4

 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 އަހަރު ތެރޭގައި މަޤާމްތަކަށް އައި ަބދަލު  10.2

 

މަޤާމްގެ   ވީގޮތް  ސެކްޝަން   / މަޤާމް   ތާރީޚް 
 ޢަދަދު 

 ބާކީ 

ޑިވިޜަން/   2019/ 27/02 ފޮރެސްޓްރީ  އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ  އެގްރިކަލްޗަރ 
 އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް އެޑަްޕޓިވް ރިސާރޗް ސެކްޝަން 

 1 1 އުފެއްދެވި 

ޓްރެއިނިންގ   2019/04/30 ޑިވިޜަން/  ފޮރެސްޓްރީ  އެންޑް  އެގްރިކަލްޗަރ 
 އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް އެޑަްޕޓިވް ރިސާރޗް ސެކްޝަން 

 1 1 އުފެއްދެވި 

މެރިން   2019/ 16/05 ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   / ޑިރެކްޓަރ  އެގްޒެކްޓިވް 
 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 1 1 އުފެއްދި 

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން   2019/ 17/06
 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 2 1 އުފެއްދި 

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން   2019/ 18/06
 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 3 1 އުފެއްދި 

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން   2019/ 25/05
 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 4 1 އުފެއްދި 

އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން   2019/ 08/07
 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 5 1 އުފެއްދި 

މެރިން   2019/ 14/07 ފިޝަރީޒް،  އޮފް  ކޮމިއުނިކޭޝަން/މިނިސްޓްރީ  ޑިރެކްޓަރ 

 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 2 1 އުފެއްދި 

އެސިސްޓެންޓް ަޕރޗެސިންގ އޮފިސަރ/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް   2019/ 14/07
 މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަން، ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  

 1 1 އުވާލެއްވި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   2019/ 15/07  / އޮފިސަރ  ްޕރޮކިޔުމެންޓް  އެސިސްޓެންޓް 
 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޜަން، ބަޖެޓް އެންޑް  

 1 1 އުފެއްދެވި 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 1 1 އުފެއްދެވި  މަސައްކަތު/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން  2019/ 25/07

އެންޑް   2019/ 23/07 ްޕލޭނިންގ  ޮޕލިސީ   / އޮފިސަރ  ްޕރޮޖެކްޓް  ސީނިއަރ 
 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  

 1 1 އުފެއްދެވި 

ްޕރޮޑަކްޓް   2019/ 10/09 އެންޑް  ްޕރޮޑަކްޝަން  އެގްރިކަލްޗަރ  އޮފިސަރ/  ފީލްޑް 
 ޑއިވްސިފިކޭޝަން ސެކްޝަން  

 1 1 އުފެއްދެވި 

ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ / އަންއިންހެބިޓެޑް އައިލެންޑްސް އެންޑް ލެގޫން   2019/ 18/09
 ސެކްޝަން 

 0 1 އުވާލެއްވި 

އަންއިންހެބިޓެޑް  ސީނިއަރ   2019/ 18/09  / އޮފިސަރ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އައިލެންޑްސް އެންޑް ލެގޫން ސެކްޝަން 

 3 1 އުފެއްދެވި  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް   2019/ 21/11
 ސެކްޝަން 

 4 1 އުފެއްދެވި 

 

 ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރެވުނު މުވައްޒަފުން  
 

 ތާރީޚް  މަޤާމް / ސެކްޝަން  އެޑްރެސް  ނަން  ނަންބަރު 

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ / ފިޝަރީޒޒް   ގދ. ނަޑެއްލާ، އަތިރީގެ  އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ޙަސަން   1
 ކޮމްަޕލަޔަންސް ސެކްޝަން  

18-02-2019 

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ /    ގއ. ވިލިނގިލި، ވާދީއާގެ   ރައްޒާން ރަޝީދު  2
އެގްރިކަލްޗަރ ްޕރޮޑަކްޝަން އެންޑް ްޕރޮޑަކްޓް  

 ޑައިވްސިފިކޭޝަން ސެކްޝަން  

15-04-2019 

ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ/ މެރިން ރިސާރޗް   ގ. އަޑިމަގު  ޔޫސުފް ރިޟްވާން  3
 ސެންޓަރ  

17-04-2019 

އެސިސްޓެންޓް ަޕރޗެސިންގ އޮފިސަރ/   ދ. ބަނޑިދޫ، މުރަކަ  ފާތިމަތު އަފާ   4
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން  

1 

13-06-2019 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ / އަންއިންހެބިޓެޑް އައިލެންޑްސް   ގއ/ ވިލިނގިލި، ފިޔާތޮށިގެ  އިބްރާހީމް ސާލިމް   5
 އެންޑް ލެގޫން ސަރވިސަސް ސެކްޝަން 

03.07.2019 

އ. ްޕލާންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ / ްޕލާންޓް   ހދ. ވައިކަރަދޫ، އަލިގާ  ފާތިމަތު ޝައިފާ   6
 އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތު މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން  

09.07.2019 

ގދ. ހޯޑެއްދޫ،   މުޙައްމަދު ޙަމްދާން  7
 ހުސްނުހީނާގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމެންޓް  
 ސެކްޝަން  

11.07.2019 

 2019-08-01 މެކޭނިކް/ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ   ފ. މަގޫދޫ، އާބަހާރު  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް   8

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ/ ހިއުމަން   ހދ. ހަނިމާދޫ، އެއްގަމުގެ  އިސްމާޢީލް ނިޝާދު   9
 ރިސޯސް ސެކްޝަން  

21.10.2019 

ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ/ މޯލްޑިވްސް މެރިން   ސ. ހިތަދޫ، ބަޒަބާޒުގެ  ފިޝާމް  هللا ޢަބްދު 10
 ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  

12.11.2019 

ސީނިއަރ ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް/ ފިޝަރީޒް   ގ. ގްރީންލޮޖް ޙަސަން އަފްސަލް  11
 ޓްރެއިނިންގ އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް ްޕރޮމޯޝަން  

13.11.2019 

 

  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 އިން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުން 3.އެސް.ވަޒީފާ ަބދަލު ކުރެވުނު ޖީ 
ހުރި މަޤާމާއި   އެޑްރެސް  ނަން  #

 ސެކްޝަން 
މަޤާމާއި  ބަދަލު ކުރެވުނު  
 ސެކްޝަން 

 ތާރީޚް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   ބ. ހިތާދޫ، ކިނާރާ   ޞާއިމާ އިބްރާހީމް  1
ހިއުމަން ރިސޯސް   /

 ސެކްޝަން  

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ /  
 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން 

2019.01.03 

އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ /   ގއ. ކޮލަމާފުށި، ކުޅިކޮޑުގެ  ޤާސިތު މުޙައްމަދު  2
ޓްރެއިނިންގ، 

އެކްސްޓެންޝަނަ އެންޑް  
އެޑަްޕޓިވް ރިސާރޗް  

 ސެކްޝަން  

ސީނިއަރ އެގްރިކަލްޗަރ  
އޮފިސަރ / ޓްރެއިނިންގ،  
އެކްސްޓެންޝަނަ އެންޑް  
އެޑަްޕޓިވް ރިސާރޗް  

 ސެކްޝަން 

2019.02.27  

ރޭޓިވް  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓް ތ. ގުރައިދޫ، ޝާރާޒް   އައިޝަތު ރިޝްމީ   3
އޮފިސަރ/ ހިޔުމަން ރިސޯސް  

 ސެކްޝަން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/  
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ  
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

11-03-2019 

ސީނިޔަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ   ލ. އިސްދޫ، ގުލްތަރުޖަމާގެ  މަރްޔަމް ސިމްލާ   4
ޮޕލިސީ އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން  /

 ސެކްޝަން  

ޑިރެކްޓަރ ޮޕލިސީ އެންޑް  
 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  

19-06-2019 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ/   ހއ. ވަށަފަރު، އީރާނީސްވިލާ  އައިޝަތު ފަހީމާ   5
 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން 

ޑިރެކްޓަރ / ހިއުމަން ރިސޯސް  
 ސެކްޝަން  

24-06-2019 

ނާހިދު   6
 ޢަބްދުއްރައްޒާގު 

ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ /   ތ. ގާދިއްފުށި، އަންދަރުސަވާ 
އެގްރިކަލްޗަރ ްޕރޮޑަކްޝަން  

އެންޑް ްޕރޮޑަކްޓް  
 ޑައިވްސިފިކޭޝަން ސެކްޝަން  

އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮކިއުމަންޓް  
އޮފިސަރ/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  

އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް  
 ސެކްޝަން 

26-08-2019 

ލިސީ  ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ/ ޮޕ ހއ. ހޯރަފުށި، ކަސީދާގެ  ފާތިމަތު ނަސްރާ   7
އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން  

 ސެކްޝަން  

ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ/ ޮޕލިސީ  
 އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން 

17.10.2019 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުން  އިން  3ޖީ.އެސް.ވަޒީފާ ދެވިފައިވާ  
 

 ތާރީޚް  ސެކްޝަން  މަޤާމް  އެޑްރެސް  ނަން  #
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،   ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   މ. ާޕރކްލޭން، މާލެ   ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިއާ   1

މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  
 އެގްރިކަލްޗަރ 

08-01-2019 

 2019-04-23 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   ބ. ހިތާދޫ، ސުހާނީ   هللاނަޖުމާ ޢަބްދު 2
 16.05.2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ހ. ދާޔާގެ، މާލެ   ޚަދީޖާ ޢަލީ   3
4 

 
އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް   ހ. ވެލާވެލި  އަޙްމަދު ވާޞިފް  

 އޮފިސަރ
ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމެންޓް  

 ސެކްޝަން  
30-06-2019 

 17.06.2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ރ. މަޑުއްވަރީ، ހުސްނޫވިލާ   ޙުސައިން  هللا ނަޞްރު 5
 18.06.2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ނ.  މާޅެންދޫ، ގުލްބަކާގެ   ޝަހީދު  هللا ޢަބްދު 6
 26.06.2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ގއ. ނިލަންދޫ، ގުލްޝަމްގެ  މުޙައްމަދު ޝާން   7
 2019-05-23 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ   މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓް  މއ. ވިކްޓްރީ  ފާތިމަތު ހަނާ އާމިރު   8
 2019-05-26 އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޜަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ގ. މާވަސް  އިބްރާހީމް ޝަބާއު   9

މުޙައްމަދު ލަހުފާން   10
 މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް   ހ. ގްރީންމައުންޓެން 
 އޮފިސަރ  

ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމެންޓް  
 ސެކްޝަން  

23-06-2019 

ޓްރެއިނިންގ،  ފީލްޑް އޮފިސަރ   ހދ. ހަނިމާދޫ، ނަފާ   އަޙްމަދު އަފްރާސީމް  11
އެކްސްޓެންޝަނަ އެންޑް  

އެޑަްޕޓިވް ރިސާރޗް  
 ސެކްޝަން 

07-07-2019 

 2019-07-08 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ރ. ހުޅުދުއްފާރު، މުނާ   ޣިޔާޝް ޔޫސުފް   12
އެސިސްޓެންޓް ްޕލާންޓް   ، ކ. މާލެ 2070ނަންބަރު ދރ   ޔައީޝް  هللا ޢަބްދު 13

 ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ  

ްޕލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް  
 ހެލްތު މެނޭޖްމެންޓް  

29-07-2019 

 2019-07-24 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،  އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ޅ. ކުރެންދޫ، ރީހުއްޞަބާ   ޔާސިރު ޝަފީޤު  14



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އެސިސްޓެންޓް ްޕލާންޓް   ގދ. މަޑަވެލި، ސަވާ   އަފާޒް ޒާހިދު   15
 ްޕރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ  

ްޕލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް  
 ހެލްތު މެނޭޖްމެންޓް  

28-08-2019 

މަރްޔަމް ނަޝާތު   16
 هللا ޢަބްދު

ފިޝަރީޒް ކޮމްްޕލަޔަންސް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   ގދ. ހޯޑެއްދޫ، ހުސްނުހީނާގެ 
 ސެކްޝަން 

07-10-2019 

މަރްޔަމް އިނާޔަތު   17
 هللا އުބައިދު

ފީލްޑް އޮފިސަރ /   ހ. ތުވަރު، މާލެ 
 އެގްރިކަލްޗަރ 

ކްރޮްޕ ްޕރޮޑަކްޓް އެންޑް  
ްޕރޮޑަކްޓް ޑައިވިސިފިކޭޝަން  

 ސެކްޝާން  

17.11.2019 

އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް   ޅ. ހިންނަވަރު، ނިރޮޅުގެ  هللا ނަބީލާ ޢަބްދު 18
 އޮފިސަރ  

ފިޝަރީޒް އިންޑަސްޓްރިއަލް  
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް  

 ްޕރޮމޯޝަން  

25.11.2019 

މުއާވިން މުޙައްމަދު   19
 އާމިރު

 25.12.2019 މެނޭޖްމެންޓް ސަރވިސަސް   އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން   ގއ. ދާންދޫ، ދިރިމާގެ 

 

 

  



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

 2018  މަޢުލޫމާތު ސްކޮލަރޝިޕް ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މީހުންގެ   11
ޤަވާއިދުން  
ސަރުކާރަށް  
ޚިދުމަތް  
ކުރަންޖެހޭ  
  މުއްދަތު 
 )އަހަރު( 

ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރިތާރީޚާއި  
 އެނބުރި އައި ތާރީޚް 

 ކޯހުގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި މަޤާމް  ކޯސް އޮންނަ ތަނާއި މުއްދަތު 

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ  
 ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ނަން 

# 

 މުއްދަތު  ފުރި ތާރީޚް  އައި ތާރީޚް 
ކޯސް އޮންނަ  

 ތަން 
 ނަން  މަޤާމް 

1 
ފެބްރުއަރީ    16

2019 

10 
ފެބްރުއަރީ  
2019 

ފެބްރުއަރީ   12-15
2019 

 ޢާއިޝަތު އަޒްލާ  ވެޓެރިނަރީ އެސިސްޓެންޓް  ބޫޓާން 

ީޕ.ވީ.އެސް ާޕތްވޭ  
އޮރިއަންޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގ  
ވާރކްޝޮްޕ ފޮރ ސައުން  

 އޭޝިއާ

1 

1 
އޭްޕރީލް   13

2019 

23 
ފެބްރުއަރީ  
2019 

 

 

 

 

  - ފެބްރުއަރީ  24
  އޭްޕރީލް 13

2019 

 ޖަާޕން

 

 

 

 

 

 

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް  
 އޮފިސަރ

 ޝިފާނާ ވަފީރު 

 

 

 

 

 

  ސްކޭލް ސްމޯލް އެންޑް ޖެންޑަރ
  ފިޝަރީޒް 

  ފޮރ އެންޓަރްޕރެންނިއަރޝިްޕ
  ކޮމިއުނިޓީ  ފިޝިންގ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

2 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

1 
އޭްޕރީލް   21

2019 
އޭްޕރީލް   06

2019 
އޭްޕރީލް   08-21

2019 
 ޢާއިޝަތު ފަހީމާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އިންޑިއާ

ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމް އޮން  
 ގުޑް ގަވަރަނެންސް 

3 

1 
ޖޫން   15

2019 
މެއި   27

2019 
  މެއި 28-31
2019 

 މަރިޔަމް ވިޝާމާ ޑިރެކްޓަރ  ތައިލެންޑް 

  އެންޑް ސްޓެންޑަރޑައިޒްސްޑް
  ސަރވެލިއަންސް ހަރމަނައިޒްޑް

  ފޮރ މެތަޑްސް
  އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް

  ފުޑް  އިން ރެސިސްޓެންސް
  ސައުތް އިން އެނިމަލްސް

 އޭޝިއާ

4 

1 
ޖޫން   22

2019 
ޖޫން   2

2019 
ޖޫން   3-22
2019 

 އުއްމުކުލްޝޫމް  ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  ޖަާޕން

ކައުންޓަރ  ޮޕލިސީސް އެންޑް 
މެޝާރސް އެގެއިންސްޓް  
އިއްލީގަލް، އަން ރިޯޕރޓަޑް  
އެންޑް އަންރެގިއުލޭޓަޑް  
 )އައި.ޔޫ.ޔޫ( ފިޝިންގ 

5 

1 
މެއި   11

2019 

 

 

މެއި   5
2019 

މެއި   6-10
2019 

 ޓާރކީ 

ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް  
 އޮފިސަރ

 هللاރަޢުފިއްޔާ ޢަބްދު

ްޕރައިމް އިމްެޕކްޓް އިވެލުއޭޝަން  
 ކޯސް 

6 

 7 ޙުސައިން ފައިސަލް  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

1 

1 
ސެްޕޓެންބަރ  
2019 

އޯގަސްޓް   26
2019 

އޯގަސްޓް   27-31
2019 

 މަރިޔަމް އާޖިލާ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  އިންޑިއާ

ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ އޮން ގުޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ ްޕރެކްޓިސަސް  
)ގެްޕ( އިން ސައުތް އޭޝިއަން  

 ކަންޓްރީސް

8 

1 
7 

ސެްޕޓެންބަރ  
2019 

އޯގަސްޓް   31
2019 

ސެްޕޓެންބަރ   2-6
2019 

 ޢާއިޝަތު މާސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ތައިލެންޑް 
އެފެކްޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ  

 ސެކްރެޓެރީސް 
9 

1 
7 

ސެްޕޓެންބަރ  
2019 

އޯގަސްޓް   31
2019 

ސެްޕޓެންބަރ   2-6
2019 

 هللاޢަބްދުސުނީތާ  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  ތައިލެންޑް 
ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް  

 ޓްރެއިނިންގ 
10 

1 
ނޮވެންބަރ    24

2019 

17 
ނޮވެންބަރ  
2019 

ނޮވެންބަރ   19-23
2019 

 މަރިޔަމް އާޖިލާ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  ބަންގްލަދޭޝް 
ޕެސްޓިސައިޑް ރެސިޑުއު 

 އެނަލިސިސް
11 

1 
އޯގަސްޓް   12

2019 
ޖުލައި   21

2019 

  11  -ޖުލައި 22
 2019އޯގަސްޓް  

 މުޙައްމަދު އަޒްހީމް ސީނިއަރ ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  ޗައިނާ
ސެމިނަރ އޮން ަޕބްލިކް  

މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ އޮފިޝިއަލް  
 އޮފް މޯލްޑިވްސް 

12 

1 
ޖުލައި   26

2019 
ޖުލައި   19

2019 
ޖުލައި   21-25
2019 

 13 އެމްްޕލޯއީ ރިލޭޝަން އެޑްވާންސް  ޞާއިމާ އިބްރާހީމް  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  މެލޭޝިއާ 

 14 އަސިމާ ޢަލީ  ްޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  ތައިލެންޑް  1



 

 

2019އަހަރީ ރިޯޕރޓް   –އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
 

އޯގަސްޓް   10
2019 

އޯގަސްޓް   4
2019 

އޯގަސްޓް   5-9
2019 

 އަޙުމަދު ހައިކަލް  ފޯމަން
އިފެކްޓިވް ްޕރޮކިއުމަންޓް  

 މެނޭޖްމަންޓް
15 

1 
އޯގަސްޓް   10

2019 
އޯގަސްޓް   4

2019 
އޯގަސްޓް   05-9

2019 
 ތައިލެންޑް 

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް  
 އޮފިސަރ

 16 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  އިސްމާޢީލް ނިޝާދު 

1 
އޯގަސްޓް   10

2019 
އޯގަސްޓް   4

2019 
އޯގަސްޓް   05-9

2019 
 17 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  ޚަދީޖާ އިނާޔާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ތައިލެންޑް 

1 
ޖުލައި   22

2019 
ޖުލައި   20

2019 
ޖުލައި   21-25
2019 

 މެލޭޝިއާ 

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ  
 ްޕރޮގްރާމަރ 

 މުޙައްމަދު ފާތިހް 
އައިޓީ ސަރވިސަސް  
 މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ 

18 

އެސިސްޓެންޓް ކޮންޕިއުޓަރ  
 ޓެކްނީޝަން 

 19 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު 

1 
ޖުލައި   22

2019 
ޖުލައި   20

2019 
ޖުލައި   21-25
2019 

 ޝަފީޤާ ނަޢީމް ލީގަލް އޮފިސަރ  މެލޭޝިއާ 
ސްޓެރެޓެޖީ، ރިސްކްސް، 
ނެގޯޝިއޭޝަން އެންޑް  

 ލީޑަރޝިްޕ
20 

1 
އޯގަސްޓް   10

2019 
އޯގަސްޓް   08

2019 
އޯގަސްޓް   5-9

2019 
 ފާޠިމަތު ނަޞްރާ  ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  މެލޭޝިއާ 

ސަކްސަސްފުލް ްޕރޮޖެކްޓް  
 މެނޭޖްމަންޓް

21 

 22 އީނާސް ނަޞިރު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އިންޑިއާ 2019ޖުލައި  28 1
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 ޢާއިޝަތު ޒާހިޔާ  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  

ޓްރެއިނިންގ އޮން ކޮންޓްރެކްޓް  
 އެންޑް ްޕރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

23 

 24 ފާތިމަތު ޝައިއާ އޮފިސަރ އެކައުންޓްސް 

 25 މަރިޔަމް ސިމްލާ ޑިރެކްޓަރ 

2 
ޖަނަވަރީ   30

2020 
ޖުލައި   28

2019 

  2019ޖުލައި  29
ޖަނަވަރީ   29 –

2020 

 އިންޑިއާ
އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ  

 އޮފިސަރ
 ޒަކަރިއްޔާ އިބްރާހީމް 

ފިލްޑް އޮފިސަރ ޓްރެއިނިންގ  
 މޯލްޑިވްސް ްޕރޮގްރާމް ފޮރ 

26 

1 

 

އޮކްޓޯބަރ   24
2019 

އޮކްޓޯބަރ   5
2019 

އޮކްޓޯބަރ   6-12
2019 

 ޖަާޕން
އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ  

 އޮފިސަރ
 ޝަރީފާ ޢަލީ 

ޔަންގް ލީޑާރސް ޓްރެއިނިންގ  
 ްޕރޮގްރާމް 

27 

1 
20 

ޑިސެންބަރ  
2019 

14 
ޑިސެންބަރ  
2019 

16-18 
 2019ޑިސެންބަރ 

 ހައްވާ ރައުފަތު ނިޒާރު  އޮފިސަރ ރިސާރޗް  އެސް. އޭ ޔޫ.

  ފައުންޑޭޝަން  ނިޯޕން ދަ
  ޓު  ްޕރޮގްރާމް ޓްރެއިނިންގ
  ދަ  އިން ކެޕާސިޓީ ރިއިންފޯސް

  ދަ  އޮފް ކޮންޓެކްސްޓް
  އިންޓަރގަވަރމެންޓަލް 

  އެން އޮން ކޮންފަރެންސް
  ލީގަލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

  އިންސްޓްރުމެންޓް ބައިންޑިންގ
  ޔުނައިޓަޑް  ދަ އަންޑަރ
  އޮން ކޮންވެންޝަން  ނޭޝަންސް

28 
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  ދަ  އޮން ސީ ދަ  އޮފް ލޯ  ދަ
  އެންޑް ކޮންވަރޒޭޝަން
  އޮފ  ޔޫސް ސަސްޓެއިނަބުލް

  ޑައިވާރސިޓީ  ބަޔޮލޮޖީ މެރިން
  ބިޔަންޑް އޭރިއާސް އޮފް

 ޖޫރިސްޑިކްޝަން  ނޭޝަނަލް

- 
14 

ޑިސެންބަރ  
2019 

05 
ޑިސެންބަރ  
2019 

(05-06 
 2019 ޑިސެންބަރ

 ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިއާ  ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  އިންޑިއާ

  އިން ްޕރޮގްރާމް ޓްރެއިނިންގ
  ފޮރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީލްޑް

  ސެކްރެޓަރީސް ަޕރމަނަންޓް
  އޮފް  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އެންޑް

 މޯލްޑިވްސް  ދި

29 

1 
އޮކްޓޯބަރ   24

2019 
އޮކްޓޯބަރ   05

2019 
އޮކްޓޯބަރ   6-12

2019 
 ޖަާޕން

އެސިސްޓެންޓް އެގްރިކަލްޗަރ  
 އޮފިސަރ

 ޝަރީފާ ޢަލީ 
ޔަންގް ލީޑާރސް ޓްރެއިނިން  

 ްޕރޮގްރާމް 
30 
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ސެކްޝަނުން އެކްސްޓެންޝަން  އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ  އަހަރުގައ2019ި  ފިޝަރީޒް   ހިންގި  ވަނަ 

ހަރަކާތްތެރިވާ  ތަކުޕްރޮގްރާމް ސިނާޢަތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  މަސްވެރިންނަށާއި،  ދިވެހި  މަޤްސަދަކީ  މައިގަނޑު  ގެ 
ފުރިހަ އެންމެ  އޭގެ  ފައިދާ  ލިޭބ  މިސިނާޢަތުން  ގޮތުން  ފަރާތްތަކަށް  ދިނުމުގެ  ލިިބ  ގޮތުގައި  ތަމްރީނު މަ  ހިންގިފައިވާ 

އަދި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ މަސްވެރިން އެންވެރިކަން ކުރުމުގައި ދިވާމާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް   ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް   ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  މަސްވެރިން  މިނަމުގައި  ކުޑަކުރުން"  ހިރާސް  ކުރުމުގައި  "އެންވެރިކަން  މަދުކުރުމަށް 

 ހިންގުނެވެ. 

ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދަރިވަރުންމެރިން ސައިންސް މާއްދާ ކިޔަވަމުންދާ  ސްކޫލްތަކުގައި  ނަވީ  އަދި ސާ
ށް އަހުލުވެރިކުރުވުގެ މަޤްސަދުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަ  އެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި

އް ހިންގުނެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން އަހުލުވެރި " ގެ ނަމުގައި ކޭންޕ2019ެ" މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް  
މަސް ދަރިވަރުންނަށް  ނިންމާ  ދިނުމަށް  ކުރުމަށް ސާނަވީ ސްކޫލު  އުގަންނައި  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  ވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި 

  ގެންދެވުނެވެ.ސްކޫތަކުގައި " ލޯންޗް ޔުއަރ ކެރިއަރ އެޓް ފިޝަރީޒް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

މީގެ އިތުރުން ތުތިބޯވަދިލަމަސް ތަމްރީން ޭބއްވުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު  
ފޯރމުލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަބއެއް ފަރާތްތަކަށް އަދި ޅ. ނ އަދި މ.  

ޏަށް ދިމާވި  އެވެ. މިތަމްރީންތައް މެދުކަނޑާލީ ތަމްރީން ހިންގާ ދޯނި ކަމުގައިވާ "ރީދޫ އުރަހަ" ދޯންމިތަމްރީން ވަނީ ހިންގިފަ

 މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 ςπρωމެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް  12.1
 

މިމާއްދާލްތަކުގަސްކޫސާނަވީ  މިޕްރޮގްރާމަކީ   ސައިންސް"  "މެރިންގ  ދަރިވަރުން  އި  ނަށް ކިޔަވާ 
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް   އެދަރިވަރުން ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ އަމަލީ ތަޖުރިާބ ލިއްަބއ ދިނުމާއި

މިދާއިރާގައި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ފުރުޞަތު ތަކާއި، މި ސިނާއަތަށް އަންނަ ަބދަލުތަކުގެ  ،  ކުރުމާއި  ހޭލުންތެރި
މަސްވެރި އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ފޯރުކޮށް މައުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު  ވަސީލަތްތަކުގެ  ޒަމާނީ  ކުރާ  ބޭނުން   ކަމުގައި 

 ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތް  ςπρωމެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް  12.2
އަ ¶ މައްޗަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ސަލާމަތާއި،  ކަނޑުމަތީ  ކޭމްޕުގައި  ކޯސްޓް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްލިއަޅުވާލައި  މި  ގެ 

ތަންފީޒް މަސްވެރިކަމުގައި  މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން  ގާރޑުން   މިހާރު 
ވެއެވެ.    ލައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިކުރަމުންދާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި، ޤާނޫނު ތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާ
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  ގޮތް އަދި ީބޗް ސްލޯޕް   ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ބާނާނެ،  ލޫމާތާއި، ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތުކޮރަލް ރީފްގެ މައު

އެކްސްޕެރިމަ ހަދާނެގޮތުގެފަދަ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ   މަޢުލޫމާތު  ންޓްތައް  ރިސާރޗް  މެރިން  މޯލްޑިވްސް 
 ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެހީތެރިކަމާއެކު

ގެންގޮސްފަ ¶ ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  އެކުލެވޭ   އިމި  ސެޝަންތަކެއް  ޕްރެކްޓިކަލް  ސެޝަންތަކާއި،  ތިއަރީ  ވަނީ 
 ށެވެ.  ގޮތަ

 

 ( ςπρωއޮގަސްޓް  πς -πσ( އަދި ކ. ތުލުސްދޫ )  ςπρωޖުލައި   ρω – ςπކ. ހިންމަފުށި )  12.3
 

އަމާޒުސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް  މަސްވެރިކަމާއި، ކޮށްގެން    ކޫލުތަކުގައި މެރިންސައިންސް 

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން އުގަންނައިދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިާބ  

ހޯދައި  ކޫލުތަކުގައި  ސް ދަރިވަރުންނަށް  މިކިޔަވަމުންދާ  މަޤްޞަދުގައި  ސް  ދިނުމުގެ  ކޫލުތަކުގައި މިނިސްޓްރީން 
ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގަމުން އައި ފިޝް ކޭމްޕްގެ ނަން   ގެން ދަރިވަރުނަން އަމާޒު ކޮށްވަމުންދާމެރިންސައިންސް ކިޔަ

ނަމުގައި ހިންގުމަށް ނިންމާ ކޭމްޕް ހިންގުނެވެ.    ރީުބރޭންޑްކޮށް ވަނަ "މެރިން  1"މެރިން ސައިންސް ކޭމްޕް" ގެ 
ންމަފުށި އަދި ކ. ތުލުސްދޫގައި  މާލެ،  ދަތުރަކަށް ަބހާލައިގެން ކ. ހި  2ސައިންސް ކޭމްޕް" މިފަހަރު ހިންގާފައިވަނީ  

ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒް ކޮށްގެންނެވެ. މިކޭމްޕްގައި ކ. އެޓޯލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރގެ 
ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ަބއިވެރިވެފައި   ރެހެންދި ސްކޫލް، ޤާޒީ ސްކޫލް އަދި މުހިއްޔިންދީން ،އިތުރުން ހިރިޔާ ސްކޫލް

އަށް ކ. ހިންމަފުށީ ސްކޫލުގައެވެ.   2019ޖުލައި    20  –  19  . ފުރަތަމަ ކޭމްޕް ކުރިއަން ގެންގޮސްފައި ވަނީވެއެވެ
ަބއިވެރިވެފައިވަނީ   ގޮތަށް    35މިކޭމްޕްގައި  ހިމެނޭ  އަދި    17ަބއިވެރިން  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން   18އަންހެން 

ގެންދެވިފައިވަނީ   ކުރިއަށް  ކޭމްޕް  ދެވަނަ  ތުލުސްދޫ    2019އޮގަސްޓް    03  -02ދަރިވަރުންނެވެ.  ކ.  އަށް 
 23އަންހެން ދަރިވަރުން އަދި    33ަބއިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް    56މިކޭމްޕްގައި ަބއިވެރިވެފައި ވަނީ    ސްކޫލުގައެވެ.

 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނެވެ. 

   ކޭމްޕް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތް

ކޭމްޕް ފެށިގެންދިޔައީ ކޭމްޕްގެ ަބއިވެރިންނަށް ކ. ހުރާގައިވާ މެންގްރޫވްގެ ވަރަށް ތަފްސީލީ މައުލޫމާތާއެކު  ✓

 ދިރުންތައް ަބލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުދިން މެންގުރޫވްއަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ. އެތަނުގެ

ތު ކޭމްޕްގައި ަބއިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް ފިޝަރީޒް އެގްރިގޭޓް ޑިވައިސް )ފެޑް(އާ ެބހޭ މަޢުލޫމާފިޝިންގ   ✓
 . އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފައިވެއެވެ

މިކޭމްޕްގައި    މުހިއްމުކަން  އޭގެ  އަދި  ފައިދާ  އޭގެ   ސަަބުބތަކާ  މެނޭޖްކުރާ  ވަޞީލަތްތައް  މަސްވެރިކަމުގެ ✓
 . ދެވުނެވެ އޮޅުންފިލުވައި ަބއިވެރިންނަށް
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 ކަންތައްތައް   ހާދިސާއެއްގައި  ޙަރަކާތްތަކާއި ކަނޑުމަތީގެ  މަލީޢަ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ސަލާމަތާއި  ކަނޑުމަތީގެ ✓

 . ގެންދެވިއެވެ ކުރިއަށް ފަރާތުން ކޯސްޓްގާރޑްގެ. އެފް.ޑީ.އެން.އެމް ،ގޮތް ކުރަންވީ
ކުރާގޮތް ކޭމްޕްގެ   ✓ ޕޮރޮސެސިން އަދި ފިޝް ލޭންޑިން  ިބގް ފިޝް ފެކްޓްރީގެ  ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ 

 ވާނީ ދެވިފައެވެ.މަޢުލޫމާތު ކޭމްޕްގެ ަބއިވެރިނަށް ަބއިވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން މިކަމާގުޅޭ އިތުރު 
ކޮށްގެން ލޭނު މަސްވެރިކަން އަމަލީގޮތުން ކުރާނެގޮތް ކޭމްޕްގެ ަބއިވެރިނަށް   ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ✓

 ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ. 

ވަރު( ަބލާނެގޮތާއި،  ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ވޯޓަރ ކަރަންޓް )މޫދުގެ އޮއިއަދި ފަރުތަކާ    މަސްވެރިކަމާއި ✓

ފަރާއި މުރަކަ ެބލުމާއި އަދި ފަރުގެ ދިރުން ހުރިވަރު ދެގަތުމަށް ސާވޭ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމްޕަލްސް  

 ކޭމްޕްގެ ަބއިވެރިން އަމަލީގޮތުން  ނަށް އަމަލީގޮތުން ކިޔައިދެވި އެތަންތަން ނަގާނެ ގޮތް ކޭމްޕްގެ ަބއިވެރިން 

 ވާނެއެވެ. ކޮށްފައި

ވެރިންނަށް ީބޗް ސްލޯޕް، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް އެކްސްޕެރިމެންޓްތައް  ކޭމްޕްގެ ަބއި ✓

 .ކޭމްޕްގެ ތެރޭގައި ހެދިފައި ވާނެއެވެ

 ތުތި ޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖްރިާބ ކޭމްޕްގެ ަބއިވެރިންނަށް ދީފައިވާނެއެވެ. ✓

 ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް  12.4
 

މިޕްރޮގްރާމްގެ   އިންޑަސްޓްރީ(  ފިޝަރީޒް  އެޓް  )ކެރިއަރ  ޕްރޮގްރާމް،  ގައިޑަންސް  ކެރިއަރ 
ނިންމާ   ތަޢުލީމް  ޘާނަވީ  ފުރުޞަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ހުރި  ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުތަކުގެ 

 ނައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ހިމެނެވެ. ކަންކަން އުގަންސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދަރިވަރުންނަށް އަންގައި ދިނުމާއި މަ
އަހަރު  2019 ގެންގޮސްފައި  ސްކޫލަކަށް  1ވަނަ  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  މިޕްރޮގްރާމް    މި  ވެއެވެ. 
އި ގްރޫޕް މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މިއަހަރު ނީ ކްލާސް ރޫމް ޕްރެޒެންޓޭޝަނާވަ  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

ގައި    10ދާލް އެޑޯލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ )ކުޑަހުވަދޫ(ގެ ގްރޭޑް  ރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ  މިޕްރޮގް

އަންހެން އަދި   10ކިޔަވާ ދަރިވަރުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އެދަރިވަރުންނަށް އަމާޒް ކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން 

ރިވި އެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުން މިފްރޮގްރާމްގައި ަބއިވެ  5

 ދަށުން ހިންގާ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރީސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓާ ގުޅިގެންނެވެ. 

 

 ތުތި ޯބވަ ދިލަމަހުގެ ތަމްރީން ޕޮރޮގްރާމް 12.5
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ފުރިހަމަ އެންމެ  މުއްސަނދިކަން  ކަނޑުގެ  ބޭނުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ، ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ގޮތުގައި 

ސްކުއިޑް(   ެބކް  )ޑައިމަންޑް  ޯބވަދިލަމަހުގެ  ތުތި  ދިރިއުޅޭ  ސަރަހައްދުގައި  ފުން  މާކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގޮތުން ކުރުމުގެ  އާލާ  އަމާޒުކޮށްގެން  މަސްވެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ޝަޢުގުވެރިވާ  ދަސްކުރުމަށް  މިމަސްވެރިކަން 

ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ތުތި ޯބވަލިމަހުގެ   ހުޅުވާލުމާ  މުކޮށްންއާކޮށް  ތަމްރީން ދަތުރުތަކެއް ހިންގުމަށް ގަސްތު

 ވާނެއެވެ.  ޕޮރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ތަމްރީން

ކުރިއަށްމިތަމްރީންތައް މިމަސްވެރިކަން  ގެންދެވިފައި    ހާއްސަވަނީ  ކުރުމަށް  ކުރެވިފައިވާ     
 ނިކުމެ ަބއިވެރިންނަށް އަމަލީގޮތުން މިމަސައްކަތުގައި ަބއިވެރި މިނިސްޓްރީގެ ދޯނި "ރީދޫ އުރަހަ" ގައި ކަނޑަށް  

ތަމްރީން ކަޑާނެގޮތްވެސް  ބޯވަދިލަމަސް  ތުތި  ޭބނި  ަބއިވެރިން  މިގޮތުން  ަބއިވެރިވި   ކޮށްގެންނެވެ.  ތަކުގައި 

 ދެވިފައިވާނެއެވެ.  ަބއިވެރިންނަށް ދަސްކޮށް

މިމަ  އާލާމިގޮތުން  މިނިސްޓްރީން  ކުރުމަށް  ދޫކުރިތްތައްސްވެރިކަން  އަމާޒްކޮށް ފަ    ރާތްތަކަށް 
 06ގައެވެ. މިދަތުރުގައި    2019މާރޗް    10  –  08ޕްރޮގްރާމް ޭބއްވިފައިވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި    ފުރަތަމަ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ަބއިވެރިން ތަމްރީން

ފަރާ ފޯރމްލީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ަބއިވެރިވުމަށް  މިޕްރޮގްރާމްގައި  ހުޅުވާލުމުން  ތްތަކަށް އާމްކޮށް 

ަބއިވެރިން   10ގައި    2019ޖޫން    29ުބރަކަށް ބަހާލައިގެން، ފުރަތަމަ ދަތުރު    02އަމާޒްކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި  
ވަނަ ދަތުރު ޭބއްވުނީ ޅ އަތޮޅުން    3ކުރެވުނެވެ. މިތަމްރީންގެ    ަބއިވެރިން ތަމްރީން  8އަދި ދެވަނަ ދަތުރުގައި  

 2ތުން ޅ.ކުރެއްދޫ، ޅ. ނައިފަރު އަދި ޅ. ހިންނަވަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް  ފޯރމްލީ ފަރާއްތަކަށް ހާއްސަކޮށެވެ. މިގޮ

 ކުރެވުނެވެ. ަބއިވެރިން ތަމްރީން 07ޕްރޮގްރާމްގައި  ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީން 2019ޖުލައި 

ދަތުރު އަމާޒް  4މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ   ނަށެވެ. ނ. ކުރެވުނީ ނ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން  ވަނަ 
ން ވަރަށް ކުރިންސުރެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެދިފައިވާތީ ނ. މަނަދޫއިން މިތަމްރީންގައި މަނަދޫ ކައުންސިލު

 ވާނެއެވެ. އަށް ތަމްރީން ދެވިފައި 2019ޖުލައި  4 – 3ަބއިވެރިއަކަށް   17ަބއިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ 

 2ތިން މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ށު ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމުގެ މަރުން މ. ވޭވަމީގެ އިތު
  15ގޮތަށް    ގައި މ. ވޭވަށް އަދި މ. މަޑުއްވަރި ހިމެނޭ  2019ސެޕްޓެމްަބރ    18  –  17ދުވަސް މަތިން  

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  ދެވިފައި   ަބއިވެރިންނަށް  މިތަމްރީން  ޖުމްލަ    ވާނެއެވެ.  ތަމްރީން    81ތަކުގައި  ަބއިވެރިން 
އި  ކުރެވިފައި މީގެ  ަބއިވެރިވާނެއެވެ.  ކޭމްޕްގެ  ސައިންސް  މެރިން  ޯބވަދިލަމަސްވެރިކަން ތުރުން  ތުތި   ންނަށް 

 ވާނެއެވެ.  ކުރާނޭގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖްރިާބ ދެވިފައި

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޭބނުންކުރި ޕްރޮގްރާމްތައް  މިތަމްރީންތައް މެދުކަޑާލަންޖެހުނީ މިތަމްރީން

 ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތިގެންނެވެ.  ވެދޫ އުރަހަ" ދޯނީގެ ޖެނަރޭޓަރ ހަލާކު"ރީ
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 އެންވެރިކަމުގައި ހިރާސް ކުޑަކުރުން 12.6
 

ފުނަށް ނުރައްކާތެރި    ދިވެހިމަސްވެރިން  ދިމާވާ  ހަރަކާތްތެރިވާއިރު  އެންދެމުމުގައި  ފީނައިގެން 
ން އިސްނަގައިގެން ގޮތުން މިނިސްޓްރީ  ކުރުވުމުގެ  ހާދިސާތައް މަދުކޮށް މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން މިކަމަށް ހޭލުންތެރި

ވިލާކޮލެޖްގެ  ގާރޑުން  ކޯސްޓް  އެފްގެ.ޑީ.އެން.އެމް މެރިން ސައިންސާ  އަދި  އޮފް  މަސްވެރިން   ފެކްލްޓީ  ގުޅިގެން 

ވަނަ އަހަރު    2019އް  ޕްރޮގްރާމެ  2ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ މިފަދަ  
އެކަމުން    ،ހަދައި ފީނުމުން )ސްކޫާބ ޑައިވް(އް ނުފައިވަނީ ތަމްރީނެތަކުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާ  މި ސެސަން   ޭބއްވުނެވެ.

ކުރުމުގެ ފުރަސަތުވެސް    ދިމާވާ އަދި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މަސްވެރިންނަށް ސުވާލު

އެކު  ތަޖްރިާބ ލިިބފައިވާ ޭބފުޅުންނާވެއެވެ. މިގޮތުން ފީނުމުގެ އެތަށް އަހަރެއްގެ    ހުޅުވާލެވިފައިތަކުގައި    މި ޕްރޮގްރާމް

 ވާނެއެވެ. ޕްރޮޑަކްޓިވް ވާހަކަތައް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ަބދަލުކުރެވިފައި

ރާ  މިތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޮބޑަށް ބަލާފައިވާނީ ފުނަށް ފީނައިގެން އެންވެރިކަން ކު

ދިމާވެފައިވާ  ޙާދިސާތައް  ހިތާމަވެރި  ގިނައިން  އެންމެ  ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  އެންވެރިކަން  އަދި  އުޅަދު  ގިނަ  އެންމެ 
ގައި ގއ.   2019އޭޕްރިލް  19- 18ހިސާުބތައް ަބލައިގެނެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުރެވުނީ 

ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވެފައި   15ޒްކޮށް ގއ. އަތޮޅަށެވެ. މިދަތުރުގައި  އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް އަމާ

ގައި ގދ. އަތޮޅަށް އަމާޒްކޮށެވެ.   2019އޭޕްރިލް    27-  25ވަނަ ދަތުރު ކުރެވުނީ    2ވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ  

 ަބއިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ. 20މިދަތުރުގައި 

 

 ވޯކްޝޮޕް އަދި ޓްރެއިނިން ސެޝަންތައް ހެނިހެން އެކުރިއަށް ެގންދެވުނު  12.7
 

 ވޯކްޝޮޕް ޓު ފޯމިއުލޭޓް ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން އައި.ޔޫ.ޔޫ ފިޝިންގ  ނަން: .1
 2019ޖެނުއަރީ  23 ތާރީޚް:

މަސްވެރިން، މަސްވެރިމުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތައް އަދި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް   ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:
 )ކޯސްޓްގާޑް، ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އަދި ޕޮލިސް( ގެ އޮފިޝަލުން

 40ަބއިވެރިންގެ އަދަދަ: 

ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން  އެފް.އޭ.އޯގެ އެހީގައި އެކުލާވާލާ   މަޤްޞަދު:

   އައި.ޔޫ.ޔޫ ފިޝިންގް ގެ ދެލިކޮޕީއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް އެ ޑޮކިއުމަންޓް ވެލިޑޭޓް ކުރުން.

 
 ޕޯޓްސްޓޭޓް މެޝަރސް ޓްރެއިނިންގ ނަން: .2
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 2019ޖުލައި  17 – 15 ތާރީޚް:

މިނިސްޓްރީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އަދި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ    ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:
 ކުންފުނިތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ވެސެލް އެޖެންޓުން 

  30ަބއިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު: 

ޓޫނާ  ޕޯޓް ސްޓޭޓް މެޝަރސް ގައުމުތަކުން ތަންފީޒް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއަން އޯޝަން   މަޤްޞަދު:

ތަމްރީން   މަޢުލޫމާތާއި  ގުޅޭ  އެޕްލިކޭޝަނާ  އީ.ޕީ.އެސް.އެމް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން 
މިނިސްޓްރީއާ ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އޮފިޝަލުންނަށް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި  

 ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. 

 އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ފައިސާބެލެހެއްޓުން އަދި ލިބުނު  13

 އް. ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް    2019 13.1
ތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި    އެކައުންޓްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު  އެހެނިހެންަބޖެޓުންނާ    ގެރީމިނިސްޓް ¶

އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދުން އަދި މިނިސްޓްރީގެ ގެ ގަވާއިދާ  ތުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ
ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އެސިޔާސަތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވާގޮތުގެ   ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު

 މެވެ.  މާލީ ހިސާުބތައް ތައްޔާރުކުރު

މާއެކު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމާއި، މިނިސްޓްރީން ލިިބގަންނަ  ކަ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޭބ ފައިސާ ރައްކާތެރި ¶
 ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ސީދާކަމާއެކު އަވަހަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމެވެ.  

ކަތަކީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް ަބޖެޓް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ގެނެސް މި ޔުނިޓްގެ މައިގަނޑު މަސައް ¶
މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ލިިބގަންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ވީ އެންމެ އަވަސް މިނެއްގައި 
ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ހަރުމުދަލަށް ލިިބގަންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ވީ އެންމެ އަވަސް 

ސްޓްރީގެ ހަރުމުދަލާއި އިމާރާތްތަކުގެ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވެސް މިނެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ. އަދި މިނި

 މިޔުނިޓާ ހަވާލު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 ހިސާުބ  މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ  މި  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ   މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނާއި   މާލިއްޔަތުގެ  އުލަތުގެދަ

  ގޮތަށް  ކުރެވޭނެ  އޮޑިޓް  ތަކެތި  މިލްކިއްޔާތުގައިވާ  ލިޔެކިއުންތަކާއި،  ގުޅޭ  ހިސާާބ  މާލީ  ކުރުމާއި،  ތައްޔާރު
 މިނިސްޓްރީގެ  މި  ެބލެހެއްޓުމަކީ  ގާއިމުކޮށް  މާހައުލެއް  ކާތެރިރައް  އިތުާބރުހުރި،  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ެބލެހެއްޓުމާއި،
 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ވާނީ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ަބޔާންތައް  މާލީ  މިނިސްޓްރީގެ  މި  އެހެންކަމުން.  ޒިންމާއެކެވެ
  ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ   އެކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގޮތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަވާޢިދުގައި

 .އެއްގޮތަށެވެ އާ" އެކައުންޓިންގ އޮފް ޭބސިސް ކޭޝް ދި އަންޑަރ ރިޕޯރޓިން ފައިނޭންޝަލް" ތެރެއިންވާ



 

158 
 

  މުޢާމަލާތްތައް،  ކުރެވިފައިވާ  އެފަރާތްތަކާއެކު(  ޕާރޓީސް  ރިލޭޓެޑް)  ފަރާތްތަކާއި  ގުޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީއާ  މި

  އެންމެ  ގޮތަށް،  ބުނެފައިވާ  ސްޓޭންޑަރޑްސްގައި  އެކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 .ވާނެއެވެ ހާމަކުރެވިފައި ަބޔާންތަކާއެކު މާލީ ހިސާުބކޮށް، އެކަށީގެންވާގޮތަށް

  ކުރާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޭބނުމަކީ  އުފެއްދި  ވަނައަހަރު  2014 ( TF/2014/05)    ފަންޑް  ޓްރަސްޓް  ފިޝަރީޒް
  ފަންޑް   ޓްރަސްޓް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ .  ޭބނުމުގައެވެ  ކުރިއެރުވުމުގެ  އަދި  ަބލަހައްޓައި  ،މޮނިޓަރކޮށް  މަސްވެރިކަން

 (TF/2014/04    )ެދަނޑުވެރިކަން  ،ހިންގުމާއި  ޕްރޮޖެކްޓް  ތަފާތު  އިކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ  ދަނޑުވެރިކަން  ރާއްޖޭގ 
ތަކެތި ގެންގުޅޭ  ދިނުމާއި  ،ކުރުމަށް  ލޯނު  ފޫެބއްދުމަށް  ގެއްލުން  ލިޭބ  ދައުރުވާގޮތަށް   ،އަދި  ފައިސާ  މި 

 ކުރުމަށެވެ.  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޭބނުން

 

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   2019 13.2

 ފައިސާ ލިބުނު ކަންތައް  2018 2019   އުނި އިތުރު 

 ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސާ      0

 ޗާްޕކުރި ފޮތް، ނޫސް މަޖައްލާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ      0

 ކުރީ އަހަރު ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ  101,102.00 527,404.81 426302.81

 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާ    150,058.98 150058.98

 ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާ  27,765.00 18,352.28 9412.72-

 ކުރާ ޖޫރިމަނާ   އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން   4,308.43 4308.43

 ލިބޭ ފައިސާ   އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 14,284.00 10,588.00 3696-

 ކެިޕޓަލް އެސެޓް ވިއްކި  611,775.00 1,003,837.38 392062.38

 ކެިޕޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ      0

 ގޮތްނޭގޭ ފައިސާ    450 450

 އެހެނިހެން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ 2,530,666.00 1145490.27 1385175.73-

 ނެގޭ ފީ  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 232,000.00   232000-
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 ފައިސާ  ފޮޓޯކޮީޕ ނަގައިގެން ލިބޭ 127.00 18 109-

 ސާރވޭ ފީ     

 ސެޓްފިކެޓް ފީ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 1,403,010.00 1,288,840.00 114,170-

 ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ  ނީލަމުގައި ތަކެތި 6,712.00   6712-

 ެާ\ލިބޭ ފައިސ  ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކައިގެން 22,160.00   22160-

 ޖުމްލަ  4,949,601.00 4,191,198.15 758,402.85-

 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު ޚަރަދު   2019 13.3
 

 ޚަރަދު ކުރެވުނު އެކައުންޓް  нлму 2019   އުނި އިތުރު 

 ކުރެވުނު  ޚަރަދު ބަޖެޓުން   މިނިސްޓްރީގެ  68,079,361.15 57,857,779.53 17,824,529.98

 އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ކުރާ ޚަރަދު   ބޭރުގެ 25,060,739.00 3,609,653.23 874,364.00

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް   އެގްރިކަލްޗަރ 20,617.00 784,063.59 24,493.24

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް  ފިޝަރީޒް     -              - 540,226.00-

 ޖުމްލަ  70,330,035.52   18,230,467.00

 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ   2019 13.4
 

 ފައިސާ ލިބުނު އެކައުންޓް  нлму 2019   އުނި އިތުރު 

 އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ ބޭރުގެ 11,659,485.00 9,006,344.96  

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް   އެގްރިކަލްޗަރ 1,625,831.00 2,045,317.00  

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް  ފިޝަރީޒް  450000 840,000  

 ޖުމްލަ  70,330,035.52   18,230,467.00

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން  ވަނަ އަހަރު    2019 14
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މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މެންޑޭޓް ފުޅާކޮށް، މޯލްޑިވްސް މެރިން 
ގައެވެ. މި އިދާރާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން   2019،  29ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓަށް ަބދަލުކުރެވުނީ އޮގަސްޓް  
މާ ކަނޑުތަކުގެ  ކަނޑައަޅުއްވައި،  މެންޑޭޓެއް  ކުރާ ވަކި  ދިރާސާ  މުހިންމު  ގުޅޭ  ދިރުންތަކާ  އުޅޭ  އެމާހައުލުގައި  ހައުލާއި، 

ސެކްޝަން"ގެ ނަމުގައި    1984ތަނެއްގެ ގޮތުގައި   ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި މުއައްސަސާ އެކެވެ. "މެރިން ރިސާރޗް 
ދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މި ގައި ސަރުކާރުން ވަނީ "މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ" އަށް ަބ  1999ފަށައިގަތް މި މުއައްސަސާ  

ގުޅިގެން،  ދިއުމާއި  ފުޅާވެގެން  މަސައްކަތްތައް  މިނިސްޓްރީގެ  ދާއިރާއާއި،  މަސްވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ފަހު  ަބދަލަށް 

މިނިސްޓްރީއަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  
ތު އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގެން، ސެންޓަރުގެ މެންޑޭޓް ފުޅާ ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހައިސިއްޔަ
ގައި މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓަށް   2019އޮގަސްޓް    29އޮފީހުން  

 ަބދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ.  

މެރިން އަލީގައިމޯލްޑިވްސް  މައުލޫމާތުގެ  ސައިންޓިފިކް  ދައުރަކީ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ރިސާރޗް    ،

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ކަނޑުތަކުން ލިޭބ ނަފާ އިތުރު ކުރެވޭނޭ  
ކަނޑުތަކުގެ   އަދި  ދިނުމެވެ.  ފޯރުކޮށް  ލަފާ  މިނިސްޓްރީއަށް  މެދު  ގުޅޭ  ،  މާހައުލާއިގޮތްތަކާ  ދިރުމާ  އުޅޭ  އެމާހައުލުގައި 

ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު އެކުލަވާލައި އާންމު ކުރުމާއި، ރިސާރޗް ގެ ދާއިރާއިން ގުޅުންތައް އުފައްދައި، ކަނޑުތަކުގެ މާހައުލާ 

ތަކުގެ އާާބދީއަށް އަންނަ  ގުޅޭ އާ ހޯދުންތައް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކޮށް، މަސްވެރިކަމަށާއި، އެކި ާބވަތް
ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، އެމަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގެ 

އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  އިއާދަ  ފަރުތައް  ދެނެގަތުމާއި،  އަސަރު  ކުރާ  ގުޅިގެން  ަބދަލުތަކާއި  މޫސުމީ   ފަރުތަކަށް 
ގާއިމު   ސިނާއަތެއް  މެރިކަލްޗަރ  ރާއްޖޭގައި  އިތުރުން،  މީގެ  ފަރާތުންނެވެ.  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ  މި  ކުރަނީ  މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ މި އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަރާތުންނެވެ.  

އުޓުން ހިންގާ މައިގަނޑު ޕްރޮގްރާމް ތަކުން ތިރީގައި މިވަނީ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓި

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތަކެވެ.  2019
 

 ތައް މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް  14.1

 މާކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް(  
 ބާވަތްތަކުގެ ބައޮލޮޖިކަލް ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ   ➢

އްދީ  ޙަސަރަމި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު  އެއްމަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެރިވާ  
ތެއް ކަމުގައިވާ އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގައި ޢަމަސްވެރިކަމުގެ ޖަމާ
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  ވަނަ  2019ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މިގޮތުން  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންއިންސް ރާއްޖޭގެ ކޮމްޕްލަ

އެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް   އަހަރުގައިވެސް ކަނޑުމަހުގެ މިން
 ގެންދެވުނެވެ. 

ކަނޑު ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބޭނުމަކީ  ޕްރޮގްރާމުގެ  މަސްވެރިކަންތަކުގައި   މި 

ށީގެ މަސްވެރިކަން، އަތުނަނުގެ ކަންނެލި މަސްވެރިކަން، ލޭނު މަސްވެރިކަން( ާބނާ ކަނޑުމަހުގެ )ދޮ
ރާގޮނޑި(  ލައްޓި،  ކަންނެލި،  ލޯޮބޑު  ކަންނެލި،  އުރަހަ  ރީނދޫ  )ކަޅުިބލަމަސް،  ާބވަތްތަކުގެ 

   ރަމްޒު ވަނަ އަހަރުވެސް، މުޅި މަސްވެރިކަން  2019،  ަބއޮލޮޖިކަލް މަޢުލޫމާތު ނެގުމެވެ. މިގޮތުން

އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ  ވާނޭހެން މަހުގެ ދިގުމިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މި ހިސާުބތަކަކީ  

އުމުތަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި މިންވަރަކަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ޤަމެންަބރު  
ނޑުމަހުގެ  ފެތުރިފައިވާ ކަ ތަކެކެވެ. މި ހިސާުބތަކުގެ ޭބނުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑަށް  ހިސާުބ  ތަފާސް

މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރުމުގައި    ގެބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި ސްޓޮކް  ށް އަންނަމުންދާާބވަތްތަކުގެ ސްޓޮކަ

 ނުން ކުރުމެވެ. ޭބ

ކުރާ    2019 މަސްވެރިކަން  ޮބޑުކަންނެލީގެ  މަސްމާރުކޭޓުން،  މާލޭ  އަހަރު  ވަނަ 
ގަންނަ    މަސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް އަދި މަސް އަދި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ،  ފީލްޑް އޮފިސަރ
ަބނދަރު ގަވާއިދުން މި ހިސާުބތައް ނަގާފައި  ަބއެއް  ވެއެވެ. މި ހިސާުބތައް ނެގުމުގެ   ތަކުގައި 

ރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގެ ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަޭބންކް  ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާގެ ޮބޑުަބއެއް ދެނީ ވަރލްޑް

ދަ ޓޫނާ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުންނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ގެ ސްޓްރެންތެނިންގް  ޕްރޮޖެކްޓް
 ސަަބުބން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގައި ރާއްޖޭގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެއެވެ.

 އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް  14.2

މަސްވެރިކަމުގެ  އްދީ  ޙަސަރަމި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު  އެއްމަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެރިވާ  
އިންސް ހަރުދަނާ  ތެއް ކަމުގައިވާ އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގައި ރާއްޖޭގެ ކޮމްޕްލަޢަޖަމާ

ކުރަން މިގޮތުން    ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކެވެ.  މިން  ނަ ވަ  2019ޖެހޭ  ކަނޑުމަހުގެ  އެޅުމުގެ   އަހަރުގައިވެސް 

 ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

ކަނޑު ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބޭނުމަކީ  ޕްރޮގްރާމުގެ  )ދޮށީގެ   މި  މަސްވެރިކަންތަކުގައި 

މަސްވެ ލޭނު  މަސްވެރިކަން،  ކަންނެލި  އަތުނަނުގެ  ާބވަތްތަކުގެ  މަސްވެރިކަން،  ކަނޑުމަހުގެ  ާބނާ  ރިކަން( 
)ކަޅުިބލަމަސް، ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި، ލޯޮބޑު ކަންނެލި، ލައްޓި، ރާގޮނޑި( ަބއޮލޮޖިކަލް މަޢުލޫމާތު ނެގުމެވެ. 
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ވާނޭހެން މަހުގެ ދިގުމިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް    ވަނަ އަހަރުވެސް، މުޅި މަސްވެރިކަން ރަމްޒު  2019،  މިގޮތުން

އުމުތަކުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި  ޤައައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ މެންަބރު  . މި ހިސާުބތަކަކީ  ކުރެވުނެވެ
ތަކެކެވެ. މި ހިސާުބތަކުގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑަށް ފެތުރިފައިވާ   ހިސާުބ  މިންވަރަކަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަފާސް

މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރުމުގައި    ގެދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި ސްޓޮކްަބ  ށް އަންނަމުންދާނޑުމަހުގެ ާބވަތްތަކުގެ ސްޓޮކަ ކަ
 ނުން ކުރުމެވެ. ޭބ

، ވަނަ އަހަރު މާލޭ މަސްމާރުކޭޓުން، ޮބޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފީލްޑް އޮފިސަރ  2019

ތަކުގައި ގަވާއިދުން   ަބނދަރުގަންނަ ަބއެއް    އަދި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް އަދި މަސް

ގެ  ޭބންކް  ވެއެވެ. މި ހިސާުބތައް ނެގުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާގެ ޮބޑުަބއެއް ދެނީ ވަރލްޑް  މި ހިސާުބތައް ނަގާފައި

ގެ ސްޓްރެންތެނިންގް ދަ ޓޫނާ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ  ރީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަ
 ރޮޖެކްޓުގެ ސަަބުބން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގައި ރާއްޖޭގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެއެވެ. ދަށުންނެވެ. މި ޕް

 ކަނޑުމަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް  14.3
ކަ .1 )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިޙަނޑުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރައިންޑިއާ  ޕާރޓީ އޮން އްދީ ޖަމިއްޔާ  ން 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވުންގެ ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް
ސެޭބސްޓިއަންއަ  26ން    21އޮކްޓޯަބރ   ސެން  ސްޕެއިންގެ  ކަށް  އިންޑިއާ  ޭބއްވުނު  ނޑުގެ ގައި 

އްދީ ޖަމިއްޔާ، އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ވަރކިން ޙަކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރަ 

ގައި ަބއިވެރި ވިއެވެ. އަދި މި ަބއްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް ގެ ަބއްދަލުވުމު
ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަޅުިބލަމަސް، ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި އަދި ލޯޮބޑު ކަންނެލީގެ  

އި އަދި އުމުތަކުން މި ާބވަތްތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަށް  ހުށައަޅަ ޤަމަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ  

ކަރުދާހެއް  ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް  ަބއްދަލުވުމަށް  މި  ހެދުމެވެ.  އެސެސްމަންޓް  ސްޓޮކް  ާބވަތްތަކުގެ  މި 
 ވެއެވެ. ހުށައަޅާފައި

 
ކޮމިޓީގެ  .2 )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ސައިންޓިފިކް  ޖަމިއްޔާ  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ސަރަހައްދީ 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވުން 

ގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންއަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ޭބއްވުނު    6ން    2ސެންަބރު މަހުގެ  ޑި
ކޮމިޓީގެ   އިންސްޓިޓިއުޓްވަނަ    22ސައިންޓިފިކް  ަބއިވެރިވެފައިަބއްދަލުވުމުގައި  ފަރާތުން  ވެއެވެ.    ގެ 

ވޭ ބޭނުމަކީ  ކޮމިޓީގެ  އައި.އޯ.ޓީ.ސީސައިންޓިފިކް  އަހަރު  ދިޔަ  ޕާޓީތަކުގެ .ތުވެ  ވަރކިން  އެކިއެކި  ގެ 
ރެކޮމެންޑޭ ހުށައަޅާފައިވާ  ޕާޓީތަކުން  އެ  ރިވިއުކޮށް،  މި    ޝަންތަކާމަސައްކަތްތައް  ނިންމައި  ގޮތެއް  މެދު 
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ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކޮމިޝަން އަށް   ގެ ސައިންސް ޕްރޮސެސްއާ.ށައެޅުންތައް އަދި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ހު
 ހުށައެޅުމެވެ.

 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް  14.4

ގުޅޭ އެކި   ކާގުޅޭގޮތުން ނޫނަސް، ކަނޑުގެ މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ ދިރުންތަ  ކަނޑުމަސްވެރިކަމާ
ވެއެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައި   ތަކުގައި ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ޕްރޮގްރާމުގެ މުވައްޒަފު ަބއިވެރިވެފައި  އެކި މަސައްކަތް
 ަބއިވެރިވެފައިވާ އެކިއެކި ަބއްދަލުވުން ތަކެވެ. ވަނީ މިފަދައިން 

ސަސްޓެއިނަަބލް އޯޝަން އިނީޝިއޭޓިވް ނޭޝަނަލް ވޯރކްޝޮޕ ފޮރ ދަ ރިޕަްބލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް،  .1

 ، ކ. ދިއްފުށ2019ިޖޫން  19 - 17
ދޮސިއެރ،   .2 ަބއޮސްފިއަރ ރިޒަރވް  އެންޑް ފުވައްމުލައް    29  –   27ވަރކިން ސެޝަން އޮން އައްޑޫ 

 ، ަބނޑޮސް ރިސޯރޓް 2019ޓް އޯގަސް
 6  –  3ޓްރެއިނިން ވިޒިޓް ޓު އިންކޮއިސް ޓު ޑިސްކަސް ޕީ.އެފް.ޒެޑް އެޑްވައިސަރީ ސަރވިސަސް،   .3

 ، ހައިދަރއާާބދު، އިންޑިއ2019ާނޮވެންަބރު 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސްރައީސުލް،  2019 15،  12ިޑެސްނަބުރ  ،  ްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ ކޯލިޝަން ވަރކްޝޮޕް .4
ޕްރޮސް .5 ވަރކްޝޮޕް،  ްބލޫ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރ  އެން.ޖީ.އޯ  ކޯލިޝަން  ، 2019ޑިސެންަބރު    17ޕަރިޓީ 

 ކަސްޓަމްސް ިބލްޑިންގ

ވަނަ އަހަރުގެ   2019ދެމެދު    ކޯލިޝަން އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާމީގެ އިތުރުން ްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ  
ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ކުރުމަށް  ކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ މާއްދާތައް ފުރިހަމަ  ސެޕްޓެންަބރު މަހު ސޮއި

ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރުތަކުގެ ސަރވޭގެ    2020ވެއެވެ. މިގޮތުން، ޖެނުއަރީ    އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައި

ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުން ކަނޑުތަކުގެ ތަހުލީލުތައް ކުރުމަށްޓަކައި   2020މަސައްކަތާއި، މާރިޗް/އޭޕްރީލް  

 ހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުންނެވެ. ވާންޖެ

ވަރލްޑްޭބންކު  އިތުރުން،  ޚަރަދުމީގެ  ފިޝަރީޒް   ން  ސަސްޓެއިނަަބލް  ހިންގާ  ކޮށްގެން 

އެސެސްމަންޓުގެ  ާބވަތްތަކުގެ  ފަރުމަހުގެ  ގެންދާ  ކުރަމުން  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯރސަސް 

 އެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކަތްކަތް ކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓާމަސައްކަތް ލީޑްކޮށް، މި މަސައް 
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ބޭސްޑް ފިޝަރީޒް  - ފަރުތަކުން ކުރެވޭ ތަފާތު ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ފީފް  14.5
 ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް( 

 ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް 

ގޮތެއްގައި އެކްސްޕޯޓް ދާއިރާއަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން    ދުވަސްވަރު މައިގަނޑު ގެ    1980
ކަމަށް އަދި ފާނައިގެ އާާބދީއަށް އައިސްފައިވާ ަބދަލުތައް   ރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުން އަންނަ ފާނަމަސްވެރި

ވަނަ އަހަރު   2014ތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި    ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ދިރާސާ މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ   ކުރުމާއި ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް  ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ރާއްޖެއިން ފާނަ މަސްވެރިކަން

 ކުރެވުނެވެ. ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް  އިތުރަށް ހަރުދަނާއްދަށުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަ

ރިސޯސް   ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް  ޭބންކްގެ  ވޯލްޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިގޮތުން 

 ގެތަކަށް އަންނަ ަބދަލު ދެނެގަތުމުގޮތެއްގައި ޭބނޭ ފާނައިގެ ސައިޒް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން އާންމު
ތަކުގައި   ތަކުގައި އަޅައިފައިވާ ފާނަ ކޮށިތަކަށް އަދި ކަލެކްޓަރ ވެސަލް   އްދު ޙަތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަގޮ

ސައިޒް ސާމްޕްލިންގް   ދަތުރު( ޒިޔާރަތްކޮށް ފާނައިގެ  9ޅައް  އަތޮ  6ތަކަށް )  ފާނަ ގަންނަ ސަރަޙައްދު
ޤަވާއިދުގައި ޕްރޮގްރާމް އިތުރުން  މީގެ  އެއްކުރެވުނެވެ.  މައުލޫމާތު  ކުރެވި  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެ 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ   ރެވޭނެ ސައިޒް ލިމިޓްތައް މުރާޖާކަނޑައަޅާފައިވާ ފާނަ ބޭނޭނެ އަދި އެކްސްޕޯޓް ކު
ފިޝަރީ ފޯރުކޮށްއޮފް  މައުލޫމާތު  ޭބނުންވާ  އަށް  އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން   ޒް 

އަގުޮބޑު   އެންމެ  އަދި  މުހިންމު  ކުރެވޭ  ޓާގެޓް  މަސްވެރިކަމުގައި  ފާނަ  ާބވަތެއްގެ   4ދިނުމަށްޓަކައި 
ވެރިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. އަދި ފާނަ މަސް  އިނައިގެ މެޗޫރިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހަދަފާ

ކުރެވިފަ ހިމާއަތް  ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ށްސަރަޙައްދު ދިގުމުއްދަތަ  5އިވާ  ޤަވާއިދުގެ ދަށުން   މޮނިޓަރ 
 .އެވެ ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު ވަނީ އެއްކުރެވިފަ ސަރަޙައްދު

 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ )ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ  

މި ފަ އަދި  މިންވަރު،  އަންނަ  ކުރެވެމުން  ރާއްޖޭގައި  މަސްވެރިކަން  ރުމަހުގެ 
ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނެގުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން   ާބވަތްތަކާމަސްވެރިކަމުގައި ޭބނޭ  

ކުރަމުންދާ    2019 މަސްވެރިކަން  މި  އަހަރު  ހަރަކާތްތެރިވާ  11އަތޮޅަކުން    8ވަނަ   ރަށެއްގައި 
މަސްދޯނިފަހަރުން ާބނާފައިވާ މަހުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ނެގިފައެވެ. މައުލޫމާތު ނެގުމަށް ކުރެވޭ އޮްބޒާވަރ 

މަހުގެ   ދަތުރު އަދި  މިންވަރު  ާބނާފައިވާ  މަސް  އެކިާބވަތުގެ  ތެރޭގައި،  މައުލޫމާތުގެ  ނެގޭ  ތަކުގައި 
ރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ާބނާ ތަފާތު ދިގުމިން ހިމެނެއެވެ. މި ނެގޭ މައުލޫމާތުން އެނަލައިޒްކޮށް، ފަ
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ާބވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޭބއްވުމަށް ޭބނުންވާ މުހިންމު ނަތީޖާތައް ހޯދުމުގެ 

 މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާ  

ކޮށްގެން ކުރަން   ޓް ވިޔަފާރިއަށް އަމާޒުގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި އެކްސްޕޯރ  1990
ކަމަށްވާ ކަނޑު ަބޓާއި ފަޅު ބަޓުގެ   ފެށުނު ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ދެ ާބވަތެއް

ކަމަށްވާ   ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ރާއްޖެ ަބއިވެރިވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއެއް
އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޗަރޑް ސްޕީޝީޒް އޮފް ވައިލްޑް ފޯނާ   "ކޮންވެންޝަން

މި އެވެ.    ވަނަ އަހަރުގަ  2019ގައި ލިސްޓް ކުރެވުނީ    2އެންޑް ފްލޯރާ" )ސައިޓީސް( ގެ ޖަދުވަލު  

 އާންމުން ގުޅޭގޮތުން  ޔަފާރިއަށް އަންނާނެ ަބދަލުތަކާގުޅިގެން ހުއިފިލަނޑާގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވި  ނިންމުމާ
ގުޅިގެން،    މި ނިންމުމާދެވުނެވެ. އަދި،    ކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  ހޭލުންތެރި

ސައިޓީސްގެ ސައިންޓިފިކް އޮތޯރިޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން ހުއިފިލަނޑާގެ އާާބދީއަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި، 
ޑެޓްރިމެންޓަލް ފައިންޑިންގ" ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް   މަސްވެރިކަމުގެ ހާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް "ނޮން

 ތައްޔާރީތައް ވެވުނެވެ. 

 

 ކަނޑުގެ މާހައުލީ ނިޒާމާއި )އީކޯސިސްޓަމްސް( ގުޅޭ ދިރާސާ މަސައްކަތް  14.6

ނެތި ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ިބރު ހީވެފައިވާ ާބވަތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމުގައި ނުހިމެނޭ މާހައުލީ ނިޒާމަށް  
 ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް މުހިންމު 

 ދިރާސާ  މިޔަރުގެ ➢
 

ތެރޭގައ2010ި އަހަރުގެ  ސަރަ،  ވަނަ  އިޤްތިޞާދީ  މިޔަރުގެ  ޙަ ރާއްޖޭގެ  އްދުން 
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިޔަރު ،  ފަހު  ކުރަން ނިންމުމަށް  މަސްވެރިކަން މުޅިން މަނާކޮށް، ހިމާޔަތް

މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ގިނަވުމުގެ ސަަބުބން  

ގުޅިގެން ޝަކުވާތަކާ  ގޮތެއް ،  މި  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅާ  އަޅާފައިވާ  މަސްވެރިކަމަށް  މިޔަރުގެ 

ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް ލިެބން ހުރި މައުލޫމާތު ކެިބނެޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ.   2019ނިންމެވުމަށްޓަކައި،  
ދި މިޔަރުގެ އާާބދީގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ލިެބން ހުރި މައުލޫމާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނާ އަ

ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް،   ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން މަނާކޮށްފައި ޭބއްވުމާ ގުޅޭ
ޓްގައި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، ވާކަމަށް ކެިބނެ މިޔަރުގެ އާާބދީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ޭބނުން
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. 2019މި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ތައްޔާރީ މަސައްކަތްތަކެއް 
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މީގެ އިތުރުން، ފަރު މިޔަރުގެ އާާބދީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ގްލޯަބލް ފިންޕްރިންޓް 
ޓަރ ވީޑިއޯ" ސާރވޭއެއް ކުރެވުނެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި "ެބއިޓެޑް ރިމޯޓް އަންޑަރވޯ

އަށް ވުރެ ގިނަ ސައިޓުން ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް ނެގުނެވެ.   55މި ސާރވޭގައި ގއ. އަދި ގދ އަތޮޅުން  
ގްލޯަބލް ފިންޕްރިންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ފަރު މިޔަރާއި މަޑީގެ އާާބދީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 

ފެ  2015ފެންވަރުގައި   އަހަރުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވަނަ  މި  މަސައްކަތެކެވެ.  ދިރާސާ  ކުރެވޭ  ށިގެން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލެ އަތޮޅުގައިވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.   2017މަސައްކަތްތަކެއް 
ލިުބނު   ހާސިލުކުރަން  ތައުލީމު  މަތީ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ފިންޕްރިންޓް  ގްލޯަބލް 

އިޞަފުރު ރިސާރޗް  މެރިން  މޯލްޑިވްސް  ކުރުމުގައި ތުގައި،  ދިރާސާ  މިޔަރުގެ  ންސްޓިޓިއުޓްގައި 

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު މާސްޓަރސް ހެދުމަށް ފްލޮރިޑާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެގުނު ެބއިޓެޑް ރިމޯޓް   2019ޕްރޮގްރާމެއް ފެށީ  
ކުރެވޭނީ   ކުން ލިިބފައިވާ ފުޓޭޖްތައް އެނަލައިޒްކޮށް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުއަންޑަރވޯޓަރ ވީޑިއޯ ސާރވޭތަ

 މި މާސްޓަރސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 

 ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  14.7

 ކޮރަލް ްބލީޗިންގ ޓާސްކްފޯސް 
ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ގާ ހުދުވުން ލަފާކުރުމަށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހިންގާ  

ނޭޝަނަލް އޯޝަނިކް އެންޑް އެޓްމޮސްފެރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ނޮއާ( ގެ ކޮރަލް ރީފް ވޮޗް އިން 
އްދުގައި ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހަ  2019

 ކަމާ ގައި ސަރުކާރުގެ    2019އޭޕްރިލް    16ގުޅިގެން    މިކަމާކުރެވުނެވެ.    އެކި ގިންތީގެ އެލާރޓް ލަފާ
ގުޅޭ އެކި މުއައްސަސާ ހިމެނޭ ކޮރަލް ްބލީޗިންގ ޓާސްކްފޯރސްގެ ޖަލްސާއެއް ާބއްވައި، ޓާސްކްފޯހުގެ 

ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މި ޓާސްކްފޯހު   ނަށް މިކަމާމެންަބރުން
އާރަބން   އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓޫރިޒަމް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް، 

ަބއިވެރިވެފައި ފަރާތުން  ފޯހުގެ  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  މި   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވެއެވެ. 

ރިސޯރޓުތަކާއި ދި،  ަބއްދަލުވުމުގައި،  މަޝްރޫޢުތަކުގެ މީހުން  ތަރައްޤީގެ  ހިންގޭ  ރަށްރަށުގައި  ރިއުޅޭ 
ގެއްލުންވާ ފަރުތަކަށް  ފަޅު   ތެރެއިން  ހިއްކުން،  ިބން  ނަރިޝްމަންޓް،  )ީބޗް  މަސައްކަތްތައް  ފަދަ 

ގޮތުން ފަރުތަކަށް ސްޓްރެސް ކުޑަ ދުވަސްވަރު   ގުދުރަތީ،  ބަނދަރު ހެދުންފަދަ ކަންކަން(،  ފުންކުރުން

 ގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސް ކުރިއެވެ. . .އާރ.އައިއެމް.އެމްކުރުމަށް 
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ދިނުމުގެ  ގުޅިގެން އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް މި އެލާރޓާމީގެ އިތުރުން، 

ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓުތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ގާހުދުވުން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް 

 އިލްތިމާސް ކުރެވުނެވެ.

 

 ލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް ނޭޝަނަލް ކޮރަ 
 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯރ ދަ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ )އައި.ޔޫ.ސީ.އެން(  
އެމް.އެމް.އާރ.އައިގެ   ،ގައި ހިންގުނު ކޮރަލް ރީފް އެކްސްޕެޑިޝަންގައި  2019ޖުލައި  -އާއި ގުޅިގެން ޖޫން

މޮނިޓަރކުރަމުންދާ   ދިގުމުއްދަތަށް  މި   3ފަރާތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  މޮނިޓަރިންގ  ފަރެއްގެ 

 10ސައިޓެއްގައި    3އެކްސްޕެޑިޝަންގައި، މާޔާފުށި، ފެސްދޫ އަދި ފެލިދޫ މިއިން ކޮންމެ ފަރެއްގެ  
ނަގާފައި ކޮޑްރެޓް  ފޮޓޯ  ފުންމިނުގައި  މަސައްކަތްތައް ވެއެވެ.    މީޓަރުގެ  ރީފް  ކޮރަލް  އިތުރުން  މީގެ 

ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދެ މުވައްޒަފަކަށް އެޑްވާންސް އޯޕަން ވޯޓަރ ޑައިވް ޓްރެއިނިގް 

 ވަނީ ދެވިފައެވެ.

 

 ކޮރަލް ޑޭޓާ ޭބސް 
ކޮރަލް  ކު  ކްލައިމެޓް ޗާންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮރަލް ކޮމްޕޯނަންޓް ނިމުމާއެ

ން މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓު  މޯލްޑިވްސް  ދަނީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  ޑޭޓާ ޭބސްގެ ހިންގުމާ
ދެމެދު ސޮއި ކުރެވެނު ކޮންޓްރެކްޓް   ޭބސް ހެދި ލިމް ޖިއޮމެޓިކްސްއާ  ކުރަމުންނެވެ. މި ޕްރިޖެކްޓާއި ޑޭޓާ

ނޮވެމް  އަހަރުގެ  އިންސްޓިޓިއުޓަަބހަމަވުމާއެކު މި ޑޭޓާ ޭބސްގެ ސޯސް ކޯޑް މި  ށް ރ މަހު ވަނީ މި 
ތަކުގެ   )އީއައިއޭ(  ލިިބފައެވެ. އަދި މި ޑޭޓާ ޭބސްއަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް

އޭޖެންސީއާ މަޝްވަރާތަކެއް  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަމެންޓަލް  އެޅުމަށް  މައުލޫމާތު  ދިރާސާތަކާ  އެކި 

 ވެއެވެ.    ކުރެވިފައި
 

އިވާ އަދި ހަލާކުވަމުންދާ ފަރުތައް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް )ކޮރަލް ރީފް  ހަލާކުވެފަ  14.8
 ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރިސްޓޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް( 

 ހަލާކުވަމުންދާ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ފަރުތައް ރިހިިބލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
 

ރީހެިބލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހަލާކުވަމުންދާ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ފަރުތައް  
ކަތް ފެށުނެވެ. މި ކުރުމުގެ މަސައް  މަނިޔަފުށި ރީސާރޗް އައުޓްޕޯސްޓްގައި ކޮރަލް ނާސަރީއެއް ގާއިމް 
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މަ ރާއްޖޭޤްނާސަރީގެ  ފުޅާސަދަކީ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  "ކޮ   ގައި  ކުރަމުންދާ  ރަލް ގޮތެއްގައި 

ރާއްޖޭ ހުރިހާފްރެގްމެންޓޭޝަން"  ޭބނުންފަ  ގެ  ކުރަން  ރީހެިބލިޓޭޓް  ވަސީލަތެއްތޯ   ރުތައް  ކުރެވިދާނެ 
އުނިކަމެއް  ޓެސްޓު އިތުރު  ފަރުތަކަށް  ަބލަ  ކުރުމާއި  ކުރެވިދާނެތޯ  ކަންތަ  އިނުގެނެސް  ކުރާނެ   އް މި 

 ހެދުމެވެ.  ޚާއްޞަ ޤަވާއިދެއްގޮތާމެދު ރާއްޖެއަށް 

  ދިޔައެވެ. މި ސާރވޭ   ންމި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މަނިޔަފުށީގެ ސާރވޭތަކެއް ކުރެވިގެ

އުޅޭ މަސްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވުނެ އެ ފަރުތަކުގައި  ވެ. އަދި މި ތަކުގައި މަނިޔާފުށީގެ ފަރުތަކާއި 
ތަނެއް ފާހަގަކޮށް އެތާ ނާރސަރީ ގާއިމް ކުރެވުނެވެ.   އަޅާނެ  ިބނާކޮށް ނާސަރީ  ތަކަށްސާރވޭތަކުގެ ދިރާސާ

ސްޓް ނާސަރީ  ވައްތަރެއްގެ  ދެ  ނާސަރީގައި  ހަރު  ރަކްޗާރމި  މި   ކުރެވިފަ  ވަނީ  އަދި  އެވެ. 

ާބސްޓްރަކްޗަ އެއް  ފަހު  ޖެހުމަށް  މަސައްކަތްވަރތައް  ެބލުމުގެ  އޭތި  ހަރުކޮށް  މުރަކަ  ވަނީ   ތެއްގެ 

 ފެށިފައެވެ. 

 ކޮރަލް އެލެން އެޓްލަސް އެކްސްޕެޑިޝަން 
އެއް   މައުލޫމާތު  ފަރުތަކާެބހޭ   ޕްރޮޖެކްޓަކީ  އެޓްލަސް  މަތިއެލެން  ން ހަމައެއްގެ 

ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  ފަތަފްސީލްކޮށް  ކު  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ޗާޓު  މި ރުތަކެއް  ފަހަރެވެ.  ފުރަތަމަ  ރެވޭ 
މަޕްރޮ ެބލެހެއްޓުމުގެ ޤްޞަޖެކްޓުގެ  ކުރުމާއި  ހިމަޔާތް  ފަރުތައް  ކޮށްގެން  ޭބނުން  ޗާޓުތައް  ހެދޭ  ދަކީ 

 ތަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އާލަތަކަށް ވުމެވެ. މަސައްކަވޭޝަން މަސައްކަތްތަކަށް އެހީއަކަށްވުމާއި ކޮންސަރ

އުތުރު  ދި  މާލެ، ރަސްދޫ އަ  ،އް ދެކުނާއި އުތުރުމި ފްރޮޖެކްޓްގެ އެކްސްޕެޑިޝަނެ 
ދަތުރުގައި   ކުރެވުނު މިދެމެދު    ސެޕްޓެމްަބރާ  30ން  ސެޕްޓެމްަބރު  23ވެއެވެ.    އަރި އަތޮޅުގައި ކުރެވިފައި

ރަމެންޓަލް ޔަލަންޑް ރިސާރޗް ގްރޫޕް، އެންވަޓިއުޓް، ސްމޯލް އައިމޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓި
އޮސްޓްޕް އަދި  އޭޖެންސީ  މުވައްޒަފުން ރޭރޮޓެކްޝަން  ކްވީންސްލަންޑްގެ  އޮފް  ޔުނިވާރސިޓީ  ލިއާގެ 

ނުވާ ފަރުތަކެއްގެ   ތަކުގައި ކުރިން ފުޅާ ގޮތެއްގައި ދިރާސާ ކުރެވިފައި   ަބއިވެރިވެވަޑައި ގަތެވެ. މި ދަތުރު 

 މި އެކްސްޕެޑިޝަންގައި ދިޔައެވެ. އަދި މި ާބވަތުގެ ފަންނީ ދިރާސާ ކުރާނެ ގޮތް  އުލޫމާތު ލިބިގެންމަ

 ދާނެއެވެ. ވި ދިވެހިންނަށް ދަސްވެގެންަބއިވެރި
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 މެރިކަލްޗަރާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  15

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމް  މަނިޔަފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން   15.1
 ކުރުން.  

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް 
މެރިކަލްޗަރ ދިރާސާތައް ކޮށް، މެރިކަލްޗަރގެ ހުނަރުތައް އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ 

ގާއިމު ފެސިލިޓީއެއް  ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން  އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ  މެރިކަލްޗަރ  މަނިޔަފުށީގައި   ގޮތުގައި 
ވަރލްޑް ޭބންކުގެ އެހީގައި ހިންގާ ،  ރަންޖެހޭ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައްކު  ކުރުމަށް ފުރިހަމަ

ދަށުން   ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  އަހަރުގެ   2019ސަސްޓެއިނަަބލް  ވަނަ 

ކުރެވެމުންދާ އެވެ. މިހާރު    ހަވާލުކުރެވިފަ  އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާމާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  

ފަންގިފިލާގެ   4މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފުންނާއި ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅޭނޭ  
 ފަންގިފިލާގެ ލެބޯޓްރީ އިމާރާތަކާއި، ދިރޭ ކާނާ އާލާ   4އެކޮމޮޑޭޝަން ްބލޮކެއްގެ އިތުރުން، މިސްކިތާއި  
  ބޭނުންވާ ތަކެތި ރައްކާކުރާނޭ ވެއަރ ހައުސަކާއި، ްބރޫޑް ކުރުމަށް  ގްރީންހައުސް އަކާއި، މަސައްކަތަށް  

ސްޓޮކް ފެސިލިޓީއެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން 
ވިއުގައަކާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް  ކަރަންޓާއި ފެން ފޯރުކޮށްދޭނޭ  އިމާރާތްތަކަށް  މަނިޔަފުށީގައި ހަދާ 

 ދާނެއެވެ.  ކުރެވިގެން ގާއިމު

މަނިޔަފުށްޓަށް މި ފަހަކަށް އައިސް ކުރިމަތިވަމުންދާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް 
ގެނައުމުގެ ގޮތުން، ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އަށް ޭބނުންވާ އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ފޯސައިޓް ސާރވޭޔާރސް  

 ޓޫަބރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ އޮކް 2019ކުރެވިފައި ވަނީ  އަށް ހަވާލު

 ފާނަ އާލާ ކުރުމުގެ ދިރާސާ  
ކުރުމުގެ    ފާނަ އާލާ  ކަމަށްވާ ކަސް  ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާލާކުރެވިދާނޭ ާބވަތެއް

ކުރެވުނު   2019މަސައްކަތްތަކެއް   މިގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ވި ތެރޭގައި،  )ްބރޫޑްމަސައްކަތްތަކުގެ  ފާނަ  މައި  ބޭނުންކުރާ  މިތަކެތި   އްސުމަށް  ގަނެ،  ސްޓޮކް( 

ގެންގުޅުމަށް މޫދުގައި އަޅާފައިވާ ކޮށްޓަށް ހާނުވައި، ފާނަ ިބސް ދޫކުރާ މޫސުމުގައި ިބސް ނަގައިގެން 

 ތަކުގައި ގެންގުޅެވުނެވެ.  އެއްގަމު ޓޭންކު

ފާނަ   މާކެޓް ސައިޒަށް  ދާއިރާއެއްގައި  ކުރުމަށްޓަކައި،  ފުޅާ  ތަޖުރިާބ   20ޮބޑުކުރުން 
ކުންފުންޏަކުން   އިންޑޮނޭޝިއާގެ  ދޫކުރުމަށް  ކޮށި  ސަސްޓެއިނަަބލް   20ގޮޅީގެ    8ފަރާތަކަށް  ކޮށި 

އެވެ.   ކުރެވިފަ  ގައި ވަނީ އެތެރެ  2019ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  
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ފަރާތަކަށް ކޮށްޓާއި   20ކޮށްގެން    ނގެތި އަދި ދިގުރަށަށް އަމާޒުއަދި އދ. އަތޮޅުގެ މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ، ދަ

ކުދި ފާނައާއި ފާނަ ޮބޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކާނާ ފޯރުކޮށްދީގެން  ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތައްޔާރީ  
ފަރާތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި   20ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން،    2019މަސައްކަތްތައް  

އުފައްދާފައިވާހެޗަ މޫދު  3،  ރީގައި  އެތެރެކޮށް،  ރާއްޖެއަށް  ފާނަ  ކުދި  ވެފައިވާ  ކޮށްޓަށް   މަސް 
ތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.   ވަންދެން ދަނީ މަނިޔަފުށީގެ ޓޭންކު  ަބދަލުކުރެވޭވަރުގެ ސައިޒަކަށް ޮބޑު

ރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަ،  ރަށުގައި  4މީގެ އިތުރުން، އދ. އަތޮޅުގެ  

ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި، އަތޮޅު   5ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، ކޮންމެ ރަށަކުން  
ކުރުމަށް   ދެމެދު ވާ އެއްަބސްވުމާއި، ފާނަ ޮބޑު  މިނިސްޓްރީއާ  ކައުންސިލާއި، ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި

 ޓްރީއާއި ދެމެދު ވާ އެއްަބސްވުން މިހާރު ދަނީ ފަރުމާ ކުރެވެމުންނެވެ. ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މިނިސް

 ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ 
އަމިއްލަ  ކުރިން  ވިއްސައި    އަހަރުތަކެއް  ކޮށްގެން  އެތެރެ  ރާއްޖެ  ފަރާތަކުން 
މެހެއްޓުނެވެ. ވަނަ އަހަރުވެސް މަނިޔަފުށީގައި ދެ  2019ޮބޑުކުރަމުންދާ ވެލިހުއިފިލަނޑާގެ ްބރޫޑްސްޓޮކް  

ްބރޫޑްސްޓޮކު މަނިޔަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައި  މަނިޔަފުށީގެ ގަދަ ފަޅުގެ މާހައުލަށް ކަމުދާ 
ކަހަލަ ކޮށީގެ ޑިޒައިނެއް ހޯދުމަށް ކޮށީގެ ތަފާތު ޑިޒައިންތައް ޓެސްޓްކުރެވުނެވެ. އަހަރު ނިމުނު އިރު 

ކުރެވުމުންނެވެ. މިކޮށީގައި   އްގެ ކޮށްޓެއް ދަނީ ޓެސްޓްކުރީ ކޮށީގެ ޑިޒައިނަށް ވުރެ ރަނގަޅު ޑިޒައިނެ

 ރޮޖެކްޓުގެ އެހީގައި ލ. އަތޮޅުން ގެނެވުނު ވެލި މަންޓް ޕްދަނީ މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑެވެލޮޕް

 ހުއިފިލަނޑާގެ އިތުރު ްބރޫޑްސްޓޮކް ގެންގުޅެމުންނެވެ. 

ލިޭބ   މާހައުލުން  ގުދުރަތީ  ރާއްޖޭގެ  އިތުރުން،  ކަމަށްވާ  މީގެ  ދެާބވަތެއް  ލަނޑާގެ 

ކުރުން މުޅިން އަލަށް ތަޖުރިާބ ކުރަން ފެށުމަށް، މި ދެާބވަތުގެ ހުއިފިލަނޑާގެ   ަބޓު އާލާ  ފަޅުަބޓާއި ކަނޑު
އަދި  މިހާތަނަށް  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މި  ކުރެވިފައެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓް  ވަނީ  ހޯދުމަށް  އެއްޗެތި  މައި 

ތަކުގައި ގެންގުޅެމުން ދެއެވެ.   އެއްޗެއްސެވެ. މިތަކެތި އެއްގަމު ޓޭންކު ވަނީ ކަނޑުބަޓުގެ މައި  ލިިބފައި

 ވަނަ އަހަރުގެ   2019ތަކުގައި ވިއްސާފައި ވަނީ    އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑުަބޓު އެއްގަމު ޓޭންކު 

  ތެރޭގައެވެ. 

 ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުން.  
ތަކުގައި ބޭނުންވާ ދިރޭ   ފުރަތަމަ މަރުހަލާމަނިޔަފުށީގައި ވިއްސާ ާބވަތްތަކުގެ ހަޔާތުގެ  

ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން   2019ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް    ކާނާ އާލާ
ާބވަތެއް  4 ކަމަށްވާ ރޮޓިފަރ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި   ާބވަތެއްގެ ފައިޓޯޕްލެންކްޓަނާއި، ޒޫޕްލެންކްޓަންގެ 

ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް،   މަނިޔަފުށީގައި އާލާ
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ދިނުމަށްޓަކައި، ދިރޭ ކާނާގެ ާބވަތްތަކުގެ ސްޓޮކް ަބލަހައްޓަމުން   ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ދިރޭ ކާނާ ފޯރުކޮށް

 ދެއެވެ. 

 ރުން.  މާނާގަލާގައި މެރިކަލްޗަރ ކުރާ ހެޗަރީއެއް ޤާއިމުކު  15.2

  އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް 
ކުރުމަށް، ކަނޑައެޅޭ ާބވަތްތަކުގެ   ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެރިކަލްޗަރ ކުރުން މަގުފަހި

ފޯރުކޮށް އާންމުންނަށް  ދިރުން  ގާއިމު   ޅަ  ހެޗަރީއެއް  އުފައްދާނޭ  މިތަކެތި  ކުރުމުގެ   ދިނުމަށްޓަކައި، 
ފެށުނީ   ކުރަން  އުމްރާނީ ވަ  2019މަސައްކަތްތައް  ަބހާލެވިގެން  ފިޔަވައްސަކަށް  ދެ  އަހަރުއެވެ.  ނަ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހެޗަރީގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން، ހެޗަރީއަށް 

 2019ހަވާލުކުރެވުނީ  މަށް އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާކުރު ބޭނުންވާ އެންސިލަރީ ފެސިލިޓީތައް ިބނާ
އި ރަށަށް އަރަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން، ނެރު ކެނޑުމާއި  ވަނަ އަ

 މާރާތަކާއި، މުވައްޒަފުން މުނިފޫހިޢިފަންގިފިލާގެ    2ން ދިރިއުޅުމަށް  ފައިާބނޭ ޖެޓީއަކާއި، މުވައްޒަފު 
އިންޖީނުގެއާއި އާރ.އޯ ޕްލާންޓް ހުންނަ ކުރެވޭ އިމާރާތަކާއި، އޮފީސް، މިސްކިތް އަދި    ފިލުވުމަށް ޚާއްސަ

ކުރެވޭ   ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން، މާނާގަލާގައި ިބނާ  އިމާރާތް ިބނާ

 ދާނެއެވެ. ކުރެވިގެން އެންސިލަރީ ފެސިލިޓީތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ގުޅުވައިދޭ ވިއުގަ ފަރުމާކޮށް ގާއިމު

 ޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން.  ހުޅުމާލޭގައި އެކުއެ  15.3

 އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ ިބނާ ކުރުން.   
 

އްޖޭގެ  ރާކުރުމުގެ ސަަބުބން    މެރިކަލްޗަރ ބޭނުމަށް ކަނޑުގެ ދިރުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ

ކުރުމަށްޓަކައި،   ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަތަކަށް ކޮށްފާނޭ    ގުދުރަތީ މާހައުލަށާއި، އެމާހައުލުގައި އުޅޭ ދިރުން
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.   2019އެތެރެކުރެވޭ ދިރުން ކަރަންޓީން ކުރާނޭ ފެސިލިޓީއެއް ބިނާކޮށް ނިމުނީ  

ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ދިރުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ، ކުރެވިފައިވާ މި ފެސިލިޓީގައި ފަންގިފިލައަށް ިބނާ 3

ލޮނު ފިލްޓަރ ކުރާނޭ ނިޒާމަކާއި، ފިލްޓަރ   ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ މޫދުޓޭންކާއި، މި    5ޓަނުގެ    5
ވާނެއެވެ. އަދި ޓޭންކުތަކުން ޭބރުކުރާ   ޓޭންކު ިބމު އަޑީގައި ހެދިފައި  3ކުރާނޭ    ކުރެވޭ މޫދު ލޮނު ރައްކާ

 އެވެ.  ނެ ޓޭންކު ިބމު އަޑީގައި ހެދިފައި ވާ   3ލޮނު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ސާފުކޮށް، ޓްރީޓް ކުރުމަށް  

ފެސިލިޓީގައި ާބވަތްތަ،  މި  ޚާއްއާލާކުރާ  ޖެހޭ  ކުރާނޭ ޞަކަށް  ޑައެގްނޯޒް  ަބލިަބލި   
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ލެޯބޓްރީތަކަށް ބޭނުންވާ ަބއެއް   ލެބޯޓްރީތަކެއް ގާއިމު

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައެވެ. 2019އިކްވިޕްމަންޓް ވަނީ 
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 ޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ ހިންގުން.  އެކުއެ 
ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ފާނަ ،  ސަސްޓެއިނަަބލް 

ފަހަރެއްގެ މަތިން   ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ  2019ޮބޑުކުރާ ފަރާތްތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި،  
ފާނަ    20،000ވަނީ   އެތެރެކޮށްފަކުދި  ރާއްޖެ  ފެސިލިޓީގައި   އިންޑޮނޭޝިއާއިން  ކަރަންޓީން  އެވެ. 

ކުރަން އަލަށް ކަރަންޓީން   ކަސްފާނައެވެ. ތަޖުރިާބ  10،000ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަރަންޓީން ކުރެވުނީ،  
އިންޑޮނޭޝިއާ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް  ަބލައި،  ފާނައިގެ ނަތީޖާއަށް  އެތެރެ  ކުރެވުނު  ކުރުމުގައި،   އިން 

ޝިޕްމަންޓުން ޓްރާ ދެވަނަ  ގެނެވުނު  އަޅައި،  ފިޔަވަޅުތައް  ކުޑަކުރުމަށް  ސްޓްރެސް  ންސްޕޯރޓް 

 މަނިޔަފުށީގައި ގެންގުޅެމުން ދެއެވެ.، ފަހު އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ފާނަ ކަރަންޓީން މަރުހަލާއަށް

 

 ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް  15.4
 

 ންރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މެ  12އަދި    05މިއަހަރު ނޮވެމްަބރ  
ވަނީ އެކްސެލް އިންޓަރނެޝަނަލް އަދި ޝައިން ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ތެރެއިން ސީނިއަރ ކިންޑަރ ގާޑަންގެ  

  ސްތައް ކަނޑުގައި ކުދިންނަށް ފަރުތަކުގެ މާހައުލުގައި ދިރިއުޅޭ ދިރުންތަކާއި އެކިވައްތަރުގެ މަސްތަކާއި މަ  300
ދާ އެކި ވައްތަރުގެ  ގެން  ން ކުރަމުންމެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުއްދު ތަކާއި މޯލްޑިވްސް  ޙަދިރިއުޅޭ ސަރަ 

ކަނޑާއި ފަރުގެ މާހައުލު މީގެ އިތުރުން    ެބހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަންސް ތަކެއް ހންގާފައެވެ.  ރިސާރޗްތަކާ
ޭބއްވުމުގެ    އްޔަރުޣަތަ މަސް ނުކޮށް  ރާއްޖޭގައި  ާބވަތްތަކާއާލާ  މުހިއްމުކަމާއި،  ގެންގުޅެވިދާނެ  ެބހޭގޮތުން    ކޮށް 

ގަނެވޭ   ވީޑިއޯއާއި ކަނޑުގެ މާހައުލު ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ނަގައިމަސްވެރިކަމާެބހޭ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަދި  

 ން ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެކޮށްގެ  ގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރެކްޓިވް އެކްޓިވިޓީތައް ޭބނުން

ކ.  އިތުރުން  ފާނަ،    މީގެ  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މެރިކަލްޗަރ  މަނިޔަފުށީގައި 
 ކުދި މަސްތަކަށް ކާންދިނުމަށް ޭބނުން ކުރެވޭދައްކާ އަދި  ހުއިފިލަނޑާ އަދި މާގަނޑުމަސް ގެނެސް ކުދިންނަށް  

ބޭނުން މައިކްރޮސްކޯޕް  ކާނާތައް  ދެ ކޮ  ދިރޭ  ކުދިންނަށް  ރިސާރޗްށްގެން  އިތުރުން  މީގެ  ބޭނުމަށްއްކުނެވެ.   ގެ 
ެބހޭގޮތުން    އިވާ ސްޕެސިމަންސް ސާމްޕަލްތަކާކުރެވިފަ  ފެންނަ ާބވަތްތައް ރައްކާ  ވިފައިވާ ރާއްޖެއިން މަދުންގެނެ

 ކަން ފާހަގަ ހަރަކާތް  ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މިއަހަރު ހިންގުނު މި ދެޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާުބ ދެ 

 ކޮށްލަމެވެ.
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 ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް  15.5
 ޖޫން 

" 2019ން "އަރި އެކްސްޕެޑިޝަން  އިންޓަރނެޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯރ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރގެ ފަރާތު .1

އަރިއަތޮޅުގައި   ގެ ކުރުމަށް  މެނޭޖް  ރެޒިލިއަންސް  ރީފް  އެންޑް  ރިކަވަރީ  ްބލީޗިން  ޕޯސްޓް  ނަމުގައި، 
ޖުލައި    08ޖޫން އިން    25އް ހެދުމަށް އަރިއަތޮޅަށް  ކަތްތަކުގެ އަހަރީ އެސެސްމަންޓެކުރެވެމުންދާ މަސައް

ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު    އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މެރިން

 ހަނާ އާމިރުވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. 

 ޖުލައި 

ހުރާގައި   " ގެ ނަމުގައި ކ.2019ކޮށްގެން "ފިޝްކޭމްޕް    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން އިންތިޒާމް .2
ންޓަރުގެ އަށް ޭބއްވުނު ކޭމްޕްގައި މި މިސެ   20އިން    19ރެހެންދި އަދި ހުރަވީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޖުލައި  

 ވެފައެވެ. ވަނީ ަބއިވެރި ފަރާތުން މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ އާމިރު

 އޮގަސްޓް 

ހުރާގައި   " ގެ ނަމުގައި ކ.2019ކޮށްގެން "ފިޝްކޭމްޕް    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން އިންތިޒާމް .3
އަށް ޭބއްވުނު ކޭމްޕްގައި މި މިސެންޓަރުގެ   03އިން    02ހިރިޔާ އަދި ޣާޒީ  ސްކޫލް ކުދިންނަށް އޮގަސްޓް  

 ވެފައެވެ. ފަރާތުން މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަނާ އާމިރު ވަނީ ަބއިވެރި
 

ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮރަލް ނާސަރީ އެއް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ެބލުމަށް  .4
މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މެރިންަބޔޮލިސްޓް ގައި    8އޮގަސްޓް  

ވަނީ  ހަލީމް  އިސްމާޢިލް  ޓެކްނީޝަން  އަދި  އިސްމާއިލް  އަޝްވާގު  އޮފިސަރ  ފީލްޑް  އާމިރު،  ހަނާ 

 ަބއިވެރިވެފައެވެ.
 
ހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ފައިނަލް ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮރަލް ނާސަރީ އެއް ެބ .5

އޮގަސްޓް   ފަރާތުން   26ކުރުމަށް  މިސެންޓަރުގެ  މިދަތުރުގައި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  މަނިޔަފުއްޓަށް  ގައި 

މެރިންަބޔޮލިސްޓް ހަނާ އާމިރު، ފީލްޑް އޮފިސަރ އަޝްވާގު އިސްމާއިލް އަދި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  
 ޑް އޮފިސަރ އައިޝަތު ރަނީން އައިޝް ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.އަހުމަދު ނަޖީުބ އަދި ފީލް
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 ސެޕްޓެމްބަރ 

ގްލޯަބލް ހެބިޓެޓް މެޕިން އެކްސްޕެޑިޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ އަތޮޅު   –އެލެން ކޮރަލް އެޓްލަސް   .6
ޓިއުޓްގެ އަށް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި އިންސްޓި   30އިން    23އަދި ނޯތް އަރި އަތޮޅަށް ސެޕްޓެމްަބރ  

 ަބޔޮލިސްޓް ހަނާ އާމިރު، އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ތުހުފާ ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.   މެރިން
 ސަރަހައްދު ދިގު މުއްދަތަކަށް މޮނިޓަރ  5ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ   .7

އި ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ދާލު އަތޮޅުގައި  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކަ  އްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެ
އޮކްޓޯަބރ އަށް   1ސެޕްޓެމަަބރ އިން    23ފާނަ ޖަމާވާ ސަރަހައްދު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ދ. ކުޑަހުވަދުއަށް  

މިސެންޓަރުގެ  ކުރެވުނެ  ދަތުރެއް މިދަތުރުގައި  ނަޖީްބ،  ވެ.  އަހުމަދު  އޮފިސަރ  ރިސާރޗް  ސީނިއަރ 

ޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް އަހުމަދު ޝާންގެ އެންވަޔަރަންމަން

 އެވެ. ވަޑައިގެންފަ އިްބރާހިމް ޝަމީލް ވަނީ ަބއިވެރިވެ ރެއްގެ ގޮތުގައި ވޮލަންޓިއަރ ޑައިވައިތުރުން

 އޮކްޓޯބަރ 

ެބހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނުގައި ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮރަލް ނާސަރީ އެއް   .8
އޮކްޓޯަބރ   ކުރުމަށް  ޗެކް  އިތުރަށް  ސައިޓް  ނެގުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ލޮގަރ  ގައި    22ހަރުކުރެވިފައިވާ 

ަބޔޮލިސްޓް ހަނާ އާމިރު،   މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މެރިން
 އެވެ. މް އިްބރާހިމް ވަނީ ަބއިވެރިވެފަސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާ

 އްދު ދިގު މުއްދަތަކަށް މޮނިޓަރ ޙަސަރަ  5ރެވިފައިވާ  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކު .9
އަތޮޅުގައި .  މ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި  އް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެ

 އޮކްޓޯަބރ އަށް ދަތުރެއް   31އޮކްޓޯަބރ އިން    23ރަހައްދު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މ. މުލަކަށް  ފާނަ ޖަމާވާ ސަ
އަހުމަދު  އޮފިސަރ  ރިސާރޗް  ސީނިއަރ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  މި  މިސެންޓަރުގެ  މިދަތުރުގައި   ކުރެވުނެވެ. 

އިްބރާހިމް ޝަމީލް   ޑައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ލީ އަދި ވޮލަންޓިއަރ  ޢައްމަދު  ޙަނަޖީްބ، ވޮލަންޓިއަރ ޑައިވަރ މު 

 ވަޑައިގެންފައެވެ. ވެސް ވަނީ ަބއިވެރިވެ

 ނޮވެމްބަރ 

 އަދި ޓްރީ ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮރަލް ނާސަރީ އެއް ެބހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޓޭަބލް .10
ދަތުރުގައި ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މި  07ތައް ހެދުމަށް ނޮވެމްަބރ  ސްޓްރަކްޗަރ އެންކަރ

މެރިން ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  މެރިން   މި  އެސިސްޓެންޓް  އާމިރު،  ހަނާ  ަބޔޮލޮޖިސްޓް   ަބޔޮލިސްޓް 

އަްބދުއާ ޝުމައިސް  އަލީ  ަބޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  އަދި  އަންގީލާ  ވަނީ هللا މިނަތު 
 ަބއިވެރިވެފައެވެ.
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 09ނާސަރީ ޓްރީ ސްޓްރކްޗަރ ޑިޕްލޯއި ކުރުމަށް ނޮވެމްަބރ  ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން   .11

މެރިން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  މި  މިދަތުރުގައި  ކުރެވުނެވެ.  ދަތުރެއް  މަނިޔަފުއްޓަށް  ހަނާ   ގައި  ަބޔޮލިސްޓް 
މް، ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަހުމަދު ނަޖީުބ،  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ނިޒާމް އިްބރާހީ  އާމިރު، ސީނިއަރ

ރ އައިޝަތު ސާރާ ހާޝިމް، ފޯރމަން އަހުމަދު ހައިކަލް، ފީލްޑް އޮފިސަރ އައިޝަތު ރިސާރޗް އޮފިސަ
ރަނީން އައިޝް، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އައިމިނަތު އަންގީލާ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެރިން 

 ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. هللا ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލީ ޝުމައިސް އްަބދު

މްގެ ދަށުން ނާސަރީ ޓޭަބލް ސްޓްރކްޗަރ ޑިޕްލޯއި ކުރުމަށް ނޮވެމްަބރ ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާ .12
ަބޔޮލިސްޓް ހަނާ   ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މެރިން  14

ސީނިއަރ އިްބރާހީ  އާމިރު،  ނިޒާމް  އޮފިސަރ  އަޝްވާގު ރިސާރޗް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ  ފީލްޑް  މް، 

މެރިން އިސް އެސިސްޓެންޓް  އަދި  އަންގީލާ  އައިމިނަތު  ަބޔޮލޮޖިސްޓް  މެރިން  އެސިސްޓެންޓް  މާޢިލް، 

 ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. هللا ްބދުޢައަލީ ޝުމައިސް ަބޔޮލޮޖިސްޓް 

 ޑިސެމްބަރ 

ގައި ކޮރަލްތައް އިންދުމަށް ޭބނުންވާ ކޮރަލްތައް ރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮރަލް ނާސަރީކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕް .13
ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި   04ނެގުމާއި ކޮރަލްތައް އިންދުމަށް ޑިސެމްަބރ  

މިސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މެރިންަބޔޮލިސްޓް ހަނާ އާމިރު، އެސިސްޓެންޓް މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އައިމިނަތު 
 ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.هللا ްބދުޢަން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލީ ޝުމައިސް އަންގީލާ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެރި

ސެމްަބރ ޑި ގައި ްބރާންޗިން ކޮރަލްތައް އިންދުމަށް  ރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮރަލް ނާސަރީކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕް .14
ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މެރިންަބޔޮލިސްޓް ހަނާ   05

ސްޓެންޓް މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް މިނަތު އަންގީލާ އަދި އެސިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އާޓެންޓް މެރިއާމިރު، އެސިސް
 ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.هللا ްބދުޢަލީ ޝުމައިސް ޢަ

ކޮރަލް ޤާ މަނިޔަފުށި ނާސަރީ ސައިޓްގައި  ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން .15 އިމް ކުރެވިފައިވާ 
ސާފު ކޮރަލްތައް  ހުރި  ހެދު  ނާސަރީ  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން  ފޮޓޯ  ޑިސެމްަބރ  ކުރުމަށާއި  ގައި   18މަށް 

ޓެންޓް މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް ޓަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެސިސްށްމަނިޔަފު

 ވަނީ ަބއިވެރިވެފަ هللا ްބދުޢަން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލީ ޝުމައިސް  މިނަތު އަންގީލާ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެރިއާ
 އެވެ.

ކޮރަލް ޤާ މަނިޔަފުށި ނާސަރީ ސައިޓްގައި  ކޮރަލް ރިހިިބލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން .16 އިމް ކުރެވިފައިވާ 
ސާފު ކޮރަލްތައް  ހުރި  ދެނެގަތުމާއި،،  ކުރުމަށާއި  ނާސަރީ  ވަރު  ހެދިޮބޑުވަމުންދާ  ފޮޓޯ   ކޮރަލްތައް 

ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި މި   ގައި މަނިޔަފުއްޓަށް   23ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ހެދުމަށް ޑިސެމްަބރ   ދަތުރެއް 
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ން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެރިން ަބޔޮލޮޖިސްޓް އައިމިނަތު އަންގީލާ އަދި އެސިސްޓެންޓް މެރި

 ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. هللا ްބދުޢަަބޔޮލޮޖިސްޓް އަލީ ޝުމައިސް 

  އް ސާރވޭތަ   " ޓެޑް ރިމޯޓް އަންޑަރވޯޓަރ ވީޑިއޯެބއި"ފަރުމިޔަރުގެ އާބާދީތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް  
ގދ އަތޮޅަށް ޑިސެމްަބރ   ކުރެވުނެވެ.. މިދަތުރުގައި މި    23އިން    15ކުރުމަށް ގއ. އަދި  އަށް ދަތުރެއް 

ރިސާ ސީނިއަރ  ޚަދީޖާ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ  އޮފިސަރ  ،  ލީޢަރޗް  ރިސާރޗް  ސީނިއަރ 

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަޖީްބ އަދި ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސާރާ ޙާޝިމް އެވެ. އަދި ފިން 

 ޕްރިންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން ޑޭމިއަން ޗެޕްމޭން އަދި ކޭޓީ ފްލާވަރސް ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.

 ރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު އެމް.އެމް.އާރ.އައި. އިން ކު   2020 16

 މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް  16.1

 މާކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް(  

 ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ާބނާ ާބވަތްތަކުގެ ަބއޮލޮޖިކަލް ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް  ¶

ނަގާ   ޕްރޮގްރާމުން  އަށް މި  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ރާއްޖެއިން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ހިސާުބތަކަކީ 
ވަނަ އަހަރުވެސް ނުހުއްޓައި ކުރިއަށް    2020ކަމުން މިމަސައްކަތް    ހުށައަޅަންޖެހޭ ހިސާުބތަކެއް

 ވެއެވެ. ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައި

 ރުންދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ާބނާ ކަޅުިބލަމަހުގެ ސީ.ޕީ.ޔޫ.އީ ސްޓެންޑަރޑައިޒް ކު  ¶

މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ސްޓެންޑަރޑައިޒްޑް ސީ.ޕީ.ޔޫ.އީ ސީރީސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ  
އެވެ. މިގޮތުން  ހަރުވެސް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފަވަނަ އަ  2020ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  

 ޑޭޓާތައް އިތުރަށް ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ހެދުން، އަދި ހުރި  އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ޑޭޓާ ހޯދައި ބޭނުން

 ސާފުކުރުން އަދި ސީރީސް އަޕްޑޭޓް ކުރުން  ހިމެނެއެވެ.

 އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ނެރީޓިކް ޓޫނާސް ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވުން ¶

މިސާލަކަށް ލައްޓި، ރާގޮނޑި(  ވަތްތަކަށް )މިއީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގައި، އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުމަހުގެ ާބ

ވަނަ އަހަރުގެ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް    2020އިވާ ވަރކިން ޕާޓީ އެކެވެ. މި ވަރކިން ޕާޓީގެ  ހެދިފަ
އެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން   ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި  ހަމަޖެހިފައި

 ސައިންޓިފިކް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައަޅަން ޖެހެއެވެ.
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ން  ސީ ގެ ވަރކިން ޕާރޓީ އޮން ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަދި ވަރކިއައި.އޯ.ޓީ. ¶

 ވަނަ އަހަރުގެ ަބއްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ޭބއްވުން 2020ގެ ޕާރޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް

ޓޫނާސްވަރކި ޓްރޮޕިކަލް  އޮން  ޕާޓީ  ަބއްދަލުވުމުގައި    2018ގެ  ން  އަހަރުގެ  ގެ    2020ވަނަ 
ވަނަ އަހަރުގެ    2020އެވެ. މިހެންކަމުން    އި ޭބއްވުމަށް ވަނީ ހުށައަޅާފަވެހިރާއްޖޭގަަބއްދަލުވުން ދި

ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް  ޭބއްވުމުގެ އިންތިޒާމްއޮކްޓޯަބރު މަހުގެ ތެރޭގައި މި ަބއްދަލުވުން  

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަކީ  ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރކިން ޕާޓީ އޮން ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން އެންޑް 

 މެކެވެ.އެކު ާބއްވާ ަބއްދަލުވު އާން ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސްވަރކި

ކޮމިޓީއައި. ¶ ސައިންޓިފިކް  ގެ  ަބއްދަލުވުމަށް ގެއޯ.ޓީ.ސީ  މި  އަދި  ަބއިވެރިވުން  ަބއްދަލުވުމުގައި   

 ހުށައަޅަންޖެހޭ ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

ަބއްދަލުވުމަކީ ކޮންމެ އަހަ ަބއްދަލުވުމުގެ ކުރިން  މި  އަދި މި  ަބއްދަލުވުމެކެވެ.  ާބއްވާ  ރަކުވެސް 

 ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް އެ ގައުމެއްގެ ނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށައަޅަން ޖެހެއެވެ. 

ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯރސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިަބރު މަސްވެރިކަމުގެ  ¶

 ާބވަތްތަކުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިަބރު މަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ނެގޭ ހިސާުބތައް ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް  

މި   އަދި  ގެންދިއުން  އެނެލައިސްކުރިއަށް  އެއްކޮށް،  ދޭންޖެހޭ ހިސާުބތައް  މިނިސްޓްރީއަށް  ކޮށް 
ން ތައްޔާރުކުރަން  ތަކަކީ މިނިސްޓްރީ  އެވެ. މި މައުލޫމާތުމައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ

 ކުރެވޭނޭ މައުލޫމާތު ތަކެކެވެ. ކުރުމަށް ބޭނުން ޖެހޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު

 ގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ރީފް ސަރވޭ އެކްސްޕެޑިޝަން ހިންގުންްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ ކޯލިޝަން ¶

ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން    އާޓީ ކޯލިޝަންމިއީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ްބލޫ ޕްރޮސްޕަރި

ޖެހޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުތަކުގެ  ލް ޕްލޭން ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންމެރިން ސްޕޭޝަ
ވަނީ ޖެނުއަރީ އަދި    އެކެވެ. މި ދިރާސާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި  ހާލަތު ެބލުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާ

 ރޭގައެވެ.ފެްބރުއަރީ މަހުގެ ތެ

 ގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ސީމައުންޓް ސަރވޭ ހިންގުންްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ ކޯލިޝަން ¶

އި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  އި ްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ ކޯލިޝަނާމިއީ ދިވެހި ސަރުކާރާ

އިން ރާއްޖޭގެ މެރިން ސްޕޭޝަލް ޕްލޭން ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ ތެރެ
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އެއް މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާކޮށް  )ސީމައުންޓް(  ތިލަތައް  މާކަނޑުގެ  ކުރެވޭ    ސަރަހައްދުގެ  ކުރުމަށް 

ހިމެނޭ  ސަްބމެރިން  ފީނޭ  ފުނަށް  އެންމެ  މާކަނޑުގެ  ދަށުން  މަސައްކަތުގެ  މި  މަސައްކަތެކެވެ. 
 ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި  އެވެ. މި ދިރާސާ  ކުރެވޭނެ  ރިސަރޗް ވެސެލް އެއް ރާއްޖެ ގެނެސް މި ދިރާސާ

 ވަނީ މާރޗް އަދި އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

 ގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހިންގޭ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ްބލޫ ޕްރޮސްޕަރިޓީ ކޯލިޝަން ¶

ޕްރޮޖެކްޓު   މި  ކަމުން،  އައި  އެމް.އެމް.އާރ.  އޭޖެންސީއަކީ  ލީޑް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މި 
ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް )ވަރކްޝޮޕް ތައް ޭބއްވުން، އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ހިންގުމަށްޓަކައި  

 ގެ ފަރާތުންނެވެ. ވަނީ ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ހަރަކާތްތައް( ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި
 

ބޭސްޑް ފިޝަރީޒް    - ފަރުތަކުން ކުރެވޭ ތަފާތު މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް )ރީފް  16.2
 ރާމް( ރިސާރޗް ޕްރޮގް 

 ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް 

 ފާނައިގެ މެޗޫރީޓީ ސްޓަޑީގެ މަސައްކަތް ¶

ކުރެވިފައިވާ   ފުރިހަމަ  މަސްވެރިކަމުގައި   4މެޗޫރިޓީ ސްޓަޑީ  ފާނަ  އިތުރުން  ފާނައިގެ  ާބވަތުގެ 

ސްޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގިނައިން ޭބނޭ އަދި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ާބވަތް ތަކުގެ މެޗޫރިޓީ  

 .ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

  ފާނަ ިބސް ދޫކުރަން ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް މޮނިޓަރ ކުރުން ¶

ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހިމާއަތް    ކުރުމާއި ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް  ރާއްޖެއިން ފާނަ މަސްވެރިކަން
އަދަދަށް އަންނަ ަބދަލުތައް ދެނެގަތުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވާ ފާނައިގެ ާބވަތް އަދި    5ކުރެވިފައިވާ  
ޑައިވް ސެންޓަރތަކާގޮތުން، ރި އަދި  ކުރުމަށް ވަނީ   ސޯޓު  ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަށް މޮނިޓަރ 

 .ރޭވިފައެވެ

 ފާނަ މަސްވެރިކަން އަދި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުން ¶

މަސައްކަތް އަދި މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ ގޮތާއި އެކްސްޕޯޓް މަރުޙަލާ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ 

 ކުރު ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކުރުން. ،ކުރިޔައްދާ ގޮތް
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 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ )ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ  

ގައި ވެސް ކުރިއަށް   2020 ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ އޮްބޒާވަރ ދަތުރުތައް ¶
 ގެންދިއުން 

 ފަރުމަހުގެ ދެާބވަތެއް ވިހާ ދުވަސްވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގަރާމް ހިންގުން ¶

 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ )ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ  

ކަމުގައި ބޭނުންކުރާ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތާއި، މި މަސްވެރި ¶
އޮްބޒާވަރ  ހިސާުބތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ާބވަތްތައް  އަމާޒުކުރާ  އާލާތާއި، 

 ދަތުރުތަކެއް ކުރުން

ދަތުރުތަކުގައި މިންވަރާއި، ،  މި  ފުޅާވެފައިވާ  މަސްވެރިކަން  ކުރާ  މުނިފޫހިފިލުވުމަށް  ރާއްޖޭގައި 

މި މަސްވެރިކަން   ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  އިތުރުން،  އެއްކުރުމުގެ  މައުލޫމާތު  ކުރަމުންދާގޮތުގެ 
ދެނެގަނެ ފަރާތްތައް  ޝާމިލުވާ  އެފަރާތްތައް ،  މަސްވެރިކަމުގައި  ނެގުމުގައި  މައުލޫމާތު  އިތުރު 

 ަބއިވެރިކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 

މަ ¶ މަސްވެރިކަމުގެ  ކުރެވޭ  މުނިފޫހިފިލުވުމަށް  ކުރާ  ގާއިމު ރާއްޖޭގައި  ނިޒާމެއް  ނަގާނޭ    އުލޫމާތު 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން

މި މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާވާ ހިންގަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރާނޭ އެންމެ  
މެތަޑް" ކަލެކްޝަން  "ޑޭޓާ  ނުވަތަ  އުސޫލު  ގާއިމު  އެކަށީގެންވާ  މި   އެއް  ކުރުމަށްޓަކައި 

ފަރާތްތަކާވެރިކަމުމަސް ހަރަކާތްތެރިވާ  ވަނީ    ގައި  ޭބއްވުމަށް  ަބއްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު  އެކު 

ަބއްދަލުވުމުގައި މަސައްކަތު  މި  މި  ،  ރޭވިފައެވެ.  އިތުރުން،  ގޮތެއްގެ  ނަގާނޭ  މައުލޫމާތު 
ކުރިޙަކަމުގައި  މަސްވެރި ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއްވެސް  މައުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް    އަށް ރަކާތްތެރިވާ 

 ދާނެއެވެ. 

 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ )ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީޒް( ދިރާސާ  

ޖަދުވަލު   ¶ ކޮންވެންޝަންގެ  ާބ  2ސައިޓީސް  ދެ  މުހިންމު  ޭބރުކުރާ  ރާއްޖެއިން  ވަތެއްގެ ގައި، 

ހިމެނުމާ ތަންފީޒު،  ގުޅިގެން  ހުއިފިލަނޑާ  ނިންމުން  "ނޮން    މި  ބޭނުންވާ  ފެށުމަށް  ކުރަން 

 ޑެޓްރިމެންޓަލް ފައިންޑިންގ" ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ޝާއިޢު ކުރުން. 

ނޮން ޑެޓްރިމެންޓަލް ފައިންޑިންގ ރިޕޯޓަށް ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ހުއިފިލަނޑާގެ ދެާބވަތުގެ  
ތަންފީޒު ލިސްޓިން  ފެށުމުން  ސައިޓީސް  ޖެހޭޢަ  ކުރަން  ކުރަން  ހުއިފިލަނޑާގެ  ތާގޮ  މަލު  މެދު 
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ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ    2020ކުރުވުމަށްޓަކައި    މަސްވެރިކަމުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރި

ތެރޭގައި މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމުން 
ގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ   2020އިންޑިންގ ރިޕޯރޓް  ލިޭބ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ނޮން ޑެޓްރިމެންޓަލް ފަ

ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. ހުއިފިލަނޑާގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއަށް ސައިޓީސް    ޢުށް ޝާއިނިޔަލަ

 އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރަން ޖެހެއެވެ.  2020ގެ ލިސްޓިންގ  2އެޕެންޑިކްސް 

 މަސައްކަތް )އީކޯސިސްޓަމްސް ރިސާރޗް(   ކަނޑުގެ މާހައުލީ ނިޒާމާގުޅޭ ދިރާސާ  16.3

ނެތި ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ިބރު ހީވެފައިވާ ާބވަތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމުގައި ނުހިމެނޭ މާހައުލީ ނިޒާމަށް  
 މުހިންމު ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް

 މިޔަރުގެ ދިރާސާ  ➢
ކަމަށް ކުރާ އަސަރު    ތަފާތު މަސްވެރިމިޔަރުގެ ސަަބުބން ކަނޑުމަސްވެރިކަމަށާއި ފަރުތަކުން ކުރާ   ¶

 ދެނެގަތުން 

ރާއްޖޭގައި ކުރާ ތަފާތު މަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރުގެ ސަަބުބން ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
ފާނަ   ފަރުމަސްވެރިކަމާއި  މިގޮތުން،  ރޭވިފައެވެ.  ވަނީ  ކުރުމަށް  ދަތުރުތަކެއް  އޮްބޒާވަރ 

ކޮށްގެން މައުލޫމާތު ނެގުމަށް   ންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް އަމާޒު މަސްވެރިކަމަށް، އަދި ކަނޑުމަހާއި ކަ

 ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 

ތަމްސީލުވާ ރާއްޖެ  އިތުރުން،  ސާރވޭ    މީގެ  ވީޑިއޯ  އަންޑަރވޯޓަރ  ރިމޯޓް  ެބއިޓެޑް  ގޮތަށް 

 ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.  

 ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  16.4

 ކޮރަލް ްބލީޗިންގ ޓާސްކްފޯސް 

ކުރެވޭނަމަ،    ކަމަށް ލަފާ  ހުދުވުމުގެ ިބރު އޮތް  ގެ ފޯކާސްޓްތަކަށް ބަލައި، ގާރީފް ވޮޗްކޮރަލް   ¶
 ދުރާލައި ްބލީޗިންގ ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 ނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް  

ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ފަރުތަކަށް އަންނަމުންދާ ަބދަލު    1998 ¶
ތެރެއިން، އައްޑު  15ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ   ފެލިދެއަތޮޅުގެ   ސައިޓުގެ  އަތޮޅާއި، ހުވަދު އަތޮޅު އަދި 

 ސައިޓްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން
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ހަމަޖެހިފައިވާ  ¶ ކުރުމަށް  ދެކުނުގައި  އުތުރާއި  ރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ކޮއެލިޝަންގެ  ޕްރޮސްޕެރިޓީ  ްބލޫ 

  ޕެޑިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފަރުތައް ސާރވޭ ކުރުން. މި ސާރވޭ ކޮރަލް ރީފް އެކްސް
މުއްދަތަށް މޮނިޓަރ   ނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވަރކްގެ ދަށުން ދިގު،  ތަކުގައި

 ކުރެވޭ ސައިޓްތައް ހިމެނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. 

ބިލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް )ކޮރަލް ރީފް  ހަލާކުވެފައިވާ އަދި ހަލާކުވަމުންދާ ފަރުތައް ރިހެ  16.5
 ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރިސްޓޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް( 

 ހަލާކުވަމުންދާ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ފަރުތައް ރިހިިބލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
 މަނިޔަފުށީގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީ ބެލެހެއްޓުން  ¶

 މަނިޔަފުށީގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީގައި ޖަހާފައިވާ މުރަކައިގެ ހެދިޮބޑުވުން ބެލެހެއްޓުން   ¶

 މަނިޔަފުށީގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަލް ނާސަރީގައި އިތުރު ާބވަތްތަކުގެ މުރަކަ އިންދުން  ¶
ކްޝުއަލް ޕްރޮޕަގޭޝަން" ކޮރަލް ރީހެިބލިޓޭޝަން އަދި ރެސްޓޯޝަންގެ އިންތިޒާމެއް ކަމަށްވާ "ސެ ¶

 ގޮތެއް ހޯދުން   ހިންގޭނެ
ކޮރަލް ރީހެިބލިޓޭޝަން އަދި ރެސްޓޯޝަންގެ އިންތިޒާމެއް ކަމަށްވާ "ސެކްޝުއަލް ޕްރޮޕަގޭޝަން"ގެ  ¶

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޭބނުންވާނެ މައުލޫމާތު ހޯދާނެ ގޮތެއް ރޭވުން 
  4 އަދި ރިކްރޫޓްމަން ސްޓަޑީއެއް މަދުގެން  ގެ ފަރުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސެޓެލްމަންޓްރާއްޖޭ ¶

 ތަނެއްގައި ކުރުން

 

 ކޮރަލް ޑޭޓާ ޭބސް 
ޑޭޓާ ޭބސްގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުރަކަ، މަސް، އަދި ފަރުގައި އެކި ސޫފިތަކުގެ  ¶

މޫދާ މައިލޫމާތާއިތުރުން  އެހެން  ކަނޑާގުޅޭ  އެޅޭނެ  އި  މައުލާމާތު  ފަރުމާ  އެއްގަމުގެ   ގޮތައް 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޅޭނެ ¶ މައުލޫމާތު  އެސެސްމަންޓް)އީއައިއޭ(  އިމްޕެކްޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޭބސްއަށް  ގޮތަށް    ޑޭޓާ 
މަޝްވަރާ  އެޅުމަށް  މައުލޫމާތު  އެ  އޭޖެންސީއާ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަޔަރަމެންޓަލް  ަބއްޓަންކޮށް 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  
އަދި  ¶ ަބޔޮލޮޖިސްޓުންނާ މަޝްވަރާކޮށް  ޑޭޓާ ޭބސް އަށް މައުލޫމާތު އެޅުމަށް ރިޒޯޓްތަކުގެ މެރިން 

އެޭބފުޅުންނަށް ނެޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިން ފްރޭމްވާރކްގެ ސާރވޭ އިންތިޒާމްތަކުގެ ޓްރެއިންގް 

 ދެވޭނެއެވެ. 
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 މެރިކަލްޗަރާ ގުޅޭ ދިރާސާ މަސައްކަތް  16.6

 ޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން. މަނިޔަފުށީގައި މެރިކަލް 
 ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް އުމްރާނީ ➢
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މަނިޔަފުށީގައި ކުރަން ފެށުނު އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް   2019 ¶

މަނިޔަފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ގެ މެދެއްހާ ހިސާުބގައި މުޅިން ނިންމައި،    2020

 ކަމަށް ެބލެވެއެވެ. ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށޭނެ

 

 ފާނަ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ 

މަނިޔަފުށި ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް   ¶
ކުރުމަށް މޫދު ކޮށީގައި ފާނަ ޮބޑުކުރުމަށް އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގޭ   ފުޅާކޮށް، ތަޖުރިާބއިތުރަށް  

 ހަރަކާތަށް ޭބނުންވާ ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

މަނިޔަފުށީގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް މުޅިން ނިމި، އެރަށުގައި ގާއިމުކުރާ މެރިކަލްޗަރ  

ޑިމޮންސްޓްރޭޝަ އެންޑް  ޮބޑުކުރުން  ޓްރެއިނިންގ  ފާނަ  އައުމުން،  އޮޕަރޭޝަނަށް  ފެސިލިޓީ  ން 
ތަޖުރިާބ ކުރުމަށް އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތަށް ޭބނުންވާ ފާނަ މަނިޔަފުށިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކުދި، އަދި    ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާވަނީ ރޭވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ދިނުމަށް ވަނީ    ފާރިތަކަށްވެސް، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށްމެދުފަންތީގެ ވިޔަ

 ރޭވިފައެވެ. 

 ފާނަ ޮބޑުކުރުން ތަޖުރިާބ ކުރުން  ¶

ކުރުމުގެ   ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން ފެށުނު ކުދި ފާނަ އެތެރެ  2019
ވަނަ އަހަރު    2019އެވެ.    މަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއު  2020މަސައްކަތްތައް  

ކުދި ފާނަ ރާއްޖެ   100،000ވެވުނު އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން، ޖުމްލަ    ހެޗަރީއަކާއިންޑޮނޭޝިއާގެ  

 ގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  2020ކަމަށް ެބލެވެނީ  އެތެރެކޮށް ނިންމާލެވޭނެ

މޫދުކޮށީގައި ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ  ، ކޮށްގެން މާޒު އދ. މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ، ދަނގެތި އަދި ދިގުރަށަށް އަ

ފަރާތަކަށް ކޮށްޓާއި، ކުދި ފާނައާއި    20ރަށުން ޖުމްލަ    ތަރުގެ ދަށުން، މި ހަޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ދީގެން ކާނާ  ކުރެވޭނެއެވެ.  ،  ފާނައިގެ  ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތް  މި  ދާއިރާއެއްގައި  ގެ    2020ފުޅާ 

 މަ މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އދ. މަހިަބދޫގައެވެ.  ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަ

 ކުރުން ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލައި އާންމު ¶



 

183 
 

ފާނަ ޮބޑުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، މޫދު ކޮށީގައި ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގައި 

ގުޅޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް  މާކުރުވުމަށް، ކޮށީގައި ފާނަ ގެންގުޅު އަހުލުވެރިަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް 

 އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.

 

 ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ 

 އްގީކުރުން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ހުނަރުތައް އިތުރަށް ތަރަ ވެލި ¶
ްބރޫޑްސްޓޮކް   މަނިޔަ  2020ވެލިހުއިފިލަނޑާގެ  އަހަރުވެސް  ދެމެހެއްޓޭނެއެވެ. ވަނަ  ފުށީގައި 

ކުރެވިފައިވީ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ޭބރުގައި  ރާއްޖޭން  ދިރާސާ  ެބހޭ  ވިއްސުމާ  ވެލިހުއިފިލަނޑާ 

ަބލަންޖެހޭ  މިގޮތުން  ފެނެއެވެ.  ކުރަންޖެހޭކަމަށް  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  މިދިރާސާތައް  ނަމަވެސް، 
ްބރޫޑްސް މާހައުލުގައި  ރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  ކާންދޭން ކަންތައްތަކުގެ  ލަނޑަޔަށް  ގެންގުޅުމާއި،  ޓޮކް 

ހިމެނެއެވެ.   ދެނެގަތުން  ޮބޑުވާވަރު  ލަނޑާ  ދެނެގަތުމާއި،  ކާނާ  ރަނގަޅު  ވަނަ    2020އެންމެ 
ހުނަރުތައް އާލާކުރުމުގެ  ހުނަރުތައް،  ،  ވެލިހުއިފިލަނޑާ  ގެންގުޅުމުގެ  ްބރޫޑްސްޓޮކް  ޚާއްސަކޮށް 

މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެލިހުއިފި ލަނޑާގެ ދިރާސާއަށް ވުރެ  އިތުރަށް ތަރއްގީކުރަން  

 އިސްކަންދެވޭނީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކަނޑުަބޓާއި ފަޅުބަޓު ވިއްސުމުގެ ދިރޭސާއަށެވެ.
 

 ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދެާބވަތެއްގެ ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާތައް ކުރުން ¶

ވަނަ އަހަރު،    2019ަބޓުގެ މައި އެއްޗެތި )ްބރޫޑްސްޓޮކް( ހޯދުމަށް  ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދެާބވަތުގެ  
އަދި   ަބޓު  ކަނޑު  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  ވެފައިވާ  ފަރާތަކާއި  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  ހުއިފިލަނޑާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތަޖުރިާބގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް    2019ފަޅުަބޓު ގަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި  

 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 2020ވިއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑު ަބޓު 

 ދިރޭ ކާނާ އާލާ ކުރުން.  

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ދިރޭ ކާނާ އާލާ ¶

މަރުހަލާ  ފުރަތަމަ  ހަޔާތުގެ  ާބވަތްތަކުގެ  ވިއްސާ  ކާނާ    މަނިޔަފުށީގައި  ދިރޭ  ބޭނުންވާ  ތަކުގައި 

ގެންދެވޭނެ  2020  އާލާކުރުމުގެ ކުރިއަށް  އަހަރުގައިވެސް  މިގޮތުން    ވަނަ  ާބވަތެއްގެ    4އެވެ. 
ކަމަށްވާ ރޮޓިފަރ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަނިޔަފުށީގައި    ފައިޓޯޕްލެންކްޓަނާއި، ޒޫޕްލެންކްޓަންގެ ާބވަތެއް

ށް، ފަސޭހަ ގަންނަ ފަރާތްތަކަ  އާލާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތްތައް ފަށައި
ފޯރުކޮށް ކާނާ  ދިރޭ  ބަލަހައްޓައި،    ގޮތަކަށް  ސްޓޮކް  ާބވަތްތަކުގެ  ކާނާގެ  ދިރޭ  ދިނުމަށްޓަކައި، 
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ގައިވެސް    2020މެރިކަލްޗަރ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސްޓޮކް  

 ދެވޭނެއެވެ.   ފޯރުކޮށް

 ހެޗަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން.  މާނާގަލާގައި މެރިކަލްޗަރކުރާ   16.7

 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް 

ފުރަތަމަ   2019 ¶ ތަރައްޤީގެ  އުމްރާނީ  ފެށުނު  ކުރަން  މާނާގަލާގައި  ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ  ވަނަ 
މަސައްކަތްތައް   މަނިޔަފުށީގައި    2020ފިޔަވަހީގެ  ނިންމައި،  މުޅިން  ހިސާުބގައި  މެދެއްހާ  ގެ 

ކަމަށް    އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށޭނެމެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ  
 ެބލެވެއެވެ. 

ކުރުމަށް ބޭނުންވަ ހެޗަރީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މު  މާނާގަލާގައި މަލްޓި ސްޕީޝީޒް ހެޗަރީއެއް ގާއި ¶

 ގާއިމުކުރުން

ންގާނޭ ފަރާތެއް  ކުރުމަށާއި، ހި  ކުރުމަށާއި، ިބނާ   މާނާގަލާގައި މަލްޓިސްޕީޝީޒް ހެޗަރީއެއް ފަރުމާ
ގައި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ިބޑަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. މި ހެޗަރީގައި ފާނައާއި    2020ހޯދުމަށް  

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ،  ކުރުމަށް ޭބންގު  ހުއިފިލަނޑާގެ އިތުރުން ދިރޭ އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން

 އެވެ. މިންވަރަކަށް އުފެއްދޭނެ

 ހުޅުމާލޭގައި އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން  16.8

 އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރުން.  

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ،  ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ¶

 ކުރުން ރަންޓީންކަ ކަސްފާނަ 80,000އިންޑޮނޭޝިއާއިން އެތެރެކުރާ 

 8ފަާނިއެގ ަމުގްނ    10،000ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ކެޕޭސިޓީއަށް، ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެއްގައި  
ޝިޕްމަންޓް އެތެރެކޮށް، މިތަކެތި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. ފެްބރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި 

 މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  2020ކަމަށް ބެލެވެނީ  ފެށޭ މި މަސައްކަތް މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ

މެރިކަލްޗަރ ބޭނުމަށް އިމްޕޯރޓް ކުރެވޭ ކަނޑުގެ ދިރުންހުރި ާބވަތްތައް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  ¶

 ދިނުން 

އެތެރެކުރާ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިނަަބލް 
މެރިކަލްޗަރ ބޭނުމަށް ދިރޭ ކުދި ފާނައާއި ހުއިފިލަނޑާ ،  ރުމަށްފަހުޝިޕްމަންޓްތައް ކަރަންޓީން ކު
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ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން ޝައުގުވެރިވާ، އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތްތަކަށް އެކުއެޓިކް  

 ދެވޭނެއެވެ.  ކަރަންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް

 ރުން އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ލެޯބޓްރީ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކު ¶

 އެކުއެޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ލެޯބޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްވިޕްމަންޓް ގަނެ، ލެޯބޓްރީ ސެޓްއަޕް ފުރިހަމަ 

ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. މި ލެޯބޓްރީ ސެޓަޕްކޮށް ނިމުމުން، ރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރަށް ޚާއްސަކުރެވޭ  
ދިނުމަށް ވަނީ   ތް މި ލެޯބޓްރީން ފޯރުކޮށްާބވަތްތަކަށް ޖެހޭ މުހިންމު ަބލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޚިދުމަ

  އެވެ. މި ލެޯބޓްރީން ލިޭބ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޮލިކިއުލަރ ޑައެގްނޯސިސް، މައިކްރޯ   ހަމަޖެހިފަ

 ަބޔޮލޮޖީ އަދި ހިސްޓޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 

 ސިމްޕޯޒިއަމް.  16.9

 02އިންޑިއަން އޯޝަން ސިޓޭޝިއަން ސިމްޕޯސިއަމް  
ވަނަ އަހަރު، އިންޓަރނޭޝަނަލް    2009އައި.އޯ.ސީ.އެސް ފުރަތަމަ ޭބއްވިގެން ދިޔައީ  

އަހަރު   30ވަނަ އަހަރު އިންޑިއަން އޯޝަން ސެންކްޗުއަރީ ގާއިމްކުރިތާ    1979ވޭލިންގް ކޮމިޝަނުން  

ން ފުރުމުގެ މުނާސަަބތުގަ އެވެ. މި ސިމްޕޯސިއަމުން ވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަންގައި ސެޓޭޝިއަ

ކުރެވޭނެ  ހިއްސާ  މަސައްކަތްތައް  އެކި  ކުރެވިފައިވާ  އެއްތަންވެ،  ސައިންސްވެރިން  ކުރާ  ރީސާރޗް 

އައި.އޯ.ސީ.އެސް ގެ ދެވަނަ ސިމްޕޯސިއަމް   މަހުގަ   2020ޕްލެޓްފޯމެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  ގެ ޖުލައި 

އްތަރުތައް ކަނޑުގެ އެހެން ޭބއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ސިމްޕޯސިއަމްގައި ޮބޑުމަހާ ކޯމަހުގެ ވަ

އަދި އޭގެ އާާބދީ އަށް އައިސްފައިވާ އަދި އަންނަމުން ދާ ަބދަލުތަކަށް ،  ދިރުންތަކާ ގުޅިފައިވާ ގޮތްތައް

ަބލައި ލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޮބޑުމަހާއި ކޯމަހުގެ ާބވަތްތަކަށް އެހެނިހެން މަސްވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ 

މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ  އަލި   އާލާތް  މައްޗައްވެސް  އަސަރުތަކުގެ  ނޭދެވޭ  ކުރާ  ޙަރަކާތްތަކުން  އެކި 

އަޅުވާލެވޭނެ އެވެ. އަދި މި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކައް ހައްލެއް ހޯދުމައް ކުރިވެދިދާނެ އިތުރު މަސައްކަތްތައް 

 އަދި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ސަރަޙައްދީ ފެންވަރެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 03ރިން ސައިންސް ސިމްޕޯޒިއަމް މޯލްޑިވްސް މެ 
އަހަރުން ާބއްވަމުން ގެންދާ އެމް.އެމް.އެސް.އެސް    ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެ  2016

ގައި ާބއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ސިމްޕޯސިއަމްގައި   2020ގެ ތިންވަނަ ސިމްޕޯސިއަމް އޮކްޓަޯބރ  
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ފަރުތަކާ ެބހޭ ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވިފައިވާ ތަކުގައި ކަނޑު އަދި    ރާއްޖޭގައި އެކި ކަންކޮޅު

ހިއްސާ ފުރު  މަސައްކަތް  ހިޔާލު ޞަކުރުމުގެ  ދިރާސާެބހޭ  އެ  އިތުރުން  މީގެ  ދާނެއެވެ.  ލިިބގެން  ތު 
ކުރުމުގެ ،  ފާޅުކޮށް ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޭބނުން  އޭގެ  އާލާކޮށް،  ދިރުން  ފަރުތަކުގެ  އަދި  ކަނޑު 

ދާނެއެވެ. މިގޮތުން އަޅިއަލުވާލެވޭނެ މައުލޫތަކުގެ ތެރޭގައި، މަސްވެރިކަމާ   މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރިއަށް
އަދި ފަރުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ ކަނޑު  ާބވަތްތައް  ގުޅިފައިވާ ގޮތް، މަސްމަހާ މެހީގެ  ފަރުތަކުގެ ދިރުން 

މިންވަރު ކަ  ،އެކުލެވިގެންވާ  ގުޅީގެން  ަބދަލުތަކާ  އަންނަ  ކުރާ ނޭދެވޭ މޫސުމަށް  ދިރުންތަކަށް  ނޑުގެ 

ސިމްޕޯސިއަމްގައި ަބއިވެރިންގެ ޕްރެސެންޓޭޝަން އަދި  ދުވަހަކަށް ަބހާލެވޭ މި  އަސަރު ހިމެނެއެވެ. ދެ 

 ދާނެއެވެ.  ޕޯސްޓަރ ދައްކާލެވިގެން

 ނިންމުން   17
 

އެއްފަދައިން މި ފެށުނު    2019 މަސްވެ 2020ވަނަ އަހަރެކޭ  ވެސް  ރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް  އަހަރަކީ 
 .އަހަރަށް އެތައް ަބއިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ 2020 ތި އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައިފާގަ

މުހިއްމު އެއް ސިޔާސަތު ތަންފީޒު  ކުރުމަށް ކަޅުިބލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިން   މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެންމެ 
އުވާލައި، އައު ކުންފުނިތަކަށް މިކަމަށް [ އެކްސްކްލޫސިވިޓީ]ސް ގަންނަ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ  ާބނާ މަސް ގަތުމަށް މަ
 . ދެވޭނެއެވެ ކޮށްގައި ތަނަވަސް 2020ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަހަރު ކުރިއަށް   2019ކުރުމުގެ ގޮތުން    މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އައިސް ލިުބމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލު
ވަނަ   2020ދިނުމަށް ހިންގުނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމް    ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ  ޤާއިމު" ފިނިކުރާ ނިޒާމު  ވަތުގައި ފެން"  ގެންދިޔަ
އެވެ  އަހަރު ލިިބގެންދާނެ  ހައްލެއް  ޮބޑު  މައްސަލައަށް  ނުލިިބމުގެ  އައިސް  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  ހަމަމިއާއެކު   .ވެސް 

މަށް ގެންނަ އިންޖީނާއި ދޯނި ބަނުމަށް ޭބނުންވާ ފައިަބރާއި ރެސިން އަދި ކުރު  މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޤާއިމު
 . އެވެ ގައި ކަނޑާލެވޭނ2020ެމަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ަބއެއް އާލާތުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 

ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގުމަށް   2020ކުރުވާނެ އެތައް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް    މަސްވެރިންނާއި ޒުވާނުން ޝައުގުވެރި
ކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިން    މި ގޮތުން ދިވެހި މަސްވެރިން ޙަރަކާތްތެރިވާ ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ ފްލީޓެއް ޤާއިމު. ވަނީ ރާވާފައެވެ

ގްރާމުގެ އަމާޒަކީ ލޭނު  ރޮ މިޕް  .ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވ2020ެކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް    ލޭނު މަސްވެރިކަމަށް ތަމްރީނު
 . ކުރުމެވެ މަސްވެރިކަމަށް ދިވެހި އުޅަނދުފަހަރު ނެރުމަށް އަލުން ހުއްދަ ދެވޭއިރު އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަޅުވެރިން ތަމްރީނު

. ތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށް ހިންގަން ފެށޭނެއެވެ 2020ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް  
ހަމަ  . ރަށެއްގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ރާވަފައެވެ 3ޑު އަތޮޅުގެ  ވަނަ އަހަރު އައް 2020މިގޮތުން،  

. ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ރާވާފައެވެ  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ޓެންޑަރ 2020މިއާއެކު އޯފްޝޯ ފިޝަރީޒް ޕްލެޓްފޯމް އެޅުމަށް  
ކުރެވޭ    ގޮތަށް ޤާއިމު  ގެ އަތުން ގަތުމަށް މަގުފަހިވާމިއީ މަސް ކަނޑުތަކާއި ކައިރީގައި މަސްވެރިން ާބނާ މަސް މަސްވެރިން
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ދިނުމަށް    ތަކުން މަސްވެރިން ޭބނުންވާ ތެލާއި، ފެނާއި އައިސް އަދި އެހެނިހެން ަބއެއް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް  އަދި އެޕްލެޓްފޯމް
 . ތަކެކެވެ ކުރެވިގެން ޤާއިމުކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމް އަމާޒު

ރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވެސް ތަފާތު ތަރައްޤީ އާއި ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  މަސްވެރިކަމެކޭ އެއްގޮތަށް ދަނޑުވެ
މި ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް ނުލިުބމާއި އެފަދަ  . އަހަރަށް ވަނީ ޕްލޭން ކޮށްފައެވެ 2020ގެނައުމަށް  

ދިނުމަށާއި، އި  ލު ހޯދަޙައް  ށް އަގެއް ނުލިުބމުގެ މައްސަލައަތަކެތި ހަލާކުވަމުން ދިއުމާއި، ވިއްކާލެވޭ މުދަލަށް އެކަށީގެންވާ 
ހެޔޮ ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް  ތަނަވަސް  ދަނޑުވެރިކަން  މަގު  ލިޭބނެ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި    އަގުގައި 

 .ތެރޭގައި ކުރެވޭނެއެވެ 2020އެގްރިކަލްޗަރ ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް 

ކޮށްގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗަރ    ޞައްޚާތަށް  ޢައިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާމީގެ  
 ގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ( އިފާޑް)ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ހަމަ މިއާއެކު ދިވެހިރުއް . ން އައު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެވަނަ އަހަރު މުޅި 2020ކޮށްގެން  ޚާއްޞަ  ކުރުމަށް  
އާލާކޮށް   އި އިންދާ  ލިޭބ  އިތުރުޤްރުކުން  ފައިދާ  އާލާކުރުމުގެ   ތިޞާދީ  އިންދާ  ރުއް  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ކުރުމަށްޓަކައި 

 ނެވެ.ކުރެވެމުން ގައި ހިންގުމަށް ދަނީ މަސައްކަތ2020ްޕްރޮގްރާމެއް 

ކޮންޓްރޯލުސްޕެ ޢަމަލުކުރަން  ޤާކުރުމެާބހޭ    ޓިސައިޑު  ޕެސްޓިސައިޑް  ފެށޭނެއެވެ.  އަހަރު  2020ނޫނަށް  އަދި 
ދުތަކާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކާ  ޢިގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވަކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު

 . ދާނެއެވެ އް ފެށިގެންގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަ

ސެންޓަރުގެ  ކަރަންޓީން  އެނިމަލް  އެންޑް  ޕްލާންޓް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އެއަރޕޯޓްގައި  އިންޓަނޭޝަނަލް  ވެލާނާ 
އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު  

 .ވެއެވެ ގައި ފެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައ2020ިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސެންޓަރުތައް ޤާއި

 އަހަރަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުންތަކެއް އިތުރު  މި މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އަހަރަކީ  ވަނަ 2020މިހިނގާ  
އަކީ  . ކުރަމެވެ  އުއްމީދު ވާނެކަމަށް ދުޢާ  މިނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ރަޙްމަތްފުޅާ هللا  ށްމަސައްކަތްތަކަމި  އެކު    ގެ 

  ވެގެން  ަބޔަކަށް ފުދުންތެރި ހަރުދަނާވެ، ދިވެހިންނަކީ  އިޤްތިޞާދުމަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިން ކުރާ އަގުހުރި މަސައްކަތުން  
އޮތް  ން  އަންނަނަފާ އިތުރުވެ،    އަދި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިޭބ. ދިއުމެވެ

 . ދިއުމެވެ ޖީލްތަކަށް ދެމިގެން


