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 69 ................................................................. ތަފްސ ލުުުުކެކްޓަސްގަހުގެުއަދިުއަލޯވެރާުއުފެއްދުނުުުސެންޓަރުގައި 
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 69 ..................................................................................... ތުތައްުމަރާމާުުކުދިުކުދިުކުރެވުނުުުސެންޓަރުގައި 

 70 މަސައްކަތްުކުރުމުގެުކަރަންޓ ންުއަދިުޕްރޮޓެކްޝަންުޕްލާންޓް 5.3

 70 ...................................................................... ދޫކުރުންުުހުއްދަުުބޭރުކުރުމުގެުުއަދިުއެތެރެކުރުންުގަސްގަހާގެހި 

 71 ...........................ފަރާތްތައްުުދެވުނުުުލިޔުންުުނެތްކަމުގެުުއިއުތިރާޒެއްުގެންދިއުމުގެުއަނެއްރަށަށްުއެއްރަށުންުރުށްގަސް 

 71 .................................................................. ފޯރުކޮށްދިނުންުުމުޑުވަކެއްުރެސިސްޓެންޓްުބްލައިޓްއަށްުލ ފްުޓާރޯ 

 71 .................................................................. ު:ޤާއިމްކުރުންުުފެސިލިޓ އެއްުކަރަންޓ ންުުރ ޖަނަލްުުއައްޑޫސިޓ ގައި 

 72 ............................................. ފެށުންުުޚިދުމަތްުުތަޢާރަފްކޮށްުުްޕލިކޭޝަންއެ'ުސިސްޓަމްުުއޮންލައިންުުކަލްޗަރއެގްރިު' 

 72 ........................................................... މަސައްކަތްތައްުމެނޭޖްކުރުމުގެުއަދިުުކޮންޓްރޯލުުޑިޒ ސްުއެންޑްުޕެސްޓް 

 72 ................................................................. ފަރާތްތައްުުދޫކުރެވުނުުބޭސްުކުރުމަށްު ކޮންޓްރޯލްުުުބ ޓްލްުހިސްިޕޑް 

 73 ........................... މަސައްކަތްތައްުކުރެވުނުުުގުޅިގެންުރިކުއެސްޓްތަކާއިުކުރެވިފައިވާުުމެނޭޖްކުރުމަށްއެދިުުބަލިތައްުއެކި 

 74 ..................................... ު:ތަކެތިުުުދެވުނުުކަނޑޫދޫއަށް.ުުތުގުޅިގެންުދުވަހާއިުުދަނޑުވެރިންގެުުއަހަރުގެުވަނ2021ުުަ 

 75 ސާވިސަސްުުވެޓެރިނަރ  5.4

 75 ......................................................................................... ދޫކުރުންުުހުއްދަުުުއެތެރެކުރުމުގެުޖަނަވާރުުދިރޭ 

 75 ............................................................... ދޫކުރުންުުސެޓިފިކެޓްުުވެޓެރިނަރ ުުުއެކްސްޯޕޓުކުރުމަށްުޖަނަވާރުުދިރޭ 

 75 ............................................................................... ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދިނުންުުުޝޮްޕުެޕޓްުުއަދިުފާމުުުޖަނަވާރު 

 75 ޚިދުމަތްުވެޓެރިނަރ ުވިލިމާލޭ 5.5

 76 ތަފާސްހިސާްބުވިސަސްސާުވެޓަރިނަރ  5.6

 77 ....................................................................... ހިންގުންުުްޕރޮގުރާމްުފާރަވެރިވުމުގެުުބަލިތަކަށްުޖަނަވާރަށްޖެހޭު 

 77 ................................................................................................ ފާރަގެމަުސާވިސްގެުޮޕލިސްުމޯލްޑިވްސް 

 77 ................................................... ފާހަގަކުރުންުުުހަފުތާުކުރުވުމުގެުހޭލުންތެރިުުއަށް.ުއާރު.އެމް.އޭުބައިނަލްއަޤުވާމ  

 77 .................................................................. ފެށުންުުދޭންުއޮންލައިންކޮށްުޚިދުމަތްތައްުުފޯރުކޮށްދޭުޢާއްމުންނަށް 

 78 ކުރުންުުލިސްޓްުދަނޑުިބން 5.7

 82 ............................................. ބޮޑުމިންުއަދިުުއަދަދުުުދަނޑުބިމުގެުލިސްޓުކުރެވިފައިވާުުުދަފްތަރުގައިުުދަނޑުވެރިންގެ 

 83 ....................................................................................................... ރަޖިސްޓްރ ކުރުންުުނާސަރ ުުގަހުގެ 

 85 ............................................. ކަނޑާލުންުުުޑިއުޓ ުތަކެތިންުުއިމްޯޕޓްކުރާުރާއްޖެއަށްުމަސައްކަތަށްުދަނޑުވެރިކަމުގެ 

 86 ޕްރޮޤްރާމްުުލޯންުޙާއްސަުދަނޑުވެރިކަމަށް"ުނަފާުދަނޑުވެރި" 5.8

 86 އަދަދުުލޯނުގެުދޫކުރުވެނުުއަދިުރަށްތަށްުހިންގާުމަސައްކަތްުދަނޑުވެރިކަމުގެުފަރާތްތަކުންުނެގިުލޯނު 5.9
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 88 ރާއްޖެވަޑައިގަތުންުުޑިރެކްޓަރުސެންޓަރުގެުުއެގްރިކަލްޗަރުސާކް 5.10

 89 ގުޅޭުުޚަރަކާތްތަކާުހިންގާނެުދާއިރާއިންުދަނޑުވެރިކަމުގެުގައި"ުޕްލޭންުތަރައްޤ ުރަށު" 5.11

 90 ހަމަޖެއްސުންުގޮތްތަކެއްުލިޭބނެުިބންުފަސޭހައިންުމިހާރަށްވުރެއްުރަށްރަށުންުދިރިއުޅޭުމ ހުން 5.12

ުުސްކޭލްުުސްމޯލްުުތުރޫުުުރ ޖަންުުސާކްުުުއިންުުފާމާސްުުުސްކޭލްުުސްމޯލްުުުދަުުއޮފްުުއެންހާންސްމެންޓްުުލައިވްލިހުޑް 5.13
 90 ޑެވޮލޮޕްމަންޓްުުޗެއިންުވެލިޔުުއޮންުފޯކަސިންގުިބޒްނަސް-އެގްރޯ

 91 .......................................................ދަތުރުތައްުުބައެއްުކުރެވުނުުުދަށުންުުޕްރޮގްރާމުގެުކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެުބަލި 

 100 ކޮމެޓ ުލަފާދޭުޕެސްޓިސައިޑާެބހޭ 5.14

 101 މަސައްކަތްތައްުލައިސެންސިންގެުއަދިުރެގިއުލޭޝަންުކެމިކަލް 5.15

 101 ................. .ދޫކުރުންުުއޮންލައިންކޮށްުލިޔުންުުނެތްކަމުގެުއިޢުތިރާޒެއްުއެތެރެކުރުމުގެުފާޓިލައިޒަރުޕެސްޓިސައިޑާއި 

 101 ................................................. ޤާނޫނުުުކުރުމާބެހޭ ކޮންޓްރޯލްުޕެސްޓިސައިޑްުބޭނުންކުރާުދަނޑުވެރިކަމުގައި  

 102 ............................................... ގަވާއިދުުުކުރުމާބެހޭުކޮންޓްރޯލްުޕެސްޓިސައިޑްުބޭނުންކުރާުދަނޑުވެރިކަމުގައި  

 102 ..................................................................................... ރަޖިސްޓްރ ުުޕެސްޓިސައިޑުގެުދިފާއިވާުުހުއްދަ 

 103 ............................. ބަނދަރުތައްުުއިމްޯޕޓްކުރެވޭނެުުުޕެސްޓިސައިޑުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައިުދިވެހިރާއްޖެއަށް  

 103 ...................................... މިންގަނޑުތައްުުއިޖުރާޢަތްތަކުގެުޢަމަލުކުރަންޖެހޭުފާސްކުރުމުގައިުބަލާުޕެސްޓިސައިޑު 

 103 ............................................................................. މިންގަނޑުތައްުމުޢާމަލާތްތަކުގެުުގުޅޭުުޕެސްޓިސައިޑާ 

 104 ......... ކުރުވުންުުުއަހުލުވެރިުުގަވާއިދަށްުޤާނޫނާއިުކުރުމާބެހޭުކޮންޓްރޯލްުޕެސްޓިސައިޑުުބޭނުންކުރާުދަނޑުވެރިކަމުގައި  

 105 ޕްރެކްޓިސަސްުުއެގްރިކަލްޗަރަލްުގުޑްުމޯލްޑިވްސް 5.16

 105 ...................................................................... ު(އެހ ުުުބޭރުގެު/ުުުުސަރުކާރުު)ުުުމަޝްރޫޢުތައްުުުބޮޑެތިުުުހިންގާު 6

 105 ޕްރޮގްރާމްުުރާއްޖެުނޫ 6.1

 106 ......................................................................................... މަސައްކަތްތައްުުކުރެވުނުުުއަހަރުުވަނ2021ަ 

 109 ޕ ު.ޑ .އާރ.އެފް.އެސް 6.2

 114 ޕްރޮގްރާމްުިބޒްނަސްުސްއެގްރިުމޯލްޑިވް 6.3

 115 .......................................................................................... ކަންތައްތައްުކުރެވުނުުުއަހަރުުުވަނ2021ުުަ 

 115 ........................................................... ކަންތައްތައްުުުޚާއްޞަުުުހިންގިުުުފެންވަރުގައިުުުޤައުމ ުުުތެރޭގައިުުުއަހަރުު 7

 115 2021ުދުވަސްުމަސްވެރިންގެ 7.1

 117 .................................. ކަންތައްތައްުުުޚާއްޞަުދިޔަުުކުރިއަށްުގުޅިގެންުުދުވަހާުމަސްވެރިންގެުުއަހަރުގެުވަނ2021ުުަ 

 119 ................................................. ޖަލްސާުރަސްމ ުުބޭއްވުނުުގުޅިގެންުުުދުވަހާުުމަސްވެރިންގެުއަހަރުުުވަނ2021ުުަ 
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 126 .ފާހަގަކުރުންުދުވަސްުކާބޯތަކެތ ގެުދުނިޔޭގެުއަދިުދުވަސްުދަނޑުވެރިންގެ 7.2

 128 ........................................... ޙަރަކާތްތައްުުހިންގިުގުޅިގެންުުުދުވަހާުުކާބޯތަކެތ ގެުދުނިޔޭގެުުދުވަހާއިުުދަނޑުވެރިންގެ 

 129 ................................................................................................................... ފޯރަމްުުދަނޑުވެރިންގެ 

 130 ކުރުންުުގާއިމްުނިޒާމްުފެންދޭުުކޮށްގެންުުބޭނުންުހަކަތަުުއިރުގެުއަދިުސިސްޓަމްުފާޓިގޭޝަންުޒަމާނ ުުގޮތުންުުދެއްކުމުގެުނަމޫނާ 

 131 ..................................................................................................................... މައުރަޒްުކާބޯތަކެތ ގެު 

 131 ........................................................ ޖަލްސާުުރަސްމ ުދުވަހުގެުުުކާބޯތަކެތ ގެުދުނިޔޭގެުުދުވަހާއިުުދަނޑުވެރިންގެ 

 133 .......................................................................................................... ްޕރޮގްރާމްުުގާޑްނިންގުުސްކޫލް 

 134 ................................................................................... ވޯރކްޝޮޕްތައްުުުސެމިނަުރުުޖަލްސާުުުބައިވެރިވިު 8

 151 ........................................................................................................... އެގްރ މެންޓްތައްުުުކުރެވުނުު 9

ތަފްސ ލްުުއެއްަބސްވުމުގެުުކުރެވުނުުުމަށްހޯދުުުުދުމަތްޚިުުއަދިުުުތަކެތިުުންޔުނިޓުުުޕްރޮކިއުމަންޓްުުއަހަރުުުވަނަ 2021 9.1
ު 151 

 156 މަސައްކަތްތައްުކުރެވުނުުގުޅޭގޮތުންުފަޅުރަށްރަށާުއަހަރުުވަނ2021ުަ 9.2

 156 ..................................................................................................... ށްުފަޅުރަށްރަުދޫކޮށްފައިވާުުުކުއްޔަށް 

ރަށްތައްުުފައިވާދ ުފުރުސަތުގެުުުއަހަރުގެުއެއްުއިތުރުުގެންދިއުމަށްުކުރިއަށްުމަސައްކަތް،ުތެރެއިންުރަށްރަށުގެުދ ފައިވާުުކުއްޔަށް 
 ު.............................................................................................................................................ު156 

 156 .................................................................................................... ރަށްތައްުުުހެދިުޝެޑިއުލްުުއާުކުލ ގެ 

 157 ...................................................................................... ފަޅުރަށްރަށްުުވަކިކުރެވުނުުއަހަރުުުވަނ2021ުުަ 

 157 ................................................................. ރަށްތައްުުުވަކިކުރިުތެރެއިންުުރަށްރަށުގެުދޫކޮށްފައިވާުުއަށްުވަރުވާ •

 158 .................................................. ރަށްތައްުވަކިކުރިުުުތެރެއިންުުރަށްރަށުގެުދޫކޮށްފައިވާުުކުއްޔަށްުުމުއްދަތަށްުުދިގުު •

 158 .............................................................................................................. ު:ކުރުންުުުމޮނިޓަރުފަޅުރަށް 

 159 ....................................................................................................... ގުޅޭުުުމުވައްޒަފުންނާުުުއޮފ ހުގެު 10

 159 މަޤާމްތައްުމިނިސްޓްރ ގައިވާުފެށުނުއިރުުއަހަރު 10.1

 169 ަބދަލުުުއައިުމަޤާމްތަކަށްުތެރޭގައިުއަހަރު 10.2

 169 ........................................................................................... މުވައްޒަފުންުުކުރެވުނުުުުވަކިުއިންުުވަޒ ފާ  

 170 ........................................................................................... މުވައްޒަފުންުުކުރެވުނުުުުވަކިުއިންުުވަޒ ފާ  

 172 ....................................................... މުވައްޒަފުންުުމަތ ގެުފެށިގެންުއިނ3ުް.އެސް.ުޖ ުކުރެވުނުުުބަދަލުުުވަޒ ފާ  

 173 ............................................................. މުވައްޒަފުންުުމަތ ގެުފެށިގެންުއިނ3ުް.އެސް.ޖ ުދެވިފައިވާުުުވަޒ ފާ  
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 178 ................................. 2020ު މަޢުލޫމާތުުުުމ ހުންގެުުުދިޔަުުކޯހަށްުުުޓްރޭނިންުގުުނުވަތަުުުފެލޯޝިޕްުުުސްކޮލަރޝިޕްު 11

 179 ................................................................ ޚަރަދުުުުހިނގިުުުއާއިުުުއާމްދަނ ުުުލިބުނުުުުއަދިުުުފައިސާބެލެހެއްޓުންު 12

 179 ު.މަސައްކަތައްުމައިގަނޑުުސެކްޝަންގެުފައިނޭންސްުއެންޑްުަބޖެޓްުއަހަރުުވަނ2021ުަ 12.1

 180 ފައިސާުލިުބނުުގޮތުގައިުއާމްދަނ ގެުތެރޭގައިުއަހަރުގެުވަނ2021ުަ 12.2

 180 ޚަރަދުުުކުރެވުނުުތެރޭގައިުއަހަރުުވަނ2021ުަ 12.3

 181 ފައިސާުލިުބނުުތެރޭގައިުއަހަރުުވަނ2021ުަ 12.4

 181 .................................................................................. އިންސްޓިޓިއުޓްުުުރިސާރޗްުުުމެރިންުުުމޯލްޑިވްސްު 13

 182 ޕްރޮގްރާމްުުދިރާސާުމަސްވެރިކަމުގެ 13.1

 182 ............................. ު(ްޕރޮގްރާމްުސާރޗްރިުުފިޝަރ ޒްުުެޕލާޖިކް)ުުްޕރޮގްރާމްުދިރާސާުުމަސްވެރިކަމުގެުގެުުމާކަނޑު 

 182 ............................................................................................ މަސައްކަތްތައްުުދިރާސާުުއެންވެރިކަމުގެ 

ު(ްޕރޮގްރާމްުރިސާރޗްުުފިޝަރ ޒްުބޭސްޑްުު–ުރ ފްު)ުްޕރޮގްރާމްުުދިރާސާުުމަސްވެރިކަމުގެުބާވަތްތަކުގެުުތަފާތުުކުރެވޭުުފަރުތަކުން
 ު............................................................................................................................................. 183 

 184 ..................................................................................... މަސައްކަތްތައްުދިރާސާުުމަސްވެރިކަމުގެުފާނަ 

 184 ........................ މަސައްކަތްތައްުުރާސާދިު(ުފިޝަރ ޒްުރެކްރިއޭޝަނަލް)ުުމަސްވެރިކަމުގެުުކުރާުފިލުވުމަށްުމުނިފޫހި 

 185 .................................................................................... ދިރާސާުގުޅޭުމަސްވެރކަމާއިުގެުުހުއިފިލަނޑާ 

 185 .....................................................................ދިރާސާކުރުންުުރެކްރޫޓްމަންޓްުުއެންޑްުސެޓެލްމަންޓްުކޮރަލްު  

 185 ............................................................................................... ކުރުންުުދިރާސާުުްޕލާސްޓިކްުމައިކްރޯު 

 186 ޭބސްުޑާޓާުކޮރަލް 13.2

 186 މަސައްކަތްތައްުުއެހެނިހެންުކުރެވުނުުގުޅޭގޮތުންުކަނޑުމަސްވެރިކަމާުުދިވެހިރާއްޖޭގެ 13.3

 186 ................................................................................................................. ޖެރުންޑިއޯުުްޕރޮޖެކްޓް 

 186 ....................................... އޯޝަންުުއިންޑިއަންުދަުުއިންުޓޫނާސްުުޓްރޮިޕކަލްުުއޮފްުސްޓްރަކްޗަރުޮޕޕިއުލޭޝަން 

 187 މަސައްކަތްުދިރާސާުގުޅޭ(ުއ ކޯސިސްޓަމްސް)ުނިޒާމާއިުމާހައުލ ުކަނޑުގެ 13.4

 187 ޕްރޮގްރާމްުކުރުމުގެުމޮނިޓަރުފަރުތައް 13.5

ުުރިހެިބލިޓޭޝަންުުުރ ފްުުކޮރަލް)ުުޕްރޮގްރާމްުުކުރުމުގެުުރިހެިބލިޓޭޓްުުފަރުތައްުުހަލާކުވަމުންދާުުުއަދިުުހަލާކުވެފައިވާ 13.6
 187 (ޕްރޮގްރާމްުުރިސްޓޮރޭޝަންުއެންޑް

 187 ............................................... ްޕރޮގްރާމްުކުރުމުގެުރިހިބިލިޓޭޓްުފަރުތައްުހަލާކުވަމުންދާުުއަދިުހަލާކުވެފައިވާ 
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 189 މަސައްކަތްތައްުގުޅޭުމެރިކަލްޗަރ 13.7

 189 ....................... ޤާއިމްކުރުންުުުފެސިލިޓ އެއްުުޑެމޮންސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުޓްރެއިނިންގުމެރިކަލްޗަުރުމަނިޔަފުށ ގައި 

 189 ................................................................................................ ތައްުމަސައްކަތްުތަރައްޤ ގެުުއުމްރާނ  

 189 ......................................................................................................... ދިރާސާުުކުރުމުގެުުއާލާުފާނަ 

 190 ................................................................................................................. އާލާކުރުންުުކާނާުުދިރޭ  

 190 ................................................................................. ދިނުންުުދައްކުވައިުޓެކްނޮލޮޖ ުދިނުމާއިުުތަމްތ ނު 

 190 ........................................................................ ޤާއިމްކުރުންުުހެޗަރ އެއްުކުރާުުމެރިކަލްޗަުރުމާނާގަލާގައި 

 190 .................................................................................................... މަސައްކަތްުުތަރައްޤ ގެުުއުމްރާނ  

 191 ހިންގުންުުފެސިލިޓ ުހެލްތްުއެނިމަލްުއެކުއެޓިކްުލޭގައިހުޅުމާ 13.8

 191 ................................................................................. ބިނާކުރުންުުފެސިލިޓ ުހެލްތްުުއެނިމަލްުއެކުއެޓިކް 

 191 ................................................................................... ހިންގުންުުފެސިލިޓ ުހެލްތުުުއެނިމަލްުއެކުއެޓިކް 

 192 ޮބޑުކުރުންުފާނަުކޮށ ގައިުމޫދު 13.9

 192 ދަތުރުތައްުކުރެވުނުުރާއްޖެތެރެއަށް 13.10

 197 ...................................................................... މަސައްކަތްތައްުުުރޭވިފައިވާުުުކުރުމަށްުުުއަހަރުުުުވަނ2022ުުުަ 14

 197 މަސައްކަތްތައްުރޭވިފައިވާުރުމަށްުކުުއިން.ުއައި.އާރ.އެމް.އެމް 14.1

 197 ................................................................................................. ޕްރޮގްރާމްުުދިރާސާުުމަސްވެރިކަމުގެ 

 200 ޕްރޮގްރާމްުުދިރާސާުމަސްވެރިކަމުގެުތަފާތުުކުރެވޭުފަރުތަކުން 14.2

 200 ............................................................. ދިރާސާު(ުުުުފިޝަރ ޒްުުރ ފްުުޖެނެރަލް)ުުމަސްވެރިކަމުގެުުފަރުމަހުގެ 

 201 .......................................................................................... ްޕރޮގްރާމްުުދިރާސާުުމަސްވެރިކަމުގެުނަފާު 

 201 ........................ މަސައްކަތްތައްުުދިރާސާ(ުފިޝަރ ޒްުރެކްރިއޭޝަނަލް)ުުމަސްވެރިކަމުގެުުކުރާުފިލުވުމަށްުމުނިފޫހި 

 201 ...................................................................................... ދިރާސާުގުޅޭުމަސްވެރިކަމާއިުހުއިފިލަނޑާގެ 

 202 .................................................................................... ދިރާސާުގުޅޭުމަސްވެރިކަމާއިުކުދިމަހުގެުުުދިރޭ  

 202 ު(ރިސާރޗްުއިކޯސިސްޓަމް)ުމަސައްކަތްތައްުދިރާސާުގުޅޭުނިޒާމާުމާހައުލ ުކަނޑުގެ 14.3

ުުދިރާސާުުދިރުންތަކުގެުމުހިއްމުުނިޒާމަށްުުމާހައުލ ުނުހިމެނޭުުމަސްވެރިކަމުގައިުު،ބަވަތްތަކާއިުހ ވެފައިވާުުކަމުގެުހިނގައިދާނޭުނެތި
 202 ..................................................................................................................................... މަސައްކަތްތައް

 203 ޕްރޮގްރާމްުކުރުމުގެުމޮނިޓަރުފަރުތައް 14.4

 203 ........................................................................................................ ޓާސްކްފޯސްުބްލ ޗިންުުކޮރަލްު  
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 203 ................................................................................. ްޕރޮގްރާމްުުމޮނިޓަރިންގުރ ފްުުކޮރަލްުުުނެޝަނަލް 

ުުރިހެިބލިޓޭޝަންުުުރ ފްުުކޮރަލް)ުުޕްރޮގްރާމްުުކުރުމުގެުުރިހިިބލިޓޭޓްުުފަރުތައްުުހަލާކުވަމުންދާުުުއަދިުުހަލާކުވެފައިވާ 14.5
 203 (ޕްރޮގްރާމްުުރިސްޓޯރޭޝަންުއެންޑް

 203 ............................................... ްޕރޮގްރާމްުުކުރުމުގެުުރިހިބިލިޓޭޓްުފަރުތައްުހަލާކުވެފައިވާުުއަދިުުހަލާކުވަމުންދާ 

 203 ...................................................................................... ރެކްރޫޓްމަންޓްުުއެންޓްުސެޓެލްމަންޓްުކޮރަލްު  

 204 ..................................................................................................................... ބޭސްުުޑާޓާުކޮރަލްު  

 204 ................................................................................................... ދިރާސާކުރުންުުމައިކްރޯޕްލާސްޓިކް 

 204 މަސައްކަތްތައްުުދިރާސާުގުޅޭުުއާއިުމެރިކަލްޗަރ 14.6

 204 ....................................................................................................... ދިނުންުތަމްރ ނުުުމެރިކަލްޗަރ 

 204 ........................................................................................................... ދިރާސާުުއާލާކުރުމުގެުުފާނަ 

 204 ................................................................................................ ދިރާސާުުކުރުމުގެުުުއާލާުހުއިފިލަނޑާ 

 204 ................................................................................................................. އާލާކުރުންުުކާނާުުދިރޭ  

 205 ޤާއިމްކުރުންުުހެޗަރ އެއްުކުރާުމެރިކަލްޗަރުމާނާގަލާގައި 14.7

 205 ................................................................................................ މަސައްކަތްތައްުުތަރައްޤ ގެުުއުމްރާނ  

 205 ހިންގުންުުފެސިލިޓ ުހެލްތުުުއެނިމަލްުއެކުއެޓިކ16.3ުް 14.8

 205 .......................................................................... ކުރުންުުުއޮަޕރޭޓްުފެސިލިޓ ުހެލްތުުުއެނިމަލްުއެކުއެޓިކް 

 206 ............................................................................................................................... ނިންމުންު 15
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ު ތަޢާރަފްު

 ންސާނުންުއުފައްދަވައި،ުމާސިންގާުކަނޑާއިުިބމުގައިުއެމ ހުންނަށްުރިޒުޤުުލެއްވެވިުގަދައި

ކުރަމެވެ.ުކަނޑާއިުިބމުންުރިޒުޤުުހޯދާނެު ޙަމްދާއިުޝުކުރުސުުބޙާނަހޫުވަތަޢާލާއަށުްުهللاުކ ރިތިވަންތުަު
އިތުރުުރަސޫލާއަށާއިުއެކަލޭގެފާނުންގެުއާލުންނާއިުއަޞްޙާުބންނަށްުުުމަގުުދެއްކެވުމަށްުފޮނުއްވިުކައު

، ވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒ2021ުުްމުން،ުުޞަލަވާތާއިުސަލާމްުލެއްވުންުއެދިުދުޢާުކުރަ

ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުހިނގިުގޮތުގެުރިޕޯރޓްުހުށަހަޅަމެވެ.ު

ގުޅިގެންުމަޑުޖެހުނުުމަސައްކަތްތައްުއަލުންުފަށައިގަނެުުުވަނަުއަހަރުުކޮވިޑްގެުޙާލާތ2020ުާ

2021ުުުު ުުތިުއަހަރިންނަށާއިުދަނޑުވެރިންނަށްުފާގަމަސްވެވަނަުއަހަރަކ  ގައިުކުރުމަށްުރޭވިފައިވުާުމިއަހަރުުތެރޭރަކަށްުހެދުމަށްޓަކައި
ުު ގެންދެވުނެވެ. ުުމަސައްކަތްުފަށްޓައިގެންުކުރިޔަށްު ުުމަސްވެރިކަމާއިުދަނޑުވެރިކަންުއަދިުމެރިކަލްޗަރގެ ސަރުކާރުގެުމަސައްކަތްތަކަކ 

ޕްލޭންު) އެކްޝަންު ވ2023ަ-2019ސްޓްރެޓަޖިކްު ހިމެނިފައިވާު ގައިު ު ުުރަ(ު ތަކަކަށްވެފައި މަސައްކަތްު މުހިންމުު ވަނ2021ުުުަށްު

އިތުރުު މަސައްކަތްތަކަށްު ކުރެވިފައިވާު ވާސިލުވުމަށްު ލަނޑުދަޑިއަށްު ދާއިރާގެު އެއްގޮތަށްު ޕްލޭނާު އެކްޝަންު އަހަރަކ ުސްޓެރެޓިޖިކްު
 ޔަުއަހަރެކެވެ.ުދިކުރިއެރުންތަކެއްުލިިބގެންު

ރާުފަރާތްތަކުގެުފައިދާއާއިުލާަބޔަށްޓަކައިުހިންގާުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމްކުރުމުގެުމިގޮތުންުރާއްޖޭގައިުދޮށ ގެުމަސްވެރިކަންކު

ކަނދުފަތ ގެުވިޔުގަުދެމެހެއްޓެމުގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގެނެދެވުނެވެ.ުުކަނދުފަތިުވިޔުގ56ުުުަމަޝްރޫއުގެުދަށުންުޤާއިމްކުރެވިފައިވުާު
ތަކުގެުއެއްާބރުލުންުމިއަހަރުުއެދެވޭުގޮތެއްގައިުލިިބފައިވާކަންުއަޅުގަނޑުުއުފަލާއެކުުެބލެއްޓުމުގައިުމަސްވެރިންނާއި،ުކައުންސިލްުއިދާރާ

ވަދުުކަނދުފައްޗާއ01ުުުިއްޗެއްުވަނ ުޤާއިމްުކުރެވިފައެވެ.ުއެއ ުުކަނދުފ20ުުަނިޔަލަށްުުުުޑިސެމްަބރުމަހުގެމިއަހަރުުުފާހަގަކުރަމެވެ.ުުު

 ރުފިޔާުޚަރަދުުކުރެވިފައިުވެއެވެު.109823.48ުޖުމްލަުުމުގެުތަކެތ ުއަގަށްމިކަނދުފަތިުޤާއިމްކުރ20ުުމިުދޮށިުކަނދުފައްޗެވެ.19ުު

ުތަރައްޤ ކޮށްދި ުމެރިކަލްޗަރ ުދިނުމަށްޓަކައިުުުު،ވެހިރާއްޖޭގައި ުލިއްަބއި ުއާމްދަނ  ުމަސައްކަތުން ުމެރިކަލްޗަރ ުރައްޔިތުންނަށް އާންމު
19ުރަށުގައި،4ުުުުމުިުުުވަނ ުފެއްޓިފައެވެ.ުުފާނަުޮބޑުކުރުމުގެުޕައިލެޓްުޕްރޮޖެކްޓެއްުއދުމަހިބަދޫ،ުއޮމަދޫ،ުދަނގެތިުއަދިުދިގުރަށުގައުިު

ޮބޑުކޮށްުވިއްކުމުުު،ފަރާތަކުން ުުމާކެޓްުސައިޒަށްުފާނަު 2021ުުުުގެުމަސައްކަތްތައްު ފާނ4000ުުުަގައިުފެއްޓުނެވެ.ުމިމަސައްކަތުން
އެފަރާތްތަކަށް އެހ ތެރިވެދ ،ު ވިއްކުމުގައި،ު ުުުުޭބނުންވާުުޮބޑުކޮށްު މާލ މަސްކާނާފާނަކޮށްޓާއި، ު،ުުުު އެހ  ފަންނ ު ފޯރުކޮށްުުުވަނ އަދިު

ުުމަސައްކަތްުފެށުމަށްުވަނ ުހަމެހިފައެވެ.ުުގައިުއިތުރުުރަށްތަކެއްގައ2022ުިދެވިފައެވެ.ުުމިމަސައްކަތްުފުޅާކުރުމަށްު
ު

ހެދުމަށްޓަކައިުު ަބޔަކަށްު ހުނަރުވެރިު އަހުލުވެރި،ު ޓެކްނޮލޮޖ ތަކަށްު ޒަމާނ ު ޤާބިލު،ު ގޮތުންު ފަންނ ު ދަނޑުވެރިންނަކ ު
ުުނޑުވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަސައްކަތަދަ ދ ގެން ދަނ ުކުރަމުންނެވެ.ުުުންމިނިސްޓްރ ުުމިުށްުވަރަށްުޮބޑުުއިސްކަމެއްު

ުު 2021ުުުުމިގޮތުން ުުުުއަރަށަކާއ6ުުިުު،  އަހަރުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންވަނަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށްުވަނ ުފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.ުޖުމްލ4ުުުަދި

ުވަނ ުތަމްރ ންުކުރެވިފައެވެ.ުނޑުވެރިންު(ުދ102ައަދިުފިރިހެން:258ުު)އަންހެން:383ުުޕްރޮގްރާމްގެުތެރެއިނ12ުުުް
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 އެންޑްުއެގްރިކަލްޗަުރުުމެރިންުރިސޯސަސްު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް 1
ު

 މިނިސްޓްރ ގެުމަސައްކަތްތައުްު 1.1
ު

ު)ފޮރެސްޓްރ ،ުޕޯލްޓްރ ،ު ،މަސްވެރިކަމާއި،ުމެރިކަލްޗަރއާއި     ު.1 ކަނޑުގެުއެހެނިހެންުމުއްސަނދިކަމާއި،ުދަނޑުވެރިކަން
 .އެނިމަލްުހަސްަބންޑްރ (ުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގެމަތިންުތަރައްޤ ކުރުމުގެުސިޔާސަތުުކަނޑައެޅުން

މެރިކަލްޗަރއާއި       .2 ލިޭބުު ،މަސްވެރިކަމާއި،ު ދާއިރާއިންު ދަނޑުވެރިކަމުގެު މުއްސަނދިކަމާއި،ު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު
ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތުު އިތުރުކުރުމާެބހޭު ހިންގައިުއެކަން ،އާމްދަނ ު ރާވައި،ު ގޮތްތައްު ތަންފ ޒުކުރާނެު ކަންު

 ބެލެހެއްޓުންު.

މެރިކަލްޗަރއާއި      .3 ދެމެހެއްޓެނިވިު ،މަސްވެރިކަމާއި،ު ދަނޑުވެރިކަންު މުއްސަނދިކަމާއި،ު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު
ުުދެލިކޮޕ ުުުޤާނޫނުތަކުގެުުޭބނުންވާުުއިތުރުކުރުމަށްުުއާމްދަނ ުުލިޭބުުދާއިރާތަކުންުުމި ، ގޮތެއްގެމަތިންުތަރައްޤ ކުރުމަށާއި

 ު.ދިނުންުލަފާުފަންނ ުފަރާތްތަކަށްުކަމާެބހޭުއެކުލަވައިލުމަށް

ކަނޑުގެުއެހެނިހެންުމުއްސަނދިކަމާއި،ުދަނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުހަދަންޖެހޭު ،މަސްވެރިކަމާއި،ުމެރިކަލްޗަރއާއި      .4
 .ތައްުހަދައިުހިންގުންގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކާއިުމިންގަނޑު

ކަނޑުގެުއެހެނިހެންުމުއްސަނދިކަމާއި،ުދަނޑުވެރިކަމުގެުރޮނގުންުއިޤްތިޞާދ ުު ،މަސްވެރިކަމާއި،ުމެރިކަލްޗަރއާއި      .5
 .އަދިުއިޖްތިމާޢ ުޙާލަތުުރަނގަޅުކުރެވޭފަދަުމަޝްރޫޢުތައްުރާވައިުހިންގުން

ޭބހާއިުދަނޑުވެރި ،މެރިކަލްޗަރއާއި ،މަސްވެރިކަމާއި      .6 ޭބނުންވާު ކުރުމަށްު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައިު މަސައްކަތްު ކަމުގެު
 .ބެލެހެއްޓުންުހިންގައި ،ކެމިކަލްތައްުރާއްޖޭގައިުބޭނުންކުރުމުގެުމިންގަނޑުތަކާއިުއުސޫލުތައްުކަނޑައަޅައި

މެރިކަލްޗަރއާއި      .7 ުު ،މަސްވެރިކަމާއި،ު އެހެނިހެން އުފެއްދުންތެރިކަންުުކަނޑުގެު ދަނޑުވެރިކަމުގެު މުއްސަނދިކަމާއި،ު
ހޯދައިުު ގޮތްތައްު ޭބނުންވާު ގެންދިއުމަށްު އުފައްދަމުންު ފެންވަރެއްގައިު ރަނގަޅުު ތަކެތިު އުފައްދާު އިތުރުކުރުމާއި،ު

 ތަޢާރުފުކުރުންު.

ސިނާޢަތުުކުރިއެރުވުމަށްުޭބނުންވާުމަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިކަމުގެުސިނާޢަތާއި،ުދަނޑުވެރިކަމާއިުދަނޑުވެރިކަމުގެު      .8
 .މާލ ،ުފަންނ ުއަދިުއެހެނިހެންުވަސ ލަތްތަކާއިުޚިދުމަތްތައްުފަސޭހަކަމާއެކުުލިޭބނެުމަގުުތަނަވަސްކޮށްދިނުން

މެރިކަލްޗަރއާއި      .9 ބޭނުންވާު ،މަސްވެރިކަމާއި،ު ދާއިރާއަށްު މުއްސަނދިކަމާއި،ުދަނޑުވެރިކަމުގެު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު
މަސައްކަތްތަކުގައިުކަންކަ ކުރެވޭު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިު ތަރައްޤ ކޮށްު ހިމަނައިު ނިޒާމުގައިު ތަޢުލ މ ު ރާއްޖޭގެު ންު

 .އެހ ތެރިވެުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުން

ތަރައްޤ ކުރުމަށްުޭބނުންވާުުކަނޑުގެުއެހެނިހެންުމުއްސަނދިކަމާއި،ުދަނޑުވެރިކަނުްު ، މަސްވެރިކަމާއި،ުމެރިކަލްޗަރއާއިު  .10
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުޤާއިމުކުރުމުގެުކަންކަންުކަމާެބހޭުއިދާރާތަކާުގުޅިގެންުކުރުން.

މެރިކަލްޗަރއާއި  .11 މުއްސަނދިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި،ު އެހެނިހެންު ތަރައްޤ ކުރުމުގެު ،ކަނޑުގެު ދަނޑުވެރިކަންު
ުމުއަ ުކަމާެބހޭ ުިބނާކުރުމާއި، ުމ ހުން ުހޭލުންތެރިކުރުންު.ދާއިރާއިން ުމ ހުން ުދާއިރާތަކާެބހޭގޮތުން ުއެ ުގުޅިގެން  އްސަސާތަކާ
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ންމެުއެުުމުއްސަނދިކަންުުދަނޑުވެރިކަމުގެ ،ކަނޑުގެުއެހެނިހެންުމުއްސަނދިކަމާއި ، މަސްވެރިކަމާއި،ުމެރިކަލްޗަރއާއި  .12
 .މުޖުތަމަޢުތަކުގެުޤާިބލުކަންުއިތުރުކުރުންުފުރިހަމަުގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަށްުމަސްވެރިުއަދިުދަނޑުވެރިު

މެރިކަލްޗަރއާއި  .13 ތަރައްޤ ކޮށްު ،މަސްވެރިކަމާއި،ު ދަނޑުވެރިކަންު މުއްސަނދިކަމާއިު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު
ުއެއްަބސްވުންތަކާއިުުުކަމާެބހޭ ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިުަބއިނަލްއަޤްވާމ ުޖަމްޢިއްޔާތަކާއިުޖަމާޢަތްތަކާުގުޅުންުަބދަހިކޮށް

 .ތަންފ ޒުކުރުންުމުޢާހަދާތައްުުއެުއެއްަބސްވުންތަކާއިުއެުަބއިވެރިވެ،ުމުޢާހަދާތަކުގައި

ނަމޫނާު  .14 ވަސ ލަތްތަކުގެު ޤުދުރަތ ު ގުޅުންހުރިު ދަނޑުވެރިކަމާު ވަސ ލަތްތަކާއިު ޤުދުރަތ ު ހިމެނޭު ކަނޑުގައިު
 .ބެލެހެއްޓުންުގޮތުގައިުކަލެކްޝަނެއްގެުރިފަރެންސް ،ކެޓަލޮގުކޮށް ،އެއްކޮށް،ނަގައި

މަސްވެރިކަމާއުިު ،މަސްވެރިކަމާއި  .15 ލިިބގަތުމަށްޓަކައި،ު ފުރިހަމަގޮތުގައިު އެންމެު ފައިދާު ދަނޑުވެރިކަމުގެު
 .ދަނޑުވެރިކަމުގެުމާހައުލާގުޅޭުތަޙްލ ލުތައްކުރުން

މެރިކަލްޗަރއާއިު  .16 ުު ،މަސްވެރިކަމާއި،ު އެހެނިހެން ހިސާާބއި،ުކަނޑުގެު ތަފާސްު ދަނޑުވެރިކަމުގެު މުއްސަނދިކަމާއި،ު
 .އެކަންކަމާުގުޅޭުއިޤްތިޞާދ ުއަދިުއިޖްތިމާޢ ުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށް،ުދިރާސާކޮށް،ުޝާއިޢުކުރުން

ވަސ ލަތްތައްު ، މެރިކަލްޗަރއާއި ،މަސްވެރިކަމާއި  .17 ދަނޑުވެރިކަމުގެު މުއްސަނދިކަމާއި،ު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު
ކަނޑައަޅައިދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑުތައްު ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެު ގޮތެއްގައިު ުޤާއިމުކޮށްުުނިޒާމެއްުުމޮނިޓަރކުރެވޭނެ ،ު

 ު.ެބލެއްހެއްޓުންުހިންގައި

ކަނޑުގެުއެހެނިހެންުމުއްސަނދިކަމާއި،ުދަނޑުވެރިކަމާުގުޅުންހުރިުދިރޭތަކެތ ގެުު ،މަސްވެރިކަމާއި،ުމެރިކަލްޗަރއާއިު  .18
 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުން.ނަސްލުު

މިންގަނޑުތަކާއިު  .19 ގަވާއިދުތަކާއިު ގޮތުގެު ޭބނުންކުރާނެު ފެނުގެު ފަސްގަނޑާއި،ު މަސައްކަތަށްު ދަނޑުހެއްދުމުގެު
 .ތައްުކުރުންތަޙްލ ލުުކަމާގުޅޭުހިންގުމާއި،ުއެކަންކަން ،އުސޫލުތައްުކަނޑައަޅައި

ދަނޑުވެރިކަމާުދަނޑުވެރިކަމުގެުޞިނާޢަތުުކުރިއެރުވުމަށްުބޭނުންވާުދިރާސާކުރުމާއި،ުއެފަދަުދިރާސާތައްުކުރުމަށްު  .20
 .ހުއްދަދެވޭުއުސޫލުތަކާއިުގަވާއިދުތައްުހަދައިުހިންގުން

އްުޤާއިމުކޮށްުރާއްޖޭގައިުގަސްގަހާުގެއްސާއި،ުމަސްމަހާުމެއްސާއިުއެހެނިހެންުޖަނަވާރާެބހޭުކަރަންޓ ނުގެުނިޒާމެު  .21
 ހިންގުންު.

 .ރާއްޖޭގެުފަރު،ުފަޅު،ުހާ،ުތިލަުއަދިުގިރިފަދަުތަންތަންުކުއްޔަށްދިނުން  .22

 .ރާއްޖޭގެުފަޅުރަށްރަށްުކުއްޔަށްދިނުމާއި،ުވަރުވާއަށްުލިޔެދިނުން  .23

 .ކަންތައްތައްުހިންގައިުެބލެހެއްޓުންުމިނިސްޓްރ ގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގެންުޤާނޫނ ގޮތުންުހިންގަންޖެހޭުު .24

 

އެންޑްު  ރިސޯސަސް،ު މެރ ންު ފިޝަރ ޒްު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު ހިނގަމުންދާނ ު ސެންޓަރު ރިސަރޗްު މެރ ންު
 .އެގްރިކަލްޗަރގެުދަށުންނެވެ
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ުމެރ ންުރިސަރޗްުސެންޓަރުގެުމަސައްކަތްތައްު 

1. ުު ސިޔާސަތު ވަސ ލަތްތަކާގުޅޭު ކަނޑުގެު ލަފައާއިުމަސްވެރިކަމާއިު މަޢުލޫމާތާއިު ބޭނުންވާު ކަނޑައެޅުމަށްު
 .މަޝްވަރާދިނުން

ރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމާއިުމެރިކަލްޗަރއާއިުކަނޑުގެުވަސ ލަތްތައްުތަރައްޤ ކޮށްުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިުޭބނުންވާުު .2
 .ަބއިލޮޖިކަލްުއަދިުއިކޮލޮޖިކަލްުދިރާސާކޮށް،ުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށްުަބލަހައްޓާުހާމަކުރުން

 .ކަނޑުގެުވަސ ލަތްތައްުބޭނުންކުރުމުގެުހޭލުންތެރިކަންުއުފެއްދުމަށްުބޭނުންވާުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުން .3

 .ރާއްޖޭގެުކަނޑުގެުދިރުންތަކުގެުނަމޫނާުނަގައިުއެތަކެތިުދެނެގަނެ،ުކެޓަލޮގްކޮށް،ުއެތަކެތިުބެލެހެއްޓުން .4

ދެނެގަު.5 ާބވަތްތައްު ކަނޑުގެު މަދުވަމުންދާު އަޅަންޖެހޭުރާއްޖެއިންު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިު ރައްކާތެރިކޮށްު ނެ،ު
 . ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތާއިުލަފައާއިުއިރުޝާދުުދިނުން

 

ުންުހިންގުމަށްުޙަވާލުކުރެވިފައިވާުޤާނޫނުތަކާއިުގުޅިފައިވާުގަވާއިދުުތައުްުމިނިސްޓްރ ު 1.2
ު(ުރާއްޖޭގެުއިޤްތިޞާދ ުސަރަޙައްދުގެުތެރެއިންުފެންނަުޭބރުުޤައުމުގ1978ުުެއޭޕްރ ލ24ުުުް)78/20ުޤާނޫނުުނަމްަބރު .1

ުމަސްހިފާުބޯޓްުފަހަރުގެުމަޢުލޫމާތުުދިނުމާެބހޭުޤާނޫނު.ު
ުވަނ1ުުަ(ުކަނޑުގައިުދުއްވާުއެއްޗެތިންުފ ނެގުމުގެުޤާނޫނުގ1983ުެޑިސެމްަބރ25ުުު)83/19ުޤާނޫނުުނަމްަބރު .2
ުނަމްަބރުގެު)ށ(ުގައިވާުމަސްވެރިކަމަށްުބޭނުންކުރާުއުޅަނދުުރަޖިސްޓްރ ުކުރުން.ުު ުު

 (ުދިވެހިރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމުގެުޤާނޫނު.1987އޯގަސްޓ24ުުުް)87/5ުުޤާނޫނުުނަމްަބރު .3
 ރާއްޖެއިންުފާނަުއެކްސްޕޯޓްުކުރުމުގެުގަވާއިދުު، ފާނައިގެުމަސްވެރިކަންުކުރުމާއި -
ފަރާތަށް - އުފެއްދުންތައްުއެކްސްޕޯޓްކުރާު މަހުގެު މަހާއިު އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްު މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި،ު ވިއްކުމަށްު ު

 ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،ުއެކުއާކަލްޗަރކުރުމަށްުލައިސަންސްުދިނުމާއިުެބހޭުގަވާއިދުު
 ހޭުގަވާއިދުުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިޤްތިޞާދ ުސަރަޙައްދުގެުތެރޭގައިުކަނޑާއިުކަނޑުގެުދިރުންތަކުގެުތަޙްލ ލުކުރުމާއިުެބ -
 ޮބޑުުކަންނެލ ގެުމަސްވެރިކަންކުރުމާއިުޮބޑުުކަންނެލިުއެކްސްޕޯޓްކުރުމާއިުެބހޭުގަވާއިދު -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމުގެުގަވާއިދު -
ޭބރުންު - ހިސާަބށްވުރެު މަސްވެރިކަންކުރާު ދިވެހިންު އާންމުކޮށްު ތެރޭގައިު ސަރަޙައްދުގެު އިޤްތިޞާދ ު ދިވެހިރާއްޖޭގެު

 މަށްުލައިސަންސްުދޫކުރުމާއިުެބހޭުގަވާއިދުމަސްވެރިކަންކުރު
ުރޯމަސްުގަނެުއެކްސްޕޯރޓްުކުރުމާއިުެބހޭުޤަވާޢިދުުު -
ު(ުދިވެހިރާއްޖޭގެުކަނޑުގެުސަރަޙައްދުުތަކާެބހޭުޤާނޫނު.1996ުޖޫނ27ުުުް)96/6ުުޤާނޫނުުނަމްަބރު .4
 ުު(ުދިވެހިރާއްޖޭގެުފަޅުރަށްރަށާެބހޭުޤާނޫނު.1998ޖުލައ22ުުި)98/20ުުޤާނޫނުުނަމްަބރު .5

ުގަލާއި،ުވެއްޔާއި،ުއަކިރިނެގުމާއި،ުބޭނުންކުރުމާއިުެބހޭުޤަވާޢިދުު ➢
ު(ުމ ހުންުއުޅޭުރަށްރަށުގެުރުއްގަހާެބހޭުޤާނޫނުު.1998ޖުލައ22ުުި)98/21ުުޤާނޫނުުނަމްަބރު .6
 (ުގަސްގަހާއިުގެހިުޙިމާޔަތްކުރުމާެބހޭުުޤާނޫނު.2011ުޑިސެމްަބރ12ުުު)11/12ުޤާނޫނުުނަމްަބރު .7
 އާންމުުޤަވާޢިދުތަކާުެބހޭުޤާނޫނުގެުދަށުންުހިންގާުޤަވާޢިދުތައ6/2008ުުްޤާނޫނުުނަމްަބރު .8
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ުމިޝަންުއާއިުވިޝަންު 2

ުމިޝަންު 2.1
ގޮތެއްގައިުު ދެމެހެއްޓެނިވިު ދަނޑުވެރިކަންު މުއްސަނދިކަމާއި،ު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު މަސްވެރިކަމާއި،ު ދިވެހިރާއްޖޭގެު

ުތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއެރުވުން.ު

ުވިޝަންު 2.2
ު

ޤުދުރަތ ުު އުފެދިފައިވާު ތަބ ޢ ގޮތުންު އަދިު ދަނޑުވެރިކަންު މުއްސަނދިކަމާއި،ު އެހެނިހެންު ކަނޑުގެު މަސްވެރިކަމާއި،ު
ރައްކާތެރިމާއެކުުވަޞ ލަތް ޖ ލުތަކަށްު އޮތްު އަންނަންު ތަރައްޤ ކޮށް،ު ގޮތެއްގައިު ދެމެހެއްޓެނިވިު ޙިމާޔަތްކުރުމާއި،ު ތައްު

ވާސިލްު މުޖްތަމަޢަކަށްު ފުއްދުންތެރިު ގޮތުންު އިޤްތިޞާދ ު ދާއިރާއިންު ދަނޑުވެރިކަމުގެު މަސްވެރިކަމާއިު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ު
ުކުރުމަށްުމަގުފަހިުކޮށްދިނުން.ުުު

ުއިުޤަވާޢިދުުއިޞްލާޙުުކުރުންުޤާނޫނާު 3
ު

ުޤާނޫނުު 3.1
  ނެވެ. ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާ ެބހޭ ޤާނޫނުގެ ިބލު ރީޑްރާފްޓް ކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ފޮނުވު

ު

ުގަވާއިދުު 3.2
 

  27 )ގަވާއިދުދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެާބހޭ  ( R-12/2021ގަވާއިދު ނަންަބރު   •

  ގެޒެޓު ކުރެވުނެވެ. ގައި  2021ޖަނަވަރީ 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު   1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ގަވާއިދު( އަށް    R-95/2020ގަވާއިދު ނަންަބރު   •

 ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 2021މާރިޗު  03(   R-33/2021)ނަންަބރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު   2)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ ގަވާއިދު( އަށް     R-95/20ގަވާއިދު ނަންަބރު   •

   ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ގައި އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2021ޑިސެންަބރު   23ކުރެވި  ޑްރާފްޓް

 

ުއުސޫލުު 
 - 
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ުތައްދަޢުވާކޮށްދިނުމަށްުއެދިުއެޓަރނ ުޖެނެރަލްގެުއޮފ ހަށްުފޮނުވުނުުމައްސަލަު 3.3
ގަލޮޅުފެހި،ުުުގ.ޙަވާލުކުރުމަށްުމިުމިނިސްޓްރ ގެުފަރާތުނުްުުުުއަނުބރާުމިުމިނިސްޓްރ އާުގަންުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުުުުލ. •

ުއަްބދު ލ.هللا ތެރޭގައިު މުއްދަތުގެު ދ ފައިވާު ސެންޓަރުުމުޙައްމަދުއަށްު އެގްރިކަލްޗަރު މިނިސްޓްރ އަށްުުު،ގަންު މިު
ުމިުމިނިސްޓްރ އަށްުުުނުވާތ ،ުޝަރ ޢަތްުމެދުވެރިކޮށްުލ.ުުޙަވާލުކޮށްފައި ުތަން ުހުސްކޮށްުއެ ގަންުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރ

   (2021ފެުބރުވަރީ   01) G/32/2021/07-30.ުދެއްވުމަށްުހޯއްދަވައި

މަސްވެރިކަން   • ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި  އަލިދީދީ މަސްވެރިކަމުގެ  މުޚްތާރު  ނިއުލައިފް،  ޏ.ފުވައްމުލައް/  ކޮށްފައިވާތީ، 

 ( 2021އޭޕްރީލް    27)  G/32/2021/32-30ނުވުން،    މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާފައި

އަޙްމަ • ސަމަންދަރު،  ޏ.ފުވައްމުލައް/  ކޮށްފައިވާތީ،  މަސްވެރިކަން  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި  ނަޞީރު  މަސްވެރިކަމުގެ  ދު 

 ( 2021އޭޕްރީލް    27)  G/32/2021/32-30ނުވުން،    މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާފައި

ނަންަބރު   • ކުއްޔަށް  ށ.  Cv-C/2019/3838ޤަޟިއްޔާ  ކުއްޔަށް   މާކަނޑުދޫ  ބާޠިލުކޮށް  އެއްަބސްވުން  ދިނުމުގެ 

ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ބާޠިލު ސިޓީއެއްހިފާފައިވާ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ސިޓީއަކީ  

 ( 2021އޭޕްރީލް  29ކޮށްދިނުން އެދިފައި، ) އިސްތިޢުނާފުހައި ކޯޓުގައި 

 

ސްރީލަންކާގެ މަސްވެރި އުޅަނދު 'ނެގޮމްޭބ މެރިން' ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި  •

މަސްވެ ދައްކަންޖެހޭ ޚިލާފަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  އެމް.ކޭ.ޕަދްމާސިރީ  މާސްޓަރު  އުޅަނދުގެ  އެ  ކޮށްފައިވާތީ،  ރިކަން 

 ( 2021މެއި  03)  G/32/2021/35-30ނުވުން،  ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާފައި

އި ޚިލާފަށް ސްރީލަންކާގެ މަސްވެރި އުޅަނދު 'މަނޯޖް' ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާ •

ޕީ.އެމް.އާރްޕެރިސް މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ   މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާތީ، އެ އުޅަނދުގެ މާސްޓަރު މރ.

 ( 2021ސެޕްޓެންަބރު   30) G/32/2021/51-30ނުވުން،  ފައިސާ ދައްކާފައި

ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި  ސްރީލަންކާގެ މަސްވެރި އުޅަނދު ޕުޝްޕާ ކުމާރު' ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ   •

ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާތީ، އެ އުޅަނދުގެ މާސްޓަރު ތަމަންތާ ރުކުމަލް ޕެރޭރާ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ( 2021ނޮވެންަބރު  15)  G/32/2021/57-30ނުވުން،  ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކާފައި

ުމައްސަލަތައްު:މިނިސްޓްރ އަށްުރައްދުވުާު 3.4
ނަންަބރު • ރައްދުވާގޮތަށް     Cv-C/2021/1720ޤަޟިއްޔާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް  ފާމް  ސަނީ 

 ދިނުމުގެ އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކުރި މައްސަލަ(  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. )ގދ. ކާށިހުޅުދޫ ކުއްޔަށް

  ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ރައްދުވާ ފައިވް ސްޓަރ މޯލްޑިވް    Cv-C/2021/2726ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު •

 ދިނުމުގެ އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކުރި މައްސަލަ(  ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. )ގދ.ކެރަމިއްތާ ކުއްޔަށް
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ުޙުކުމްުކުރެވިފައިވާުމައްސަލަތައްު: 3.5
ނަންަބރު   • ލިމިޓެޑް  Cv-C/2021/723ޤަޟިއްޔާ  ޕްރައިވެޓް  ޕްރޮޕަޓީޒް  .   އައިފްނާން  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  އިން 

 2021އޭޕްރީލް  08)ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިގެން ާބޠިލުކުރެވިފައި.( 

ނަންަބރު   • ހ.  Cv-C/2020/1383ޤަޟިއްޔާ   / ޢަްބދު  މާލެ  )ވީޑިއޯ هللا ތިމާވެށި،  މައްސަލަ.  ހުށަހެޅި  ޖާިބރު 

ރާތުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ަބއިވެރިވެފައި  ޖާިބރުގެ ފަهللا ކޮންފަރެންސް އަމުރާ ޙަވާލުވެ މަޤޫުބލު އުޒުރެއްނެތި ޢަްބދު

 2021އޭޕްރީލް  08ނުވުން( 

މާކަނޑުދޫ   އެގްރޭރިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ. )ށ.  Cv-C/2019/3838ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު   •

  ން ފޮނުވި ސިޓީއަކީ ބާޠިލު ސިޓީއެއް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކޮށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ

   2021އޭޕްރީލް  25ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި( 

އަމީމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ.   Cv-C/2019/1538ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު   •

އްަބސްވުމާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ދިނުމުގެ އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެ  ނެޔޮ ކުއްޔަށް  )ރ.

 ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމަކީ ދެމި އޮތް އެއްަބސްވުމެއް   މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން ދެފަރާތު

އަމުރުކޮށް މައްޗަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  މިނިސްޓްރީއާއި  އަމުރަކަށް  ކަމުގައި  ވަގުތީ  އެދި   ދިނުމުގެ 

   2021މެއި   13ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި( 

ނަންަބރު   • ތަންފީޒު  Cv-C/2017/2617ޤަޟިއްޔާ  )ޙުކުމާ  ޙުކުމް  މައްސަލަ.  ދައުލަތަށް    ކުރުމުގެ  އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތްތަކާމެދު  ދައްކާފައިނުވާ  ފައިސާ  މައްސަލަ    ދައްކަންޖެހޭ  އެ  ކަނޑައެޅުއްވުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް 

މިނިސްޓްރީން ރިވިއު ކުރަމުން ގެންދާތީ، މިނިސްޓްރީން ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި އެ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ 

އަޑުއެހުންތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ދައުލަ  ގޮތެއް އަންގާނެ އަންގަންދެން ތަންފީޛީ މައްސަލައިގެ  ތުން  ކަމަށާއި އެކަން 

އެދިފައިވާތީ އެ ވަގުތަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި، އަދި މިނިސްޓްރީން 

 2021އޯގަސްޓް  26)ދައުލަތުން( އެދި ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން އިސްވެ ތަންފީޛަށް ފެށޭނެކަން އަންގާފައި( 

ނަންަބރު   • ތަން  Cv-C/2017/2616ޤަޟިއްޔާ  )ޙުކުމާ  ފީޒުޙުކުމް  މައްސަލަ.  ދައުލަތަށް    ކުރުމުގެ  އެއްގޮތަށް 

ދައްކާފައި ފައިސާ  ޢަމަލު  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކާމެދު  މައްސަލަ    ކުރާނެ  ނުވާ  އެ  ކަނޑައެޅުއްވުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް 

ޢަމަލުކުރަންވީ ތަކުގައި    މިނިސްޓްރީން ރިވިއު ކުރަމުން ގެންދާތީ، މިނިސްޓްރީން ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި އެ މައްސަލަ 

ދިނުމަށް ދައުލަތުން    ކަމަށާއި އެކަން އަންގަންދެން ތަންފީޛީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަސްކޮށް  ގޮތެއް އަންގާނެ

ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި، އަދި މިނިސްޓްރީން  އެދިފައިވާތީ އެ ވަގުތަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

 2021ސެޕްޓެންަބރު   05ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން އިސްވެ ތަންފީޛަށް ފެށޭނެކަން އަންގާފައި( )ދައުލަތުން( އެދި 

ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށް   HC-A/295/2016ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރު   •

ކުމަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ސަަބެބއް ނެތުމުން އެ ޙު  ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

16 
 

  އާ )ރ.ތާވަތާ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ގުރާްބ އިންވެސްޓްމަންޓް  SC-A/81/2019ކުރެވިފައި    ކޯޓުން ޙުކުމް

 އެކު އެއްަބސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ނުކުރުމުގެ މައްސަލަ.(

ނަންަބރު   • ތަންފީޒު  Cv-C/2020/2858ޤަޟިއްޔާ  )ޙުކުމާ  ޙުކުމް  މައްސަލަ.  ދައުލަތަށް    ކުރުމުގެ  އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލު ދެއްކުމާމެދު  ފައިސާ  ރައީސުލް   ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  ކަނޑައެޅުއްވުމަށްޓަކައި  ކުރާނެގޮތެއް 

ކައުން އެ  ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  ކައުންސިލަށް  އިކޮނޮމިކް  އޮފީހުގެ  އަދި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނިންމެވުމަށް  ވަކިގޮތެއް  ސިލުން 

( މަސް ހޭދަވާނެކަމަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާފައިވާތީ އެ ވަގުތަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް  03އިތުރު )

 2021ސެޕްޓެންަބރު  13ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި،( 

  

ުޤާނޫނ ލަފާުހޯދުނުުމައްސަލަތައްު:އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެުއޮފ ހުނުްު 3.6
ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖުކުރުން ޕަްބލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ   ލ. •

ޢަްބދު  ގ. ވާރކްޕްލޭނާ    މުޙައްމަދު، ލ.هللا ގަލޮޅުފެހި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރަން  އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި  ގަން 

ތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ، އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަަބުބން، ަބދަލުދޭން ޖެހޭނެތޯއާއި  އެއްގޮ

ލަފާ.    ަބދަލުދޭން ޤާނޫނީ  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާންވީ  ނަންަބރު  ޖެހޭނަމަ  އޮފީހުގެ  -32އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ 

LAD/30/2021/8 (26  ީސިޓީ 2021ޖަނަވަރ ) 

ެބލު • އިތުރުން  މިނިސްޓްރީގެ  ޤާނޫނުގެ  ފަޅުރަށްރަށާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން  ފަޅުރަށަކާ  ދަށުގައިވާ  މުގެ 

ޢަމަލު އަށް  ޤާނޫނު  ިބމާެބހޭ  ފަޅުރަށަކާއި    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  ކުރަންޖެހޭނެތޯ، 

އެން ލޭންޑް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ޖަވާުބދާރީގުޅޭގޮތުން  އޮތޯރިޓީއަށް  ސަރވޭ  ވާންޖެހޭނެތޯ.    ޑް 

 ( ސިޓީ 2021ފެުބރުވަރީ  11) LAD/30/2021/11-32އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންަބރު 

 ފަރާތަކާއި  ހަތަރު  މިމިނިސްޓްރީއާއި  ގުޅިގެން  މަޝްރޫޢުއާ  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ސިނާޢަތު  މަސްވެރިކަމުގެ  ކަޅުބިލަމަހުގެ •

  ދަ   އޮފް  އެކްސްޕޯޓް  އެންޑް   ޕްރޮސެސިންގ  ،ޕަރޗޭސް  ދަ  އިން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފޯރ  އެގްރީމަންޓް"  ވެފައިވާ  ދެމެދު

ލިޭބ    އިންވެސްޓަރުންނަށް  އެއްަބސްވުމުގައި"  ފިޝަރީ  ސިޕްޖެކް   ލޯކަލް  ދަ   އޮފް  ކެޗް  ޑިސްޕޯސަަބލް

(  2021މާރިޗު    01)  LAD/30/2021/16-32އާ ގުޅޭ. އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންަބރު  "އެކްސްކުލޫސިވިޓީ"

 ސިޓީ

  އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންަބރު މައިރަށުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުގެ މައްސަލަ.    އެއްދުއްފަރު  ނ. •

32-LAD/30/2021/41 (30  ްސިޓ2021ީޖޫނ ) 

އެއްަބ  ލ. • ލަފާ.  ފޮނަގާދޫ  ޤާނޫނީ  ބާޠިލުކުރުމުގެ  ނަންަބރުސްވުން  އޮފީހުގެ  -32  އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ 

LAD/30/2021/61 (14  ުސިޓީ 2021ޑިސެންަބރ ) 

ފައިސާ ނުނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ޤާނޫނީ ލަފާ.   • އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ސީއެސްއާރްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 ( ސިޓ2021ީޑިސެންަބރު  22) LAD/30/2021/62-32 އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންަބރު
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ުލ ގަލްުޔުނިޓުގެުފަރާތުންުޤާނޫނ ުލަފާުދެވުނުުމައްސަލަތައްު: 3.7
 ތާރީޚް  ތަފްސީލް 

 2021ޖަނަވަރީ  06 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅޭގޮތުން ނެގުމާ ވެލި ފަޅަކުން ރިޒޯޓްގެ

 2021ޖަނަވަރީ  14 އެއްަބސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޓްރޯލްފްލޯޓް ސާމްޕަލް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.  

 2021ޖަނަވަރީ  19 ކޮށްދިނުން ޑައިރެކްޓް ޝޮޕިންގ އުސޫލުން ޙަވާލުކުރުން  އާރްއޯޕްލާންޓް ސާރވިސް

 2021ޖަނަވަރީ  19 ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ދޫނި އެތެރެކުރުން 

 2021ޖަނަވަރީ  31 ގާފަރު އައިސްޕްލާންޓް މިފްކޯ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްަބސްވުން  

ގަވާއިދަށް ގެންނަ ަބދަލުގެ ސަަބުބން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ފިނޭން އޮފް  ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ  ލިޔުމުން  ލަފާ  ަބދަލެއް   ސްގެ  އެފަދަ  މެނުވީ  ފަހުގައި 

 ދީފައިވާ ލަފާ  ކުރައްވާފައިވާތީ، ނުގެނައުމަށް އަންގަވާފައިވާކަން ފާހަގަ

 2021ޖަނަވަރީ  31

އަގަށްވުރެ  އެގްރީމެންޓްގެ  އޮރިޖިނަލް  މަސައްކަތުގެ  ކުރުމުގެ  ގާއިމު  ހެޗަރީ  މަނިޔަފުށި 

 ޮބޑުއަގެއް ބީ.އޯ.ކިޔު ގައި ވާއިރު އެ ބީ.އޯ.ކިޔު މިނިސްޓްރީން އެޕްރޫވް ކުރި މައްސަލަ  

 2020ފެުބރުވަރީ  02

އިތުރު    ކ. މަސްވެރިކަމުގެ  ފާނަ  ހުއްދައަށް ތުނަބފުށީގައި  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢުއެއް 

 އެދިފައިވާ މައްސަލަ

 2021ފެުބރުވަރީ  11

  އެއްަބސްވުން ސަަބުބން ނުދެއްކުމުގެ ފައިސާ އެއްގޮތަށް އިންޖީން ދޫކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމާ

 ބާތިލްކުރުން  

 2021ފެުބރުވަރީ  14

 2021 ފެުބރުވަރީ 21 ގާއުނޑޫދޫ ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން  ރ.

ޅާފައިވާ ފަރާތަކުގެ ތެރެއިން "ޕަލްމިނޯ" ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަ  ިބޑް  އަށް  ނެޔޮ.  ށ

  ގުޅޭ  ިބޑް ޕްރިލިމިނަރީ ސްޓޭޖުން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ގޮތާ މެދު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ

 2021ފެުބރުވަރީ  21

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ    ބީލަންތައް  ދަށުގެ  ވުރެ  އަށް  ރ  2،500،000/-

 ކުރަންފެށުން  ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ އުސޫލަން ޢަމަލު ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަނި

 2021މާރިޗު  04

 ޒަރީޢާއިން   ޕޯސްޓްގެ  ލިޔެކިޔުންތައް   ފޮނުވަންޖެހޭ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  ފަޅުރަށްރަށުގެ

  ކުރާނެގޮތެއްގެ ލަފާ އަމަލު ފޮނުވުމުގައި

 2021މާރިޗް  22

 2021މާރިޗު   22 ކުރުން     އިތުރު   މުއްދަތު  ހުއްދައިގެ  ދީފައިވާ  ކުރުމަށް  ޤާއިމް  މަޝްރޫޢުތައް  މަސްވެރިކަމުގެ

  2021ފެްބރުއަރީ    13އަދި    2021ޖަނަވަރީ    01ޕާރޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން    ދި"

 ގުޅޭ  ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ދޫނި ޝިޕްމެންޓާ

 2021މާރިޗު  31

މިނިސްޓްރީން ތަމްރީނު ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު ޮބންޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން  

 ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް 

 2021އޭޕްރީލް  15

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުސޫލުން  

ގެ  ރޯޕްސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޖިއޮންގ ވޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ކޯ އާ ޙަވާލުކުރުމު

 އެއްަބސްވުން 

 2021މެއި  02
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ދޫކުރުމުގައި   މަޢުލޫމާތު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު 

 އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނީލަފާ 

 2015މެއި  09

  އެފަރާތަށް   ގެންދާތީ   ބަލަހައްޓަމުން  ސެކިއުރިޓީ  ގަޑިއިރު  24  ފަރާތުން  އްޓާބަލަހަ  ސެކިއުރިޓީ

 ފައިސާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވުން  ދައްކަންޖެހޭ

 2021މެއި  25

އެއްަބސްވުން    ލ. ވާރިޘުންނަށް  ގުޅިގެން  ނިޔާވުމާ  ފަރާތް  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ކުޑަފުށި 

 ބަދަލުކުރުން  

 2021ޖޫން  30

 2021ޖުލައި  15 ފޮނަގާދޫ އެއްަބސްވުން ާބޠިލުކުރުން   ލ.

 ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ފައިވާހިފާ  ކުއްޔަށް  ފަޅުރަށެއްގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  މިނިސްޓްރީން

 ން   އިންވެސްޓްމަންޓް، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިިބގެން، އެހެން ފަރާތަކަށް ަބދަލުކުރު

 2021ޓް އޯގަސް 22

މަސައްކަތް    ލ. އައިސްޕްލާންޓްގެ  ލިމިޓެޑާ މާަބއިދޫ  ޕްރައިވެޓް  ފިޝަރީޒް    ފައިވްލައިން 

 ޙަވާލުކުރުމާމެދު ޕްރޮކިޔުމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ދެވުނު ޤާނޫނީލަފާ  

 2021އޯގަސްޓް  22

"އިލިފަތި އިސްޕްލާންޓް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ "އިލިފަތި" ގެ ނަމުން  އަ  ޓަނުގެ  05

 ގުޅޭ " އަކަށް ަބދަލުކުރުމ2ާ

 2021އޯގަސްޓް  25

 ވެފައިވާ   ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާ  އެންޓަރޕްރައިސަސްއާއި  އޭޖޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކިއުރިޓީ

 ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ  އެއްަބސްވުން

 2021އޯގަސްޓް  26

 2021އޯގަސްޓް  30 ން މޯލްޑިވްސް އެގްރި ިބސްނަސް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އޮފީސް ކުއްޔަށް ހިފު

 2021ސެޕްޓެންަބރު  23 ވައިކަރަމުރައިދޫގެ ކުލި ރިވިއުކުރުމުގައި އެފަރާތާ މަޝްވަރާކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީލަފާ   ހދ.

އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ހުސްކުރުމުގެ ކަންހިނގާފައިވާގޮތް  ލ. ޖަނަވަރީ    31  ،ގަން 

 އިން ފެށިގެން   2021

 2021އޮކްޓޫަބރު  25

ހުށަހެޅި    މި  ހޯދުމަށްޓަކައި  އްލައިސަންސެ  މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް  މިނިސްޓްރީއަށް 

ފަރާތަކުން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ  

 ލަފާ ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުގައި ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

 2021ނޮވެންަބރު  21

 2021ޑިސެންަބރު  12 ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކުުރުން.  

އެއްގޮތަށް  އެއްަބސްވުމާ  ތޮފި  ގެނެވުނު  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ 

 ޑެލިވަރީކޮށްފައިނުވުން  

 2021ޑިސެންަބރު  22

 

ުއެހެނިހެންު: 3.8
ރައްކާތެރި  16/2019ޤާނޫނު ނަންަބރު   ފަރާތްތައް  ވިސްލްްބލޯކުރާ  މިނިސްޓްރީގައި   )  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ކުރުމުގެ 

މައްސަލައެއް    2މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ، އޭގެތެރެއިން    3ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިސްލްްބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް  

ތަޙްޤީޤު ގައި މައްސަލާގެ  2021ނޮވެންަބރު   25މައްސަލަ ަބލައި ނިންމާ،  1ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވޭ، 

 ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވޭ.
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 ޖަނަވާރުގެުޞިއްޙަތާބެހޭުބިލްު 3.9
ުލުމަށްފަހުުއެޓާނ ުޖެނެރަލްުއޮފ ހަށްުފޮނުވައިފައެވެ.ޖަނަވާރުގެުޞިއްޙަތާެބހޭުިބލުގެުދެލިކޮޕ އެއްުއެކުލަވާ •

 މައިގަނޑުުޙަރަކާތްތައްުމަސްވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުު 4

ުމަސްވެރިކަމުގެުތަފާސްުހިސާބުުއެއްކޮށްުބެލެހެއްޓުން.ުު 4.1
ު

ވަނަުއަހަރުުކަނޑުމަސް،ުފާނަުއަދިުފަރުމަހުގެުމަސްވެރިކަމުގެުލޮގްފޮތްތަކާއި،ުމާލޭުމަސްުމާރުކޭޓުންުނަގާުރިޕޯޓުތަކުގ2021ުުުެު
ުު ކުންފުނިތަކުންުއެންޓަރުކޮށްފައިުހުންނަުފިޝްުޕާޗޭސްުރިޕޯޓުްުޑޭޓާުއެންޓަރުކޮށްުއެނެލައިޒްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުމަސްގަންނަ

މ ގެުއިތުރުންުރާއްޖޭންުޭބރުކުރެވޭުމަހުގެުއަދަދާއިުމަހާއިުމަހުގެުއުފެއްދުންތައްުއެކްސްޕޯޓުކޮށްގުެުުުރެވުނެވެ.ޗެކްކޮށްުއެނެލައިޒްުކުު
ުު ދެނެގަތުމަށް އާމްދަނ ު ރާއްޖ2021ުުެލިިބފައިވާު އަހަރުު މަޢުލޫމާތުުއިުވަނަު ާބވަތްތަކުގެު މަހުގެު ކުރެވުނުު އެކްސްޕޯރޓްު ންު

އިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާު،ުވަނަުއަހަރުގެުމަސްވެރިކަމުގެުމަޢުލޫމާތުތައ2020ުުް.ުއަދުިުކަސްޓަމްސްުމެދުވެރިކޮށްުއެއްކުރެވުނެވެ

ުކޮމިޝަނާއި،ުއެފް.އޭ.އޯުއަދިުމިުމަޢުލޫމާތުުޭބނުންވާުއެކިއެކިުއިދާރާތަކާއިުއަމިއްލަުފަރާތްތަކަށްުވަނ ުފޯރުކޮށްުދެވިފައެވެ.ު

ދަދާއިުއަގުތަކާއިުއަދިުޭބރުގެުާބޒާރުތަކުގައިުކަޅުިބލަމަހާއިުޮބޑުކަންނެލ ގެުުކުންފުނިތަކުންުގަންނަުކަޅުިބލަމަހާއިުޮބޑުކަންނެލ ގެުޢަ

 ުހުންނަުގޮތުގެުތަފްޞ ލުުކޮންމެުދުވަހަކުުޕ .އެސް.އެމްުމެދެވެރިކޮށްުްބރޯޑްކާސްޓްުކުރަމުންުގެންދެވެއެވެ.އްއަގުތަ

ުކެޗްުސެޓްފިކެޓުްު 4.2
ުު އޮފ ހަކ ، ސެޓްފިކެޓްު އެއްގޮތަށްުުކެޗްު ގަވާއިދާު ޤާނޫނާއިު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ޝިޕްމަންޓްތައްު ހުރިހާު ޭބރުކުރާު ދިވެހިރާއްޖެއިންު

ުާބނާފައިވާުމަސްކަމަށްުކަށަވަރުކޮށް،ުއެމަހަށްުސެޓްފިކެޓްުދޫކުރާުއޮފ ހެވެ .ުު ވަނަުއަހަރ2120ުުުުހުޅުލޭގައިުހުންނަުއޮފ ހުން

ުކެޗްުސެޓްފިކެޓްުދޫކޮށްފައިވެއެވެ.7091ުު

ުއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމުގެުޤާނޫނުުތަންފ ޛުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުދިވެހިރާު 4.3
ު

ކުރުމުގެުުުޤާނޫނުުތަންފ ޛުފައިވާުދިވެހިރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމުގެުުގައިުތަސްދ ގުކޮށްުއަމަލުކުރަންުފަށ2019ުުާސެޕްޓެންަބރ16ުުުުު
ުތަންފ ޒުުުުއްލައިފައިވާުމެނޭޖްމަންޓްުޕްލޭންތަކާއިުއެޕްލޭންތައެކުލަވާވަނަުއަހަރ2021ުުުުުގޮތުންުފިޝަރ ޒްުމެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓުނުްު

އުިުލިސްޓެއްުތިރ ގައިުއެވަނ އެވެ.ުމިުޕްލޭންތަކާުުކުރުމަށްުބޭނުންވާުމަސްވެރިކަންުރާވައި،ުހިންގާުބެލެހެއްޓުމާުގުޅޭުގަވާއިދުތަކުގެ
ުގެގަވާއިދުތައްުއެކުލަވައިލުމުގެުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރޭގައިުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްއާއިުއެޓަރނ ުޖެނެރަލް

މަޝްވަރާުު،އޮފ ހާ ދާއިރާއެއްގައިު ުުުުފުޅާު މެނޭޖްމަންޓް އިތުރުންު ގަވާއިދުތަކުގެު ލިސްޓުކޮށްފައިވާު ވާނެއެވެ.ު ޕްލޭންުކުރެވިފައިު
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20 
 

ުޑްރާފްޓްކުރުމަށުްުުުތަންފ ޒު ުގުޅޭ ުބެލެހެއްޓުމާ ުހިންގާ ުރާވައި، ުމަސްވެރިކަން ުގަވާއިދުތަކަށުްުުުޭބނުންވާ ުޖެނެރަލްކޮށްފައިވާ ުުގެއެޓަރނ 

ުލަފާއާުއެއްގޮތްކޮށްުފައިނަލްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވެމުންުދެއެވެ.ުުއޮފ ހުންުލިިބފައިވާ

ުކޮށްފައިވާުމެނޭޖްމަންޓްުޕްލޭންުުގެޒެޓް
ު(2021ޖެނުއަރ 27ުުކަނޑުމަހުގެުމަސްވެރިކަންުމެނޭޖްކުރުމުގެުޕްލޭންު)ދިވެހިރާއްޖޭގެު

ު
ުކޮށްފައިވާުމެނޭޖްމަންޓްުޕްލޭންތައްުތަންފ ޒުކުރާުގަވާއިދުުގެޒެޓްުގެޒެޓް

ު(2021މ5ުުޭހިަބރުުމަސްވެރިކަންުރާވައި،ުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާެބހޭުގަވާއިދުު)
ު
ުުޕްލޭންުކުރުމުގެުމަރުހަލާގައިވާުމެނޭޖްމަންޓްުޒެޓުގެ

ުކުރުމުގެުޕްލޭންުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެންވެރިކަންުމެނޭޖް
ު

ުކުރުމުގެުމަރުހަލާގައިވާުމެނޭޖްމަންޓްުޕްލޭންތައްުތަންފ ޒުކުރާުގަވާއިދުުގެޒެޓު
ުފާނައިގެުމަސްވެރިކަންުރާވައި،ުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާެބހޭުގަވާއިދުު

ުގަވާއިދުުެބހޭބެލެހެއްޓުމާުހިންގައިު،ރާވައިުުމަސްވެރިކަންުކަނޑުމަހުގެ
ު

ުރިސާރޗްުޕާމިޓްުދޫކުރުން.ުު 4.4
ވަނަުއަހަރުުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިޤްތިސާދ ުކަނޑުގެުސަރަޙައްދުގެުތެރޭގައިުމެރިންުސައިންޓިފިކްުދިރާސާުކުރުމުގެުހުއްދ2021ުުުަު
 ފަރާތަކަށްުދޫކޮށްފައިވާނެއެވެ.24ުު

ު

 ފިޝަރ ޒްުޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ގެުއިދާރ ުކަންކަންުބެލެހެއްޓުންު 4.5
ު

ުަބއްދަލުވުމެއްުާބއްވާފައިވެއެވެ.2ުުޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ގެޝަރ ޒްުފިވަނަުއަހަރ2021ުުު

 ބައިވެރިވެފައިވާުބައިނަލްއަޤުވާމ ުބައްދަލުވުންތައްު: 4.6
 2021އޭޕްރިލ12ުުްއިނ8ުުްުު–(4ުޝަލްުސެޝަންުއޮފްުދަުއައި.އޯ.ޓ .ސ ު)އެސް.އެސް.ސްޕެ .1

 2021އޭޕްރިލ25ުުްއިނ22ުުްު–(7ުޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ުއޮންުއެލޮކޭޝަންުކޮރައިޓ ރިއާު)ޓ .ސ .އޭ.ސ ު .2
 2021ޖޫނ11ުުުްއިނ7ުުްު–ސެޝަންުއޮފްުދަުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުކޮމިޝަނ25ުުް .3

 2021ޖުލައ1ުުިޖޫންުއިނ28ުުްު–(8ުރައިޓ ރިއާު)ޓ .ސ .އޭ.ސ ުޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ުއޮންުއެލޮކޭޝަންުކް .4
 2021ނޮވެމްަބރ5ުުއިނ2ުުްު–(9ުރައިޓ ރިއާު)ޓ .ސ .އޭ.ސ ުޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ުއޮންުއެލޮކޭޝަންުކް .5
 2021ނޮވެމްަބރ29ުުުު–(5ުޝަލްުސެޝަންުއޮފްުދަުއައި.އޯ.ޓ .ސ ު)އެސް.އެސް.ސްޕެ .6
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7. (ު ު)11ުުުުސްވައިއޯއެފްސ ގެ(ސައުތުުވެސްޓްުއިންޑިއަންުއޯޝަންުފިޝަރ ޒްުކޮމިޝަންގެ  އޮގަސްޓްު(4ުުުު-6ުުވަނަުަބއްދަލުވުން
 ޖޫޏްު(2ުު–މެއ31ުުިު)ވަނަުަބއްދަލުވުނ10ުުްސްވައިއޯއެފްސ ގެުސައިންޓިފިކްުކޮމިޓ ގެު .8

ުފިޝަރ ޒްގުެު .9 ުޓޫނާ ުއިން ުކޯރޕަރޭޝަން ުއެންޑް ުކޮލެަބރޭޝަން ުއޮން ުޕަރޓ  ުވަރކިންގ ުަބއްދަލުވުނ12ުުުްސްވައިއޯއެފްސ ގެ ވަނަ
 އޮކްޓޫަބރުު(13ުު–15ު)
 ު(މެއ4ުިު–5ު)ުޕަރޓްނަރޝިޕްުކޮންވެންޝަންުނައިރޯބ ު-ސްވައިއޯއެފްސ ުދަުއޮފްުވަރކްޝޮޕްުއިންސެޕްޝަންުޖަނަލްރ  .10

11. ުު 6ުުު–8ުު)1ުު.ބ .14.ބ ުއެންޑްުއިޓްސްުއެސޯސިއޭޓެޑްުއިންޑިކޭޓަރ14ުުއޭޝިއާުރ ޖަނަލްުވަރކްޝޮޕްުއޮންުއެސް.ޑ .ޖ 
 ޖުލައި(

 (19ވަނަުނެޝަނަލްުފޯކަލްުޕޮއިންޓްުވަރޗުއަލްުމ ޓިންގު)މެއ3ުުިއައިއޯޑިސްގެު-2ސްވައިއޯފިޝްު .12

 ޖޫންު(8ުު–10ުޑޭޝަންުމ ޓިންގު)އައިއޯޑިސްުސަރކިއުލަރުއިކޮނޮމ ުސަޓްޑ ޒްުވެލި-2ސްވައިއޯފިޝްު .13

ު

 ުރޭވުންުއްުލަހައްޓައިުބައްދަލުވުންތަުގެުސެކްރެޓޭރިއަޓްުބ16ުުުަޖ ުު 4.7
 ަބއްދަލުންުރާވައިުހިންގުނެވެު.ުއަލްވާޗ14ުުގައ2021ުުިގެުސެކްރެޓޭރިއަޓްުބެލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތުގެުތެރެއިނ16ުުްޖ ު

 

 އެކުލަވާލުމަށްުކުރެވޭުމަސައްކަތްުބ .ބ .އެން.ޖޭުއެއްބަސްވުނުްު 4.8
ުހިމާޔަތްކޮށްުުުސިންދަފާތުުުހަޔަވ ުުއުފެދިފައިވާުުޭބރުގައިުުސަރަހައްދުންުުކަނޑުގެުުގައުމުތަކުގެުުދަށުންުުގާނޫނުގެުުކަނޑުތަކުގެުުދުނިޔޭގެ

ުު"އިންޓަރނޭޝަނަލްުުުމުޢާހަދާުުަބއިނަލްއަގްވާމ ުުހަމަޖެހިފައިވާުުއެކުލަވާލުމަށްުުގުޅޭގޮތުންުުކުރުމާއިުުބޭނުންުުގޮތެއްގައިުުދެމެހެއްޓެނިވި

(ުުއަންކްލޮސް)ުުސ ުުދަުުއޮފްުުލޯުުދަުުއޮންުުކޮންވެންޝަންުުނޭޝަންސްުުޔުނައިޓެޑްުުދަުުއަންޑަރުުސްޓްރޫމަންޓްއިންުުަބއިންޑިންގުުލ ގަލ 
ުުިބޔޯންޑްުުުއޭރިޔާސްުުުއޮފްުުޑައިވަރސިޓ ުުަބޔޮލޮޖިކަލްުުމެރިންުުއޮފްުުޔޫސްުުސަސްޓެއިނަްބލްުުއެންޑްުުކޮންސަރވޭޝަންުުދަުުއޮން

ގޮތެއްގައިުުުުއެކުލަވާލުމުގެުު"(ޖޭ.އެން.ބ .ބ ު)ުުޖުރިސްޑިކްޝަންުުނެޝަނަލް އަމަލ ު ދަނ ު މިސެކްޝަނުންު މަސައްކަތުގައިު

ުަބއިވެރިވަމުންނެވެ.ުު

ުގަވަރމަންޓަލްުުއިންޓަރުުފޯތު)ުުށްަބއްދަލުވުމަުުމަޝްވަރާުުއާުގުޅިގެންުާބއްވަންުހަމަޖެހިފައިވާުހަތަރުުވަނަުުމުޢާހަދާުުމިުު،މިގޮތުން

ު"ކޮންފަރަންސަ ުޭބއްވި ުގޮތުން ުތައްޔާރުވުމުގެ ުކްރޮސްުުޖޭ.އެން.ބ .ބ ށް( ުއޮން ުވެިބނަރ ުވަރކް ުއިޝޫޒް"ު-އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަޓިންގ
ގައުިު ޓެކްނޮލޮޖ "ު މެރިންު އޮފްު ޓަރާންސްފަރު އެންޑްު ިބލްޑިންގު ކެޕޭސިޓ ު އޮންު ފޯރަމްު ޑިސްކަޝަންު "އޮންލައިންު އާއިު

ޖެއިންުަބއިވެރިވެ،ުމިުމުއާހަދާުއެކުލަވާލުމަށްޓަކައިުހުށައެޅުންތަކެއްުވަނ ުހުށަހަޅާފައެވެ.ުމ ގެުއިތުރުން،ުވެިބނަރުދިވެހިރާއް

ވަނ ުު ފަރާތުންު ރާއްޖޭގެު ސެޓްލްމަންޓްގައިވެސްު ޑިސްޕިއުޓްު އޮންު ވެިބނަރު އާއިު މެކޭނިސްމްު ހައުސްު ކްލިއަރިންގު އޮންު
ުަބއިވެރިވެފައެވެ.

ު
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 ރަމްުމަސްވެރިންގެުފޯު 4.9
ފިޝަރ ޒްުމެނޭޖްމަންޓްުސެކްޝަނުންުވަނ ުމަސްވެރިންނާއިުމަސްވެރިކަމުގުެު،ުވަނަުމަސްވެރިންގެުދުވަހުގެުމުނާސަަބތުގައ41ުި

ގައ9ުުުިއަދ8ުުުުިޞިނާޢަތުގައިުހަރަކާތްތެރިވާުފަރާތްތަކަށްުޚާއްޞަކޮށްގެންު]މަސްވެރިންގެުފޯރަމް[ުގެުނަމުގައި،ުޑިސެންަބރުުު

ުމަސްވެރިކަމުގެުޞިނާޢަތުގައުިުާބއްވާފައެވެފޯރަމެއުްު ުމަޤުޞަދަކ  ުމައިގަނޑު ުފޯރަމްގެ ުމި ުމިުޞިނާޢަތާުުޙަ. ުފަރާތްތަކަށް ރަކާތްތެރިވާ
ގުޅުންުހުރިުއެކިއެކިުކަންކަމާގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދ ،ުމިުޞިނާޢަތުގައިުހުރިުދަތިތައްުހައްލުކުރާނެުގޮތްތަކާއި،ުޞިނާޢަތްުު

ގާފަރުގައެވެ.ުމިުުުުފައިވަނ ުކ.ކުރުމެވެ.ުމިއަހަރުގެުމަސްވެރިންގެުފޯރަމްުާބއްވާުުުތުންުމަޝްވަރާތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއެރުވުމާުގުޅޭުގޮ

ފޯރަމްގައިުަބއިވެރިވުމަށްުކައުންސިލްތައްުމެދުވެރިކޮށްުރާއްޖޭގެުހުރިހައިުރަށަކަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލެވުނެވެ.ުއަދިުމ ގެުއިތުރުންު
ުފޯރަމްގައިުރަކާތްތެރިވާުޖަމްޢިއްޔާުޖަމާޢަތްތަކަށްވެސްޙަމަހާއިުމަހުގެުއުފެއްދުންތައްުއުފައްދާުކުންފުނިތަކާއި،ުމަސްވެރިކަމުގައުިު

 ލެވުނެވެ.ުުަބއިވެރިވުމަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާ

ކަންނެލ ގެުސްޓޮކަށްުު އުރަހަު ރ ނދޫު ކަނޑުގެު އިންޑިއާު ގޮންޖެހުންތަކާއިު ހުރިު މަސްވެރިކަމުގެުސިނާއަތުގައިު ފޯރަމްގައިު މިު
ތަރައްޤ  އިންު އެމް.އެސް.ޕ .އ .އޭު އަދިު ހ ނަރުކަމާއިު އިމްުުއައިސްފައިވާު ފިޝަރ ޒްު ޕްރޮޖެކްޓާކޮށްފައިވާު ުއިޕްރޫވްމަންޓްު

ޑިޒައިން އުޅަނދުު މަސްވެރިު ޖެނެރޭޝަންގެު ފަސްވަނަު ަބދަލުތަކާއިު އަންނަމުންދާު އުޅަނދުފަހަރަށްު ކުރުމުގުެުުުމަސްވެރިކަމުގެު

ލަތަކާުއެމުގެުމަސްވެރިކަމުގައިުހުރިުކަންޮބޑުވުންތަކާއިުމަސްވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުފޮނުވުމުގައިުހުރިުމައްސަުުމަސައްކަތާއިުދިރޭ
ދެވިުމަސްވެރިންނަށްުޕެންޝަންުސްކ މްުުުމ ގެުއިތުރުން،ުނޫރާއްޖެުޕްރޮގްރާމްގެުތަޢާރަފެއްކޮށްފައިވެއެވެ.ުުުުގޮތުންުމަޝްވަރާުުގުޅޭ

ުއްުުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުުޤާއިމްކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމައުލޫމާތުުހޯދުމަށްުޕެންޝަންުއޮފ ހުންުމައުލޫމާތުުސެޝަނެ

 ތައްުއެހެނިހެންުމަސައްކަތްު 4.10
ުުއިންޓަރނޭޝަނަލްުކޮންވެންޝަންުފޯުދަުސޭފްޓ ުއޮފްުފިޝިންުވެސެލްސް .1 ުުއާ ގައިުރާއްޖެއިނ2012ުުުްުގުޅޭުކޭޕްުޓައުން

 އާުއެކުުވަނ ުމަސައްކަތްުކުރެވިފައެވެ.ުުސޮއިކުރުމަށްުފުރިހަމަުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތަކުގައިުމޯލްޑިވްސްުޓްރާންސްޕޯޓްުއޮތޯރިޓ 
ތަކުގައިުުގުުލްުއެހ ތެރިކަންުފޯރުކޮށްދ ުމިުޕްރޮގްރާމްގެުއެކިއެކިުކޮމިޓ ުމ ޓިންކަށްުބޭނުންވާުޓެކްނިނޫުރާއްޖޭުޕްރޮގްރާމަ .2

 ވެވުނެވެ.ުަބއިވެރި

 އްުކުރެވުނެވެ.ުހޭުމަސައްކަތްތަކުރަންޖެުންލުމުގައިުމިނިސްޓްރ ވާޔޫ.އެން.ޑ .ޕ ުގެުޖ .އެފް.ސ .އާރުުޕްރޮޖެކްޓްުއެކުލަ .3
ލިޔަމުންދާުލ ގަލްުރިޕޯޓްުއޮންުދަުއިކޯސިސްޓަމްުއެޕްރޯޗްުޓުުފިޝަރ ޒްުއިނުްުނުްުއެފް.އޭ.އޯުއ .އޭ.އެފްުނެންސަންުޕްރޮގްރާމު .4

 .ުވެވިފައިުވެއެވެތަކުގައިުަބއިވެރިުގުކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްކޮށްުމ ޓިންުުދަުމޯލްޑިވްސްުރިޕޯޓްުތައްޔާރުު

5. ުު ކޮމިޝަންުއޮންުދަުލިމިޓްސްުއޮފްުދަުކޮންޓިނެންޓަލްުޝެލްފްުއާުގުޅިގެންުދޭންޖެހޭުމޯލްޑިވްސްުސަްބމިޝަންުޓުުދަ
 ފަންނ ުލަފާުދިނުމާއިުއެުނޫންވެސް،ުއެހެނިހެންުމަސައްކަތްތައްުކުރެވިފައިުވެއެވެ.ުު

ކޮންސަލްޓޭޝަންުަބއްދަލުވުންުތަކުގައިުުުު.އައި.އޭކަނޑުފަޅުތަކުގެުމާޙައުލ ުނިޒާމަށްުއަސަރުކުރާުފަދަުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުއ  .6
 ަބއިވެރިވެ،ުކަމާެބހޭުފަންނ ުލަފާުދެވުނެވެ.ު

ުހިއްސާކޮށް،2021ުުު .7 ުކައުންސިލްތަކާ ުތައްޔާރުކޮށް، ުފޯމު ުނެގުމަށް ުޑޭޓާ ުފިޝަރ ޒްުސްޓެޓިސްޓިކްސް ުޭބސްލައިން ުއަހަރުގެ ވަނަ

 ކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރެވުނެވެ.ުރަށްރަށުންުސަރވޭގެުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށް،ުއަނަލައިޒްު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
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ުދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމަށްުއަމާޒުކޮށްުރާއްޖޭގައިުޤާއިމްކޮށްފައިވާުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިުވިޔުގަުބެލެހެއްޓުން.ުު 4.11
ު

ުު އޮފް މިނިސްޓްރ ު ލާަބޔަށްޓަކައިު ފައިދާއާއިު ފަރާތްތަކުގެު މަސްވެރިކަންކުރާު ދޮށ ގެު  ،ފިޝަރ ޒްރާއްޖޭގައިު

56ުުހިންގާުއޮއިވާލިކަނދުފަތިުޤާއިމްކުރުމުގެުމަޝްރޫއުގެުދަށުންުއެކުލަވާލާފައިވުާުުުއިންރުުމެރިންރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަ
ގޮތު ދެމެހެއްޓެމުގެު ވިޔުގަު މުއްދަތެއްގުެުުު،ންކަނދުފަތ ގެު އަވަސްު ވ އެންމެު ކަނދުފަތިތައްު ގެއްލުންލިޭބު ސަަބބުތަކާހުރެު އެކިު

ކަނދުފަތިުު ތަކުގައިު ޕޮޒިޝަންު އެު އަލުންު ަބދަލުގައިު ކަނދުފަތިތަކުގެު ގޮސްފައިވާު ކަނޑައިގެންު މަރާމާތުކޮށް،ު ތެރޭގައިު
ކުރަމުން ދ ގެންު އިސްކަމެއްު ވަރަށްޮބޑުު މިސެކްޝަނުންު ބެލެއްޓުމުގައިުޤާއިމްކުރުމަކ ު ވިޔުގަު ކަނދުފަތިު މަސައްކަތެކެވެ.ު ދާު

އަދިު ކުރެވެއެވެ.ު ފާހަގަު ލިިބފައިވާކަންު ގޮތެއްގައިު އެދެވޭު މިއަހަރުު އެއްާބރުލުންު އިދާރާތަކުގެު ކައުންސިލްު މަސްވެރިންނާއި،ު

7ުުކުރުމަށްުުުުުމުއިލަށްުކަނދުފަތިުޤާނިޔަުުނޮވެމްަބރ.ުމިއަހަރުުުމުސްތަޤްަބލުގައިުއެއްާބރުލުންުލިޭބނެުކަމަށްުއުއްމ ދުުކުރަމެވެ

 235761.42މިއިންުކޮންމެުކަނދުފައްޗެއްުޤާއިމްުކުރުމަށުްުުުއެވެ.ކޮށްފަކަނދުފަތިުވަނ ުޤާއިމ28ުުުއެދަތުރުތަކުގައުިުުުދަތުރެއްކޮށް

 ރުފިޔާުޚަރަދުުކުރެވިފައިުވެއެވެ.660،139.76ުުުކަނދުފައްޗަށްުޖުމްލ28ުުަރުފިޔާުޚަރަދުވެ،ު

1ުު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ުގާއިމުކުރުމުގެުނިސްޓްރ ުހިންގާުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިމިުމިުރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިންގެުފައިދާއާއިުލާަބއަށްޓަކައި

ުކުރިުނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމަށްކ2ުައުތުރުންުކުއަދިުހއުއަތޮޅުންުކަނޑައިގެންުގޮސްފައިވާުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެ

ުދޯނ ގައެވެ.ު"ުލޯޮބޑު"ވަނ ުުމިުދަތުރުކޮށްފައިު،އަށ2020ުުްޖަނަވަރ 24ުުޖަނަވަރ ުއިނ19ުުްމިުދަތުރުުުދަތުރުއެވެ.

 - : އްދުހަސަރަ  ޤާއިމުކުރެވުނުތި  ނދުފަކަ

ުއިރުނ1ުުުްު ުދިއްދުށ ގެ ުޭބ3ުުކ. ުކަނދުފަތިުރުމޭލު ުޤާއިމުކުރެވުނުު ުން

ުމޭލުުޭބރުންުޤާއިމުކުރިުކަނފުގަތ15ުުުިހއ.ުފިއްލަދޫގެުއިރުނ2ުުުްު

ުމިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:

 ސ.ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުުު-މުޙައްމަދުުއަޒްހ މް .1
ުއިބްރާހިމްުޢަ .2  ޓެކްނ ޝަންުުު-ލު 

 ޓެކްނ ޝަންުުު-ޢަބްދުލްުމަޖ ދުުމާހިރު .3

ު
2ު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ލާަބއަށްޓަކައިުރާ ފައިދާއާއިު މަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިންގެު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިމިުުމިުއްޖޭގެު ހިންގާު ުގާއިމުކުރުމުގެުނިސްޓްރ ު

ުުކެދަތުރެުުުކުރިނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމަށްުދެކުނުންުކަނޑައިގެންުގޮސްފައިވާުކަުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެ 10ުުވެ.ުމިުދަތުރު
ުދޯނ ގައެވެ."ުލޯޮބޑު"މިުދަތުރުކޮށްފައިވަނ ުު،އަށްފެުބރުއަރ 22ުުފެުބރުއަރ ުއިންު
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ު
ުކ ު:ތަކަމިުދަތުރުގައިުކަނދުފަތިުގާއިމުކުރިުސަރަޙައްދު

 އިުއޮންނަުކަނދުފަތިުޭބރުގަމޭލ12ުުުުގއ.ުމާމޫޓާުއިރުންު.1ު

 އިުއޮންނަުކަނދުފަތިުޭބރުގަމޭލ12ުުުު.ުގދު.ުފިޔޯރ ުދެކުނުންު 2
 މޭލުުޭބރުގައިުއޮންނަުކަނދުފަތ15ުުި.ުސ،ުވިލިގނލ ުއިރުންު 3
 މޭލުުޭބރުގައިުއޮންނަުކަނދުފަތ10ުުުި.ުޏ.ުފުވައްމުލަކުުއިރުންު 4

ު:މިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ 

 އޮފިސަރުުުފިޝަރ ޒްުސ.ުު-މުޙައްމަދުުއަޒްހ މްު 1

 ޓެކްނ ޝަންުއެސިސްޓަންޓްުފިޝަރިޒްުު-ޔޫސުފްުޙަސަންުފުޅުުުު 2
 ޓެކްނ ޝަންުއެސިސްޓަންޓްުފިޝަރިޒްުު–ޢަްބދުލްުމަޖ ދުުމާހިރުުު 3

ު
3ުުުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ު

ުު މަސްވެރިކަމާއި ލާަބއަށްޓަކައިުރާއްޖޭގެު ފައިދާއާއިު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިމިުުމިުމަސްވެރިންގެު ހިންގާު ުގާއިމުކުރުމުގެުނިސްޓްރ ު
ވެ.ުމިުދަތުރުުުުކުރިުދަތުރެކެނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމަށްުކ4ުުައުތުރާއިުދެކުނުންުކަނޑައިގެންގޮސްފައިވުާުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެު

ުދޯނ ގައެވެ.ު"ުލޯޮބޑުު"ކޮށްފައިވަނ ުމިުދަތުރުު،އަށްއެޕްރ ލ2ުުްމާރިޗްުއިނ24ުުް

ުު:ސަރަޙައްދުކަނދުފަތިުުޤާއިމުުކުރެވުނުު
ުއޮންނަުކަނދުފަތިުުރުންމޭލުުޭބ15ުއއ.ުމަތިވެރ ގެުހުޅަނގުއުތުންު .1
 މޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ15ުުިއއ.ުމާޅޮހުގެުހުޅަނގުުދެކުނުނުްު .2

 މޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ16ުުިމ.ުދިއްތުނޑ ގެުއިރުދެކުނުންު .3

ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ16ުުިގއ.ުދާންދޫގެުއިރުންު .4
ުމިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:

 ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުުު-މުޙައްމަދުުއަޒްހ މްުު .1

 އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝންުު–މިއުވާންުމުޙައްމަދުުއާމިރުު .2

 ރ ޒްުުޓެކްނ ޝންު އެސިސްޓެންޓްުފިޝަު–ޢަަބދުލްުމަޖ ދުުމާހިރުުު .3
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4ުުުުު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ލާަބއަށްޓަކައިު ފައިދާއާއިު މަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިންގެު ުުމިުުމިުރާއްޖޭގެު އޮއިވާލި ހިންގާު ުގާއިމުކުރުމުގެުކަނދުފަތިނިސްޓްރ ު
ުުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެ ުުުުކުރުމަށްުުނދުފަތިުޤާއިމުކ3ުުައުތުރާއިުދެކުނުންުކަނޑައިގެންުގޮސްފައިވާ ދަތުރުއެވެ.ުމިުކުރި

ުދޯނ ގައެވެ.ު"ުލޯޮބޑު"މިުދަތުރުކޮށްފައިވަނ ުުު،އަށްސެޕްޓެމްަބރ2ުުުއޮގަސްޓްުއިނ23ުުްުދަތުރުުކޮށްފައިވަނ 

ުުު:ސަރަޙައްދު ޤާއިމުުކުރެވުނުު
ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ13ުުުިކ.ުދިއްފުށ ގެުއިރުނުްު  .1  ުު

ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ17ުި.ުުސ.ުގަމުގެުހުޅަނގުދެކުނ2ުް
ުމިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:

 ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުުު-މުޙައްމަދުުއަޒްހ މްުު .1
 އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝަންުުު–އިްބރާހިމްުޢަލ ު .2

   

5ުުުުު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ލާަބއަށްޓަކައި ފައިދާއާއިު މަސްވެރިންގެު މަސްވެރިކަމާއިު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިުުންނިސްޓްރ މިމިުރާއްޖޭގެު ުުގާއިމުކުރުމުގެުުހިންގާު
ވެ.ުމިުދަތުރުުުުކުރިުދަތުރެކެނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމަށްުކ3ުުައުތުރާއިުދެކުނުންުކަނޑައިގެންގޮސްފައިވުާުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެު

ުދޯނ ގައެވެ.ު"ުލޯޮބޑު"މިުދަތުރުކޮށްފައިވަނ ުު،ޖޫންުއަށ22ުްޖޫންުއިނ8ުުް

ުުު:ދުސަރަޙައް ޤާއިމުކުރެވުނުު
ު މޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ17ުިކ.ުހުރާގެުއިރުުދެކުނުންުު       1  ުު

ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ16ުުިރު.މާފަރުގެުހުޅަނގުންު 2
ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ12ުުިމ.ުރަތްމަންދޫގެުއިރުއުއުތުރުންު 3

 ކަނދުފަތިުުމޭލުުޭބރުގައިުއޮންނ12ުުަލ.ުހިތަދޫގެުއިރުދެކުނުންު 4

ުމިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:
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 ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުުު-މުޙައްމަދުުއަޒްހ މްުު 1
 އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝަންުުު–އިްބރާހިމްުޢަލ ު 2

 ފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުުުު–އަޙްސަންުމުޙައްމަދުު 3
 އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝންުު–ޢަްބދުލްުމަޖ ދުުމާހިރުު 4

 

6ުުުުުުުުުުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ލާަބއަށްޓަކައިު ފައިދާއާއިު މަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިންގެު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިމިުުމިުރާއްޖޭގެު ހިންގާު ުގާއިމުކުރުމުގެުނިސްޓްރ ު

ުުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެ ުުުުރުމަށްނދުފަތިުޤާއިމުކުކ3ުުައުތުރާއިުދެކުނުންުކަނޑައިގެންުގޮސްފައިވާ ވެ.ުމުިުރެކެދަތުކުރި

ުދޯނ ގައެވެ.ު"ުލޯޮބޑު"މިުދަތުރުކޮށްފައިވަނ ުު،އަށްނޮވެމްަބރ6ުުނޮވެމްަބރުއިނ1ުުްދަތުރުު

ުު:ސަރަޙައްދު ޤާއިމުުކުރެވުނުުކަނދުފަތިު
1       ުުުު އިރުއުތުރުން ފާދޫގެު 11ުުޅ.ު އޮންނަުު ޭބރުންު މޭލުު
ު ކަނދުފަތި

ުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:މިުދަތުރުގައިު

1 ުުު ުއަޒްހ މް ުއޮފިސަރުުު-މުޙައްމަދު  ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒް
2 ުު އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުުު–ޢަްބދުލްުމަޖ ދުުމާހިރު

 ޓެކްނ ޝންުު

އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގައި ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ކަނދުފަތީ ނަންަބރުގެ ަބދަލުގައި އައު ނަންަބރެއް ބޭނުންކުރަން ވަނީ  

ތެރޭގައެވެ.   .ފަށްޓާފައެވެ އެގުރިޑްތަކުގެ  ގޮތަށް  ބަހާލައިފަވާ  ޖޯރގްރަފިކަލީ  ރާއްޖެ  ވަނީ  ދެވިފައި  އެނަންަބރު  އެގޮތުން 

ވައްތަރު ކަނދުފައްޗަށް   2ކަނދުފައްޗެއް ޤާއިމުކުރާނަަމަ އެ ގުރިޑުގައި އިންނަ ނަންަބރު ޭބނުން ކުރާ ގޮތަށް، އަދި ގުރިޑުގައި  

ކަށެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ޭބނުންކުރާ ކޯރޑުން ނަންަބރު ދީގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރި ދެ ކޯރޑަކުން ދެގޮތަ
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ނަންަބރު ކަނދުފައްޗެވެ.     F10D01ކަނދުފައްޗަކީ ޅ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު ކަނދުފައްޗެވެ. އެކަނދުފަތީގެ ނަންަބރަކީ  

 އަކުރުދޭ ގޮތަށެވެ. (V)އަދި ވަދު ކަނދުފައްޗަށް (D) ނީ ދޮށީގެ ކަނދުފައްޗަށް މި ގޮތުން ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ

ު

7ުުުުުުުުުުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ލާަބއަށްޓަކައިު ފައިދާއާއިު މަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިންގެު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިމިުުމިުރާއްޖޭގެު ހިންގާު ުގާއިމުކުރުމުގެުނިސްޓްރ ު
ުުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެ ުުުުކުރުމަށްުުނދުފަތިުޤާއިމުކ3ުުައުތުރާއިުދެކުނުންުކަނޑައިގެންުގޮސްފައިވާ ވެ.ުމިުކެދަތުރެކުރި

ުދޯނ ގައެވެ.ު"ުލޯޮބޑު"ު،ށްނޮވެމްަބރ20ުަކުނ10ުުްުދަތުރުުކޮށްފައިވަނ 

ުުު:ސަރަޙައްދު ޤާއިމުުކުރެވުނުު
ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ16ުުުިއިރުންުުުގެވިލިގިނލ ު.ސ 1

ުމޭލުުޭބރުންުއޮންނަުކަނދުފަތ13ުުިހުޅަނގުއުތުރުންުުގެކޮލަމާފުށ ު.ގއ2ު
 

ުމިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:
 ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުުު-އްމަދުުއަޒްހ މްުުމުޙަ 1
 އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝަނުްުު–ުުޢަބްދުލްުމަޖ ދުުމާހިރުު 2

ު

8ުުުުުުުުުއޮއިވާލިުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމުގެުދަތުރުު

ލާަބއަށްޓަކައިު ފައިދާއާއިު މަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިންގެު އޮއިވާލިުކަނދުފަތިމިުުމިުރާއްޖޭގެު ހިންގާު ުގާއިމުކުރުމުގެުނިސްޓްރ ު
.ުމިުދަތުރުުުުކުރިުދަތުރުކެވެނދުފަތިުޤާއިމުކުރުމަށްުކ6ުުައުތުރާއިުދެކުނުންުކަނޑައިގެންގޮސްފައިވުާުުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުރާއްޖޭގެު

ވަނަުއަހަރުގައ2021ުުުިުކަނދުފައްޗަކ 2ުުުުމިުރިޕޯޓުގައިުހިމަނާފައިވުާުދޯނ ގައެވެ.ުުު"ލޯޮބޑު"ު،ޖަނަވަރ 06ުުކުނ29ުުުްުުުކޮށްފައިވަނ 

ުކަނދުފައްޗެވެ.2ުޤާއިމުކުރިު

ުުު:ސަރަޙައްދު ުޤާއިމުކުރެވުނު
ުމޭލުުޭބރުުއޮންނަުކަނދުފަތ15ުުިހއ.ުފިއްލަދޫގެުއިރުންު .1

ުމޭލުުޭބރުގައިުއަލަށްުޤާއިމުކުރިުވަދުުކަނދުފަތ1.2ުުުިހއ.ުމޮޅަދޫގެުދެކުނުންު .2

ުމިުދަތުރުގައިުަބއިވެރިވެފައިވަނ ު:
 ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުުު-މުޙައްމަދުުއަޒްހ މްުު .1
 އެސިސްޓަންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝަންުުު–އިްބރާހިމްުޢަލ ުު .2

ު
ު
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ު
ު
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ުދުުކަނދުފަތިުޤާއިމުކުރުނުްުވަު 
ޙާއްސަ ކުރުމަށްު މަސްވެރިކަންު ސްޕޯރޓްސްު ފިލުވުމާއިު އެކި މުނިފުނިފޫހިު ރާއްޖޭގެު ތަކުގައުިު ސަރަޙައްދު ކޮށްގެންު

މޭލުުޭބރުގައިުވަނ ުކަނދުފައްޗެއ3.6ުުުްމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުހއ.ުމޮޅަދޫުޭބރުންުުޤާއިމުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރ ންުފެއްޓިުު
 ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.ުވަދުުމަސްވެރިކަމަށްުޤާއިމުކުރެވުނުުކަނދުފައްޗަކ ުކަނދުފަތ ގެުޮބޔަށްުަބދަލުުގެނެވިުއަލަށްުތައްޔާރު

ުު ޭބރުން ރަށްރަށުގެު ކަނދުފައްޗަކ ު ވަދުު ޑިޒައިނެކެވެ،ު ފުންމ ޓ500ުުަކުރެވުނުު ޤާއިމުކުރެވޭު ރުު ހިސާުބގައިު ނޫންު

ކަނދުފައްޗެކެވެ.ުއެގޮތުންުުއެކަނދުފައްޗަކ ުރަށްރަށާއިުކައިރ ގައިުޤާއިމުކުރާުކަނދުފައްޗަކަށްވެފައިުދަތުރުުކުރާުފަރާތުްު

ވެ ނުރައްލަކަށްު ހަރުކުރެތަކަށްު ަބއްތިއެއްު ނެވިގޭޝަންު ހަރުކުރެވިު އެއްު އެންޓަނާު ކަނދުފަތ ގައިު އެު  ވިފައިދާނެތ ު

ުވާނެއެވެ.ު
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ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ   ކަނދުފަތި  މޮޅަދޫ 2021ނޮވެމްަބރ    4މި  ހއ.  ގައި، 

މިކަނދުފަތީގެ ނަންަބރަކީ  ޭބރުގައެވެ. މިކަނޑުފަތީ ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައެވެ.  

C9V01  .ެކުރުމަށް  އެވ ޤާއިމު  ޚަރަދ86262.06ުުުުުުުމިކަނދުފަތި  ރުފިޔާު
ުކުރެވިފައިުވެއެވެ.ުު

  

ު

ު

ތުތިުބޯވަދިލަމަހުގެުމަސްވެރިކަންުކުރުމަށްުބޭނުންކުރާުއާލާތްުދިގުމުއްދަތުގައިުއަގުއަދާކުރުާު 4.12
ުގޮތަށްުދޫކުރުމުގެުމަޝްރޫޢުު.

ުު ޖަޕާނުން 10ުުުުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުދިގުމުއްދަތުގައިުއަގުއަދާކުރާގޮތަށްު އޭގެތެރެއިނުްުސެޓުުގެނެވުނެވެ.
ުު އެގްރ މެންޓްކުރ  މިނިސްޓްރ އާއެކުު ހަމަޔަށްު އަހަރާއިު އެއ8ުުުްުވޭތުވެދިޔަު ނަމަވެސްު ފަރަތާއިއެކުގައެވެ.ު

 .ސެޓްުފެޑްުސެންޓަރގައިުއެބަހުއްޓެވ3ުުެފަރާތުންުނުގެންދާތ ުބާކ ުު

ކުގެުތެރެއިންުމިއަހަރަށުްުތުތިބޯވަދިލަމަހުގެުއާލާތްުދިގުމުއްދަތުގައިުއަގުއަދާކުރާުގޮތަށްުނަގާފައިވާުފަރާތްތަ
)ދެލައްކ249,018.73ުުަުފައިސާުދައްކާފައިުވަނ ުއެންމެުފަރާތަކުންުޖެނުއަރ މަހަށްުއެކަންޏެވެ.ުޖުމްލައަގުު

ުު ) ތިންލާރިު ހަތްދިހަު އަށާރަރުފިޔާު މަހަކ4ުުުުުސާޅ ސްނުވަހާސްު ގްރެސްޕ ރިއަޑަކާއިއެކުު މަސްދުވަހުގެު
 .ސްހަރުފިޔާުހަތްދިހަހަތްލާރި(ުއެވެ)ުހަތަރުހާސްުހަރުސަތޭކަުސާޅ 4,446.77ުު

މައްސަލާގައ19ުިުު-ކޮވިޑް ނުގަންނަު ތުތިބޯވަދިލަވަމަސްު މިފްކޯއަށްު ރެސޯޓްތަކަށާއިު ޙާލަތުގައިު ގެު
ދިނުމަށްއެދުިު ލުއިގޮތެއްހަދައިު އަދާކުރުމަށްު އަގުު ހޭދަވާތ ،ު ދިގުމުއްދަތެއްު ނަފާނުލިބިު މިމަސްވެރިކަމުންު

ކުންުހުށަހެޅިުހުށަހެޅުންުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިނޭންސްގެުހުއްދަހޯދުމަށްުބަޖެޓުްުމިއަލާތްތައްުގެންދިޔަުފަރާތްތަު
އާލާތުްު ހުއްދަލިބުމުން،ު ފިނޭންސްގެު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.ު ސަމާލުކަމަށްު ސެކްޝަންގެު

 .ނަގާފައިވާފަރާތްތަކަށްުމުއްދަތެއްުއެންގޭނެއެވެ
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ުު ސޮއިކުރަނުްުއެސް.އެމް.އ  ދެމެދުު ސަރުކާރާއިު ދިވެހިު އާއިު ކޯޕަރޭޝަންު ފައިނޭންސްު ޑިވެލޮޕްމަންޓްު
ސޮއިކޮށްނިމުމުނުްު ގައިު އެމް.އޯ.ޔޫު ވާތ ވެ،ު ކަމުގައިު ފަހުމަރުަޙލާު މިހާރުވަނ ު އެމް.އޯ.ޔޫު ތައްޔާރުވެފައިވާު

ފައިސާު ފަރާތްތަކަށްު ނަގާފައިވާު އާލާތްު މަސްވެރިކަންކުރުމަށްު ދައްކަންޖެހޭފަރާތުްުތުތިބޯވަދިލަމަހުގެު ު
ހަމަޖެހިފައެވެ  .މިނިސްޓްރ ގެުފަރާތުންުއަންގާގޮތަށްވަނު 

ވަނަުއަހަރުުމިުމިނިސްޓްރ ންުހިންގިުސަޕޯރޓްުއިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރުފޯރުދ2005ުުުަު 4.13
ުއައިސްޕްލާންޓްގެުތަފްޞ ލ4ުުުްފިޝަރ ޒްުސެކްޓަރގެުދަށުންުޤާއިމްކޮށްފައިވުާު

ުުއައިސްޕްލާންޓްުތ.ުގުރައިދޫގައިުޤާއިމްކޮށްފައިވާުުު 
ކޮޅުމަޑުލުުގުރައިދޫުއައިސްޕުލާންޓުުއަމިއްލަުއޮޑިޓްުފާރމެއްުކަމުގައިވާުއެޗްުއެންޑްުއެފްުއެކައުންޓެންޓްސްއިންުއަގުކޮށްުު

ުު ތޭރަހާސްުނުވަސަތޭކ5,113,929.21ުުުަުއެފަރާތުންުމިނިސްޓްރ އަށްުހުށަހަޅާފައިވާުއަގަކ  )ފަސްމިލިޔަންުއެއްލައްކަު

ުއެކާވ ސްލާރި(ުއެވެ.ުމިުއަގަށްުއައިސްުޕްލާންޓުުވިއްކާލުމުގެުހުއްދަުދައަށްއެދިުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުއޮނަތިރ ސްުރުފިޔާ
ުު 15ުުުުފިނޭންސްގެުހުއްދައާުއެކުުމިުމިނިސްޓްރ ންުދެވަނަުފަހަރަށްު) (ުކުރިުއިޢުލާނާއިުގުޅިގެނ2021ުުުްމާރިޗް

ުއެއްވެސްުފަރާތަކުންުޝައުގުވެރިކަންުފާޅުކޮށްފައެއްުނުވެއެވެ.

2021ުމިުމިނިސްޓްރ ގެުއެދުމުގެުމަތިންުމޯލްޑިވްސްުއިންޑަސްޓްރިއަލްުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނ ުލިމިޓެޑްގެުފަންނ ުޓ މެއުްު
ުު 15ުުުުޖުލައި 2ުުވަނަުދުވަހުުކޮޅުމަދުލުުގުރައިދުއަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުއެޕްލާންޓްގެުޙާލަތުުވަޒަންކޮށްުހުށަހެޅިުރިޕޯޓުގައި

ކަމަށްުލަ ޚަރަދުވާނެު އޮޕަރޭޝަނަށްުމިލިޔަންުރުފިޔާު ޚަރަދުގައިު އެކުންފުނ ގެު އެދޭގޮތަށްު ފާކޮށް،ުމިުމިނިސްޓްރ ންު

ުގެނެސްުހިންގުމަކ ުދަތިކަމެއްުކަމުގައިުވަނ ުލިޔުމުންުހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ުހއ.ުއިހަވަންދޫގައިުޤާއިމްކޮށްފައިވާުއައިސްޕްލާންޓްު  
ކަމުގައިވާތ ވެ،ުު އަމާޒުު އެއްު މިސަރުކާރުގެު ކުރުވުމަކ ު ާބރުވެރިު ގައ2020ުުުިުމ23ުުުުޭކައުންސިލުތައްު

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުންުތިލަދުންމަތ ުއުތުރުުބރ ުއިހަވަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުސިޓ އަކާއެކުުއެޕްލާންޓުު
ުކުރުމާމެދުުު ުހަވާލު ުއިދާރާއާ ުކައުންސިލްގެ ުއިހަވަންދޫުުއިހަވަންދޫ ުއެޕްލާންޓު ުއެދިފައިވާތ ވެ، ުލަފާފުޅަކަށް ުމިނިސްޓްރ ގެ މި

ކުރިމަތިު އިންތިހާުބު ކައުންސިލްު ފަސްޖެހޭގޮތްވ ު ކަންތައްު ކުރަންޖެހޭު ކުރުމަށްު ހަވާލުު އިދާރާއާއިު ކައުންސިލްގެު

16330ުކޮށްފައިވާުިބމުންު)ވުމުންނެވެ.ުއަލަށްުއިންތިހާުބވިުކައުންސިލުންުނިންމަވާފައިުވަނ ުއައިސްޕްލާންޓްުޤާއިމް

ުު 1ުުުުއަކަފޫޓް(ުިބމަށްުއަކަފޫޓަކަށް ރ.ު)ސޯޅަހާސްުތިންސަތޭކަުރިތ ސް(ުރުފިޔ16330ުާުރުފިޔާުގެުމަގުންުމަހަކަށް
ުު ނަންަބރު: އިދާރާގެު އެު ލުމަށްު ED/30/2021/13ުު(09ުުުު-248ކައުންސިލަށްު މ2021ުުިނޮވެމްަބރު ސިޓ ންު ު)

ުމިނިސްޓްރ އަށްުއަންގަވާފައެވެު.

ުުމިުމިނި (ުގެުސިޓ ންުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ2021ުެުޑިސެމަްބރ15ުުުު)B1/1/2021/56ުު-30ސްޓްރ ގެުނަންަބރު
އޮފ ހަށްުމިއައިސްޕްލާންޓްުހިންގުމަށްުމިފްކޯއިންުޝައުގުވެރިކަންުފާޅުކޮށްފައިވާތ ވެ،ުމިކަމާގުޅޭުގޮތުންުޢަމަލުކުރުމަށްު
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ގެުއެސެޓަކަށްުބަދަލުކޮށްުއައިސްޕްލާންޓްުޤާއިމްކޮށްފައިވާުމިުމިނިސްޓްރ އަށްުފެންނަުގޮތަކ ުއައިސްޕްލާންޓްުމިފްކޯ
ިބންު ދެމެދުު މިފްކޯއާު ކައުންސިލާއިު އިހަވަންދޫު އަދިު ަބދަލުކުރުމެވެ.ު ކައުންސިލަށްު އިހަވަންދޫު ރަޖިސްޓްރ ު ިބމުގެު

ުކުއްޔަކ ުމޯލްޑިވްސުްުކުއްޔަށްދޫުކުރުމަށްުވެވޭުއެއްބަސްވުމެއްގެުދަށުންުއެުިބމަށްުކުލިނެގުމެވެ.ުއަދިުމިގޮތުންުނެގޭ
ު)އަކަފޫޓަކަށުްު ލާރި(ުއަށްުވުރެުޮބޑުުނޫންުކުއްޔަކަށ60ުުުްުލޭންޑްުއެންޑްުސާރވޭުއޮތޯރިޓ ންުކަނޑައަޅައިފައިވާުިބމުކުލި

ުވުމަކ ުމުހިންމުކަމެއްުކަމުގައިުމިނިސްޓްރ ންުދެކޭުކަމުގައެވެ.

ުގދ.ުތިނަދޫގައިުޤާއިމްކޮށްފައިވާުއައިސްޕްލާންޓްުުު 
ުު ޕްލާންޓްުމޯލްޑިވްސްުއިންޑަސްޓްރިއަލްުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނ ުލިމިޓެޑްު)މިފްކޯ(ގެުފަރާތުންުއަގުުއަދާކުރާުގޮތަށްުުމި

ުބަލަހައްޓަމުންދެއެވެ.

ުޅ.ުފެލިވަރުގައިުޤާއިމްކޮށްފައިވާުއައިސްޕްލާންޓްުުު 
ރާތުންުއަގުުއަދާކުރާުގޮތަށްުމިުޕްލާންޓްުމޯލްޑިވްސްުއިންޑަސްޓްރިއަލްުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނ ުލިމިޓެޑްު)މިފްކޯ(ގެުފަ

 ބަލަހައްޓަމުންުދެއެވެު.

ު

ބާނުާު 4.14 ދިވެހިރާއްޖޭގައިު ދަށުންު މަޝްރޫޢުގެު ކުރުމުގެު ތަރައްޤ ު ޞިނާޢަތުު ކަޅުބިލަމަހުގެު
ގުޅޭގޮތުނުްު އެއްބަސްވުމާު ވެފައިވާު ކުރުމަށްު އެކްސްޕޯޓްު ޕްރޮސެސްކޮށްު ގަނެު ކަޅުބިލަމަސްު

 މަސައްކަތްތަކުގެުތަފްޞ ލްުކުރެވިފައިވުާު
ު

ކުރުމުގެުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުދިވެހިރާއްޖޭގައިުާބނާުކަޅުިބލަމަސްުގަނެުޕްރޮސެސްކޮށުްުުުކަޅުިބލަމަހުގެުޞިނާޢަތުުތަރައްޤު 

އެއްަބސްވުން ވެފައިވާު ކުރުމަށްުސަރުކާރާއެކުު ުުުުއެކްސްޕޯޓްު އެކްސްކުލޫސިވިޓ  ު ުުތަކުންުލިިބދޭު އަދިުމަސްގަތުމުގައިުއާއި
ގައިުއެޓަރނ ުޖެނެރަލްގެުއޮފ ހުނ2020ުުުްމާރޗ02ުުުްުޒޯންތައްުއުވާލުމަށުްުުުހަރަކާތްތެރިވުމަށްުކަޑައަޅާފައިވާކުންފުނިތަކުނުްު

ޓްުޢޮފްުދަުޑިސްޕޯސަަބލްުއޮފްުޕޯޑްުއެކްސްިބފައިވާުލަފާފުޅާުގުޅިގެންު]އެގްތިމަންޓްުއިންުދަުޕާޗޭސް،ުޕްރޮސެސިންގުއެންލި

ދަުލޯކަލްުސްކިޕްޖެކްުފިޝަރ [ުގެުދަށުންުއެފަރާތްތަކަށްުއެކްސްކުލޫސިވިޓ ުނުލިޭބކަންުކަށަވަރުުކޮށްދިނުމަށްުއެދިުމިުު
ުު (ުސިޓ ުއެޓަރނ ުޖެނެރަލްގެުއޮފ ހަށްުލިޔުމުން،2021ުުފެުބރުވަރ 28ުު)G/32/2021/16ުު-30މިނިސްޓްރ ގެުނަންަބރު:

LAD/30/2021/16 (1ު-32 ނެރަލްގެުއޮފ ހުންުމިުމިނިސްޓްރ އަށްުފޮނުއްވާފައިވާުނަންަބރު:އެޓަރނ ުޖެ މާރިޗްުު
ކުރެވޭތ ވ2021ެ ފާހަގަު ނުވާކަންު ކޮށްދެއްވާފައިު ކަށަވަރުު ސާފުކޮށްު މިނިސްޓްރ އަށްު މިު އެކަންު ސިޓ ގައިު ު)، 

ުުުސަމާލުކަމަށްުގެނައުމަށްުއެމައްސަލަ އ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުގުެުރަ B1/1/2021/24ު-30ުމިުމިނިސްޓްރ ގެުނަންަބރު:
(2ުުުު 2021ުުމޭ POL(PRA)/30/2021/57ުު-1(ުސިޓ ންުދެންނެވުމުން،ުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުގެުނަންަބރު:
ވ ުހޯމަުދުވަހުުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުގައ2019ުުުިޖުލައ15ުުުިު(ުސިޓ ންުއަންގަވާފައިުވަނ 2021ުުނޮވެމްަބރ04ުުުުު)

ވިުއިކޮނަމިކްުކައުންސިލުގެުަބއްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށް،ުކުރިއަށްުދިޔުމަށްުވަކިގޮތެއްުނިންމަވައި،ުއެކްސްކުލޫސިވިޓ ުުޭބއް



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

32 
 

ދ ފައިވާުފަރާތްތަކާއެކުުސޮއިކޮށްފައިވާުއެއްަބސްވުންތައްުާބޠިލްުކުރުމުގައިުއެޓަރނ ުޖެނެރަލްގެުއޮފ ހުގެުލަފާފުޅާއެކުުކުރިޔަށްު
ުއޮފ ހުގެުނަންަބރު:ުުދިއުމަށްުނިންމާ ުހޫރިއްޔާގެ ުކަމުގައިުރައ ސުލްޖުމްޖުމް ުމައްސަލައެއް CBO(EC)30/2019/53ު-1ފައިވާ

 (ުސިޓ ން،ުަބޔާންުކޮށްފައިވާގޮތަށްުކުރިޔަށްުދިޔުމަށެވެ.2019ުޖުލައ18ުުި)

،ުގާދިއްފުށިުއަދިުުއަށްުކޮޅުމަޑުލުު)ތ(ުތިމަރަފުށި،ުކިނިބދޫ،ުއޮމަދޫ،ުވޭމަންޑޫ،ުވަންދ19ުުޫއިނ17ުުުުްއޮގަސްޓ2021ުުުުް

ަބއްދަލުކުރެއްވުމުގައި،ު ޭބއްވެވިު ކަނޑޫދޫއަށްުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުކުރެއްވިުދަތުރުފުޅުގައި،ުތިމަރަފުށ ުމަސްވެރިންނާއެކުު
ކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވާުތ.ުފުނައްޑޫުއޮޕަރޭޝަނަލައިޒްުނުކޮށްުވަރަށްުގިނަުއަހަރުތަކެއުްު މަސައްކަތްތައްު މަސްވެރިކަމާގުޅޭު

ކުރެވިއްޖެނަމަުއެުސަރަޙައްދުގެުމަސްވެރިންނަށްުވަރަށްުގިނަުފައިދާތަކެއްުވެއް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްު ކަމަށާއި،ުފުނައްޑޫު ޖެު
ލިިބގެންދާނެުކަމަށާއި،ުއެހެންކަމުންުފުނައްޑޫުއޮޕަރޭޝަނަށްުގެންނެވުމަށްޓަކައި،ުސަރުކާރުުމެދުވެރިކޮށްުމިފްކޯއިންުފުނައްޑުޫު

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުންުމިުމިނިސްޓްރ ގައިުލިޔުމުންުފ ސިިބލިޓ ުސުޓަޑ އެއްުހެއްދެވުމަށުްުުުހިންގިދާނެތޯުެބއްލެވުމަށް
ުު،  ދަންނަވާފައިވާތ ވެ މިނިސްޓްރ ގުެުުުފުނައްޑޫމިފްކޯއިން މިު ހެއްދެވުމަށްު ސްޓަޑ އެއްު ފ ސިބިލިޓ ު ބެލުމަށްު ހިންގިދާނެތޯު

ގައިުތ.ުފުނައްޑޫއަށ2021ުުުްސެޕްޓެމްަބރ9ުުުުއިސްޭބފުޅުންނާއި،ުމިފްކޯގެުއިސްޭބފުޅުންނާއިުޓެކްނިކަލްުޓ މެއްުހިމެނޭގޮތަށުްު

ުދަތުރުުކޮށްފައިވެއެވެ.

ުުުުމި (ުެގުސިޓ ންުތ.ުފުނައްޑޫަގިއ2021ުުުުޑިސެމްބަރ01ުުުު)B3/1/2021/58ުުުު-30މިނިސްޓްރ ެގުނަންބަރު
ޤާއިމްކޮށްފަިއވާުފިޝަރ ޒްުފެސިލިޓ ުސަރުކާރަށްުަގނެުެއުފެސިލިޓ ުއޮޕަރޭޝަނަށްުެގނައުާމުުގޅޭުޮގތުންުއިކޮނޮމިކްުު

ުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ުފޮނުވުމުން ުކަރުދާސް ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ުމިނިސްޓްރ ން ުމި ުހުށަހެޅުމަށް އޮފ ހުެގުުުުކައުންސިލަށް
ުު I-CBO(EC)/30/2021/68 ުު(16ުުުުނަންބަރު ފުނައްޑޫަގިއ2021ުުުުޑިސެމްބަރ ކޮޅުމަޑުލުު ސިޓ ންު ެގު ު)

ޤާއިމްކޮށްފަިއވާުފިޝަރ ޒްުފެސިލިޓ ،ުމޯލްޓިވްސްުއިންޑަސްޓްރިއަލްުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނ ުލިމިޓެޑްު)މިފްކޯ(ުއިންުު
ކަމަ ފައްޓަވާު ހިންަގންު އެތަންު ެގނެސްު އޮޕަރޭޝަނަށްު އެުަގނެ،ު ކޮށްެގންު އޮޕަރޭޓްު ފެސިލިޓ ު އެު ށްވާނަމަ،ު

ކުންފުންޏަށްުލިބޭނެކަމަށްުއަންދާޒާކުރެވޭުއާންމުދަނ ާއއި،ުހިނާގނޭުކަމަށްުލަފާކުރެވޭުޚަރަދުެގުތަފްޞ ލުުހިމެނުޭު
ުރައްު ުމަސް ުއެުސަރަޙައްދުަގއި ުހުށަހެޅުއްވުމަށާިއ، ުބައްދަލުވުމަށް ުކައުންސިލްެގ ުއިކޮނޮމިކް ުއޮންނަ ުދެން ކާކުރާނެުުޮގތަށް

ޚަރަދުު ކަމުެގު ހިނާގނެު ހަމަޖައްސާނަމަު އިންތިޒާމްތައްު ަގތުމުެގު މަސްު ސަރަޙައްދުންު އެު ބާއްަވިއެގންު ބޯޓެއްު
 ބެލުމަށެވެ.

 

ުވަނަުއަހަރުުހިންގުމަށްުރާވާފައިވާުތަމްރ ންުތަކުގެުމަޢުލޫމާތ2021ުުުު 4.15
2021ުުުުފިޝަރ ޒްުޓްރެއިނިންގުއެންޑްުއެކްސްޓެންޝަންުސެކްޝަނުން ގުެުތަކުޕްރޮގްރާމްުުުހިންގުމަށްުރޭވިއަހަރުގައިވަނަ

ފަރާތްތަކަށްުު ހަރަކާތްތެރިވާު ސިނާޢަތުގައިު މަސްވެރިކަމުގެު ދިވެހިު މަސްވެރިންނަށާއި،ު ދިވެހިު މަޤްސަދަކ ު މައިގަނޑުު
 ނުުޕްރޮގްރާމްތަމްރ ުމަށްުރާވާފައިވާހިންގުމަުގޮތުގައިުލިިބުދިނުމުގެުގޮތުންުމިސިނާޢަތުންުލިޭބުފައިދާުއޭގެުއެންމެުފުރިހަ

ފ ނާގެންުއެންވެރިކަންުކުރުމުގައިުދިވާމާުނުރައްކާތެރިު އަދިުދޮށ ގެުމަސްވެރިކަންުކުރަމުންދާުމަސްވެރިންުފުނަށްުުތަކެކެވެ.
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ހޭލުންތެރި މަސްވެރިންު މިނަމުގައިު ކުޑަކުރުން"ު ހިރާސްު ކުރުމުގައިު "އެންވެރިކަންު މަދުކުރުމަށްު ކުރުމަށްުު ހާދިސާތައްު
ުހިންގުމަށްުވަނ ުރާވާފައެވެ.ުޕްރޮގްރާމްތައް

ުު ސާނަވ  ުުއަދިު ުުސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ މާއްދާު ސައިންސްު ދަރިވަރުންގެުދަރިވަރުންމެރިންު އެު ކޮށްގެންު އަމާޒުު ނަށްު
އަދި ކުރުމާއިު މަސައްކަތްތަށްު އަމަލ ު ސިނާއަތަުުކިޔެވުމުގެު ުުމަސްވެރިކަމުގެު މަޤްސަދުގައި ކުރުވުގެު އަހުލުވެރިު "މެރިނުްުށްު

ުކޭމްޕުްު ުދަރިވަރުންނަށ2021ުުުުްސައިންސް ުނިންމާ ުކުރުމަށްުސާނަވ ުސްކޫލު ުއަހުލުވެރި ުމ ހުން ުދާއިރާއަށް ުމަސްވެރިކަމުގެ އަދިު

މަސްވެރިކަމުގެުސިނާއަތުގައިުހުރިުފުރުޞަތުތައްުއުގަންނައިުދިނުމަށްުސްކޫލްުތަކުގައިު"ުލޯންޗްުޔުއަރުކެރިއަރުއެޓުްު

ުރޮގްރާމްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްވަނ ުރާވަފައެވެ.ފިޝަރ ޒް"ގެުނަމުގައިުޕް

މ ގެުއިތުރުންުމަސްވެރިކަމުގެުދާއިރާއަށްުޒުވާނުންުއަހުލުވެރިުކުރުމަށްޓަކައިުތުތިުބޯވަދިލަމަސްުޭބނުމުގެުތަމްރ ން،ުލޭނުު

ުު އުފެއްދުން އަގުއެއްކުރިު މަހުގެު މަހާއިު އަދިު ތަމްރ ން،ު ކަމާއެކުުުމަސްވެރިކަމުގެު ރައްކާތެރިު އަދިު ތަމްރ ންު އުފެއްދުމަށްު
(ު ުތަމްރ ން ުދޭ ުއުފެއްދުމަށް ުއުފެއްދުން ުމަހުގެ ުދިނުމަށHCCPުުްއަގުއެއްކުރި ުކޮމިއުޓ ތަކަށް ުތަމްރ ންުރަށްރަށުގެ ުއެނަލިސިސް )

 ވަނ ުކަނޑައަޅާފައެވެ.ު

ުވަނަުއަހަރުުކުރިއަށްުގެންދިޔަުތަމްރ ނ2021ުުުް 4.16
ވަނ2021ުުުުަގެުސަަބުބންުމިސެކްޝަންގެުފަރާތުނ19ުުުްު-ންުމުޅިދުނޔެއަށްުދިމާވެފައިވާުކޮވިޑްވަނަުއަހަރުންުފެށިގ2020ުުުެ

ނަމަވެސްުމިޙާލަތުގައިުވާޗްވަލްކޮށްުހިންގުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުއެއްވެސްުޕްރޮގްރާމެއްުވަނ ުކުރިއަށްުނުގެންދެވިފައެވެ.ުުުުއަހަރު
ުޕްރޮގްރާމްތަކެއްުވަނ ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައެވެ.ު

ުމެރިންުސައިންސްުވާރޗުވަލްުސެޝަންުުު 
"ުގެުަބލިމަޑުކަމުގެުސަަބުބންުކޮންމެުއަހަރަކުުމިުސެކްޝަންގ19ުެ-ވަނަުއަހަރުުދުނިޔެއަށްުކުރިމަތިވިު"ކޮވިޑ2020ުުް

ު"މެރިންުު ުކޮށްގެންުކުރިއަށްުގެންދާ ު"މެރިންުސައިންސް"ުކިޔަވާުދަރިވަރުންނަށްުއަމާޒް ފަރާތުންުސާނަވ ުސުކޫލްތަކުގައި
ންސްުކޭމްޕް"ުވަނ ުކެންސަލްުކޮށްފައެވެ.ުމިހާލަތުގައިުމިދަރިވަރުންނަށްުއެހ ތެރިވުމުގެުގޮތުންުމިސެކްޝަނުންުސައި

އިސްނަގައިގެންުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓާުގުޅިގެންު"މެރިންުރިސާރޗްުވާރޗުވަލްުޕްރޮގްރާމް"ުގުެު
ުއެވެ.ުނަމުގައިުސެޝަންުތަކެއްުވަނ ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފަ

މިސެޝަންުތަކުގައިުމެރިންުސައިންސްުކިޔަވާުސްކޫލުތަކުންުއެސްކޫލަކުންުއެންމެުއެހ ތެރިކަންުބޭނުންވާުދާއިރާއެއްު
ުގެންގޮސްފައިވާު ުކުރިއަށް ުމިގޮތުންު ުދެވިފައެވެ. ުމައުލޫމާތު ުވަނ  ުދަރިވަރުންނަށް ުއިސްކަންދ ގެން ުއެދާއިރާތަކަށް ފާހަގަކޮށް

ުުބޭނުންކުރާުއާލާތްތަކާއިުސެޝަންުތަކުގައިުދަރިވަރު ންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދ ފައިވާުދާއިރާތަކުގެުތެރޭގައިުމަސްވެރިކަމުގައި
އަދިުތަފާތުުމަސްވެރިކަމުގެުާބވަތްތައް،ުމަސްވެރިކަމުގެުތަފާސްހިސާްބުބޭނުންކުރާުގޮތްތަކާއިުމަސްވެރިކަންުހިންގާު

ުގެުދާއިރާގެުމަސައްކަތްތައްުފާހަގަުކޮށްލެވެއެވެ.ުބަލަހައްޓާުގޮތްތައްުއަދިުއެކްއަކަލްޗަރުއަދިުމެރިކަލްޗަރ

ުވާރޗްވަލްކޮށްު ުވެނޭހެން ުަބއިވެރި ުދަރިވަރުންނަށް ުހުރިހާ ުކިޔަވާ ުމިމާއްދާ ުމެރިންުސައިންސް ުރާއްޖޭގައި ުތަކަކ  މިސެޝަން
ކޫލެއްގައިުމެރިނުްުސ26ުުު"ޒޫމް"ުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިޔަުޕްރޮގްރާމެކެވެ.ުމިގޮތުންުމިޕްރޮގްރާމްގައިުރާއްޖޭގެުު

މާރިޗ28ުުުްުނ2021ުުުްުމާރިޗ6ުުުްުސެޝަނެއ3ުުުްުސައިންސްުކިޔަވާުދަރިވަރުންުަބއިވެރިވެފައިުވެއެވެ.ުމިޕްރޮގްރާމްގުެު
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އާއިުދެމެދުގ150ުުުެުު–70ުުގެުނިޔަލަށްުވަނ ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައެވެ.ުމިގޮތުންުމިކޮންމެުސެޝަނެއްގައ2021ުުުުި
ުުދަރިވަރުންުަބއިވެރިވެފައިުވެއެވެ.ު

ުމެރިންުސައިންސްުދުވަސްުުު 
މާލެ ކިޔަޙަސަރަުުމިއ ު މިމާއްދާު ސައިންސްު މެރިންު އަމާޒުއްދުގައިު ސްކޫލުތަކަށްު ގެންދިޔަުުުވާު ކުރިއަށްު ކޮށްގެންު

އެއް ގެންގޮސްފައިވަނ ު ކުރިއަށްު ޕްރޮގްރާމްު މިު ގޮތުންު މިު ގޮތުގައިުުުޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.ު ޕްރޮގްރާމެއްގެު ދުވަހުގެު

ންުކުރިއަށްުދިއުމަށްުހުރިުފަހިުފުރުޞަތުތަކާއިުމަތ ުތައުލ މްުުގްރާމްގައިުމަސްވެރިކަމުގެުދާއިރާއިސްކޫލްގައެވެ.ުމިފޮރް
ކުރިއަށުްު މިޕްރޮގްރާމްު ފޯރުކޮށްދ ފައެވެ.ު ދަރިވަރުންނަށްު ވަނ ު މައުލޫމާތްު ފުރުޞަތުތަކުގެު ހުރިު އުނގެނުމަށްު

މައް ސެޝަންތަކުގެު ޕްރެކްޓިކަލްު އަދިު ތިއަރ ު ތިއަރ ުުގެންގޮސްފައިވަނ ު މިގޮތުންު ބަހާލައިގެންނެވެ.ު ޗައްު

ސެޝަންތަކުގައިުމިުޕްރޮގްރާމްގައިުަބއިވެރިވިުސޫކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުނަށްުމިމާއްދާުކިޔެވުމުގައިުއިތުރަށްުމަޢުލޫމާތުު
ރިކަމުގުެުބޭނުންވާުަބއިތައްުފާހަގަކޮށްުއެަބއިތަކުންުދަރިވަރުންނަށްުވަނ ުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދ ފައެވެ.ުމިގޮތުންުމަސްވެ

ޙަރަކާތްތެރިވުާު ކުރުމުގައިު މެނޭޖްު މަސްވެރިކަންު އަދިު ކަންތައްތަކާއިު ވިސްނާު ހެދުމުގައިު ޕްލޭންތައްު މެނޭޖްމަންޓްު
ފަރާތްތަކާއިުދިވެހިރާއްޖޭންުަބއިވެރިވެފައިވާުަބއިނަލްއަގްވާމ ުޖަމްޢިއްޔާތަކާއިުއެޖަމްޢިއްޔާތަކުންުއިންޑިއާުކަނޑުގުެު

ުމަށްުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުވަނ ުފޯރުކޮށްދ ފައެވެ.ުުމަސްވެރިކަންުމެނޭޖްުކުރު
ުކިޔަވަމުންދާު ުމިމާއްދާގައި ުޢަމަލ ގޮތުން ުދަރިވަރުން ުޕްރެކްޓިކަލްުސެޝަންތަކުގައި ުަބއިކަމުގައިވާ ުދެވަނަ ުޕްރޮގްރާމްގެ މި

ުމަ ުޢަމަލ  ުަބއެއް ުކުރެވޭނޭ ުތިެބގެން ުތެރެއިންުރަށުގައި ުހަރަކާތްތައުްުޕްރެކްޓިކަލްތަކުގެ ުމި ުކޮށްފައެވެ.ު ުވަނ  ސައްކަތްތައް
ުު-ކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވަނ ުހުޅުމާލޭުިބޗްުސަރަޙައްދުގައެވެ.ުމިގޮތުންުކުރިއަށްުގެންދިޔަުޙަރަކާތްތަކުގެުތެރޭގައި:

ުއިވަރުބެލުންު.މޫދުގެުއޮ •
ުލިގަނޑުގައިުއެކުލެވޭުވެލިުދެނެގަތުންު.ގޮޑުދޮށުގެުވެ •
 ުުދަސްކުރުންުގޮތްުނޭޑުދޮށްުއޮންނަުގޮތްުެބލޭނއަންނަމުންދާުަބދަލުތައްުއަދިުގޮތަކަށްުުށްނޑުދޮގޮ •

 ކްއެޑްރެޓްުސާމްޕްލިންގުހަދާނޭގޮތް •

ުކެރިޔާުއެޓްުފިޝަރ ޒްުުު 
ގެންު"ކެރިޔާުއެޓްުފިޝަރ ޒް"ުގެުނަމުގައިުމަސްވެރިކަމުގެުދާއިރާުއަދިުމެރިންުސައިސުްުއިގުޅުވަުުވަނަުމަސްވެރިންގެުދުވަހ42ުާ

ކުރުމަށްުްޕރޮގްރާމެއްުހިންގުނެވެ.ުމިްޕރޮގްރާމްގެުމައިގަނޑުުމަޤްޞަދަކ ުުުުމިމާއްދާއަށްުސާނަވ ުސްކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންުއަހުލުވެރި
ދިނުމާއިުއަދިުމެރިނުްުުުމަސްވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުކުރިއަށްުދިއުމަށްުޝައުޤުވެރިވާުދަރިވަރުންނަށްުއެކަމުގެުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށް

ުގުވެރިކަންުއިތުކުރުމެވެ.ުއުމިުމާއްދާުކިޔަވާުދަރިވަރުންުމަދުވުމާއެކުުދަރިވަރުންުމިމާއްދާއަށްުޝަސައިންސްު
ުުއިކ ުމިްޕރޮގްރާމްގެުފެށުންުކަމުގައިުބަލަމިުްޕރޮގްރާމަ ުުވަނަުއަހަރުުމާލޭގެުއަދިުރާއްޖ2022ުުުޭގެން ސާނަވ ުސްކޫލްތަކުގައުިުގެ

ހިންގުމަ ުުށްމިފްރޮގްރާމްު ނިންމާފައެވެ. ވަނ ު ތައުލ ު ސާނަވ ު މާލޭގެު ުުމްުމިފްރޮގްރާމްގައިު 12ުުުުދޭ ދަރިވަރުނ350ުުުްުސްކޫލަކުން
ދ ފަ ުުބައިވެރިވެުމަޢުލޫމާތުު ވަޒ ފާުއަދިުމަތ ުއި ހުރިު މަސްވެރިކަމުގެުސިނާއަތުގައިު ުުވާނެއެވެ.ުމިފްރޮގްރާމްގައިުދަރިވަރުންނަށްު

ދ ފައެވެނއުުުތައުލ މު .ުމިުގޮތުންުއިންޑަސްޓްރ ގެުފަރާތުންުއެންސިސްުފިޝަރ ޒުްުގެނުމުގެުފުރުޞަތުތަކުގެުމަޢުލޫމާތުވެސްުވަނު 
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މައުލޫމާތުުދ ފައެވެ.ުުުުސަރޗްންނާއިުއަދިުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިޅުއަދިުމިފްކޯގެުބޭފު އިންސްޓިއުޓްގެުބޭފުޅުންުދަރިވަރުންނަށްުވަނު 
މިދާއިރާއާ ދަރިވަރުންނަށްު ްޕރޮގްރާމްގައިު މިު ދަރިވަރުުގެގުޅިުުުއަދިު ސުވާލުތަންންު މިްޕރޮގްގެު ފަންނ ުުގަމްރާކަށްު ބައިވެރިވިު އިު

ޖަވާ  ދެއްވާފައެވެު.ުުބުބޭފުޅުންވަނު 

  ދަނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމައިގަނޑުުހަރަކާތްތައްު 5

 ދަނޑުވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުދިނުމަށްުރަށްރަށުގައިުހިންގުނުުޕްރޮގްރާމްތައްު 5.1
ުު ގޮތުން ފަންނ ު ހެދުމަށްޓަކައިުދަނޑުވެރިންނަކ ު ަބޔަކަށްު ހުނަރުވެރިު އަހުލުވެރި،ު ޓެކްނޮލޮޖ ތަކަށްު ޒަމާނ ު ޤާބިލު،ު

އަހަރުުވަނ2021ުުުަުންުދަނ ުކުރަމުންނެވެ.ުމިގޮތުނުްުނޑުވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަސައްކަތްުމިމިނިސްޓްރ ދަ

ުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުހިންގުމަށްުއާންމުކޮށްުހުޅުވާލެވުނުުފު 2ުުުުރުސަތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަކުނ4ުުުްކައުންސިލުންުއަދި
ވަނަުއަހަރުުމިުމިނިސްޓްރ އަށްުލިުބނ2021ުުުުުތަމްރ ންުހޯދުމަށްުއެދިފައިވެއެވެ.ުއާންމުކޮށްުހުޅުވާލިުފުރުޞަތުގެުޭބރުނުްު

ުު 12ުުުުރިކުއެސްޓްތަކާއެކުުމިުއަހަރުުހިންގުނުުޖުމްލަ 383ުުުުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްގައި ދިުފިރިހެން:ުއ258ުުަ)އަންހެން:

ުުމިުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްތައްުއެކުލަވާލާުރާވާލެވިފައިވާ ނޑުވެރިންނަށްުތަމްރ ންުދެވިފައިވެއެވެ.(ުދ102ަ އެރަށްރަށުގެުނ 

ުވެ.ުުށްގެންނެރިއާޔަތްުކޮުމައުލޫމާތުތަކަށްދަނޑުވެރިންުބޭނުންވާު

ު(1ުު-ޚުލާސާު)ތާވަލްުުު-ތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްތައުްުނަުއަހަރުުދަނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުހިންގުނުުުވ2021ުުަ

ތަމްރ ނުުު ބައިވެރިންު

ދެވުނުުު
 މުއްދަތުު

ު

ތަމްރ ނުުދެވުނުުު
 އަތޮޅާއިުރަށްު

ު

 ތާރ ޚްު

ު

 ދާއިރާު

 

ުުފ ުއ ޖުމްލަު

35 32 3 
10 ު

ުދުވަސް

11ުުއިނ20ުުްުޑިސެމްބަރ29ުުުު  ތ.ވިލުފުިށ

 އަްށ21ުޖަނަވަރ ު

ު އެގްރިކަލްޗަރު ު-ބޭސިކްު

  އޮންލައިން

1 

30 
23 7 10 ު

ުދުވަސް
ުޅ.ކުރެންދޫ ފެބްރުއަރ 03ުުުު-ޖަނަވަރ 25ުުު

ުއަްށ2021ުު
ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 2 

14 
10 4 10 ު

ުދުވަސް

ުރ.ދުވާފަރުު 2021ުޖަނަވަރ 22-31ުުު ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 3ު

25 
17 8 10 ު

ުދުވަސް
ުރ.ފައިނު ފެބްރުއަރ 04ުުުު-ޖަނަވަރ 25ުުު

ުއަްށ2021ުު
ުބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަުރ 4ު

32 
18 14 10 ު

ުދުވަސް

ުށ.ފުނަދޫ 27ުުފެބްރުވަރ ުއިނ18ުުްު

ުއަްށ2021ުފެބްރުވަރ ު

ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 5ު
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32 
24 8 10 ު

ުދުވަސް

ުނ.ކުޑަފަރި 11 ު އިންު 22ުުފެބްރުވަރ ު

ުއަްށ2021ުފެބްރުވަރ ު

ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 6ު

48 
39 9 10 ު

ުދުވަސް
ުގދ.ގައްދޫު 07ުުޖެނުވަރ ުއިންު 29

ުއަްށ2021ުުފެބްރުވަރ ު
ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 7ު

26 
7 19 10 ު

ުދުވަސް

ުހއ.އުލިގަމުު 26ުުފެބްރުވަރ ުއިނ15ުުްު

ުއަްށ2021ުފެބްރުވަރ ު

ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 8ު

42 
ުދުވަސ12ުުުް 5 37 ުކ.ުހުޅުމާލެު މާރިޗ12ުުުުމާރިޗުުއިނ1ުުް

ުއަްށ2021ުު
ު އެގްރިކަލްޗަރބޭސިކްު 9ު

65 
49 16 10 ު

ުދުވަސް

ު ރ.އުނގޫފާރު 08ުުއޮގަސްޓްުއިންުު 29

ުއަްށ2021ުސެޕްޓެމްބަރު

ު ބޭސިކްުއެގްރިކަލްޗަރ 10ު

11 
ުދުވަސ14ުުުް 9 2 ހދ.ހަނިމާދުޫު

އެގްރިކަލްޗަރު
ުސެންޓަރ

16ުުއޮގަސްޓްުއިންުު 22

ުއަްށ2021ުސެޕްޓެމްބަރު

އެޓޯލްުކޯޑިނޭޓަރުޓްރެއިނިންގުު

ު ު-ޕްރޮގްރާމްު އެގްރޯުު
ު ނޭޝަނަލް

11ު

23 
ުދުވަސ5ުުް   ުރ.ުމާކުރަުތު 20ުުޑިސެމްބަރުއިނ15ުުުް

 އަށ2021ުުްުޑިސެމްބަރު
ު ޕްރޮގްރާމްު ު-ރިފްރެޝަރު

ުއޮންލައިންު
12ު

ު

 ދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު)ވިލުފުށ ުއަންހެނުންގެުތަރައްގ އަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓ (ުުވިލުފުށ ުުުުތު. •
ުުފަންނު ުުއިސްނަގައިގެންުުކޮމިޓ ންުުުއަންހެނުންގެުުޭބނުމުގައިުުފަށައިގަތުމުގެުު ވިލުފުށ ގައިުވިޔަފާރ ގެުއުސޫލުންުދަނޑުވެރިކަން

35ުުއޮންލައިންކޮށްުޭބއްވުނުުމިުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްގައިުޖުމްލަު ދިނުމަށްުއެދިފައިވާތު އިުހިންގަުރަށުގައިުޕްރޮގްރާމެއްުތަމްރ ން
ުު ަބއިވެރިވެ އާންމުކޮށ13ުުްޭބފުޅުންު ޕްރޮގްރާމްގައިު ތަމްރ ންު މިު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ު ފުރިހަމަު ކޯސްު ރާއްޖޭގައުިުުުޭބފުޅުންު
ގޮތުގައިުުުުގަހަށްުޖެހޭުަބލިތައްުދެނެގަތުމާއިުއެުަބލިތައްުރަނގަޅުާބވަތްތައްުއިންދާުހައްދާނެުގޮތާއިުގަސްުުވިޔަފާރިއަށްުހައްދާ

ުު.ވާނެއެވެުދެވިފައިުހައްލުކުރާނެުގޮތުގެުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށް

ުތަމްރ ނުްު • ުދަނޑުވެރިކަމުގެ ު)ކ ސާ( ުއެސޯސިއޭޝަމް ުއެންޑްުސްޕޯރޓްސް ުއެޑިއުކޭޝަން ުއެންވަޔަރަމަންޓް. ު)ކުރެންދޫ ުކުރެންދޫ ޅ.

 ޕްރޮގްރާމްު

ވަނަުއަހަރުުދަނޑުވެރިންނަށްުތަމްރ ންުހިންގުމަށްުފުރުސަތުުހުޅުވާލެވުމުންުކުރެންދޫުއެންވަޔަރަމަންޓް،ުއެޑިއުކޭޝަނ2021ުުުް
ުު 23ުުުު)30ުުއެންޑްުސްޕޯރޓްސްުއެސޯސިއޭޝަންު)ކ ސާ(ުއިންުވަނ ުކުރިމަތިުލައްވާފައެވެ.ުޖުމްލަ 7ުއަންހެންުޭބފުޅުންނާއި

ަބ ޭބފުޅުން(ު ފުރިހަމުަުފިރިހެންު ވަރަށްު ފަރާތުންު ަބއިވެރިންގެު ޖަމްއިއްޔާއާއިު ކ ސާު ޕްރޮގްރާމްގައިު ތަމްރ ންު މިު އިވެރިވިު

މައުލޫމާތު ުުގޯތިު ތެރޭގައިުުތަކުގެުުއެއްާބރުލުމެއްުލިިބފައިވެއެވެ.ުމިުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްގައިުަބއިވެރިންނާއިުހިއްސާުކުރެވުނުު
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ުުލުތަކާއިސޫތެރޭގައިުދަނޑުވެރިންކަންުކުރާނޭުރަގަޅުުއު މުޑުވަށްުކުރާނޭގޮތާއި،ުނާސަރ ުުުިބމުގައިުކަރާުަބރަޯބުފަދަުގަސް،
ުުއްމުުކަމާއިހިމެނޭޖްމެންޓާއިުނާސަރ ގެުމު ުުގޮތްުުތައްޔާރުުކުރާނޭުުގޮތުގައިުބިންގަނޑުުުގަޅުނރަ، އިތުރުންުުުުމ ގެުހިމެނެއެވެ.

ންތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުުބނެދެވުނެވެ.ުއަދިުމިތަކެތިުޝާފެންނަންުހުންނަުނިުު،ުގޮތާއިުުގަހަށްޖެހޭުުަބލިތައްުދެނެގަންނާނެ
ވާނެއެވެ.ުފަނިފަކުސާުދެނެގަތުމާއިުމިތަކެތިންުގަސްތަކަށްުލިޭބުު ގޮތްތައްުބުނެދެވިފައި ކޮންޓްރޯލްކުރާނެުތިމާވެއްޓާުރަހުމަތްތެރި

ދެވުނެވެ.ުއަދިުަބލ ގެުއަލާމާތްތައްުދެނެގަތުމަށްުަބއިވެރިންުު ކިޔައިުކުރުމަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައުްު ގެއްލުންތަށްުއަދިުކޮންޓްރޯލް

ހައްދާުގޭގެއަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުގަސްތަކުނުްުުުރޭގައިުގަސްުދާއިރާއެއްގައިުދަނޑުވެރިކަންުކުރާުދެުދަނޑަކަށާއި،ުގޯތި ވަނ ުފުޅާ
ުވެރިންގްރޫޕަކަށްުބަހާލައިގެންުއެަބއ3ުުިއިވެރިންުުކަތްތައްުކޮށްފައެވެ.ުުއަދިުަބފެންނަުއަލާމާތްތައްުދެނެގަތުމުގެުއަމަލ ުމަސައް

އަދިުވަރާކޮށްުަބލިތައްުދެނެގަނެުގްރޫޕްުޕްރެޒެންޓޭޝަންުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުުޝްގެުމައްޗަށްުގްރޫޕްުމަކުއެއްކުރިުސާމްޕަލްތަ

ުުުުދަނޑުވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުތަފާތު އިތުރުންުުުުދެވުނެވެ.ުމ ގެުުކިޔައިވައްތަރުގެުޭބސްުޭބނުންުކުރާނެުރައްކާތެރިުގޮތްތައް

ރަގަސްކާނާ ކާނާދޭނޭު ގަހަށްު މައުލޫމާތާ،ު ގުޅޭު މިުުުގަޅުނއާު އަމަލ ގޮތުންު ކިޔައިދެވިު ކުރުމާއިުުުއާދަތައްު މަސައްކަތްތައްު
ގޮތުންުކިޔައިދ ުއަމަލ ުުުުގޮތްުުގަޅުނކުރުމާއިުޭބސްުބޭނުންުކުރާނޭުރަުުކ ުކޮާބކަމާއިުަބޔޯޕެސްޓިސައިޑްުތައްޔާރުަބޔޯޕެސްޓިސައިޑަ

ކުރެވިފައި އަދިުމ ގެުުމިކަންތައްތައްު އެފަރާތްތަކުންުުުުއިތުރުންުގޯތިުުވާނެއެވެ.ު ރެތެރޭގައިުގަސްހައްދާުފަރާތްތަކުގެުއެދުމުންު

ދުުދިނުމަށްުގޭގެއަށްުޝާދ ުއިރުއިުބނެދ ުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައްުކިޔަުުއްުގެންގުޅޭުގަސްކާނާއާއިުޭބސްުއަދިުދިމާވާުމައްސަލަތަ
ދެވިފައިފައިުުޒިޔާރަތްކޮށްުމައުލޫމާތު ުުުުފޯރުކޮށްު ުުވާނެއެވެ. އިތުރުން ކާދުުހިކާދަކ ުކޮަބއިކަމާއި،ުކާދުގެުމުމ ގެު ުުއްމުކަންުއަދިު

ވާނެއެވެ.ުއަދިުދަނޑުވެރިކަމުގައުިުުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވިފައިުރުކުުތައްޔާރުުގޮތްުކިޔައިދ ުއަމަލ ުގޮތުންުކާދުުކުރާނޭުތައްޔާރު
އްދުމުގައިުގެންގުޅޭުއާއްމުުއްދާުއުޅޭުަބވަތްތައްުކަމުގައިވާުކަރާ،ުކިއުކަންާބ،ުމިރުސް،ުފަޅޯފަދަުާބވަތްތައްުހެުހަުުއާއްމުކޮށް

އުސް،ުކިއުކަންާބުުޓިކަމުގައިވާުލެުުމިޕްރޮގްރާމްގައިުހައިޑްރޮޕޯނިސްގައިުހައްދާުަބއެއްުާބވާތްތައްުުދެވުނެވެ.ުުލްތައްުކިޔައިސޫއު
ުބ ން ުމ ޑިއާުސިސްޓަމްގައި ުދޭނޭުއަދި ުފާޓިލައިޒަރ ުމިގަސްތަކަށް ުއަދި ުއިންދުނެވެ. ުލޭޑ ސްފިންގަރ ުކިޔަުުސް، ދެވުނެވެ.ުުއުިުގޮތްތައް

ުާބ ުމާމެލާމެލ ގެ ުހައްދާ ުގޯތިތެރޭގައި ުކިޔައަދި ުމުހިންމުކަން ުކޮށުމުގެ ުގަސް ުދޭނޭގޮތާއި ުފާރިޓައިޒަރ ުުވާނެއެވެު.ުުފައިދެވިއުިުވަތްތަކަށް

ުު ުސާފުކުރުމާއި،ުބިންގަނޑުުުގަސްމުޑުވަށްުކުރުމާއި،ުނާސަރ އެއްުހެދުމާއިުއަދިުދަނޑުުުުކޯހުގެުަބއިވެރިންވާނ ުއަމަލ ގޮތުންމި

 ކޮށްފައެވެ.ުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުތައްޔާރު
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ުު
 

 ރ.ުދުވާފަރުު)ދުވާފަރުުޒުވާނުންގެުޖަމްއިއްޔާ(ުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު •
ުހިންގަވައ2021ުުުިނަންގަވައިގެންުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމެއުްުދުވާފަރުުޒުވާނުންގެުޖަމްއިއްޔާއިންުއިސުްު ުވަނަުއަހަރު

ުު ަބއިވެރިންނާއެކ14ުުުުދެއްވުމަށްުއެދިފައިވާތ ުމިއަހަރުތެރޭގައިުމިުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްުހިންގުމަށްުތާވަލްުކުރެވުނެވެ.ުޖުމްލަ
ގެންދެވުނުުަބއިތަކަށްުުުުދެވިފައިވާނ ުކުރިއަށްުުސްުޕްރޮގްރާމްގައިުކިޔަވައިުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުހޯމްުގާޑްނިންގުއަދިުހައިޑްރޮޕޯނިކް

ހެއްދުމާއި،ުކޮމްޕޯސްޓްުުމުޑުވައްކުރުމާއި،ުޕޮޓްުނުވަތަުހަންުބރ ގައިުގަސްުހެދުމަށްުޭބނުންވާުަބއިތަކާއި،ުގަސްުަބލާއިރުުގަސް
ުުރައްކާތެރިު،ުކުރުމުގެުގޮތްތަކާއި،ުަބލިތައްުހައްލުކުރާނެުގޮތާއިުުގިނަުުތައްޔާރުކުރުން،ގަސްކާނާ،ުގަހަށްޖެހޭުަބލިތަކާއި،ުގަސް

ފެސްޓިސައިޑްސްުއަދިުުތަފާތުުވައްތަރުތަކުގެުުުަބޔޯުުކުރެވިދާނެުުޭބނުންކުރާނެުގޮތާއި،ުއަމިއްލަފުޅަށްުތައްޔާރުުުގޮތުގައިުޭބސް

ގެުއިތުރުންުަބލިތައްުކޮންޓްރޯލްުކުރުމުގައިުމ ުު ވާނެއެވެ.ުުދެވިފައިުުުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވާުހައްދާނެުގޮތްުވަކިވަކ ންވެސްުކިޔައިު
ުދެވިފައިުުބޭނުންުކުރެވިދާނެުތަފާތުުވައްތަރުގެުޓްރެޕްުތަކާއިުަބޔޯުއެޖެންޓްސްއާުެބހޭުމައުލޫމާތުވެސްުމިޕްރޮގްރާމްގައިުކިޔައި

ޕްރެކްޓިކަލްުސެސަނެ ގުޅުވައިގެންުގެއްވާނެއެވެ.ުކޮންމެު ކުލާހާު ކުރިއަށްުގެންދެވުނ ުތިއަރ ު ުުވެސްު ނަމޫނާުުންދެވޭުގޮތަށެވެ.
މުޑުވަށްުު ުބޝްބ ންސްު ު އަދިު ކަރާު ޓޯމާޓޯ،ު މެލަން،ު ކިއުކަންާބ،ު ސްވ ޓްކޯންު ދަނޑުގައިު ކުޑަު އެޅުނުު ގޮތުންު ދެއްކުމުގެު

ށުްުއިތުރުންުސްޕޮންޖްގައިުކިއުކަންާބުއަދިުލެޓިއުސްުމުޑުވަށްކޮ ކުރެވުނެވެ.ުއަދިުކޮތަޅުގައިުކިއުކަންާބުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުމ ގެ

 ޑ ޕްވޯޓަރުކަލްޗަރުގައިުޑެމޮންސްޓްރޭޓްުކުރެވުނެވެ.
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ުު

 ރ.ުފައިނުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު •
ރ.ުފައިނުގައިުހިންގަމުންގެންދާުއިރ ގޭޝަންުޕްރޮގްރާމާުގުޅުވައިގެންުރަށުގެުދަނޑުވެރިންނަށްުއަމާޒްުކުރެވިގެންުހިންގުނުުމިު

ުު 8ުުުުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްގައިުޖުމްލަ އަންހެނުންުަބއިވެރިވިއެވެ.ުތިއަރ ުއަދިުޕްރެކްޓިކަލްުސެޝަންތަކ17ުުުާފިރިހެނުންުއަދި
މިުޕްރޮގްރާމްގައިުނަމޫނާުދެއްކުމުގެުގޮތުންުކުޑަުދަނޑެއްވެސްުއެޅިއެވެ.ުމިުޕްރޮގްރާމްގައިުމައުލޫމާތުުުުއެކުުކުރިއަށްުގެންދިޔަު

ދެވުނުުަބއިތަކުގެުތެރޭގައިުކުދިގަސްުއުފެއްދުމާއިުބެލެހެއްޓުން،ުިބންުތައްޔާރުކުރުން،ުރަގަޅުުގަސްކާނާއެއްުއިޚްތިޔާރުުކުރުމާއުިު

ލިުދެނެގަތުމާއިުކޮންޓްރޯލް،ުރައްކާތެރިުގޮތުގައިުޕެސްޓިސައިޑްުބޭނުންކުރުމާއިުއަދިުަބޔޯުބޭނުންުކުރުން،ުގަސްގަހަށްުޖެހޭުަބ

ުޕެސްޓިސައިޑްުތައްޔާރުުކުރުމާއިުބޭނުންކުރާނެުގޮތްުހިމެނެއެވެ.ު

ންުލިޭބނެުުނަމަވެސްުދިގުުމުއްދަތަކަށްުދަނޑުިބންުރަށުުުރަށުގައިުދަނޑުވެރިކަންުކުރުމަށްުޝައުގުވެރިވާުރައްޔިތެއްުދިރިއުޅުނު

ުނުވާތ ުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތަކަށްުދަނޑުވެރިކަންުމިރަށުގައިުކުރެވެންުނެތްކަންުފާހަގަުކުރެވެއެވެ.ުުުުއިންތިޒާމްުހަމަޖެހިފައި

 ނ.ުކުޑަފަރިު)ޔޫތުުއެޑިއުކޭޝަންުސޮސައިޓ (ުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު •

މި ޕްރޮގްރާމަކ ު ުުުުމިު ޭބނުންވާުރަށްތައްުުުުވަނައަހަރުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ނ2020ުުްމިނިސްޓްރ ން ޕްރޮގްރާމްުހިންގުމަށްު
ހޯދުމަށްުކުރިުއިއުލާނާއިުގުޅިގެންުނ.ުކުޑަފަރ ުޔޫތުުއެޑިއުކޭސަންުސޮސައިޓ ންުހުށަހަޅާފައިވާުރިކުއެސްޓާއިުގުޅިގެންުހިންގައިު

ޓް ޕްރޮގްދެވުނުު ކުޑަފަރެއިނިންު ނ.ު މިޕްރޮގްރާމްގައިު ގަސްުރާމެކެވެ.ު ދަނޑުވެރިންނާއިު ހެއްދުމަށްުޝައުގުވެރިވެލައްވާުުުރ ގެު
ގައިުހިންގިފައ32ުުިފަރާތްތަކާއެކުުޖުމުލަުު ނޑުވެރިކަމުގުެުވާުމިދަފަރާތަކުންުުޕްރޮގްރާމްުފުރިހަމަުކޮށްފައިވެއެވެ.ުނ.ުކުޑަފަރު 

ތަމް ޕްރޮގްރާމްއަސާސ ު ުުރ ންު ގަސްހެދުުުކުރިއަށްގައި ަބލާއިރުު ަބއިތަކަށްު ގަސްގެންދެވުނުު ަބއިތަކާއި،ު ޭބނުންވާު ުުމަށްު
އެއާު،ުމުޑުވައްކުރުމާއި،ުކޮމްޕޯސްޓްުތައްޔާރުކުރުން،ުގަސްކާނާ،ުގަހަށްޖެހޭުބަލިތަކާއިުަބލިތައްުކޮންޓްރޯލުުކުރާނެުގޮތްތަކާއި

ޔޯފެސްޓިސައިޑްސުްުަބުުރައްކާތެރިގޮތުގައިުޭބސްބޭނުންކުރާނެުގޮތާއި،ުއަމިއްލަފުޅަށްުތައްޔާރުކުރެވިދާނެލޭޔަރިންުހަދާނެުގޮތާއި،ުު

ހައްދާނެުގޮތްުވަކިވަކ ންވެސްުކިޔައި މ ގެުއިތުރުނުްުުު ވާނެއެވެ.ުުދެވިފައިުުުއަދިުުތަފާތުުވައްތަރުތަކުގެުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވާު
ެބހޭުމައުލޫމާތުވެސްުުުުއާަބލިތައްުކޮންޓްރޯލްުކުރުމުގައިުބޭނުންުކުރެވިދާނެުތަފާތުުވައްތަރުގެުޓްރެޕްުތަކާއިުަބޔޯުއެޖެންޓްސް

ކުރުމާއި،ުގަހަށްުުުުވާނެއެވެ.ުއަދިުތަފާތުުވައްތަރުތައްުމުޑުވަށްުކުރާނެުގޮތާއި،ުޭބސްުބޭނުންުުދެވިފައިުުޕްރޮގްރާމްގައިުކިޔައިމި
ސެސަނެ ޕްރެކްޓިކަލްު ކޮންމެު ވާނެއެވެ.ު ދައްކުވައިދ ފައިު ަބއިވެރިންނަށްު ޕްރޮގްރާމްގެު ގޮތްތައްު ރަނގަޅުު ދޭނެު ވެސުްުއްކާނާު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

40 
 

އަރ ުކުލާހާއިުގުޅުވައިގެންުގެންދެވޭުގޮތަށެވެ.ުނަމޫނާުދެއްކުމުގެުގޮތުންުއެޅުނުުކުޑަުދަނޑުގައިުކަރުާުކުރިއަށްުގެންދެވުނ ުތި
އަދިުުުބޝްބ ންސްުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުކޮތަޅުގައިުކިއުކަންާބުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުޓްރޭގައިުމުޑުވަށްުކުރުމަށްު

 ކުރެވުނެވެ.ުުވަށްއަދިުޓޮމާޓޯުއޮށްުސ ޑްލިންުޓްރޭގައިުމުޑުދަސްކޮށްދިނުމުގެުގޮތުންުޗައިނ ޒްުކެެބޖުު

  ގދ.ުގައްދޫު)ސާސްތުރާުކޮމިއުނިޓ (ުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު •

މި ޕްރޮގްރާމަކ ު ުުުުމިު ޭބނުންވާުރަށްތައ2020ުުުުްމިނިސްޓްރ ން ޕްރޮގްރާމްުހިންގުމަށްު ވަނައަހަރުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންު
ުު ގައްދޫުސާސްތުރަުކޮމިއުނިޓ ންުހުށަހަޅާފައިވާުރިކުއެސްޓާުގުޅިގެންުހިންގައިުދެވުނުުު.ުުގުޅިގެންުގދުުކުރިުއިއުލާނާހޯދުމަށް
ހެއްދުމަށްުޝައުގުވެރިވެލައްވާުފަރާތްތަކާއެކުުުުމިޕްރޮގްރާމްގައިުގދ.ުގައްދޫުދަނޑުވެރިންނާއިުގަސްރާމެކެވެ.ުުޕްރޮގްުުގޓުރެއިނިން
ުު ަބއިތަކަށްުުުުޕްރޮގްރާމްގައިުކުރިއަށްުުގމިޓްރެއިނިންުުރާމްުފުރިހަމަުކޮށްފައިވެއެވެ.ފަރާތަކުންުުޕްރޮގ30ުުްޖުމުލަ ގެންދެވުނުު

ކުރުމާއި،ުކޮމްޕޯސްޓްުތައްޔާރުކުރުން،ުގަސްކާނާ،ުގަހަށްޖެހޭުުުުމުޑުވައްުުހެދުމަށްުޭބނުންވާުަބއިތަކާއި،ުގަސްުުަބލާއިރުުގަސް
ކުރާނެުގޮތްތަކާއި ަބލިތައްުކޮންޓްރޯލުު ުުު،ބަލިތަކާއިު ޭބސްުުރައްކާތެރިއެއާުލޭޔަރިންުހަދާނެުގޮތާއި، ބޭނުންކުރާނެުުުުގޮތުގައިު

ަބޔޯފެސްޓިސައިޑްސްުއަދިުުތަފާތުުވައްތަރުތަކުގެުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވާުހައްދާނެުގޮތްުުުކުރެވިދާނެުުގޮތާއި،ުއަމިއްލަފުޅަށްުތައްޔާރު

މ ގެުއިތުރުންުބަލިތައްުކޮންޓްރޯލްުކުރުމުގައިުބޭނުންުކުރެވިދާނެުތަފާތުުވައްތަރުގެުުު ވާނެއެވެ.ުުދެވިފައިުުވަކިވަކ ންވެސްުކިޔައި
ުުޓްރެޕްުތަކާއިުަބޔޯުއެޖެންޓްސް ެބހޭުމައުލޫމާތުވެސް ވާނެއެވެ.ުއަދިުތަފާތުުވައްތަރުތައްުުުދެވިފައިުުމިޕްރޮގްރާމްގައިުކިޔައިއާު

ުބޭނުން ުޭބސް ުގޮތާއި، ުކުރާނެ ުދައްކުވައިދ ފައިުުުމުޑުވަށް ުބައިވެރިންނަށް ުޕްރޮގްރާމްގެ ުގޮތްތައް ުރަނގަޅު ުދޭނެ ުކާނާ ުގަހަށް ކުރުމާއި،
ޕްރެކްޓިކަލްުސެސަ ުުނެއްވާނެއެވެ.ުކޮންމެު ކުރިއަށްުގެންދެވުނ  ގުޅުވައިގެންުގެންދެވޭުގޮތަށެވެ.ުނަމޫނާުުވެސްު ކުލާހާު ތިއަރ ު

ުކޮތަޅުގައިުކިއުކަންބާު ުުުބޝްބ ންސްުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުއަދި ދެއްކުމުގެުގޮތުންުއެޅުނުުކުޑަުދަނޑުގައިުސްވ ޓްކޯން،ުކަރާުއަދި

ުއަދިުޓޮމާޓޯުއޮށްުސ ޑްލިންުޓްރޭގައިުދިނުމުގެުގޮތުންުަބށިުުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުޓްރޭގައިުމުޑުވަށްުކުރުމަށްުދަސްކޮށް

ުމުޑުވައްުކުރެވުނެވެ.ުު

 ހއ.ުއުލިގަމުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު •
މި ުުުުމިުޕްރޮގްރާމަކު  ރަށްރަށްުުުުޕްރޮގްރާމްުހިންގުމަށްުޭބނުންވާުުއަހަރުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުުވަނ2020ުުަމިނިސްޓްރ ން

ުުުގރެއިނިންދެވުނުުޓްއުިުންުހުށަހަޅާފައިވާުރިކުއެސްޓާުގުޅިގެންުހިންގަގުޅިގެންުހއ.ުއުލިގަމްުކައުންސިލުހޯދުމަށްުކުރިުއިއުލާނުާު

ުުޕްރޮގް ުުރާމެކެވެ. ުުުުހޯމްގާރޑްނިންުއަދިުހައިޑްރޮޕޯނިކްސްމި ަބލާއިރުުުުކުރިއަށްތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްގައި ަބއިތަކަށްު ގެންދެވުނުު
ގަސްުުގަސް ަބއިތަކާއި،ު ބޭނުންވާު ގަސްުުުހެދުމަށްު ހަންުބރ ގައިު ނުވަތަު ޕޮޓްު ކޮމްޕޯސްޓުްުުުމުޑުވައްކުރުމާއި،ު ހެއްދުމާއި،ު

ުުރައްކާތެރިު،ުގިނަކުރުމުގެުގޮތްތަކާއި،ުަބލިތައްުހައްލުކުރާނެުގޮތާއިުުގަސްކާނާ،ުގަހަށްޖެހޭުަބލިތަކާއި،ުގަސްުުތައްޔާރުކުރުން،

ަބޔޯފެސްޓިސައިޑްސްުއަދިުުތަފާތުުވައްތަރުތަކުގެުުުދާނެކުރެވިުުޭބނުންކުރާނެުގޮތާއި،ުއަމިއްލަފުޅަށްުތައްޔާރުުުގޮތުގައިުޭބސް
މ ގެުއިތުރުންުަބލިތައްުކޮންޓްރޯލްުކުރުމުގައިުުު ވާނެއެވެ.ުުދެވިފައިުުުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވާުހައްދާނެުގޮތްުވަކިވަކ ންވެސްުކިޔައިު

ުދެވިފައިުުއާުެބހޭުމައުލޫމާތުވެސްުމިޕްރޮގްރާމްގައިުކިޔައިބޭނުންުކުރެވިދާނެުތަފާތުުވައްތަރުގެުޓްރެޕްުތަކާއިުަބޔޯުއެޖެންޓްސް
ންުގެންދެވޭުގޮތަށެވެ.ުނަމޫނާުވެސްުކުރިއަށްުގެންދެވުނ ުތިއަރ ުކުލާހާއިުގުޅުވައިގެއްވާނެއެވެ.ުކޮންމެުޕްރެކްޓިކަލްުސެސަނެ

މުޑުވަށްުު ުބޝްބ ންސްު ު އަދިު ކަރާު ޓޯމާޓޯ،ު މެލަން،ު ކިއުކަންާބ،ު ސްވ ޓްކޯންު ދަނޑުގައިު ކުޑަު އެޅުނުު ގޮތުންު ދެއްކުމުގެު
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ށްކޮށްުއިތުރުންުސްޕޮންޖްގައިުކިއުކަންާބުއަދިުލެޓިއުސްުމުޑުވަުުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުކޮތަޅުގައިުކިއުކަންާބުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުމ ގެު
ހެއްދުމަށުްުުުއުލިގަމުގެުުދަނޑުވެރިންނާއިުގަސްުުޕްރޮގްރާމްގައިުހއ.މިުުުޑ ޕްވޯޓަރުކަލްޗަރުގައިުޑެމޮންސްޓްރޭޓްުކުރެވުނެވެ.

ުފަރާތަކުންުުޕްރޮގްރާމްުފުރިހަމަުކޮށްފައިވެއެވެ.26ުޝައުގުވެރިވެލައްވާުފަރާތްތަކާއެކުުޖުމުލަު

 ދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްުހުޅުމާލޭު)އެޗް.ޑ .ސ (ުު •

އެޗް.ުޑ .ުސ ގެުފަރާތުންުއިސްނަގައިގެންުކުރިއަށްުގެންދިޔަުކޮމިއުނިޓ ުގާޑަނިންގްުޕްރޮގްރާމުގެުަބއިވެރިންުތަމްރ ނުުކޮށް،ު
ފޯރުކޮު ވާނ ު ލަފާު ޓެކްނިކަލްު ގޮތުގެު ކުރާނެު ޑިޒައިންު ުުސައިޓުު ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމުގައިު މިު ވަނ ުފަރާތ42ުުެށްދ ފައެވެ.ު އްު

 ަބއިވެރިވެފައެވެ.

 ރ.ުއުނގޫފާރުުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްު •
ުުުުމި ތަމްރ ންުުވަނ2020ުުުަމިނިސްޓްރ ން ބޭނުންވާުުއަހަރުުދަނޑުވެރިކަމުގެު ހިންގުމަށްު ކުރުިުުުޕްރޮގްރާމްު ރަށްރަށްުހޯދުމަށްު

ވަނަުއަހަރުގެުމާރިޗ2020ުުުްުރިކުއެސްޓާުގުޅިގެންުުުއިއުލާނާއިުގުޅިގެންުއުނގޫފާރުުކުލަްބުޔޫތުުސްޓަރުއިންުހުށަހަޅާފައިވާުު

މަހުުހިންގުމަށްުޝެޑިއުލްުކުރެވުނުުޓްރެއިނިންުޕްރޮގްރާމެކެވެ.ުނަމަވެސްުއެދުވަސްވަރަކ ުކޮވިޑްގެުހާލަތުުގޯސްވަމުންުއައިު
ވަނަުއަހަރުުއެވެ.2021ުުުވިުމިުތަމްރ ންުޕްރޮގްރާމްުހިންގިފައިވަނ ުުޕްރޮގްރާމްުފަސްކުރެުުގދުވަސްވަރެއްުކަމުންުޓްރެއިނިން

ުު ޕްރޮގްރާމްމި ތަމުރ ންު ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްު އަދިު ުުހޯމްގާރޑްނިންު ގަސްހެދުމަށްުުުކުރިއަށްގައި ަބލާއިރުު ަބއިތަކަށްު ގެންދެވުނުު
ދުމާއި،ުކޮމްޕޯސްޓްުތައްޔާރުކުރުން،ގަސްކާނާ،ުބޭނުންވާުަބއިތަކާއި،ުގަސްމުޑުވައްކުރުމާއި،ުޕޮޓްުނުވަތަުހަންުބރ ގައިުގަސްހެއް

ޭބނުންކުރާނެުުުގޮތުގައިުޭބސްުރައްކާތެރި،ުކުރުމުގެުގޮތްތަކާއި،ުަބލިތައްުހައްލުކުރާނެުގޮތާއިުގިނަުުގަހަށްޖެހޭުަބލިތަކާއި،ުގަސް

ތަރުކާރ ުއާއިުމޭވާުހައްދާނެުގޮތްުުުަބޔޯފެސްޓިސައިޑްސްުއަދިުުތަފާތުުވައްތަރުތަކުގެުުކުރެވިދާނެުުގޮތާއި،ުއަމިއްލަފުޅަށްުތައްޔާރު
މ ގެުއިތުރުންުބަލިތައްުކޮންޓްރޯލްުކުރުމުގައިުބޭނުންުކުރެވިދާނެުތަފާތުުވައްތަރުގެުުު ވާނެއެވެ.ުުދެވިފައިުުވަކިވަކ ންވެސްުކިޔައި

ކިޔައި ެބހޭުމައުލޫމާތުވެސްުމިޕްރޮގްރާމްގައިު އާއިު ަބޔޯުއެޖެންޓްސްު ކޮުުދެވިފައިުުޓްރެޕްުތަކާއިު ޕްރެކްޓިކަލްުވާނެއެވެ.ު ންމެު
ވެސްުކުރިއަށްުގެންދެވުނ ުތިއަރ ުކުލާހާއިުގުޅުވައިގެންުގެންދެވޭުގޮތަށެވެ.ުނަމޫނާުދެއްކުމުގެުގޮތުންުއެޅުނުުކުޑަުުއްސެސަނެ

ދަނޑުގައިުސްވ ޓްކޯންުކިއުކަންާބ،ުމެލަން،ުޓޯމާޓޯ،ުކަރާުއަދިުުުބޝްބ ންސްުމުޑުވަށްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުކޮތަޅުގައިުކިއުކަންާބު
ުމ ގެު ުކުރެވުނެވެ. ުޑެމޮންސްޓްރޭޓުްުުުމުޑުވަށް ުގައި ުކަލްޗަރ ުޑ ޕްވޯޓަރ ުމުޑުވަށްކޮށް ުލެޓިއުސް ުއަދި ުކިއުކަންާބ އިތުރުންުސްޕޮންޖްގައި

ުުުުކުރެވުނެވެ. ުުޕްރޮގްރާމްގައިުުރމި ވެރިވެލައްވާުފަރާތްތަކާއެކުުުުހެއްދުމަށްުޝައުގުުުއުނގޫފާރުގެުުގަސްހައްދާުއަދިުުގަސް.

 ންުުޕްރޮގްރާމްުފުރިހަމަުކޮށްފައިވެއެވެ.ފަރާތަކ65ުުޖުމުލަު

 އެގްރޯުނޭޝަނަލްގެުއެޓޯލްުކޯޑިނޭޓަރުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމްު •
ުު ހިންގިފައިވާ ސެންޓަރގައިު އެގްރިކަލްޗަރު ހަނިމާދޫު އެދިލެއްވުމަކަށްު ނޭޝަނަލްގެު އެގްރޯު ތަމްރ ނ14ުުުްމިއ ު ދުވަހުގެު

ުު އަންހެން(ުއެޓޯލްުކޯޑިނޭޓަރސްުތަމްރ ންުކުރެވިފައިވެއެވެ.2ުުުުފިރިހެން،9ުުުު)11ުުޕްރޮގްރާމެކެވެ.ުމިުޕްރޮގްރާމްގައިުޖުމްލަ
ގެންދެވު ކުރިއަށްު ޕްރޮގްރާމްު ގޮތަށްުުމިު ހިމެނޭު ސެޝަންތަކެއްު އަމަލ ު ދަނޑުވެރިކަމުގެު ަބހާލައިގެންނެވެ.ު ަބޔަކަށްު ދެު ނ ު

އަނެއްަބއި،ުު ގެު ޓްރެއިނިންގު ގެންދެވުނުއިރު،ު ކުރިއަށްު ސެންޓަރުގައިު އެގްރިކަލްޗަރު ހަނިމާދޫު އެއްަބއިު ގެު ޓްރެއިނިންގްު
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މެ ޒޫމްު ކުރިއަށްުގެންދިޔައ ު ަބއިގައި،ުު ދުވެރިކޮށްުވާޗުއަލްުކޮށެވެ.މައުލޫމާތުުދިނުމުގެުސެޝަންތަކެއްު ކޯހުގެުފުރަތަމަު މިު
ޕްލާންޓްުު ހިމެނޭު މައުލޫމާތުު ތިއަރެޓިކަލްު ތެރޭގައިު ަބއިތަކުގެު ގެންދެވުނުު ކުރިއަށްު ސެންޓަރުގައިު އެގްރިކަލްޗަރު ހަނިމާދޫު

ރ ުުސަންޓްުޕްރޮޕެގޭޝަންުއެންޑްުނާކާއި،ުޕްލާދެވުނުުސެޝަނަުުފިސިއޮލޮޖ ުއަދިުގަހަށްުބޭނުންވާުއަސާސ ުކަންތައްތައްުކިޔަވައި
ގަހަށްުޭބނުންވާުުު،މެނޭޖްމެންޓްުއަދިުލޭންޑްުއެންޑްުސޮއިލްުޕްރެޕަރޭޝަންއާުގުޅޭގޮތުންުތިއަރ ުއަދިުޕްރެކްޓިކަލްުސެޝަންތަކާއި

ގަހަށްުުުނަވުމުންކާނާގެުމާއްދާތަކާއިުއެުމާއްދާތައްުގަހުގައިުއަދާކުރާުދައުރުތައްުއަދިުތަފާތުުމާއްދާތައްުމަދުވުމުންުއަދިުގި

ގުޅޭގޮތުންުމައުލޫމާތުުދެވުނުުތިއަރ ުސެޝަންުއާއިުތަފާތުުވައްތަރުގެުގަސްކާނާތައްުތަފާތުުާބވަތްތަކުގެުުުުއަންނަުަބދަލުތަކާ
ތަފާތުުއުމުރުގެުގަސްތަކަށްުދޭނެގޮތްުދަސްކޮށްދިނުމަށްުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުއަމަލ ުސެޝަންތައްުހިމެނެއެވެ.ުމ ގެުއިތުރުންު

ކުރުންުހިމެނޭުސެޝަންތަކާއި،ުގަސްގަހަށްުޖެހޭުަބލިތައްުދެނެގަނެުހައްލުުުުުމެނޭޖްމެންޓްުއަދިުކޮމްޕޯސްޓްުތައްޔާރުސޮއިލް

ުުދެވުނުުސެޝަންތައްުހިމެނެއެވެ.ުމިުކޯހުގެުވާޗުއަލްކޮށްުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުަބއިގައިުހިމެނިފައިުުުކުރާނެުގޮތްތައްުކިޔަވައި

ާބވަތްތައްުއިންދާުވަނ ުރާއްޖޭގައިުއާންމުކޮށްުހަ ާބވަތްތަކުގެުތެރެއިންުމިރުސް،ުބަށި،ުފަޅޯ،ުކަރާުއަދިުއޮކްރާުފަދަު އްދާު
ހާވެސްޓިންގުއެންޑްުޕޯސްޓްުހާވެސްޓްުމެނޭޖްމެންޓްގެުސެޝަންއަކާއިުުުހައްދާނެގޮތުގެުމައުލޫމާތުތައްުހިމެނުނުުސެޝަންތަކާއި،
ު'އެމްގެޕް'ުސްކ މްއާއިުެބހޭުމައުލޫމާތުުފެތުރުމަށްުުއައި.ޕ .އެމްުގެުޓެކްނިކްސްތަކުގެުމައުލޫމާތުުދެވުނުުސެ ޝަންުއެއްގެުއިތުރުން

 ކުރިއަށްުގެންދެވުނުުސެޝަންުއެކެވެ.ުު

ުު
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ު

 

ުނިންގްުޕްރޮގްރާމްުރބަންުގާޑްުއާު •

ުު ގަސް ގޮތަށްު ގުޅޭު މާހައުލާއިު އުފައްދައި،ު ޝައުގުވެރިކަންު ހެއްދުމުގެު ކާބޯތަކެތިު ތަކުގައިު ސަރަހައްދުު އިންދައުިުއާރަބންު

ހެއްދުމުގެުއުކުޅުތައްުދަސްކޮށްދ ުއުފެއްދުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުމަށް،ުއާންމުކޮށްުހުޅުވާލައިގެންުޝޯޓްލިސްޓްުކުރިުފަރާތްތަކުން،ުު
އައިލެންޑަރސްުއެޑިއުކޭޝަންުވަނ ުހޮވިފައެވެ.ުއެޭބފުޅުންުމެނޭޖްުކުރައްވަމުންުގެންދަވާުިބލަޮބންގްުހައިުއިންޓަނޭޝަނަލްުު

ވަނަުއަހަރުުޑިމޮންސްޓްރޭޝަންގެުމަސައްކަތްުފެށި،ުޓްރެއިނިންގްުދިނުމާއިުމޮނިޓަރިންގެުމަސައްކަތްތައ2020ުުުުްއިުުސްކޫލުގަ
ެބޗުގެުކުދިންނާއިުސްޓާފުންުހިމެނޭުގޮތަށ2ުުުުްވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުވަނ ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައެވެ.ުމިުސްކޫލުގ2021ުުުުެ

 ގްރާމްުހިންގާފައެވެ.ފަރާތަށްުވާނ ުތަމްރ ންުޕްރ30ުޮޖުމްލަު

ު

ު
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ުޕްރޮގްރާމްުުުހައިޑްރޮޕޯނިކްސްު 
ު)ޚުލާސާު(މޮންސްޓްރޭޝަންުއަށްުހެއްދިުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވުާުތެރޭގައިުޑެުގުެުއަހަރުުވަނ2021ުަު •

ުއިންދުނުުުވެރައިޓ ުުބާވަތްު
އޮށުގުެު
ުއަދަދުު

ުގަހުގެު
ުއަދަދުު

ުއޭރިއާު
ު)އަކަފޫޓުް(

ހާވެސްޓުްު
ު)ކިލޯއިނުް(

ުވިކުނުު
)ކިލޯއިންު

)ު

ހާވެސްޓުނުްު
ުބޭނުންކުރުި/
ު ހަލާކުވިު

ު)ކިލޯއިނުް(

ުނޯޓްު
ުު

ކޭސިނ130ު90ުުްުުޖެނެރަލްުުލެޓިއުސްު
ުސިސްޓަމް

15.1ު15.1 -ުުު ކުރެވުނ  މުޑުވަށްު ޖަނަވަރ 17ުުުުއޮށްު
16ުުގައިުއަދިުހާވެސްޓްުކުރެވުނ 2021ުުުު

ުގައި.2021ުުުުފެބުރުއަރ ު
ކޭސިނ120ު90ުުްު ޖެނެރަލްުުލެޓިއުސްު

ުސިސްޓަމް
14.9ު14.9ު-ުުު ކުރެވުނ  މުޑުވަށްު ފެބުރުއަރ 10ުުުއޮށްު

ުފެށުނ 2021ުުުު ުކުރަން ުހާވެސްޓް ުއަދި ގައި
ުގައި.2021ުުުުމާރޗ10ުުް

ކޭސިނ106ު90ުުްުުޖެނެރަލްުުލެޓިއުސްު
 ސިސްޓަމް

2021ުުމާރޗ28ުުުްުއޮށްުމުޑުވަށްކުރެވުނ ުުު-16.5ު16.5ު
ުު 28ުގައިުއަދިުހާވެސްޓްުކުރަންުފެށުނ 

ުގައ2021ުިުއޭްޕރިލްު
ގްރޭންޑުްުުލެޓިއުސްު

ުރެިޕޑްސް
ކޭސިނުްުު-114ު

 ސިސްޓަމް
-ު-ު-ުުު ކުރެވުނ  މުޑުވަށްު އޭޕްރިލ21ުުުްުއޮށްު

ނިސްބަތުނ2021ުުުްު ނަމަވެސްު ގައި.ު
ވަރަށްުމަދުުއަދަދަކަށްުގަސްުފެޅުމުންުމިު
ުކްރޮްޕުސިސްޓަމުގައިުރުވާފައެއްުނުވޭ.ުު

ގްރޭންޑުްުުލެޓިއުސްު
ުރެިޕޑްސް

ކޭސިނ120ު90ުުްު
ުސިސްޓަމް

2021ުުއޮގަސްޓ04ުުުުްމުޑުވަށްުކުރެވުނ ުުު-4.4ު4.4ު
08ުުޓްުކުރަންުފެށުނ ުުގައި.ުއަދިުހާވެސް

ުގައި.2021ުުުުުސެްޕޓެމްބަރު
ކޭސިނ106ު90ުުްުުޖެނެރަލްުުލެޓިއުސްު

ުސިސްޓަމް
ުކުރެވުނ ުުު-12.9ު12.9ު 2021ުުސެްޕޓެމްބަރ8ުުުުމުޑުވަށް

ުު ފެށުނ  ހާވެސްޓްކުރަންު އަދިު 20ުުގައި.ު
ު 2021ުއޮކްޓޯބަރު ހާވެސްޓުްުު ގައި،ު
ުގައި.2021ުުުުއޮކްޓޯބަރ19ުުުުނިމިފައިވަނ ުު

45.6ު43.5ު2.1ުުުުކޮތަޅުގައ22ު20ުުިުރިޗަސްުކިއުކަންބާު 05ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ  2021ުުޖަނަވަރ 
ކުރެވުނ ުު ފުރަތަމަުހާވެސްޓުު ގައި،ުއަދިު

8ު ގަސްތައްުު ގައި.ު ފެބްރުއަރު 
މ28ުުުިނަގާފައިވަނ ުު ފެބްރުއަރ ގައި.ު

ުު ފަހަރުުކިއުކަންބ9ުުުާމުއްދަތުގެުތެރޭގައި
މައިގަނޑުު ގަސްތަކަށްު ކެނޑުނު.ު
އެފިޑްސްގުެު ދިމާވެފައިވަނު  ގޮތެއްގައިު

ުމައްސަލަ.ުު
ޑަބަލ54ު40ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު

ުޓްރަފުްު
84.9ު82.4ު2.5ުުުު 24ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ  2021ުުޖަނަވަރ 

ކުރެވުނ ުު ފުރަތަމަުހާވެސްޓްު ގައި،ުއަދިު
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25ު ގަސްތައްުު ފެބްރުއަރ ގައި.ު
މ9ުުުިނަގާފައިވަނ ވެސްުު މާރިޗުގައި.ު

ކިއުކަންބާު ތެރޭގައިު މުއްދަތުގެު
ގުެުފަހަރުުއަދިުއެފިޑްސ6ުުްކެނޑިފައިވަނ ުު

ހަލާކުވުމުންު ގަސްތައްު ސަބަބުންު
ުގަސްތައްުވަނ ުނަގާފައި.ުު

ޑަބަލ55ު40ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު
ުޓްރަފްު

2021ުުފެބްރުއަރ 17ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 9.8ު5.7ު4.1ުުު
ކުރެވުނ ުު ފުރަތަމަުހާވެސްޓުު ގައި،ުއަދިު

މާރިޗުގައި.ުުގަސްތައްުނަގާފައިވަނ 28ުުުު
30ުުުު މި މުއްދަތުގެުތެރޭގައުިުމާރިޗުގައި.ު

ފަހަރުުއަދ2ުުުިުކިއުކަންބާުކެނޑިފައިވަނ ުު
ތްރިޕްސްު އެފިޑްސް،ު މިލްޑޫ،ު ފައުޑަރ ު
ހަލާކުވުެު މޫގަނޑުު ގަސްތައްކުގެު އަދިު
ގަސްތައްު ސަބަބުންު ފެށުމުގެު ވަޅޯވާންު

ުވަނ ުނަގާފައިު.
ޑަބަލ48ު40ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު

ުޓްރަފްު
145.9ު140.5ު5.4ުުު ުުމުޑުވަށް 14ުުުުކުރެވުނ  2021ުުމާރިޗު

ކުރެވުނ ުު ފުރަތަމަުހާވެސްޓްު ގައި،ުއަދިު
އޭްޕރިލްގައި.ުގަސްތައްުނަގާފައިވަނ 14ުުުު
މެއިުގައި.ުުމިުމުއްދަތުގެުތެރޭގައ9ުުުިު

ުކެނޑިފައިވަނ ުު ުއަދ10ުުުިުކިއުކަންބާ ފަހަރު
ސަބަބުންު ކެޓަޕ ލާގެު މޮތުު ކިއުކަންބާު
ވަނ ުު ގަސްތައްު ހަލާކުވުމުންު ގަސްތައްު

ުއިު.ނަގާފަ
ޑަބަލ54ު40ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު

ުޓްރަފުްު
100.4ު88.4ު12ުުު ކުރެވުނ  28ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުމާރިޗު

ކުރެވުނ ުު ފުރަތަމަުހާވެސްޓްު ގައި،ުއަދިު
އޭްޕރިލްގައި.ުގަސްތައްުނަގާފައިވަނ 29ުުުު
މުއްދަތުގެުތެރޭގައ16ުުުިު މިު ު މެއިގައި.ު

ކެނޑިފައިވަނ ުު ފަހަރު.7ުުުުކިއުކަންބާު
ޕައުޑަރ ުުުުދިމާވިުމައިގަނޑުު މައްސަލައަކު 

ުމިލްޑޫުއަދިުއެފިޑްސްގެުމައްސަލަ.ުު
ސިންގަލ30ު20ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު

ުޓްރަފުްު
ގައި،2021ުުުމެއ12ުުުިުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 92.2ު88.1ު4.1ުުު

ުު ކުރެވުނ  ހާވެސްޓްު ފުރަތަމަު 13ުުއަދިު
ުު ނަގާފައިވަނ  ގަސްތައްު ގައި.ު 5ުުޖޫންު

ު މުއްދަތުގެު މިު ތެރޭގައުިުޖުލައިގައި.ު
ުު ކެނޑިފައިވަނ  ފަހަރު.11ުުުުކިއުކަންބާު

ޕައުޑަރ ުު ދިމާވިުމައިގަނޑުުމައްސަލައަކު 
ުމިލްޑޫުއަދިުއެފިޑްސްގެުމައްސަލަު.
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ޑަބަލ40ުުްު 54ުރިޗަސްުކިއުކަންބާު
ުޓްރަފްު

ގައި،2021ުުުމެއ27ުުުިުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 191.9ު183.3ު8.6ުުު
ުު ކުރެވުނ  ހާވެސްޓްު ފުރަތަމަު 26ުުއަދިު
21ުުޖޫންުގައި.ުުގަސްތައްުނަގާފައިވަނ ުު

ތެރޭގައުިު މުއްދަތުގެު މިު ގައި.ު ޖުލައިު
ުު ކެނޑިފައިވަނ  ފަހަރު.15ުުުުކިއުކަންބާު

ޕައުޑަރ ުު ދިމާވިުމައިގަނޑުުމައްސަލައަކު 
ު.ުުުމިލްޑޫުއަދިުވައިޓްުފްލައިގެުމައްސަލަ

ހޮޅ18ު13ުުިުރިޗަސްުކިއުކަންބާު
ުސިސްޓަމް

ގައި،2021ުުޖޫނ9ުުުުްމުޑުވަށްުކުރެވުނ 36.5ު33.3ު3.2ުުު
ުު ކުރެވުނ  ހާވެސްޓްު ފުރަތަމަު 11ުުއަދިު
21ުުޖުލައިުގައި.ުގަސްތައްުނަގާފައިވަނ ުު

ތެރޭގައުިު މުއްދަތުގެު މިު ގައި.ު ޖުލައިު
ކެނޑިފައިވަނ ުު ފަހަރު.7ުުުުކިއުކަންބާު

ޕައުޑަރ ުުދިމާވިުމައިގަނޑުުމަ އްސަލައަކު 
ުމިލްޑޫުއަދިުއެފިޑްސްގެުމައްސަލަު.

ޑަބަލ60ު40ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު
ުޓްރަފްު

115.3ު109.2ު6.1ުުު ކުރެވުނ  4ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުއޮގަސްޓް
ކުރެވުނ ުު ފުރަތަމަުހާވެސްޓްު ގައި،ުއަދިު

4ު ގަސްތައްުު ގައި.ު ސެްޕޓެމްބަރު
ސެްޕޓެމްބަރުގައި.ުމ22ުުުިުނަގާފައިވަނ ުު

ކިއުކަންބާު ތެރޭގައިު މުއްދަތުގެު
ު 10ުކެނޑިފައިވަނ ު ދިމާވުިުު ފަހަރު.ު

އެފިޑްސްގުެު މައްސަލައަކު  މައިގަނޑުު
ުމައްސަލަ.

ޑަބަލ60ު40ުުްުުރިޗަސްުކިއުކަންބާު
ުޓްރަފްު

2021ުުއޮގަސްޓ25ުުުުްމުޑުވަށްުކުރެވުނ 151.2ު144.6ު6.7ުުު
ުު ކުރެވުނ  ހާވެސްޓްު ފުރަތަމަު 26ުުގައި.ު

ުނަގާފައިވަނ ުު ުގަސްތައް ުގައި. ސެްޕޓެމްބަރ
މުއްދަތުގ27ުުުެު މިު ގައި.ު އޮކްޓޯބަރު

ުު ކެނޑިފައިވަނ  ކިއުކަންބާު 12ުުތެރޭގައިު
މައްސަލައަކ ުު މައިގަނޑުު ދިމާވިު ފަހަރު.ު

ުއެފިޑްސްގެުމައްސަލަ.ުުު
ސިންގަލ30ު20ުުްު އަންޓްުބްރިލިުމެލަން

ުޓްރަފްުުު
ުކުރެވުނ 29.2ު26.1ު3.1ުުު 2020ުުޑިސެމްބަރ20ުުުުމުޑުވަށް

2ުުގައި.ުމެލަންުހާވެސްޓްުކުރެވިފައިވަނ ުު
ުގޮތެއްގައ2021ުުުިމާރިޗުްު ުމައިގަނޑު ގައި.

ުދިމާވ ުމައިޓްސްުގެުމައްސަލަ.ުު
ޕައިްޕ24ު13ުުުުހަނ ުގްލޯބްުުމެލަން

ުސިސްޓަމްު
21.3ު18.4 2.9ުުު ކުރެވުނ  4ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުޖަނަވަރ 

ުު ކުރެވުނ  ހާވެސްޓްު މެލަންު 21ުުގައި.ު
ު 2021ުމާރިޗްު ގަސްތަކަށުްުު ގައި.ު
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ދިމާވެފައެއްު މައްސަލައެއްު މައިގަނޑުު
ުނެތް.ުުު

ސިންގަލ30ު20ުުްުުބްރިލިއަންޓްުުމެލަން
ުޓްރަފުްު

2021ުުފެބްރުއަރ 10ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 16.3ު13.7ު2.6ުުު
ފުރަތަމަުމެލަންުހާވެސްޓްުކުރެވުނ ުުގައި.ުު
ުހާވެސްޓ2021ުުުްުއޭްޕރިލ18ުުުްު ުއަދި ގައި.

19ުުުުކޮށްުނިމުނ ުު ގައި.2021ުުުުއޭްޕރިލް
ުޕައުޑަރ ުު ުމައްސަލައަކ  ުމައިގަނޑު ދހިމާވި
މިލްޑިއުގެުމައްސަލަ.ުއަދިުމ ގެުއިތުރުނުްު

މައްސަލުަު ކިއުކަންބާ ކެޓަިޕލާގެު މޮތްު
ުު ދިމާވެފައިވޭ، ޅައިރުގައިު އަދިުގަސްތައްު

ުއެުމައްސަލަުވަނ ުކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި.ު
ސިންގަލ30ު20ުުްުުބްރިލިއަންޓްުުމެލަން

ުޓްރަފްު
ުކުރެވުނ 26ު22.3ު3.7ުުު ގައި.2021ުުުުުމާރިޗ1ުުުުުމުޑުވަށް

ު 9ުގައި.ު މެލަންތައްުު މެއިގައިު
ވަނ ުު ގަސްތައްު ފަހުު ހާވެސްޓްކުރުމަށްު
މައްސަލައެއްު މައިގަނޑުު ނަގާފައި.ު

ުދިމާވެފައެއްުނުވޭުގަސްތަކަށުްު
ޕައިްޕ26ު13ުުުުހަނ ުގްލޯބްުުމެލަން

ުސިސްޓަމް
9.9ު11.7ު1.8ުުު ކުރެވުނ  28ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުމާރިޗް

ުު 8ުުުުގައި. މެލަންތައ2021ުުުްޖޫން ގައިު
ވަނ ުު ގަސްތައްު ކުރުމަށްފަހުު ހާވެސްޓްު

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައިު ނަގާފައި.ު
މިލްޑިއުގުެު ޕައުޑަރ ު ދިމާވެފައިވަނ ު

ުމައްސަލަ.ުު
ސިންގަލ30ު20ުުްު ސްވ ޓ ުުމެލަން

ުޓްރަފުްު
35.9ު25.5ު10.4ުުު 21ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ  2021ުުއޭްޕރިލް

25ުުގައި.ުމެލަންުހާވެސްޓްކުރަންުފެށުނ ުު
އެއްކޮށ2021ުުުްުޖޫންުު އަދިު ގައި.ު

ގަސްތައްު ނިމިު ހާވެސްޓޤކޮށްު
ުުނަގާފަ 2ުުުުއިވަނ  ގައި.2021ުުުުޖުލައި

މައިގަނޑުު ދިމާވިު ގަސްތަކަށްު
މިލްޑިއުގުެު ޕައުޑަރ ު މައްސަލައަކ ު
މައްސަލަ.ުއަދިުމ ދާުކެއުމުގެުސަބަބުންު

ުބައެއްުމެލަންތައްވަނ ުހަލާކުވެފައި.ުު
ޑަބަލ54ު40ުުްު ހަނ ުގްލޯބުްުުމެލަން

ުޓްރަފްު
ގައި.2021ުުުުމެއ12ުުުިުމުޑުވަށްުކުރެވުނ ުުު-ު-ު-

ގްރ ންހައުސްގުެު ޅައިރުގައި،ު ގަސްތައްު
ވާރުޭު ދިމާލުންު ހަލާކުވެފައިވާު ފުރާޅުު
ވަނ ުު ގަސްތައްު ފެންފައިބާު ވެހޭއިރުު

ުހަލާކުވެފައި.ުު
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ސިންގަލ30ު20ުުްުުހަނ ުގްލޯބްުުމެލަނުްު
ުޓްރަފްު

ގައި.2021ުުުުމެއ11ުުުިުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 18.9ު15.5ު3.4ުުު
ހާވެސްޓްު ުފުރަތަމަު ުު 14ުުކުރެވުނު 

ގައިު.ުއަދިުހާވެސްޓ2021ުުުްުއޮކްޓޯބަރު
އިުވަނ ުުގަސްތައްުނަގާފައެުުުކޮށްުނިމިގެން

ުގައި.ުމައިގަނޑ2021ުުުއޮކްޓޯބަރ19ުުުު
ދިމާވުިު ގަސްތަކަށްު ގޮތެއްގައިު
ފުރާޅުު ގްރ ންހައުސްގެު މައްސަލައަކ ު
ހަލާކުވެފައިވާުދިމާލުންުގަދަުވައިުވައްދުާު

ުހެލުު ުގަސްތަކާއުިުގަސްތައް ވުމުގެުސަބަބުން
ުމެވާތައްުވަޅޯވުމުގެުމައްސަލަ.ުުު

ސިންގަލ30ު20ުުްުުހަނ ުގްލޯބުްުުމެލަނުްު
ުޓްރަފްު

ގައި.2021ުުުުމެއ11ުުުިުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 24.8ު16.2ު8.6ުުު
17ުުުު ގައިުމެލަންތައ2021ުުުްއޮކްޓޮބަރ

ުހާވެސްޓްު ގަސްތައްވަނ ުުު ކުރުމަށްފަހުު
ުު މައިގަނޑު ދިމާވުިުނަގާފައި.ު ގޮތެއްގައިު

ފުރާޅުު ގްރ ންހައުސްގެު މައްސަލައަކ ު
ވެހުިު ފެންު ވާރޭު ދިމާލުންު ހަލާކުވެފައިވާު
ފެނުްު ޓޭންކުގައިު އަދިު ގައިު ޓްރަފްު
އ ސ ު ސަބަބުންު އިތުރުވުމުގެު

ުއެއްހަމައެއްގައިުބެހެއްޓުމަށްުދަތިވުން.
ޗައިނ ޒްު

ުކެބެޖު
ޕައިްޕ120ު89ުުުުމަނ ކަންު

ުސިސްޓަމް
34.3ުު22.9ު11.4ުުު ކުރެވުނ  4ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުޖަނަވަރ 

ުކުރަނ31ުުުްުގައި.ުު ުހާވެސްޓް ޖަނަވަރ ުގައި
އެއްކޮށުްު ހާވެސްޓްު ފެށުމަށްފަހުު

ުގައި.2021ުުުުފެބްރުއަރު 8ުނިމިފައިވަނ ު
ޗައިނ ޒްު

ުކެބެޖު
ޕައިްޕ96ު89ުުުުމަނ ކަންު

ުސިސްޓަމް
10.8ު10.8ު-ުުު 31ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ  2021ުުޖަނަވަރ 

ުު ހާވެސްޓ25ުުުްުގައި. ގައިު ފެބްރުއަރ ު
ހާވެސްޓް އެއްކޮށުްުކުރަންފެށުމަށްފަހުު ކޮށްު

ުގައި.2021ުުުމާރިޗ1ުުްނިމިފައިވަނ ު
ޗައިނ ޒްު

ުކެބެޖު
ޕައިްޕ102ު89ުުުުމަނ ކަންު

ުސިސްޓަމް
2021ުުފެބްރުއަރ 25ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 28.3ު19.1ު9.2ުުު

މާރިޗުުގައިުހާވެސްޓްުކުރަނ21ުުުްުގައި.ުު
އެއްކޮށުްު ކޮށްު ހާވެސްޓްު ފެށުމަށްފަހުު

ުގައި.2021ުުުމާރިޗ30ުުްނިމިފައިވަނ ު
ޗައިނ ޒްު

ުކެބެޖު
ޕައިްޕ102ު72ުުުުމަނ ކަންު

ުސިސްޓަމް
15.9ު9.9ު6ުުު ކުރެވުނ  9ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުއޭްޕރިލް

ުު 4ުުުުގައި. ކުރަނުްުމެއި ހާވެސްޓްު ގައިު
މެއ9ުުުިފެށުމަށްފަހުުހާވެސްޓްކޮށްުނިމުނ ުު

ގައި.ުުުުުުު)ުސިސްޓަމުުފުރ2021ުުުޭު
ގަސުްު ނެތުމުންު ފަޅާފައިު ގަސްު ވަރަށްު

ުރުވާފައިވަނ ުމަދުންުު(
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ޗައިނ ޒްު
ުކެބެޖު

ޕައިްޕ96ު89ުުުުމަނ ކަންު
ުސިސްޓަމް

5ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ 20ު16.7ު3.3ުުު ގައި.2021ުުުުމެއި
ޖޫންުގައިުހާވެސްޓްުކުރަންފެށުމަށްފަހ1ުުުުު

ުު ނިމިފައިވަނ  އެއްކޮށްު 7ުުހާވެސްޓްކޮށްު
ުު ގައި.ުގަސްތައްުޅައިރުގައ2021ުުުިުޖޫން

ދިމާވި،ު މައްސަލަު ފުލައިގެު ވައިޓްު
ނަމަވެސްުބޭސްުޖަހައިގެންުމިުމައްސަލުަު

ުވަނ ުހައްލުކުރެވިފައި.ުު
ޗައިނ ޒްު

ުޖުކެބެ
ޕައިްޕ120ު89ުުުުމަނ ކަންު

ުސިސްޓަމް
ގައި.2021ުުުުޖޫނ9ުުުުްމުޑުވަށްުކުރެވުނ 25.5ު21.2ު4.3ުުު

ކުރަނ11ުުް ހާވެސްޓްު ގައިު ުުޖުލައިު
އެއްކޮށުްު ކޮށްު ހާވެސްޓްު ފެށުމަށްފަހުު

ުގައި.2021ުުޖުލައ21ުުިނިމިފައިވަނ ު
ޗައިނ ޒްު

ުކެބެޖު
ޕައިްޕ105ު89ުުުުމަނ ކަންު

ުސިސްޓަމް
2021ުުއޮގަސްޓ25ުުުުްމުޑުވަށްުކުރެވުނ 33.6ު25.2ު8.4ުުު

ުު ހާވެސްޓ21ުުުްުގައި. ގައިު ސެްޕޓެމްބަރު
ުކުރަން ކޮށުްުު ހާވެސްޓްު ފެށުމަށްފަހުު

ުު ސެްޕޓެމްބަރ29ުުުއެއްކޮށްުނިމިފައިވަނ 
ުގައި.2021ުު

ޗައިނ ޒްު
ުކެބެޖު

ޕައިްޕ110ު89ުުުުމަނ ކަންު
ުސިސްޓަމް

ކުރެވުނ 37.9ު12ު25.9ުުު ސެްޕޓެމްބަރ20ުުުމުޑުވަށްު
ގައ20ުުުިުގައި.2021ުުުު އޮކްޓޮބަރު

ހާވެސްޓުްު ކުރަންފެށުމަށްފަހުު ހާވެސްޓްު
އޮކްޓޯބަރ31ުުުުކޮށްުއެއްކޮށްުނިމިފައިވަނ ުު

ދިމާލުނ2021ުުުްު ސިސްޓަމާއިު ގައި.ު
ފެނުްު ވާރޭު ތަކުންު ހަލާކުވެފައިވާު ފުރާލުު
ވެހިގެންުގިނަުއަދަދެއްގެުގަސްތައްުވަނ ުު

ުފައި.ުުހަލާކުވެ
1ުުުު-1ުުކޮތަޅުގައ30ު11ުުިުއާލ ުވެލިއުުބްރޮކޮލ ު ކުރެވުނ  5ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުޖަނަވަރ 

2021ުުމެއ4ުުުިުގައި.ުހާވެސްޓުކުރެވުނ ުު
ުގައި.ުބްރޮކޮލ ތަކުގެުސައިޒްުވަރަށްުކުޑަ.ުު

ުކުރެވުނ 0.985ުުުު-0.985ުުކޮތަޅުގައ20ު11ުުިުއާލ ުވެލިއުުބްރޮކޮލ ު ގައި.2021ުުުުމާރިޗ3ުުުުުމުޑުވަށް
ުކުރަނ4ުުް ުހާވެސްޓް ުގައި ފެށުމަށްފަހުުުުުމެއި

ުު ުުހާވެސްޓްކޮށް 11ުުުުނިމުނ  2021ުުމެއި
ުގައި.ުބްރޮކޮލ ުތަކުގެުސައިޒުުވަރަށްުކުޑަ

ރުވުމަށ10.3ު7ު3.3ުުްުުކޮތަޅުގައ12ުުިުުލޯކަލްުުފަތްކޮޕ ު ދަނޑުމަތ ގައިު ގަސްތަކަކު  މިު
ގަސްތަކުގުެު ފަތްކޮޕ ު ކުރެވުނުު ތައްޔާރުު
ގަސްތައްު ބާކ ވެފައިވާު ތެރެއިންު
ބޭނުން ހެއްދުމަށްު ުުގްރ ންހައުސްގައިު
ކްރޮޕެކެވެ.ުު ހަދާފައިވާު ކޮށްގެންު
ރުވާފައިވަނ ުު ގަސްތައްު ގްރ ންހައުސްގައިު
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17ުުމެއިުއާއ6ުުުިުގައި.2021ުުއެްޕރިލ6ުުުްު
ގަސްތަކުނުްު މިު ދެމެދުގައިު އާއިު ޖުލައިު
މ ގެުފަހުނުްު އަދިު ކުރެވުނެވެ.ު ހާވެސްޓްު
ދިމާވުިު ނަގާފައެވެ.ު ވަނު  ގަސްތައްު
މައިގަނޑުުމައްސަލައަކ ުބަގްރާޑާުބަގްސުްު

ުދިުކެބެޖުުވެބްުވޯމްުގެުމައްސަލައެވެ.ުުއަ
 F1ުރެޑިސް

ުހައިބްރިޑުްު
11.4ު9.2ު2.2ުުުުކޮތަޅުގައ55ު30ުުި 17ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ  2021ުުޖަނަވަރ 

މާރިޗ21ުުުްުގައި.ުހާވެސްޓްުކުރަންުފެށ ުު
ުު 28ުުގައިުއަދިުހާވެސްޓޤުކޮށްުނިމުނ 

ުގައި.2021ުުުުމާރިޗްު
ހޯޑެއްދުޫުުމިރުސް

ުމިރުސް
ކޮތަޅުގައ30ު15ުުިު

)ބޮނބުިު
ުކުނޑ ގައުި(

64.3ު
)މިހާތަނަު

ށުްު
ކެނޑުނުުު
ުޖުމުލަ(ުު

56.8ު7.5ުުު ކުރެވުނ  30ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުމާރިޗު
ުކުރެވިފައިވަނ ުު ުހާވެސްޓް ުގަސްތަކުން ގައި.

ކުރަނ8ުުުްުއަދިުު ހާވެސްޓްު ފަހަރު.ު
ުު 29ުުުުފެށިފައިވަނ  ގައި.2021ުުުުޖުލައި

މިހާު ކްރޮްޕގެު ގޮތެއްގައިު މައިގަނޑުު
ސާކަސްޯޕރާު އިރުު އައިު ހިސާބަށްު
ުފަންގަސްުބަލ ގެުމައްސަލަުދިމާވެފައިވޭ.ުު

ހޯޑެއްދުޫުުމިރުސްު
ުމިރުސް

ކޮތަޅުގައ30ު15ުުިު
)ވެލުިު

މިކްސުްު
ުގައިު(

44.7ު
)މިހާތަނަު

ށުްު
ކެނޑުނުުު
ުޖުމުލަ(

35.4ު9.3ުުު ކުރެވުނ  30ުުުުމުޑުވަށްު 2021ުުމާރިޗު
ގައި.ުމިހާތަނަށްުމިރުސްުބިނދެވިފައިވަނ ުު

ފަހަރު.ުހާވެސްޓްުކުރަންުފަށާފައިވަނ 8ުުުު
29ުުުު ގަސްތަކުނ2021ުުުްުޖުލައި ގައި.ު

މައްސަލައަކ ުު މައިގަނުު ފެންނަު
ުފަންގަސްުބަލި.ުުސާކަސްޯޕރަު

ސްވ ޓުްު
ުެޕާޕު

17.3ުުކޮތަޅުގައ63ު24ުުި ރެޑްުސްޓާު
)މިހާތަނަު

ށުްު
ކެނޑުނުުު
ުޖުމުލަ(

2021ުުއޮގަސްޓ23ުުުުްމުޑުވަށްުކުރެވުނ 7.1ު10.2ުުު
ުމިހާތަނަށުްު ުމިގަސްތަކުނ2ުުުްުގައި. ފަހަރަށް

ހާވެސްޓުްު ކުރެވިފައި.ު ހާވެސްޓްު ވަނު 
ުު ފެށުނ  10ުުުުކުރަންު 2021ުުނޮވެމްބަރ

ުގައި.ުު
ބާޑުްުުމިރުސްުު ޔެލޯު

ުޗިލ ު
ޓްރޭގައުިުު-63ު

މުޑުވަށްކުު
ުރެވިފައުިު

-ު-ު-ުު ކުރެވުނު  މުޑުވަށްު 29ުުފުރަތަމަު
ނަމަވެސ2021ުުުްުނޮވެމްބަރުު ގައި.ު

ވަނ ުު މ ދާު ކުރިންު ފެޅުމުގެު ގަސްތައްު
ފަހަރަށުްު ދެވަނަު ކޮނެފައި.ު އޮށްތައްު

2021ުުޑިސެމްބަރ1ުުުުމުޑުވަށްުކުރެވުނ ުު
ފަށާފައެއްު ފަޅަންު ގަސްތައްު އަދިު ގައި.ު

ުނުވޭ.ުު
ު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

51 
 

ުހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަުރ 5.2
ުދުތަކުގެުތެރޭގައިުދަނޑުވެރިކަމުގެުތަފާތުުދިރާސާތަކާއިުތަޖުރިާބތައްުޞަހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގެުމައިގަނޑުުމަގު

ކުރުމާއި،ުދަނޑުވެރިކަމުގެުރަނގަޅުުއުސޫލުތަކުގެުނަމޫނާުމަސައްކަތްތައްުދެއްކުމާއިުއަދިުދަނޑުވެރިކަމުގެުމ ހުންުިބނާކުރުންު

ުހިމެނެއެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގުެުުުކޮށްގެންުކުރާުއާންމުުުިބންުޭބނުންުު،ގެުތެރޭގައިސެންޓަރުންުކުރާުދަނޑުވެރިކަމުގެުދިރާސާތަކާއިުތަޖުރިާބތަކު
މަސައްކަތްތަކާއިުހައިޑްރޮޕޯނިކްސްުދަނޑުވެރިކަމުގެުމަސައްކަތްތައްުހިމެނެއެވެ.ުމިގޮތުންުތަރުކާރ ގެުތަފާތުުާބވަތްތަކުގެުއެކިު

ކޮށްގެންުނެރެވޭުުުކުރުމަށްުތަފާތުުމެތަޑްތައްުބޭނުންުުލްވެރައިޓ ތައްުޓެސްޓްކުރުމާއި،ުވަކިވަކިުާބވަތްތަކަށްުޖެހޭުަބލިތައްުކޮންޓްރޯ

ާބވަތްތައްުު ަބއެއްު ނުހައްދާު އާންމުކޮށްު ރާއްޖޭގައިު އަދިު ކުރެވެމުންދެއެވެ.ު މަސައްކަތްތައްު ދިރާސާު ފަދަު ދެނެގަތުންު ނަތ ޖާު

ދެނެގަތުމަ ނެތްކަންު ނުވަތަު އޮތްކަންު ފުރުސަތުު ހެއްދުމަށްު އުސޫލުންު ވިޔަފާރ ގެު ތަޖުރިާބކުރުމުގެުރާއްޖޭގައިު ކުރެވޭު ށްު

ުމަސައްކަތްތައްވެސްުސެންޓަރުގައިުކުރެވެމުންދެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށްު ސްކޫލްތަކުގެު ޒިޔާރަތްކުރާު ޓްރިޕްތަކުގައިު އެކްސްޕޯޒަރު އަދިު އާންމުންނަށާއިު ޒިޔާރަތްކުރާު ސެންޓަރަށްު މިު
ސޫލުތަކުގެުނަމޫނާުދެއްކުމަށްުކުރެވޭުމަސައްކަތުގެުތެރެއިންުމައުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭނުންކުރުމަށާއި،ުދަނޑުވެރިކަމުގެުރަނގަޅުުއު

ކުރެވުޭު މިގޮތުންު ކުރެވެއެވެ.ު މަސައްކަތްުސެންޓަރުގައިު ހެއްދުމުގެު ާބވަތްތައްު ގިނަު ތަރުކާރ ގެު ހައްދާު އާންމުކޮށްު ރާއްޖޭގައިު

ސްތަކުގެުޕްރެކްޓިކަލްުސެސަންތައްުކުރިއަށުްުކުރުމަށްުހިންގޭުކޯުުސެންޓަރުގައިުދަނޑުވެރިކަމުގެުމ ހުންުތަމްރ ނުުު،މަސައްކަތްތައް

ުގެންދިއުމަށްުޭބނުންުކުރެވެއެވެ.

އެކަންުދެނެގަތުމަށްުކުރެވުނުުު،ުމާފަހ ގެުފަޅޯުދަނޑުތަކުގައިުބައްޔެއްުފެތުރެމުންދާތ ުހއ.ުު 
ުދަތުރުު

ުުމި ކުއްޔަށް ދިގުމުއްދަތަށްު ކުރުމަށްު ދަނޑުވެރިކަންު އުސޫލުންު ވިޔަފާރ ގެު ހއ.އ ،ު މާފަހ ގައިުުުދޯކުރެވިފައިވާު

މައްސަލުަު އެު ފެނިު އަލާމާތްތައްު ަބއްޔެއްގެު ދޮންވެ،ު ފަތްތައްު ގަސްތަކުގެު ފަޅޯދަނޑުތަކުންު ހައްދާފައިވާު
ކަމަށްވާުސ ގަލްުގްރޫޕްު)ޕްރައިވެޓް(ުލިމިޓެޑްގެުުުނުދާތ ،ުއެރަށްުހިންގާުފަރާތްުުހައްލުކުރުމުގައިުކާމިޔާުބުލިބެމުން

ުރ ގެުފަންނ ުއެހ އަށްުއެދިފައިވާތ ުއެުަބލިުދެނެގަތުމަށްުއެރަށަށްުކުރެވުނުުދަތުރެކެވެ.ުފަރާތުންުމިނިސްޓް

މިުދަތުރުގައި،ުރަށުގެުފަޅޯުދަނޑުތައްުމޮނިޓަރުކޮށްުަބލިުދެނެގަތުމަށްުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުފާހަގުަު

ގޮތު ރިޕޯޓެއްގެު ފިޔަވަޅުތައްު ފެންނަު އަޅަންު ކަންތައްތަކާއި،ު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ކުރެވުނުު މައްސަލައިގުެުުުގައިު މިު

ުފޮލޯއަޕްުހެދުމަށްޓަކައިުއިތުރުުދަތުރެއްުކުރުމަށްުރޭވިފައިވެއެވެ.

ުސެންޓަރަށްުޒިޔާރަތްުކުރެއްވިުބޭފުޅުންު 
ުޙަސަނުްުޑރ.ުުުުމިނިސްޓަރުުގައ2021ުުުިއޮގަސްޓ23ުުުްު • ުރަޝ ދު ުއަލްފާޟިލްުުުުއާއިޙުސައިން ުމިނިސްޓަރ ސްޓޭޓް

ުޝަާބޢުމުްުރާހ ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްުއިްބުުންގެޒަމިނިސްޓްރ ގެުއެގްރިކަލްޗަރުޑިވިދު،ުުޝިންުނާޙަސަ
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މިނިސްޓްރ  ޭބފުޅުުުުއަދިު ުުއިސްު ސެންޓަރަށް ުުުުޒިޔާރަތްންު ުުކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖެއަށުްުުުއިތުރުންމ ގެ އިފާޑުންު
ރެޕްރެޒެންު އާއިކަނޑައަޅުއްވާފައިވާު ުުޓެޓިވްު އެމް.ޑ ު ރަޟިއަލްފާއެގްރޯނެޓްގެު ހާރޫންު ދުުުޝ ލްު

ުޓްރެއިނިންުގުުކޯޑިނޭޓާރސްުުއެޓޯލްުުަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.ުމިޒިޔާރަތުގައިުސެންޓަރުގައިުކުރިއްދާުއެގްރޯނެޓް
ހޭގޮތުންނާއިުުހުރިުދަތިތަކާުެބުުކޯހުގެުަބއިވެރިންނާއި،ުއަދިުސެންޓަރުގެުސްޓާފުންނާއިުަބއްދަލުުކުރައްވާުތަނުގައި

 އެހެނިހެންުކަންތައްތަކާުގުޅޭގޮތުންުވާހަކަުދެއްކުނެވެ.ު

ުރާއްޖެއަށްުކަނޑައަޅުވާފައިވާުުބރިޓިސްުއެންަބރސެޑަރުހާރުއެކްސެލެންސ ުކެރޯންުރޮސްލަރުއާއިުއެޭބފުޅާގެ •
ުއެއްރދެންނެވުމާއިުޓުއަުުކުރުމުންުުމަރުހަާބުުވަނަދުވަހުުސެންޓަރަށްުޒިއާރަތ2021ުުްސެޕްޓެންަބރ7ުުުުޓ މްުު

 ދިނުމާއިުސެންޓަރާެބހޭުމައުލޫމާތުުއެރުވުނެވެ.

ސެންޓަރަށްުކުރިުުުގައ2021ުުިއޮކްޓޫަބރ27ުުުުގެުދަރިވަރުންުުތަޖްރިާބުހޯދުމަށ3ުުުުުްހަނިމާދޫުސްކޫލުުގްރޭޑުްު •

 ޒިޔާރަތުގައިުއެކުދިންނަށްުސެންޓަރުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްދާގޮތްުހުލާސާުކޮށްދެވުނެވެ.ުު
ސެންޓަރަށްުކުރިުުުގައ2021ުުިއޮކްޓޫަބރ28ުުުުގެުދަރިވަރުންުުތަޖްރިާބުހޯދުމަށ2ުުުުުްނިމާދޫުސްކޫލުުގްރޭޑުްުހަ •

 ޒިޔާރަތުގައިުއެކުދިންނަށްުސެންޓަރުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްދާގޮތްުހުލާސާުކޮށްދެވުނެވެު.

ނޮވެންަބރ30ުުުުުތަޖްރިާބުހޯދުމަށުްުގެުދަރިވަރުންުކިޔަވަމުންދާުޔުނިޓަކާގުޅޭުގޮތުނ10ުުްހަނިމާދޫުސުކޫލުުގުރޭޑުްު •
ދުވަހުުސެންޓަރަށްުކުރިުޒިޔާރަތުގައިުއެކުދިންނަށްުސެންޓަރުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްދާގޮތްުުުވަނ2021ުުަ

 ހުލާސާުކޮށްދެވުނެވެު.
• ުު 3ުުުުޖަޕާނުގެުދަނޑުވެރިކަމާުގުޅުންހުރި ުުޭބފުޅަކުުސެންޓަރުގެުމަސައްކަތްތައްުަބއްލަވ2ުުުާޭބފުޅުންނާއިުދިވެހި

 ކުރެއްވިއެވެ.ުގައިުޒިޔާރަތ2021ުްޑިސެންަބރ5ުުލެއްވުމަށްުހަނިމާދޫުކައުންސިލްުމެމްަބރުންނާުއެކުު
ފާއިޒް،ުދިވެހިުުުސައިމަންުއަދިުމރ.ުުގައިުއެފް.އޭ.އޯގެުދެޭބފުޅުންުކަމަށްވާުުމރ.2021ުުޑިސެންަބރ8ުުުު •

ދަތުރުފުޅެއްގައި ކުރައްވާު ދެނެގަތުމަށްު ހާލަތުު ދަނޑުވެރިކަމުގެު ޒިޔާރަތްުރާއްޖޭގެު ސެންޓަރަށްު ކުރައްވާ،ުު ު

މަސައްކަތްތައް ަބއެއްު ސެންޓަރުގެު ރޭވިފަހުރިު ކުރިޔަށްު އިތުރުންު ގޮންޖެހުންތަކުގެު ހުރިު ދާގޮތާއިު ކުރިއަށްު
ުފިލުއްވިއެވެ. ކަންތައްތަކާުެބހޭގޮތުންުއޮޅުން

 ދަނޑުވެރިކަންުހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގައިުކުރެވުނުުއާންމުުު 
ު)ޚުލާސާު(މޮންސްޓްރޭޝަންުއަށްުހެއްދިުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވުާުތެރޭގައިުޑެުގުެުއަހަރުުުުވަނ2021ުުުަ

ގަހުގުެުުބާވަތްު
ުއަދަދުު

ުއޭރިއާު
ު)އަކަފޫޓުް(

ުހާވެސްޓްު
)ކިލުޯު
ުއިންު(

ުވިކުނުު
)ކިލުޯު
ުއިންު(

ހާވެސްޓުނުްު
ބޭނުންކުރި/ުު

ުހަލާކުވިު

ުއިތުރުުމައުލޫމާތުު

ވަނަުއަހަރުުރ ްޕލާންޓްުކުރެވުންުފަތްކެޔ25.0ު11.0ު14.00ު2020ުުުޮުު-54ު ފަތްކެޔޮު
ވަނަުޖަނަރޭޝަންގ4ުެުގަސްތަކަކ ުޓިސޫކަލްޗަރގުެު

އިންދުނުުު ގަސްތައްު އަދިު ގަސްތަކެކެވެ.ު
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ދުވަސްވަރުުވާރޭވެހިުކެޔޮވަޅުގަކުގައިުފެންބޮޑުވުެު
ުގިނަގަސްތައްުހަލާކުވެފައިވެއެވެ.ުު

ުތޮޅިމިރުސް )ޕުޯުު
ުޑަންގްު(

ުގައ2021ުުުިމެއ1ުުިމުޑުވައްކުރ ުު 19.4ު23.8 25ު750ު43.2
ުހާވެސްޓްުކުރެވެމުންދަނ ު.

2020ުޖޫނ26ުުްމުޑުވައްކުރ 23ު1000ު44.0ު40.1ު3.9ުުުުގިތެޔޮމިރުސްު
2021ުއޭްޕރ ލ28ުުްކްރޮްޕުނިމިފައިވަނިު

ުޑިއުޓ އަށ19ުުުްުުު–ކޮވިޑުްު ުމުވައްޒަފުން ދުވަސްވަރު
މިގަސްތައްު ގޮތުންު ޖެހުނުު އެކަށ ގެންވުާު ނެރެންު

ސަބަބުންު ނުކުރެވުމުގެު މެނޭޖްު ގޮތެއްގައިު
ފަންގަސްު)އެންތްރޮކްނޯސްުއަދިުލ ފްސްްޕޓްސް(ުު
އަދިުތްރިްޕުއާއިުމައިޓްސްުކޮންޓްރޯލްުނުކުރެވުިު
ލިބިފައެއް ޔ ލްޑެއްު އެކަށ ގެންވާު ުގަސްތަކުންު

ުނުވެއެވެ.ުުު
ުގައިު،2021ުުމެއ1ުުިމުޑުވައްކުރ 3.9ުުު 24.1ު20.2 23ު1000ުގިތެޔޮމިރުސްު

ުހާވެސްޓްުކުރެވެމުންދަނ ު.
2020ުޑިސެމްބަރ28ުުމުޑުވައްކުރ 1.56ުުު 64.14 26ު900ު67.26ުހޯޑެއްދޫމިރުސްު

ު ނިންމާލެވިފައިވަނު  ސެްޕޓެމްބަރ28ުުުކްރޮްޕު
ުގައި.2021ުު

ުު ހާލަތާ އޮފ ހަށުްުކޮވިޑްގެު މުވައްޒަފުންު ގުޅިގެންު
ގަސްތައުްު ބަދަލުތަކާއެކުު ގެނައިު ނެރުމުގައިު

މެނޭޖު ގޮތެއްގައިު ނުކުރެވުމުގުެު އެކަށ ގެންވާު
ހައްލު ލ ފްކާރލްުމައްސަލަު ނުކުރެވުިު ސަބަބުންު

ޔ ލްޑެއުްު އެކަށޭނަު ހަލާކުވުމުންު ގަސްތައްު
ުލިބިފައެއްނުވޭު.

2021ުޖުލައ30ުުިމުޑުވައްކުރ 26ު900ު11.5ު11.5ުުުުުހޯޑެއްދޫމިރުސްު
2021ުއޮކްޓޯބަރ25ުުހާވެސްޓްުކުރަންުފެށުނ ު
ުހާވެސްޓްުކުރަމުންުދަނ ު

2021ުއޯގަސްޓ23ުުްމުޑުވައްކުރ 50ު150ު12.1ު10.9 1.1ުުު (No.438)ޓޮމާޓޯު
2021ުނޮވެމްބަރ8ުުުހާވެސްޓްުކުރަންުފެށުނ ު
ުހާވެސްޓްުކުރަމުންުދަނ ު

2021ުއޯގަސްޓ23ުުްމުޑުވައްކުރ 0.15ުުު 42ު300ު17.3ު17.1 ޓޮމާޓޯު)ފާރމާސްު(
ުހާވެސްޓްުކުރަމުންުދަނ ު

2021ުޖުލައ28ުުިމުޑުވައްކުރ ުު 21.8 25.9 50.7 48ު150ުޑޭސްު(60ުކެބެޖްު)
2021ުނޮވެމްބަރ25ުުވަނ ުު ކްރޮްޕުނިމިފައި

ދުވަސްވަރަކ ުު ދިޔަު ހެޑްފޯމްވަމުންު ގަސްތަކުގެު
ވިއްސާރަ ވުމުނުްު ދުވަސްވަރަކަށް ވަރަށްު

ބައްޔެއްުފެތުރި،ުގިނަގަސްތަކެއްުހެޑުްު ފަންގަސްު
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ފޯމްވުމުގެުކުރިންުއަދިުހެޑްުފޯމްވަމުންުދަނިކޮށުްު
ުހަލާކުވިު.

ުގައިު،2021ުފެބުރުއަރ 14ުުމުޑުވައްކުރ 40.1ުުު 85ު890ު90.4ު50.3ު)ޑާކްުބެލޭު(ުުކަރާ
ުގައި،2021ުުުމެއ16ުުިކްރޮްޕުނިމުނ ު

ކޮވިޑްގެުހާލަތާއިުގުޅިގެންުމުވައްޒަފުންުއޮފ ހަށުްު
ގަސްތައުްު ބަދަލުތަކާއެކުު ގެނައިު ނެރުމުގައިު

މެނޭޖު ގޮތެއްގައިު ނުކުރެވުމުގުެު އެކަށ ގެންވާު
އަދުިު ދަށްވެފައި.ު ޔ ލްޑްު ވަރަށްބޮޑަށްު ސަބަބުންު
ވިޔަފާރިކޮށްފައުިު ސެންޓަރުންު އެދުވަސްވަރުު

ުނުވާތ ުހާވެސްޓްގެުބޮޑުބައެއްުހަލާކުވެފައިު
ުކަރާ ފައިުު ުު)ބަންު
999)ު

ުގައި،2020ުުމާރޗ10ުުްމުޑުވައްކުރ 62.4ުުު 265ު1600ު214.4ު152.0
2021ުުުމެއ16ުުިކްރޮްޕުނިމުނ ު

ކޮވިޑްގެުހާލަތާއިުގުޅިގެންުމުވައްޒަފުންުއޮފ ހަށުްު
ގަސްތައުްު ބަދަލުތަކާއެކުު ގެނައިު ނެރުމުގައިު

މެނޭޖު ގޮތެއްގައިު ނުކުރެވުމުގުެު އެކަށ ގެންވާު
އަދުިު ދަށްވެފައި.ު ޔ ލްޑްު ވަރަށްބޮޑަށްު ސަބަބުންު
ވިޔަފާރިކޮށްފައުިު ސެންޓަރުންު އެދުވަސްވަރުު

 ނުވާތ ުހާވެސްޓްގެުބޮޑުބައެއްުހަލާކުވެފައިު
ުގައިު،2021ުފެބުރުއަރ 22ުުމުޑުވައްކުރ 179.5ުުު 111.9 180ު2500ު291.4ު)ސިރ ުަޕރ ު(ުުކަރާ

ުގައި،2021ުުުމެއ15ުުިކްރޮްޕުނިމުނ ު
ކޮވިޑްގެުހާލަތާއިުގުޅިގެންުމުވައްޒަފުންުއޮފ ހަށުްު
ގަސްތައުްު ބަދަލުތަކާއެކުު ގެނައިު ނެރުމުގައިު

މެނޭޖު ގޮތެއްގައިު ނުކުރެވުމުގުެު އެކަށ ގެންވާު
އަދުިު ދަށްވެފައި.ު ޔ ލްޑްު ވަރަށްބޮޑަށްު ސަބަބުންު
ވިޔަފާރިކޮށްފައުިު ސެންޓަރުންު އެދުވަސްވަރުު

 ނުވާތ ުހާވެސްޓްގެުބޮޑުބައެއްުހަލާކުވެފައިު
2021ުސެްޕޓެމްބަރ1ުުމުޑުވައްކުރ ުު 40.7 96ު112ު112ު71.3ުކަރާު)ސާރނެސްު(

2021ުއޮކްޓޯބަރ16ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު
ވިއްސާރަވެުފެންބޮޑުވެުކަރާތައްުބޮޑުވަމުންުއަދުިު

ުދުވަސްވަރުުގިނަުއަދަދެއްގެުކަރާުހަލާކުވިު
)ކޭ.ވައި.ުުބުސްބ ންސުްު

ުބުޟްު(
2021ުއޮކްޓޯބަރ21ުުމުޑުވައްކުރ 220ު200ު75.7ު70.3ު5.4ުުު

2021ުޖެނުއަރ 21ުކްރޮްޕުނިމުނ ު
ު)ކޭ.ވައި.ުު ބުސްބ ންސް

ުބުޟްު(
ުގައ2021ިޑިސެމްބަރ30ުުމުޑުވައްކުރ 150ު200ު64.8ު62.4ު2.4ުުު

ުގައ2021ިމާރޗ11ުުްކްރޮްޕުނިމުނ ު
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)ކުޭު ބ ންސްު ބުޝްު
ުވައިުބުޝުް(

2021ުުުމާރޗ18ުުްމުޑުވައްކުރ 75.3ު8.4ުުު 300ު300ު83.7
2021ުޖޫނ10ުުްކްރޮްޕުނިމުނ ު

)ކުޭު ބ ންސްު ބުޝްު
ުވައިުބުޝުް(

2021ުޖޫނ7ުުްމުޑުވައްކުރ 5.25ުުު 300ު300ު75.3ު70.05
2021ުއޯގަސްޓ26ުުްކްރޮްޕުނިމުނ ު

)ކުޭު ބ ންސްު ބުޝްު
ުވައިުބުޝުް(

2021ުޖުލައ14ުުިމުޑުވައްކުރ 1.6ުުު 280ު300ު45.7ު44.1
2021ުސެްޕޓެމްބަރ30ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު

އެކަށ ގެންވުާު ނިމުނ ު ކްރޮްޕު އަޅައިގެންު އެފިޑްު
 ޔ ލްޑްުނުލިބިު

)ކުޭު ބ ންސްު ބުޝްު
ު(2ުވައިުބުޝްު

2021ުއޯގަސްޓ24ުުްމުޑުވައްުކުރު 73.1ު2.6ު 75.7 160ު150
2021ުއޮކްޓޯބަރ09ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު

)ކުޭު ބ ންސްު ބުޝްު
ު(2ުވައިުބުޝްު

2021ުއޮކްޓޯބަރ29ުުުމުޑުވައްުކުރު ުު 150ު150ު
ުހާވެސްޓްުކުރަމުންދަނ ު

)ކުޭު ބ ންސްު ބުޝްު
ު(2ުވައިުބުޝްު

2021ުނޮވެމްބަރ24ުުމުޑުވައްުކުރު ުު 50ު150ު
މާނާޅާ ުގަސްތައްުއަދިުހެދެމުންދަނު 

)ނަންބަރުު ބަރަބޯު
395)ު

ުގައި،2021ުުޖުލައ11ުުިމުޑުވައްކުރ 62ު1500ު116.8ު69.7ު47.1ުުު
ުު ުުކްރޮްޕ 31ުުުުނިމިފައިވަނ  2021ުުއޮކްޓޯބަރ
ުގައި.

ުވެޔޮތައްުހެދި،ުމާއަޅާ،ުބަރަބޯުހަރުވާންުފަށާފައިު
މައްސަލަު ބިމުގައިުޖެހޭތަނުންުބަރަބޯުފ ވުމުގެު

ުބޮޑުުވެރައިޓ އެއްު
)ވިންޓަރުު ބަރަބޯު

ުސްކްއިސްުޕ ކޮކުް(
ުގައި،2021ުނޮވެމްބަރ8ުުމުޑުވައްކުރު-ު-ު-108ު1800ު

ުހެދެމުންުދަނ ު.
ުގައ2021ުިމުޑުވަށްުކުރެވުނ 65ު1950ު297.3ު245.1ު52.2ުުު)ޟ ޓްުބަށިުބަށިު

ުގައ2021ުިމާރޗ1ުުްކްރޮްޕުނިމުނ ު
2021ުޖެނުއަރ 14ުުމުޑުވައްކުރ 207ުުު 65ު1950ު838.4ު631.4ުބަށިު)ޝ ޓްުބަށިު(

2021ުޑިސެމްބަރ01ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު
10.12.2021ުކުރެވުނ ުޓްރާންްޕލާންޓ48ު1440ުުުުުްުުބަށިު)ޝ ޓްުބަށިު(

)އެފް ކޯންު 1ުުސްވ ޓްު
ުހައިބްރިޑްު(

ުގައ2021ުުިއޯގަސްޓުްުު 10އޮށްުއިންދ 90ު150ު45.2ު29.4ު15.8ުު
ުނިމިފައިވަނ ުު ުގައ2021ުުިނޮވެމަބަރ29ުުުުކްރޮްޕ

ުގައިު،2021ުުޖެނުއަރ 24ުުކުރިުއިންދ 58ު725ު168.4ުުުުުފަތްކޮޕ ު
ުގައ2021ުުިނޮވެމްބަރ26ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު

ުގައ2021ުުިއޯގަސްޓ24ުުްކުރިުއިންދ24ު120ު27ުުުުިުފަތްކޮޕ ު
ުމިހާރުުފަތްުކެނޑެމުންދަނ ު

ުގައ2021ުުިސެްޕޓެމްބަރ13ުުކުރިުއިންދ48ު240ުުުުުިުފަތްކޮޕ ު
ުގަސްތައްުހެދެމުންުދަނ ު

ފޫޓ10ު100ުުުްުުެޕޝަންފުރުޓްު
ުފެންސްު

ުގައި،2019ުުުޖުލައ8ުުިމުޑުވައްކުރ 26.27ު12.5ު13.77ުުު
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ުު ވަނ  25ުުުުކްރޮްޕުނިމިފައިު 2021ުުއޮކްޓޯބަރ
ުގައި

ފޫޓ10ު100ުުުްުުެޕޝަންފުރުޓްު
ުފެންސްު

ުގައި،2019ުުުޖުލައ8ުުިމުޑުވައްކުރ 26.27ު12.5ު13.77ުުު
ުު ވަނ  25ުުުުކްރޮްޕުނިމިފައިު 2021ުުއޮކްޓޯބަރ

ުގައި
ުގައި،2019ުުުސެންބަރުޑ10ުިމުޑުވައްކުރ 6ު703ު6.8ު5.7ު1.1ުުުުެޕޝަންފުރުޓްު

ުު ފެށ  ކުރަންު 28ުުުުހާވެސްޓްު 2020ުުއޭްޕރ ލް
ުގައި.

ުހައްދަމުންދަނ ުސަރަންޖާއްޔަކަށްުއަރުވައިގެންު
ުގައި،2020ުުުސެްޕޓެމްބަރ20ުުކުރިުއިންދ ު 3.3 300ު23.4ު20.1ު-ުކައްޓަލަު)ކެލާު(

ުގައ2021ުުުުިމާރޗ3ުުުްުހާވެސްޓްުކޮށްުނިމުނ ުު
ުގައި،2020ުުުސެްޕޓެމްބަރ20ުުކުރިުއިންދ 7.5ުު 300ު34.1ު26.6ު-ުކައްޓަލަު)ކެލާު(

ުގައ2021ުުިމާރޗ3ުުްހާވެސްޓްުކޮށްުނިމުނ ު
)ޗާމިނުްު އޮކްރާު

ުސްްޕލެންޑަރު(
ުގައ2021ުިއޮކްޓޯބަރ27ުުމުޑުވަށްުކުރ50ު150ު8.1ު8.1ުުުި

ުގައި،2021ުުުޖެނުއަރ24ުުިކްރޮްޕުނިމުނުު
)ސިޔާމުްު އޮކްރާު

ުސްޓަރުސ ޑްސްު(
ުގައިު،2021ުުއޯގަސްޓ15ުުްމުޑުވައްކުރ ުުު-50ު150ު16ު16ު

ުގައި،2021ުުުނޮވެމްބަރ28ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު
ުގައިު،2021ުުއޯގަސްޓ15ުުްމުޑުވައްކުރ ުުު-50ު150ު24.4ު24.4ުުއޮކްރާު)ސައުތުުސ ު(

ުގައ2021ުިުނޮވެމްބަރ28ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު
)ޗާމިނުްު އޮކްރާު

ުސްްޕލެންޑަރު(
ުގައ2021ުިއޮކްޓޯބަރ27ުުމުޑުވަށްުކުރ50ު150ުުުުުި

ުގައި،2021ުުުޖެނުއަރ24ުުިކްރޮްޕުނިމުނުު
)ސިޔާމުްު އޮކްރާު

ުސްޓަރުސ ޑްސްު(
ުގައިު،2021ުުއޯގަސްޓ15ުުްމުޑުވައްކުރ ުުު-ު-50ު150ުު

ުގައި،2021ުުުނޮވެމްބަރ28ުުކްރޮްޕުނިމުނ ު
ުކްރޮްޕުނިމިުގަސްތައްުނެގިފައިުު-ު-679ު1350ު50.1ުުދޮނަޅަު

ުކާންދިނުމަށްުބޭނުންކުރުމަށްބަކަރިއަށުްު
ުކްރޮްޕުނިމިުގަސްތައްުނެގިފައިުު-ު- 24.1 230ު450ުދޮނަޅަު

ުބަކަރިއަށްުކާންދިނުމަށްުބޭނުންކުރުމަށް
ުކްރޮްޕުނިމިުގަސްތައްުނެގިފައިުު-ު-230ު450ު38ުުދޮނަޅަު

ުބަކަރިއަށްުކާންދިނުމަށްުބޭނުންކުރުމަށް
ުއައިސްފައިުކުރާގަނޑުުު-ު-230ު450ު38ުުދޮނަޅަު

ުު ލަފާކުރެވެނ  ކުރެވޭނެކަމަށްު 2022ުުހާވެސްޓްު
ުގެުޖެނުވަރ ުމަސްތެރޭގައިު
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ުު

ުު
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ުު

 ޕޯލްޓްރ ުއެންޑްުއެނިމަލްުހަސްބެންޑްރ ުޑެމޮންސްޓްރޭޝަންު 

ުބަކަރިުގެންގުޅުނުްު 5.2.4.1

2021ުުުު 29ުުުުވަނަުއަހަރުުޖުމުލަ 11ުުުުަބކަރިުއުފަންވެފައިވެއެވެ.ުއެއ  ގިތެލެވެ.ުމ ގ18ުުުެަބކައްޓާއި
ަބކަރިުވަނ ުމަރުވެފައެވެ.ުަބކަރިުއަދިުގިތެޔޮުހިމަނައިގެންުވިކިފައިވަނު 3ުުގިތެޔޮުުއަދ8ުުުުުިތެރެއިނުްު

16ުުުު 18ުުުުއެވެ.ުވިހޭ ޖުކުރާުގިތެޔޮުސްޓޮކްގެުގިތެޔޮުވަނ ުސެންޓަރުގައިުމެނ2ުުުޭގިތެލުގެުތެރެއިން

ުތެރެއަށްުއިތުރުުކުރުމަށްުޭބއްވިފައެވެ.ު
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ުހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރަށްުލިބުނުުއާމްދަނ ުުު 
ު

ހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގައިުކުރިޔަށްުގެންދާުދަނޑުވެރިކަމުގެުއެކިުޕްރޮގްރާމްުތަކުގައިުހައްދާތަކެތިުު

ު 150,296.50އަށްުއާމްދަނ ގެުގޮތުގައ2021ުުިނޮވެންަބރ30ުުއިނ2021ުުްޖަނަވަރ 01ުުުުވިއްކައިގެންު

ުންސާސްލާރި(ުލިިބފައިވެއެވެ.)އެއްލައްކަުފަންސާސްހާސްުދުއިސައްތަުނުވަދިހަުހަރުފިޔާު/ުފަ

ު

ު
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ުށްފައިވާުދިރާސާުމަސައްކަތްތައްުސެންޓަރުގައިުކޮުުު 
ުތަޖުރިބާުކުރުމަށްުހެއްދުނުުބާވަތްތަކުގެުތަފްސ ލުުތެރޭގައުިުއަހަރުުުުުވޭތުވެދިޔަު •

ގަހުގުެުުވެރައިޓ ުުުު/ބާވަތްު
ުއަދަދުު

ުއޭރިއާު
ު)އަކަފޫޓުް(

ުހާވެސްޓްު
ު)ކިލޯުއިންު(

އެވްރެޖުްު
ު)ގަހަކަށުް(

ުއިތުރުުމައުލޫމާތުު

ުު .1ު-ު-44ު1500ުުޑްރެގަންފުރުޓްު ގާއިމުކުރެވިފައިވަނ  ްޕލޮޓްު ވަނ2010ުުުަުމިު
ޑްރެގަންފުރުޓުްު ރެޑްު މިއ ު އަހަރުއެވެ.ު

 ވެރައިޓ އެކެވެު.
އަހަރުވެފައިވާއިރު،10ުުުމިގަސްތަކުގެުއުމުރުންު .2

މުާުުުގިނަ މިންވަރަކަށްު ރަނގަޅުު ގަސްތަކުގައިު
ުު ހަރުވެފައިވަނ  މިހާތަނަށްު ނަމަވެސްު 3ުުއެޅިު

ުޑްރެގަންފުރުޓެވެ.ުު

މިއ ުމޭވާގަސްުްޕރޮގްރާމަށްުޑްރެގަންފުރުޓްުގަސުްު •52ު3500ު1.5ު0.5ު ޑްރެގަންފުރުޓްު
ލަފާދެއްވާފައިވާތ ،ު މިނިސްޓަރު އުފެއްދުމަށްު

އަމާޒުކޮށްުު އަހަރުގުެުވަނ2017ުުުުައެކަމަށްު
 ގަހުގެުޕްލޮޓެކެވެު.52ުުތެރޭގައިުއަޅާފައިވާު

ވަނަުއަހަރުގ2020ުުުެުގަހެއްގައ5ުުުިުމިުްޕލޮޓްގުެު •
މިު އަދިު ފަށާފައިވެއެވެ.ު މާއަޅަންު ތެރޭގައިު

4ުުގަހެއްގައ3ުުުިުތެރެއިނުްުުުއަހަރުގެުތެރޭގައިުމ ގެ
( 1.5ުޑްރެގަންފުރުޓްު ހަރުވެ،ުުު ކިލޯ(ު

 ދޮންވުމަށްފަހުުކަނޑާފައިވެއެވެު.
މަސައްކަތްުމިގަސް • ބެލެހެއްޓުމުގެު ތައްު

ުމިއަހަރުތެރޭގައިވެސްުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ުސިމްބިޑިއަމްުު-އޯކިޑްު
(Cymbidium) 

ތަޖުރިބާކުރަނުްު •ު-ު-1000ު 431 ހެއްދުންު އޯކިޑްު ސެންޓަރުގައިު
ގައ2015ުުުިުފެބުރުއަރ 11ުުުުފެށުމަށްޓަކައިުު

ުގަހެވެު.50ުުގެނެވިފައިވަނ ުމިވެރައިޓ ގެު
ގަސ131ުުުްުއަހަރުުމިވެރައިޓ ގެުުވަނ2021ުުުުަ .3

 ވެއެވެު.ުުއިތުރަށްުއުފެއްދިފައި
4. ުު މ30ުުުިުމިއަހަރުގެ ނިޔަލަށްު ގެު ނޮވެމްބަރު

ުު އޯކިޑ41ުުުްުވެރައިޓ ގެ ސިމްބިޑިއަމްު ގަސްު
 ވިއްކިފައިވެއެވެު.
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ުމިވެރައިޓި .5 ކާމިޔާބުު، މާހައުލުގައިު ުުރާއްޖޭގެު
ކުރެވޭކަނުްު ގިނަު ގަސްު ހައްދާ،ު ކަމާއެކުު

ުފާހަގަކުރަމެވެު.

ުފެލެނޮޕްސިސްުުު-އޯކިޑްު
Phalenopsis 

23ުުު• 11ުުުު ގެނެވިފައިވަނ 2015ުުުުފެބުރުއަރ  ގައިު
 ގަހެވެު.50ުުމިވެރައިޓ ގެު

ވަނައަހަރުގެުނޮވެމްބަރުމަހުގެުނިޔަލަށ2020ުުްު •
 އެވެު.23ުމިވެރައިޓ ގެުގަސްުހުރިުއަދަދަކ ުު

އިތުރުުު • މިވެރައިޓ ު ތެރޭގައިވެސްު އަހަރުގެު މިު
ނުވެއެވެ.ުު ހޯދިފައެއްު ކާމިޔާބެއްު ކުރުމުގައިު
މުިު ގަހެއްު އެއްވެސްު ވެރައިޓ ގެު މިު ނަމަވެސްު
ުފާހަގުަު ުނުވާކަންވެސް ުމަރުވެފައި ުތެރޭގައި އަހަރުގެ

 ކުރަމެވެ.ުު
ކުރެވުނުުު • މިހާތަނަށްު މައުލޫމާތުންނާއި،ު ހޯދުނުު

ފާހަގަވި ވެރައިޓ އަކ ުުުުތަޖުރިބާތަކުންު މިު ކަމަކ ު
މާހައުލުާު ހޫނުު ރާއްޖޭގެު އުނދަގޫ،ު ގިނަކުރަންު

ުނުގުޅޭުވެރައިޓ އެއްުކަމެވެު.

ު ު–އޯކިޑްު ސިމްބިޑިއަމްުު
ުހައިބްރިޑް

Cymbidium Hybrid 

4ުުު• ު ވެރައިޓ ގެު 10ުމިު ސެންޓަރަށުްުު ގަސްު
ގައެވެ.ުމ2021ުުުިުފެބުރުއަރ 08ުުުުލިބިފައިވަނ ުު

ްޕރޮކެ ުުއަގަސްތައްު ކޮށުްުރ ެޕކްު ކުރުމަށްފަހުު
ދުވަސްތަކެއުްު ނުފޮނުވިު ސެންޓަރަށްު
ހޭދަވެފައިވުމުގެުސަބަބުންުގަސްތައްުސެންޓަރަށުްު
ދަށެވެ.ުު ހާލަތުު ގަސްތަކުގެު ލިބުނުއިރުވެސްު
ުބައްޔެއްު ުހުރި ުގަސްތަކުގައި ުއިރު ުލިބުނު ގަސްތައް
ނުހޯދިުމ ގެތެރެއިނުްު ކާމިޔާބުު ހައްލުުކުރުމުގައިު

ުއެވެު.ގަސްުމަރުވެފައިވ6ުެ

ުޑެންޑްރޯބިއަމްުނޯބިލްުުުު–އޯކިޑުްު
Dendrobium Nobile 

13ުުު• ު ވެރައިޓ ގެު 10ުމިު ސެންޓަރަށުްުު ގަސްު
ގައެވެ.ުމ2021ުުުިުފެބުރުއަރ 08ުުުުލިބިފައިވަނ ުު

ކޮށުްު ެޕކްު ކުރުމަށްފަހުު ްޕރޮކުޔަރު ގަސްތައްު
ދުވަސްތަކެއުްު ނުފޮނުވިު ސެންޓަރަށްު
ށުްުހޭދަވެފައިވުމުގެުސަބަބުންުގަސްތައްުސެންޓަރަ

 ލިބުނުއިރުވެސްުގަސްތަކުގެުހާލަތުުދަށެވެު.
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ވަނ ުު • ހާލަތުު މިގަސްތަކުގެު މިހާރުު ނަމަވެސްު
 ރަނގަޅުވެ،ުއާުކުރިުލައިުހެދެންުފަށާފައެވެު.

• ުު ވެރައިޓ ގެ މިު އިތުރަށ3ުުުްުމިހާތަނަށްު ގަސްު
ުއުފެއްދިފައިވެއެވެު.

ު
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 ު
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ުގަހުގުެުުވެރައިޓ ުުބާވަތްު
ުއަދަދުު

ުއޭރިއާު
ު)އަކަފޫޓުް(

ުހާވެސްޓްު
ުކިލޯއިންު(ުު

ުވިކުނުުު
)ކިލޯއިންު

)ު

ހާވެސްޓުު
ނުްު

ބޭނުންކުރިު
/ުު

ު ހަލާކުވިު
ު)ކިލޯއިނުް(

ުނޯޓްު

ތައިލެންޑުްުުފޭރުު
ުވެރައިޓ ުއެއްު

1.8ުުުު-19.0ުުބިމުގައ6ުި 2ުުުުބިމުގައިުގަސްތައްުއިންދުނ  2019ުުފެބްރުއަރ 
ުފަށާފައިވަނ ުު ުކަނޑަން ުމޭވާ 2019ުުއޭްޕރިލ2ުުުްުގައި.

ުު ބަރުދަނަކ  އެވްރެޖްު ފޭރެއްގެު ކިލޯ.0.4ުުުުގައި.ު
ފޭރުުު މައްސަލައަކ ު ދިމާވާު ގޮތެއްގައިު މައިގަނޑުު
ފޭރުުު ލައްތަކެއްޖަހާު ފަންގަސްު ސްޓޭޖުގައިު ހަރުވާު

ުފ ވާންުފެށުން.ުު
އަހަރުުގަސްތަކުގައިުވެލިުބަނޑެުހާޑުްުުވަނ2020ުުުަ

ުބޮޑަށުްު ުވަނ ުވަރަށް ުގަސްތައް ުފަހުން ުކުރެވުނު ްޕރޫން
ހަލާކުވެފައި.ުއަދިުދެުފަހަރެއްގެުމަތިންުބައެއްުގަސުްު
ވާނ ުރިޕްލޭސްުކުރެވިފައި.ުއަދިުގަސްތައްުބަލިކޮށުްު

ުހުންނާތ ުފޭރުުހަރުކުރުންުވަނ ުހުއްޓާލެވިފައި.ުު
ުބަ ުއެއްފަހަރު ުމަހ3ުުުުއުސުްުމަހަކު ުއެއް ުދެމަހުން އަދި

ުޔުނިގްރޯުކާނާުގަސްތަކަށްުދެވޭ.ުު
ތައިލެންޑުްުުކުންނާރުު

ުވެރައިޓ އެއްު
27.7ުުބިމުގައ9ުި

)މިހުާު
ތަނަށުްު

ކެނޑުނުުު
ޖުމްލަު
ުއަދަދުު(

-ު7.4ުުު 15ުުުުބިމުގައިުގަސްތައްުއިންދުނ  2019ުުއޭްޕރިލް
މޭވާގުެު ކެނޑުނުު ގަސްތަކުންު މިު މިހާތަނަށްު ގައި.ު
ކަނޑަނުްު ވާނެ.ުމޭވާު ޖުމުލަުއަދަދުުހިމަނާލައިފައިު

ުމައިގަނޑ2019ުުުުުއޮކްޓޯބަރ28ުުުުފަށާފައިވަނ ުު ގައި.
ކޮކާފަނ ގުެު މައްސަލައަކ ު ދިމާވާު ގޮތެއްގައިު

ހަ ކުންނާރުު އަދިު ކުރިނުްުމައްސަލަތައްު ރުވުމުގެު
ގިނުަު ޖައްސާ،ު ވާލުު އަދިު މައްސަލަ.ު ވަނދުވުމުގެު

ުއަދަދެއްގެުކުންނާރުތައްުހަލާކުުކޮށްފައިހުރޭ.ުު
ްޕރޫންކޮށްފައިވޭ.10ުުުުު މަތިންުގަސްތައްު ފަހަރެއްގެު
ުމަރުވެފައި.9ުުުު ުވަނ  ުމިހާރު ުއެއްގަސް ުތެރެއިން ުގަހުގެ

ގިނުްު ގަސްު ކުންނާރުު ހަދައިގެންު ލޭޔަރިންު އެއާު
ުނުފައިބާތ ުުކުރު ުމޫ ުނަމަވެސް ުފެށުނު، ުމަސައްކަތް މުގެ

ކާމިޔާބުުނުވެފައި.ު ުމިުމަސައްކަތްުވަނު 
ުބައުސުްު ުއެއްފަހަރު ުމަހ3ުުުުމަހަކު ުއެއް ުދެމަހުން އަދި
ުޔުނިގްރޯުބޭނުންކުރެވޭ.ުު

ލޯކަލުްުުއަތަ
ުވެރައުޓ ު

ގައި.2019ުުުުޖުލައ2ުުުިުބިމުގައިުގަސްތައްުއިންދުނ ުުު-ު-4.8ުުބިމުގައ5ުި
މޭވާގެުޖުމުލުަުމިހާތަނަ ކެނޑުނުު ގަސްތަކުންު ށްުމިު
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ހިމަނާ ކަނޑަނުްުއަދަދުު މޭވާު ވާނެ.ު ލައިފައިު
ުގައި.2020ުުުފެބްރުއަރު 18ުފަށާފައިވަނ ު

ުބައުސުްު ުއެއްފަހަރު ުމަހ3ުުުުމަހަކު ުއެއް ުދެމަހުން އަދި
ުޔުނިގްރޯުބޭނުންކުރެވޭު.

ލޯކަލުްުުއަންނާރުު
ުވެރައިޓ ު

ގައި.2019ުުުުޖުލައ2ުުުިުބިމުގައިުގަސްތައްުއިންދުނ ުުު-ު-ު-ުބިމުގައ10ުި
ުު ފަށާފައިވަނ  އަޅަންު 3ުުުުމާު ގައި.2020ުުުުމާރޗް

އޮގަސްޓުްު ފަށާފައިވަނ ު ހަރުވާންު މާު ނަމަވެސްު
ުކުރެވިފައެއްުނުވޭ.2021ުުުު ުހާވެސްޓް ުގައި.ުއަދިުމޭވާ

މައްސަލައަކު  މައިގަނޑުު ދިމާވާު ގަސްތަކަށްު
މައްސަލަ ފަންގަސްބަލ ގެު މަހަކުުުސާކަސްޯޕރާު ު.

ުު ބައުސް މަހ3ުުުުުއެއްފަހަރުު އެއްު ދެމަހުންު އަދިު
ުޔުނިގްރޯުބޭނުންކުރެވޭު.

ލޯކަލުްުުލިނބޯު
ުވެރައިޓ ު

3ު2ު ގަސުްުު
ުު/ ބިމުގައިު

1ު ގަސުްުު
ުހަންބުރ ގައިު

މުޑުވަށްު-ު-ު- ގަސްތައްު ތައްޔާރުުުުމިު ވަޅުު ުުކުރުމަށްު
އެޅައި،ު ދިއްގާފަތްު ހިކިު ވަޅުތަކަށްު ކުރުމަށް،ު

ތައްޔާރުުޔުނިގްރޯުު ފަސްގަނޑުު ވަޅުގެު ުުއެއްކޮށްު
ސެްޕޓެމްބަރ6ުުުކުރުމަށްފަހުުގަސްތައްުރުވާފައިވަނ ުު

ޑިސެމްބަރ2021ުުުު މ2021ުުުިުގައި.ު ގައިު
ުއަޅަންުފެށިފައިވޭ.3ުުުގަސްތަކަށްުބައުސްު

ލޯކަލުްުުލިނބޯު
ުވެރައިޓިު

ހަދައިގެނުްުު-ު-ު-ުބިމުގައ4ުި ލޭޔަރިންު އެއާު ގަސްތަކަކ ު މިު
ގަސް ގަސްތައުްުއުފައްދާފައިވާު ބިމުގައިު ތަކެއް.ު

ުު 18ުުުުރުވާފައިވަނ  ގަސްތައ2021ުުުްުޖޫން ގައި.ު
ކުރުމަށްުބަކަރިުގުއިުބޭނުންުކުރެވިފައިވޭ.ުުުުމުޑުވަށް

ޔާރާމިލާުު އެއްފަހަރުު މަހަކުު 16:16:16ުުއަދިު
ުގަސްތަކަށްުބޭނުންކުރެވޭު.

ބާބަޑޮސްުުޗެރ 
ުޗެރ 

ުުު-ު-ު-ުބިމުގައ1ުި އެއާުލޭޔަރިން އުފައްދާފައިވުާުމިުގަހަކު  ހަދައިގެންު
ުު ރުވާފައިވަނ  ގަސްު ބިމުގައިު ޖޫނ18ުުުްުގަހެއް.ު

މުޑުވަށ2021ުުުް ގަސްތައްު ބަކަރުިުުުގައި.ު ކުރުމަށްު
ބޭނުން އެއްފަހަރުުުުުގުއިު މަހަކުު އަދިު ކުރެވިފައިވޭ.ު
ުގަސްތަކަށްުބޭނުންކުރެވޭ.16:16:16ުުުުޔާރާމިލާު

ސުރިނާމްުުޗެރ 
ުޗެރ 

ގަސްތަކަކ ު-ު-ު-ުބިމުގައ7ުި ކޮށްގެނުްުމިު މުޑުވަށްު އޮށުންު ު
ގަސްތައުްު ބިމުގައިު ގަސްތަކެއް.ު އުފައްދާފައިވާު

ުު 12ުުުުރުވާފައިވަނ  ގަސްތައ2021ުުުްުމާރިޗު ގައި.ު
ވަޅު ޔުނިގްރުޯުުުތައްޔާރުުުމުޑުވަށްކުރުމަށްު ކުރުމަށްު

ޔާރާމިލުާު އެއްފަހަރުު މަހަކުު ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރުު
ުމިުގަސްތަކަށްުދެވޭ.16:16:16ުުު

އުފައްދާފައިވުާުުުމިުގަހަކ ުއޮށުންުމުޑުވަށްު-ު-ު-ުބިމުގައ1ުިު-ުމެންޑަރިންު ކޮށްގެންު
ުު ރުވާފައިވަނ  ގަސްު ބިމުގައިު ޖޫނ18ުުުްުގަހެއް.ު
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މުޑުވަށ2021ުުުް ގަސްތައްު ބަކަރުިުުުގައި.ު ކުރުމަށްު
އެއްފަހަރުުު މަހަކުު އަދިު ބޭނުންކުރެވިފައިވޭ.ު ގުއިު

ުު.ގަސްތަކަށްުބޭނުންކުރެވ16:16:16ުުޭޔާރާމިލާު
އިންޑިއާުުފޭރުު

ުމުޑުވަކެއްު
މުޑުވަށްުު-ު-ު-ުބިމުގައ2ުި އޮށުންު ގަސްތަކަކ ު ުމިު ކޮށްގެނުްުު

ުގަސްތައްުރުވުނ ުު ުބިމުގައި ުގަސްތަކެއް. އުފައްދާފައިވާ
30ު ުު 2020ުނޮވެމްބަރު ގަސްތައުްުު ގައި.ު

ވަޅު ޔުނިގްރުޯުުުތައްޔާރުުުމުޑުވަށްކުރުމަށްު ކުރުމަށްު
ޔާރާމިލުާު އެއްފަހަރުު މަހަކުު ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރުު

މިުގަސްތަކަށްުދެވޭ.ުމިުގަސްތަކުގައ16:16:16ުުުިު
ުގައި.2021ުުުުނޮވެމްބަރ1ުުމާުއަޅަންފަށާފައިވަނ ު

ު

މިނިސްޓްރ ންުހިންގާުއެކިުޕްރޮގްރާމްތަކާުގުޅިގެންުހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގައުިު 5.3
ުސައްކަތްތައުްުކޮށްފައިވާުމަު

ުސްުއަދިުހިޔާދޭުބޮޑެތިުގަހާއިުއެހެނިހެންުގަސްުއުފެއްދުންު.މޭވާގަު 
 ުމޭވާގަސްުއަދިުއެހެނިހެންުގަސްުު

މިހާރުުުުބާވަތްު
ުހުރިވަރުު

މިމުއްދަތުުު
ތެރޭގައުިު
ުމަރުވިު

މުޑުވައުްު
ކުރެވުނުު/ުު
ުވެލިބަދެވުނުު

މިމުއްދަތުުގައުިު
އުފެއްދުނުުު

ުއަދަދުު

މިމުއްދަތުގައުިު
އާންމުންނަށުްު
ބެހުނުުގަހުގުެު

ުއަދަދުު

މިނިސްޓްރ ގުެު
ނޯޓަށުްު

ދޫކުރެވުނުުު
ުގަހުގެުއަދަދުު

ުއިތުރުުތަފްސ ލްު

ގަސްތ500ު160ު02ު141ުަު-60ުުޖަނބުރޯލްު ހުރިު ުުއްމިހާރުު
ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު

ުނޮވެންބަރުމަހުއެވެު.
ުު-03ުު-ު-20ު21ުުއަންނާރުު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައި.ުު

ުު-03ުު-ު-20ު7ުުލުނބޯު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު
އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު

ުހެދިފައި.ުު
ުު-43ުު-ު-ު-10ުުއަތަުދަނޑިު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައި.ުު

ުު-02ުު-ު-25ު8ުުއަނބު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު
އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު

ުހެދިފައި.ުު
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ޑްރެގަންފުރުު
ުޓް

4ު2ު-ު-ު-ު-ުު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު
އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު

ުހެދިފައިު.
ުު-10ު28ުު-15ު3ުުމޭބިސްކަދުރުު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައިު.

ުު-ު-ު-ު-8ު4ުުއަލ ބުޚާރ  ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު
އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު

ުހެދިފައިު.
ުު-75ުު-ު-10ު9ުުފޭރުު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައިު.

ގަސްތަު-ު-52ު2ު210ު52ުުސަބުދެލިު ހުރިު ުުއްމިހާރުު
ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު

ުނޮވެންބަރުމަހުއެވެު.
4ު2ު75ު30ު05ު35ުުުރުއް ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައިު.

ުު-ު-ު-ު-ު-15ުުގްލެރެސ ޑިއާު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު
އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު

ުހެދިފައިު.
ުު-ު-ު-ު- -10ުުރާނބާު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައިު.

ގަސްތަު-25ު25ު02ުު-10ުުބިލެތްު ހުރިު ުުއްމިހާރުު
ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު

ުނޮވެންބަރުމަހުއެވެު.
ުު-04ުު-ު-ު-17ުުސ ގްރޭޕްސްު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު

އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު
ުހެދިފައިު.

ުު-05ުު-ު-ު-15ުުބިލިމަގުު ހުރ ު 2ުުގަސްތައްު
އުސްކޮށުްުފޫޓަށްު ވުރެު

ުހެދިފައިު.
ހަނިމާދުޫުު-250ު230ު01ުު-230ުުހިތިު ގަސްތަކަކ ު މިު

އިންދުމަށްުުު މަގުތަކުގައިު
އުފައްދާފައިވުާު
ުގަސްތަކެއްު.
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ގަސްތ06ު103ުަު-7ު2ު285ުުބަނބުކެޔޮު ހުރިު ުުއްމިހާރުު
ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު

ުޑިސެމްބަރުމަހުއެވެު.
ގަސްތ200ުަު-20ު30ު250ު250ުުމުރަނގަު ހުރިު ުުއްމިހާރުު

ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު
ުޑިސެމްބަރުމަހުއެވެު.

ގަސްތ34ު2ުު75ު07ު62ުަުފަތްކެޔޮު ހުރިު ުުުއްމިހާރުު
ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު

ުސެްޕޓެމްބަރުމަހުއެވެު.
ގަސްތ157ުަު-40ު30ު250ު250ުުމަލްބެރ ު ހުރިު ުުއްމިހާރުު

ލެވުނ ުު ކޮތަޅަށްު
ުޑިސެމްބަރުމަހުއެވެު.

ުހިކަނދިފަތްު
ު

19ު- - 23 04ު- -ު

ުމޫނިމާ
ު

60ު- - 61 01ު- -ު

ުހުސްނުހ ނާު
ު

17ު- - 19 02ު- -ު

ުއެލޯވެރާު
ު

240ު- - 100 01ު- -ު

ުރަންމާުގުލޭނޫު
ު

-ު- - 02 02ު- -ު

ު

ުސެންޓަރުގައިުއުފެއްދުނުުއަލޯވެރާުއަދިުކެކްޓަސްގަހުގެުތަފްސ ލުު 
ު

ުމިހާރުުހުރިުއަދަދުުުމަރުވިުއަދަދުުުވިކުނުުއަދަދުުުއަލަށްުއުފެއްދުނުގަސްުުވައްތަރުު
60ުބޮޑެތ5ުުިު-100ުުއަލޯވެރާު

180ުކުދުިު
ު)ޭޕރަންޓްު(ުު 10ު5 -25ުުކެކްޓަސްު ުބޮޑު ުގަސް

ުކުދ50ުުުި

ުތުތައްުރުގައިުކުރެވުނުުކުދިުކުދިުމަރާމާުސެންޓަުުު 
• ުު ޕްރޫފް އިންސެކްޓްު ނާސަރ ގެު ދަަބރުޖަހައިުުތަރުކާރ ު ހޮޅިތަކުގައިު ދަނގަނޑުު ހުރިު ހިފެހެއްޓުމަށްު ނެޓްތައްު

ުކުރެވުނެވެ.ުޅިުއެޅުމާއިުގާފޮޅުުއުސްކުރުމުގެުމަސައްކަތްހޮުހަލާކުވެފައިވާތ ުއަލުން
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ވެލްޑްތައްު • ހޮޅިތަކުގެު ސްޓްރަކްޗަރގެު ފުރާޅުގެު ނާސަރ ގެު ތަރުކާރ ު ވިއްސާރައިގައިު ގަދަު ހުޅަނގުގެު
ކަނޑައިގެންގޮސްުިބނދި،ުފުރާޅުގެުޕޮލިތ ންުހަލާކުވުމުން،ުސްޓްރަކްޗަރގެުހޮޅިތައްުއަލުންުވެލްޑްކޮށްުފުރާޅުގައުިު

ުޕޮލިތ ންުޖެހުނެވެު.
ުގުދަންުއިމާރާތުގެުފުރާޅުުފޫވެއްޓިފައިވާތ ުއެުއިމާރާތުގެުފުރާޅުގެުޓިނުުަބދަލުކުރެވުނެވެު. •
ޖަހައިުއަދިުފެންވަޅެއްުެބހެއްޓުމާއިުސޯލާުޕަންޕްުއިންސްޓޯލްުުުއަޅައި،ުފެންމުޑިުުދަނޑުގައިުފެންވައިރުުުރުއް •

ުކުރެވުނެވެ.
ފަހަރެއްގެުމަތިންުމާރާމާތުުކުރެވުނެވެ.ު)ިބނދިފައިވާުފިލާތައްތައްުނެއްޓުމާއ2ުުުުިަބކަރިކޮށ ގެުޑެގްުއަދިުފެންސުްު •

ުއަލުންުފިލާޖެހުންު(

 ކުރެވުނެވެ.ުުެބހެއްޓުމަށްޓަކައިުުސްޓޭންޑްތައްުތައްޔާރުއޯކިޑްުނާސަރ ގައިުގަސްު •

• ުު ކުރުމަށްޓަކައިުޓިނުތައްުނައްޓައިުފައްތަރުުުުގެުފުރާޅުންުފެންލ ކުވާުމައްސަލަުހައްލ1ުުުއެކޮމޮޑޭޝަންުްބލޮކް
 ޮބޑުކޮށްުއަލުންުޓިނުުޖެހުނެވެު.

ުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ސެންޓަރުގެުސްޓާފުންގެުސައިކަލްތައްުވެއްދުމަށްުޕާކިންުގަރާޖެއްުހެދުމު •
 

ުޕްލާންޓްުޕްރޮޓެކްޝަންުއަދިުކަރަންޓ ންުކުރުމުގެުމަސައްކަތްު 5.4

ުގަސްގަހާގެހިުއެތެރެކުރުންުއަދިުބޭރުކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުންު 
ހުއްދ916ުުުަުހުއްދަުވަނ ުޕްލާންޓްުޕްރޮޓެކްޝަންުޔުނިޓްއިންުދޫކުރެވިފައެވެ.ުމ ގެުތެރެއިނ929ުުުްުމިއަހަރުތެރޭގައުިު

ގޮތުގައެ ހުއްދައިގެު ކުރުމުގެު އެތެރެު ގަސްު ވަނ ު ުުދޫކުރެވިފައިު އެއ  ސިސްޓަމުްުވެ.ު އޮންލައިންު އެގްރިކަލްޗަރު
ުު މެދުވެރިކޮށްުުއެޕްލިކޭޝަން ހުއްދައިގެ ކުރުމުގެު އިންޕޯޓްު ުުގަސްގަހާގެހިު އަދިުއާުުުހުއްދ854ުުަގޮތުގައި ފޯމްު އިު

ފަރާތަކަށ6ުުުްުއުިުގަސްުޭބރުކުރުމުގެުހުއްދައިގެުގޮތުގަފަރާތަކަށެވެ.62ުުުުމެއިލްގެުޒަރިއްޔާއިންުހުއްދައަށްުއެދިފައިވުާު
މ ގެުއިތުރުންުފަރާތަކަށްުދޫކުރެވިފައެވެ.3ުުުުއަދިުރުއްުއެތެރެުކުރުމުގެުހުއްދަުވާނ ުުުުވެއެވެ.ުުހުއްދަުދޫކުރެވިފައި

ުފަރާތަކަށްުދޫކުރެވިފައެވެ.4ުުފައިދާހުރިުދިރޭުސޫފާސޫތްޕާއިުފަނިފަކުސާުއެތެރެކުރުމުގެުހުއްދަވަނ ު

ުގަހާއިުގަހުގެުއެކިުަބއިތައްުއެތެރެކޮށްުއަދިުޭބރުކުރުމުގެުހުއްދަު)ޚުލާސާ(

ހުއްދަދެވުނުުުުހުއްދަުދެވުނުުބާވަތްު
ފޯމުގުެު
ުޢަދަދުު

 923ުއިމްޯޕޓް

6ުުއެކްސްޯޕޓް
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3ުުރުއް

 

ރުށްގަސްުއެއްރަށުންުއަނެއްރަށަށްުގެންދިއުމުގެުއިއުތިރާޒެއްުނެތްކަމުގެުލިޔުންުދެވުނުުު 
ުފަރާތްތައްު

ު

މަސައްކަތް ކުރެވޭު ރަށްރަށުގައިު ގުޅިގެންު މަސައްކަތްތަކާއިު އެކިު އިޖްތިމާޢ ު އަދިު ުުުުސިނާޢިު ރުއްގަސްުކުރުމަށް
ުު ފަރާތްތަކުންުުުގެންދަންުޖެހެއެވެ.ުމިުގޮތުންުމިުމަސައްކަތްުކުރާުނެގުމާއިުއެއްުރަށުންުއަނެއްރަށަށްުރުއްގަސް

ުު ުުފަރާތަކަށްުރުއްގަސްުއެއްރަށުންުއަނެއްރަށ18ުުައެދިގެން،ުމިުއަހަރުގެުމިހާތަނަށް ތިރާޒެއުްުގެންދިއުމުގެުއިއުށް
އާުގުޅިގެންުކުރެވުޭުނެތްކަމުގެުލިޔުންވަނ ުދެވިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތަކ ުއެންވަޔަރަންމަންޓްުޕްރޮޓެކްޝަންުއެޖެންސ 

ުމަސައްކަތެކެވެ.ު

 ޓާރޯުލ ފްުބްލައިޓްއަށްުރެސިސްޓެންޓްުމުޑުވަކެއްުފޯރުކޮށްދިނުންު 
ދުގައިުޞަޤުރާއްޖޭގެުގިނަުރަށްތަކެއްގެުއަލަުދަނޑުތަކަށްުޓާރޯުލ ފްުްބލައިޓްުޖެހިުމިކަމަށްުހައްލެއްުހޯދުމުގެުމަ

ކުރެވުނެވެ.ުމިުމަޝްވަރާތަކުގެުތެރެއިންުކެންޔާގެުުުުމަޝްވަރާދުނިޔޭގެުއެކިުގައުމުތަކުގެުރ ސާޗްުފެސިލިޓ ސްތަކާއި
މިަބ ވަނ ު ޔުނިވާސިޓ "އިންު ފްރެންޑްސްު އަލަުުއްޔަށް"ކައިމޯއިު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްުުުުއިގެރެސިސްޓެންޓްު މުޑުވަކެއްު

އެއްަބސްވެފައެވެ.ުމިގޮތުންުމިހާރުުކުރިއަށްުދަނ ުމިމުޑުވައްުހޯދުމަށްުމާލިއްޔަތުުގާނޫނާއިުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންު

ުގައެވެ.2022ުުޖަނަވަރ ޕްރޮކިއުމަންޓްުމަސައްކަތެވެ.ުމިމުޑުވައްުލިޭބނެކަމަށްުލަފާކުރެވިފައިވަނ ު

 އައްޑޫސިޓ ގައިުރ ޖަނަލްުކަރަންޓ ންުފެސިލިޓ އެއްުޤާއިމްކުރުންު: 
ެބހޭުކަރަންޓ ނުގެުނިޒާމެއްުޤާއިމްކޮށްުުުދިވެހިރާއްޖޭގައިުގަސްގަހާގެއްސާއި،ުމަސްމަހާމެއްސާއިުއެހެނިހެންުޖަނަވާރާ

ގޮތުންުއައްޑޫސިޓ ގައުިުކުރުމަށްވަނ ުރާވާފައެވެ.ުމިުުހިންގުމުގެުދަށުންުރ ޖަނަލްުކަރަންޓ ންުފެސިލިޓ އެއްުޤާއިމް
މިނިސްޓްރ އާއިުދެމެދުުވަނ ުއެމް.އޯ.ޔޫުގައުިު ރ ޖަނަލްުކަރަންޓ ންުފެސިލިޓ އެއްުޤާއިމްކުރުމަށްުއައްޑޫސިޓ އާއިު

ކުރެވިފައެވެ.ުއަދިުމިުމަޝްރޫޢުުކުރިއަށްުގެންދިޔުމަށްުމިނިސްޓްރ ންުދޫކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުފައިސާވަނ ުުުުސޮއި

ުކުރެވިފައެވެ.ުއިުހަވާލުއައްޑޫުކައުންސިލްއާ

މިުފެސިލިޓ ުއަދިުމިވަގުތުުޤާއިމްުކުރެވިފައިނުވިުނަމަވެސްުމޯލްޑިވްސްުކަސްޓަމްސްުސާވިސްގެުއެހ ތެރިުކަމާއެކުު
މިދަނ ު މިނިސްޓްރ ންު މިވަގުތުވެސްު ޚިދުމަތްު ކަރަންޓ ންގެު ަބދަރުންު ވައިގެު ަބއިނަލްޢަޤްވާމ ު އައްޑޫގެު

ުފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.ުު
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ުޕްލިކޭޝަންުތަޢާރަފްކޮށްުޚިދުމަތްުފެށުންުކަލްޗަރުއޮންލައިންުސިސްޓަމް'ުއެު'އެގްރިު 
ނޭޝަނަލްުސިންގަލްުވިންޑޯުޕްރޮޖެކްޓްގެުދަށުންުމިުމިނިސްޓްރ ގެުއެގްރިކަލްޗަރުޑިވިޝަންގައިުުކުރެވެމުނުްު

ަބދަލުކުރުމަށްޓަކައި އަކަށްު ސާވިސްު އޮންލައިންު މަސައްކަތްތައްު އާއިުުއަންނަު އޮފްުުުމިމިނސްޓްރ ު މިނސްޓްރ ު

މިުއޮންލައިންުފައެވެ.ުުއެގްރިކަލްޗަރުއިންފޮމޭޝަންުސިސްޓަމްއެއްުއުފައްދާުުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއާއިުގުޅިގެން
ދެމުންގެންދާު ސެކްޝަނުންު މިު މެދުވެރިކޮށްު ުސިސްޓަމްު އަދުިު، އިމްޕޯޓްު ަބއިތައްު ގަހުގެު ގަސްގަހާގެއްސާއިު

އިމްޕޯޓް ކުރަންޖެހޭުލިޔެކިއެކްސްޕޯޓް،ުދިރޭުޖަނަވާރުު ޙިދުމަށްތަކަށްު އަދިުކަރަންޓ ންު އެކްސްޕޯޓްު އަދިު ޔުމުގެުު

ަބދަލުވެގެ އޮންލައިންކޮށްު މަސައްކަތެއްު ހުރިހާު ގުޅޭު ކަމާއިު މިު އެޕްލައިކޮށްު އޮންލައިންކޮށްު ުުންުމަސައްކަތްތަކަށްު
މަކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުކުރ ގައިުހަުުދިޔައެވެ.ުއޮންލައިންުޕޯޓަލްުއާއިުމުވައްޒަފުންުބޭނުންކުރާުޕޯޓަލްުވަނ ުއަދާ

ދިމާވަމުންުދިޔަުމައްސަލަތައްުހައްލުކޮށްުއާއްމުންނަށާއިުމިނިސްޓްރ ގެުމުވައްޒަފުންނަށްުފަސޭހަުއިންޓަފޭސްއެއްު

ުކުރަމުންުދާނެއެވެ.ުގަޅުނކުރެވިފައެވެ.ުމިޕޯޓަލްއަށްުދިމާވާުމައްސަލަތައްުހައްލުކޮށްުއިތުރަށްުރަުވަނ ުޤާއިމް

ުންޑްުޑިޒ ސްުކޮންޓްރޯލުުއަދިުމެނޭޖްކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުޕެސްޓްުއެު 
ގަސްގަހާގެއްސަށްުދިމާވާުއެކިުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމަށްުމިއަހަރުގައިވެސްުމަސައްކަތްތަކެއްުވަނ ުކުރެވިފައެވެ.ު

ކޮންޓްރޯލްުކުރުމަށްުމިުމަޑިުއުޅުޭުރުއްގަހަށްޖެހޭުއެންމެުޮބޑުުއެއްުމައްސަލަުކަމުގައިވާުކޮކަނަޓްުހިސްޕިޑްުބ ޓްލުްު
އެކިުރަށްުރަށަށްުޒިޔާރަތްުކޮށްުމައުލޫމާތުުއެއްކުރެވިުއަދިުކަމާއިޭބހޭުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންންވާުފަންނ ުމައުލޫމާތުުު

ކުރެވުނުުރަށްތަކުގައިުމިމަޑިުއާއިުއަދިުމިުމަޑިުކޮންޓްރޯލްުކުރެވޭނެުުުވާނެއެވެ.ުއަދިުދަތުރުުުކުރެވިފައިުުހިއްސާ
ުމައުލޫމާތުުރައްރަށުގެުކައުންސިލްުތަކަށާއިުރަށުގެުއާންމުުދަނޑުވެރިންނާއިުއަދިުއާންމުުފަރުދުންނަށްުވާނ ުުގޮތުގެ

ުވެ.ދެވިފައެ

ުކުރުމަށްުބޭސްުދޫކުރެވުނުުފަރާތްތައްު ހިސްޕިޑްުބ ޓްލްުކޮންޓްރޯލްު 
ުދެވުނުުފަރާތްުުއަދަދުުުބޭހުގެުވައްތަރުު

ުއުނގޫފާރުުކައުންސިލްުރ.50ުުުމެޓްރ ޒިއަމްުެޕކެޓްު

ުމޫސާުއިބްރާހިމްުދ ދ 10ުުުުމެޓްރ ޒިއަމްުެޕކެޓްު

 

ު
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އެކިުބަލިތައްުމެނޭޖްކުރުމަށްއެދިުކުރެވިފައިވާުރިކުއެސްޓްތަކާއިުގުޅިގެންުކުރެވުނުުު 
ުމަސައްކަތްތައްު

މައްސަލައިގުެު
ުބާވަތް/ބަލިު

ުކުރެވުނުުމަސައްކަތްުުއެދުނުުފަރާތްު

ހުވަނިުކޮންޓްރޯލުްު
ުކުރުންު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުބ.ުތުޅާދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރުާު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުށ.ުފުނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުނ.ުކުޑަފަރ ުކައުންސިލްގެުއިދާރާު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުބ.ުކެންދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރުާު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުހދ.ުނޭކުރެންދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރުާު

ކާޅުުު ވާލާއިު
ުމެނޭޖްކުރުމަށްު

ކައުންސިލްގެުއިދާރުާު ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުފަންނ ުުފުވައްމުލައްުސިޓު 

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުގދ.ުތިނަދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާު

ުއެނިމަލްުރިެޕލަރުޑިވައިސްުފޯރުކޮށްދެވުނުުުޞަލާޙްުޝިހާބު،ުމ.ުނިރުުު

ބަލުިު ގޮތްނޭގޭު
ުދިރާސާކުރުމަށްު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުކައުންސިލްގެުއިދާރާުފުވައްމުލައްުސިޓު 

ުމެންގޯުސ ޑްުވ ވިލްގެުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރެވިފައިުށ.ުމާއުނގޫދޫުކައުންސިލްުގެުއިދާރުާު

ހުދުކޫޑުިު
ުމެނޭޖްކުރުމަށްު

300ުުުުުހއ.ުމޮޅަދޫުކައުންސިލްުގެުއިދާރާު ފަންނ  އާއިު ޓްރެްޕސްު ސްޓިކ ު މަޢުލޫމާތުުުޔެލޯު
ުހިއްސާކުރެވުނުު

މަޢުލޫމާތ60ުުުުުުހދ.ުމަކުނުދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާު ފަންނު  އާއިު ޓްރެްޕސްު ސްޓިކު  ޔެލޯު
ުހިއްސާކުރެވުނުު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުހދ.ުނޮޅިވަރަންފަރުުކައުންސިލްގެުއިދާރާު

ބ ޓްލުްު ހިސްިޕޑްު
ުކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުރ.ުވާދޫުކައުންސިލްުގެުއިދާރާު

ުފަންނ ުމައުލޫމާތުުހިމެނޭެޕކޭޖެއްުޙިއްސާކުރެވުނުުުރ.ުއަލިފުށިުކައުންސިލްުގެުއިދާރާު

50ުުރ.ުއުނގޫފާރުުކައުންސިލްގެުއިދާރާު ުު ފަންނ ު އާއިު މެޓްރ ޒިއަމްު މަޢުލޫމާތުުުެޕކެޓްު
ުހިއްސާކުރެވުނުު
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10ުުމޫސާުއިބްރާހިމްުދ ދ ،ުމ.ުނިއުޓަންު މަޢުލޫމާތުުުު ފަންނ ު އާއިު މެޓްރ ޒިއަމްު ެޕކެޓްު
ުހިއްސާކުރެވުނުު

ުުުނ.ުކެނދިކުޅުދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާ ކުރެވި ދަތުރުު ކޮންޓްރޯލްރަށަށްު ފަންނ ުު ބަލިު ކުރުމުގެު
ުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރެވުނުު

ުރުކުމަޑިު
50ުުސްުއެއަރޯޕރޓްސްުކޮމްެޕނު މޯލްޑިވް މަޢުލޫމާތުުުު ފަންނ ު އާއިު މެޓްރ ޒިއަމްު ެޕކެޓްު

ުހިއްސާކުރެވުނުު

ު

ުވަނަުއަހަރުގެުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުގުޅިގެންުތ.ުކަނޑޫދޫއަށްުދެވުނުުތަކެތިު:2021ުު 
ުގަރޑްުުޔާޑ1ުް

ުއެކު(ުޕެނަލްއާއިުސޯލާ)ުރިޕްލަރުއެނިމަލ1ުް

ުގަރޑްުުޔާޑް 1

ުނ މްކޭކްުުޕެކްޓ5ް 

ުކޮމްޕޯސްޓްުުވަރމިުޕެކެޓ5ް 

ުދިޔާ()ުބ ޓ ުފުޅ1ުި

ު( ހިކި)ުބ ޓ ުޕެކެޓ1ުް

ުޓްރެޕްުުސްޓިކ ުުޔެލޯުޕެކ1ުް

ުޓްރެޕްުުސްޓިކ ުުބލޫުޕ ސ3ުް

ުމޮލަސްކިސައިޑްުއޯގަނިކްުޕެކެޓ1ުް

ުފާޓިލައިޒަުރުސ ވ ޑްުފުޅ2ުި

ުޓްރެޕްުސްޓިކ ުޑައުންުފްލައ290ުި

 (100ml)ުއޮއިލްުނ މ290ުް

ު
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ުވެޓެރިނަރ ުސާވިސަސްު 5.5

ުދިރޭުޖަނަވާރުުއެތެރެކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުންު 
ުު ފޯމުުމިސެކްޝަނަށްުލިިބފައިވެއެވެ.ުތިރ ގައ1649ުުުިމިމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުދިރޭުޖަނަވާރުުއެތެރެކުރުމަށްުއެދި

ދިރޭުޖަނަވާރުުއެތެރެކުރުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުހުށަހަޅާފައިވާުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުުު، މިވަނ ުމިސެކްޝަނަށްުލިިބފައިވާ

ުދިރޭުޖަނަވާރުުއެތެރެކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވާުހުއްދަތަކުގެުތަފުޞ ލެވެު.

ުުހުއްދަދެވުނުުުހުއްދަުދެވުނުުބާވަތްުު
ުފޯމުގެުޢަދަދުު

5ުުއަސްު

1073ުުޕެޓްުދޫނިު

129ުުކޯލިުދޫނިު

419ުުމ ރުުފެނުގައިުއުޅޭުދިރޭުސޫފާސޫފިު

2ުުމުސަޅުުުު

2ުުަބމްަބލްބު ު

2ުުފާނަު

ުދިރޭުޖަނަވާރުުއެކްސްޕޯޓުކުރުމަށްުވެޓެރިނަރ ުސެޓިފިކެޓްުދޫކުރުންު 
ުުުުދިރޭުޖަނަވާރުުއެކްސްޕޯޓް ފަރާތަކުންުއެދިފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުންުޖަނަވާރުތަކުގެުޗެކަޕ14ުުުްުކުރުމުގެުހުއްދައަށް

 ހެދުމަށްފަހުުއެތަކެއްޗަށްުވެޓެރިނަރ ުސެޓްފިކެޓްުދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ުޖަނަވާރުުފާމުުއަދިުޕެޓްުޝޮޕްުރަޖިސްޓަރ ކޮށްދިނުންު 
ުު ށްުއެދިުހުށަހަޅައިފައެވެ.ުކުރުމަުުފަރާތަކުންުވަނ ުޖަނަވާރުުގެންގުޅޭތަންުރަޖިސްޓަރ 73ުުމިމުއްދަތުގެުތެރޭގައި

ުުުުމ ގެ 56ުުުުތެރެއިން ކޮށްދ ފައިވާއިރު ރަޖިސްޓަރ ު ހަމަނުވާތ 10ުުުުފަރާތެއްު ޝަރުތުު ވަނ ު ފޯމުު ފަރާތެއްގެު
ުުކޯލިުފާމުުރަޖިސްޓްރ 02ުުުއަސްުކޮށިުއަދ01ުުުިު،  ޕެޓްދޫނިުފާމ42ުުްޕެޓްުޝޮޕް،11ުުުުާބތިލުކޮށްފައެވެ.ުމިގޮތުނުްު

ުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ުވިލިމާލޭުވެޓެރިނަރ ުޚިދުމަތްު 5.6
ގައިުވިލިމާލޭގައިުހުރިުމިނިސްޓްރ ގެުފިޝަރ ޒްުޓްރެއިނިންުސެންޓަރުގައިުވެޓެރިނަރ ުޚިދުމަތްދ2019ުުުޭުޖަނަވަރ 10ުުުު

މަތްުދިނުމުގައިުތަނެއްުޤާއިމުކޮށްުހުޅުވުނެވެ.ުމިތަނަކ ،ުގޭގެއަށްުގޮސްގެންުކުރިންުދެމުންދިޔަުމޯަބއިލްުވެޓެރިނަރ ުޚިދު
ކުރިމަތިވަމުންދިޔަުއުނދަގޫތައްުޙައްލުކުރުމުގެުގޮތުންުޤާއިމުކުރެވުނުުތަނެކެވެ.ުމިތަނުގައިުޕެޓްުޖަނަވާރަށްުއާންމުކޮށްު
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ޖެހޭުަބލިތަކަށްުފަރުވާކުރުން،ުކުއްލިުހާލަތްތަކަށްުފަރުވާކުރުން،ުވެކްސިންޖެހުން،ުމައިކްރޯޗިޕުލެއްވުންުއަދިުއެމެޖެންސު 

 އާއިުއެހެނިހެންުކުދިުސަރޖަރ ތައްުކުރެވެއެވެު.ސަރޖަރ 

އެހެންނަމަވެސްުއަމިއްލަުަބއެއްުފަރާތްތަކުންުޕެޓްުޖަނަވާރަށްުޭބސްފަރުވާގެުޚިދުމަތްދިނުމަށްުވެޓެރިނަރ ުކްލިނިކްުމިހާރުު
ުޤާއިމުކޮށްފައިވ2022ުުުާުޖަނަވަރ 1ުުުުޤާއިމުކޮށްފައިވާތ ،ުު ުމިމިނިސްޓްރ ން ުވިލިމާލޭގައި ުފެށިން ވެޓެރިނަރ ުސާވިސްއިނުްުއިން

ުޕެޓްުޖަނަވާރަށްުޭބސްފަރުވާގެުޚިދުމަތްދިނުންުރަސްމ ގޮތުންުހުއްޓައިލުމަށްވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެު.

ނޮވެންަބރުގެުނިޔަލަށްުމިނިސްޓްރ ންުދ ފައިވާުވެޓެރިނަރ ުޚިދުމަތުގ18ުުުެއިނ02ުުުްުތިރ ގައިުމިވަނ ުމިުއަހަރުުޖެނުއަރ ުު

ުތަފާސްުހިސާެބވެ.ު

 ވިސަސްުތަފާސްހިސާބްުވެޓަރިނަރ ުސާު 
 ހިދުމަތުގެުބާވަތްު އަދަދުު ހިދުމަތުގެުއަގުު ޖުމްލަު)ުރުފިޔާު(

އެންޓިަބއޮޓިކްުު 30 100 3000
 އިންޖެކްޝަންޖެހުންު

ކޮމްޕްކްލިކޭޓެޑުްު 16 300 4800
 ސަރޖަރ ކުރުންު

ަބލިވެގެންުޑޮކްޓަރަށްުު 686 150 102900
 ދެއްކުންުު

 ހޭނެއްތުންު 81 150 12150
ުބޅަލުގެުކަންފަތްުު 70 100 3500

 ސާފުކޮށްދިނުންު
 އެނ މާ 5 100 500
ުއައި.ވ ުފްލުއިޑްުށްޖަނަވާރަ 74 100 7400

 ދިނުންު
 މައިކްރޯޗިޕުުލައްވައިދިނުން 2 100 200

 އެހެނިހެންުކުދިުސަރޖަރ  174 100 17400
ފިރިހެންުބޅާުނުވިހާުު 238 200 47600

 ސަރޖަރ ކުރުންު
އަންހެންުބޅާުނުވިހާުު 88 250 22000

 ސަރޖަރ ކުރުންު
 ވެކްސިންުޖަހައިދިނުންު 237 100 23700



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

77 
 

 

ު

ު

ުޖަނަވާރަށްޖެހޭުބަލިތަކަށްުފާރަވެރިވުމުގެުޕްރޮގުރާމްުހިންގުންު 
ުޕްރޮގްރާމަކ ުު • ުޖަނަވާރަށްުމި ުއެއްކުރުމާއި ުހިސާުބ ުތަފާސް ުއެކިއެކި ުޭބނުންވާ ުފާރަވެރިވުމާ ުަބލިތަކަށް ޖަނަވާރަށްޖެހޭ

ތަމްރ ންު ތަފާތުު ޭބނުންވާު ގެންގުޅުމަށްޓަކައިު ޖަނަވާރުު އިތުރުންު ހެދުމުގެު ޓެސްޓްު ަބލިަބއްޔަށްު ޖެހޭު
ކުރުމަށްުހިންގާުޕްރޮގްރާމެކެވެ.ުުުޔާރަތްފޯރުކޮށްދިނުމުގެުއިތުރުންުޖަނަވާރަށްުފަރުވާދިނުމަށްުދަނޑުތަކަށްުޒި

ުކުރެވުނެވެ.ުރަށަކަށްުއެނިމަލްުޑިޒ ސްުސާވެލެންސްުދަތުރ13ުުއެގޮތުންުމިުއަހަރުުޖުމްލަު
.ހުޅުދުއްފާރު،ުރ،  ދެުބރިުދޭތެރެުވާދޫުުމާކުރަތު،ުރ.ުުނޭކުރެންދޫ،ުރ.ުުވައިކަރަދޫ،ުހދ.ުުޅައިމަގު،ުހދު.ުުއެއ ުށ.

ކުނަހަންދޫުއަދިުސިކްސްސެންސެސުްުުުލ.ުުކަލައިދޫ،ުުއިސްދޫު،ުލ.ުުމާންދޫ،ުލ.ުުގަން،ުލ.ުުމިނާވަރު،ުލ.ުުނ.
 ލާމެވެ.

ުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސާވިސްގެުފާރަގެމުަު 
ވެޓެރިނަރު  • ކުއްތާތަކަށްު ގެންގުޅޭު ފާރަގެމާގައިު ހިންގާު ހުޅުލޭގައިު ސާވިސްއިންު ޕޮލިސްު މޯލްޑިވްސްު

ޕޮލިސްު ސަރވިސްއާުދެމެދުުހަދާފައިވާުފަހުމުނާމާގެުދަށުންުުުޙިދުމަތްދިނުމަށްުމިމިނިސްޓްރ އާއިުމޯލްޑިވްސްު
ުުމިއަހަރުގެުތެރޭ  ، ހަރެއްގެުމަތިންުމިުހިދުމަތްވަނ ުދެވިފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުންުަބއްޔަށްުފަރުވާކުރުމާއިުފ7ުުަގައި

ުރޫޓ ންުޗެކަޕްހެދުމާއިުަބލިުކުއްތާގެުއެމަޖެންސ ުސަރޖަރ ވެސްުކޮށްފައިވައެވެ.ު
ު

ުކުރުވުމުގެުހަފުތާުފާހަގަކުރުންުުބައިނަލްއަޤުވާމ ުއޭ.އެމް.އާރު.ުއަށްުހޭލުންތެރި 
• 2015ު "އެންޓިމައިކްރޯިބއަލްުު ަބއިނަލްއަޤުވާމ ު ޖަމިއްޔާއިންު ސިއްހަތުު ދުނިޔޭގެު ފެށިގެންު އިންު

ންަބރުުމަހުގެުމިއަހަރުުނޮވެުު،ކުރުވުމުގެުހަފުތާއެއްުފާހަގަކުރަމުންުގެންދާތ ުުރެސިސްޓަންސް"ުއަށްުހޭލުންތެރިު
18–ުު24ުުުު 24ުއަށްުމިހަފުތާުފާހަގަކުރުމުގެުގޮތުންުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުހެލްތާުގުޅިގެންުނޮވެންަބރުުމަހުގެ

ުވަނަދުވަހުުޓ ވ ުޕްރޮގުރާމެއްގައިުަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.ު

ު

ުޢާއްމުންނަށްުފޯރުކޮށްދޭުޚިދުމަތްތައްުއޮންލައިންކޮށްުދޭންުފެށުންު 
ކުރުމުގެުގޮތުންުދިރޭުޖަނަވާރުުއެތެރެކުރުމަށާއި،ުުުއެގްރިކަލްޗަރުއޮންލައިންުސިސްޓަމްު)އޭ.އޯ.އެސް(ުތަޖުރިާބ •

ުުޭބރުކުރުމަށްުހުއްދަުދިނުމުގެުޚިދުމަތް،ުއެސިސްޓަމްުމެދުވެރިކޮށްުއޮންލައިންކޮށްުދޭންުފަށާ 2021ުފައިވަނ 
ުއޭ.އޯ.އެ ުކޮޅުގައެވެ.ުނަމަވެސް ުފުރަތަމަ ުއަހަރުގެ ުއިފުތިތާޙުކޮށުްުވަނަ ުއޮންލައިންުު،ސްުރަސްމ ކޮށް އެގްރިކަލްޗަރ

ުު ދުމަތްވެސްުވަނ ުޚިސިސްޓަމްު)އޭ.އޯ.އެސް(ުއިންުޖަނަވާރުުފާމުުއަދިުޕެޓްުޝޮޕްުރަޖިސްޓަރ ކޮށްދިނުމުގެ
ުމިއަހަރުުފައްޓާފައެވެ.ު

ު

ކުއްލިުހާލަތުގައިުފަރުވާު 21 200 4200
 ދިނުންުު

 އިއުތަނައިޒްުކުރުން 1 400 400
 ޖުމްލަު 249،750
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ުދަނޑުބިންުލިސްޓްުކުރުންު 5.7
2021ުުުު ދަފްތަރުގައި ދަނޑުވެރިންގެު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާު މިނިސްޓްރ ގައިު ނިޔަލަށްު އަހަރުގެު ދިރިއުޅޭުވަނަު މ ހުންު
ުު 84ުުުުޖުމްލަ ުުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުުުުދަނޑުވެރިންުލިސްޓ7612ުުްރަށަކުން ރަށަކުނ3ުުުްމިގޮތުންުމިއަހަރުުމުޅިންުއަލަށް

ުސްޓުުކުރެވިފައިވެއެވެ.ދަނޑުވެރިންުދަނޑުވެރިންގެުދަފްތަރުގައިުލ47ުިޖުމްލަު

ުޖުމްލަު ުއަންހެންު ފިރިހެންު ުރަށްު ުއަތޮޅުު

16ު 7ު  ހއ ހޯރަފުށިު 9

3ު 3ު  ހއ އުލިގަމުު 0

1ު 1ު  ހއ ދިއްދޫު 0

120ު 48ު  ހއ ބާރަށްު 72

125ު 36ު  ހުދ ކުމުންދޫު 89

175ު 89ު  ހުދ ނޮޅިވަރަންފަރުު 86

179ު 106ު  ހުދ ވައިކަރަދޫު 73

114ު 53ު  ށ ކަނޑިތ މުު 61

142ު 68ު  ށ ނަރުދޫު 74

114ު 36ު  ށ ގޮއިދޫު 78

24ު 9ު  ށ ބިލެއްފަހިު 15

124ު 64ު  ށ ފޯކައިދޫު 60

391ު 181ު  ށ މިލަންދޫު 210

1ު 1ު  ށ ކޮމަންޑޫު 0

4ު 3ު  ނ ވެލިދޫު 1

203ު 59ު  ނ ކެނދިކުޅުދޫު 144

3ު 3ު  ނ ޅޮހި 0
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6ު 4ު  ނ ުފޮއްދޫ 2

3ު 3ު  ނ މާޅެންދޫު 0

2ު 1ު  ރ އަނގޮޅިތ މުު 1

3ު 2ު  ރ ރަސްގެތ މުު 1

4ު 1ު  ރ މަޑުއްވަރ ު 3

16ު 8ު  ރ އަލިފުށިު 8

37ު 13ު  ރ މާކުރަތުު 24

68ު 31ު  ރ ފައިނު 37

52ު 24ު  ބ ކަމަދޫު 28

3ު 2ު  ބ ކެންދޫު 1

57ު 29ު  ބ ކިހާދޫު 28

2ު 2ު  ބ މާޅޮސް 0

32ު 21ު  ބ ގޮއިދޫު 11

3ު 2ު  ބ ކުޑަރިކިލުު 1

18ު 13ު  ބ ހިތާދޫު 5

3ު 2ު  ބ ދަރަވަންދޫު 1

1ު 1ު  ބ ތުޅާދޫު 0

1ު 1ު  ބ. ފުޅަދޫު 0

41ު 13ު  ޅ އޮޅުވެލިފުށިު 28

5ު 4ު  ޅ ނައިފަރުު 1

764ު 386ު  ުކ ކާށިދޫު 378
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6ު 4ު  ުކ ގުރައިދޫު 2

4ު 2ު  އުއ ފެރިދޫު 2

920ު 463ު  އުއ ތޮއްޑޫ 457

1ު 1ު  އުއ ހިމަންދޫު 0

4ު 4ު  އދ ދިގުރަށްު 0

1ު 1ު  އދ ހަންޏާމ ދޫު 0

3ު 2ު  ުވ ކެޔޮދޫު 1

2ު 2ު  ުވ ފެލިދޫު 0

51ު 24ު  ފ ނިލަންދޫު 27

89ު 20ު  ފ މަގޫދޫު 69

5ު 1ު  ފ ބިލެއްދޫު 4

42ު 16ު  ފ ދަރަންބޫދޫު 26

2ު 2ު  ުދ ކުޑަހުވަދޫު 0

71ު 40ު  ތ ކިނބިދޫު 31

14ު 8ު  ތ އޮމަދޫ 6

257ު 130ު  ތ ވޭމަންޑޫު 127

1ު 1ު  ތ ގުރައިދޫު 0

13ު 4ު  ތ ބުރުނ ު 9

32ު 22ު  ތ ތިމަރަފުށިު 10

460ު 276ު  ލ ގަންު 184

713ު 332ު  ލ އިސްދޫ 381



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

81 
 

2ު 2ު  ލ ފޮނަދޫު 0

1ު 1ު  ލ ހިތަދޫު 0

393ު 184ު  ލ ކަލައިދޫު 209

142ު 80ު  ލ ދަނބިދޫު 62

1ު 1ު  ލ ކުނަހަންދޫު 0

3ު 2ު  ގއ ކޮލަމާފުށިު 1

39ު 17ު  ގއ ކޮނޑޭު 22

20ު 6ު  ގއ ދާންދޫު 14

289ު 132ު  ގއ ނިލަންދޫު 157

226ު 84ު  ގއ މާމެންދޫ 142

66ު 14ު  ގއ ވިލިނގިލިު 52

1ު 0ު  ގުދ ފިޔޯރ ު 1

74ު 45ު  ގުދ ވާދޫު 29

128ު 57ު  ގުދ ގައްދޫު 71

152ު 52ު  ގުދ ހޯޑެއްދޫު 100

6ު 4ު  ގުދ ތިނަދޫު 2

11ު 7ު  ގުދ ރަތަފަންދޫު 4

32ު 0ު  ގުދ މަޑަވެލިު 32

29ު 6ު  ގުދ ނަޑެއްލާ 23

274ު 107ު  ުޏ ފުވައްމުލަށްު 167

137ު 91ު  ސ މ ދޫ 46
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28ު  ސ ހުޅުދޫު 14 14

ުހިތަދޫު 0 3 3 ުސ

ުމަރަދޫު 0 1 1 ުސ

ުފޭދޫު 0 3 3 ުސ

ުޖުމްލަު 4014 3598 7612

ު

ުދަނޑުބިމުގެުއަދަދުުއަދިުބޮޑުމިންުުުދަނޑުވެރިންގެުދަފްތަރުގައިުލިސްޓުކުރެވިފައިވާު 
ުއަތޮޅުު ޖުމްލަުދަނޑުބިންތައްު ބޮޑުމިންު)ހެކްޓަރުނުް(

28.37ު 150ު  ހއ

19.96 600ު  ހުދ

71.36 1040ު  ށ

5.44 219ު  ނ

4.95 151ު  ރ

7.88 185ު  ބ

1.54 52ު  ޅ

71.10 770ު  ުކ

30.14 925ު  އުއ

0.41 5ު  އދ

0.07 5ު  ުވ

4.24 187ު  ފ

0.06 2ު  ުދ
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10.70 357ު  ތ

203.65 1726ު  ލ

25.55 653ު  ގއ

35.11 544ު  ގުދ

14.83 286ު  ުޏ

28.10 169ު  ސ

30.03 17ު
ކުންފުނިތައް/ކޯެޕރޭޓިވްސް/ޖަމްޢިު

 އްޔާ

ުމުޅިުޖުމްލަު 8043 593.49

 ރަށްތަކެއްުނުހިމެނޭނެއެވެ.ފަޅުދޫކޮށްފައިވާު މ ގެުތެރޭގައިުދަނޑުވެރިކަންުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރ ންުކުއްޔަށް

ު

ުގަހުގެުނާސަރ ުރަޖިސްޓްރ ކުރުންު 
ވަނަުމާއްދާގެު)ކ(ގައިުނޭޝަނަލ5ުުުް)ގަސްގަހާގެހިުޙިމާޔަތްކުރުމުގެުޤާނޫނު(ގ2011/12ުުުެުޤާނޫނުުނަންަބރުުު

ހުރިކަމާއި،ުފެތުރުންުރިޕޯޓުކުރުމާއި،ުޕްލާންޓްުޕްރޮޓެކްޝަންުއޯގަނައިޒޭޝަނުގެުމަސައްކަތުގެުތެރޭގައިުޕެސްޓުްު
ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓްު )ދަނޑުހައްދާު އެު ގަސްގަހާގެއްސާއިު ހެދެމުންދާު މަޤުޞަދުގައި،ު މައިގަނޑުު ކުރުމުގެު

ސަރަޙައްދުތަކާއި،ުނަރސަރ ތަކާއި،ުަބގ ޗާތަކާއި،ުގްރ ންހައުސްތަކާއި،ުލެޯބރެޓަރ ތައްުހިމެނޭގޮތުން(،ުވަލުގައިު
ގަސްގަހާގެއްސާ ގަހުގެުހެދޭު ގެންދެވޭު އަނެއްތަނަށްު އެއްތަނުންު ނުވަތަު ހުންނަު ބެހެއްޓިފައިު ރައްކާކޮށްު އި،ު

ޙާޞިލް މަޤުޞަދުު މަސައްކަތުގެު އެު ހިމެނޭއިރު،ު ަބލާފާސްކުރުންު އުފެއްދުންތައްު ކުރުމަށްޓަކައި،ުުުުަބއިތަކުގެު

ުު ޤާނޫނުގެ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެު ދ34ުުަގަސްގަހާގެހިު )ށ(ގެު އަދިު )ހ(ު މާއްދާގެު ޤަވާއިދުވަނަު ުށުންު އަމުރު،ުު،
ޖަދުވަލު،ުނޯޓިސްުނުވަތަުމެނުއަލްުހެދުމުގެުާބރުުމިނިސްޓަރަށްުލިިބގެންވާތ ،ުގަސްގަހާގެހިުޙިމާޔަތްކުރުމުގެު

ުު 5ުުުުޤާނޫނުގެ ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(ގ34ުުުުެވަނަުމާއްދާގެު)ކ(ުއަށްުރިޢާޔަތްކޮށްުއަދިުއެޤާނޫނުގެ
ުުދަށުންުގަހުގެުނާސަރ ުހިންގަންުޭބނު 1ުުުުންވާުފަރާތްތަކަށްުނާސަރ ުރަޖިސްޓްރ ުކުރުމަށް 2019ުއޮގަސްޓް

ުވަނަުދުވަހުުވަނ ުުހުޅުވާލާފައެވެ.

ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(ުގެުދަށުންުގަހުގެުނާސަރ 34ުުުުކުރުމުގެުޤާނޫނުގެުުުުއަދިުގަސްގަހާގެހިުޙިމާޔަތް

އެކުލަވާލެވިފައެުުރަޖިސްޓްރ  އުސޫލެއްވަނ ު ހިންގުމުގެު ުުކުރުމާއި،ު ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދޭނ  ނާސަރ ު ގަހުގެު 2ުުވެ.ު
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ުު ރެޖިސްޓްރ ުކުރުމަށްު-އަހަރުުދުވަސްހަމަވުމުން،ުގަހުގެުނާސަރ ުރ 2ުު)ދޭއް(ުއަހަރުުދުވަހުގެުމުއްދަތަށެވެ.

ުއަލުންުހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

23ުުލަށުްުގެުނިޔ2021ުުުަގައިުހުޅުވާލެވުނުުފަހުން،2019ުުުުއޯގަސްޓ1ުުުްުގަހުގެުނާސަރ ުރަޖިސްޓްރ ުކުރުމަށުްު
)ހަތަރު(4ުުުުމިގޮތުންުމިއަހަރުުމުޅިންުއަލަށުްު(ުފަރާތަކުންުވަނ ުގަހުގެުނާސަރ ުރަޖިސްޓްރ ުކޮށްފައެވެ.ުުތޭވ ސް)

ުފަރާތަކަށްުގަހުގެުނާސަރ ުރަޖިސްޓްރ ުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅާއުިުު# ހިންގާު ނާސަރ ު
ުރަށްު

ބުނާސަރ ުހިންގާުއަތޮޅާއުިު
ުރަށްު

ުހައްދާުބާވަތްު

10,000ުުހއ.ކެލ1ުުާ
ބަގ ޗާގަސްު،ރަށްުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

އާއިުމޭވުާު ބާވަތުގެުގަސްު، މޭވާުއާއިުތަރުކާރު 
ު ގަސް

14000ުުހއ.ކެލ2ުުާ
ބަގ ޗާުގަސް،ުރަށްފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު
ތަރުކާރ ގުެު އާއިު މޭވާު ރުއް،ު ގަސް،ު ބާވަތުގެު

ުބާވަތްތައްު.
ުބަގ ޗާުގަސ20,000ުުްުހދ.ނޮޅިވަރަންފަރ3ުުު

182,986ުުށ.މެދުކުނބުރުދ4ުުޫ
ުބާވަތުގުެު ުއެކި ުބޭނުންވާ ުކުރުމަށް ުފެހި ުރަށް ރުއް،

ުގަސް،ުތަރުކާރ ުއަދިުމޭވާުގަސްު
ުބަގ ޗާުގަސް،ުމޭވާުގަސ4,000ުުްުށ.ފ ވަށ5ުުް
ުބަގ ޗާުގަސ5,376ުުްުށ.ފ ވަށ6ުުް
ުބަގ ޗާުގަސ2000ުުްުށ.ފ ވަޢ7ުުް

6,000ުުށ.ގައްލައިދ8ުުޫ
ގަސް،ުރަށުްު އާއިުމޭވާ،ުބަގ ޗާު ރުއް،ތަރުކާރު 

ުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކިުބާވަތުގެުގަސްު
ުބާވަތުގެުގަސ1,654ުުްުނ.މިލަދ9ުުޫ ުއެކި ުބޭނުންވާ ުކުރުމަށް ުރަށްުފެހި

10,000ުުނ.ފޮއްދ10ުުޫ
އެކުިު ބޭނުންވާު ކުރުމަށްު ރަށްފެހިު ބަގ ޗާގަސް،ު

ުފަތްކެޔޮުބާވަތުގެުގަސް،ުު

9273.6ުުނ.ފޮއްދ11ުުޫ
ބަގ ޗާުގަސް،ުރަށްފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ުބާވަތުގެުގަސްު

28600ުުނ.ބޮމަސްދ12ުުޫ
ބަގ ޗާުގަސް،ުރަށްފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ުބާވަތުގެުގަސްު

85,736ުުކ.ކާށިދ13ުުޫ
ބަގ ޗާުގަސް،ުރަށްުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ު،ުމޭވުާުބާވަތުގެުގަސް،ުތަރުކާރ 
ުބަގ ޗާުގަސ350ުުްުކ.ތުލުސްދ14ުުޫ

30,000ުުފ.ދަރަބޫދ15ުުޫ
ބަގ ޗާގަސްު،ރަށްުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ު ބާވަތުގެުގަސްު
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30,000ުުފ.ދަރަބޫދ16ުުޫ
ބަގ ޗާގަސްު،ރަށްުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ުބާވަތުގެުގަސުްު

375ުުލ.ކަލައިދ17ުުޫ
ބަގ ޗާގަސްު،ރަށްުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ުބާވަތުގެުގަސް،ުތަރުކާރ ުު

22,500ުުލ.ކަލައިދ18ުުޫ
ބަގ ޗާގަސްު،ރަށްުފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ު މޭވާުއާއިުތަރުކާރ ު ބާވަތުގެުގަސްު،

20000ުުސ.މ ދ19ުޫ
ބަގ ޗާުގަސް،ުރަށްފެހިުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކުިު

ުބާވަތުގެުގަސް،ުމޭވާުގަސްު

7,700ުުގދ.ހޯޑެއްދ20ުުޫ
ުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެކިުބާވަތުގެުގަސް،ު ރަށްފެހި

ުމޭވުާުުތަރުކާރ ުއާއި

2000ުުފުނަދޫު.ށ21ު
ުުު،ދިއްގާުުު،މިދިލިުުުު،ކާނިުުު،ފުނަުުު،ބޯށިުުު،މަގޫ

ުގަސްުުުބަގ ޗާުު،ހިރުނދު

2500ުުޅައިމަގު.ށ22ު
ުު،އަނބުު،ފޭރުު،ހިރުދުު،ކާނިު،ފުނަު،މަގޫ
ުުމެލ ގެުުމާމެލާއިުުު،ބާވަތްތައްުުކްރޯޓަންގެު،ކާށި

ުބާވަތްތައްު
ުގަސްތައްުުުހެދޭުުވަލުތެރޭުުު،ބަގ ޗާގަސ3000ުްުކުނަހަންދޫު.ލ23ު
ު

ުދަނޑުވެރިކަމުގެުމަސައްކަތަށްުރާއްޖެއަށްުއިމްޕޯޓްކުރާުތަކެތިންުޑިއުޓ ުކަނޑާލުންު 
ކުރުމަށްުއެތެރެކުރެވޭުުދުވަހުގެުވަޢުދުތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭު"ދަނޑުވެރިކަން 100 ދަނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާގެ

ުު ޭބނުންކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތުގައިު ދަނޑުވެރިކަމުގެު ދަށުންު ގެު ކަނޑާލުން"ު ޑިއުޓ ު އިމްޕޯޓްު 191ުުތަކެތިންު

ުއައިޓަމަކުންުވަނ ުޑިއުޓ ުކަނޑާލެވިފައެވެ.

ުުމުދާުއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެުގަވައިދުގެުޖަދުވަލު 6ުުުުުކުރުމާއި،ުއިމްޕޯޓްުކުރުމާއި،ުރ އެކްސްޕޯޓްު ވަނ3ުުުަުގެ
މިނިސްޓްރ ގައިު މިު ލިިބގަތުމަށް،ު ޢިނާޔަތްު ޑިއުޓ ގެު ފަރާތްތަކުންު ދަނޑުވެރިކަންކުރާު ދަށުންު ނަންަބރުގެު

ރާތްތަކުގެުލިސްޓްުމޯލްޑިވްސުްުކުރަންވާނެުކަމަށްުަބޔާންުކޮށްފައިވާތ ުއާއިުރަޖިސްޓްރ ުކުރާުފަުުރަޖިސްޓްރ 

15ުުުުކަސްޓަމްސްުސަރވިސްއަށްުފޮނުވަންުވާނެުކަމަށްުޤަވާއިދުގައިުަބޔާންުކޮށްފައިވާތ ،ުު 2019ުއެޕްރ ލް
އިންުފެށިގެންުދަނޑުވެރިކަންުކުރުމަށްުއެތެރެުކުރާުތަކެތިންުޑިއުޓ ުއިނާޔަތްުލިބޭނ ،ުމިފަދަުތަކެތިުއެތެރެކުރާު

ުފަހުގައިކަމަށްުވަނ ުކަޑައަޅާފައެވެ.ުުުވުމަށްުގައިުރަޖިސްޓްރ ފަރާތްތަކުންުމިުމިނިސްޓްރ 

ުއެހެންކަމުންުޑިއުޓ ގެުޢިނާޔަތަށްއެދި،ުދަނޑުވެރިކަމަށްުބޭނުންކުރާުތަކެތިުއެތެރެކުރާުފަރާތްތައްުރަޖިސްޓްރ 
ުއެކުލަވާލުާު ުއުސޫލެއް ުދ2019ުުައެޕްރ ލ14ުުުްުކުރުމުގެ ުޢިނާޔަތަށްއެދި، ުޑިއުޓ ގެ ުވަނ  ުދުވަހު ނޑުވެރިކަމުގެުވަނަ
މިނިސްޓްރ ގައިުރަޖިސްޓްރ ވުމަށްުހުޅުވާލެވިފައެވެ.ުމިުއުސޫލުގުެުުުފަރާތްތަށްުމިުުބޭނުމަށްުތަކެތިުއެތެރެކުރާ

ުު ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދޭނ  ފަރާތްތައްު އެތެރެކުރާު ތަކެތިު ބޭނުންކުރާު އަހަރ1ުުުުދަށުންުދަނޑުވެރިކަމަށްު )އެކެއް(ު
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ުދުވަސްުހަމަވުމުން،ުދަނޑުވެރިކަމަށްުބޭނުންކުރާުތަކެތިުއެތެރެކުރާު)އެކެއް(ުއަހަރ1ުުުދުވަހުގެުމުއްދަތަށެވެ.ުު

ުޖެހޭނެއެވެު.ުރެޖިސްޓްރ ުކުރުމަށްުއަލުންުހުށަހަޅަން-ފަރާތްތައްުރ 

ވަނަުއަހަރ2021ުުުުފަރާތެއްގެުގޮތުގައުިުުުޑިއުޓ ގެުޢިނާޔަތަށްއެދި،ުދަނޑުވެރިކަމުގެުބޭނުމަށްުތަކެތިުއެތެރެކުރާ
ުު ުުުުވެފައެވެ.ފަރާތެއްުމިނިސްޓްރ ގައިވަނ ުރަޖިސްޓްރ ުު 8މުޅިންުއަލަށް 48ުމިގޮތުންުމިހާތަނަށްުމުޅިުޖުމްލަ

 ވަމުންނެވެ.ުުުމިނިސްޓްރ ގައިުރަޖިސްޓްރ ވެ،ުމިުމަސައްކަތުގައިުދަނ ުހަރަކާތްތެރިުފަރާތަކުންުމި

ުޕްރޮޤްރާމްުުު"ދަނޑުވެރިުނަފާ"ުދަނޑުވެރިކަމަށްުޙާއްސަުލޯންު 5.8
ދުވަހުގެުވަޢުދުތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނޭު"ުދަނޑުވެރިކަމުގެުމަސައްކަތުގައިުއުޅޭުއަމިއްލުަު 100 ނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާގެދ

މަގުު ަބއިވެރިވެވޭނެު ސްކ މްތަކުގައިު ކްރެޑިޓްު އަދިު ލޯނުު ބޭންކުތަކުންު އިދާރާތަކުންނާއިު މާލ ު ފަރާތްތަކަށްު
ރިކަމުގެުސިނާޢަތުގައިުޙަރަކާތްތެރިވާުހުރިހާުތަނަވަސްކޮށްދެވޭނެ"ުގެުދަށުންު"ދަނޑުވެރިުނަފާ"ުގެުނަމުގައިުދަނޑުވެ

ުު 18ުުުުފަރާތްތަކަށްުހުޅުވާލެވިފައިވާުލޯންުޕްރޮޤްރާމްުމިމިނިސްޓްރ ުއާއިުއެސް.ޑ .އެފް.ސ ުގުޅިގެންވަނ  2019ުމާރިޗް

ުވަނަުދުވަހުުފަށާފައެވެު.

ރައްޓެހިު ތިމާވެއްޓާއިު މަންފާކުރާ،ު އިޤްތިސާދަށްު ދަނޑުވެރިކަމަކ ު މަޤްޞަދަކ ު ފެށުމުގެު ޕްރޮޤްރާމެއްު ލޯންު މިފަދަު

ދެމެހެއްޓެނެވިުސިނާޢަތަކަށްުހެދުމެވެ.ުއަދިުމިދާއިރާގައިުހަރަކާތްތެރިވާުފަރާތްތަކުންުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްުތަރައްޤ ކޮށްު
)ފަސްުލައްކަ(500,000.00ުުު)ހަތްދިހަުފަސްހާސް(ުއާއ75،000.00ުުުިުއްލަުފަރުދުންނަށުްުކުރިއެރުވުމެވެ.ުމިގޮތުންުއަމި

ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ދަށުންު މިޕްރޮޤްރާމްގެު ލޯންު ގެު ދެމެދުު ގިނަވެގެންުު ރުފިޔާއާއިު ކުންފުނިތަކަށްު އަދިު ކޯޕަރޭޓިވްސްު

ު)ދެުމިލިއަން(ުރުފިޔާއާއިުހަމައަށްުލޯންުދޫކުރެވޭނެއެވެ.ު 2,000,000

ޕްރޮޤްރާމްގެުދަށުންުޓެކްނޮލޮޖ ުޭބނުންކޮށްގެންުޒަމާނ ުދަނޑުވެރިންުފަދަުއަރަބންުއެގްރިކަލްޗަރ،ޕްރޮޓެކްޓަޑްުުުލޯން

ގެންގުޅުން،ުުުއެގްރިކަލްޗަރ، ޖަނަވާރުު ކުދިު އަދިު ޕޯލްޓްރ ު ކުރުމަށާއި،ު އެގްރިކަލްޗަރު ވަރޓިކަލްު ނުވަތަު ޓެރެސްު
ގަހު ނުވަތަު އެގްރޮފޮރަސްޓްރ ު އަދިު ލޯނުުުވެލިއެޑިޝަންު ކަންކަމަށްު ސިނާޢަތުގެު ދަނޑުވެރިކަމުގެު ފަދަު ނާސަރ ު ގެު

ުދޫކުރުމަށްުވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެު.

)ފަސްުމިލިއަންުހަުލައްކ5,603,260ުުުަފަރާތަކަށ19ުުުުުްނިޔަލަށްުޖުމްލުަުުުގ30ުުުެުނޮވެންަބރުުުވަނަުއަހަރުގ2021ުުުެު

ުލޯންުވަނ ުދޫކުރެވިފައެވެ.ުޔާގެފިރުުތިންހާސްުދުއިސައްތަުފަސްދޮޅަސްުރުފިޔާ(

ލޯނުުނެގިުފަރާތްތަކުންުދަނޑުވެރިކަމުގެުމަސައްކަތްުހިންގާުރަށްތަށްުއަދިުދޫކުރުވެނުުު 5.9
 ލޯނުގެުއަދަދުު

ުލޯނުގެުއަދަދުު)ރުފިޔާު(ުރަށުްު
325,112ުުވައިކަރަދޫުުުހދ.
 176,795ުކޮމަންޑޫުުށ.
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404,000ުުކާށިދޫުުކ.

2,000,000ުުމާލެުުކ.

175,000ުުއޮމަދޫުުތ.

221,196ުުދިޔަމިގިލިުުތ.

150,000ުުކަލައިދޫުުލ.

1,260,400ުުގަންުުލ.

 75,000.00ުުއިސްދޫުުލ.
366,591ު 3ުހޯޑެއްދޫުުގދު.
75,000.00ުުފުވައްމުލައްުުޏ.
75,000.00ުުހިތަދޫުުސ.
 299,166ުމ ދޫުުސ.
5,603,260.20ުުޖުމްލަު

ު

ުު ދަނޑުވެރިންގެ މިއަހަރުގެު އިތުރުންު ރަސްމ ުުމ ގެު ޭބއްވުނުު ކަނޑޫދޫގައިު ތ.ު ދުވަހުު ކާބޯތަކެތ ގެު ދުނިޔޭގެު ދުވަހާއި،ު
ލޯނުު ނަފާ"ު "ދަނޑުވެރިު ވާހަކަފުޅުގައިު ދެއްކެވިު ޞާލިހްު މުޙައްމަދުު އިްބރާހ މްު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު ޖަލްސާގައި،ު

ދައިދިނުމަށްުއިރުޝާދުުދެއްވާފައިވާތ ،ުުޕްރޮގްރާމަށްުމިހާރަށްވުރެއްުފަސޭހައިންުދަނޑުވެރިންނަށްުވާސިލުވެވޭނެުގޮތްތައްުހޯ
މިކަމާއިުގުޅޭގޮތުންުމިުމިނިސްޓްރ ގައިުމަޝްވަރާުކުރުމަށްފަހުުސްމޯލްުއެންޑްުމ ޑިއަމްުއެންޓަރޕްރައިސްުޑެވޮލޮޕްމަންޓުްު

ރޭުވާނު ކޯޕެރޭޝަންު)އެސް.ޑ .އެފް.ސ (ުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްުގެންދާު"ދަނޑުވެރިުނަފާ"ުލޯނުުޕްރޮގްރާމަށްުމިއަހަރުތެ

ލޯނުު މިު ސަަބުބންު ަބދަލުތަކުގެު ގެނެވޭު ޕްރޮގްރާމަށްު ލޯނުު ނަފާ"ު "ދަނޑުވެރިު މިގޮތުންު ގެނެސްފައެވެ.ު ަބދަލުތަކެއްު

ޕްރޮގްރާމައިުގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރިުއޮފްުފިނޭންސާއި،ުއެސް.ޑ .އެފް.ސ ުއާއިުދެމެދުުވެފައިވާުއެއްަބސްވުމަށްުއިސްލާހުު
ގެ އިސްލާހުު މިއަހަރުުުގެންނަންޖެހޭތ ،ު އެދިު ގެންގޮސްދިނުމަށްު ކުރިއަށްު މިކަންު އެއްކޮށްު ކޮޕ އާު އެއްަބސްވުމުގެު ންނަު

 ޑިސެންަބރުމަހުުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިނޭންސަށްވާނ ުފޮނުވިފައެވެު.

ު
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ުސާކްުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގެުޑިރެކްޓަރުރާއްޖެވަޑައިގަތުންު 5.10
ުު ހިނގާނުހިނގާގޮތްުަބއްލަވާުލެއްވުމަށްޓަކައިުސާކްުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގެުޑިރެކްޓަރުޕްރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތައް

ޑރ.ުަބކްތިއާރުުހުސެއިންުއަދިުސާކްުއެގްރިލަޗަރުސެންޓަރުގެުފަރާތުންުމިުޕްރޮޖެކްޓްގެުކޯޑިނޭޓަރުޑރ.ުޔޫނުސުްު
ުމަހުގުެު ުކުރައްވާފ28ުުަ-25އަލ ުސެޕްޓެމްަބރ ުޒިޔާރަތް ުވަނ  ުފަރާތުންވަނ ުުއަށްުރާއްޖެއަށް ުއެޓ މުގެ ުޒިޔާރަތުގައި ުމި އެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެުހިންގުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުއެއްރަށްކަމުގައިުށ.ުގޮއިދޫއަށްުދަތުރުކުރައްވާ،ުޕްރޮޖެކްޓްުެބނެފިޝިއަރ އިންނާއިު
ުގޮއިދޫއަށް ުކުރައްވާފައެވެ. ުމަޝްވަރާ ުގުޅޭގޮތުން ުޕްރޮޖެކްޓާއި ުަބއްދަލުކުރައްވާ ުކައުންސިލާ ުދަތުރުގައިުުުުގޮއިދޫ ުމި ކުރެވުނު

ުއެގްރިކަލްޗަރުު ުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގެ ުހަނިމާދޫ ުއަދި ުޕޮއިންޓް( ުފޯކަލް ުޕްރޮޖެކްޓް ު)ރާއްޖޭގެ ުޑިރެކްޓަރ މިނިސްޓްރ ގެ

ުއޮފިސަރުއަބްދުލްުލަތ ފުުމޫސާުވަނ ުަބއިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

ުތެރެއިންުދަތުރުފުޅުގެުކުރެއްވިުއިދޫއަށްގޮ.ުށުޑިރެކްޓަުރުސެންޓަރުގެުއެގްރިކަލްޗަރުސާކްުުުުުުުުުުުުުުު
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މ ގެުއިތުރުންުސާކްުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުގެުޑިރެކްޓަރުވަނ ުމިނިސްޓަރުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސުްު
ުު ކުރައްވާފައެވެ.ުއަދުިުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުޑރ.ުޙުސައިންުރަޝ ދުުޙަސަންގެުއަރިއަހަށްުއިޙްތިރާމްގެުޒިޔާރަތެއް

މަޝްވަރުާު ވަނ ު ގުޅޭގޮތުންު އެހ ތެރިކަމާއިު ބޭނުންވާު ކުރުމަށްު ތަރައްޤ ު ދަނޑުވެރިކަންު ރާއްޖޭގެު މިޒިޔާރަތުގައިު

ުކުރެވިފައެވެ.

މިނިސްޓަރުޑރ.ހުސެއިންުރަޝ ދުުހަސަންއަށްުކުރެއްވިުއިހްތިރާމްގެުުޑިރެކްޓަރުސެންޓަރުގެުުއެގްރިކަލްޗަރުސާކް

ުއިންޒިޔާރަތުގެުތެރެ

 "ރަށުުތަރައްޤ ުޕްލޭން"ުގައިުދަނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުހިންގާނެުޚަރަކާތްތަކާުގުޅޭު 5.11
ުު އޮތް ކުރިއަށްު ކައުންސިލްތަކުންު އެކުލަވާލައްވާއިރ5ުުުުރަށްރަށުގެު ޕްލޭން"ު ތަރައްޤ ު "ރަށުު ތައްޔާރުކުރާު އަހަރަށްު

ުު ޚާއްޞަުއިސްކަމެއްުދެއްވަވައި،ުކައުންސިލްތަކުންުތައްޔާރުކުރާުދަނޑުވެރިކަމުގެުދާއިރާއިންުތިރ ގައިއެވާުކަންކަމަށް

ަބޖެޓްގައިުހިމަނެއްވުމަށްުމިުމިނިސްޓްރ އިންުމިއަހަރުުއޯގަސްޓްުމަހުުސާރކިއުލަރުއެއްނެރެ،ުއެުސާރކިއުލަވާނ ުު

ުކައުންސިލްތަކާއިުހިއްސާކުުރެވިފައެވެ.

ކަށްުލިޭބނެުގެއްލުމަށްުަބދަލުދެވޭނެުފަދަުއިންސުއަރަންސުްު.ުމޫސުމ ުގޮތުންުދިމާވާުޤުދުރަތ ުކާރިސާތަކުންުދަނޑުތ1ަ

ު؛ސްކ މެއްުދަނޑުވެރިންނަށްުތަޢާރަފްކުރުން

މިގޮތުންުހުވަނި،ުމ ދާ،ުވައު،ުފިނިހައްުއަދިުމިނޫނަސުްުުު-.ުއެމާޖެންސ ުޕެސްޓްުކޮންޓްރޯލްުޕްރޮގްރާމެއްުއެކުލަވާލުނ2ް
ކަމުންުއަސަރުކުރާުޕެސްޓްުކޮންޓްރޯލްުކުރުމަށްުއެމަޖެންސ ުޕެސްޓުްުދަނޑުވެރިކަމާއި،ުރަށުގެުއާާބދ ގެުޮބޑުުަބޔަކަށްުއެ

ުކޮންޓްރޯލްުޕްރޮގްރާމެއްުހިންގުން.

.ުފުޑްުސެކިއުރިޓ ުއަށްުމަގުުފަހިވާނެުގޮތަށްުދަނޑުވެރިކަންުތަރައްޤ ުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރ ންުއެކުލަވާލާފައިވ3ުުާ
ުޚާ ުޤާއިމުކުރުމަށްުކައުންސިލްތަކުން ުދަނޑުތައް ުހިމެނުންނަމޫނާ ުޕްރޮމޯޓްކުރުން ުއަދި ުކަނޑައެޅުން، ؛ުއްޞަުސަރަހައްދެއް

ުއަދި
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އ4ުުެ ޤާއިމުކޮށްު ފަރާތެއްު ު ފޯރުކޮށްދޭނެު މަޢލޫމާތުު އަސާސ ު ޭބނުންވާު ދަނޑުވެރިންނަށްު ޤާއިމްވެހުރެު ރަށުގައިު ު.

ުފަރާތްތަކަށްުޭބނުންވާނެުތަމްރ ނުުހޯދައިދިނުންު.

އްުފަސޭހައިންުބިންުލިބޭނެުގޮތްތަކެއުްުމ ހުންުދިރިއުޅޭުރަށްރަށުންުމިހާރަށްވުރެު 5.12
ުހަމަޖެއްސުންު

 

ވަނަުދުވަހުުތ.ުކަނޑޫދޫގައިުޭބއްވުނުުރާއްޖޭގެުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގ2021ުުުުެއޮކްޓޯަބރ15ުުުު

ކުރައްވައިގެންުދުވަހުގެުރަސްމ ުޖަލްސާގައިުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުދެއްކެވިުވާހަކަފުޅުގައި،ުކައުންސިލްތަކާުމަޝްވަރާުު

މ ހުންުދިރިއުޅޭުރަށްރަށުންުދަނޑުވެރިންނަށްުމިހާރަށްވުރެުފަސޭހައިންުިބންުލިޭބނެގޮތްުހަމަޖައްސަވައިުދެއްވުމަށުްު

ުމަސައްކަތްުކުރައްވާނެުކަމަށްުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުވަނ ުވިދާޅުވެފައެވެ.ު

ުު ގޮތްތަކެއް މިމައްސަލައަށްު ނެޝަނަލްުއަދިު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު އޮތޯރިޓ ،ު ގަވަރމަންޓްު ލޯކަލްު ނިންމުމަށްޓަކައި،ު
އޮފްު މިނިސްޓްރ ު އޮތޯރިޓ ،ު ލޭންޑްުސާވޭު މޯލްޑިވްސްު އަދިު އިފްރާސްޓަރަކްޗަރ،ު އެންޑްު ހައުސިންގްު ޕްލޭނިންގ،ު

ބޭފު އެގްރިކަލްޗަރގެު އެންޑްު ރިސޯސަސްު މެރިންު ފިޝަރ ޒް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު އަދިު ހިމެނޭގޮތަށްުުފިނޭންސްު ޅުންު

ވަނ2022ުުުަުވޯކިންގްުގްރޫޕެއްުހެދުމަށްުނިންމާުކޮމިޓ އެއްުމިއަހަރުުޑިސެންަބރުުމަހުުވަނ ުއެކުލަވާލެވިފައެވެ.ުއަދިުު

ުއަހަރުުމިުމައްސަލައަށްުގޮތްތަކެއްުނިންމާުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހަށްުހުށަހެޅުމަށްވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެ.

ލައިވްލިހުޑްުއެންހާންސްމެންޓްުއޮފްުދަުސްމޯލްުސްކޭލްުފާމާސްުއިންުސާކްުރ ޖަނުްުު 5.13
ުބިޒްނަސްުފޯކަސިންގުއޮންުވެލިޔުުޗެއިންުޑެވޮލޮޕްމަންޓްުު-ތުރޫުސްމޯލްުސްކޭލްުއެގްރޯ

"ލައި އެއްކަމަށްވާު ހަމަޖެހިފައިވާުމަޝްރޫޢުު ގެންދިޔުމަށްު ކުރިއަށްު އެހ ގައިު ފަންޑްގެު ޑެވެލޮޕްމަންޓްު ވްލިހުޑްުސާކްު

އެގްރޯ ސްކޭލްު ސްމޯލްު ތުރޫު ރ ޖަންު ސާކްު އިންު ފާމާސްު ސްކޭލްު ސްމޯލްު ދަު އޮފްު ިބޒްނަސްު-އެންހާންސްމެންޓްު
ވޭސްޓޭޖްު ާބވަތްތަކުގެު ހައްދާު ރާއްޖޭގައިު މަޝްރޫޢުއަކ ު ޑެވޮލޮޕްމަންޓް"ު ޗެއިންު ވެލިޔުު އޮންު ފޯކަސިންގު

އުފެއް އެޑަޑްު ވެލިޔުު ޕްރޮސެސްޑް/ު ވިޔަފާރ ގުެުކުޑަކުރުމަށްޓަކައިު ދަނޑުވެރިކަމުގެު ތަޢާރަފްކޮށްު މާރުކޭޓަށްު ދުންތަށްު

ވެލިޔުުޗެއިންުތަރައްޤ ކުރުމަށްުހިންގޭުމަޝްރޫޢުއެކެވެ.ުމިުމަޝްރޫޢުއަކ ުދަނޑުވެރިކަމުގެުސްޓްރެޓެޖިކްުއެކްޝަންު
ފިޔަވަޅާއިު)ހަރަކާތް(ުުުޕްލޭންގައިުޕްރޮސެސިންގުއަދިުޕޯސްޓްުހާވެސްޓްުޓެކްނޮލޮޖ ުތަޢާރަފްކުރުމަށްުކަނޑައަޅާފައިވާ

ުދިމާވާު)އެލައިން(ުމަޝްރޫއުއެކެވެ.

ުު އިން އެސް.ޑ .އެފްު މަޝްރޫޢުއަށްު ފައިނޭންސ189،933ުުްމިު ހަމަޖެހިފައެވެ.ުުުުުގޮތަށްުުކުރާުުޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުު ވަނ ު
މިމިނިސްޓްރ އާއިުދެމެދުުނޮވެންަބރުު ގައ2019ުުުިުޕްރޮޖްކްޓްުފައިނޭންސިންގުއެގްރިމެންޓްގައިުއެސް.ޑ .އެފްުއާއިު

އަދުިުހެދިުޕްރޮޖެކްޓްގެުއެއްވެސްުއަމަލ ުމަސައްކަތެއުްުުުގެުަބލިމަޑުކަމ19ުުާ-ވ ކަމުގައިުވިޔަސްުކޮވިޑްުުކުރެވިފައިުުސޮއި

ުމިހާތަނަށްުކުރެވިފައެއްުނުވެއެވެު.
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ުުުުުުުުުުުުު

ޕްރޮޖެކްޓްގުެުމިުޕްރޮޖެކްޓްުހިންގުމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނ ުމިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުުބރ ު)ށ(ުގޮއިދޫުއަދިުމިލަންދޫގައެވެ.ުުު
ުހިންގުޭުުުއެންމެުފުރަތަމަުހަރަކާތެއްގެ ުކަނޑައެޅިފައިވާުޕްރޮޖެޓް ނިންމާުޭބސްލައިންުުުުރަށުގެުޭބސްލައިންުސާވ2ުުޭގޮތުގައި

ރިޗުމަހުުތައްޔާރުުކުރެވިފައެވެ.ުމިުޭބސްލައިންުސާރވޭުކޮންޓްރެކްޓްުއުސޫލުންުސާރވޭުރިޕޯޓްުވަނ ުމިއަހަރުގެުމާ

ުހަދާދ ފައިވަނ ުއަމިއްލަުކުންފުންޏެއްުކަމުގައިވާުރިޔާންުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްގެުފަރާތުންނެވެު.

ފައިނަލްުކުރުމަށްޓަކައިުުށ.ުގޮއިދޫ އަދުށ.ުމިލަންދޫުުުޕްރޮޖްކްޓްގެުދަށުންުއުފައްދާުވެލިޔުުއެޑަޑްުޕްރޮޑަކްޓްސްު

ުު 2ުުުުކައުންސިލާއިުއެއްކޮށްުއޮންލައިންކޮށްުޖުލައިުމަހު ރަށުގައިވެސ2ުުުްަބއްދަލުވުމެއްުވަނ ުޭބއްވިފައެވެ.ުމިގޮތުން
އުފެއްދުމަށްުއެއްަބސްވެވުނ ުތެލުލިުދަނޑިއަލުވި،ުކައްޓަލަ،ުަބނުބކެޔޮުފަދަުފްޜައިޑްުޕްރޮޑަކްޓްސްުއުފެއްދުމަށެވެ.

ުު

އަށްުއޮންލައިންކޮށ2ުުުުް-1ުުސެޕްޓެމްަބރުުުުކޮށްގެންުުންުސާކްުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރުންުއިންތިޒާމްުމިުމަޝްރޫއުގެުދަށު
ުުުުޭބއްވުނު ޗެއިން"ުސާކްުރ ޖަނަލްުޓްރެއިނިންގުއޮންުއެގްރިުިބޒްނަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް"ުުުފޯކަސިންގްުއޮންުވެލިޔުު

ުު ޕްރޮގްރާމްގައިނަމުގައި ޓްރޭނިންގު ރާއްުުހިންގުނުު ޕްރޮޖްކްޓްގެު ޑިރެކްޓަރުުމިު މިނިސްޓްރ ގެު ޕޮއިންޓްު ފޯކަލްު ޖޭގެު

ުލުުރަޝ ދުުަބއިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އިސްމާއ 

ު

ުބަލިުކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމުގެުދަށުންުކުރެވުނުުބައެއްުދަތުރުތައްުުު 
ުސަފާރ ުއައިލެންޑްުރިސޯޓްު •

ުު 31ުުުުއޮގަސްޓް 1ުުުުއިންުސެޕްޓެންަބރު ބ ޓްލްުމޮނިޓަރިންުއަދިުކޮންޓްރޯލްުޕްރޮގްރާމްގުެުުުރައިނޯސަރަސްއަށް

ދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިުދަތުރުގެުބޭނުމަކ ،ުރާއްޖޭގެުރުއްތަކަށްުގެއްލުންދޭުުުސަފާރ ުއައިލެންޑްުރިސޯޓަށްދަށުނުްު
ށްުމިރަށުގެުރުއްތަކުގައިުއުޅޭތޯުަބލައިުމިުމަޑިުކޮންޓްރޯލްުކުރުމަުުރައިނޯސަރަސްުބ ޓްލް"ުނުވަތަުޮބޑުުމަޑި"

ުުުުބޭނުންވާުޭބސްުޭބނުންުކުރާނެުގޮތާއިުމިމަޑ ގެުފަންނ ުމަޢުލޫމާތުުދިނުމެވެ. 9ުމިގޮތުންުމިރިސޯޓަށްުވަނ 
ފެރަމޯންުޓްރެޕްސްުދެވިފައެވެ.ުއަދިުކުދިުމަޑިުނުވަތަުހިސްޕިޑްުބ ޓްލްގެުއަސަރުުރުއްތަކުންުފެންނަންުހުރުމުންުު

ުނެގޮތްުކިޔައިުދެވުނެވެ.މިކަމަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތަކާއިުޭބސްުބޭނުންކުރާ
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ު

ުނ.ުކެނދިކުޅުދޫު •

ުު ރަށުގ7ުުުެ-5ސެޕްޓެންަބރު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު ސާވެއިލެންސްު ކެނދިކުޅުދޫއަށްު ނ.ު އަށްު
މ ގެު ކިޔައިދެވުނެވެ.ު ދަނޑުމަތިންު ފިޔަވަޅުތައްު އެޅިދާނެު މިަބލިތަކަށްު ަބލާު ަބލިތައްު އުޅޭު ދަނޑުތަކުގައިު

އަހުލުވެރި ބޭނުންކުރުމަށްު ޕެސްޓިސައިޑްު ރައްޔިތުންު ރަށުގެު ޕެސްޓިސައިޑުްުުުއިތުރުންު ގޮތުންު ކުރުމުގެު
އެމް އަދިު ދެވުނެވެ.ު ސެޝަނެއްު އައިޕ އެމްު އަދިު ސެޝަނަކާއިު ގޮތުގެު ސްކ މަށްު-ބޭނުންކުރަންޖެހޭު ގެޕްު

ޭބފުޅުނ13ުުުްރިކަންުކުރާފަރާތްތަކުގެުުމިަބއްދަލުގައިުދަނޑުވެކުރުމުގެުސެޝަނެއްުނަގައިދެވުނެވެ.ުުުުއަހުލުވެރި

 ަބއިވެރިވެއެވެ.
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ުނ.ުމާޅެންދޫު •

ުު ނ8ުު-7ސެޕްޓެންަބރު ުުއަށްު ރަށުގެު. މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު ސާވެއިލެންސްު މާޅެންދޫއަށްު

ުު ކުރެވުނެވެ.ުުުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާދަނޑުތަކުގައިުއުޅޭުަބލިތައްުަބލާުމިަބލިތަކަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައް
ކުރުމުގެުގޮތުންުޕެސްޓިސައިޑުްުުުކުރުމަށްުއަހުލުވެރިުުމ ގެުއިތުރުންުރަށުގެުރައްޔިތުންުޕެސްޓިސައިޑްުބޭނުން

ގެޕްުސްކ މަށްު-ދެވުނެވެ.ުއަދިުއެމްއުިުބޭނުންކުރަންޖެހޭުގޮތުގެުސެޝަނަކާއިުއަދިުއައިޕ އެމްުސެޝަނެއްުނަގަ
ުކުރާދެވުނެވެ.ުުުުސެޝަނެއްުނަގައިުުކުރުމުގެުުއަހުލުވެރި ުދަނޑުވެރިކަން ޭބފުޅުނ15ުުުްފަރާތްތަކުގުެުުުމިަބއްދަލުގައި

ުަބއިވެރިވެއެވެ.

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 ނ.ުމަނަދޫު •

ުނ9ުު-8ސެޕްޓެންަބރުުު ުދަނޑުތަކުގައިު.ުުއަށް ުރަށުގެ ުމިދަތުރުގައި ުކުރެވުނެވެ. ުދަތުރެއް މަނަދޫއަށްުސާވެއިލެންސް
ުަބލުާު ުަބލިތައް ުހިއްސާއުޅޭ ުދަނޑުވެރިންނަށް ުފިޔަވަޅުތައް ުއެޅިދާނެ ުމިރަށުގައިުުުމިަބލިތަކަށް ުމިގޮތުން ކުރެވުނެވެ.

ލުންވަމުންދާތ ުމިކަމަށްުއެޅިދާނެުލޮދިުފަނިުއިތުރުވުމުގެުސަަބުބންުރަށުގެުރައްޔިތުންނާއިުދަނޑުވެރިކަމަށްުގެއް
އިތުރުންުރަށުގެުރައްޔިތުންުޕެސްޓިސައިޑުްުުުދ ުއަމަލ ުގޮތުންުއިރުޝާދުުދެވުނެވެ.ުމ ގެއިފިޔަވަޅުތައްުކިޔަ

އަހުލުވެރި ބޭނުންުުބޭނުންކުރުމަށްު ޕެސްޓިސައިޑްު ގޮތުންު އަދިުުުކުރުމުގެު ސެޝަނަކާއިު ގޮތުގެު ކުރަންޖެހޭު

ުއެމް ުއަދި ުނަގާދެވުނެވެ. ުއަހުލުވެރި-އައިޕ އެމްުސެޝަނެއް ުނަގައިުުުގެޕްުސްކ މަށް ދެވުނެވެ.ުުުކުރުމުގެުސެޝަނެއް

ުޭބފުޅުންުަބއިވެރިވެއެވެ.25ުފަރާތްތަކުގެުުދަނޑުވެރިކަންުކުރާމިަބއްދަލުގައިު
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ުު
 ރ.ުމާކުރަތުު •

ުު ރަށުގ20ުުުެ-19ސެޕްޓެންަބރު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު ސާވެއިލެންސްު މާކުރަތުއަށްު ރ.ު އަށްު

ުކުރެވުނެވެ.ުުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާދަނޑުތަކުގައިުއުޅޭުަބލިތައްުަބލާުމިބަލިތަކަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައްު

 ރ.ުދެބުރިދޭތެރޭުވާދޫު •

ގައިުރ.ުރ.ުދެުބރިދޭތެރޭުވާދޫއަށްުސާވެއިލެންސްުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުރަށުގ21ުުުެސެޕްޓެންަބރުުު

ުނެވެ.ުކުރެވުުދަނޑުތަކުގައިުއުޅޭުަބލިތައްުަބލާުމިބަލިތަކަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާ

 ރ.ުހުޅުދުއްފާރުު •

ުު މާކުރަތ23ުުަ-21ސެޕްޓެންަބރު ރ.ު ުުއަށްު ރަށުގެުށް މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު ސާވެއިލެންސްު

ކުރެވުނެވެ.ުުުމިަބލިތަކަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާުުއިދަނޑުތަކުގައިުއުޅޭުަބލިތައްުަބލަު

ޖެހިފައިވާ ގަސްތަކަށްު އިތުރުންު ކޮންޓްރޯލްުުމ ގެު ަބއްދަލުވެމެއްުުުބަލިތަކާއިު މައުލޫމާތުު ގުޅޭގޮތުންު ކުރުމާއިު

ުފަރާތަކުންުަބއިވެރިވިއެވެ.30ުޭބއްވުނެވެ.ުމިަބއްދަލުވުމުގައިު

 ލ.ުގަންު •

ކުރެވިފައިވަނ  ވެޓެރިނަރ އާުުމިދަތުރުު އެންޑްު ހެލްތުު އިނ26ުުުުްއެކުުުުުއެނިމަލްު 27ުސެޕްޓެންަބރުު
ުކައުންސިލާުަބއްދަލުކުރެވިުރަށުގެުދަނޑުތަކުގައިުއުޅޭުބަލިތަކާއިުގުޅޭގޮތުންުަބރަށެވެ.ުމިދަތުރުގައިމްސެޕްޓެ ުރަށު

ކުރިގޮތުގައިުރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުރޭލުުފަނ ގެުސަަބުބންުުުުމަޝްވަރާުކުރެވުނުވެ.ުމިގޮތުންުކައުންސިލުންުފާހަގަ

ކުރުމާއިުގުޅޭގޮތުންުުުނިުކޮންޓްރޯލްއުދަގޫތަކެއްުވަމުންުއަންނަކަމަށެވެ.ުމިނިސްޓރ ގެުފަރާތުންުވަނ ުރޭލުުފަ

އެރުވިފައެވެ. ލަފާު ަބލަުުމ ގެުު ފަންނ ު ަބލިތައްު އުޅޭު ދަނޑުތަކުގައިު ރަށުގެު އެޅޭނެުުުއިއިތުރުންު މިކަމަށްު

ުފިޔަވަޅުތަކާުގުޅޭގޮތުންުފަންނ ުލަފާުކައުންސިލަށްުއެރުވުނެވެ.

 ލ.ުމާންދޫު)ހޮރައިޒަންުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕްލެކްސްު( •
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ުު 27ުލ.ުމާންދޫުހޮރައިޒަންުފިޝަރ ޒްގައިުހިސްޕިޑްުބ ޓްލްގެުސަަބުބންުރުއްތައްުމަރުވަމުންުދިޔުމާުގުޅިގެން
ުު ތަޑްުތަކާއިުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުމިމަޑިުކޮންޓްރޯލްުކުރެވޭނެުަބޔޯުމެުގައިުދަތުރެއްުކ2021ުސެޕްޓެންަބރު

ުކެމިކަލްުމެތަޑްތައްުއަމަލ ގޮތުންުކިޔާދެވުނެވެ.

ުު
ު

 ސިކްސްުސެންސްުރިސޯޓްުއެންޑްުސްޕަުރ •

މިދަތުރުގައިުރަށުގެުަބރުގައިުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުުމްސެޕްޓ28ުުެސްޕަރއަށްުުުުއެންޑްުުުރިސޯޓްުުސެންސްުުސިކްސް

ުލޭންޑްުސްކޭޕިންުއަދިުހައްދާފައިވާުާބވަތްތަކަށްުދިމާވެފައިވާުަބލިތަކާއިުގުޅޭގޮތުންުފަންނ ުލަފާުއެރުވުނެވެ.

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

96 
 

 ލ.ުކަލައިދޫު •

އަށްުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުކައުންސިލާުަބއްދަލުކުރެވ29ުިއިނ28ުުުުްލ.ުކަލައިދޫއަށްުސެޕްޓެންަބރުުު

ުުސިލަށްުފާހަގަުކުރެވިފައިވާުމައްސަލަތައްުކިޔަކައުން ދެވުނެވެ.ުމިގޮތުންުރަށުގެުދަނޑުތަކުގެުފަތްކެޔޮުއަދިުއި

ުދެވުނެވެ.ުުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުކިޔައިށްމިބަލިތަކަުުއިއަލަުއަށްުދިމާވެފައިވާުަބލިތައްުަބލަ

ުު
ު

ުލ.ުއިސްދޫު •

ުު އިސްދޫއަށް ުުލ.ު ަބއްދަލުކުރެވ29ުުުިސެޕްޓެންަބރު ކައުންސިލާު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު ގައިު

ކިޔަ މައްސަލަތައްު ކުރެވިފައިވާު ފާހަގަު ުުކައުންސިލަށްު އަށްުއި އަލަު ދަނޑުތަކުގެު ރަށުގެު މިގޮތުންު ދެވުނެވެ.ު

ދެވުނެވެ.ުމ ގެުއިތުރުންުުުނަށްުކިޔައިމިަބލިތަކަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންުުއިދިމާވެފައިވާުަބލިތައްުަބލަ
ދަނޑުވެރިންނަށްުމައުލޫމާތުުދިނުމުގެުަބއްދަލުވުމެއްުކައުންސިލްގެުއެދުމުގެުމަތިންުޭބއްވުނެވެ.ުމިަބއްދަލުވުމުގައިު

ުފަރާތެއްުަބއިވެރިވިއެވެ.30ު

ުު
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 ލ.ުކުނަހަންދޫު •

ވަނ ުދަތުރެއްުކުރެވިފައެވެ.ުމިދަތުރުންުފާހަގަވިުއޮކްޓޫަބރުުއަށ1ުުުްުއިނ30ުުުްުަބރުުުމްލ.ުކުނަހަންދޫއަށްުސެޕްޓެ

ގޮތުގައިުރަށުގެުރުއްތަކަށްުވަރަށްުޮބޑަށްުހިސްޕިޑްުބ ޓްލްގެުއަސަރުކޮށްުފަންތައްުހިކިގެންުދިއުމުގެުމައްސަލުަު
ށްުވަނ ުކުރިމަތިވެފައެވެ.ުމިކަމަށްުކައުންސިލަށްުފަންނ ުމައުލޫމާތުުއެރުވުނެވެ.ުއަދިުދަނޑުތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮ

 ކުރެވުނެވެ.ުޖެހިފައިވާުަބލިތަކަށްުއެޅޭނެުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާ

ު

ު

 ލ.ުހިތަދޫު •

ުު 1ުުުުލ.ުހިތަދޫއަށްުއޮކްޓޫަބރު އަށްުވަނ ުދަތުރެއްުކުރެވިފައެވެ.ުމިދަތުރުންުފާހަގަވިުގޮތުގައިުރަށުގ2ުުުެއިން
ުު ުއަސަރުކޮށްުފަންތައްުހިކިގެންުދިއުމުގެުމައްސަލަުވަނ ުކުރިމަތިރުއްތަކަށްުވަރަށްުޮބޑަށްުހިސްޕިޑްުބ ޓްލްގެ

ހިކިުު ފަތްތައްު ސަަބުބންު ގޯލްމިޖްގެު ލ ފްު މެންގޯު އަދިު ހޮޕާު މެންގޯލ ފްު ގަސްތަކުގައިު އަނުބު އަދިު ވެފައެވެ.ު
ސިލަށްުފަންނ ުުއެކަށ ގެންވާުވަރަށްުއަނުބުނުލިުބމުގެުމައްސަލަުވަނ ުދިމާވެފައެވެ.ުމިބަލިތަކާއިުގުޅޭގޮތުންުކައުންު

މައުލޫމާތުުއެރުވުނެވެ.ުއަދިުދަނޑުތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުޖެހިފައިވާުަބލިތަކަށްުއެޅޭނެުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުު

ުކުރެވުނެވެ.ުހިއްސާ
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ު

ު

ު

ު

ު

ު

 ށ.ުޅައިމަގުު •

ުު ޅައިމަގަށް 23ުުުުށ.ު ޅައިމަގުގެ ކުރެވިފައެވެ.ު ދަތުރެއްު ވަނ ު ގައިު ދިމާވެފައިވާުއޮކްޓޫަބރުު ދަނޑުތަކުގައިު
ޭބސިކްު ދަނޑުވެރިންނަށްު ކުރެވުނެވެ.ު ހިއްސާު މައުލޫމާތުު ދަނޑުވެރިންނަށްު ގުޅޭގޮތުންު މައްސަލަތަކާއިު

ުދަނޑުވެރިކަމުގެުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގައިދިމަށްުކައުންސިލުންުވަނ ުއެދިފެވެ.

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު
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 ހދ.ުނޭކުރެންދޫު •

ުު 24ުުުުހދ.ުނޭކުރެންދޫއަށް އޮކްޓޫަބރުުއަށްުވަނ ުދަތުރެއްުކުރެވިފައެވެ.ުމިދަތުރުންުފާހަގަވިުގޮތުގައ25ުުުިއިން

ވަނ ުކުރިމަތިވެފައެވެ.ު ދިއުމުގެުމައްސަލަު ހިކިގެންު ބ ޓްލްގެުއަސަރުކޮށްުފަންތައްު ރަށުގެުރުއްތަކަށްުހިސްޕިޑްު
ކޮށްުޖެހިފައިވާުަބލިތަކަށްުއެޅޭނެުުމިކަމަށްުކައުންސިލަށްުފަންނ ުމައުލޫމާތުުއެރުވުނެވެ.ުއަދިުދަނޑުތަކަށްުޒިޔާރަތް

ުކުރެވުނެވެ.ުުުފިޔަވަޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާ

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 ހދ.ުވައިކަރަދޫު •

ުު 25ުުުުހދ.ުވައިކަރަދޫއަށް އޮކްޓޫަބރުުއަށްުވަނ ުދަތުރެއްުކުރެވިފައެވެ.ުމިދަތުރުންުފާހަގަވިުގޮތުގައ27ުުުިއިން
ުު ވެފައެވެ.ުުުއަސަރުކޮށްުފަންތައްުހިކިގެންުދިއުމުގެުމައްސަލަުވަނ ުކުރިމަތިރަށުގެުރުއްތަކަށްުހިސްޕިޑްުބ ޓްލްގެ

މ ގެުއިތުރުންުރަށުގެުފަތްކޭލަށްުދިމާވެފައިވާުމައްސަލަތައްުބެލުނެވެ.ުމިކަމަށްުކައުންސިލަށްުފަންނ ުމައުލޫމާތުު

ުޅުތައްުދަނޑުވެރިންނަށްުހިއްސާއެރުވުނެވެ.ުއަދިުދަނޑުތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުޖެހިފައިވާުބަލިތަކަށްުއެޅޭނެުފިޔަވަ

ުކުރެވުނެވެ.
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ުޕެސްޓިސައިޑާބެހޭުލަފާދޭުކޮމެޓ ުުު 5.14
އެކުލަވާލަންޖެހޭުުށުނުްުދަުުމާއްދާގެުުވަނ7ުުުަުުޤާނޫނުގެުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލްުުޕެސްޓިސައިޑްުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި

ކޮމިޓ ގެުމައިގަނޑުުމަގުސަދަކ ުމިުޤާނޫނުގެު އެކުލަވާލެވިފައެވެ.ުމިު ކޮމިޓ "ުމިހާރުވަނ ު "ޕެސްޓިސައިޑާެބހޭުލަފާދޭު

ތަންފ ޒު ސިޔާސަތުތައްު ަބޔާންކޮށްފައިވާު ޭބނުންވާުު ދަށުންު ޙާޞިލްކުރުމަށްު މަގްސަދުތައްު ޤާނޫނުގެު މިު ކުރުމަށާއި،ު
ދިނުމެ މަޝްވަރާު އެންވަޔަރަންމަންޓް،ުުލަފަޔާއިު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު ޑިފެންސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު ކޮމިޓ ގައި،ު މިު ވެ.ު

އެންވަޔަރަންމަންޓަލްުޕްރޮޓެކްޝަންުއެޖެންސ ،ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުހެލްތް،ުމޯލްޑިވްސްުޕޯޓްސްުލިމިޓެޑްއާއިުވޭސްޓްު

ުކުރައްވައެވެ.ުުމެނޭޖްމަންޓްުކޯޕަރޭޝަންގެުޭބފުޅުންުތަމްސ ލު

ު

ު

 ޕެސްޓިސައިޑާެބހޭުލަފާދޭުކޮމިޓ ގެުއޮނިގަނޑު
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ުރެގިއުލޭޝަންުއަދިުލައިސެންސިންގެުމަސައްކަތްތައްުުކެމިކަލްު 5.15

އޮންލައިންކޮށުްުނެތްކަމުގެުލިޔުނުްުުުޕެސްޓިސައިޑާއިުފާޓިލައިޒަރުއެތެރެކުރުމުގެުއިޢުތިރާޒެއްު 
ުދޫކުރުންު.

އިޢުތިރާޒެއް އެތެރެކުރުމުގެު ފާޓިލައިޒަރު ދޫކުރަނ ،ުުުޕެސްޓިސައިޑާއިު މިނިސްޓްރ ންު މިު ލިޔުންު ނެތްކަމުގެު
އިންު"ުދިވެހިރާއްޖެއަށްުނުރައްކާތެރިުކެމިކަލްުއެތެރެކުރުމުގެުޤާނޫނު"މިނިސްޓްރ ުއޮފްުޑިފެންސްއިންުބަލަހައްޓާު

ކަލްުއަދިުމިފަދަުކެމި.ުއެުމިނިސްޓްރ އަށްުލިިބފައިވާުާބރުގެުދަށުން،ުއެލިޔުންުދޫކޮށްދިނުމަށްުއެދުމުގެުމަތިންނެވެ

ުހަރުދަނާ ުގޮތުނުްުުުއެތެރެކުރުން ުޑޭޓާޭބސުްު"ކުރުމުގެ ުމެނޭޖްމަންޓް ުކެމިކަލް ުބޭނުންކުރުންުު(ު"މަކުޑި)ނޭޝަނަލް ޕޯޓަލް
ުުމި އަހަރު އެތެރެކުރުމުގެުދިޔަު ފާޓިލައިޒަރު ޕެސްޓިސައިޑާއިު ބޭނުމަށްު ދަނޑުވެރިކަމުގެު ފެށި،ު ރަސްމ ކޮށްު

ުުުުއިޢުތިރާޒެއް އޮންލައިންކޮށް ުއިވެރިފަ"ނެތްކަންު "ުު އެތެރެކުރާުުު"އެޕްރޫވް"އަދި ތެރެއިންު ޕޯޓަލްު ކޮށްގެންު

އަދިުމިގޮތުންުމިުޕޯޓަލްުު.ުކުރެވެމުންުދެއެވެުުށްުއެންގުމުގެުމަސައްކަތްފަރާތްތަކަށާއިުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުޑިފެންސަ
ުު 27341.31ުުުމެދުވެރިކޮށް 211294.315ުުުލ ޓަރު، އަދި ޕެސްޓިސައިޑުު ލ ޓަރު،24282.575ުުކިލޯގެު

ުު.ކިލޯގެުފާރޓިލައިޒާުއެތެރެކުރުމަށްުވެރިފައިކޮށްުއެޕްރޫވްުކުރެވިފައިވެއެވ1000251.43ުެ

ުކުރުމާބެހޭުޤާނޫނުު ދަނޑުވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުޕެސްޓިސައިޑްުކޮންޓްރޯލްު 
ުުދިވެހިރާ ބޭނުންކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައިު ޕެސްޓިސައިޑްު ބޭނުންކުރާު ދަނޑުވެރިކަމުގައިު އުފެއްދުމާއި،ުއްޖޭގެު

ޕެސްޓިސައިޑުްު ކަނޑައަޅައި،ު އުސޫލުތައްު ނައްތާލުމާެބހޭ،ު ވިއްކުމާއި،ު އިމްޕޯޓްކުރުމާއި،ު ދިވެހިރާއްޖެއަށްު

ަބލައި ޢަމަލުތައްު ގެއްލުންލިޭބު ތިމާވެއްޓަށްު ޞިއްޙަތާއިު އާންމުު ކަމާުުުފިޔަވަޅު،  ބޭނުންކުރުމުގައިު ުުއެޅުމަށާއިު

ުުސައިޑްުކޮންޓްރޯލްުޭބނުމުގައިު"ދަނޑުވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުޕެސްޓިުުމުގެގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުއުސޫލުތައްުހެދު
ުު ުުޤާނޫނުކުރުމާެބހޭ "8ުުުު މައިގަނޑ2019ުުުޑިސެނަްބރު ޤާނޫނުގެު މިު ކުރެވިފައެވެ.ު ތަޞްދ ޤުު ވަނ ު ގައިު

އިމްޕޯޓްކުރު ދިވެހިރާއްޖެއަށްު ޕެސްޓިސައިޑްު ބޭނުންކުރާު ދަނޑުވެރިކަމުގައިު ތެރޭގައި،ު މާއި،ުމަޤްޞަދުތަކުގެު
ވިއްކުމާއި،ުއުފެއްދުމާއި،ުބޭނުންކުރުމާއި،ުނައްތާލުމާެބހޭ،ުއުސޫލުތައްުކަނޑައަޅައި،ުމިކަމާުގުޅިގެންުފޯރުކޮށްދެވޭު

އަޅަންޖެހޭުސަލާމަތ ުުުލައިސަންސް ގެންގުޅުމުގައިު ޕެސްޓިސައިޑްު ގާއިމްކޮށް،ު އުސޫލުތަކެއްު ހަރުދަނާު ދިނުމުގެު
ރުމަށްުާބރުއެޅުމާއި،ުޕެސްޓިސައިޑާއިުގުޅުންހުރިުމުޢާމަލާތްތަކާއިުގުޅިގެންުފިޔަވަޅުތައްުކަނޑައަޅައި،ުތަންފ ޒުކު

މ ގެ ހިމެނެއެވެ.ު ގާއިމްކުރުންު ނިޒާމެއްު މައްސަލަެބލުމުގެު ރިޕޯޓުކޮށް،ު ރާއްޖެއިންުުުުމައްސަލަތައްު އިތުރުން،ު

ލާޒިމު މުޢާހަދާތަކުންު ަބއިނަލްއަގުވާމ ު ގުޅުންހުރިު ޕެސްޓިސައިޑާއިު ތަންފ ޒުުަބއިވެރިވެފައިވާު ޒިންމާތައްު ުުކުރާު

ކުރުމުގެުއުސޫލުތައްުކަނޑައެޅުމާއި،ުރައްކާތެރިގޮތުގައިުޕެސްޓިސައިޑްުބޭނުންކުރުމަށްުއާންމުންގެުހޭލުންތެރިކަންުު
މަދުކުރުމަށް،ު ޕެސްޓިސައިޑްު ބޭނުންކުރެވޭު ދަނޑުވެރިކަމުގައިު ރޭވުމާއި،ު ތަމްރ ނުތައްު އިތުރުކުރުމަށްު

ުސްު)ަބޔޯުޕެސްޓިސައިޑް(ުބޭނުންކުރުންުކުރިއަރުވަންުާބރުއެޅުންުހިމެނެއެވެ.ޕެސްޓިސައިޑްގެުއަލްޓަރނޭޓިވް
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ުގަވާއިދުުކުރުމާބެހުޭުުުދަނޑުވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުޕެސްޓިސައިޑްުކޮންޓްރޯލްު 
ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގެުދަށުނ47ުުުުްޤާނޫނުގެުުކުރުމާެބހޭުުުުސައިޑްުކޮންޓްރޯލްދަނޑުވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުޕެސްޓި

ުމަށާއި،ުޤާނޫނުގެުަބއެއްުމާއްދާތައްުތަފްސ ލުކޮށް،ުޤާނޫނުގެުމަގުސަދުތައްުހާސިލުޤާނޫނުުހިންގައިުތަންފ ޒުކުރު

ުު ަބޔާންކުރުމަށް، މިންގަނޑިތައްު އުސޫލުތަކާއިު ޢަމަލުކުރަންވ ު 27ުުުުކުރުމުގައިު ތަސްދ ގ2021ުުޖަނަވަރ  ުުގައިު
ދަނ ދަށުންު ގަވާއިދުގެު މިު ގަވާއިދެކެވެ.ު އިމްޕޯޓްކުރުމާއި،ުކުރެވިފައިވާު ޕެސްޓިސައިޑުު ބޭނުމަށްު ޑުވެރިކަމުގެު

ލޭަބލްކުރުމާއި،ުު ބަންދުކޮށްު އަލުންު ލޭަބލްކުރުމާއި،ު ަބންދުކުރުމާއި،ު އުފެއްދުމާއި،ު އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި،ު

އިުޕެސްޓިސައިޑުުނައްތާލުމާއި،ުރައްކާކުރުމާއި،ުއެއްތަނުންުއަނެއްތަނަށްުޕެސްޓިސައިޑުުގެންދިއުމުގެުއުސޫލުތަކާ
ދިނުމުގެުުުފައިވެއެވެ.ުއަދިުޕެސްޓިސައިޑާއިުގުޅުންހުރިުމުޢާމަލާތްތަކަށްުލައިސަންސްުުއިޖުރާއަތްތައްުަބޔާންކޮށް

ރިކޯޑްތަކާއި ަބލަހައްޓަންޖެހޭު ދަށުންު ލައިސަންސްގެު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި،ުު،  އުސޫލުތަކާއި،ު ހިލާފުވުމުންު ޤާނޫނާއިު
ތްތައްުަބޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.ުމިއާއިއެކުުމިުގަވާއިދަށްުއަމަލުކުރުމަށާއިުރިޕޯޓްކުރުމުގައިުއަމަލުކުރަންޖެހޭުއިޖުރާއަ

އަދިު އުސޫލުތައްު އިޖުރާއަތުތަކާއި،ު ކަމާގުޅޭު ހަމަޖެއްސުމަށްު އިންތިޒާމުތައްު ޭބނުންވާު ތަންފ ޛުކުރުމަށްު
މުުުމިނިސްޓްރ އިންުއާންތެރޭގައިުުމަސްދުވަސ3ުުްމިންގަނޑުތައްުއެކުލަވާލުމަށްފަހު،ުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންފަށާތުާު

ުކުރަންޖެހެއެވެ.ުު

 ހުއްދަުދިފާއިވާުޕެސްޓިސައިޑުގެުރަޖިސްޓްރ ުު 
ު

ށުންުދަުުމާއްދާގެުުވަނ10ުުަުުޤާނޫނުގެުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލްުުޕެސްޓިސައިޑްުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި
ުު އުފެއްދޭނެ، ގޮތުގައިު ޕެސްޓިސައިޑުގެު އެކްސްޕޯޓުްުދިވެހިރާއްޖޭގައިު އިމްޕޯޓްކޮށްު އަދިު ވިއްކޭނެު ބޭނުންކުރެވޭނެ،ު

ކުރުމަށްުހުއްދަދޭުާބވަތްތަކުގެުޕެސްޓިސައިޑާެބހޭުރަޖިސްޓްރ އެއްުމިނިސްޓްރ ންުބަލަހައްޓައިުގެޒެޓުގައިުޝާޢިއުު
ުު އެކުލަވާލެވި ރަޖިސްޓްރ ު މިު މިގޮތުންު 30ުުުުކުރަންޖެހެއެވެ.ު ޝާޢިއުކުރ2020ެޑިސެންަބރު ގެޒެޓުގައިު ވިުގައިު

ހުއްދަދ ފައިވާު ރަޖިސްޓްރ ގައި،ު މިު ވާނެއެވެ.ު ކުރެވިފައިު އަޕްލޯޑްު ވެްބސައިޓުގައިވެސްު މިނިސްޓްރ ގެު
ޕެސްޓިސައިޑުތަކުގެުއާންމުުނަން،ުފޯމިއުލޭޝަން،ުކޮންސެންޓްރޭޝަން،ުޕެސްޓިސައިޑުގެުާބވަތް،ުވިހައިގެުދަރަޖަ،ު

އަރަ ކަނޑައަޅާފައިވާު ޖަމިއްޔާތަކުންު ހުއްދަުަބއިނަލްއަގުވާމ ު ކުރުމަށްު ބޭނުންު ޕެސްޓިސައިޑުު މިންވަރާއި،ު އްކާު
ދެވިފައިވާުގަހުގެުާބވަތާއިުކޮންޓްރޯލްކުރެވޭުޕެސްޓްުނުވަތަުުުުންކުރުމަށްުހުއްދަދެވިފައިވާުކަންކަމުގެުތެރެއިންުޭބނު

މިގޮތުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.ު މަޢުލޫމާތުު ުު،  ަބލ ގެު ރަޖިސްޓްރ ގައި 188ުުުުމިު ޕެސްޓިސައިޑާއި 174ުުކެމިކަލްު

ހިމެނިފައި މަގްުުުަބޔޯޕެސްޓިސައިޑުު މައިގަނޑުު ހިމެނުމުގެު ޕެސްޓިސައިޑުު ަބޔޯު މިފަދަުޞަވާނެއެވެ.ު ދަކ ،ު
އަސަރުު ކުރާު ތިމާވެއްޓަށްު ބޭނުންކޮށްގެންު އުފެއްދުމަށްުުުޕެސްޓިސައިޑުު ތަކެތިު ރައްކާތެރިު ކެއުމަށްު ކުޑަކޮށް،ު

 ުާބރުއެޅުމެވެ.

ުުު
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ުބޭނުންކުރާުޕެސްޓިސައިޑުުއިމްޕޯޓްކުރެވޭނެުބަނދަރުތައްުދިވެހިރާއްޖެއަށްުދަނޑުވެރިކަމުގައުިު 
ުު

ުުުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލްުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި ދަށުނ15ުުުުްގަވާއިދުގެ މާއްދާގެު ވަނަު

ގައިުމިނިސްޓްރ ގ2021ުެއެޕްރ ލ27ުުުުްދިވެހިރާއްޖެއަށްުޕެސްޓިސައިޑުުއިމްޕޯޓްކުރެވޭުބަނދަރުތަކުގެުލިސްޓުވަނ ުު
ުތެރޭގައި،ު ވެްބސައިޓުގައިުއާންމުކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުދިވެހިރާއްޖެއަށްުޕެސްޓިސައިޑުުއިމްޕޯޓްކުރެވޭުބަނދަރުތަކުގެ

ުވިޔަފާރިުބަނދަރު،ުސ.ުހިތަދޫުބަނދަރު،ުހދ.ުކުޅުދުއްފުށ ުބަނދަރު،ުވެލާނާުއިންޓަރނޭޝަނަލްުއެއަރޕޯޓް،ުުމާލެ

ސ.ުގަންުއިންޓަރނޭޝަނަލްުއެއަރޕޯޓް،ުހދ.ުހަނިމާދޫުއިންޓަރނޭޝަނަލްުއެއަރޕޯޓުގެުއިތުރުންުނ.ުމާފަރުުު

 އިންޓަރނޭޝަނަލްުއެއަރޕޯޓުވެސްުހިމެނެއެވެ.ު

ުސްކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރަންޖެހޭުއިޖުރާޢަތްތަކުގެުމިންގަނޑުތައްުޕެސްޓިސައިޑުުބަލާުފާު 
ުުުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލްުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި ދަށުނ83ުުުްގަވާއިދުގެ މާއްދާގެު ވަނަު

ުުކުރުމުގައިުުުބަލައިފާސްުުތަންތަންުުމުޢާމަލާތުކުރާުުޕެސްޓިސައިޑުގެުުޕެސްޓިސައިޑާއި،ުުބޭނުންކުރާުުކަމުގައިުުދަނޑުވެރި
ުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވެްބސައިޓުގައިުު މިނިސްޓްރ ގެު އެކުލަވާލުމަށްފަހުު މިންގަނޑުތައްު އިޖުރާއާތްތަކުގެު

ގައެވެ.ުމިުމިންގަނޑުތަކަކ ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުގެުދަށުންުލާޒިމްކުރާުަބލ2021ުާއެޕްރ ލ27ުުުްުޝާޢިއުކޮށްފައިވަނ ުު
ޕެސްޓިސައިޑުުއިންސްޕެކްޓަރުންނަށްުމަގުދައްކައިދޭނެުއިރުޝާދުުތަކެކެވެ.ުުުފާސްކުރުންުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގައި

ތެރޭގައި،ުު މަގުސަދުތަކުގެު މިންގަނޑުތަކުގެު މިު ުުޕެސްޓިސައިޑުުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައިމިގޮތުންު

ުދިވެހިރާއްޖޭގައިުުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި  އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި،ުުއިމްޕޯޓްކޮށްުުދިވެހިރާއްޖެއަށް
ުުރައްކާކުރުމާއިުުޭބނުންކުރުމާއި،ުލޭަބލްކުރުމާއި،ުަބންދުކުރުމާއި،ުއަލުންުަބންދުކުރުމާއި،ުއުފެއްދުމާއި،ުވިއްކުމާއި،

ުުޤަވާޢިދާުުޤާނޫނާއިުުކޮންޓްރޯލުކުރުމާެބހޭުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައިުުގުދަންކުރަނު ުުނުވަތަ
ުުބަންދުކުރުާ،ުުއުފައްދައި،ުުވިއްކައުި،ުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައިކަންުކަށަވަރުކުރުމާއި،ުުއެއްގޮތަށް
ުުދަނޑުވެރިކަމުގައިުުުހިންގަނ ،ުުތަންތަންުުނައްތާލާުުގުދަންކުރާ،ުުނުވަތަުުރައްކާކުރާުުލޭަބލްކުރާުުބަންދުކުރާ،ުުއަލުން

މާއިުކަށަވަރުކުރުުުންއެއްގޮތަށްކަުުޤަވާޢިދާުުޤާނޫނާއިުުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލުުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާ

ުުޤަވާޢިދާުުޤާނޫނާއިުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލުުުޕެސްޓިސައިޑުުުުނައްތާލަނ ުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުވެރިކަމުގައިދަނޑު

 ކަށަވަރުކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުުއެއްގޮތަށްކަން

ުއުްުޕެސްޓިސައިޑާުގުޅޭުމުޢާމަލާތްތަކުގެުމިންގަނޑުތަު 
ުއެުުތަންފ ޛުކުރުމަށާއި،ުުހިންގައިުުގަވާއިދުުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލްުުޕެސްޓިސައިޑްުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި

ުުއެމުޢާމަލާތްތައްުުުހިންގުމަށާއި،ުުމުޢާމަލާތްތައްުުގުޅޭުުޕެސްޓިސައިޑާުުުކުރުމުށްޓަކައިުުހާސިލުުުުދުތައްޞަމަގުުުގަވާއިދުގެ
83ުުުގަވާއިދުގެުުއެުުކުރުމަށްޓަކައިުުަބޔާންުުމިންގަނޑުތައްުުރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭުުދިނުމުގައިުުލައިސަންސްުުހިންގުމުގެ

ުުުުދަށުންުުގެ(ުުހ)ުުމާއްދާގެުުވަނަ 27ުމިންގަނޑުތައްުހަދައިުމިނިސްޓްރ ގެުވެްބސައިޓުގައިުޝާއިޢުުކުރެވިފައިވަނ 
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ނައްތ2021ާއެޕްރ ލްުު ފެންު މަސްހުނިވެފައިވާު ޕެސްޓިސައިޑާު މިގޮތުންު މިންގަނޑުތަކާއި،ުުގައެވެ.ު ލުމުގެު
ޕެސްޓިސައިޑުުވިއްކާުފިހާރައިގެުމިންގަނޑުތަކާއި،ުޕެސްޓިސައިޑުުގުދަނުގެުމިންގަނޑުތަކާއި،ުޕެސްޓިސައިޑުުއަލުނުްު

އުފެއްދުމުގެު ޕެސްޓިސައިޑުު އަދިު ކާރުޚާނާު އުފައްދާު ޕެސްޓިސައިޑުު އިތުރުންު މިންގަނޑުތަކުގެު ަބނދުކުރުމުގެު

 ވެއެވެ.ުުމިންގަނޑުތައްުހިމެނިފައި

ދަނޑުވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުޕެސްޓިސައިޑުުކޮންޓްރޯލްުކުރުމާބެހޭުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށުްު 
ުއަހުލުވެރިުކުރުވުނުްު

ުުމުހިންމުުުުއިޤްތިޞާދ ގޮތުންުުގަސްތަކަށާއި،ުުހައްދާުުއިންދާުުދަނޑުވެރިންުުސަރަހައްދުތަކުގެުުއެކިުުޖޭގެދިވެހިރާއް
ގޮތުންުުުމައުލޫމާތުުުއޭގެުުދެނެގަނެުުމިންވަރުުުަބލިފެތުރިފައިވާުުބަލިތަކާއި،ުުޖެހިފައިވާުުރުއްގަހަށް އެއްކުރުމުގެު

ުގަވާއިދަށްުުޤާނޫނާއިުުކުރުމާެބހޭުުކޮންޓްރޯލްުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައިދަތުރުކުރެވުނުުރަށްތަކުގައުިު
އަހުލުވެރިުކުރުވުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުވެއެވެ.ުމިގޮތުންުނ.ުކެނދިކުޅުދޫ،ުނ.ުމަނަދޫ،ުރ.ުު

ުު ރ. އަދިު ުުމާކުރަތުު ދަނޑުވެރިންނަށް ކޮންޓްރޯލްުުުޕެސްޓިސައިޑުުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައިހުޅުދުއްފާރުގެު
ކުރުމާެބހޭުގަވައިދުގެުދަށުންުޕެސްޓިސައިޑުގެުލޭަބލްދެނެގަތުމާއި،ުޕެސްޓިސައިޑުުރައްކާކުރާތަނުގެުމިންގަނޑުތަކާއި،ު

ނަ ޕެސްޓިސައިޑުު ރަޖިސްޓްރ އާއިު ޕެސްޓިސައިޑުގެު ހިއްސުާުހުއްދަދެވިފައިވާު މިންގަނޑުތައްު އްތާލުމުގެު

ުދަނޑުތަކަށްުު ުއިތުރުން، ުގެންދިއުމުގެ ުކުރިއަށް ުހިއްސާކުރުމަށްޓަކައިުސެޝަންތައް ުމައުލޫމާތުތައް ުމި ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފާހަގަކުރެވިފައިު ކާމިޔާުބކަމެއްކަންު ވަރަށްު ދިނުމަކ ު މައުލޫމާތުު ފަރާތްތަކާު އެު ަބއްދަލުވެު ދަނޑުވެރިންނާު ގޮސްު

ުވެ.ުވެއެ

ު

ު

ުކޮންޓްރޯލްުކުރުމާބެހޭުޤާނޫނާއިުުޕެސްޓިސައިޑު

ގަވައިދަށްުނ.ުކެނދިކުޅުދޫގެުދަނޑުވެރިންު
 އަހުލުވެރިކުރުންު

ު

ުކޮންޓްރޯލްުކުރުމާބެހޭުގަވައިދުގައިުޕެސްޓިސައިޑު

ޕެސްޓިސައިޑުުރައްކާކުރުމަށްުކަނޑައެޅިފައިވުާު
މިންގަނޑުގެުރ.ުހުޅުދުއްފާރުުދަނޑުވެރިޔަކަށްު

 ކިޔައިދިނުންު
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ުމޯލްޑިވްސްުގުޑްުއެގްރިކަލްޗަރަލްުޕްރެކްޓިސަސްު 5.16
ދިވެހިރާއްޖޭގައިުއެމް.ގެޕްުގެުނަމުގައިުގުޑްުއެގްރިކަލްޗަރަލްުޕްރެކްޓިސަސްުސްކ މެއްުވަނ ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުު

ުޑްރަގުްު ުއެންޑް ުފުޑް ުމޯލްޑިވްސް ުއެގްރިކަލްޗަރއާ ުއެންޑް ުރިސޯސަސް ުތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.ުުމެރިން ުގުޅިގެންވަނ  އޮތޯރިޓ އާއި
ުމަގް ުމައިގަނޑު ުކޮށްފައިވަނ ުރަނގަޅަށްތޯުޞަގެޕްގެ ުއެކަންތައްތައް ުގެންގުޅުމާއި، ުއާދަތައް ުދަނޑުވެރިކަމުގައިުރަނގަޅު ދަކ 

ގެުއޯނާގެުހައިސިއްޔަތުންުމިނިސްޓްރ އިންުއެކުލަވާލާފައިވާު'ސްޓްއަރިންުކޮމިޓ 'ުކުރުމެވެ.ުމިގޮތުންުމިުސްކ މްުުކަށަވަރު
ގެޕްުޓްރޭޑްމާކްުރަޖިސްޓްރޭޝަނުްު-އަލުންުއެކުލަވާލުމަށްފަހުުސްޓްއަރިންުމ ޓިންއެއްުކުރިއަށްގެންދެވިފައިުވެއެވެ.ުއަދިުއެމް

ުއާކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުވެއެވެ.ު

ުފްރެޝް'އަށުްުމިުސްކ ު ު'ހެބިޓަސް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއެޕްލިކޭޝަން ުފާޅުކޮށް ުފެށިގެނ29ުުުުްމަށްުޝައުގުވެރިކަން ުއިން އޮގަސްޓް

އެންޑުްު ފަޔާު ޑިފެންސްގެު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު މިގޮތުންު ދެވިފައިވެއެވެ.ު ޓްރެއިނިންު ގެޕްު މުއްދަތަށްު ހަފްތާއެއްގެު
ޑްރަގްު އެންޑްު ފުޑްު މޯލްޑިވްސްު ފޯރުކޮށްުުުރެސްކިއުއިންނާއި،ު މައުލޫމާތުު ޓްރެއިނިންގައިު މިު ޭބފުޅުންު އޮތޯރިޓ ގެު

ދެއްވާފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިުޓްރެއިނިންއަށްފަހުު'ހެބިޓަސްުފްރެޝް'ުއަށްުގެޕްުސެޓިފިކޭޝަނަށްުބޭނުންވާުޑޮކިއުމެންޓްތައްު
ުުއޮޑިޓްވަނ ުނިންމާލެވިފައެވެ.ުތައްޔާރުކުރުމުގައިުއެހ ތެރިކަންުފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.ުމިއާއެކުުމިުދަނޑުގެުފުރަތަމަ

ު ހިންގާުބޮޑެތިުމަޝްރޫޢުތައްު)ސަރުކާރުު/ުބޭރުގެުއެހ ު( 6

ުނޫުރާއްޖެުޕްރޮގްރާމްު 6.1

ކޯލިޝަންުއާއިުދިވެހިުސަރުކާރުުގުޅިގެންުރާއްޖޭގުެު ްބލޫުޕްރޮސްޕެރިޓު  ަބއިނަލްއަޤްވާމ ުޖަމުޢިއްޔާއެއްުކަމަށްވާު މިއ ު
ުކުރުމާއެކު ުމާހައުލުުރައްކާތެރި ުމަޤްޞަދުގައުިުކަނޑުގެ ުއިތުރުކުރުމުގެ ުފައިދާ ުއިޤްތިޞާދ  ުލިޭބ ުވަސ ލަތްތަކުން ުކަނޑުތަކުގެ ،

ޕްރޮގްރާމެ ހިންގާު އެކުލަވާލުމަށްު ޕްލޭނެއްު ސްޕޭޝަލްު ކޯލިޝަނާުުކެވެ.މެރިންު ޕްރޮސްޕެރިޓ ު ުސަރުކާރުންުުއެކުުުްބލޫު

ުު ުުމުޙައްމަދުުުުމްއިްބރާހ ުުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުު،ވަނަުއަހަރުުސެޕްޓެންަބރުުމަހ2019ުުުއެއްަބސްވުމެއްގައިުސޮއިކުރެވުނ 
ުއެމެރިކާއަށްުވަޑައިގެންުއެުޖަލްސާގެުހަވާސާގައެވެ.ުްބލޫުުކުރެއްވުމަށްުުތަޤްރ ރުުުލ ހުގައިޖިމަުުއާންމުުުގެ.ުުއދުުޞާލިޙް

ނޫުުުުކުރިއަށްގެންދާުުމުއްދަތަށްުުދުވަހުގެުުއަހަރ5ުުުށުނުްުދައެއްަބސްވުމުގުެުުުސޮއިކުރިުުންރާއްޖެއިުުކޯލިޝަނާއެކުުުޕްރޮސްޕެރިޓ 
ުު ުުުުޕްރޮގްރާމްގައިުސަރުކާރުންުއަމާޒުރާއްޖެ ކުރެވިފައިވުާުުުއިންސައްތައަކ ުހިމާޔަތ20ުުްހިފާފައިވަނ ުރާއްޖޭގެުކަނޑުތަކުގެ

ުކަނޑުގެުސަރަޙައްދުތަކަށްުހެދުމަށެވެ.ު
މަސައްކަތުްުުުކުމަށްޓަކައިުު އިތުރުުުޓެނިވިުމަސްވެރިކަންުރާއްޖޭގައިުކުރިއަރުވާުމަސްވެރިކަމުގެުނަފާދެމެހެއްުުއިތުރުންުުމ ގެ

ަބލަންޖެހޭުު އެކުލަވާލައިުކަނޑުގެުދިރުންތައްުދެމެހެއްޓުމުގައިު ޕްރޮގްރާމުތަކެއްު ކުރުމާއިުނޫުއިޤްތިޞާދުުކުރިއެރުވުމަށްު
ހިމެނެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައިު ެބލުންވެސްު ޢަމަލުކުރޭތޯު އެއްގޮތަށްު އިފްތިތާޙްކޮށްުުރާއްޖެނޫުުކަންތައްތަކާއިު ުޕްރޮގްރާމްު

ުުދުމުޙައްމަުުމްއިްބރާހ ުުއަލްފާޟިލްުުރަޢ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުުޢިއްޒަތްތެރިުުރާއްޖޭގެުުގައ2020ިުުޑިސެމްަބރ16ުުުުދެއްވާފައިވަނ 
ޕްރޮނޫރާުު.އެވެޙްޞާލި ވެއިޓްުއްޖެު ހަރަކާތްތެރިވަނ ު އިސްވެު ފަރާތުންު ކޯލިޝަންގެު ޕްރޮސްޕެރިޓ ު ްބލޫު ގްރާމްގައިު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

106 
 

ސަރުކާރު އަދިު އިންނެވެ.ު ުުއިންސްޓިޓިއުޓްު ރައ ުގެ އިސްކޮށުްުުުސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފަރާތުންު ދަށުންު ެބއްލެވުމުގެު އޮފ ހުގެު
ވުޒާރާއަކ ޙަ ފިޝަރ ޒްުުރަކާތްތެރިވާު އޮފްު ނޫުު،މިނިސްޓްރ ު އެވެ.ު އެގްރިކަލްޗަރު އެންޑްު ރިސޯސަސްު ރާއްޖުެުުުމެރިންު

 ,4.4.2 ,4.2.6 ,4.2.5 ,10.1.2ކުގެުތެރެއިނުްުތަންުސަރުކާރުގެުސްޓްރެޓެޖިކްުއެކްޝަންޕްލޭންގެުސިޔާސަތުގްރާމުޕްރޮ
ުތަންފ ޒްކުރުމަށްުއެހ ތެރިވެދެއެވެު.5.13ުުއަދިުު ,4.5.3 ,4.4.8

ު

 ވަނަުއަހަރުުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައ2021ުް 

 މެރިންުސްޕޭޝަލްުޕްލޭނުްު •
ޕްރޮ .1 ޭބނުންވާނޫރާއްޖެު އެކުލަވާލުމަށްު ޕްލޭންު ސްޕޭޝަލްު މެރިންު ުުުުގްރާމްގެު ސައިންޓިފިކްުކަނޑުފަޅުގެ

ުު ކޯލިޝަމައުލޫމާތު ޕްރޮސްޕެރިޓ ު ްބލޫު އިންސްޓިޓިއުޓްުުުުންއާއިހޯދުމަށް،ު ރިސާރޗްު މެރިންު މޯލްޑިވްސްު
ުއޭޕްރިލ2020ުްުގުޅިގެނުްު ުއަދި ުމާރޗް ުދެވަނަަބއި ުއެކްސްޕެޑިޝަންގެ ުފަށާފައިވާުސައިންޓިފިކް ގައ2021ުިގައި
ުއެކްސްޕެޑިޝަންގައިުރާއްޖޭގުެުުުގެންގޮސްފައިުުކުރިއަށް ުމި ުދިރާސާކޮށްފައިއްދެުޙަސަރ127ުުަވެއެވެ. ވެއެވެ.ުުުއް

ރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްުރިޕޯޓުުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާއަހަރުުކުރެވުނުުދިރާސާތަކުގެުތަފްސ ލ ުުުުއަދިުމިދިޔަ

ުު އޮކްޓޫަބރ ގުޅިގެންވަނ ު ކޯލިޝަންު ޕްރޮސްޕެރިޓ ު ްބލޫު ވެްބސައިޓްގައ2021ުިއަދިު ނޫރާއްޖެު ުގައިު
(https://www.nooraajje.org/program-materials)ުު ުޢުޝާއިު ދެވަނަުު ކޮށްފައެވެ.ު

 ވެ.ުރެވެމުންނެކުުދަނ މިހާރުުސްޕެޑިޝަންގެުރިޕޯރޓްުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތްތައްުއެކް

ޖަމިއްޔާތަކުންުއެއްކޮށްފައިވާުކަނޑުފަޅާ .2 ުުުުސަރުކާރުގެުއިދާރާތަކާއިުއަމިއްލަު އެއްކުރުމުގެުގުޅޭުމައުލޫމާތު

ހަލުވި އެގްރ މަންުުމަސައްކަތްތައްު ޝެއަރިންގު ޑޭޓާު މަސައްކަތްުކުރުމަށްޓަކައިު ސޮއެކުރުމުގެު ޓްގައިު
ފިޝަރ ޒްުުގައ2021ި އޮފްު މިނިސްޓްރ ު އެގޮތުންު އެންޑްުުު،ކުރެވިފައިވެއެވެ.ު ރިސޯސަސްު މެރިންު

އެއްަބސްވުމުގައި ޓޫރިޒަމްއާއެކުު އޮފްު މިނިސްޓްރު  އަދިު ސޮއެއެގްރިކަލަޗަރު ވަނ ު އަދިުުުު ކުރެވިފައެވެ.ު

ލޮޖ ުއާއިުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުނޭޝަނަލްުުނޯުރަމަންޓްުކްލައިމެޓްުޗޭންޖްުއެންޑްުޓެކްމިނިސްޓްރ ުއޮފްުއެނަވަޔަ
 ވެއެވެ.ުކުރެވިފައިުހައުންސިންގްުއެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާުއެކުުއެއަްބސްވުންުފައިނަލްު،ޕްލޭނިންގ

ުވަނު ޝަލްުޕްލޭނަށްުބޭނުންވާުމަޢުލޫމާތުުއެއްކުރުމަށްުކޮންޕެންޑިއަމްުއެއްމ ގެުއިތުރުންވެސްުމެރިންުސްޕޭު .3
ުއެކުލަވާއެކުލަވާ ުކެރެކްޓަރައިސޭޝަންުސްޓަޑ އެއް ުކޯސްޓަލް ުއަދި ުކެވިފައެވެ. ުތައްޔާރު ުމަސައްކަތްުލައި ލުމުގެ

ކަމަށްުުުނިމޭނެުުއިޒޭޝަންކޯސްޓަލްުކެރެކްޓަރަތެރޭގައިވަނ ުއަމިއްލަުކުންފުންޏަކާއެކުުފަށާފައެވެ.ުުުުރުހައަުުމި
 ވަނަުއަހަރުުތެރޭގައެވެ.2022ލަފާކުރެވެނ ު

ުުޖުގޮތުގެު"އޯސަންުޔޫސް"ުސަރވޭއެއްުކުރުުުކުރެވެމުންދާުުރާއްޖޭގެުކަނޑުފަޅުުބޭނުން .4 ގ2021ުުުެމަށްވަނ 

ކުރެވިފައެވެ.ުމިުސަރވޭގެުުުގާފަރުގައިުޭބއްވުނުުއެކްސްޕޯުގައިުއިފްތިތާހްުުދުވަހާުދިމާކޮށްުކު.ުުމަސްވެރިންގެ
ުކުރެވޭއިރުުރާއްޖޭގެުކަނޑުފަޅުުއެކިފަރާތްތަކުންުބޭނުންުުުމަޤްޞަދަކ ުމެރިންުސްޕޭޝަލްުޕްލޭންުތައްޔާރު

ރާއްޖޭގެުުުކުރުމެވެ.ުުދެނެގަނެގެންުޒޯނިންގުޕްލޭންުހެދުމަށްުމަގުފަހިުުގޮތާއިުހުރިުފުށުއެރުންތައްުުކުރެވެމުންދާ
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ސަރަ ުުޙަހުރިހާު ުުމ6ުުުައްދެއްގައި، މިސަރވޭއަށް ގެންދެވޭު ކުރިއަށްު ސަރވޭުުުގައ2021ިސްދުވަހަށްު ުުވަނ ު
ހޯދައިުުުފެސިލިޓޭޓަރުނ40ުުްރަކާތަތެރިވާނުޭުޙަކޯރޑިނޭޓަރުންނާއިުއަތޮޅުތެރޭގައ2ުުުިުކުރުމުގައިުއެހ ތެރިވެދޭނުޭު

ވަނ2022ުަވަނ ުުުުފަށާފައެވެ.ުސަރވޭގެުމަސައްކަތްުނިމޭނެކަމަށްުބެލެވިފައިުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުުތަމްރ ން
 އަހަރުގެުމެދުތެރޭގައެވެ.

ޑްރާފްޓް .5 ފްރޭމްވޯރކްު ޕްލޭންގެު ސްޕޭޝަލްު މެރިންު މިއަުުއޯފްޝޯރު މަސައްކަތްު ުުކުރުމުގެު ތެރޭގައިުހަރު

ކުރެވިުުުޕްލޭންުސަްބކޮމިޓ އާުމަޝްވަރާުުގްރާމްގެުމެރިންުސްޕޭޝަލްވެއެވެ.ުއެގޮތުންުޕްރޮުުކުރަންފެށިފައި
މި ކަމަށްވާު ކޯޗެއަރު ސަްބކޮމިޓ ގެު ފިޝަރ ޒްއަދިު އޮފްު އެންޑްުުު،ނިސްޓްރ ު ރިސޯސަސްު މެރިންު

ކްލައިމެޓްުޗޭންޖްުއެންޑްުޓެކްނޮލޮޖ ،ުމިނިސްޓްރ ުުު،މަންޓްންރަވަޔައެގްރިކަލަޗަރ،ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުއެން

ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލްު އެންވަޔަރަންމަންޓްުުުު،އޮފްު އަދިު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު އެންޑްު ހައުންސިންގްު

އޭޖެންސ ޝަޕްރޮޓެކް ސްޕޭޝަލްންު މެރިންު ވަނ ު އާއެކުު )ޕްރިންސިޕަލްސް(ުުުު އަސާސްތައްު ޕްލޭންގެު
ގަވަރނަންސްުުކޮށްރާފްޓްޑް ލަފާުުނިންމާ،ު ުުުުކޮމިޓ ގެު ހުށައެޅިފައެވެ. އެންޑޯސްމަންޓަށްު ވަނ2022ުައަދިު

ތްުޕްލޭންުގޯލްސްުއަދިުއޮްބޖެކްޓިވްސްތައްުނިންމާުޒޯނިންގުމަސައްކަުުއަހަރުގެުކުރ ކޮޅުުމެރިންުސްޕޭޝަލް

 ދާނެއެވެ.ުކުރެވިގެން
 

 ޤާނޫނ ުމަސައްކަތުްު •
 

ނޫރާއްޖެުޕްރޮގްރާމްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުޭބނުންވާުުސިޔާސަތުތަކާއިުޤާނޫނ ުއޮނިގަނޑުގެުއެސެސްމަންޓްގެު -
ު ރިޕޯރޓުވަނ ު މަރުޙަލާު ފުރަތަމަު ނިމިު 2021ުމަސައްކަތްު ވެްބސައިޓްު ޕްރޮގްރާމްގެު ުުގައިު

https://www.nooraajje.org/program-materials   ުެުގައިުޝާއިޢުުކުރެވިފައެވެ.ުުމިދިރާސާގ

ހުރުިު ޤަވާއިދުތައްު ޤާނޫނާއިު ބޭނުންވާު އެކަމަށްު ކުރެވޭއިރުު ތައްޔާރުު ޕްލޭންު ސްޕޭޝަލްު މެރ ންު ބޭނުމަކ ު
ސިޔާސަ ފިޔަވަހ ގެު ދެވަނަު އަދިު ހުރުމެވެ.ު އެއްކުރެވިފައިު މައުލޫމާތުު މަސައްކަތްުނެތްގޮތުގެު ޤާނޫނ ު ތާއިު
ުު ލ ގަލްުކޮންސަލްޓަންޓުނ2ުުުުްރޭވުމަށްުމަގުފަހިުކުރުމެވެ.ުދެވަނަުފިޔަވަހ ގެުމަސައްކަތްވެސްވަނ ުރާއްޖޭގެ

 މެދުވެރިކޮށްުމިއަހަރުގެުތެރޭގައިުފަށާފައެވެ.ުު
 

 ނޫުއިޤްތިސާދުުު •
 

- ުު ސަރުކާރުން ތަރައްޤ ކުރުމަށްު ފުޅާކޮށްު އިޤްތިސާދުު އެއްާބރުރާއްޖޭގެު ސިޔާސަތުތަކަށްު ލުންުުގެންގުޅޭު
ުޖ ުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތްތައްުވެއިޓްޢިޤްތިޞާދުުސްޓްރެޓެުުންުނޫގްރާމުރޮދިނުމަށްޓަކައިުނޫުރާއްޖެުޕް

ުުުުސިޓ ުުއިންސްޓިއުޓްުއަދިުޑެންމާރކްގެ ގައިުކުރިއަށ2021ުުުްފެސިލިޓޭޓަރޒްުކޮންސަލްޓުންުމެދުވެރިކޮށް

އެގޮުުގެންގޮސްފައި ުުވެއެވެ.ު ުަބއެއްުުުސަރުކާރުގެުުުފެށިގެންުުއިންުުފެްބރުއަރ ުުއަހަރުގެުުވަނ2021ަތުން
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ުއަދިުުކުރެވިުުއިންޓަރވިއުުުފަރާތަތްކާއިުުވިޔާފާރިކުރާުުއަދިުުތްތަކާއިޢަޖަމާުުއަމިއްލަުު،މިނިސްޓްރ ތަކާއި
ުުކޮށްފައިވެއެވެުުސަރވޭއެއްުުއޮންލައިންކޮށްުުއާންމުންނަށް ުކުރެވުނުުުުތައްޔާރުުުއަލ ގައިުުދިރާސާގެުުމިުުއަދި.

ުަބއެއްުުފަންނ ުުމިނިސްޓްރ ތަކަށާއިުުަބއެއްުުކަމާގުޅޭުުސަރުކާރުގެުުވަނ ުުސިނާރިއޯއެއ4ުުްުުސްޓްރެޓެޖ ތަކާއި
ުުޚިޔާލުުުުހުށައަޅާުުަބއްދަލުވުމެއްގައިުުމަޝްވަރާުުދެުުޭބއްވުނުުުގައ6ުުިުުއަދ5ުުިުުއޭޕްރިލްުުމިއަހަރުުުފަރާތްތަކަށް
ުވަނ ުު.ުުހޯދިފައެވެ ުޑްރާފްޓް ުމުރާޖަޢާުއަދި ުހުށައެޅި ުޥޯކިންގުސެޝަންގައި ުއެއަށްފަހުުުުކެބިނެޓް ުއަދި ކުރެވިފައެވެ.

ޑްރާފްޓެ ސްޓްރެޓެޖ ގެު ކުރުރާސްތާގެު ސިނާރިއޯއަކަށްު އެއްު އެއްގޮތަށް،ު ސިޔާސަތުތަކާު އްުސަރުކާރުގެު
ުު ޕަރޓްނަރޝިޕްސް އިކޮނޮމ ު ްބލޫު ގެންދެވެނ ު ކުރިއަށްު އިތުރަށްު މިވަގުތުު އަދިުއެކުލަވާލެވިފައެވެ.ު

 ފައިނޭންސިންގުޕްރޮޕޯސަލްތައްުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތެވެ.

 

 ދެމެހެއްޓެނިވިުމަސްވެރިކަންު •
 

ުންވުމަށްޓަކައިުނޫރާއްޖެުޕްރަގްރާމުުުގޮތެއްގައިުކުރިއެރުވުމަށްުއެހ ތެރިުުރާއްޖޭގައިުމަސްވެރިކަންުދެމެހެއްޓެނިވި -

ުުުުހުރިުުދަނ ުމަސްވެރިކަމާގުޅޭުކަންކަންު ކެރެކްޓަރައިޒޭޝަންުސްޓަޑ "ގެުމަސައްކަތްު“ނެތްގޮތުގެ ުފިޝަރ ޒްު
ުު މެރިންުުު،ގައިުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒ2021ުްވަނ ުއޮކްޓޫަބރުުޓްރާފްޑްކުރަމުންނެވެ.ުއެގޮތުން،ުފުރަތަމަ
ުފައެވެ.ުމ ގެުއިތުރުން،ުރާއްޖެއަށްުމިވަގުތުުކުރުމަށްުހުށައަޅާުުުއަށްުމުރާޖަޢާުުުރިސޯސަސްުއެނޑްުއެގްރިކަލްޗަުރ

ކުރުމަށްުުުދިމާވެފައިވާުކަނޑުމަހުގެުއުފެއްދުންތަކަށްުމަރކެޓްުއެކްސަސްުހޯދުމަށާއިުމެރިކަލްޗަރުއަށްުމަގުފަހި

ގައ2021ުިގޮތްތައްުދެނެގަތުމަށްޓަކައިު"ކ ުޓްރޭސަިބލިޓ "ުކިޔާުޭބރުގެުކޮންސަލްޓަންޓުންުމެދުވެރިކޮށުްުުުހެދޭނެ
 އަހަރުގެުކުރ ކޮޅުގައިުނިންމުމަށްވަނ ުރޭވިފައެވެ.ުވަނ2022ުައްކަތްުފަށާފައެވެ.ުމިދިރާސާގެުރިޕޯރޓްުމަސަ
 

 އިތުރުކުރުންުުުކެޕޭސިޓ ު •
ު

ރާއްޖޭގެުމެރިންސައެންސްުއަދިުމެރިންުސްޕޭޝަލްުޕްލޭނިގްުދާއިރާއިންުކެޕޭސިޓ ުއިތުކުރުމުގެުމަޤްސަދުގައިު -

ުުުނޫރާޢްޖެުޕްރަގްރާމުނުްު ދާއިރާއަކުނ5ުުުްޔުނިވަރސިޓ ުއޮފްުކެލިފޯނިއާުސެންޑިއޭގޯުއެކްސްޓަންޝަންުއާއެކު
ުު 5ުުުުއެކުލަވާލާުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުކުރުމުއްދަތުގެ ުގެންގޮސްފައެވެ.ުުއެުުުގައިުކުރިއަށ2021ުުްކޯހެއްވަނ 

ުނަަބލްުފިޝަރ ކޮރަލްުރ ފްުސަރވޭ،ުމެރިންުސްޕޭޝަލްުޕްލޭނިންގ،ުްބލޫުއިކޮނޮމ ،ުސަސްޓެއިުުދާއިރާތަކަކ 

އަދިުމެރިންުޕްރޮޓެކްޓަޑްުއޭރިއާޒްުއެވެ.ުސަރުކާރުގެުއިދާރާތަކަށާއިުއަމިއްލަުފަރުދުންނަށްުހުޅުވާލެވިގެންު
ފަރާތަކުންުަބއިވެރިވެުޖުމްލ626ުުުައޮންލައިންކޮށްުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމިުކޯސްތަކުގައިުރާއްޖެއިންުޖުމްލަުު

 ވެއެވެ.ކޮށްފައިުފުރިހަމަުފަރާތަކުންުކޯސ185ުް
 

ު 
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 ކޮމިއުނިކޭޝަންު •
ކުރުމަށާއިުނޫުއިޤްތިޞާދާުގުޅުޭުުުންުކުރިއަށްގެންދާުމަސައްކަތްތަކުގެުމައުލޫމާތުުހިއްސާގްރާމުރާއްޖެުޕްރޮުުނޫ -

ނޫުޕްރޮ ހޯދުމަށާއިު މަޢުލޫމާތުު މަޝްރޫޢުތަކުގެު އަދިު ޕްރޮުުގްރާމްު ގެންދާުުރާއްޖެު ކުރަމުންު ގްރާމުންު
ޕްރޮ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިުނޫރާއްޖެު ަބއިވެރިވުންު ވެއިޓްުމަސައްކަތްތަކުގައިު ދިވެހިރާއްޖެއާއެކުު ގްރާމުންވަނ ު

ުނޫރާ ުއަދި ުޑިރެކްޓަރ ުއިކޮނޮމ  ުްބލޫ ުޕްރޮއިންސްޓިއުޓްގެ ުކޯޑިނޭޓަރުުއްޖެ ުއޮކްޓޫަބރ2021ުގްރާމް ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުުދިުދުާބއިުއެކްސްޕޯގައިުރާއްޖޭގެުޕެވިލިއަންުޒ ނަތްތެރިމަހުގައިުދުާބއިުއެކްސްޕޯގައިުަބއިވެރިވެފައެވެ.ުއަ
ުުގްރާމާގުޅޭުލުއިފޮތްުޒިޔާރަތްކުރާުކުރުމަށްުބޭނުންވާުަބއެއްުފޮޓާުއާއިުވ ޑިއޯުހިއްސާކުރުމުގެުއިތުރުންުޕްރޮ

 އިންތިޒާމްުހަމަޖައްސާފައެވެ.ުުުފަރާތްތަކަށްުލިޭބނެ

ނޫ - އިތުރުން،ު ޕްރޮުުއޭގެު މިނިސްޓްރާއްޖެު ފިޝަރ ޒްގްރާމުންވަނ ު އޮފްު އެންޑްުުު،ރ ު ރިސޯސަސްު މެރިންު
ގެންދިޔަު ކުރިއަށްު ގާފަރުގައިު ކ.ު ގޮތުންު ފާހަގަކުރުމުގެު ދުވަސްު މަސްވެރިންގެު އިންު އެގްރިކަލްޗަރު

ުޕްރޮ ުނޫރާއްޖެ ުފޯރަމްގައި ުހިއްސާކުރުމުގެުސެުުގްރާމާމަސްވެރިންގެ ުމައުލޫމާތު ުފިޝަރ ޒްުޝަގުޅޭ ުާބއްވާ، ންއެއް
ވެރިވެުއޯޝަންުސަރވޭުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގެުއިތުރުންުރަސްމ ުޖަލްސާގައުިުއެކްސްޕޯުގައިުަބއި

 ުަބއިވެރިވެފައެވެ.ު
 

ުޑ .ޕ ުއެސް.އެފް.އާރ. 6.2
 ސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓް.ުުނަން:މަޝްރޫޢުގެު .1

 އަށް.2022ުުޑިސެމްަބރ31ުުއިނ2017ުުްއެޕްރ ލ17ުުުްުފެށިުތާރ ޚުުއަދިުނިމޭނެުތާރ ޚު:މަޝްރޫޢުުު .2

 މިލިއަންުއެމެރިކާުޑޮލަރުު.18ުުއަގު:މަޝްރޫޢުގުެު .3

 ވޯލްޑްުޭބންކް.އިންޓަރނޭޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެލައިންސްގެުހިލޭުއެހ ،ުުޑޯނަރ: .4

ޤައުމ ުފެންވަރުގައިުމަސްވެރިކަނުްުު،މިުމަޝްރޫޢުގެުމަޤްސަދަކ ުސަރަޙައްދ ުފެންވަރުގައާއިުމަޝްރޫޢުގެުމަޤްޞަދު: .5
 .ރާއްޖޭގެުހޮވާލެވޭުއަތޮޅުތަކުގައިުމެރިކަލްޗަރުޤާއިމްކުރުމަށްުާބރުއެޅުމެވެު،ހިނގާގޮތްުރަނގަޅުކުރުމާއި

 މުގައާއިުމެރިކަލްޗަރގެުމަސައްކަތުގައިުހަރަކާތްތެރިވާުފަރާތްތަށްު.މަސްވެރިކަުޕްރޮޖެކްޓްުބެނެފިޝަރ ސް: .6

 
 ކޮމްޕޯނަންޓްތައް: .7

 އިތުރުކުރުންުުުޤާބިލުކަންުުުމުޢައްސަސާތަކުގެުުުބެލެހެއްޓުމާބެހޭުުުހިންގާުުުމަސްވެރިކަންު:ުުއޭުުުކޮމްޕޯނަންޓްު.ުުުހ ❖

 ސަްބުކޮމްޕޯނަންޓްތައް:

   A1 ުްބެލެހެއްޓުމައްޓަކައިުއެކުލަވާލަންުޖެހޭުސިޔާސަތުތަކާއިުޤަވާޢިދުތައްުއެކުލަވާލުންު.މަސްވެރިކަނ 

ުުA2 ުު.ްދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތުގައިުމަސްވެރިކަންުތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއެރުވުމަށްުހަރަކާތްތައްުހިންގުނ 
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ުުA3 ޯދުން.މަސްވެރިކަންުތަރައްޤ ކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިުޭބނުންވާުދިރާސ ުމަޢުލޫމާތުުހ 

ުުA4 .ްމަސްވެރިކަމާއިުމެރިކަލްޗަރގެުދާއިރާގައިުމ ހުންުތަމްރ ނުކޮށްުފަންނ ުޤާިބލުކަންުއިތުރުުކުރުނ 

 

 މިގޮތުންުމިުކޮމްޕޯނަންޓްތަކުންުމިހާތަނަށްުކުރެވިފައިވާުކަންތައްުތިރ ގައިުމިވަނ ުތަފްޞ ލްުކުރެވިފައެވެ.

 

  A1  ުްުބެލެހެއްޓުމައްޓަކައިުއެކުލަވާލަންުޖެހޭުސިޔާސަތުތަކާއިުޤަވާއިދުތައްުއެކުލަވާލުންުމަސްވެރިކަނ 

ގައ2019ުުުިުސެޕްޓެމްަބރ5ުުުުމަސްވެރިކަމާެބހޭުިބލުްު  މިކޮމްޕޯނަންޓްގެުދަށުންުރޭވިފައިވާުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިން،

7ުު،ުމިުޤާނޫނޫގެުުދަށުންުުއެކުލަވާލަންޖެހޭުުރަޢ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުތަސްދ ޤްުކުރެއްވުމުމާއިުގުޅިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުު 7ުުުުމަސްވެރިކަމުގެުޤަވާއިދާއި ގައިުވަނ ުގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ.ުއަދިުމ2020ުިމަސްވެރިކަމުގެުމެނޭޖްމަންޓްުޕްލޭން

ުމަސްވެރިކަނުްު ުއެކުލަވާލަންޖެހޭ، ުދަށުންު ުޕްލޭންތަކުގެ ުެބހުޭުމެނޭޖްމަންޓް ުެބލެހެއްޓުމާ ުހިންގައި، ދެއްުޤަވާއ7ުުިރާވައި،
ުު މަސައްކަތް 2021ުުއެކުލަވާލުމުގެު މިގޮތުން ކުރެވުނެވެ.ު އަހަރުު ހިންގައި،ުވަނަު ރާވައި،ު މަސްވެރިކަންު ހިަބރުގެު

ގައިުގެޒެޓްުކުރެވިފައެވެ.ުއަދިުުތުތިުޯބވަދިލަމަސް،ުހުއިފިލަނޑާގ2021ުެމެއ5ުުުުިބެލެހެއްޓުމާެބހޭުގަވާއިދުުވަނ ުު
މަސްވެރިކަން ކުދިމަހުގެު ދިރޭު ފަރުމަހުގުެުމަސްވެރިކަން،ު އަދިު މަސްވެރިކަންު އިހ ގެު މަސްވެރިކަން،ު ފާނަު ު،

 ރާވައި،ުހިންގައި،ުބެލެހެއްޓުމާުެބހޭުޤަވާއިދުތައްުއެކުލަވާކުމުގެުމަސައްކަތްުދަނ ުކުރެވެމުންނެވެ.މަސްވެރިކަންު

 

ުA2ުުުްުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިުމަސްވެރިކަންުބެލެހެއްޓިުތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއެރުވުމަށްުޙަރަކާތްތައްުހިންގުނ 

ުމަސްވެރިންނަށްު ުއޮްބޒާވަރ" ު"އިލެކްޓްރޯނިކް ުއަދި ުޑިވައިސް")ވ .އެލް.ޑ ( ުލޮކޭޝަން ު"ވެސެލް ުދަށުން މިކޮމްޕޯނަންޓްގެ
ކުރެވެމު މަސައްކަތްތައްދަނ ު ުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެު މިއަހަރު މިގޮތުން،ު ލޮކޭޓިންގުު  އުޅަނދުގައ266ުުިންނެވެ.ު ވެސަލްު

ުު އުޅަނދުގައިުވެސެލ302ުުުްޑިވައިސްުވަނ ުހަރުކުރެވިފަުއެވެ.ުއަދިުމިހާތަނަށްުމިުޕްރޮޖެކްޓްގެުދަށުންުުޖުމްލަ

 ލޮކޭޓިންުޑިވައިސަސްުވަނ ުހަރުކުރެވިފައެވެ.

 

 A3  ުިުބޭނުންވާުދިރާސ ުމައުލޫމާތުުހޯދުންުމަސްވެރިކަންުތަރައްޤ ކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ 

 
 ޕްރޮގްރާމްުުސާމްޕްލިންގްުޓޫނާ •

 

އަދިުމ.ުވޭވަށުގައިުޭބނޭުމަހުގެުމައުލޫމާތުު މިުޕްރޮގްރާމުގެުދަށުންުޅ.ުފެލިވަރު،ުގއ.ުކޫއްޑޫ،ުހދ.ުކުޅުދުއްފުށި
 އެއްކުރުމަށްޓަކައިުޓޫނާުސާމްޕްލަރުންުދަނ ުހަރަކާތްތެރިުވަމުންނެވެ.ު
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 ުުފިޝަރ ސްުސާމްޕްލިންގްުޕްރޮގްރާމް ރ ފްުސްޓްރެޓ ޖިކް •

 
އާއިުގުޅިގެނ19ުުުް-މިުޕްރޮގްރާމްގެުދަށުންުސާމްޕްލިންގްުނެގުމަށްޓަކައިުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުދަތުރުތައްުކޯވިޑް

ހުއްޓިފައިުއޮތުމަށްފަހުުރ.ުމަޑުއްވަރ ުއަދިުބ.ުކެންދޫުއަށްުވަނ ުއޮކްޓޯަބރުުމަހުގައިުދަތުރުުކުރެވިފައެވެ.ުއަދިު

ުު ފަރުމަހުގ2021ުެުޑިސެމްަބރު ތަކުގައިު މިދަތުރުު ކޮށްފައެވެ.ު ވަނ ު ދަތުރެއްު ސާމްޕްލިންގު އަށްު ހުރާު ކ.ު ގައިު
ާބނާުމިންވަރު،ުމަސްުޖަމާވާުސަރަޙައްދުތައްުއަދިުމަސްުބޭނުމަށްުހޭދަވާުވަގުތާއިުުދިގުމިން،ުމަހުގެުާބވަތް،ުމަސް

 ބޭނުންކުރާުވަސ ލަތްތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުވަނ ުއެއްކުރެވިފައެވެ.ު
 

 ޕްރޮގްރާމްުއެސެސްމަންޓްުގްރޫޕަރ •

 

ސާމްޕްލިންގްުނެގުމުގެުމަސައްކަތް،ުމިދުވަސްވަރުުުމިޕްރޮގްރާމްގެުދަށުންުގޮނާޑޯސޯމަޓިކްުއިންޑެކްސްު)ޖ .އެސް.އައި(ުު
ކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުދަތުރުތައްވަނ ުު  ދަތުރުކުރުމުގެުހުއްދަުނެތުމާގުޅިގެން،ުސާމްޕްލިންުޕްރޮގްރާމްުތަކުގެުދަށުން

އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓާލެވިފައެވެ.ު މަ،  މިވަގުތަށްު ކޮށިތަކުގައިުސާމްޕްލިންގގެު ފާނަު ހުރިު ސައްކަތްވަނ ުހުޅުމާލޭގައިު

 ގައިުކުރެވިފައެވެ.2021ުު ޑިސެމްަބރު

 
 މްޕޯނަންޓްުބ :ުމެރިކަލްޗަރުއަދިުމަސްވެރިކަމުގެުސިނާޢަތްުސިންދަފާތުކުރުންުށ.ުކޮު ❖

 ސަްބުކޮމްޕޯނަންޓްުތައް:

B1ުު.ްމެރިކަލްޗަރުތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއަރުވައިުއަދިުމިުދާއިރާުއަށްުބޭނުންވާުޓެކްނޮލޮޖ ުތަޢާރަފްުކުރުނ 

B2ު.ްމެރިކަލްޗަރުތަރައްޤ ުކުރުމަށްޓަކައިުތަފާތުުކަންކޮޅުުތަކުގައިުމަސައްކަތްުތަޢާރަފުކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިއުނ 

B3ުާރާތްކުރުމާއި،ުއަދިުއޮޕަރޭޝަންސްުހިންގާުހިދުމަތްދިނުންު.މަލްޓިުސްޕ ޝ ސްުހެޗަރ އެއްުފަރުމާކުރުމާއި،ުއިމ 

B4 ުު.ްމަސްވެރިކަމުގެުދިގުރާސްތާުސިންދަފާތާުގުޅޭުދިރާސާކޮށްުރިޕޯޓްުއެކުލަވާލުނ 

 

 މިގޮތުންުމިުކޮމްޕޯނަންޓުންުމިހާތަނަށްުކުރެވިފައިވާުކަންތައްުތިރ ގައިުމިވަނ ުތަފްޞ ލްުކުރެވިފައެވެ.

 

B1ުުްުުމެރިކަލްޗަރުތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއަރުވައިުއަދިުމިުދާއިރާުއަށްުބޭނުންވާުޓެކްނޮލޮޖ ުތަޢާރަފްުކުރުނ 
 

 ފެސިލިޓ ުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެންޑްުުރިސާޗްުމެރިކަލްޗަރުމަނިޔަފުށި •
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ުު ޑިވެލޮޕްމަންޓްުފެސިލިޓ ުޤާއިމުުކުރުމަށްޓަކައި 11ުުުުމަނިޔަފުށިުމެރިކަލްޗަރުރިސާޗްުުއެންޑްު ގައ2019ުިުމާރޗް

ހަވާލުކުރެވުނުުު ދަށުންު އެއްަބސްވުމުގެު ސޮއިކުރެވުނުު އާއިއެކުު ލިމިޓެޑްު ޕްރައިވެޓްު ކޮންސްޓްރަކްޝަންު އެސް.ޖޭު
މަސައްކަތްުވަނ ުނިމިފައެވެ.ުމިގޮތުންުކ.ުމަނިޔަފުށ ގައިުމިސްކިތް،ުގްރ ންުހައުސް،ުއެކޮމޮޑޭޝަންުްބލޮކް،ުވެއަރު

ވަނ ުޤާއިމުކުރެވިފަުއެވެ.ުމ ގެުއިތުރުންުމަނިޔަފުށ ުގައިުޤާއިމުުކުރެވިފައިވާުހައުސް،ުްބރޫޑްުސްޓޮކްުއަދިުލެޯބޓަރ ުު

ުހެޗަރ ގެުފުރާޅުުއާާބތުރަުފިލުވުމުގެުމަސައްކަތްުވަނ ުކުރެވިފައެވެު.
ު 

 :ހިމާޔަތްކުރުންުގޮނޑުދޮއްުމަނިޔަފުށ ގެ •

ފައެވެ.ުއަދިުމިހާރުުދަނ ުމަނިޔަފުށ ގައިުމަނިޔަފުށ ގެުގޮނޑުދޮށްުހިމާޔަތްުކުރުމުގެުމަސައްކަތުގެުސްކޯޕްުވަނ ުަބދަލުވެ
ހެކްޓަރުގެުިބންުހިއްކުމަށްފަހުުގޮނޑުދޮށްުހިމާޔަތްުކުރުމުގެުމަޝްވަރާުވޯލްޑްުޭބންކާއިުއެކުުކުރެވެމުންނެވެ.2.5ުުު

ުު 12ުުުުއަދިުގޮނޑުދޮށްުގިރުމުގެުުމައްސަލައަށްުވަގުތ ުހައްލެއްުގެނައުމުގެުމަސައްކަތް ގައ2021ުުުިުސެޕްޓެމްބަރ
 އިުޙަވާލުކުރެވިުމަސައްކަތްުވަނ ުނިމިފައެވެު.ަބޔަކާ

 

B2ުުުްުމެރިކަލްޗަރުތަރައްޤ ުކުރުމަށްޓަކައިުތަފާތުުކަންކޮޅުުތަކުގައިުމަސައްކަތްުތަޢާރަފުކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިއުނ

 

ުގްރޫޕާުޕައިލެޓްުޕްރޮޖެކްޓްު •

އާންމުުރައްޔިތުންނަށްުމެރިކަލްޗަރުމަސައްކަތުނުްުުު،މިމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުދިވެހިރާއްޖޭގައިުމެރިކަލްޗަރުތަރައްޤ ކޮށް
އާމްދަނ ުލިއްަބއިުދިނުމަށްޓަކައިުފާނަުޮބޑުކުރުމުގެުޕައިލެޓްުޕްރޮޖެކްޓެއްުއ.ދުމަހިބަދޫ،ުއޮމަދޫ،ުދަނގެތިުއަދިު

ވަނ ުުުުފާނ1000ުުަެބނެފިޝަރ ުއާއިުހަވާލުކުރެވުނ7ުުުުުދިގުރަށުގައިުދަނ ުހިންގެމުންނެވެ.ުމިގޮތުންުއދ.ުމަހިަބދޫގުެު
ބެނެފިޝަރ ންނާއިުޙަވާލުކުރެވުނ4ުުުުުމާކެޓްުސައިޒަށްުޮބޑުުވުމާއިުގުޅިގެންުވިއްކާލެވިފައެވެ.ުއަދި،ުއދ.ުއޮމަދޫގެުު

ފާނަުމިހާރުުވަނ ުމާކެޓްުސައިޒަށްުޮބޑުކުރެވިފައެވެ.ުއަދި،ުމިފާނަތައްުވިއްކުމުގެުމަސައްކަތްުއޮންލައިންކޮށ1000ުުުުް

ފާނަުފޯރުކޮށ1000ުުުްގައިުވަނ 2021ުުުުބެނެފިޝަރ ންނަށްުމާރޗ4ުުުްު.ުދަނގެތ ގުެުފެށުމަށްުވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެ.ުއުދ
ުު 4ުުުުދެވިފައެވެ.ުއަދިުދިގުރަށުގެ 2021ުުުުބެނެފިޝަރ ންނަށްުއޯގަސްޓް ފާނަުހަވާލުުކުރެވިފައެވެ.1000ުުުުގައިުވަނ 

19ުުނެވެ.ުމ ގެުއިތުރުންުމުިުއަދިުމިހުރިހާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުމަސްކާނާ،ުއަދިުފަންނ ުއެހ ުދަނ ުފޯރުކޮށްުދެމުން
ުފާނަުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެ.3000ުުބެނެފިޝަރ ޒްއަށްުއިތުރުު

 

 :ުުސާރވޭުޭބސްލައިންުސައިޓްތަކުގެުއައުޓްުގްރޯ •

މިންވަރުުބެލުމަށްުަބޔަކުުހޯދުމަށްޓަކައިު  ގްރޯުއައުޓްުސައިޓްތަކުގެުޭބސްލައިންުސާރވޭުއަދިުތިމާވެއްޓަށްުއަސަރުކުރާނެ
ސަރވޭުކުރާުފަރާތްތަކުގެުޓ .އޯ.އާރުުދަނ ުތައްޔާރުުކުރެވެމުންނެވެ.ުއދ.ުއޮމަދޫ،ުދިގުރަށްުއަދިުމަހިަބދޫގެުކޮށިތައްުު
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ތްުދަނ ުމިރަށްތަކުގެުކައިރ ގައިުހުރިުފަޅުތަކަށްުަބދަލުުކުރުމަށްުހުށައަޅާފައިވާތ ުކޮށިތައްުަބދަލުުކުރުމުގެުމަސައްކަ
 ކުރެވެމުންނެވެ.ުއަދިުމިކޮށިތައްުަބދަލުކުރުމުގެުކުރިންުމިުސަރވޭކުރެވޭތޯުދަނ ުމަސައްކަތްުކުރެވެމުންނެވެ.ު

 

 ކުދިުފާނަު •

 

 ވަނަުއަހަރުުއެތެރެުކުރެވުނެވެ.2021ުުުުޝިޕްމަންޓ4ުުުްުފާނަުއާލާކުރުމުގެުމަޝްރޫޢުއަށްުބޭނުންވާުކުދިުފާނައިގުެު

 ގައިުއެތެރެުކުރެވިފައެވެ.2021ުުފެްބރުވަރ 05ުުކުދިުފާނަުވަނ 5000ުުފުރަތަމަުޝިޕްމަންޓްގައިު -

 ގައިުއެތެރެުކުރެވިފައެވެ.2021ފެްބރުވަރ 13ުުކުދިުފާނަުވަނ 2900ުުދެވަނަުޝިޕްމަންޓްގައިު -

 ގައިުއެތެރެުކުރެވިފައެވެ.2021މާރިޗ16ުުުކުދިުފާނަުވަނ 1910ުުތިންވަނަުޝިޕްމަންޓްގައިު -

 ގައިުއެތެރެުކުރެވިފައެވެ.2021ުއޯގަސްޓ16ުުްކުދިުފާނަުވަނ 5050ުުއިުހަތަރުވަނަުޝިޕްމަންޓްގަ -

 

 އދ.ުއޮމަދޫުނާރސަރ ު •

އދ.ުއޮމަދޫގައިުގާއިމުކުރެވިފައިވާުނާރސަރ ުއޮޕަރޭޝަންގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްޓަކައިުތިމާވެއްޓަށްުއަސަރުކުރުާު
 ފެށިގެންުދަނ ުކުރެވެމުންނެވެު.އިނ2021ުުްމިންވަރުުަބލާުރިޕޯޓްުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުއޯގަސްޓްު

 

B3ުުުްމަލްޓިުސްޕ ޝ ސްުހެޗަރ އެއްުފަރުމާކުރުމާއި،ުޢިމާރާތްކުރުމާއި،ުއަދިުއޮޕަރޭޝަންސްުހިންގާުޚިދުމަތްދިނުނ 

 ގއ.ުމަޓުުމަލްޓިުސްޕ ޝ ސްުހެޗަރ ުޕްރޮގްރާމްު •

ފެސިލިޓ "ުގާއިމުުުގއ.ުމާނާގަލާގައިުޤާއިމުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާު"މަލްޓިުުސްޕ ޝ ސްުހެޗަރ ުއާއިުއެ ންސިލަރު 
ުނިމިފައެވެ.ުކުރުމަށްޓަކައުިު ުވަނ  ުމަސައްކަތް ުޤާއިމްކުރުމުގެ ުފެސިލިޓ ސްު ުއެންސިލަރ  ުކެނޑުމާއި ުނެރު ުމާނާގަލާގެ ގއ.

ުު ުު-މިގޮތުން،ުގއ.ުމާނާގަލާގައިުއެކޮމޮޑޭޝަންުިބލްޑގް،ުޕަވަރުހައުސް ުުު–އާރް.އޯުޕްލާންޓް،ުވޭސްޓްުޑިސްޕޯސަލް

 ވަނ ުކުރެވިފައެވެ.ުުުނަރުދަމާގެުމަސައްކަތްކްރިއޭޝަންުިބލްޑިންގ،ުމިސްކިތް،ުއޮފ ސް،ުޖެޓ ،ުއިންސިނަރޭޓަރ،ުރެ

ުޑިޒައިން ުހެޗަރ އެއް ުމަލްޓިުސްޕ ޝ ޒް ުމާނާގަލާގައި ުގއ. ުއިތުރުން، ުމެއިންޓެއިންުު-މ ގެ ުއޮޕަރޭޓް، ުފައިނޭންސް، ިބލްޑް،
ގައިުވަނ 2021ުނޮވެމްަބރ19ުުުުދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުމަށުްުއަދިުޓްރާންސްފަރުއުސޫލުންުޤާއިމްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކޮށް

 ުއިޢުލާންުކުރެވިފައެވެ.ު

 
 ކޮމްޕޯނަންޓްުސ ު:ުމަޝްރޫއުުހިންގާުބެލެހެއްޓުން،ުމޮނިޓަރކުރުމާއިުއަދިުއިވެލުއޭޓުކުރުންު ❖

 ުފައިނޭންޝަލްުމެނޭޖްމަންޓްު •
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2019ުުުު ުު،  އެކްސްޓާނަލްުއޮޑިޓްުފުރިހަމަކުރެވިވަނަުއަހަރުގެ ގައިުވޯލްޑްުޭބންކާއ2021ުި  ރިޕޯޓްުވަނ ުޖޫންއޮޑިޓް
އެފް.ޖ .އެސްުއެސޯސިއޭޓްސްުއިންުޕްރޮޖެކްޓްގެުއިންޓާރނަލްުއޮޑިޓްގެުމަސައްކަތްތައްުހިއްސާުކުރެވިފައެވެ.ުއަދި،ުު

 ުުުކުރެވެމުންނެވެ.ަބހާލައިގެންުދަނ ުކުއާޓާތަކަށްު

 މޮނިޓަރިންގްުއެންޑްުއިވެލުއޭޝަން •

ުު އޮފްުފިނޭންސާއިުމަޝްރޫޢުގެ އެއްފަހަރުުމިނިސްޓްރ ު މަހަކުު މަސައްކަތްުހިނގާުނުހިނގާގޮތުގެުރިޕޯޓެއްުކޮންމެު
ޙިއްޞާުކުރެއެވެ.ުއަދިުކޮންމެުކުއަރޓާރުއެއްގައިުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގޮސްފައިވާުމިންވަރުުވޯލޑްޭބންކާުހިއްސާު

ވެއެވެ.ުމ ގެުއިތުރުން،ުމިޕްރޮޖެކްޓްގެުމިޑްޓަރމްުރިވިއުގުެުކުރުމަށްޓަކައިުކުއަޓަރލ ުރިޕޯޓްުވޯލްޑްޭބންކާއިުހިއްސާުކުރެ

ުު 2021ުުމަސައްކަތްވަނ ުއެޕްރ ލް ވަނަުއިމްޕްލިމެންޓޭޝަންުސަޕޯޓ8ުުުްގައިުކުރެވިފައެވެ.ުއަދިުވަރލްޑްުޭބންކްގެ

 ގައިުވަނ ުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައެވެު.2021ުމިޝަންުޑިސެމްަބރުު

 މުވައްޒަފުންުތަމްރ ނުކުރުންު •

ތެ އަހަރުު ުުމިު ނިސްަބތްވާ މިމަޝްރޫޢަށްު 4ުުުުރޭގައިު މިނިސްޓްރ ގެ އަދިު ވަނ 2ުުުމުވައްޒަފުންނާއި،ު މުވައްޒަފުންު

 ުދުާބއ ގައިުހިންގުނުުފައިނޭންސްުއެނޑްުޕްރޮކިއުމަންޓްުޓްރެއިނިނިގްުއެއްގައިުަބއިވެރިވެފައެވެ.

ުމޯލްޑިވްުސްއެގްރިުބިޒްނަސްުޕްރޮގްރާމްު 6.3
ދެމެދުުސޮއިުކުރެވުނުު"މޯލްޑިވްސްުއެގްރިިބޒްނަސްުޕްރޮޤްރާމް"ުު ވެހިސަރުކާރާގައިުއިފާޑްުއާއިުދ2020ުުިއޮގަސްޓ20ުުުްު

އަކ ުރާއްޖޭގެުދަނޑުވެރިކަމުގެުސިނާޢަތުުއިތުރައްުތަރައްޤ ކޮށްުމިސިނާޢަތަކ ުވިޔަފާރިުއުސޫލުންުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިު
އަހަރުގެުމުއްދަތަށްުކުރިއަށްދާުރާއްޖ5ުުުޭހެދުމެވެ.ުމިުޕްރޮޤްރާމަކ ުޒަމާނ ުޓެކްނޮލޮޖ އާއެކުުކުރިއަރަމުންދާުސިނާޢަތަކަށްު

ުު ުުުުކަމުގައިވާުހއ،ުހދުއަދިުށުއަތޮޅަށްުއަމާޒުުުުއަތޮޅ3ުުުުއުތުރު ތިންުއަތޮޅުން 26ުުކުރެވިފައިވާުޕްރޮޤްރާމެކެވެ.ުމިު

ުރަށެއްގައިުޕްރޮޤްރާމްގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެ.

ުކޮމްޕޯނަންޓަށެވެ.ުއެއ 3ުުުޤްރާމްުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުބެހިފައިވަނ ުުޕްރޮު

ުު ގުޅުޭުުުކުރުމަށް،ުކަމާުުފުޅާކޮށްުތަރައްޤ ުުދަނޑުވެރިކަމާގުޅޭުސިޔާސަތުތައްުހަރުދަނާކޮށްުދަނޑުވެރިކަންުު:1ކޮމްޕޯނަންޓް

ުމުއައްސަސާތައްުތަރައްޤ ކޮށްުކުރިއެރުވުން.

ުދިރާސާތައްކޮށް،ފަހުގެުޓެކްނޮލޮޖ ގެުއަލ ގައިުދަނޑުވެރިކަންުފުޅާކުރުން.ދަނޑުވެރިކަމާުގުޅޭުު:2ކޮމްޕޯނަންޓުްު

ުދަނޑުވެރިންގެުއުފެއްދުންތަކަށްުމާކެޓްުހޯދައިދިނުން.ު:3ކޮމްޕޯނަންޓުްު

ު
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ުވަނަުއަހަރުުކުރެވުނުުކަންތައްތައ2021ުުުް 
ުއުފެއްދުންުުުފޯރަމްތައްުުުފާރމާު •

އެުރަށްރަށުގ24ުުުެުުުުްޕރޮޤްރާމްުހިންގުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާު ތަފްސ ލްު ވަނ ުްޕރޮޤްރާމާބެހޭު ކުރެވުނުުދަތުރުގައިު ުުރަށަށްު
ކުރެވިފައެވެ.ުމިދަތުރުުތަކުގައިުކުރެވުނުުއެންމެުމުޙިއްމުުކަމަކ ުދަނޑުވެރިންގުެުުުކައުންސިލާއިުދަނޑުވެރިންނާުޙިއްސާ

ފަ ބޭނުމަކ ުދަނޑުވެރިންގެުމެދުގައިު ކަންކަމާމެދުުމަޝްވަރާކުރާނުެު ސޭހަކަމާުއެކުފޯރަމްތައްުއެކުލަވާލުމެވެ.ުފޯރަމްގެު
ުކަށްުމެމްބަރުންުމިދަތުރުތަކުގައިުވަނ ުއައްޔަންކޮށްފައެވެު.ތައުފެއްދުމެވެ.ުފޯރަމްގެުމަގާމު ނިޒާމެއް

ުސުޕަރވިޝަންުމިޝަންު •

މަސައްކަތްތައްުއިތުރަށްުތަފްސ ލްކޮށުްުއަށްުކުރިއަށްދިޔަުުމިޝަންގައިވަނ ުުްޕރޮޤްރާމްގ28ުުުެުނ17ުުުްުއޮކްޓޫބަރ2021ުުުުު
ރަށްތަކަށާއިުހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަރއަށުްު ކޮށްފައެވެ.ުމިމިޝަންގެުބޭފުޅުންވަނ ުްޕރޮޤްރާމްގެުބައެއްުުތަރުތ ބު

ުދަތުރުކޮށްފައެވެު.

 ނެގުންުުުމުވައްޒަފުންު •

ށްުމ ހުންުނަގާފައެވެ.ުމިގޮތުންުމ ހުންުނެގުނުުުއްމުުގިނަުމަޤާމުތަކަުހިވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިވަނ ުްޕރޮޤްރާމްގެުމ2021ުުު
ު)ޔުނޮޕްސް(،ުފައިނޭސްުމެނޭޖްމަންޓްުސްޕެޝަލިސްޓް،ުުުމަޤާމްތަކަކ  ްޕރޮޤްރާމްުޑިރެކްޓަރ،ުޗ ފްުޓެކްނިކަލްުއެޑްވައިސަރ

ރަލިސްޓްުުުްޕރޮކިއުމަންޓްުސްެޕޝަލިސްޓް،ުބިޒްނަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސްެޕޝަލިސްޓް،ުއެގްރިކަލްޗަުުއެކައުންޓްުއޮފިސަރު،
ުއަދިުފ ލްޑްުޓެކްނިކަލްުސްޓާފުންުނެވެު.

ފެންވަރުގައިުހިންގިުޚާއްޞަުކަންތައްތައްު 7   އަހަރުުތެރޭގައިުޤައުމު 

 2021މަސްވެރިންގެުދުވަސުްު 7.1
ު

ުމަސ41ް ުފާހަގަކުރ ވަނަ ުދުވަސް ުގާފަރުގައެވެ.ުުުުއަށ2021ުުްސެމްަބރުުޑ10ުުިއިނ8ުުުްުުުވެރިންގެ ުއަތޮޅު އިޙްތިފާލުގައިުުުމިމާލެ

ުު މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުންު އިސްޭބފުޅުންގެު ޙަރަކާތްތެރިވާޞިނާޢަތުގަމިނިސްޓްރ ގެު ކުންފުނިތަކުުުއިު ޢަދަދެއްގެު ގެުގިނަު

އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރިންނާއިު ުުުުއިސްޭބފުޅުންނާއިު ޖުމްލަ ފަރާތްތަކުން،ު 263ުުުުއަމިއްލަު ގިނަ ު، ންޅުޭބފުއަށްވުރެު

ވެއެވެ. އިއްޒަތްތެރުިުުުަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައިު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވ ު ދުވަސްު މަސްވެރިންގެު މިއަހަރުގެު

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ުއިްބރާޙިމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙްުއެވެ.ުު
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ުކަންތައްތައްުވަނަުއަހަރުގެުމަސްވެރިންގެުދުވަހާުގުޅިގެންުކުރިއަށްުދިޔަުޚާއްޞ2021ުުުަު 
ުދުވަހުގެުއިދާރ ުޕްރޮގްރާމްު  ވަނަުމަސްވެރިންގ41ެ   

 

 

 ކ.ުގާފަރުު  

 ު 2021ުޑިސެމްބަރ11ުުުު  - 8
ު   

ުތަފްޞ ލްު ތަންު ުވަޤުތުު

ު،ުބުދަު(2021ޑިސެމްބަރ08ުުުު)1ުުުދުވަސުްު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުހެނދުުނެގުސައިފޮދުު 8:00 -  9:00ު

ުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު
ަވޑައިަގްނނަާވުު ދަޢުަވތުުއެރުިވެގންުމަސްެވރިްނެގުފޯރަމްގައިުބައިވެރިެވ

ުމެޙްމާނުންުާގފަރަށްުަވޑައިަގތުންު.
8:15ު

ުސްކޫލްުހޯލްު  ގާފަރު
ޑރ.ުު މިނިސްޓަރުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެްގރިކަލްޗަރ،

ު  ދެއްުވން.ުއިމަސްެވރިްނެގުފޯރަމްުހުޅުއްވަުު،ހުސައިންުރަޝ ދުުޙަސަން
9:30ު

ުސްކޫލްުހޯލްު  ގާފަރު ު  މަސްވެރިްނެގުފޯރަމް 10:00  - 12:00ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުމެންދުރުެގުފަރިއްކޮޅުު 12:30  - 14:00ު

ުސްކޫލްުހޯލްު  ގާފަރު ު  މަސްވެރިްނެގުފޯރަމް 13:45  - 15:30ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުހަވ ރުެގުސައިފޮދުު 15:45  - 16:30ު

ުސްކޫލްުހޯލްު  ގާފަރު ު  މަސްވެރިްނެގުފޯރަމް 16:00  - 17:00ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުރޭަގނޑުެގުފަރިއްކޮޅުު 20:00  - 21:30ު

ު،ުބުރާސްފަތުި(2021ޑިސެމްބަރ09ުުުު)2ުުުދުވަސުްު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުހެނދުުނެގުސައިފޮދުު 7:00 -  8:30ު

ުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު
ޑރ.ުު މިނިސްޓަރުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެްގރިކަލްޗަރ،

ު ފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯުހުޅުއްާވުދެއްުވން.،ުހުސައިންުރަޝ ދުުޙަސަން
9:00ު

ުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު ުހުޅުާވލުން ފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯުއާްނމުކޮށް 09:00  - 12:00ު

ުސްކޫލްުހޯލްު  ގާފަރު ު  މަސްވެރިްނެގުފޯރަމް 12:00 - 10:00 

ުްނމާލުންުމަސްވެރިްނެގުފޯރަމްުނި ސްކޫލްުހޯލްު  ގާފަރު 13:45  - 14:30ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުމެންދުރުެގުފަރިއްކޮޅުު 12:30  - 14:00ު

ުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު ުފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯު 14:00  - 15:00ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުސައިފޮދުުހަވ ރުެގު 15:45  - 17:00ު

ުބަނދަރުގެުއުތުރުފަރާތްު
ބައިެވރިާވުު  ކުއަތޮޅަށްުހުޅުާވލައިެގންުބާއްާވުފަރުމަސްެވރިކަމުެގުމުބާރާތުގައި

ުފަރާތްތަކުންުމަހަށްުފުރުންު.
16:00ު

ުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު ުފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯު 16:00  - 17:45ު

ުޕާރކްުސަރަޙައްދު ުހަވ ރުު ކުޑަކުދިްނެގ 16:00  - 17:45ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުރޭަގނޑުެގުފަރިއްކޮޅުު 20:00  - 21:30ު
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ުފުޑްސެލްުދަނޑުު
މުއައްސަސާތަކުެގުމުވައްޒަފުްނެގުމެދުަގއިުކުޅެޭވު  ރަށުެގުމަސްވެރިްނނާއި

ު ފުޓްސަލްުމެޗް.
20:30 

ުފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯު ބަނދަރުުސަރަޙައްދުު 20:30  - 21:30ު

ުއުތުރުފަރާތްުބަނދަރުގެު
މުބާރާތުަގއިުބައިވެރިިވު  ކ.ުއަތޮޅަށްުހުޅުާވލައިެގންުބޭއްިވުފަރުމަސްވެރިކަމުެގ

ު ފަރާތްތަކުންުމަހުންުލެފުން.
22:00 

 ،ުހުކުރުު(2021ޑިސެމްބަރ10ުުުު)3ުުުުދުވަސުްު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުހެނދުުނެގުސައިފޮދުު 07:00  - 8:30ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު ުއެކްސްޕޯު  ފިޝަރ ޒް 09:00  - 11:45ު

ުއެރ ނާު ޕޯޓްސް ުކުޅިަވރުުޙަރަކާތްތައްު 10:00 - 09:00 

ުފަރިއްކޮޅުު މެންދުރުެގ ކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން 12:30  - 14:00ު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުހަވ ރުެގުސައިފޮދުު 15:45  - 17:30ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު
ނާއިބު،ުއަލްފާޟިލްުފައިސަލްުނަޞ މުުާގފަރަށްުު  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ުަވޑައިަގތުންުމަރުޙަބާުދެންެނުވންު
 ު

ުއޭރިޔާ މޮނިއުމަންޓް ު  މެޙްމާން،ުާގފަރަށްުަވޑައިަގތުން.ުމަރުޙަބާުދެންެނުވން ޝަރަފްެވރި  ު

ުސަރަޙައްދު  އައިސްޕްލާންޓް
ސަރުކާރުެގުފަރާތުންުކ.ުާގފަރުަގއިުޤާއިމްުކޮށްފައިާވުުމެޙްމާން،ު ޝަރަފްެވރި

ު އައިސްުޕްލާންޓުުހުޅުއްވައިދެއްުވން. ޓަނުެގ25ު
16:00ު

ުދެނުކުުސަރަޙައްދު ބަނދަރުގެ
ބާއްާވުމަސްުކެނޑުމުެގުމުބާރާތްުޝަރަފްެވރިު  ދެޖިްނސަށްުހުޅުާވލައިެގން

ުޝަރަފްެވރިކޮށްދެއްުވންު.މެޙްމާންު
16:15ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު ުނާއިބުުާގފަރުެގުމޮނިއުމަންޓްުހުޅުއްވައިދެއްުވންު  ރައ ސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގ 16:45ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު
  މެޙްމާނާއިުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގުާނއިބު،ުފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯ ޝަރަފުެވރި

ު  ބައްލަާވލެއްުވން.
17:00ު

2ުުނަންބަރުުޖެޓ ުގ1ުުެު މާލެ،
ުއަރިމަތި ުފުރާަވޑައިަގތުންު. މުނާސަބަތަށްުމާލެއިންުަވޑައިަގންަނާވުމެޙްމާނުންުމާލެއިން 18:30ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު
ަވޑައިަގތުްނ/ު  މުނާސަބަތަށްުމާލެއިންުަވޑައިަގންަނާވުމެޙްމާނުންުާގފަރަށް

ުމަރުޙަބާުދެންެނުވންު.
20:00ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު
ޙަފްލާުއާއިުރައްޔިތުްނެގުުޚާއްޞަ މަސްވެރިްނެގުދުަވހުެގުމުާނޞަބަތުަގއިުބާއްާވ
ުފަރާތުންުޝަރަފްެވރިުމެޙްމާނަށްުދެއްާވުޖާފަތް.

20:30 

ުަވޑައިެގންެނިވުމެޙްމާނުންުާގފަރުންުފުރާަވޑައިަގތުންު އެރުިވެގންުުދަޢުަވތު ސަރަޙައްދުު ބަނދަރު 23:00 

 ،ުހޮނިހިރުު(2021ޑިސެމްބަރ11ުުުު)4ުުުުދުވަސުްު

ުކުލާސްުރޫމްު ފައުންޑޭޝަން ުހެނދުުނެގުސައިފޮދުު 6:00 -  8:30ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު ުަވޑައިެގންެނިވުމެޙްމާނުންުާގފަރުންުފުރާަވޑައިަގތުންު. އެރުިވެގންުުދަޢުަވތު 7:00 

 އިދާރާ ކައުންސިލްގެު
ތަރައްޤ އަށްުު އަންހެނުްނެގޝަރަފުެވރިުމެޙްމާން،ުާގފަރުުކައުްނސިލާއި،ު
ު  މަސައްކަތްކުރާުކޮމެޓ އާުބައްދަލުކޮށްލެއްުވން.

9:15ު

ުސަރަޙައްދުު ބަނދަރު ުމެޙްމާންުާގފަރުންުފުރާަވޑައިަގތުންު. ޝަރަފުެވރި  ު

ސަރަޙައްދު ބަނދަރު  ު  ނާއިބުުާގފަރުންުފުރާަވޑައިަގތުންު.  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ުސަރަޙައްދު ބަނދަރު
އޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެްގރިކަލްޗަރުު މިނިސްޓަރ
ުފުރާަވޑައިަގތުންު. ާގފަރުން

11:00 
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2021ުުުު ޝިޢާރަކ  ދުވަހުގެު މަސްވެރިންގެު އަހަރުގެު ުުު"ވަނަު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓެނިވުިުުުު–ކަނޑުވެށ ގެު

ުމަސްވެރިކަންު"

ުގުޅިގެންުބޭއްވުނުުރަސްމ ުޖަލްސާުވަނަުއަހަރުުމަސްވެރިންގެުދުވަހ2021ުުުާު 

 

ވަނަުދުވަހުގެރޭުޓ .ވ 10ުުުވަނަުމަސްވެރިންގެުދުވަހުގެުޖަލްސާުޑިސެމްަބރ41ުުއެހެންުއަހަރުތަކެކޭުއެއްފަދައިންުު
ުު ޙަފްލާގައިުމިއާއިުރޭޑިޔޯގެުޒަރ އާއިންުމުޅިުރާއްޖެއަށްވަނ ުްބރޯޑްކާސްޓްކޮށްުއަދިުޓެލެކާސްޓްުކޮށްފައެވެ.ުއަދި

ުު ގިނަުުުޙަރަކާތްތެރިވާުުމަސްވެރިކަމުގެުޞިނާޢަތުގެުުއޮޑިވެރިންނާއިުުންނާއިމަސްވެރިރާއްޖޭގެުއެކިއެކިުއަތޮޅުތަކުން
ުގޮތުންު ުފާހަގަކުރުމުގެ ުމިދުވަސް ުއަދި ުަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ުފަރާތްތަކުންވަނ  ުއަމިއްލަ ުކުންފުނިތަކާއި ޢަދަދެއްގެ

،ުދެޖިންސަށްުހުޅުވާލިުމަސްކެނޑުމުގެުމުާބރާތާއިުއަތޮޅަށްުހުޅުވާލައިގެންުފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯ،ުފިޝަރ ޒްުފޯރަމް
ުއެވެ.ުއިވެާބއްވާފަޭބއްވިުފަރުމަސްުމުާބރާތާއިުމަސްވެރިންގެުދުވަހުގެުޙަފްލާު

ާބވަތްތަކުން މަހުގެު މަހާއިު ދިވެހިރާއްޖެއިންު ޖަލްސާގައިު ޭބއްވުނުު މުނާޞަަބތުގައިު ދުވަހުގެު ުުު،މަސްވެރިންގެު

މަހާއިުޮބޑުކަންނެލިުއަދިުފާނަުއާއިުފަރުމަސްުއެންމެގިނަުޢަދަދަކަށްުގަނެފައިވާުކުންފުނިތަކަށާއިުމަހާއިުުކަޅުިބލަ
މަހުގެުާބވަތްތައްުރޯމެޓ ރިއަލްގެުގޮތުގައިުޭބރުކުރާުކުރުންުފިޔަވައިުއަގުއެއްކޮށްގެންުރާއްޖެއިންުޭބރުކޮށްގެންުލިުބނުުު

ުު ޢަދަދު މަތ ު އެންމެު ތެރެއިންު ކުރިއެރުވުމަށުްުއާމްދަނ ގެު ޞިނާޢަތްު މަސްވެރިކަމުގެު ކުންފުންޏަށާއިު ހޯދާފައިވާު
ފާހަގަކޮށްލެވޭުޚިދުމަތްތަކެއްުކޮށްފައިވާތ އާއިުމަސްވެރިކަންުހިންގާުބެލެހެއްޓުމަށްުއެއްާބރުލުންުދިނުމުގައިުނަމޫނާުު

ޚިދުމަތްުކޮށްދ ފައިވާުފަރާތަށާއިުގޮތުން،ުމަސްވެރިކަމަށްުުކުރުމުގެުދޯންޏަށާއިުޒުވާނުންުމަސްވެރިކަމަށްުއަހުލުވެރި
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ުުކެމްުބރިޖްުއޯުލެވެލްުއިމްތިޙާނުންުުުުވަނަުއަހަރ2020ުުު ،1ުު،2ުުުުމާއްދާއިންުދިވެހިރާއްޖެއިންސައިންސްުުމެރިން

3ުުުު އުޅަނދަށާއި   3ވަނައަހަރު އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް ކަޅުިބލަމަސް ކިރުވި    2020ވަނަުހޯދާފައިވާުސުކޫލަށާއި

ކ.ުއަތޮޅުންުހޮވާލެވޭުމިހާރުވެސްުއުޅަނދަށާއި    3ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޮބޑުކަންނެލި ކިރުވި  ވަނައަހަރު އެންމެ  2020
މަސްވެރިކަންުކޮށްއުޅޭ،ުތަޖުރިާބގެުގޮތުންުއެންމެުފާހަގަކޮށްލެވޭުކެޔޮޅަށާއިުކ.ުއަތޮޅުންުހޮވާލެވޭުމިހާރުވެސްު

ުު ކުރަމުންދާ ޚިދުމަތެއްު ފާހަގަކޮށްލެވޭު ކޮށްއުޅޭ،ުއެންމެު ުުމަސްވެރިކަންު ކެޔޮޅަށާއި ވަނަުއަހަރުގ2021ުުުެޒުވާންު
މަސްވެރިންގެުދުވަސްުފާހަގަުކުރުމަށްޓަކައި،ުކ.ުގާފަރުގައިުޭބއްވިުޙަރަކާތްތަކުގައިުކ.ުގާފަރުުކައުންސިލުންނާއި،ުު
ރަށުގެުރައްޔިތުންުކުރިުުބރަމަސައްކަތާއިުއެކަމުގައިުދިންުއެއްާބރުލުމުގެުއަގުވަޒަންުކުރުމުގެުގޮތުން،ުކ.ުގާފަރުުު

 އުންސިލަށްުހަނދާނ ުފިލާުދ ފައިވެއެވެ.ުކަ

ު

ުހަނދާނ ުފިލާު.އެރުވުނުުުރޭުބޭއްވުނުުރަސްމ ުޖަލްސާގައުިުގެުވަނަުދުވަހ2120ުުުުޑިސެމްބަރ10ުުުު ❖

ުމަސްވެރިކަމުގެުޞިނާޢަތްުކުރިއެރުވުމަށްުފާހަގަކޮށްލެވޭުޚިދުމަތްތަކެއްުކޮށްފައިވާތ ުއެކަމުގެުއަގުުވަޒަންު •

ުު ގޮތުން، ނަންބަރު:  ކުރުމުގެު ުު  ،1829ދަފްތަރު  ޢިސްމާޢިލަ އަލްފާޟިލް ވަސީމް  ދިންުށް  މުޙައްމަދު 
 ހަނދާނ ުފިލާު

ުމަސްވެރިކަމުގެުޞިނާޢަތްުކުރިއެރުވުމަށްުފާހަގަކޮށްލެވޭުޚިދުމަތްތަކެއްުކޮށްފައިވާތ ުއެކަމުގެުއަގުުވަޒަންު •

ުއަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާުޢުމަރު ޖަމާލު،  އަލްފާޟިލުްު،  މއ. ތިނަދޫކުރުމުގެުގޮތުން،ު

މަސްވެރިކަމަށް  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގުން  ކުރުމުގެ  ދިރާސާ  ދާއިރާއިން  ސައިންސުގެ  މަސްވެރިކަމުގެ 

ޑރ. މުޙައްމަދު ޝިހާމް   ،ރަތްކެޔޮގެ، ހއ. ކެލާ  ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން،

ުއަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާު ދަމްއާ
ކުރުމުގެގޮތުން،ުމަސްވެރިކަމަށްުޚިދުމަތްުކޮށްދ ފައިވާތ ،ުޚިދުމަތުގެުުުޒުވާނުންުމަސްވެރިކަމަށްުއަހުލުވެރި •

ގޮތުން ކުރުމުގެު ުުއަގުވަޒަންު ގެމަނަފުށިު، ުުުުހިތަދޫގޭުުުުު،ގއ.ު ުުޙަުއަލްފާޟިލް ދިންުސަންުސާޖިން އަށްު

 ހަނދާނ ުފިލާު
މާއްދާއިންުދިވެހިރާއްޖެއިންުސައިންސްުުރިންުުމެކެމްުބރިޖްުއޯުލެވެލްުއިމްތިޙާނުންުުުުވަނަުއަހަރ2020ުުު •

ުގޮތުން،1ުުުު ުކުރުމުގެ ުފާހަގަ ުކާމިޔާބ  ުއެކަމުގެ ުހޮވިފައިވާތ ، ުގޮތުގައި ުހޯދާފައިވާުސްކޫލުގެ ޖަމާލުއްދ ންުުވަނަ

 ދިންުހަނދާނ ުފިލާުސްކޫލަށްު
ވެހިރާއްޖެއިންުމާއްދާއިންުދިސައިންސްުުމެރިންުުކެމްުބރިޖްުއޯުލެވެލްުއިމްތިޙާނުންުުުުވަނަުއަހަރ2020ުުު •

ގޮތުން،2ުުުު ކުރުމުގެު ފާހަގަު ކާމިޔާބ ު އެކަމުގެު ހޮވިފައިވާތ ،ު ގޮތުގައިު ސްކޫލުގެު ހޯދާފައިވާު ވަނަު
 ދިންުހަނދާނ ުފިލާުޢިޔާސުއްދ ންުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސްކޫލަށްު
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މާއްދާއިންުދިވެހިރާއްޖެއިންުސައިންސްުުމެރިންުުކެމްުބރިޖްުއޯުލެވެލްުއިމްތިޙާނުންުުުުވަނަުއަހަރ2020ުުު •
އަމ ނިއްޔުާުވަނަުހޯދާފައިވާުސްކޫލުގެުގޮތުގައިުހޮވިފައިވާތ ،ުއެކަމުގެުކާމިޔާބ ުފާހަގަުކުރުމުގެުގޮތުން،3ުުުު

 ދިންުހަނދާނ ުފިލާުސްކޫލަށްު
ވައިުވަނަުއަހަރުުދިވެހިރާއްޖެއިންުމަހާއިމަހުގެުާބވަތްތައްުރޯމެޓ ރިއަލްގެުގޮތުގައިުޭބރުކުރުންުފިޔ2020ުުުަ •

ުު "ހޮރައިޒަންުފިޝަރ ޒްުޕްރައިވެޓުްުއަގުުއެއްކޮށްގެންުއެންމެމަތ ުއާމްދަނ ުހޯދާފައިވާުފަރާތްުކަމުގައިވާ

 އަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާުލިމިޓެޑްު"
"މޯލްޑިވްސްުއިންޑަސްޓްރިއަލުްުވަނަުއަހަރުުއެންމެުފިނަުޢަދަދަކަށްުކަޅުިބލަމަސްުގަނެފައިވާތ 2020ުުުު •

 އަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާުުުޑްު"ފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނ ުުލިމިޓެު

"އެންސިސްުފިޝަރ ޒްުޕްރައިވެޓުްުވަނަުއަހަރުުއެންމެުގިނަުޢަދަދަކަށްުޮބޑުކަންނެލިުގަނެފައިވާތ 2020ުުުު •

 އަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާުލިމިޓެޑްު"
• 2020ުުުު ގަނެފައިވާތ  ފަރުމަސްު އަދިު ފާނަު ޢަދަދަކަށްު ގިނަު އެންމެު އަހަރުު ޕާރޓްނާސުްުވަނަު "ސ ު

 އަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާުުުރައިވެޓްުލިމިޓެޑް"މޯލްޑިވްސްުޕްު

މަސްވެރިކަންުހިންގާުބެލެހެއްޓުމަށްުއެއްާބރުލުންުދިނުމުގައިުނަމޫނާުދޯންޏެއްގ2020ުުުެު • ވަނަުއަހަރުު
 ދޯންޏަށްުދިންުހަނދާނ ުފިލާުުގއ.ުމާމެންދޫ،ު"ހުޝިޔާރުު"ގޮތުގައިުފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ވެު

ކަމުގައިވާ    2020 • އުޅަނދު  ކިރުވި  ކަޅުިބލަމަސް  ޢަދަދަކަށް  އެންމެގިނަ  މަޑަވެލި،  ވަނައަހަރު  ގދ. 

 ދިން ހަނދާނީ ފިލާ. ޏަށް ކަމަނަދޯން 

ގދ.  ވަނައަށް އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް ކަޅުިބލަމަސް ކިރުވި އުޅަނދު ކަމުގައިވާ  ވަނައަހަރު ދެ  2020 •

 ދިން ހަނދާނީ ފިލާ.  ށް މަޑަވެލި، ޓީ.އެސް ލައިނަ

ގއ.  އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް ކަޅުިބލަމަސް ކިރުވި އުޅަނދު ކަމުގައިވާ  ތިންވަނަ އަށް  ވަނައަހަރު    2020 •

  ފިލާ. ދިން ހަނދާނީޏަށް  ނިލަންދޫ، ހަނދުވަރީ ދޯން 

  6ދ. މީދޫ، އަލަމާ  ވަނައަހަރު އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް ޮބޑުކަންނެލި ކިރުވި އުޅަނދު ކަމުގައިވާ  2020 •

 ދިން ހަނދާނީ ފިލާ.  ޏަށް ދޯން 

ބ. ތުޅާދޫ،  ވަނައަހަރު ދެވަނައަށް އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް ޮބޑުކަންނެލި ކިރުވި އުޅަނދު ކަމުގައިވާ    2020 •

 ދިން ހަނދާނީ ފިލާ. ޏަށް ހައިޝަމް ދޯން 

އދ.  ވަނައަހަރު ތިންވަނަ އަށް އެންމެގިނަ ޢަދަދަކަށް ޮބޑުކަންނެލި ކިރުވި އުޅަނދު ކަމުގައިވާ   2020 •

 ދިން ހަނދާނީ ފިލާ.   ޏަށްދޯން   3މަހިބަދޫ، އަސުރުމާ  
ފާހަގަކޮށްލެވޭު • އެންމެު ގޮތުންު ތަޖުރިާބގެު ކޮށްއުޅޭ،ު މަސްވެރިކަންު މިހާރުވެސްު ހޮވާލެވޭު އަތޮޅުންު ކ.ު

 .ދިންުހަނދާނ ުފިލާށްުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްލަތ ފަުުުދޫނިހުރާ،،ުުކ.ުގާފަރުުވިފައިވާތ ުކެޔޮޅަކަށްުހޮ
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އެންމެުފާހަގަކޮށްލެވޭުޚިދުމަތެއްުކުރަމުންދާުކ.ުއަތޮޅުންުހޮވާލެވޭުމިހާރުވެސްުމަސްވެރިކަންުކޮށްއުޅޭ،ުު •
 .ހަނދާނ ުފިލާއަޙްމަދުުއަޖުފާނަށްުދިންުއަލްފާޟިލުްުކ.ުގާފަރު،ުވިފައިވާތ ުކެޔޮޅަކަށްުހޮޒުވާންު

ުއަހަރ2021ުުު • ުކ.ުުވަނަ ުކުރުމަށްޓަކައި، ުފާހަގަ ުދުވަސް ުމަސްވެރިންގެ ުޙަރަކާތްތަކުގައިުގެ ުޭބއްވި ގާފަރުގައި
ކ.ުގާފަރުުކައުންސިލުންނާއި،ުރަށުގެުރައްޔިތުންުކުރިުުބރަުމަސައްކަތާއިުއެކަމުގައިުދިންުއެއްާބރުލުމުގެު

 ު.ދިންުހަނދާނ ުފިލާއަގުވަޒަންުކުރުމުގެުގޮތުން،ުކ.ުގާފަރުުކައުންސިލަށްު
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ުދުވަހުގެުމުނާޞަބަތުގައިުފާހަގަުކުރެވުނުުމުހިންމުުޕްރޮގްރާމްތައްުވަނަުމަސްވެރިންގ41ުުެު ❖
ުކ.ުގާފަރުު

2021ުޑިސެމްބަރ8-10ުުުު

 

 ،ުާގފަރުުހިއްކިުބިުމަގއިުސްވެރިންެގުދުވަހުެގުޖަލްސާުމަ -

 މަސްވެރިުކުންފުނިތައްުބަިއވެރިކޮށްެގންުާގފަރުުހިްއކިުބިމުަގިއުބޭއްވިު"ފިޝަރ ޒްުއެކްސްޕޯު" -

 "ފިޝަރ ޒްުފޯރަމް"ުާގފަރުުސުކޫލްުމާލަމުަގއިުުމަސްވެރިންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުެގުސެޝަން -

 ދެޖިންސަށްުހުޅުވާލައިެގންުބޭްއވިުމަސްކެނޑުުމެގުމުބާރާތް،ުާގފަރުުހިއްކިުބިމުަގއިު -

 ފަރުމަސްވެރިކަމުެގުމުބާރާތްު -

ުުުފާހަގަކުރުންު.ދަނޑުވެރިންގެުދުވަސްުއަދިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެުދުވަސްު 7.2
ުު މަޤްޞަދުގައި ކުރުމުގެު އަގުވަޒަންު މަސައްކަތުގެު ުބރަު ގެންދާު ކުރަމުންު ދަނޑުވެރިންު ހ ވާގިު ވަނ2009ުުުުުަރާއްޖޭގެު

ވަނަުދުވަހަކ ުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހުގެުގޮތުގައިުސަރުކާރުނ10ުުުްުއަހަރުންުފެށިގެންުކޮންމެުއަހަރެއްގެުއޮގަސްޓްުމަހުގެުު
ުހަމަޖައްސަވާފައެވެ ުމަހުގުެުވަނ  ުއޮގަސްޓު ުތަކުގައި ުއަހަރު ުފާއިތުވެދިޔަ ުދަނޑުވެރިންގ10ުުުެ. ުއެކިުސަަބބުތަކާހުރެ ުދުވަހު ވަނަ

ދުވަސްުފާހަގަކުރެވިފައިުނުވާތ ،ުއެުތާރ ޚުގައިުދަނޑުވެރިންގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުދިމާވިުގޮންޖެހުންތަކަށްުެބލުމަށްފަހުުު

ުުުުވަނަުއަހަރުންުފެށިގެންުދަނޑުވެރިންގ2020ުުެ އޮކްޓޯަބރުހަމަޖެއްސުމަށްުރައ ސުލްޖުމްޙޫރިއްޔ15ުުުާުދުވަހުގެުގޮތުގައި

ވަނަުއަހަރުގެުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގ2021ުުުެއިްބރާހ މްުމުޙައްމަދުުޞާލިހުުވަނ ުނިންމަވާފައެވެ.ު

 ގައެވެ.އަށްުތ.ުކަނޑޫދ16ުޫއިނ13ުުްދުވަސްުރަސްމ ކޮށްުފާހަގަުކޮށްފައިވަނ ުއޮކްޓޯަބރު

އިއްޒަތްތެރިު ރާއްޖޭގެު ކޮށްދެއްވ ު ޝަރަފްވެރިު ރަސްމ ކޮށްު ދުވަސްު ކާބޯތަކެތ ގެު ދުނިޔޭގެު ދުވަހާއިު ދަނޑުވެރިންގެު
އެވެ.ުޝަރަފުވެރިުމެހުމާނާއިުއަރިހުގައިުވަޑައިގެންނެވިުޢިއްޒަތްތެރިންުުއިްބރާހ މްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔުާު

ގައެވެ.ުކަނޑޫދޫއިންުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށ4:15ުުުްުވަނަުދުވަހުގެުހަވ ރ16ުުުުުއިވަނ ުއޮކްޓޯަބރުުކަނޑޫދުއަށްުވަޑައިގެންފަ

މަރުޙަާބުވިދާޅުވ ުމިނިސްޓަރުއޮފްުފިޝަރ ޒްުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުޑރ.ުޙުސެއިންުރަޝ ދުުޙަސަނުްު
ުު ކައުންސިލްގެ ރައ ސްއާއިުތ.ުއަތޮޅުގެުރަށްރަށުގެުކައުންސިލްތަކާއިުއާއިުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުރައ ސްުއާއިުކަނޑޫދޫު

އަންހެނުންގެުތަރައްޤ އަށްުމަސައްކަތްުކުރާުކޮމިޓ ުތަކުގެުމަންދޫބުންނާއިުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެު

 ުރައްޔިތުންނެވެ.ުދުވަހުގެުރަސްމިއްޔާތުގައިުަބއިވެރިވުމަށްުކަނޑޫދުއަށްުވަޑައިގެންނެވިުޭބފުޅުންނާއިުކަނޑޫދޫގެ



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

127 
 

ުު

ުު
 

ު

 



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

128 
 

ުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެުދުވަހާުގުޅިގެންުހިންގިުޙަރަކާތްތައްު 
 

ުއޮކްޓޯބަރު)ބުދުަ(13ުު  
 ތ.ުކަނޑޫދޫުއައުޓްރ ޗްުސެންޓަުރ ދަނޑުވެރިންގެުފޯރަމްު 1700 - 0900

 އޮކްޓޯބަރު)ބުރާސްފަތިު(14ުު  
 ތ.ުކަނޑޫދޫުއައުޓްރ ޗްުސެންޓަުރ ދަނޑުވެރިންގެުފޯރަމްު 1700 - 0900

 އޮކްޓޯބަރު)ހުކުރުު(15ުު  
ުފޯރަމްުނިންމުމުގެުރަސްމިއްޔާތުު 1000 - 0900  ތ.ުކަނޑޫދޫުއައުޓްރ ޗްުސެންޓަުރ

ޝަރަފުވެރިުމެހުމާނާއިުއަރިހުގައިުވަޑައިގަންނަވާުބޭފުޅުނުްު 1400
މެހުމާނުނުްު އެހެންު ވަޑައިގަންނަވާު މާލެއިންު ފިޔަވާު

ުކަނޑޫދުއަށްުވަޑައިގަތުނުްު

 ތ.ުކަނޑޫދޫުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު

ވަޑައިގަންނަވުާު 1400 ރަށްރަށުންު ދިރިއުޅޭު މ ހުންު އަތޮޅުގެު ތ.ު
ުވަޑައިގަތުންުމެހުމާނުންުކަނޑޫދޫއަށުްު

 ތ.ުކަނޑޫދޫުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު

ޝަރަފުވެރިުމެހުމާނާއިުއަރިހުގައިުވަޑައިގަންނަވާުބޭފުޅުނުްު 1615
ުކަނޑޫދުއަށްުވަޑައިގަތުންު

 ތ.ުކަނޑޫދޫުބަނދަރުުސަރަޙައްދުު

1645 ު ޒަމާނ ު ބޭނުންކުރާު ފާޓިގޭޝަނުްުދަނޑުވެރިކަމުގައިު
ުބޭނުންކޮށްގެންސިސްޓަމުްު ުހަކަތަ ުއިރުގެ ުނިޒާމުުުުުއަދި ފެންދޭ

ުކޮށްދެއްވުނުްުުުރަސްމ ކޮށްުއިފްތިތާޙް

ތ.ުކަނޑޫދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤ އަށުްު
މަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓ ގެުދަނޑުުު

 ސަރަޙައްދުު
ުކާބޯތަކެތ ގެުމައުރަޒުުހުޅުއްވާދެއްވުންު 1715  ތ.ުކަނޑޫދޫުމައުލޫދުުހަރުގެު
ގުޅޭުުު 1720 ދަނޑުވެރިކަމާު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު އެގްރޯނެޓުންު

ުއަތްމަތ ުފޮތްުނެރެދެއްވުނުްު
.ުކަނޑޫދޫުމައުލޫދުުހަރުގޭގައުިުތ

ތައްޔާރުުކުރެވިފައިވާުއެގްރޯނެޓުގުެު
ުސްޓޯލުްު

ުހަވ ރުުސައިފޮދުުު 1730 ތ.ުކަނޑޫދޫުމައުލޫދުުހަރުގޭުބޭރުުު
 ސަރަޙައްދުު

ދުނިޔޭގެު 2030 ދުވަހާއިު ދުވަހުގުެުދަނޑުވެރިންގެު ކާބޯތަކެތ ގެު ު
ުރަސްމ ުޖަލްސާ

 

ުކަނޑޫދޫުރައްޔިތުންުދެއްވާުޖާފަތްު 2130  
 އޮކްޓޯބަރު)ހޮނިހިރުު(16ުު  

 ތ.ުކަނޑޫދޫުއައުޓްރ ޗްުސެންޓަުރ ހެނދުނުގެުނާސްތާު 0900 - 0700
 ތ.ުކަނޑޫދޫުސްކޫލުްު ކޮށްދެއްވުނުްުުސްކޫލްުގާރޑަންުްޕރޮގްރާމްުއިފްތިތާޙް 1000
  ކަނޑޫދޫގެުދަނޑުތައްުބައްލަވާލެއްވުންު 1030
ުއެގްރޯނެޓުންުއިންތިޒާމްކުރާުމުޑުވަށްުކުރުމުގެުޙަރަކާތުްު 1045 ތ.ުކަނޑޫދޫގައިުދަނޑުވެރިކަންުކުރާު

 ސަރަޙައްދުުު
 ތ.ުކަނޑޫދޫުއައުޓްރ ޗްުސެންޓަުރ މެންދުރުގެުފަރިއްކޮޅުު 1300 - 1200

  މެހުމާނުންުފުރާުވަޑައިގެންނެވުނުްު 1400
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 ދަނޑުވެރިންގެުފޯރަމްު 
ދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެުދުވަސްުއަދިުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާުގުޅިގެންުހިންގުނުުއެންމެުމުހިއްމުުއެއްުޕްރޮގްރާމަކ ުު

ުު މިުފޯރަމުގެުފަރާތެއްުަބއިވެރިވިއެވެ.28ުުުުދަނޑުވެރިންގެުފޯރަމެވެ.ުދަނޑުވެރިންގެުފޯރަމުގައިުއަމަލ ުގޮތުން

ބޭނުމަކ ުދަނޑުވެރިންނަށްުދިމާވާުދަތިތަކާއިުއެމައްސަލަތައްުހައްލުކުރާނެުގޮތުގެުމަޝްވަރާުކުރުމެވެ.ުމިއަހަރުުު
ުު ޭބއްވުނުުފޯރަމްގައިުފުޅ2ުުުާުތ.ުއަތޮޅުގެުކޮންމެުރަށަކުން ދަނޑުވެރިންނަށްުފުރުސަތުުދ ގެންުކަނޑޫދޫގައިު
ުދަނޑުވެރިކަންކުރުާު ުދެވިފައިވެއެވެ.ުުރަށ14ުުަދާއިރާއެއްގައި ުފުރުސަތު ުަބއިވެރިވުމުގެ ުފޯރަމްގައި ުއޮންލައިންކޮށް ކަށް

މިުފޯރަމުގައިުދަނޑުވެރިންގެުަބއިވެރިވުންުއިތުރުުކުރުމަށްޓަކައިުދަނޑުވެރިންުަބއިވެރިވެުޝުއޫރުުފާޅުކުރުމުގުެު
ހުޅުވާލައިފައެވެ.ުމިުފޯރަމުގައުުފުރުސަތުުފޭސްުބކްުލައިވްުއަދިުކްލަްބހައުސްުމެދުވެރިކޮށްުމުޅިުރާއްޖެއަށްުވާނ ުު

ުު ބިންހެޔ7ުުުުޮދަނޑުވެރި ތ.ވަންދޫ،ު ކަނޑޫދޫ،ު ތ.ު ގޮއިދޫ،ު ށ.ު ގަން،ު ލ.ު ވައިކަރަދޫ،ު )ހދ.ު ފަރާތަކުންު
ޖަމްއިއްޔާުއަދިުކޭމްުއިންވެސްޓްމަންޓްސް(ުވަނ ުހުށަހެޅުންތަކެއްުހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.ުއެގޮތުންުދަނޑުވެރިންނަށްު

ދިމާވާ ގޮތެއްގައިު ވަނ ުމައިގަނޑުު ކަންތައްތައްު ކުރާު އުންމ ދުު ފަރާތުންު ސަރުކާރުގެު މައްސަލަތަކާއި،ު ު

ުހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

 

ު

ުދަނޑުވެރިންގެުފަރާތުންުހުށަހެޅިުބައެއްުމުހިންމުުކަންތައްތައްު. •
 ވާލާއިުކާޅުގެުސަަބބުންުތަރުކާރ ުއާއިުމޭވާުހެއްދުމުގައިުދިމާވާުގޮންޖެހުންތައްު. -

ދަނޑުވެރިކަމަށްުއިންވެސްޓްުކުރަންުފައިސާުލިުބމުގައިުހުރިުދަތިތައްުއަދިުއެކަމާުގުޅޭުމައުލޫމާތުުރަނގަޅަށްު -
 ލިިބފައިުނެތުންު.

 ޒުވާނުންުމިުދާއިރާއަށްުޝައުގުވެރިކުރުވައި،ުނަމޫނާުޒުވާންުދަނދުވެރިއެއްުނެރުމުގެުމުހިންމުކަން. -

 ދަނޑުވެރިކަމަށްުިބންުކަނޑައެޅުމުގެުުމުހިންމުކަންު.ލޭންޑްުޔޫސްުޕްލޭނުގައިު -
 ދަނޑުިބމާުހަމައަށްުކަރަންޓާއިުފެންުލިުބމުގައިުހުރިުދަތިތައްު. -
 ކާރިސާތަކުންުއަރައިުގަނެވޭނެުއިންޝޫރަންސްުސްކ މެއްގެުމުހިންމުކަން. -
ދަނޑުވެރިނަ - އިތުރުކޮށްު މަސައްކަތްތައްު އެއްކުރުމުގެު އަގުު ނުވަތަު އެޑިޝަންު ފަންނ ުުވެލިއުު ހަމައަށްު ންނާު

 މައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުންު.
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ނަމޫނާުދެއްކުމުގެުގޮތުންުޒަމާނ ުފާޓިގޭޝަންުސިސްޓަމްުއަދިުއިރުގެުހަކަތަުބޭނުންުކޮށްގެނުްު 
 ފެންދޭުނިޒާމްުގާއިމްުކުރުންު

ުު މުނާސަަބތުގައި ދުވަހުގެު ކާބޯތަކެތ ގެު ދުނިޔޭގެު ދުވަހާއިު ުުުުތ.ދަނޑުވެރިންގެު ުުކަނޑޫދޫގައި ގެންދިޔުަުކުރިއަށް
ފޫޓުގެުނަމޫނާުދަނޑެއްުވަނ ުއަޅާދެވިފައެވެ.ުުމިުދަނޑުގައ96ުުxުު221ުުުިުޕްރޮގްރާމްތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނިގެނުްު

އިންދާފައެވެ.ުދަނޑަށްުފެނ3ުުުް އަދިުޖާފާނުުރުއްުވަނު  ަބނުބކެޔޮު ނިރާއި،ުމުރަނގަ،ު ވައްތަރުގެުފަތްކެޔޮު
ންނެގޭނެުވަޞ ލަތްުޤާއިމްކުރުމަށްުސޯލާުޕަންޕްުސްޓޭޝަންުޖެހުމަށްޓަކައިުއިރުގެުހަކަތަުޭބނުންުކޮށްގެންުފެ

ގައުިުހައުސްުއެއްުުޝޭޑްފޫޓުގ30ުުxުު25ުުުެުދުިުޤާއިމްކޮށްދ ުޒަމާނ ުފެންދޭުނިޒާމެއްުވަނ ުޤާއިމްކޮށްދެވިފައެވެ.ުއަ
ުު ާބވަތްތައް ފަދަު ކިޔުކަނާްބު އާއިު މެލަންު އެހ ގައިު ޓެކްނޮލޮޖ ގެު ޭބނުންވާުހައިޑްރޮޕޯނިކްސްު އުފެއްދުމަށްު

ފެނާއިުކާނާުުު،ުުމެލަންުގަސްުއިންދައ100ުުިހައުސްގައުިުުުޝޭޑްމުިުުުުވަޞ ލަތްތައްުވަނ ުޤާއިމްުކޮށްދެވިފައެވެ.
ދެވޭނެުފާޓިގޭޝަންުސިސްޓަމެއްުގާއިމްކޮށްފައިުވާނެއެވެ.ުނަމޫނާުދަނޑުުބެލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތްުރަސްމ ކޮށްު

ހެނުންގެުތަރައްޤ އަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓ އާއެވެ.ުނަމޫނާުދަނޑުގެުމަސައްކަތުްުޙަވާލުކޮށްފައިވާނ ުކަނޑޫދޫުއަން

ރަސްމ ކޮށްުއިފްތިތާހްކޮށްދެއްވ ުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެުދުވަހުގެުޝަރަފުވެރިުމެހުމާނުު
ޙައްމަދުުޞޯލިޙްއެވެ.ުނަމޫނާުދަނޑުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޢިއްޒަތްތެރިުރަޢ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަލްފާޟިލްުއްިބރާހ މްުމު

ހަވާލުުކުރުމުގެުމިރަސްމިއްޔާތުގައި،ުދަނޑުތަކުންުފަނިފަކްސާއާއިުސޫފާސޫފިުއަދިުތަފާތުުަބލިތައްުކޮންޓްރޯލްު
ކުރުމަށްުކަނޑޫދޫގެުދަނޑުވެރިންުއާންމުކޮށްުޭބނުންުކުރަމުންުގެންދާުކެމިކަލްތަކުގެުަބދަލުގައިުޭބނުންުކުރެވޭނެުު

ކްޓްތައްުކަނޑޫދޫގެުދަނޑުވެރިންނަށްުފޯރުކޮށްދިނުންުރައ ސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާުވަނ ުރަމްޒ ކޮށްުފައްޓަވައިުުަބޔޯުޕްރޮޑަ

 ދެއްވާފައެވެ.ު

ނަމޫނާުދަނޑުުއިފްތިތާޙްުކޮށްދެއްވުމަށްފަހުުރައ ސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާުވަނ ުކަނޑޫދޫގެުމިރުސްުދަނޑަކަށްުޒިޔާރަތްު

ުދާުމަސައްކަތްުަބއްލަވާުލައްވާފައެވެ.ުކުރައްވާ،ުދަނޑުވެރިންުކުރަމުންުގެން
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ުު
 

 ކާބޯތަކެތ ގެުމައުރަޒް 
ދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެުދުވަހުގެުމުނާސަަބތުގައިުކަނޑޫދޫުކައުންސިލުންުއިސްނަގައިގެންު

ުު ުުކާބޯތަކެތ ގެުމައުރައްޒެއްުވަނ ުާބއްވާފައެވެ.ުމިުމައުރަޒަކ  ދިވެހިން،ުޚާއްޞަކޮށްުތ.ުއަތޮޅުގެުޒަމާނުއްސުރެ
ުު ުުުު،ކާބޯތަކެތިުުޔައުފައްދަމުންުގެންދިމ ހުންުދިރިއުޅޭުރަށްރަށުގައި ނުމެވެ.ުމިުދިުުދައްކުވައިމައުރަޒުގެުތެރެއިން

ދެވުނެވެ.ުދަޢުވަތުުުހުރިހާުރަށަކަށްުުއަތޮޅުގެުމ ހުންުދިރިއުޅޭުުމައުރަޒުގައިުއުފެއްދުންތައްުަބއިވެރިުކުރުމަށްުތ.ުު
ުމައުރަޒުގައި ުމި ުތެރެއިން ުރަށްރަށުގެ ުއެރުވުނު ުހިރިލަުުދަޢުވަތު ުކަނޑޫދޫއިންުކިނބިދޫ، ުއަދި ުވަންދޫ ުވޭމަންޑޫ، ންދޫ،

ވަނ ުަބއިވެރިވެފައެވެ.ުމައުރަޒުގައިުދައްކާލެވިފައިވާުަބއެއްުާބވަތްތަކުގެުތެރޭގައިުއަލަުމެޓާ،ުޮބނޑި،ުޯބކުރިު
ފަޅޯ،ުއުޅާލި،ުޒިލޭިބ،ުކުނުބސް،ުކުޅިކާޖާުހިމެނެއެވެ.ުމަޢުރަޒުުރަސްމ ކޮށްުހުޅުވާދެއްވ ުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔުާު

 ރާހ މްުމުޙައްމަދުުޞޯލިހުއެވެ.ުއިްބ

  

ު

 ދަނޑުވެރިންގެުދުވަހާއިުދުނިޔޭގެުކާބޯތަކެތ ގެުދުވަހުގެުރަސްމ ުޖަލްސާު 
ޢިއްޒަތްތެރ2021ުުުި ވަނަުއަހަރުގެުދަނޑުވެރިންގެުދުވަހުގެުރަސްމ ުޖަލްސާުޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވ ުރާއްޖޭގެު

ުު މުއްދަތެއްގައިުއެވެ.ުމިުޖަލްސާގައިުދައިްބރާހ މްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙްރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުވެރިކަމަށްުދިގުު
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ުު މިނިސްޓްރ ގެ ރިޓަޔާކޮށްފައިވާު ކުރައްވާު ުުޚިދުމަތްު އަދި ނަސ މްު މުހައްމަދުު ޑިރެކްޓަރ،ު ތ.ުުއެސިސްޓެންޓްު
ކަނޑޫދޫ/ހެޕ ވިލާ/ުުުތ.ދާކުރެއްވުިުކުރުމުގައިުއިސްުދައުރެއްުއަުުކަނޑޫދުއަށްުދަނޑުވެރިކަމުގެުމަސައްކަތްުތަޢާރަފް

ުއަށުްުއިްބރާހ  ުފިހަމްުރަޝ ދު ުއިތުރުންލާުރައ ސުލްޖުމްހޫރިނދާނ  ުމ ގެ ުދެއްވިއެވެ. ުހަވާލުކޮށް ނޑުވެރިންގެުދަުުުއްޔާ
ުހަނދާނ ފިލުާު ުފާހަގަކުރާުރަށަށް ުދަދުވަސް ުޖަލްސާގައިުރަށުގެ ުމި ުމުޚާތަުބުކުރައްވަމުންުނޑުވެރިންއެރުވުނެވެ. ނާއި

ުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުފާހަގަުކުރައްވާފައިވާުމައިގަނޑުުކަންތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނެނ ު:

ުުދަނޑުވެރި - ުދަނޑުވެރިންުުކުރުމަށްުުކުޑަުުގެއްލުންުުލިބޭުުުސަަބުބންުުހަލާކުވުމުގެުުނުވިކިުުތަކެތިުުއުފައްދާން
ުކުންފުންޏެއްުުޙިއްސާވާުުއިންސައްތަުުސަތޭކަުުސަރުކާރުގެުުމިހާރުުުކުރުމަށްުުމާކެޓްުުގަނެުުތަކެތިުުއުފައްދާ

 ވާކަން.އުފައްދާފައި

ުުުުއެކުުުުދަނޑުވެރިންނާ ނިންއެކުންފު - ގަނެުު ދަށުންުުކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެހަދާފައިވާ އުފައްދާތަކެތިު ދަނޑުވެރިންު
ުހަމަޖައްސާފައިވާނެކަން.ުމިހާރު މާކެޓްުކުރެވޭނެުއިންތިޒާމުތައް

ފިނިކޮށްފައިު ާބވަތްތައްުުއުފައްދާ ރަށްރަށުންުުދަނޑުވެރި - ކުރުމަށްޓަކައިު ވާޞިލުު މާކެޓްތަކަށްު ކަމާއެކުު ތާޒާު

ުު ފަދަ އުފުލޭނެު ޔ2ުުޫަބހައްޓައިގެންު ހޯދުމަށްު ުފަންޑުުުއެހ ގައިުުުސަރުކާރުގެުުުޖަޕާނު އާއި ޕ  .ޑ  .އެން. ޯބޓުު
ުކަންު.ުހަމަޖެހިފައި

ގޮތަކަށްުގަސްކާނާުބޭނުންކުރާނެުގޮތުގެުުުުއެކަށޭނަުުއެންމެުުތަޙުލ ލުތައްކޮށްުުފަސްގަނޑުގެުުރަށްރަށުގެުުދަނޑުވެރި -
ދިނުމަށްޓަކައިުއެކަމަށްުޚާއްޞަުލެޯބޓްރ އެއްުހަނިމާދޫުއެގްރިކަލްޗަރުުުުއިރުޝާދުުދަނޑުވެރިންނަށްުފޯރުކޮށް

ުު ުުޭބނުންވާުުުލެބޯޓްރ އަށްުުމިުުުފެށިފައިވާކަމަށްުފާހަގަުކުރެއްވި.ުއަދިސެންޓަރުގައިުޤާއިމްކުރުމުގެުމަސައްކަތް

ދަށުންުލިޭބނެުމަގުުފަހިވެުމިތަކެތިުގަތުމުގެުމަސައްކަތްުމިހާރުުުުުއެހ ގެުުހިލޭުުސަރުކާރުގެުުއިންޑިޔާުުސާމާނު
ުކުރިއަށްދާކަންުފާހަގަކުރެއްވި.ު

ުދަތިތައްުުކުރިމަތިވާ މިހާރުުުދަނޑުވެރިންނަށްުުނެގުމުގައިުުލޯނުުުދަށުންުުޕްރޮގްރާމްގެުުލޯނުުުދަނޑުވެރިނަފާ -
މަސައްކަތްުކުރަމުންދާކަންުުުފަހިކޮށްދިނުމަށްުުގޮތްތައްުުލުއިފަސޭހަުުވުރެވެސްމިހާރަށްުުުހޯދުމަށްުުލޯނުުުދެނެގަނެ،

ު  ފާހަގަކުރެއްވި.ު
ުވަރަށްުުުޕްރޮގްރާމެއްުުލޯންުުސްޓާޓްއަޕްުުޒުވާނުންނަށްުުޚާއްޞަކޮށްުުފަރާތްތަކަށް،ުުވަންނަުުދަނޑުވެރިކަމަށްުުއަލަށް -

 ކަމަށްުދެންނެވި.ުުކުރެވޭނެުއިއުލާނުުއަވަހަށް
ތެރޭގައިުުުދުވަހުގ100ުުެުުމިސަރުކާރުގެުުޑިއުޓ ުުދިޔަުުނަގަމުންުުއައިޓަމަކުނ191ުުްުުބޭނުންކުރާުުދަނޑުވެރިކަމުގައި -

ުު ޑިއުޓ ުކަނޑާލިުކަމުގައިުވިޔަސްުދަނޑުވެރިންނަށްުތަކެތިުގަންނަންުކަނޑާލާފާއިވާކަންުފާހަގަުކުރައްވައި

ުއަގުތަކަށުްު ުދަނޑުވެރިކަމުގެުސިނާޢަތުގައިުލިޭބ ުދަނޑުވެރިންނާއި ުކަމުގެުޝަކުވާ ުަބދަލެއްުނާންނަ އެކަށ ގެންވާ
ޙިއްޞާ ުުޙަރަކާތްތެރިވާުފަރާތްތަކުންު ކުރައްވާފައިވާތ  ކަމާުގުޅުންހުރިުު ޙައްލެއްުހޯދުމުގެުގޮތުންު މިކަމަށްު

ުތަޢާރަފްު "ކާޑެއް ދަނޑުވެރިޔާ"ުުފަދަުުވޭލިިބދެުުއިނާޔަތެއްުުޚާއްޞަުުދަނޑުވެރިޔާއަށް ފަރާތްތަކާއިުމަޝްވަރާކޮށް،
ުވިސްނަމުންދާކަންުފާހަގަކުރެއްވި.ު ކުރުމަށްުސަރުކާރުން
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 ސްކޫލްުގާޑްނިންގުޕްރޮގްރާމުްު 
ުތެރޭގައިުރާއްޖޭގެުތިމާވެއްޓަށްުއުކާލެވެމުންދާުޕްލާސްޓިކުްު ުހިންގުނުުޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކާބޯތަކެތ ގެުދުވަހާުގުޅިގެން
ހުސްފުޅިުބޭނުންުކޮށްގެންުސްޕްރައުޓްސްުހައްދަންުދަސްކޮށްުދިނުމުގެުޕްރޮގްރާމެއްުޅ.ުނައިފަރުުއިކޯުޔޫތުު

ުއަދިުތ.ުހިރިލަންދޫުސްކޫލްުކުދިންނަށްުއަމާޒުުކޮށްގެންުޖަމްއިއްޔާއާއިުގުޅިގެންުތ.ުކަނޑޫދޫ،ުތ.ުވަންދޫ

ުު ޕްރޮގްރާމްގައި މިު ގެންދެވުނެވެ.ު ދަސްކޮށްދެކުރިއަށްު ހަދަންު ސްޕްރައުޓްސްު ދަރިވަރުންނަށްު ވިފައިުސްކޫލްު
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ގެުގޮތުންުސެލެޑްުތައްޔާރުުކުރުމަށްުޝައުޤުވެރިުކުރުވުމުުުކެއުމުގައިުސްޕްރައުޓްސްުބޭނުންުުވާނެއެވެ.ުއަދި

 ރާނެގޮތްވެސްުކިޔައިދެވިފައިުވާނެއެވެ.ުކު

ުު

 ތައްުވެރިވިުޖަލްސާުސެމިނަރުވޯރކްޝޮޕްުބައިު 8
މިނިސްޓްރ ުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުގެުފަރާތުންު"ސޮލިޑްުވޭސްޓްުމެނޭޖްމަންޓްުޕޮލިސ ުއަދިުމެރިންުޕްލާސްޓިކް"ުނަމުގައިު .1

ުު 19ުުުުވޯކްޝޮޕެއް ޭބއްވުނެވެ.ުމިުވޯކްޝޮޕްގައިުރިސާރޗްުއޮފިސަރުއައިޝަތުުސާރާުހާޝިމްުަބއިވެރިވެުޖެނުއަރ ގައިުމާލޭގައި
 ވަޑައިގަތެވެ.

 

:ުރާއްޖެގެުވެށ ގައިވާުމައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެުމިންގަނޑުުދިރާސާކޮށްުދެނެގަނެވޭނ1ުުެމައިކްރޯޕްލާސްޓިކްުލެްބުޓްރެއިނިންގްުސެޝަނުްު .2
ފެްބރުއަ ވޯކްޝޮޕެއްވަނ ު ދަސްކޮށްދޭު ުުގޮތްތައްު 01ުުުުރ  ފުރަތަމ03ުުުަުއިން ވޯކްޝޮޕްގެު މިު ާބއްވައިދ ފައެވެ.ު އަށްުސ ފާސްއިންު

ޒަރ ރް،ުު ހަސަންު އިރްތިޝާމްު ަބޔޮލޮޖިސްޓްު މެރިންު އެސިސްޓެންޓްު ަބއިވެރިވެފައިވަނ ު ފަރާތުންު އެމް.އެމް.އާރްގެު ުބރުގައިު

ރިސާރޗް ޒާނާުޝިރާޒް،ުސ ނިއަރު އައިމިނަތުު ަބޔޮލޮޖިސްޓްު މެރިންު ފ ލްޑުްުުުއެސިސްޓެންޓްު އަދިު ނަޖ ްބު އަހްމަދުު އޮފިސަރު
 އޮފިސަރުއައިޝަތްުރަނ ންުއައިޝްުއެވެ.ު

 

:ުރާއްޖެގެުވެށ ގައިވާުމައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެުމިންގަނޑުުދިރާސާކޮށްުދެނެގަނެވޭނ1ުުެމައިކްރޯޕްލާސްޓިކްުލެްބުޓްރެއިނިންގްުސެޝަނުްު .3
އިންުވަނ ުާބއްވައިދ ފައެވެ.ުުމިުސެޝަންުގައިުމިސެންޓަރުުއަށްުސ ފާސ03ުުްއިނ1ުުުުްގޮތްތައްުދަސްކޮށްދޭުވޯކްޝޮޕެއްުމާރޗްުު

 އިންުަބއިވެރިވެފައިވަނ ުމަރިޔަމްުތުހުފާ،ުމޮހަންމަދުުއަމަން،ުސާރާުހާޝިމްުއެވެ.ު
ު

4. ުު 01ުުުުއ.ދ.ގެުފުޑްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުއޯރގަނައިޒޭޝަންުއިންުއިންތިޒާމްުކޮށްގެންުއޮންލައިންކޮށް މާރޗ04ުުުްުމާރޗްުއިން
ު)އ .އޭ.އެފް(ުުއަށްުޭބއްވު ު"ރ ޖަނަމްުވޯރކްޝޮޕްުއޮންުދަުޔޫސްުއޮފްުދަުއ ކޯސިސްޓަމްުއެޕްރޯޗްުޓުުފިޝަރ ޒް ނުުތިންވަނަުވޯކްޝޮޕް
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އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންުމޮނިޓޮރިންގްުޓޫލް"ުގައިުއެމް.އެމް.އާރް.އައިުގެުފަރާތުންުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސާރުއަހްމަދުުނަޖ ްބުއަދިު
 ުވަނ ުަބއިވެރިވެފައެވެ.ުރ ސާރޗްުއޮފިސާރުސާރާުހާޝިމް

 
އަށްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރުުވަނު ޖޫނ10ުުުްުޖޫންުއިނ8ުުުްުވޯކްޝޮޕް:2ުުުުއޭ.އައި.އޯ.ޑ .އައި.އެސްުސްވައިއޯފިޝް .5

 ަބއިވެރިވެފައެވެ.

6. ުު ުު އިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެ މާރޗ12ުުުް-8ުު–ސްޕެޝަލްުސެޝަންުއޮފްުދަުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަން
މިުަބއްދަލުވުމުގެުބޭނުމަކ ުއިންޑިއާުކަނޑުގެުރ ނދޫއުރަހަުކަންނެލ ގެުއާާބދ ުމަދުވެުރަތްުދަރަޖާގައިުއޮތުމުގެުސަަބުބން،ުު:2021ުު

މާއިގުޅޭުގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށްުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުމެކެވެ.ުުރ ނދޫއުރަހަުކަންނެލ ގެުއާާބދ ުއިއާދަުކުރުމަށްޓަކައިުކުރާނޭުކަންކަ

ުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުއެމް.އެމް.އާރ.އައިުގެުފަރާތުންުަބއިވެރިވ ުޓެކްނިކަލްުއެޑްވައިޒަރުންގެުހައިސިއްޔަތުންނެވެު.

 
މާރޗ25ުުުް-22ުު–ވަނަުަބއްދަލުވުނ7ުުްކްރައިޓ ރިއާުގުެުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެުޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ުއޮންުއެލޮކޭޝަނުްު .7

2021 

އެއްުު ކޯޓާު ާބވަތްތަކުގެު ކަނޑުމަހުގެު މެދުގައި،ު ފަރާތްތަކުގެު ކުރާު ކަނޑުމަސްވެރިކަންު ކަނޑުގައިު އިންޑިއާު ަބއްދަލުވުމަކ ު މިު
.ުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުއެމް.އެމް.އާރ.އައިުކަނޑައެޅުމަށްފަހުުއެުކޯޓާުަބހާނެުގޮތަކާއިމެދުުކުރެވުމުންދާުމަޝްވަރާތަކުގެުއެއްުަބއެވެ

ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެޑްވައިޒަރުންގެު ޓެކްނިކަލްު ަބއިވެރިވ ު ފަރާތުންު ަބއްދަލުވުމުގައިުުުގެު މިު ފަރާތުންު އިންސްޓިޓިއުޓްގެު މިު
ުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެު.ަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްު

 
ު-10ުު–ުުގެުޑޭޓާުޕްރެޕަރޭޓަރ ުމ ޓ ންުުވަރކިންުޕާރޓ ުއޮންުޓްރޮޕިކަލްުޓޫނާވަނ23ުުުަުގުެުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގުެު .8

 2021މ14ުުޭ

ުު 2021ުުުުމިުަބއްދަލުވުމަކ  ނެލ ގެުގެުރ ނދޫއުރަހަުކަންުުވަރކިންުޕާރޓ ުއޮންުޓްރޮޕިކަލްުޓޫނާުވަނަުއަހަރުގެުފަހުކޮޅުުޭބއްވި،
ސްޓޮކްުއެސެސްމަންޓްުއަށްުތައްޔާރުވުމުގެުގޮތުންުޭބއްވުުަބއްދަލުވުމެކެވެ.ުމިުަބއްދަލުވުމުގައި،ުރ ނދޫއުރަހަުކަންނެލ ގެުސްޓޮކްު
ކުރެވުނެވެ.ުު މަޝްވަރާު ގުޅޭގޮތުންު އާއިު މޮޑެލްު އެސެސްމަންޓްު ސްޓޮކްު އަދިު ޑޭޓާތަކާއިު ބޭނުންކުރާނެު ހެދުމަށްު އެސެސްމަންޓުު

ޖޭގެުފަރާތުންުތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،ުދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމުގެުކަޅުިބލަމަހާއިުކަންނެލ ގެުއެަބންޑަންސްުއިންޑެކްސްުހުށައަޅައުިުދިވެހިރާއް

ުމައުލޫމާތެކެވެ. މިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުުުމަޝްވަރާުކުރެވުނެވެ.ުމިއ ުސްޓޮކްުއެސެސްމަންޓުގައިުބޭނުންކުރާ

ުވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެު.ަބއިވެރިވެލައް
ު

ުވަނަުަބއްދަލުވުނ25ުުުްއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެު .9

ުު ކޮމިޝަންގެ، ާބއްވާު އަހަރަކުު ކޮންމެު ގަވާއިދުންު ަބއްދަލުވުމަކ ު 2021ުުުުމިު އަހަރުގެ ަބއްދަލުވުމަށްުވަނަު މިު ަބއްދަލުވުމެވެ.ު
ޕްރޮޕޯސަލްުހުށައެޅިއެވެ.ުމިުަބއްދަލުވުމުގައ2ުުުިދިވެހިރާއްޖެއިންުއިސްުނަގައިގެންުއެއްުޕްރޮޕޯސަލްުއަދިުރާއްޖެއިންުަބއިވެރިގެންު

އެޑްވައިޒަރުންގެުހައިސިއްޔަތުންނެވެ. ަބއިވެރިވ ުޓެކްނިކަލްު ފަރާތުންު އިންުުއެމް.އެމް.އާރ.އައިުގެު ސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުމިުމިު
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ަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުު
ުޝިމާލްުއެވެ.

ު
ުޖޫނ14ުުް:ުުގޯލްސްުުޓްޑިވެލޮޕްމަންުުސަސްޓެއިނަަބލްުުފޯުުކަންޓްރ ސްުުއޭސ އާންުުއިންުުމެނޭޖްމަންޓްުުއ ކޯސިސްޓަމްސްުުރ ފްުުކޮރަލް .10

ގޮތާއިުބެހޭގޮތުންުުުުދިރާކުރާނެުުއިންތިޡާމްތަކާއިުުތަކެއްޗާއިުުއަސަރުކާުުއެއަށްުުފަރުތަކާއިއަށްުވަނ ުޭބއްވިފައެވެ.ުމިުުުުޖޫނ25ުުްުުއިން

ަބޔޮލޮޖިސްޓްުުުޭބއްވުނު މެރިންު މިވޯކްޝޮޕްގައިު ުުުުއާމިރު،ުުހަނާުުފާތިމަތުުުވޯކްޝޮޕެކެވެ.ު އޮފިސަރ ރިސާރޗްު ުނިޒާމްސ ނިއަރު
ުުމޫސުާ،ުުހުސެއިންއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުުުޝިރާޒް،ުުޒާނާުުއައިމިނަތުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުުުއިްބރާހިމް،

 .ުވެފައެވެަބއިވެރިުުވަނ ުސާރާއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމަރިޔަމްު

ު

 2021ޖޫނ20ުުް-18ު–ވަނަުަބއްދަލުވުނ12ުުްރކިންުޕާޓ ުއޮންުމެތަޑްސްގެުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެުވަ .11
ވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުމެތަޑްސްުގެުބޭނުމަކ ުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުގެުާބވަތްތަކަށްުހަދާުސްޓޮކްުއެސެސްމަންޓުތަކުގެުހުރިުމައްސަލަތަކާއިުު

ުު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަންކަންު މަޝްވަރާކުރުމާއިު ކަނޑުގެުގުޅޭގޮތުންު އިންޑިއާު އިތުރުންު މ ގެު އަދިު ދިނުމެވެ.ު ލަފާު ދޭންޖެހޭު

ުދިނުންވެސް ުލަފާ ުެބލުމާއި ުގޮތް ުކުރިއަށްދާ ުމަސައްކަތްތައް ުގެ ުއިވެލުއޭޝަން ުމެނޭޖްމަންޓްުސްޓްރެޓެޖ  ުހަދަމުންދާ ުމަސްވެރިކަންތަކަށް
ގެުފަރާތުންުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްުުމިުވަރކިންުޕާޓ ގެުމަޤުސަދުތަކުގެުތެރޭގައިުހިމެނެއެވެ.

ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެ.
 

ރުތައްުއާލާކުރުމުގެުުސ .އެސް.އައި.އާރް.އޯުއާއިުއެކުުއެމް.އެމް.އާރް.އައިުއިންުކުރިޔަށްުގެންދާުފަ:1ުުކޮރަކްުލާވޭުސ ރ ސްުވޯކްޝޮޕުްު .12
ުުވޯކްޝޮޕްުސ ރ ސްގެުފުރަތުމަުވޯކްޝޮ 28ުުުުޕްުޖޫން މިުވޯކްޝޮޕްގައިުއެމް.އެމް.އާރް.އައިގުެުުުއަށްުވަނ ުޭބއްވިފައެވެ.29ުުއިން

އެން.ޖ .ޔޯ އޮފ ސްތަކާއި،ު އެހެންު އިތުރުންުސަރުކާރުު ޓ މުވަޒަފުންގެު ުުތަކާއި،ު ދަރިވަރުން ަބއިވެރިވެފަޗަރުންނާއި،ު މުިުވަނ ު އެވެ.ު

މިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުަބއިވެރިުުުުވޯކްޝޮޕްުޭބއްވުނ ުއޮންލައިންކޮށްުއަދިުކޮރަލްުލާވޭއާުޭބހޭުމައުލޫމާތުުހިއްސާކުރެވުނެވެ.
ުު ްބޔޮލޮޖިސްޓް މެރިންު ުުވެފައިވަނ ު އާމިރު، ހަނާު ުުފާތިމަތުު ަބޔޮލޮޖިސްޓް ުުސ ނިއަރު ޝަކ ލް، މެރިންުހަސަންު އެސިސްޓެންޓްު

 ުއެވެ.ހުސެއިންުމޫސާއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒް،ުުއައިމިނަތްަބޔޮލޮޖިސްޓްު
 

އަށްުއޮންލައިންކޮށްުޭބއްވުނުުސައުތްުވެސްޓާރންުއިންޑިއަންުއޯޝަންުފިޝަރ ޒްުކޮމިޝަންގެުސައިންޓިފިކ2ުުުުްޖޫނުްުުު–31ުުމެއުިު .13

 ކޮމިޓ ުަބއްދަލުވުންތަކުގައިުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުމެރިންުަބއޮލޮޖިސްޓް،ުމުހައްމަދުުޝިމާލްުވަނ ުަބއިވެރިވެލައްވާފައެވެ.ު
 
ުުު–ޖޫނ28ުުުުްުު–ވަނަުަބއްދަލުވުނ8ުުްޓެކްނިކަލްުކޮމިޓ ުއޮންުއެލޮކޭޝަންުކްރައިޓ ރިއާުގެުުުުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެ .14

 2021ޖުލައ1ުުި
އެއްުު ކޯޓާު ާބވަތްތަކުގެު ކަނޑުމަހުގެު މެދުގައި،ު ފަރާތްތަކުގެު ކުރާު ކަނޑުމަސްވެރިކަންު ކަނޑުގައިު އިންޑިއާު ަބއްދަލުވުމަކ ު މިު

ދުުކުރެވުމުންދާުމަޝްވަރާތަކުގެުއެއްުަބއެވެ.ުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުއެމް.އެމް.އާރ.އައިުކަނޑައެޅުމަށްފަހުުއެުކޯޓާުަބހާނެުގޮތަކާއިމެ



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
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ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެޑްވައިޒަރުންގެު ޓެކްނިކަލްު ަބއިވެރިވ ު ފަރާތުންު ަބއްދަލުވުމުގައިުުުގެު މިު ފަރާތުންު އިންސްޓިޓިއުޓްގެު މިު
ުއްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެު.ަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙަު

ު
ޭބއްވިފައެވެ.ުމިުވޯކްޝޮޕްގައިުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުުުއޯގަސްޓ12ުުްުުއެއްުުއި.ޔޫ.ސ .އެން.ުރެޑްލިސްޓްުޓްރެއިނިންއަ .15 ގައިުވަނ ު

ުއެވެ.ުުުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރުފަރާތުންުަބއިވެރިވެފައިވަނ ުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްު

ު
16. ުު 19ުުުުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެުވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުިބލްފިޝްުގެ ސެޕްޓެމްަބރ16ުުުުުު–13ުުުު–ވަނަުަބއްދަލުވުން

2021 

އްދަލުވުމަކ ުއިންޑިއާުކަނޑުގެުހިަބރުުާބވަތްތަކުގެުތެރެއިންުކަޅުމަސްުހިަބރާއިުނޫމަސްުހިަބރުގެުއާާބދ ުއަންދާޒާކޮށް،ުމިުުމިުަބ

ަބއްދަލުވުމެކެވެ. ޭބއްވުނުު ތައްޔާރުކުރުމަށްު ލަފާު ސައިންޓިފިކްު ބޭނުންވާު މެނޭޖްކުރުމަށްު މަސްވެރިކަންު ކުރާު މިުުުުދެާބވަތަށްު
ތުންުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދުިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާ

ުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެ.

ު
ުއޮކްޓޯަބރ6ުުުުުު–4ުުުު–ވަނަުަބއްދަލުވުނ2ުުުުްހޮކްުވަރކިންުގްރޫޕްުއޮންުފެޑްސްުގެުު-އިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެުއެޑް .17

2021 
ހޮކްުވަރކިންުގްރޫޕްުއޮންުފެޑްސްުއަކ ުއިންޑިއާުކަނޑުގައިުކުރާުޕަރސްުސެއިންުމަސްވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުއޮއިވާލިު-އެޑް

ު)ޑްރިފްޓިންުފެޑްސް(ުއާއިުގުޅޭގޮތުންުކުރެވިފައިވާުސައިންޓިފިކްުދިރާސާުތަކުގެުނަތ ޖާތައްުހުށައެޅުމާއި ގައިުިއްނިޑާއ ަކނޑ  ،  ކަނދު
ޕަރސްުސެއިންުމަސްވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުއޮއިވާލިުކަނދުުބޭނުންކުރާުމިންވަރުުމެނޭޖްކުރުމަށްުޭބނުންވާުޓެކްނިކަލްުލަފާުުކުރާު

ުދިނުމެވެ.
ު

ސ .އެސް.އައި.އާރް.އުޯުއަށްުވަނ ުޭބއްވިފައެވެ.ުުުުއޮކްޓޯަބރ20ުުއޮކްޓޯަބރުއިނ19ުުުުްވަނަުވޯކްޝޮޕ2ުުުުްގެުުުލާވޭުސ ރ ސްުުލްކޮރަ .18
ުއެމް. ުއެކު ުވޯކްޝޮޕްގައިުއާއި ުމި ުވޯކްޝޮޕެވެ. ުދެވަނަ ުވޯކްޝޮޕްުސ ރ ސްގެ ުއާލާކުރުމުގެ ުފަރުތައް ުގެންދާ ުކުރިޔަށް ުއިން އެމް.އާރް.އައި

ދަރިވަރުންު ޓ ޗަރުންނާއި،ު އެން.ޖ .ޔޯތަކާއި،ު އޮފ ސްތަކާއި،ު އެހެންު ސަރުކާރުު އިތުރުންު މުވަޒަފުންގެު އެމް.އެމް.އާރް.އައިގެު
މިުުުޭބއްވުނ ުއޮންލައިންކޮށްުއަދިުކޮރަލްުލާވޭުޭބނުންުކުރާނެގޮތާުޭބހޭުމައުލޫމާތުުހިއްސާކުރެވުނެވެ.ަބއިވެރިވައެވެ.ުމިުވޯކްޝޮޕްުު

ހަސަންުޝަކ ލް،ުސ ނިއަރުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރު،ުުވޯކްޝޮޕްގައިުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްު
ުަބޔޮލޮޖިސްޓުްު ުމެރިން ުޒާނާުޝިރާޒް،ުުއައިމިނައެސިސްޓެންޓް ުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުތް ުމެރިން ުމޫސާ،ުުއެސިސްޓެންޓް އެސިސްޓެންޓްުހުސެއިން

ުު ުުތުވާުއަހްމަދުުޝަގ ފް،ުުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓް ސ ނިއަރުފ ލްޑުްުއަހްމަދުުހާދިފްުހަސަން،ުުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓް
 ވަނ ުަބއިވެރިުވެފައެވެ.ުުހްމަދުުއަޔާންއަފާމްުހޭންޑްުމް،ުއ އޮފިސަރުއާދަމްުހަލ މް،ުފާމްުހޭންޑްުހަސަންުޒަ

ު
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19. ުު 2021ުުުުއ .އޭ.އެފްުނެންސަންުޕްރޮގްރާމްގެ އޮކްޓާަބރުގައިުއެމް.އެމް.އާރް.އައިުގ20ުުުެވަނަުއަހަރުގެުޕްރޮގްރާމްުފޯރަމްުގައި
ުފަރާތުންުރ ސާރޗްުއޮފިސާރުސާރާުހާޝިމްުވަނ ުަބއިވެރިވެފައެވެ.

ު
ުއޮކްޓޯަބރ30ުު-25ު–ވަނަުަބއްދަލުވުނ23ުުްއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެުވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުޓްރޮޕިކަލްުޓޫނާސްުގެުއިންޑިއަންު .20

މިުަބއްދަލުވުމުގެުޭބނުމަކ ުއިންޑިއާުކަނޑުގެުރ ނދޫއުރަހަުކަންނެލ ގެުއާާބދ ުއަންދާޒާކުރުމާއިުރ ނދޫއުރަހަުކަންނެލ ގ2021ުުުުެ

ޭބނުންވާ މެނޭޖްކުރުމަށްު އަދިުމަސްވެރިކަންު ކަންނެލިު ރ ނދޫއުރަހަު ކަޅުިބލަމަސް،ު އަދިު ތައްޔާރުކުރުމަށް،ު ލަފާު ސައިންޓިފިކްު ު
ުމަޝްވަ ުހުށައަޅައި ުހެދިފައިވާުސައިންޓިފިކްުދިރާސާތައް ުގުޅޭގޮތުން ުާބވަތްތަކާއި ުމި ުތަފާސްހިސާުބތައްުރިވިއުކޮށް، ރާުލޯޮބޑުކަންނެލ ގެ

ދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުމިުަބއްުުކުރުމެވެ.

ުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެު.

ު
ުއެޑް .21 ުކޮމިޝަންގެ ުޓޫނާ ުއޯޝަން ުޕްރޮގްރާމްުސްޓެންޑަރޑްސް-އިންޑިއަން ުއިލެކްޓްރޯނިކް ުއޮފް ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއޮން ުގްރޫޕް ުވަރކިން ުުހޮކް

 2021ނޮވެމްަބރ15-17ުުުު–

އިންޑިއާުކަނޑުގައިުކުރާުކަނޑުމަސްވެރިކަންތަކުގައިުހިންގާުހަރަކާތްތައްުމޮނިޓަރުކޮށްުއޮްބޒަރވްު މިުވަރކިންުގްރޫޕްގެުޒިންމާއަކު 
ުގައިޑްލައިން ުމޮނިޓަރިން ުއިލެކްޓްރޯނިކް ުޤާއިމްކުރުމަށް، ުމޮނިޓަރިންުސިސްޓަމްތައް ުއިލެކްޓްރޯނިކް ުތަކާއިުސްޓެންޑަރޑުްުކުރުމަށްޓަކައި

މިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުުުތައްުއެކުލަވާލުމެވެ.
ުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެ.

ު
16ުުުުނޮވެމްަބރުު .22 18ުުުުއިން ކެޕޭސިޓ ުޑިވޮލޮޕްމަންޓްުވޯކްޝޮޕް'14.4.1ުުުުއޮންލައިންކޮށްުޭބއްވުނުުއެފް.އޭ.އޯގެު'އެސް.ޑ .ޖ .ުުއަށް

އަދިުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރ،ުމުހައްމަދުުއަހުސަންުު،ުގައިުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުމެރިންުަބއޮލޮޖިސްޓް،ުމުހައްމަދުުޝިމާލް

 ަބއިވެރިވިއެވެ.
ު

ުހަޔަރުއެޑިއުކޭޝަންުސެންޓަރުގެުފަރާތުންުފ.ުމަގޫދޫގައިުމެރިންުރިސާރޗްުއެންޑްުުޕް:ކޮރަލްުހެލްތްުއެންޑްުޑިސ ސްުވޯކްޝޮ .23
ޑިސެމްަބރުއަށްުވަނ 7ުުުުނޮވެމްަބރުއިނ30ުުުްުއިުެބހޭގޮތުނުްުރަކައާއިުގަލަށްުޖެހޭުބަލިތަކުގެުމައުލޫމާތާއިުއެުަބލިުދެނެގަންނާގޮތާމު

ވޯކްޝޮޕްގައިުމިުއިންސްޓިޓި އުޓްގެުފަރާތުންުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއައިމިނަތްުޒާނާުވޯކްޗޮޕެއްުޭބއްވިފައެވެ.ުމިު

ުޝިރާޒްުވަނ ުަބއިވެރިުވެލައްވާފައެވެ.
ު

ވަނަުަބއްދަލުވުނ17ުުުްއިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަންގެުވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުޑޭޓާުކަލެކްޝަންުއެންޑްުސްޓެޓިސްޓިކްސްުގެުު .24

 2021ޑިސެމަްބރ3ުުުު–ނޮވެމްަބރ29ުުުު–
ުމިުވަރކިންުޕާޓ ގެުޭބނުމަކ ުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުއެއްކޮށްުބަލަހައްޓާުމަސްވެރިކަމާއިުގުޅޭުތަފާސްހިސާުބތަކުގެުސައްހަކަންުއިތުރުކުރުމާއި
ެބލުމާއިުު ގޮތައްކަންު ކަނޑައަޅާފައިވާު އިންު ކޮމިޝަންު ރިޕޯޓުކުރަމުންދަނ ު އަދިު ޕްރޮސެސްކުރުންު ނެގުމާއި،ު ތަފާސްހިސާުބތައްު
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މުތަކަށްުދިމާވާުގޮންޖެހުންތަކާއިުކޮމިޝަންުއިންުކަނޑައަޅާފިވާުގޮތަށްުއަދިުމިންވަރަށްުތަފާސްހިސާުބުނެގެމުންުމިކަމުގައިުގައު
ނުދާުގައުމުތަކާއިމެދު،ުތަފާސްހިސާުބުނެގުންުހަރުދަނާކުރުމަށްުއެޅިދާނެުފިޔަވަޅުތަކައިުގުޅޭގޮތުންުލަފާދިނުމެވެ.ުމިުަބއްދަލުވުންުު

މިުއިންސްޓިޓިއުޓްގެުފަރާތުންުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވެލައްވާފައިވަނ ުުުުންފަރަންސްުމެދުވެރިކޮށެވެ.ުކޮއޯޭބއްވިފައިވަނ ުވ ޑި
 ސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުއަހުސަންުއަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމުޙައްމަދުުޝިމާލްުއެވެ.

ު

ނޮވެމްަބރ26ުުުުު–22ުުފްުނެންސަންުޕްރޮގްރާމްުގުޅިގެންުުސައުތްުވެސްޓްުއިންޑިއަންުއޯޝަންުފިޝަރ ސްުކޮމިޓ ުއަދިުއ .އޭ.އެ .25
ރިސާރޗްުއޮފިސަރުުުުއައްު"އާރުުޕްރޮގްރާމް"ުއައްުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުވޯކްޝޮޕްއެއްުޭބއްވުނެވެ.ުމިުވޯކްޝޮޕްގައިުސ ނިއަުރ2021ުު

 ަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.ުރިސާރޗްުއޮފިސަރުއައިޝަތުުސާރާުހާޝިމްއަދިުުއަޙުމަދުުނަޖ ުބ

ު

26. ުު އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފްު އެކިުުމިނިސްޓްރ ު ނިޒާމުގެު މާހައުލ ު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ގުޅިގެންު މޯލްޑިވްސްު އައި.ޔޫ.ސ .އެންު އަދިު
ސަރަޙައްދުތަކައްުކިޔާުދިވެހިނަންތައްުއިންޓަނޭޝަނަލްުޔޫނިއަންުފޮރުކޮންސަރވޭޝަންުނޭޗަރުގެުދަށުންުދުނިޔޭގެުމާހައުލ ު

ގައިުވަނ 13ުުުުުކަންޑައަޅާފައިވާުމިންގަންޑުތަކާއިުއެއްގޮތައްުސްޓޭންޑަޑައިޒްކުރުމަށްުޑިސެމްަބރުުނިޒާމުގެުއެކިުސަރަޙައްދުތަކަށް

 ަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެު.ުުއަޙުމަދުުނަޖ ުބރިސާރޗްުއޮފިސަރުުުުޓެކްނިކަލްުަބއްދަލުވުމެއްުޭބއްވިފައެވ.ުމިުަބއްދަލުވުމުގައިުސ ނިއަރ
ު
ޕްރޮގްރާމް .27 ޕާޓްނަރޝިޕްު ކަންޓްރ ު އޭރިއުާުުުއޯޝަންު ޕްރޮޓެކްޓަޑްު ދަށުންު ތަކުގެު މަސައްކަތްު ގެންދެވޭު ކުރިޔަށްު ގުޅިގެންު އާއިު

ގައިުވޯކްޝޮޕްުއެއްުޭބއްވުނެވެ.ުމިުވޯކްޝޮޕްގައ2021ުުުިުޑިސެމަްބރ16ުުުުމެނޭޖްމަންޓްުއިފެކްޓިވްނަސްުޓޫލްސްުއާއިުގުޅޭގޮތުންުު

 ރިސާރޗްުުސ ނިއަރ

 

 ވެ.ަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެުއަޙުމަދުުނަޖ ުބއޮފިސަރުު .28
ު

ު

ު
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ު

ު

 ބައިވެރިވެުވަޑާއިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަމާއިުމަޤާމްު
ދެއްވުިު  އެހ 

ުފަރާތްު:

ފަރާތްު/ުު  ބޭއްވި
އިންތިޒާމުްު
ުކުރިފަރާތްު

ުތާރިހްު ުޤައުމުު ުނަންު  ޖަލްސާ/ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްގެު #ު

ޝުއަބ ު ހަސަންު )ޑިރެކްޓަރ(،ު މުޙައްމަދުު   ޤާސިތުު

ުސ ނިއަރުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރު()
 ު ު  ސާކް

ޖެނުއަރ 28ުުު- 24
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް

ފޯލްު އޮންު މ ޓިންގު ކޮންސަލްޓޭޝަންު   ރ ޖަނަލްު

ުު ޗެލެންޖަރސްުއެންޑުްުދަުސްޓޭޓަސް،ުުުުު-އާރމ ވޯމް
މެމްބަރުު  އެކްސްޕ ރިއެންސަސްުއެމަންގުދަ ސާރކްު

ު  ސްޓޭޓްސް

1ު

ޝާފ އާ ޖެނެރަލް(،ު )ޑިރެކްޓަރު ޒިޔާދުު ނައ މުްު  އާދަމްު
)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(،ުމުޙައްމަދުުއަޙުސަންު)ސ ނިއަރުު

މުޙައްމަދުުޝިމާލްު)ުސ ނިއަރުު  ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(ު،
ު  ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(

 -ު ު އިފާޑް
ފެބްރުއަރ 5ުުު- 1

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް ު  ވަނަުފިޝަރ ޒްުކޮމިޓ ުއޮފްދިުއިފާޑް 32 2ު

  ޒަހާުވަހ ދުު)މިނިސްޓަރ(،ުޑރ.ުއައިމިނަތުުޝާފިޢާުު)

ު)ޕްރޮޖެކްޓުްު ުރަޝ ދު ަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރ (،ުޝަފާނާ
ުޑައިރެކްޓަރު(

 ު ު އިފާޑް
   ފެބްރުއަރ 18ުު- 17

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް ު ގަވަނިންގުކައުންސިލްވަނަުއިފާޑުްު 44 3ު

ރައުފަތުު ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ހަލ މްު   މަލ ހާު

ުނިޒާރުު)ރިސާރޗްުއޮފިސަރު(
 ު ުއިންފޯުފިޝްު

ފެބްރުއަރ 26ުުުު- 25
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް
3ު އިންޓަރނޭޝަނަލުްުު ފިޝްު އިންފޯު ވަނަު

ު  ފިޝްުވާރޗުއަލްުކޮންފަރެންސް އޯނަމެންޓަލް
4ު
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ުު(ު ުޒިޔާދު ުހުސައިންއާދަމް ުޖެނެރަލް(، ސިނާނުްު  ޑިރެކްޓަރ
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

އަޙުމަދު މުންޝިދުާު  ޑިރެކްޓަރ(،ު ޝިފާޒް)ޑިރެކްޓަރ(،ު
ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު ފިޝަރ ޒްު )ސ ނިއަރު   އިބްރާހިމްު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުުއަހުސަން  )ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމުޙައްމަދު

)ސ ނިއަރުު ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު ރިސާރޗްު
ުއޮފިސަރު( ރިސާރޗް

 ު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު
ޓޫނާުކޮމިޝަނުްު
ު)އައި.އޯ.ޓ .ސ ު(

މާޗ12ުުްު- 8
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު  ސެްޕޝަލް ދިު އޮފްު ސެޝަންު

ު(4ުއެސްއެސްު)   ޓޫނާުކޮމިޝަން
5ު

ު)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(ޝާފިޔާުނައ މްު ު  ސާކް  
މާޗ24ުުްު- 23

2021 
ު  ވަރޗުއަލް

ުކޮވިޑުްު ުއޮން ުމ ޓިންގ ުކޮންސަލްޓޭޝަން   19ރ ޖަނަލް

ޑައިނަމިކުްުުު-ރެގިއުލޭޝަންސްު ދަު އޮންު އިމްެޕކްޓްު
އެންޑް ކަލްޗަރު އެކުއަރު އިނުްު  އޮފްު ފިޝަރ ޒްު

ު  ސާރކްުކަންޓްރ 

6 

ުޖެނެރަލް(،ުު ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  ހުސައިންއާދަމް
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

ޝިފާޒްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުމުންޝިދުާު  ޑިރެކްޓަރ(،ުއަޙުމަދު
ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު ފިޝަރ ޒްު )ސ ނިއަރު   އިބްރާހިމްު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުު  )ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމުޙައްމަދު އަހުސަން

ުު )ސ ނިއަރުުރިސާރޗް ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު
ުއޮފިސަރު( ރިސާރޗް

  
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
މާޗ25ުުްު -  22

2021 
ު  ވަރޗުއަލް

އެލޮކޭޝަނ7ުުުް އޮންު ކޮމިޓ ު ޓެކްނިކަލްު   ވަނަު

ުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުު-ކްރައިޓ ރިއުާު
7 
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ުހުސައިން ުޖެނެރަލް(، ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  އާދަމް
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

ޝިފާޒްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުމުންޝިދުާު  ޑިރެކްޓަރ(،ުއަޙުމަދު
ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު ފިޝަރ ޒްު )ސ ނިއަރު   އިބްރާހިމްު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުު  )ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމުޙައްމަދު އަހުސަން

ުު )ސ ނިއަރުުރިސާރޗް ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު
ސ ނިއަރުު  ރިސާރޗް ު( ޒަމ ލްު ޙުސައިންު އޮފިސަރ(،ު

ު  ކޮމްްޕލަޔެންސްުއޮފިސަރ(

  
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
މާޗ25ުުްު -  22

2021 
ު  ވަރޗުއަލް  8   (25ވަނަުއައިއޯޓ ސ ުސެޝަންު)އެސ25ުުް

ުޖެނެރަލް(،ުު ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  ހުސައިންއާދަމް
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

ޝިފާޒްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުމުންޝިދުާު  ޑިރެކްޓަރ(،ުއަޙުމަދު
ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު ފިޝަރ ޒްު )ސ ނިއަރު   އިބްރާހިމްު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުު  )ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމުޙައްމަދު އަހުސަން

ުު )ސ ނިއަރުުރިސާރޗް ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު
ސ ނިއަރުު  ރިސާރޗް ު( ޒަމ ލްު ޙުސައިންު އޮފިސަރ(،ު

ު  ކޮމްްޕލަޔެންސްުއޮފިސަރ(

 ު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
މާޗ25ުުްު -  22

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

18ު އޮންު ކޮމިޓ ު ކޮމްްޕލަޔަންސްު   ވަނަު

ު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުފައިނޭންސް
9ު

ުހުސައިން ުޖެނެރަލް(، ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  އާދަމް
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

ޝިފާޒްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުމުންޝިދުާު  ޑިރެކްޓަރ(،ުއަޙުމަދު
ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު ފިޝަރ ޒްު )ސ ނިއަރު   އިބްރާހިމްު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުު  ޙައްމަދު)ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމު އަހުސަން

)ސ ނިއަރުު ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު ރިސާރޗްު
ސ ނިއަރުު  ރިސާރޗް ު( ޒަމ ލްު ޙުސައިންު އޮފިސަރ(،ު

ު  ކޮމްްޕލަޔެންސްުއޮފިސަރ(

  
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
މާޗ25ުުްު -  22

2021 
ު  ވަރޗުއަލް

18ު އޮންުު ކޮމިޓ ު ސްޓޭންޑިންގު   ވަނަު

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުފައިނޭންސް
10 
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ުހުސައިން ުޖެނެރަލް(، ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  އާދަމް
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

ޝިފާޒްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުމުންޝިދުާު  ޑިރެކްޓަރ(،ުއަޙުމަދު
ުު ފިޝަރ ޒް )ސ ނިއަރު ހައްވާުއިބްރާހިމްު   އޮފިސަރ(،ު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުު  )ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމުޙައްމަދު އަހުސަން

)ސ ނިއަރުު ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު ރިސާރޗްު
ސ ނިއަރުު  ރިސާރޗް ު( ޒަމ ލްު ޙުސައިންު އޮފިސަރ(،ު

ު  ކޮމްްޕލަޔެންސްުއޮފިސަރ(

 ު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުކޮމިޝަންުޓޫނާު
މާޗ25ުުްު -  22

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

އޮނ04ުުުް ކޮމިޓ ު ޓެކްނިކަލްު އޮފްު   ވަނަުސެޝަންު

ުމެނޭޖްމަންޓްުްޕރޮސ ޖަރސް
11ު

ުޝާފިއާުނަޢ މްު)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(  ު ު  ސާކް
މާޗ24ުުްު- 23

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

ކޮވިޑުްު"    ރ ޖަނަލްުކޮންސަލްޓޭޝަންުމ ޓިންގުއޮން
19ު ު-ރެގިއުލޭޝަންސްު ދުަުު އޮންު އިމްެޕކްޓްު

އެންޑްުފިޝަރ ޒުްު  ޑައިނަމިކްުއޮފްުއެކުއަރުކަލްޗަުރ
ު  އިންުސާރކްުކަންޓްރ 

12ު

ު  އާދަމްުއަދ ލްު)ހޯޓިކަލްޗަރުއޮފިސަރ(  ު ު  ސާކް
އޭްޕރިލ8ުުްު- 7

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

އޮންު މ ޓިންގު ކޮންސަލްޓޭޝަންު   ރ ޖަނަލްު

ު ލައިލްލިހުޑްސުްުއެންހާންސިންު ސަސްޓެއިނަބަލްު
ސެކިއުރިޓ  ނިއުޓްރިޝަންު ހިލ ުު  އެންޑްު އިންު

ރ ޖަންސްުއޮފްުސާކްުކަންޓްރ ސްުތްރޫުހޯޓިކަލްޗަރުު
ު  އެްޕރޯޗަސް.

13ު

ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރު()  މަރިޔަމްުއާޖިލާ  ު
ސާކްުއެގްރިކަލުްު

ު  ސެކް()   ސެންޓަރ
އޭްޕރިލ22ުުްު- 21

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

ު އޮނުްުރ ޖަނަލްު މ ޓިންގު ކޮންސަލްޓޭޝަންު
ުއިންުޕޓްސުްު  އިމްެޕކްސް ުކެމިކަލް ުއެގްރިކަލްޗަރަލް އޮފް

އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓްު ދަު ހެލްތުްު  އޮންު ހިޔުމަންު
ުއިންުސައުތުުއޭޝިއާު

14ު
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ުމަރިޔަމްުވިޝާމާު)ޑިރެކްޓަރު(  ު ުއޯ.އައި.އު  2021ުމެއ5ުުި- 4 ު  ވަރޗުއަލް

މ ޓިންގުު ކޮންސަލްޓޭޝަންު ދަުސެކަންޑްު   އޮންު

ސަރވަރޔަލަންސުްު އެންޑްު މޮނިޓަރިންގު ރ ޖަނަލްު
ުު ވޮލިއުމް އެންޓުިު  :5ުުގައިޑްލައިންު މޮނިޓަރިންގު

ު  މައިކްރޯބިއަލްުޔޫސްުއެޓްުދަުފާމްުލެވެލް.

15ު

އޮފިސަރ(ު، )ފިޝަރ ޒްު ނިޒާރުު ރައުފަތުު މަލ ހުާު  ހައްވާު
ު އޮފިސަރ ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒް)  ހަލ މް

 ު

ސައުތުުވެސްޓުްު 
އޯޝަނުްު އިންޑިއަން

ފިޝަރ ޒުްު
ު  ކޮމިޝަން

2021ުމެއ5ުުި- 4 ު  ވަރޗުއަލް
ދުަު އޮފްު ވާރކްޝޮްޕު އިންސެޝަންު ރ ޖަނަލްު

ުާޕރޓްނަރޝިޕުްު  -   ސްވަފްސ  ުކޮންވެންޝަން ނައިރޯބ 
ުްޕރޮޖެކްޓްު

16ު

ޝާފ އާ ޖެނެރަލް(،ު )ޑިރެކްޓަރު ޒިޔާދުު ނައ މުްު  އާދަމްު
މަނިކުުު އާދަމްު ޖެނެރަލް(،ު )ޑެޕިއުޓ ުު)ޑިރެކްޓަރު

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު(
 ު

ފުޑްުއެންޑުްު
އެގްރިކަލްޗަރުު
އޯގަނައިޒޭޝަނުްު

ު)އެފް.އޭ.އޯު(

2021ުމެއ7ުުި- 5 ު  ވަރޗުއަލް ު  ވަނަުއޭޝިއަރުޕެސިފިކްުފިޝަރ ުކޮމިޝަނ36ުް 17ު

ރަޝ ދުު އިސްމާއިލްު )ޑިރެކްޓަރ(،ު ވިޝާމާު   މަރިޔަމްު

(ުު )ސ ނިއަރ އަޙުމަދުުރާޝިދުު ފިޝަރ ޒުްުޑިރެކްޓަރ(،ު
ު  އޮފިސަރ(

 ު ު  ސާކް
މެއ20ުުިު- 17

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

ފުޑްު އޮންު ވާކްޝްޮޕު އެގްރިކަލްޗަރު   ޑަބްލިއުޓ އޯު

ސަްޕލައިުޗެއިންސްުއެންޑްުދަުޑަބްލިއުޓ އޯުރޫލްސުްު
ދަ ފްރޮމްު އޮފިޝަލްސްު ދުަު  ފޯު އެންޑްު އޭޝިއާު

ު ޕެސިިޕކް

18ު

ުު  ސެކްރެޓްރ (ު،ޑރ.ުއައިމިނަތުުޝާފިއާު)ާޕރމަނަންޓް

ުމަރިޔަމްުވިޝާމުާު ުޖެނެރަލް(، ު)ޑިރެކްޓަރ ޝާފިއާުނަޢ މް
ު)ޑިރެކްޓަރު(

ު  އޯ.އައި.އ   
މެއ28ުުިު - 24

2021 
ު  ވަރޗުއަލް

ވަނަުސެޝަންުއޮފްުދަުވާރލްޑްުއެސެމްބްލ 88ުުު
ވާރލްޑުްު  އޮފް ދަު އޮފްު ޑެލިގޭޓްސްު ނެޝަނަލްު

ު  ފޯުއެނިމަލްުހެލްތް   އޯގަނައިޒޭޝަން
19 

ުު ގާސިތުުު  މަނިކުު)ޑެޕިއުޓ ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(ު،އާދަމް
ުމުޙައްމަދުު)ޑިރެކްޓަރު(

 ު

ފުޑްުއެންޑުްު
އެގްރިކަލްޗަރުު
އޯގަނައިޒޭޝަނުްު

ު)އެފް.އޭ.އޯު(

ޖޫނ08ުުްުމެއ31ުުި
2021  ު

ު  ވަރޗުއަލް
ުއިމްޯޕޓ25ުުް ުފުޑް ުއޮން ުކޮމިޓ  ުކޮޑެކްސް އެންޑްުު   ވަނަ

އެންޑް އިންސްެޕކްޝަންު  އެކްސްޯޕޓްު

ު  ސަރޓިފިކޭޝަންުސިސްޓަމްސް
20ު
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ސާރުާު  ޝާފިއާުނަޢ މްު)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(،ުއައިޝަތު
ުހާޝިމްު)ރިސާރޗްުއޮފިސަރު(

 ު

ފުޑްުއެންޑުްު
އެގްރިކަލްޗަރުު
އޯގަނައިޒޭޝަނުްު

ު)އެފް.އޭ.އޯު(

ޖޫނުްު  03 - 01
2021  ު

ު  ވަރޗުއަލް
ޓެކްނިކަލްު ގަވަރންމެންޓަލްު އިންޓަރު   ތާރޑްު

ު އޮންު ގްރޫްޕު ޖެނެޓިކުްުވާރކިންގު އެކުއަޓިކްު
ު  އެގްރިކަލްޗަރ ރިސޯސަސްުފޯުފުޑްުއެންޑް

21 

ުހަސަން ،)ު ު)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް ޝަކ ލުްު  ޝާފިއާުނަޢ މް
ު)ސ ނިއަރުބަޔޮލޮޖިސްޓްު(

 ު ު  އޯ.އައި.އ  2021ުޖޫނ22ުުް ު  ވަރޗުއަލް
ުމ ޓިންގ ުކޮންސަލްޓޭޝަން ުވަރޗުއަލް އޮނުްު  އޯ.އައި.އ 

އެންޑްއުއެންޓިުު ރެސިސްޓެންސްު މައިކްރޯބިއަލްު
ު  އޮންުއެކުއަރކަލްޗަރ އެންޓިމައިކްރޯބިއަލްުޔޫސް

22 

ު  ޑިރެކްޓަރ()   އިސްމާއިލްުރަޝ ދު  ު ު  ސާކް 2021ުޖުލައ14ުުި ު  ވަރޗުއަލް ުސާކްުސ ޑްުބޭންކްުބޯޑްުމ ޓިންުގ ވަނަ  03 23 

އާމިރުުު  އިބްރާހިމްުޝަބާޢުު)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(،ުއަލ 
ުޑިރެކްޓަރު()ު

  
ސާކްއެގްރިކަލްޗަރުު
ު  ސެންޓަރު)ސެކް(

ު  ވަރޗުއަލް 2021ޖުލައ29ުުި

ރިވިއު އޮންު މ ޓިންގު ކޮންސަލްޓޭޝަންު  ރ ޖަނަލްު

ރ ޖަނަލުްު ދަު އޮފްު ފައިނަލައިޒޭޝަންު އެންޑްު
އިންުސައުތުްު  އެކްޝަންުްޕލޭންުފޯުފެމިލ ުފާމިންގ

 އޭޝިއާ

24 

ުު )ޑިރެކްޓަރ ޒިޔާދުު މަލ ހާއާދަމްު ހަލ މުްު  ޖެނެރަލް(،ު
ު)ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސރު(

 ު

ފުޑްުއެންޑުްު
އެގްރިކަލްޗަރުު
އޯގަނައިޒޭޝަނުްު

ު)އެފް.އޭ.އޯު(

އޮގަސްޓ6ުުްު- 3
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް
ވެސްޓ11ުުުްު ސައުތުު ދަު އޮފްު ސެޝަންު ވަނަު

އެންޑުްު  އިންޑިއަން ކޮމިޝަންު ފިޝަރ ޒްު އޯޝަންު
ު  ްޕރޮޖެކްޓްުސްޓިއަރިންގުކޮމިޓ 

25 

ލުބްނާު  އާދަމްުޒިޔާދުު)ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(،ުއައިމިނަތު
ު)އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރު(

  

ބޭުއޮފްުބެންގަލުްު
ްޕރޮގްރާމްުއިންޓަރުު
  ގަވަރންމެންޓަލް

ު  އޯގަނައިޒޭޝަން

އޮގަސްޓ31ުުްު
2021 

ު  ވަރޗުއަލް
ބ އޯބ ޕ  ދިު އޮފްު ސެޝަންު   އައިޖ އޯުުު-ސްެޕޝަލްު

ު ކައުންސިލްު ުގަވަރނިންު ު-)ޖ އެސްސ އެމްު
  އެސްއެސް(

26 
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ހާމިދުު ު، ޖެނެރަލް(ު )ޑިރެކްޓަރު ނަޢ މްު   ޝާފިއާު

ުއިބްރާހިމްފުޅުު)ުްޕރޮޖެކްޓްުކޯޑިނޭޓަރު(
ުއޯ.އައި.އު   

15 -16ު
ސެްޕޓެމްބަރުު

2021 

ު  ވަރޗުއަލް
ރ ޖަނަލުްު  ވަނަުކޮންފަރެންސްުއޮފްުދަުއޯ.އައި.އ 32ުު

ުު އެންޑްުކޮމިޝަންުފޯުއޭޝިއަރ،ުދަުފާރުއ ސްޓް
   އޯޝަނިއަރ

27 

އާމިރު ރިހުވާނުްު)   އަލ ު މުޙައްމަދުު ޑިރެކްޓަރ(،ު
ު)އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރު(

 ު ު  ސާކް
ސެްޕޓެމްބަރ05ުުުު

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

އިންޓަރ04ުުުު ދަު އޮފްު މ ޓިންގު   ު-ވަނަު
އެގްރިކަލްޗަރުު އޮންު ގްރޫްޕު ކޯު ގަވަރންމެންޓަލްު

އެންޑް އެކްސްޓެންޝަންު ފާރމަރސުްު  ރިސަރޗް،ު
ު  ލިންކްއޭޖަސް

28ު

ުގާސިތުުމުޙައްމަދުު)ޑިރެކްޓަރު(  ު

ސައުތުުވެސްޓުްު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ފިޝެރ ޒުްު
ުކޮމިޝަންު

ސެްޕޓެމްބަރ27ުުުު
އޮކްޓޯބަރ1ުުުުު-

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

ވަނަުރެގިއުލަރުސެޝަންުއޮފްުދަުކޮމިޝަނ18ުުުްު
އެންޑުްު  އޮން ފުޑްު ފޯު ރިސޯސަސްު ޖެނެޓިކްު

ު   އެގްރިކަލްޗަރ
29ު

  މުޙައްމަދުުއަހުސަންު)ސ ނިއަރުރިސަރޗްުއޮފިސަރ(ުު،

ުހައްވާުރައުފަތުުނިޒާރުު)ުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރު(
 ު

ސައުތުުވެސްޓުްު 
އޯޝަނުްު އިންޑިއަން

ފިޝަރ ޒުްު
ު  ކޮމިޝަން

އޮކްޓޯބަރ15ުުުު- 13
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް

  ވަނަުމ ޓިންގުއޮފްުދަުވާރކިންގުޕާޓ ުއޮނ12ުުުް

ޓޫނުާު އިންު ކޯަޕރޭޝަންު އެންޑްު ކޮލަބަރޭޝަންު
އޮފް )ޑަބްލިޔުސ ސ ޓ އެފް(ު ސައުތުުު  ފިޝަރ ޒްު ދަު

ު  ވެސްޓްުއިންޑިއަންުއޯޝަންުފިޝަރ ޒްުކޮމިޝަންު

30ު

ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރު()  އައިމިނަތުުލުބްނާ  ު ު  ނާކާ
އޮކްޓޯބަރ26ުުުު- 25

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް ުވަނަުނާކާުގަވަނިންގުކައުންސިލްުމ ޓ ނުްގ31ު 31ު
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ގާސިތުުު  އާދަމްުމަނިކުު)ޑެޕިއުޓ ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް(ު،
ުމުޙައްމަދުު)ޑިރެކްޓަރު(

 ު

ފުޑްުއެންޑުްު
އެގްރިކަލްޗަރުު
އޯގަނައިޒޭޝަނުްު

ު)އެފް.އޭ.އޯު(

އޮކްޓޯބަރ07ުުުު- 01
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް
ސެޝަންުއޮފްުދަުކޮޑެކްސްުކޮމިޓ ުއޮނުްު  ވަނ46ުުަ 

ު  ފުޑްުލޭބަލިންުގ
32ު

  ޑރ.ުޙުސައިންުރަޝ ދުުހަސަންު)މިނިސްޓަރ(ުޑރު.

އައިމިނަތުުޝާފިޢާު)ުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރ (ުއާދަމުްު
ުޖެނެރަލުް( ޒިޔާދުު)ުޑިރެކްތަރ

 ު ު  އޯއައިސ 
އޮކްޓޯބަރ27ުުުު- 25

2021ު
ު  ތުރުކ 

ކޮންފަރެންސ08ުުުް   ވަނަުއޯއައިސ ުމިނިސްޓ ރިއަލްު

އެގްރިކަލްޗަރުު އެންޑްު ސެކިއުރިޓު  ފުޑްު އޮންު
ުޑިވެލޮޕްމަންޓްު

33ު

ުހުސައިން ުޖެނެރަލް(، ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  އާދަމް
)އެސިސްޓެންޓުްު ލުބްނާު އައިމިނަތުު )ޑިރެކްޓަރ(،ު

މުންޝިދުާުޝިފާޒްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުު  ޑިރެކްޓަރ(،ުއަޙުމަދު
ހައްވާު އޮފިސަރ(،ު ފިޝަރ ޒްު )ސ ނިއަރު   އިބްރާހިމްު

ހަލ މުްު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު )ރިސާރޗްު ރައުފަތުު
ު)ުސ ނިއަރުު  )ރިސާރޗްުއޮފިސަރ(،ުމުޙައްމަދު އަހުސަން

)ސ ނިއަރުު ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު ރިސާރޗްު
ުއޮފިސަރު( ރިސާރޗް

 ު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
ނޮވެމްބަރ5ުުުު- 2

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

އެލޮކޭޝަނ09ުުުް އޮންު މ ޓިންގު ޓެކްނިކަލްު   ވަނަު

ު  ކްރައިޓ ރިއާ
34ު

ު  ޑިރެކްޓަރ()   އިސްމާއިލްުރަޝ ދު  ު
ސާކްުއެގްރިކަލުްު
ު  ސެންޓަރު)ސެކް(

ނޮވެމްބަރ16ުުުުު- 15
2021ު

ު  ވަރޗުއަލް

މ ޓިނުްގ ކޮންސަލްޓޭޝަންު އެކްސްަޕރޓްު   ރ ޖަނަލްު

ު އެފޯޑަބަލުްުއޮންު އެނޑްު ސަސްޓެއިނަބަލްު
ކްލައިމެޓްު ޕްރޮމޯޓިންގު ފޯު   ސްލިއުޝަންސްު

ސްމޯލްހޯލްޑަރުު ފޯު އެގްރިކަލްޗަރު ރެސިލިއަންޓްު
ު ފަރމާސްުއިންުސައުތްުއޭޝިއާ

35ު
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ުހުސައިން ުޖެނެރަލް(، ުޑިރެކްޓަރ (ު ުޒިޔާދު ސިނާނުްު  އާދަމް
ޝިފާޒްު   )ޑިރެކްޓަރ(ު، ހައްވުާު   ޑިރެކްޓަރ(ު،)   އަޙުމަދުު

)ރިސާރޗް ހަލ މުްު  ރައުފަތުު މަލ ހާު އޮފިސަރ(،ު
ުު( އަހުސަންު މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު )ސ.ފިޝަރ ޒްު

ޝިމާލުްު  ސ ނިއަރ މުޙައްމަދުު އޮފިސަރ(،ު ރިސާރޗްު
ު)ސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރު(

 ު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
ނޮވެމްބަރ29ުުުު

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

ުު   ވަނ05ުުުަ ސެޝަންުއޮފްުދުަުސެޝަންުސްެޕޝަލް
ު  އިންޑިއަންުއޯޝަންުޓޫނާުކޮމިޝަން

36ު

 މުހައްމަދުުއަޙުސަންު)ސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރ(ު،

އޮފިސަރ(ުު ރިސާރޗްު )ސ ނިއަރު ޝިމާލްު މުޙައްމަދުު
ުއޮފިސަރު(  މަލ ހާުހަލ މްު)ސ ނިއަރުފިޝަރ ޒް

 ު
އިންޑިއަންުއޯޝަނުްު

ުޓޫނާުކޮމިޝަންު
ޑިސެމްބަރ10ުުުު- 6

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

24ު އައިއޯޓ ސ ުުު ދިު އޮފްު ސެޝަންު ވަނަު
ުކޮމިޓ ު  ސައިންޓިފިކް

37ު

ުމަލ ހާުހަލ މްު)ސ ނިއަުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރު(  ު ު  ސާކް
ޑިސެމްބަރ10ުުު- 9

2021ު
ު  ވަރޗުއަލް

އޮންުސައުތް މ ޓިންގު ކޮންސަލްޓޭޝަންު  ރ ޖަނަލްު

ުު ކްލައުޑްުއިނިޝިއޭޓިވް ޑާޓުާުުު-އޭޝިއަރސްުބްލޫު
އެސްޓިމޭޝަން އެންޑްު ްޕރޮސެސުްު  އެސިމިލޭޝަންު

ުއިންުފިޝަރ ޒްު

38ު

  ޙުސައިންުފައިސަލްު)ޑިރެކްޓަރ(،ުއިސްމާއިލްުރަޝ ދުު

ު  ޑިރެކްޓަރ()
 ު

ސާކްުއެގްރިކަލުްު
ު  ސެކް()   ސެންޓަރ

28 -29ު
2021ުޑިސެމްބަރު

ު  ވަރޗުއަލް
  ރ ޖަނަލްުކޮންސަލްޓޭޝަންުމ ޓިންގުއޮންުސާރކްު

2030ުއެގްރިކަލްޗަރުވިޝަންު
39ު

ު

ު

ު

ު
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ުކުރެވުނުުއެގްރ މެންޓްތައްު 9

ުއެއްބަސްވުމުގެުތަފްސ ލްުުުމަށްުކުރެވުނުުދުމަތްުުހޯދުުޚިންުތަކެތިުއަދުިުވަނަުއަހަރުުޕްރޮކިއުމަންޓްުޔުނިޓުު 2021 9.1
 

ުއަގު
 )ރުފިޔާު(

ުމުއްދަތު
ުދުވަސުް()

ުއެގްރިމަންޓް
ސޮއިުކުރިު

ުތާރ ޙްު

ކުރުިުުއެގްރިމަންޓް
ުފަރާތްު

ުނަމްބަުރުއެގްރިމަންޓް ުތަފްސ ލްު # 

 2021މާރޗ03ުުް 55 77,607.42  
ކޮރަލްުއިްނެވސްޓްމެންޓްު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/11 

ކަނދުފަތިުޤާއިމްކުރުމަށްުބޭުނންާވުސ ުޝޭޕްޑްު
 ރަބަރުފެންޑާުހޯދުމަށްު

1 

938،240 2021ުމާރޗ03ުުް 55 
އިްނެވސްޓްމެންޓްުކޮރަލްު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/10 

ުު ބޭނުްނާވ ޤާއިމްކުރުމަށްު 10،000ުުކަނދުފަތިު
ުޓްރޯލްުފްލޯޓްސްުހޯދުމަށްު

2 

2021ުމާރޗ04ުުް 06 92،072.66
މޯލްޑިްވސްުޓްރާްނސްޕޯޓްު
އެންޑްުކޮންޓްރެކްޓިްނގުު

ުކޮމްޕެނ ު
1233210178 

ހުރިުު ޖެނެރޭޓަރ2ުުުުމަނިޔަފުށ ގައިު ޑ ސަލްު
ުމަރާމާތުުކުރުންު

3 

2021ުމާރޗ04ުުް 01 394,086.80 ުމެކްސްކޮމްުޓެކްނޮލޮޖު 
(AGR)30-

MAP/PRIV/2021/12 

)މެޕް(ުު ޕްރޮްގރާމްު އެްގރިބިޒްަނސްު މޯލްޑިްވސްު
ސިސްޓަމ14ުުުުްބޭނުްނާވުުއަށްުު ކޮމްޕިއުޓަރު
ުހޯދުމަށްު

4 

2021ުމާރޗ07ުުް 10 204،781.40
ކުއިކްުއެންުޗިކްު
ުއިްނެވސްޓްމެންޓް

(AGR)30-C/PRIV/2021/13 
ުތަކެތިު ުބޭނުްނާވ ުޤާއިމުކުރުމަށް ުކަނދުފަތި އޮއިާވލި

ުހޯދުމަށްު
5 

USD 
93,940.00 

100 L/C 07ުުް2021ުމާރޗ
ޖިއޮްންގުޫވުު

ުއިންޑަސްޓްރިއަލްު
(AGR)30/30/2021/4 ުުހޯދުމަށްުާވުުކަނދުފަތިުޤާއިމްކުރުމަށްުބޭނުްނާވ 6 

2021ުމާރޗ23ުުް 01 177،300.00 ުމެަގޗިޕްުއިލެކްޓްރޯނިކްސްު (AGR)30-C/PRIV/2021/14 
ު ބޭުނމަށްު 09ުމިނިސްޓްރ ެގު ކޮމްޕިއުޓަރުުު

ުސިސްޓަމްުހޯދުމަށްު
7 
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2021ުމާރޗ24ުުް 13 261،258.40 ުޮވޔޭޖަސްުމޯލްޑިްވސްު (AGR)30-C/PRIV/2021/15 
މޯލްޑިްވސްުމެރައިންުރިސާރޗްުއިްނސްޓިޓިއުޓްެގު
އަތޮޅަށްުު ހދ.ު މަސައްކަތްކުރުމަށްު ސާރޭވު
ުދަތުރުކުރުމަށްުކަނޑުުއުޅަދެއްުކުށްޔަށްުހިފުމަށްު

8 

2021ުމާރޗ28ުުް 55 127،765.40
ނިޔަދުރުުހޯލްޑިންގސްު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/16 

ބޭނުްނވާުކަނދުފަތިުު ހޮޓްޑިޕްުުުޤާއިމްކުރުމަށްު
ުހޯދުމަށްުުަގލްަވަނއިޒްޑްުޗެއިން

9 

އަހަރ02ުު 293،06.88 2021ުޖޫނ03ުުް   30/PRIV/2021/29(AGR) މިޑެކްސްުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑް
ބޭނުްނާވ ޤާއިމްކުރުމަށްު އެސް.އެސްުުުުުކަނދުފަތިު
ުތަކެތިުތައްޔާރުކޮށްުފޯރުކޮށްދިުނމަށްު

10 

2021ުޖޫނ17ުުް 60 -
މޯލްޑިްވސްުއިްނޑަސްޓްރިއަލްުު

ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނު 
(AGR)30-C/134/2020/3 

ުު ފަށާފައިާވ ޤާއިމްކުރަންު ޓަނ25ުުުުުކ.ާގފަރުގައިު
ޓަނުެގުސްޓޯރޭޖް(ެގުއައިސްޕްލާންޓްުނުނިމ50ުި)

މަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއެއްބަސްުުހުރިުު
1ުވުމުެގުއިސްލާހްު

11 

2021ުޖޫނ17ުުް 60 -
މޯލްޑިްވސްުއިްނޑަސްޓްރިއަލްުު

ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނު 
(AGR)30-C/134/2020/4 

ޓަނ25ުުުުުރ.މަޑުވަރ ަގއިުޤާއިމްކުރަންުފަށާފައިވުާު
ޓަނުެގުސްޓޯރޭޖް(ެގުއައިސްޕްލާންޓްުނުނިމ50ުި)

މަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއެއްބަސްުުހުރިުު
1ުވުމުެގުއިސްލާހްު

12 

2021ުޖޫނ20ުުް 30 148،166.8
ރޯސްވެއަރުކޯޕަރޭޝަންު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30/PRIV/2021/30 ުްުމިނިސްޓްރ އަށްުބޭނުްނާވުފަޔަރުޯވލްުހޯދުމަށ 13 

2021ުޖުލައ28ުުި 60 -
އިްނޑަސްޓްރިއަލްުުމޯލްޑިްވސްު

ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނު 
(AGR)30-C/134/2020/3 

ުު ފަށާފައިާވ ޤާއިމްކުރަންު ޓަނ25ުުުުުކ.ާގފަރުގައިު
ޓަނުެގުސްޓޯރޭޖް(ެގުއައިސްޕްލާންޓްުނުނިމ50ުި)

ހުރިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއެއްބަސްުު
2ުވުމުެގުއިސްލާހްު

14 

2021ުޖުލައ28ުުި 60 -
އިްނޑަސްޓްރިއަލްުުމޯލްޑިްވސްު

ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނު 
(AGR)30-C/134/2020/4 

ޓަނ25ުުުުުރ.މަޑުވަރ ަގއިުޤާއިމްކުރަންުފަށާފައިވުާު
ޓަނުެގުސްޓޯރޭޖް(ެގުއައިސްޕްލާންޓްުނުނިމ50ުި)

ހުރިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއެއްބަސްުު
2ުވުމުެގުއިސްލާހްު

15 

56،708.94 55 
އޮަގސްޓ10ުުް

2021ު
ުނަާވޒްުއިންެވސްޓްމެންޓް (AGR)30-C/PRIV/2021/33 

ކަނދުފަތިުޤާއިމްކުރުމަށްުބޭުނންާވުސ ުޝޭޕްޑްު
ުރަބަރުފެންޑާުހޯދުމަށްު

16 
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127،703.50 05 
ސެޕްޓެމްބަރ06ުުު

2021ު
ޓްރިޕަލްުއެންުސަރިވސަސްުު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/39 

ުު ކޮރިޑޯަގއި ބޭނުްނާވުމިނިސްޓްރ ެގު ހަރުކުރުމަށްު
އިންސްޓޯލްު ސަޕްލައިކޮށްު ކޮންޑިޝަންު އެއަރު

ުކުރުމަށްު
17 

234،680.82 35 
ސެޕްޓެމްބަރ13ުުު

2021ު
ުރަސްެވލިުއިްނެވސްޓްމަންޓްު (AGR)30-C/PRIV/2021/41 ުްުއޮފ ހުެގުމަރާމާތުުމަސައްކަތްުކުރުމަށ 18 

198،287.84 05 
ސެޕްޓެމްބަރ13ުުު

2021ު
ކްލިކްުމޯލްޑިްވސްުޕްރައިެވޓްު

ުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/43 

ު ބޭުނމަށްު 10ުމިނިސްޓްރ ެގު ކޮމްޕިއުޓަރުުު
ުު 02ުުުުސިސްޓަމް، އަދި މޮނ ޓަރ06ުުުުލެޕްޓޮޕްު

ުހޯދުމަށްު
19 

279،813.50 03 
ސެޕްޓެމްބަރ29ުުު

2021ު
ޓްރިޕަލްުއެންުސަރިވސަސްުު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/42 

އެއަރުު ބައެއްު ހަރުކުރެިވފައިާވު މިނިސްޓްރ ަގއިު
ރ  ހެދުނުުު-ކޮންޑިޝަންތައްު އަލަށްު ލޮކޭޓްކޮށް،ު

ކޮންޑިޝަންުު އެއަރު އައުު ތަކުަގއިު ކެބިންު
ުހަރުކުރުމަށްު

20 

- - 
ސެޕްޓެމްބަރ26ުުު

2021ު
މޯލްޑިްވސްުއިްނޑަސްޓްރިއަލްުު

ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނު 
(AGR)30-C/134/2020/3 

ުު ފަށާފައިާވ ޤާއިމްކުރަންު ޓަނ25ުުުުުކ.ާގފަރުގައިު
ޓަނުެގުސްޓޯރޭޖް(ެގުއައިސްޕްލާންޓްުނުނިމ50ުި)

ހުރިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއެއްބަސްުު
3ުވުމުެގުއިސްލާހްު

21 

- - 
ސެޕްޓެމްބަރ26ުުު

2021ު
މޯލްޑިްވސްުއިްނޑަސްޓްރިއަލްުު

ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕެނު 
(AGR)30-C/134/2020/4 

ޓަނ25ުުުުުރ.މަޑުވަރ ަގއިުޤާއިމްކުރަންުފަށާފައިވުާު
ޓަނުެގުސްޓޯރޭޖް(ެގުއައިސްޕްލާންޓްުނުނިމ50ުި)

ހުރިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއެއްބަސްުު
3ުވުމުެގުއިސްލާހްު

22 

106،000.00 05 
އޮކްޓޯބަރ05ުު

2021ު
ކްލިކްުމޯލްޑިްވސްުޕްރައިެވޓްު

ުލިމިޓެޑް
(AGR)30-C/PRIV/2021/46 ުްުލެޕްޓޮޕްުހޯދުމަށ05ުުްމިނިސްޓްރ ެގުބޭނުމަށ 23 

285،140.00 
 

02 
އޮކްޓޯބަރ10ުު

2021ު
އޮފިޝަލްުއިެވންޓްސްުު

 ޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/48 

އިނ15ުުުްއޮކްޓޯބަރ2021ުުުު މިމިިނސްޓްރ ުއިނުްު
16ު ބޭއްުވމަށްުުު ކަނޑޫދޫގައިު ތ.ު އަށްު

ދުނިޔޭެގުު ދުަވހާއިު ދަނޑުެވރިްނެގު ހަމަޖެހިފައިާވު
ކުރިއަށްުު އެރަށުަގއިު ދުަވހުު ކާބޯތަކެތ ެގު
ުތަކުެގު ުބައެއްުއިެވްނޓު ުހަމަޖެހިފައިާވ ެގްނދިއުމަށް
އެހެނިހެންުު ބައެއްު އަދިު ލައިޓިންު ސައުްނޑާއިު

ުކުރުމަށްުުމަސައްކަތް

24 
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57،791.20 01 
އޮކްޓޯބަރ27ުު

2021ު
ޓެރަބައިޓްުޕްރައިެވޓްު

 ލިމިޓެޑް
(AGR)30-C/PRIV/2021/47 

ުހިއުމަން ުރިސޯސަސްު ުމެނޭޖްމަންޓްު
ުހޯދުމަށްުުސޮފްޓްެވއަރއެއް

25 

އަހަރ1ުުު 457,920.00  
އޮކްޓޯބަރ20ުު

2021ު
ުުމޯލްޑިްވސްުޯވކްސްުުގޑް

ުލިމިޓެޑްުުޕްރައިެވޓް
(AGR)30-C/PRIV/2021/50 

ުުއޮފ ސްތަކުގެުުުހިނގަމުްނދާުުދަށުންުުމިނިސްޓްރ ެގ
ުުމެރިންުުމޯލްޑިްވސްުުު،ހުޅުމާލެ/ސެންޓަރުުފެޑް)

ުރިސާރޗް ު،މާލެ/އިންސްޓިޓިއުޓްު ުުފިޝަރ ޒްުު
ުިވލިމާލެު/ސެންޓަރުުޓްރެއިނިްންގ ުސެކިއުރިޓ (ު
ުބެލެހެއްޓުމަށްު

26 

294،998.00 03 
ނޮވެމްބަރ21ުު

2021ު
އޮފިޝަލްުއިެވންޓްސްުު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/55 

ުއިނ8ުުްުުޑިސެމްބުަރ2021ުުުުއިންުުމިނިސްޓްރ 
10ު ުއަށްު ުާގފަރުގައި.ކު ުފާހަަގކުރުމަށްު

ުުދުަވހުެގުުމަސްެވރިްނގެުުުަވނ41ުުަުުހަމަޖެހިފައިާވ
ުކުރުމަށްުުމެނޭޖްކޮށްުއިެވންޓްުުހަރަކާތްތަކުެގ

27 

104،940.00 17 
ނޮވެމްބަރ22ުު

2021ު
ުޑޮނާޑްުއިްނެވސްޓްމެންޓްު (AGR)30-C/PRIV/2021/56 

ުއިނ8ުުްުުޑިސެމްބުަރ2021ުުުުއިންުުމިނިސްޓްރ 
10ު ުއަށްު ުާގފަރުގައި.ކު ުފާހަަގކުރުމަށްު

ުުދުަވހުެގުުމަސްެވރިްނގެުުުަވނ41ުުަުުހަމަޖެހިފައިާވ
ުުއަދިުުުޓ ޝާރޓްުުކުރުމަށްުުބޭނުންުުހަރަކާތްތަކުަގއި

ުޕްރިންޓްކޮށްުުޑިޒައިންއަށްުުދޭުުމިނިސްޓްރ އިންުުތޮފި
ުމަށްުފޯރުކޮށްދިނުު

28 

އަހަރ1ުުު 203،520.00  
ނޮވެމްބަރ23ުު

2021ު
ުުކްލ ނިންުއެސްޓޮނިޝް

ުލިމިޓެޑްުުޕްރައިެވޓްުކޮމްޕެނ 
(AGR)30-C/PRIV/2021/59 

ުރިސޯސަސްުުމެރިންުު،ފިޝަރ ޒްުުއޮފްުުމިނިސްޓްރ 
ުުދަށުންުުުމިިނސްޓްރ ެގުުއާއިުުއެްގރިކަލްޗަރުުއެންޑް

ުހިނަގމުންދާ ުމޯލްޑިްވސްު ުމެރިންު ުރިސާރޗްު
ުއިންސްޓިޓިއުޓް ުއަދިު ުކު ުުިވލިމާލޭގައިު.ު
ުުސެންޓަރުުޓްރެއިނިްނުގުުފިޝަރ ޒްުުހިނަގމުންދާ

ުުކްލިނިކްުުެވޓެރިނޭރިއަން) ުސާފުކުރުމުެގުުފޮޅާ(
ުމަށްުކުރުުމަސައްކަތް

29 

350،605.60 30 
ނޮވެމްބަރ29ުު

2021ު
ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްުއެތިއޯންު (AGR)30-C/PRIV/2021/53 

ުުމަނިޔަފުށ .ުކުުހިްނގަމުންދާުުދަށުންުުމިނިސްޓްރ ެގ
ުޑިެވލޮޕްމަންޓްުުއެންޑްުުރިސަރޗްުުމެރިކަލްޗަރ
ުސަޕްލައިކޮށްުުފަރުނ ޗަރުުުބޭނުްނާވުުފެސިލިޓ އަށް

ުށްުކުރުމަުޑެލިވަރ

30 
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307,400.ު00 75 
ނޮވެމްބަރ29ުު

2021ު
ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްުއެތިއޯންު (AGR)30-C/PRIV/2021/60 

ުު ބޭނުްނާވ ޤާއިމްކުރުމަށްު 10،000ުުކަނދުފަތިު
ުޓްރޯލްުފްލޯޓްސްުހޯދުމަށްު

31 

488,493.71 60 
ނޮވެމްބަރ29ުު

2021ު
ުއެތިއޯންުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު (AGR)30-C/PRIV/2021/52 

ު،ސަޕްލައިކޮށްުުފޯކްލިފްޓެއްުުބޭުނމަށްުުމިނިސްޓްރ ެގ
ުމަސައްކަތްުުކުރުމުެގުޑެލިވަރ 

32 

240،993.46 02 
ޑިސެމްބަރ01ުުު

2021ު
ރެފްކޫލްުމޯލްޑިްވސްު
 ޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު

(AGR)30-C/PRIV/2021/54 

ުމި ުމިިނސްޓްރ ެގު ުދަށުންު ުުހިންގަމުންދާުު
ުއެންޑްުުރިސަރޗްުުުމެރިކަލްޗަރުުމަނިޔަފުށ .ކ

ުބޭނުްނާވުުކޮޓަރިތަކަށްުުފެސިލިޓ ެގުުޑިެވލޮޕްމަންޓް
ުއެއަރ ުކޮންޑިޝަންު ުސަޕްލައިކޮށްުު ުުޑެލިވުަރު

ުމަސައްކަތްުުކުރުމުެގ

33 

167،564.80 28 
ޑިސެމްބަރ01ުުު

2021ު
ރޯސްވެއަރުކޯޕަރޭޝަންު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/62 

ުުސްިވޗްުުނެޓްޯވކްުުުބޭނުްނާވުުމިނިސްޓްރ އަށްުުމި
ުމަސައްކަތްުުކޮށްދިނުމުެގުޑެލިަވރ ުސަޕްލައިކޮށް

34 

237،111.40 14 
ޑިސެމްބަރ02ުުު

2021ު
ުއިޔާުއައިލެންޑްުބްރަދާސްު (AGR)30-C/PRIV/2021/63 

ުުމޯލްޑިްވސްުުުހިްނގަމުންދާުުދަށުންުުނިސްޓްރ ެގމި
ުުއިމާރާތުގައިުުުއިންސްޓްޓިއުޓްެގުުރިސަރޗްުުމެރިން
ުކުރުމަށްުުމަސައްކަތްުމަރާމާތުުހުރި

35 

76،638.ު00 08 
ޑިސެމްބަރ06ުުު

2021ު
އެން.އެސް.އާރުު
ުއިްނެވސްޓްމެންޓް

(AGR)30-C/PRIV/2021/64 

ުމި ުމިިނސްޓްރ ެގު ުދަށުންު ުުހިންގަމުންދާުު
ުއެންޑްުުރިސަރޗްުުުމެރިކަލްޗަރުުމަނިޔަފުށ .ކ

ުުދޮރުފޮތިުުުތަކުގެުުުކޮޓަރިުުފެސިލިޓ ެގުުޑިެވލޮޕްމަންޓް
ުކުރުމަށްުުމަސައްކަތްުހަރުކޮށްދިުނމުެގު،ފޯރުކޮށް

36 

98،985.45 01 
ޑިސެމްބަރ12ުުު

2021ު
ުދަުޖެުނއިންުބްރޭންޑްސްު (AGR)30-C/PRIV/2021/67 

އެލް.ސ .ޑ ުމޮނ ޓަރ15ުުުމިނިސްޓްރ ެގުބޭުނމަށްު
ުހޯދުމަށްު

37 

446،896.00 15 
ޑިސެމްބަރ15ުުު

2021ު
މެކްސްކޮމްުޓެކްނޮލޮޖ ސްުު

ުޕްރައިެވޓްުލިމިޓެޑްު
(AGR)30-C/PRIV/2021/68 

ު ބޭުނމަށްު 17ުމިނިސްޓްރ ެގު ކޮމްޕިއުޓަރުުު
ުސިސްޓަމްުހޯދުމަށްު

38 
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 ފަޅުރަށްރަށާުގުޅޭގޮތުންުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައްުވަނަުއަހަރ2021ުުުު 9.2
ު

ުު،  ވަނަުއަހަރުުތެރޭގައ2021ުުި ކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވާުފަޅުރަށްރަށްުމޮނިޓަރުކުރުމާއި،ުކުލ ގެުފަޅުރަށްުކުއްޔަށްުދޫކުރުމާއި،
ޝެޑިއުލްުމުއްދަތުުހަމަވެފައިވާުރަށްރަށުގެުޝެޑިއުލްުއާުކުރުމާއި،ުަބއެއްުރަށްރަށުގެުއޯނަރޝިޕްުަބދަލުުކުރުމާއި،ުވަރުވާުު

ުު،  އަށްުދޫކޮށްފައިވާުފަޅުރަށްރަށުގެުކުއްޔާުގުޅިގެންުއެއްަބސްވުންތަކަށްުއެމެންޑްމެންޓްުގެނައުމާއި ސަރުކާރުނުްުއެކިުކަންކަމަށް
ުއިދާރާތަކާުހަވާލުުކުރުމަށްުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުންުއަންގަވާުރަށްރަށްުއެއިދާރާތަކާުހަވާލުުކުރުމާއިުކަނޑައަޅުއްވާ،ުއެކި

ފަޅުރަށްރަށާުގުޅޭގޮތުންުސަރުކާރުގެުއިދާރާތަކުންުހޯދަންުއެދޭުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުންުފަދަުމަސައްކަތްތައްުކުރެވިފައިުވެއެވެ.ު
ދިުވަރުވާއަށްުދޫކޮށްފައިވާުރަށްރަށުގެުާބޠިލުުކުރަންުޖެހޭުއެގްރިމެންޓްުތައްުބާޠިލުުކުރުމުގެުކަންކަންުުމ ގެުއިތުރުންުކުއްޔަުއަ

ުު ުުވެސްުކުރެވިފައިުވެއެވެ. ސްުކުރެވިފައިުމުގެުމަސައްކަތްތައްވެފަޅުރަށްރަށާުގުޅޭގޮތުންުއަންނަުސިޓ ތަކަށްުޖަވާުބުދިނުއަދި

 ވެއެވެ.

ުށްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވާުފަޅުރަށްރަ 
 

ުކުއްޔަށްުދޫކުރިުތާރ ޚްުުއަތޮޅާއިުރަށްު
2021ުއޭޕްރ ލ6ުުްުހއ.ުމަޑުލު

2021ުއޭޕްރ ލ8ުުްުށ.ުކަކާއެރިޔަދޫު
2021ުއޭޕްރ ލ27ުުްުކ.ުކަނޑުއޮތްގިރި

2021ުމ2ުުޭުލ.ުގާދޫ
2021ުމ4ުުޭުހއ.ުމުލިދޫ

ު

އެއްުއަހަރުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުއިތުރުު،ުކުއްޔަށްުދ ފައިވާުރަށްރަށުގެުތެރެއިން 
 ފައިވާުރަށްތައްުފުރުސަތުގެުދ ު
ުއެއްބަސްވުމުގެުތާރ ޚްުުއަތޮޅާއިުރަށްު

2021ުޖަނަވަރ 5ުުުހުޅިދޫ ވ.

2021ުމާރިޗ11ުުުުތުވަރު މ.
 

ުކުލ ގެުއާުޝެޑިއުލްުހެދިުރަށްތައްު 
ުޝެޑިއުލްުހެދިުތާރ ޚްުުއަތޮޅާއިުރަށްު
2021ުޖުލައ15ުުިުމ.ުތުވަރުު
2021ުއޮގަސްޓ12ުުުުބ.ުކަށިދޫު
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2021ުުއޮގަސްޓ8ުް ރ.ުދެުބރިދޭތެރޭވާދޫުު
2021ުއޮގަސްޓ19ުުް ދ.ުޅޮހިު
2021ުުުއޮގަސްޓ19ުުް ޅ.ުޅޮހުިު

2021ުއޯގަސްޓ19ުުު އދ.ުހުކުރުދޫު
2021ުުސެޕްޓެންަބރ21ުު ބ.ުއަންހެނުންފުށިުު

2021ުސެޕްޓެމްަބރ22ުުު ލ.ުމެންދޫު
2021ުނޮވެންަބރ8ުުު މ.ުފެންފުރާވެލިު

2021ުނޮވެންަބރ18ުުު ށ.ުމަޑިދޫު
2021ުޑިސެންަބރ6ުުު ޅ.ުމަޑުއްވަރުިު

 

 2021ސެޕްޓެމްަބރ22ުުުމ.ުފެންޯބހުރާު •
 

އަވަހާރަވުމާުގުޅިގެން،ުލ.ުކުޑަފުށިުކުއްޔަށްުދ ފައިވާުފަރާތްުކަމުގައިވާުމ.ުއަފްޒާ،ުއަލްމަރްޙޫމްުމުޖުތާޒުުފަހުމ ުު ➢

ަލިއ  15ުު،  ލ.ުކުޑަފުށ ގެުއެއްަބސްވުން،ުއެފަރާތުގެުވާރިސުންގެުނަމަށް ގައިުަބދަލުުކުރެވިފައިުވެއެވެ.2021ުުުޖ 
، އަދިުބ.ުކަށިދޫުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވާުފަރާތްުކަމުގައިވާުމ.ުޑޭޒ މާގެ،ުމުޙައްމަދުުޙިލްމ ގެުއެދިވަޑައިގަތުމުގެުމަތިން

 .ުފޮސ ތިއާ،ުމުޙައްމަދުުޝަފ ޤުުގެުނަމަށްުަބދަލުކޮށްފައިުވެއެވެ.ުުމއ، ކަށިދޫގެުއޯނަރޝިޕްުބ.
ު

ުފަޅުރަށްރަށާެބހޭުުދިވެހިރާއްޖޭގެ)98/20ުުުުނަންަބރުުުޤާނުނުުުކުރުމަށްުުމަސައްކަތްތައްުުގުޅުންހުރިުުރިކަމާދަނޑުވެ ➢
1ުު)ުުމާއްދާގެުުވަނ11ަުުގެ(ޤާނޫނު ުުުުދަށުންުުުގެ( 8ުުުުކުއްޔަށްުދޫކުރުމަށްޓަކައި، 2021ުުނޮވެންަބރު ރަށެއ5ުުުުްގައި،

ށ.ުނެޔޮު،ުނ.ުތޮޅެންދޫ،ުގދ.ުއޮއިނިގިއްލާ،ުމ.ުމާހުރާ،ުުބ ލަމަށްުހުޅުވާލެވުނެވެ.ުބ ލަމަށްުހުޅުވާލާފައިުވަނ ،ުު

ު)ފަހެއް(ުރަށެވެ.5ުމިުލ.ުތުނުބރިު
ުުންމުުފަރާތްމުގައިުސަރުކާރާއިުޢާފަޅުރަށްރަށާެބހޭުތަފާތުުއެކިއެކިުކަންކަ ➢ ުލިޔުންުއާއިުުސިޓ 320ުުތައްުހިމެނޭގޮތަށް

ުު އަދިުމިފަދަުކަންކަމާުގުޅޭުގޮތުން، ވެއެވެ.ު ތަފާތުުުުއިސިޓ އ550ުުާުުފަރާތްތަކަށްުުއަމިއްލަުުސަރުކާރާއިުލިިބފައިު

 ސެކްޝަނުންުވަނ ުފޮނުވިފައެވެ.ލިޔެކިއުންުމިު

ުވަނަުއަހަރުުވަކިކުރެވުނުުފަޅުރަށްރަށ2021ުުް 

ުދޫކޮށްފައިވާުރަށްރަށުގެުތެރެއިންުވަކިކުރިުރަށްތައްުވަރުވާުއަށުްު 
ުވަކިކުރިުސަބަބުުުވަކިކުރިުތާރ ޚްުުއަތޮޅާއިުރަށްު
ުރަށުގެުވަރުވާުދައްކާފައިުނުވާތ 2021ުއޭޕްރ ލ1ުުްުރ.ުގިރާވަރުު

ުުކްލައިމެޓްުުުއެންވަޔަރަންމަންޓް،ުުއޮފްުުމިނިސްޓްރ 2021ުޑިސެންަބރ28ުުުުސ.ުކޮޑަދިހެރަގަނޑުު
މިރަށްުުުނަންމައްޗަށްުުޓެކްނޮލޮޖ ގެުުއެންޑްުުޗޭންޖް
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އޮފ ހުނުްު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެު ކުރުމަށްު ަބދަލުު
ުއަންގަވާފައިވާތު 

ުުކްލައިމެޓްުުުއެންވަޔަރަންމަންޓް،ުުއޮފްުުމިނިސްޓްރ 2021ުޑިސެންަބރ28ުުުުވ.ުވައްޓަރު
މިރަށްުުުނަންމައްޗަށްުުޓެކްނޮލޮޖ ގެުުއެންޑްުުޗޭންޖް

ުު ކުރުމަށް އޮފ ހުނުްުަބދަލުު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެު
ުއަންގަވާފައިވާތު 

ު

ުދޫކޮށްފައިވާުރަށްރަށުގެުތެރެއިންުވަކިކުރިުރަށްތައްުުުދިގުުމުއްދަތަށްުކުއްޔަށްު 
ުވަކިކުރިުސަބަބުުުވަކިކުރިުތާރ ޚްުުއަތޮޅާއިުރަށްު

ތައްުކޮށްފަުމަސައްކަތްުުހުށަހަޅާފައިވާުުކުރަންުުރަށުގައ2021ުިއޭޕްރ ލ15ުުްުއދުއުތުރުުއަތަފަރު
ުނުވާތު 

ުރަށުގެުކުލިުދައްކާފައިުނުވާތ 2021ުޖުލައ30ުުިުނ.ުއެއްދުއްފަރުމަރިރަށް
ުރަށުގެުކުލިުދައްކާފައިުނުވާތ 2021ުުއޮގަސްޓ17ުުުުނ.ުކުރަމާދޫ

ު

ުު:ފަޅުރަށްުމޮނިޓަރުކުރުންު 
އިޤްތިޞާދ ުއެކިއެކިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްޓަކައި،ުދިގުުމުއްދަތަށްުކުއްޔަށްުދޫކޮށްފައިވާުފަޅުރަށްރަށުގެުތެރެއިންު

ުތިރ ގައިުމިދަންނަވާުރަށްތައްުމޮނިޓަރުކޮށްފައިުވެއެވެ.ު

ުމޮނިޓަރުކުރިުތާރ ޚްުުއަތޮޅާއިުރަށްު
2021ުސެޕްޓެމްަބރ8ުުުުތ.ުދުރުރެހާ

2021ުސެޕްޓެމްަބރ21ުުުުރ.ުދެުބރިދޭތެރޭވާދޫ
2021ުއޮކްޓޫަބރ6ުުުުމ.ުގާކުރަލި

2021ުއޮކްޓޫަބރ31ުުުުށ.ުފިރުނަބއިދޫު
2021ުނޮވެމްަބރ1ުުުުނ.ުަބޑައިދިއްދޫ
2021ުނޮވެމްަބރ1ުުުުނ.ުތަނުބރުދޫު
2021ުނޮވެމްަބރ1ުުުުނ.ުޮބމަސްދޫ
2021ުޑިސެމްަބރ22ުުުުބ.ުމާރިކިލު

 

ު
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ުގުޅޭުމުވައްޒަފުންނުާުއޮފ ހުގުެު 10

ުއަހަރުުފެށުނުއިރުުމިނިސްޓްރ ގައިވާުމަޤާމްތައުްުު 10.1
ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުމިނިސްޓަުރ 1

 1ުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރ ު 2

 6ުުުއެގްޒެކްޓިވްުޑިރެކްޓަރު 3

1ުުޑިރެކްޓަރުކޮމިއުނިކޭޝަނުްު 5

 2ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުު 6

1ުުމިނިސްޓަރގެުާޕރސަނަލްުއެސިސްޓެންޓުްު 7

ު

ުުުކޯޕަރޭޓިވްުޑިޕާރޓްމެންޓުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

1ުުރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުޑ1ުި

 1ުުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަރުު 2

ު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއެންޑްުޕްރޮކިއުމެންޓްުސެކްޝަންުުު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

1ުުޑިރެކްޓުަރ1ު

 2ުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރު 2

 2ުުުުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަރު 3
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 3ުއެސިސްޓެންޓްުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަރު 4

 1ުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރ 5

 1ުއިންސްެޕކްޓަރުު 6

2ުުސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު 7

 6ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުު 8

 2ުމަސައްކަތު 9

ު

ުއިންފޮރމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖ ުސެކްޝަންުުުު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

1ުުޑިރެކްޓުަރ1ު

 1ުުސ ނިއަރުކޮމްޕިއުޓަރުްޕރޮގްރާމަރުު 2

 1ުުުުކޮމްޕިއުޓަރުްޕރޮގްރާމަރުުު 3

 2ުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނ ޝަންުުު 4

 

ުުުުސެކްޝަންުހިޔުމަންުރިސޯސަސުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުު 1

 1ުސ ނިއަރުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަރުު 2

 2ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަރުު 3

 2ުއެސިސްޓެންޓްުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަރުު 4

ު
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ު

ުބަޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސްުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުު 1

 1ުސ ނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރުު 2

 2ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރުު 3

2ުުފައިނޭންސްުއޮފިސަރުު 4

1ުުއެސިސްޓެންޓްުފައިނޭންސްުއޮފިސަރ5ުު

ު

ުޕޮލިސ ުޕްލޭނިންގުއެންޑްުރިސޯސްުމެނޭޖްމެންޓްުޑިޕާޓްމެންޓުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުު 1

ު

ުރިސޯސްުމެނޭޖްމެންޓްުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުުު 1

 1ުސ ނިއަރުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުުު 2

2ުުސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ3ުު

1ުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރ4ުުު

2ުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ5ުުު
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ުޕޮލިސ ުއެންޑްުޕްލޭނިންގުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުުު 1

 1ުސ ނިއަރުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުު 2

1ުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރ3ުުު

1ުުޮޕލިސ ުއޮފިސަުރ4ު

1ުުްޕލޭނިންގުއޮފިސަރ5ުުު

ު

ުލ ގަލްުޔުނިޓުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުސ ނިއަރުލ ގަލްުއޮފިސަރުުުު 1

 2ުލ ގަލްުއޮފިސަރުުު 2

ު

ުފިޝަރ ޒްުޑިޕާޓްމަންޓުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު 1

 

 

 

ު
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ުފިޝަރ ޒްުކޮމްޕްލައިންސްުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުު 1

 2ުސ ނިއަރުކޮމްްޕލައިންސްުއޮފިސަރުު 2

 1ުއެސިސްޓެންޓްުކޮމްްޕލައިންސްުއޮފިސަރު 3

 1ުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 4

 2ުކޮމްްޕލައިންސްުއޮފިސަރުު 5

5ުުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 6

ު

ުފެޑްމެނޭޖްމެންޓްުސަރވިސްުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

1ުުޑިރެކްޓަރުު 1

 1ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުު 2

 1ުުުުުސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރު 3

 1ުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 4

4ުުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝަނ5ުުް

1ުުފިޝަރ ޒްުޓެކްނ ޝަނ6ުުްު

1ުުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ7ުުު

2ުުފައިބަރުގްލާސްުޓެކްނ ޝަނ8ުުްު

2ުުވެލްޑަރުު 9

ު
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ުުުފިޝަރ ޒްުމެނޭޖްމެންޓްުސެކްޝަންުުު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓުަރ 1

 2ުސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 2

1ުުސ ނިއަރުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރު 3

3ުުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ4ުުު

1ުުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރ5ުުު

4ުުއެސިސްޓެންޓްުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރ6ުު

ު

ުޓްރޭނިންގުއެންޑްުއެކްސްޓެންޝަންުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑެޕިއުޓ ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުު 1

 1ުޑިރެކްޓަރުު 2

 1ުސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 3

 1ުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 4

 2ުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއެކްސްޓެންޝަންުއޮފިސަރުު 5

ު

ުފިޝަރ ޒްުއިންޑަސްޓްރިއަލްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުޕްރޮމޯޝަންުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުު 1
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 1ުސ ނިއަރުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 2

2ުުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 3

1ުުއިކޮނޮމިސްޓ4ުުްު

3ުުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ5ުުު

ު

ުއެގްރިކަލްޗަރުޑިޕާޓްމަންޓުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު 1

ު

ުފޮރެސްޓްރ ުއެންޑްުކޮކްނެޓްުރެހިބިލިޓޭޝަންުސެކްޝަންު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުުުު 1

1ުުސ ނިއަރުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ2ުުު

1ުުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ3ުުު

2ުުއެސިސްޓެންޓްުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ4ުު

ު

ުޓްރޭނިންގ،ުއެކްސްޓެންޝަންުއެންޑްުއެޑަޕްޓިވްުރިސާރޗްުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުުުު 1

2ުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ2ުުު
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1ުުސ ނިއަރުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ3ުުު

5ުުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ4ުުު

8ުުއެސިސްޓެންޓްުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ5ުު

1ުުހޯޓިކަލްޗަރުއޮފިސަރ6ުުު

2ުުފ ލްޑްުއޮފިސަރ7ުުު

2ުުސެކިއުރިޓ ުއޮފިސަރ8ުުު

4ުުމަސައްކަތ9ުުުު

ު

ުޕްލާންޓްުޕްރޮޓެކްޝަންުކަރަންޓ ންުސެކްޝަންުުު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުސ ނިއަރުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރުުުު 1

1ުުސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ2ުުުު

6ުުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ3ުުުުު

5ުުއެސިސްޓެންޓްުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ4ުުު

1ުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ5ުުުު

2ުުމަސައްކަތ6ުުުުު

ު

ުޕްލާންޓްުޕްރޮޓެކްޝަންުކަރަންޓ ންުސެކްޝަންުުު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުުުުުު 1
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 1ުސ ނިއަރުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ2ުުުުު

1ުުސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ3ުުުު

2ުުސ ނިއަރުްޕލާންޓްުްޕރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރ4ުުު

3ުުްޕލާންޓްުްޕރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރ5ުުު

2ުުއެސިސްޓެންޓްުްޕލާންޓްުްޕރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރ6ުުު

6ުުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ7ުުުުު

5ުުއެސިސްޓެންޓްުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ8ުުު

1ުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ9ުުުު

2ުުމަސައްކަތ10ުުުުު

ު

ުއެނިމަލްުހެލްތުުއެންޑްުވެޓެރިނަރ ުސަރވިސްުސެކްޝަނުްު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުުުުުު 1

 3ުވެޓެރިނޭރިއަނ2ުުުުުް

 3ުވެޓެރިނަރ ުއޮފިސަރ3ުުު

2ުުވެޓެރިނަރ ުއެސިސްޓެންޓ4ުުްު

1ުުްޕރޮޖެކްޓްުކޯޑިނޭޓަރ5ުުު

ު

ުޕްރޮޑަކްޝަންުއެންޑްުޕްރޮޑެކްޓްުޑައިވިސިފިކޭޝަންުސެކްޝަންުުުު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު
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 1ުޑިރެކްޓަރުުުުުު 1

 1ުސ ނިއަރުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ2ުުު

 1ުސ ނިއަރުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރ3ުު

3ުުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ4ުުު

2ުުއެސިސްޓެންޓްުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ5ުު

3ުުއެސިސްޓެންޓްުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރ6ުު

ު

ުލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުމޯު

ުޢަދަދުުުމަޤާމްގެުނަންުުނަންބަރުު

 1ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު 1

 1ުޑިރެކްޓަރުު 2

 8ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުު 3

 2ުރިސާރޗްުއޮފިސަރ4ުުު

 3ުއެސިސްޓެންޓްުރިސާރޗްުއޮފިސަރުު 5

 1ުއެސިސްޓެންޓްުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުު 6

 1ުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރުު 7

 2ުމެރިންުބަޔޮލޮޖިސްޓުްު 8

 1ުއެކްއަރޓިކްުެޕތޮލޮޖިސްޓްު 9

 1ުއެކްއަރކަލްޗަރިސްޓްު 10

1ުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ11ުުު

1ުުއެސިސްޓެންޓްުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނ ޝަނ12ުުްު
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1ުުސ ނިއަރުބަޔޮލޮޖިސްޓ13ުުް

2ުުސ ނިއަރުފ ލްޑްުއޮފިސަުރ14ު

2ުުކައްކ15ުުާ

1ުުމެކޭނިކ16ުުް

1ުުމަސައްކަތ17ުު

1ުުލޯންޗްުޑްރައިވަުރ18ު

1ުުފޯމަނ19ުުްު

1ުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ20ުުު

ު

 ލުުއަހަރުުތެރޭގައިުމަޤާމްތަކަށްުއައިުބަދަ 10.2

 ވަޒ ފާުއިންުވަކިުކުރެވުނުުމުވައްޒަފުންު 
 

މަޤާމްގުެުުވ ގޮތްުުސެކްޝަންުުު/ މަޤާމުްުުތާރ ޚްު
ުޢަދަދުު

ުބާކ ު

 9 9ުއުފެއްދެވިުުފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސްުސެކްޝަންު/ުފިޝަރ ޒްުރޭންޖުަރ10ުު/2021/01

 1 1ުއުފެއްދެވިުުމިނިސްޓަރުގެުނައިބުު 22/04/2021

އެސިސްޓެންޓ09ުުްުު/2021/10 އިންސްޓިޓިއުޓް/ު ރިސާރޗްު މެރިންު މޯލްޑިވްސްު
ުޑިރެކްޓަރުު

1ު1ުުއުފެއްދެވުިު

ގްލާސ07ުުްުު/2021/11 ފައިބަރު ސެކްޝަން/ު ސަރވިސަސްު ފެޑްމެނޭޖްމެންޓްު
ުޓެކްނ ޝަނުްު

2ު2ުުއުފެއްދެވިު

2ު2ުުއުފެއްދެވިުުފެޑްމެނޭޖްމެންޓްުސަރވިސަސްުސެކްޝަން/ުވެލްޑަރ07ުުުު/2021/11
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ުވަޒ ފާުއިންުވަކިުކުރެވުނުުމުވައްޒަފުންު 
ނަންބަު

ުރުު
ުތާރ ޚްުުމަޤާމްު/ުސެކްޝަންުުއެޑްރެސްުުނަންު

ސ ރިޔާގެ/ުގއ.ުުުއަޙްމަދުުއިޝާމްުޢަލ ުުު 1
ުވިލިނގިލިު

އ.ުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ/ުްޕލާންޓްުްޕރޮޑެކްޝަނުްު
ުއެންޑްުކަރަންޓ ންުސެކްޝަންުުުުު

2021.02.10ު

އ.ުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ/ުްޕރޮޑަކްޝަންުއެންޑުްުުއިތާ،ުއއ.ުފެރިދުޫުުއައިޝަތުުުބަސްމުާު 2
ުްޕރޮޑަކްޓްުޑިއިވިސިފިކޭޝަންުސެކްޝަނުްު

2021.03.10ު

އެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ/ުއެގްރިކަލްޗަރުއެންޑުްުުކަފިދޫގެުގދ.ުގައްދުޫުުމަރްޔަމްުޝަޖުއ3ުުާު
ޑިވިޜަނުްު ުފޮރެސްޓްރު 

2021.04.21 

އ.ުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަރ/ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްުުނާޒް،ުގއ.ުނިލަންދުޫުުޝަޛްމާުރާޝިދ4ުުުު
ުއެންޑްުްޕރޮކިޔުމެންޓްުސެކްޝަނުްު

 

އ.ުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ/ުފިޝަރ ޒްުކޮމްަޕލަޔަންސުްުުރަސްކަރަ،ުސ.ުމ ދުޫުުމަރްޔަމްުނަވާުޙަސަނުްު 5
ުއޮފިސަރުު

22-04-2021ު

ހައްވާުނުސައިބުާު 6
ުމުޙައްމަދުު

އަންބަރ ގެ،ުޅ.ުު
ުހިންނަވަރުުު

ވެޓްރިނަރ ުއެސިސްޓެންޓްު/އެގްރިކަލްޗަރުު
ުޑިާޕޓްމެންޓުްު

09-06-2021 

2021.08.01ުުއެސިސްޓެންޓްުޓެކްނ ޝަން/ފިޝަރ ޒްުޑިާޕޓްމެންޓުްުުދިރިމާގެ،ުގއ.ުދާންދުޫުުމިޢުވާންުމުޙައްމަދުުޢާމިރ7ުުުު

ސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު ގ.ުމާލެހިޔުާުުލަތ ފާުޢަލ 8ުުު
އެންޑްުކޮކްނެޓުްު އޮފިސަރ/ފޮރެސްޓްރު 

ުރިހިބިލިޓޭޝަންުސެކްޝަނުްު

2021.08.11ު

ސ ނިއަރުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ/ުއެގްރިކަލްޗަރުުުމ.ުފާލިކ ުުމުޙައްމަދުުނަސ މްު 9
ުޑިާޕޓްމެންޓުްު

2021.08.17 

އެސިސްޓެންޓްުފައިނޭންސްުއޮފިސަރ/ުބަޖެޓްުއެންޑުްުުމ.ުވިދުކަނުިުުއާޝިޔާުމުޙައްމަދުުު 10
ުފައިނޭންސްުސެކްޝަނުްު

04.08.2021ު

ނޫރާނ ވިލާ،ުތ.ުުުމަރްޔަމްުސަހްނުާު 11
ުތިމަރަފުށިު

އެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ/ުފިޝަރ ޒުްު
ުކޮމްްޕލަޔަންސްުސެކްޝަނުްު

29.09.2021ު
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އެސިސްޓެންޓްުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރ/ުުުމ.ުާޕލްރޫޓްުުފާތިމަތުުލަވްސުާު 12
ުއެގްރިކަލްޗަރުޑިޕާޓްމެންޓުްު

31.10.2021ު

ތަރިޖެހިގެ،ުގދ.ުުުނިޡާމްުއިބްރާހ މ13ުުްު
ުރަތަފަންދޫު

ސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރު/ުމޯލްޑިވްސްުމެރިނުްު
ުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްު

07.11.2021ު

ބަނަފްސާގެ،ުގދ.ުުުޙާމިދުުއިސްމާޢ ލުްު 14
ުނިލަންދޫު

އެސިސްޓެންޓްުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރ/ުު
ުފިޝަރ ޒްުމެނޭޖްމެންޓްުސެކްޝަނުްު

14.11.2021ު

ހަލަވެލިމާގެ،ުހދ.ުުުއަޙްމަދުުމޫސ15ުުާ
ުކުޅުދުއްފުށިު

ފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރ/ުފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްު
ުއޮފިސަރުު

26.12.2021ު
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 އިންުފެށިގެންުމަތ ގެުމުވައްޒަފުނ3ުުް.އެސް.ބަދަލުުކުރެވުނުުޖ ވަޒ ފުާު 
 

ބަދަލުުކުރެވުނުުމަޤާމާއުިުުހުރިުމަޤާމާއިުސެކްޝަންުުއެޑްރެސްުުނަންުު
ުސެކްޝަންު

ުތާރ ޚްު

ދަފްތަރުުުނަންބަރުުުުޔައިޝްުުުهللاުޢަބްދު 1
2070ުުުުދރުު

އ.ުްޕލާންޓްުްޕރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރ/ުު
ުއެގްރިކަލްޗަރުޑިޕާޓްމެންޓްުުު

އެސިސްޓެންޓްުކަރަންޓ ންުއޮފިސަރ/ު
ުއެގްރިކަލްޗަރުޑިޕާޓްމެންޓްު

10.03.2021 

ދަފްތަރުުނަންބަރުުުުޚަދ ޖާުމުޙައްމަދުުު 2
10011ުރސު

ސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ/ުު
ްޕރޮކިޔުމެންޓުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްު
ުސެކްޝަންު

އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރު/ުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑުްު
ުްޕރޮކިޔުމެންޓްުސެކްޝަންު

09.05.2021 

މ ނާޒް،ުސ.ުުއ ނާސްުނަޞ ރ3ުުުު
ުހިތަދުޫު

ސ ނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ/ުބަޖެޓްުއެންޑުްު
ުފައިނޭންސްުސެކްޝަންު

ޑިރެކްޓަރު/ުބަޖެޓްުއެންޑުްު
ުފައިނޭންސްުސެކްޝަންު

17.06.2021 

ގްރ ންވިލާ،ުސ.ުުުއަޙްމަދުުޔާމިނުްު 4
ުމ ދުޫު

ޑިރެކްޓަރު/ުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗުްު
ުއިންސްޓިޓިއުޓުްު

ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް/ުކޯަޕރޭޓިވުްު
ުޑިާޕޓްމެންޓްު

18.08.2021ު

ސުހާނ ،ުހއ.ުުުފާތިމަތުުޝައިއާ 5
ުދިއްދުޫު

އެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ/ުބަޖެޓްުއެންޑްު
ުފައިނޭންސްުސެކްޝަނުްު

ސ.ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ/ުބަޖެޓްު
ުއެންޑްުފައިނޭންސްުސެކްޝަނުްު

29.08.2021ު

އަޙްމަދ މަންޒިލް،ުުއާމިނަތުުސާމިޔ6ުާ
 ހއ.ުހޯރަފުށުިު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ/ުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއެންޑްުްޕރޮކިޔުމެންޓުްު

ުސެކްޝަނުްު

ސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
އޮފިސަރ/ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއެންޑްު

ުްޕރޮކިޔުމެންޓްުސެކްޝަންު

14.10.2021ު
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ނިރޮޅުގެ،ުޅ.ުުުهللاުނަބ ލާުޢަބްދު 7
ުހިންނަވަރުުު

ޒުްުއެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ/ުފިޝަރ 
އިންޑަސްޓްރިއަލްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްު

ުްޕރޮމޯޝަންުސެކްޝަނުްު

ފިޝަރ ޒްުއޮފިސަރ/ުމޯލްޑިވްސުްު
ުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްު

31.10.2021ު

 

ުފެށިގެންުމަތ ގެުމުވައްޒަފުންުުއިނ3ުްޖ .އެސް.ވަޒ ފާުދެވިފައިވުާު 
 

ުތާރ ޚްުުސެކްޝަންުުމަޤާމްުުއެޑްރެސްުުނަންުުނަންބަރުު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއެންޑުްުުއ.ުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރުުުގއ.ުނިލަންދޫ،ުނާޒުްުުޝަޛްމާުރާޝިދުުު 1
ުްޕރޮކިޔުމެންޓްުސެކްޝަންުުުު

25.01.2021ު

ބަޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސުްުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުބ.ުކުޑަރިކިލު،ުއުސައިދުމަންޒިލްުުهللاުއުސައިދުުއަސަދ2ުު
ުސެކްޝަނުްު

01.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރުުުގއ.ުމާމެންދޫ،ުހާރޓުްުުޝާފިއ ުއަޙްމަދުުު 3
ުސެކްޝަނުްު

15.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރުުުލ.ުގަނ160ުުްދަފްތަރުުނަންބަރުުުޢަލ ުވަޖ ހުުު 4
ުސެކްޝަންު

15.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަުރުށ.ުކޮމަންޑޫ،ުނޫހިރިުުޙަސަންުޝާމިހ5ުުު
ުސެކްޝަންު

15.03.2021ު
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އަޙްމަދުުއުމައިރުުމުޙައްމަދ6ުުު
ުޙަމ ދު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަުރުހދ.ުމަކުނުދޫ،ުމަންހަލްު
ުސެކްޝަންު

15.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަުރުސ.ުހިތަދޫ،ުރޯޒްމ ޑުްުުهللاުރައިޙާންުޢަބްދ7ުު
ުސެކްޝަންު

16.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރުުުތ.ުހިރިލަންދޫ،ުއަބަދަށްހިޔާގެުުއިޝާމާުއާދަމުްުު 8
ުސެކްޝަންު

24.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރުުުޅ.ުކުރެންދޫ،ުކެތުިުުއާމިނަތުުފަރަޙުުު 9
ުސެކްޝަންު

28.03.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރުުުގދ.ުތިނަދޫ،ުކާރނޭޝަންވިލާުުއަޙްމަދުުރާއިޤުުރަމްޒ ުވަހ ދ10ުުު
ުސެކްޝަންު

28.03.2021ު

ޓްރޭނިންގުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުގުލްދަސްތާގެުހދ.ުނޮޅިވަރަން،ުުޢަލ ުވަހ ދ11ުުުު
އެކްސްޓެންޝަންުއެންޑުްު

އެޑަްޕޓިވްުރިސާރޗުްު
ުސެކްޝަނުްު

25.03.2021ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްުުްޕރޮކިޔުމެންޓްުއޮފިސަރުުުބިނާ،ުބ.ުތުޅާދުޫުުއައިޝަތުުރައުފުާު 12
އެންޑްުްޕރޮކިޔުމެންޓުްު

ުސެކްޝަންު

02.05.2021ު

އެސިސްޓެންޓްުްޕލާންޓުްުުހ.ުވައިލެޓްފެހި،ުމާލުެުުއައިޝަތުުމުޒާމިލުާު 13
ުްޕރޮޓެކްޝަންުއޮފިސަރުު

ްޕރޮޑަކްޝަންުއެންޑުްު
ްޕރޮޑަކްޓުްު

10.05.2021 
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ޑިއިވިސިފިކޭޝަނުްު
ުސެކްޝަންު

އެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒުްުުސާތިޔާުތ.ުއޮމަދުޫުުޢަލ ުސާތިއުުއާދަމްުނަޞ ރުު 14
ުއޮފިސަރުު

ފެޑްުމެނޭޖްމެންޓުްު
ުސަރވިސަސްުސެކްޝަނުްު

25.05.2021ު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުއ.ުކޮމްްޕލަޔަންސްުއޮފިސުަރުވ.ުމަށިވެލުިުުއިސްމާޢ ލްުއަޝްރަފ15ުުްު
ުއޮފިސަރުު

30.05.2021 

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުފިޝަރ ޒްުރޭންޖަރުުުހަލަވެލި،ުހދ.ުކުޅުދުއްފުށިުުއަޙްމަދުުމޫސ16ުުާ
ުއޮފިސަރ

30.05.2021 

އެސިސްޓެންޓްުއެގްރިކަލްޗަރުުުވ.ުާޕލްރޫޓްުުފާތިމަތުުލަވްސުާު 17
ުއޮފިސަރުު

ްޕރޮޑަކްޝަންުއެންޑުްު
ްޕރޮޑަކްޓުްު

ޑައިވަރސިފިކޭޝަނުްު
ުސެކްޝަންުުު

31.05.2021 

މިނިސްޓްރ ުއޮފުްުުޑެޕިއުޓ ުމިނިސްޓަރުުުމ.ުހިޔަމުަުުޢަލ ުމާޖިދުު 18
ފިޝަރ ޒް،ުމެރިނުްު
ރިސޯސަސްުއެންޑުްު

ުއެގްރިކަލްޗަރުު

22.04.2021ު

ޑރ.ުޙުސައިންުރަޝ ދުުު 19
ުޙަސަންު

މިނިސްޓްރ ުއޮފުްުުމިނިސްޓަރ10095ުުުހުޅުމާލެު
ފިޝަރ ޒް،ުމެރިނުްު
ރިސޯސަސްުއެންޑުްު

ުއެގްރިކަލްޗަުރ

05.05.2021ު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

176 
 

މިނިސްޓަރުގެުާޕރސަނަލުްުުއަބުހަރ ގެ،ުސ.ުފޭދުޫުުޙައްވާުޢިޒާޒުުޖަލ ލ20ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓުްު

މިނިސްޓްރ ުއޮފުްު
ފިޝަރ ޒް،ުމެރިނުްު
ރިސޯސަސްުއެންޑުްު

ުއެގްރިކަލްޗަުރ

10.06.2021ު

މިނިސްޓްރ ުއޮފުްުުޑެޕިއުޓ ުމިނިސްޓަރުުުމ.ުމޭގުަުުޙަސަންުނާޝިދ21ުުުު
ފިޝަރ ޒް،ުމެރިނުްު
ރިސޯސަސްުއެންޑުްު

ުއެގްރިކަލްޗަުރ

12.07.2021 

އެސިސްޓެންޓްުްޕރޮކިޔުމެންޓުްުުސަމ ނާމަންޒިލް،ުހއ.ުއިހަވަންދޫުުއިސްމާޢ ލްުޙައްމާޒ22ުުް
ުއޮފިސަރުު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު
އެންޑްުްޕރޮކިޔުމެންޓުްު

ުސެކްޝަނުްު

02.08.2021ު

އެނިމަލްުހެލްތުުއެންޑުްުުވެޓްރިނަރ ުއެސިސްޓެންޓުްުުހ.ުހިދާރަތު،ުމާލުެުުސުހާުއަރަފާތުުު 23
ުވެޓްރިނަރ ުސަރވިސަސުްު

07.09.2021 

ބަޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސުްުުފައިނޭންސްުއޮފިސަރުުުމަންޒިލް،ުހދ.ުވައިކަރަދުޫުުމަރްޔަމްުޖަބ ންު 24
ުސެކްޝަނުްު

15.09.2021ު

އެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒުްުުެޕރިސް،ުހދ.ުމަކުނުދުޫުުމަލްދާުއިބްރާހ މުްު 25
ުއޮފިސަރުު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލައިންސުްު
ުސެކްޝަނުްު

05.10.2021ު

ހިއުމަންުރިސޯސުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުމ ނާޒް،ުރ.ުއިނގުރައިދުޫުުއާމިނަތުުނަޡ ރުާު 26
ުސެކްޝަނުްު

11.10.2021ު
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މޯލްޑިވްސްުމެރިނުްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުމެހުރާ،ުރ.ުއަލިފުށިުުއިބްރާހ މްުޢަބްދުލްކަރ މުްު 27
ުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓުްު

10.10.2021ު

އެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒ11270ުުްުހުޅުމާލެުގޯތިުނަންބަރުުުޙުސައިންުރާފިލ28ުުްު
ުޓެކްނ ޝަނުްު

ފެޑްުމެނޭޖްމެންޓުްު
ުސަރވިސަސްުސެކްޝަނުްު

09.11.2021ު

އެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒުްުުމ.ުކުންނު.ުމާލެުުފަރުޙާންުޢަބްދުލްޤާދިރުު 29
ުއޮފިސަރުު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލައިންސުްު
ުސެކްޝަނުްު

10.11.2021ު

ސ ނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުއައްސޭރި،ުތ.ުތިމަރަފުށުިުުޒަހ ރާުޢަލިފުޅ30ުުުު
ުއޮފިސަރުު

ރިސޯސްުމެނޭޖްމެންޓުްު
ުސެކްޝަނުްު

09.11.2021ު

ްޕރޮޑަކްޝަންުއެންޑުްުުއެގްރިކަލްޗަރުއޮފިސަރުުުބޮކަރުމާގެ،ުޅ.ުހިންނަވަރުުުުއާމިނަތުުއިބްރާހ މ31ުުްު
ްޕރޮޑަކްޓުްު

ޑައިވަރސިފިކޭޝަނުްު
ުސެކްޝަނުްު

28.11.2021ު

މުޙައްމަދުުު 32 29.11.2021ުުކޯަޕރޭޓިވްުޑިާޕޓްމަންޓްުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރުުުސިންދު،ުޏ.ުފުވައްމުލައުްުުރައްޔާުޢަލު 

ސ ނިއަރުކޮމްްޕލަޔަންސުްުުއިހުރާމުގެ،ުސ.ުހުޅުދުޫުުމައިސޫނާުމުޞްތަފުާު 33
ުއޮފިސަރުު

ފިޝަރ ޒްުކޮމްްޕލަޔަންސުްު
ުސެކްޝަނުްު

20.12.2021ު

ސާރާުބިންތުުޢަލ ުރަޝ ދުުު 34
ުޙުސައިންު

އެސިސްޓެންޓްުފިޝަރ ޒުްުުދުނބުރިގެ،ުޅ.ުނައިފަރުުު
ުއޮފިސަރުު

ފިޝަރ ޒުްު
އިންޑަސްޓްރިއަލުްު

ޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑުްު
ުްޕރޮމޯޝަންުސެކްޝަންު

21.12.2021ު
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 ފައިސާބެލެހެއްޓުންުއަދިުލިބުނުުއާމްދަނ ުއާއިުހިނގިުޚަރަދުު 12

ުއްު.ވަނަުއަހަރުުބަޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސްުސެކްޝަންގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތ2021ުުުަ 12.1
އެކައުންޓްތަކުންުކުރެވޭުޚަރަދުތަކަކ ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގާނޫނާއިުުުއެހެނިހެންުުަބޖެޓުންނާއިުުމިނިސްޓްރ ގެ •

ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުކުރެވޭުޚަރަދުތަކެއްުކަމުގެުޔަޤ ންކަންުހޯދުންުއަދިުމިނިސްޓްރ ގެު
ވާުއަމާޒަށްުވާސިލްވާގޮތުގެުސިޔާސަތުތައްުތަންފ ޒުުކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަދުތައްުއެސިޔާސަތެއްގައިުކަނޑައަޅާފައި

 މާލ ުހިސާުބތައްުތައްޔާރުުކުރުމެވެ.ުު

މިނިސްޓްރ އަށްުލިޭބުފައިސާުރައްކާތެރިުކަމާއެކުުދައުލަތުގެުއާމްދަނ އަށްުޖަމާކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރ ންުލިިބގަންނަުު •

 ނުމެވެ.ުުތަކެއްޗާއިުޚިދުމަތަށްުދައްކަންޖެހޭުއަގުުސ ދާކަމާއެކުުއަވަހަށްުއެކިުފަރާތްތަކަށްުދި

ޕްރޮކިއުމެންޓްުޔުނިޓްުަބޖެޓްުސެކްޝަންގެުމަސައްކަތުގެުތެރެއަށްުގެނެސްުމިުޔުނިޓްގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކު  •
މިނިސްޓްރ ގެުސިޔާސަތުތައްުތަންފ ޒުުކުރުމަށްުލިބިގަންނަންޖެހޭުޚިދުމަތާއިުތަކެތިުވ ުއެންމެުއަވަސްމިނެއްގައިު

ހަރުމުދާުހޯދުމުގައިުމިުތަކެތިުހޯދައިުވ ުއެންމެުއަވަސްމިނެއްގައިުޚިދުމަތުްުފޯރުކޮށްުދިނުމެވެ.ުއަދިުމިނިސްޓްރ ގުެު
އިމާރާތްތަކުގެު ހަރުމުދަލާއިު މިނިސްޓްރ ގެު އަދިު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ު ޚިދުމަތްު މިު ލިިބދޭންޖެހޭުސެކްޝަންތަކަށްު

 ހިސާުބުބެލެހެއްޓުމުގެުޒިންމާވެސްުމިޔުނިޓާއިުހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ު

ުހިސާުބުުުމާލ ުުމިނިސްޓްރ ގެުުުމިުުއެއްގޮތަށްުުގަވާއިދާުުުމާލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެުުޤާނޫނާއިުުމާލިއްޔަތުގެުުދައުލަތުގެ

ުގޮތަށްުުއޮޑިޓްކުރެވޭނެުުތަކެތިުުމިލްކިއްޔާތުގައިވާުުލިޔެކިއުންތަކާއި،ުުގުޅޭުުހިސާާބުުމާލ ުުތައްޔާރުކުރުމާއި،
ދައުލަތުގެުކޮންމެުުުެބލެހެއްޓުމަކ ުުގާއިމުކޮށްުުއުލެއްމާހަުުކާތެރިރައްުުއިތުާބރުހުރި،ުުކުރެވޭނެުުއެކަންުުެބލެހެއްޓުމާއި،

މި ހިނދުު ޒިންމާއަކަށްވ ު ުދައުލަތުގެުުުތައްޔާރުކޮށްފައިވާނ ުުަބޔާންތައްުުމާލ ުުުމިނިސްޓްރ ގެުުުމުވައްސަސާއެއްގެު
ުުއެކައުންޓިންުގުުސެކްޓަރުުޕަްބލިކްުުއިންޓަރނޭޝަނަލްުުކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށްުުގަވާޢިދުގައިުުމާލިއްޔަތުގެ

"ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުޭބސިސްުުއެކްރޫއަލްުދިުއަންޑަުރުރިޕޯރޓިންުފައިނޭންޝަލް"ުތެރެއިންުުސްޓޭންޑަރޑްސްގެ

ު.އެއްގޮތަށެވެުއާ

ުުޕާރޓ ސްުުރިލޭޓެޑް)ުުފަރާތްތަކާުުގުޅުންހުރިުުމިނިސްޓްރ އާުުމި ުުމުޢާމަލާތްތައް،ުުކުރެވިފައިވާުުއެފަރާތްތަކާއެކު(

ުުއެންމެުުުބނެފައިވާގޮތަށް،ުުސްޓޭންޑަރޑްސްގައިުުއެކައުންޓިންގުުސެކްޓަރުުޕަްބލިކްުުއިންޓަރނޭޝަނަލް

ު.ވާނެއެވެުހާމަކުރެވިފައިުަބޔާންތަކާއެކުުމާލ ުހިސާުބކޮށް،ުއެކަށ ގެންވާގޮތަށް

ުުކުރާުުުދިވެހިރާއްޖޭގައިުުޭބނުމަކ ުުއުފެއްދިުުވަނައަހަރ2014ުުު ( TF/2014/05)ުުުުފަންޑްުުޓްރަސްޓްުުފިޝަރ ޒް

ުފަންޑްުުޓްރަސްޓްުުދަނޑުވެރިކަމުގެ.ުުޭބނުމުގައެވެުުކުރިއެރުވުމުގެުުއަދިުުަބލަހައްޓައި  ،މޮނިޓަރކޮށްުުމަސްވެރިކަން
(TF/2014/04ުު)ެދަނޑުވެރިކަންު  ،ހިންގުމާއިުުޕްރޮޖެކްޓްުުތަފާތުުުއިކުރިއެރުވުމަށްޓަކަުުދަނޑުވެރިކަންުުރާއްޖޭގ
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ުދައުރުވާގޮތަށްުުފައިސާުުމިުު،ދިނުމާއިުުލޯނުުުފޫެބއްދުމަށްުުގެއްލުންުުލިޭބުުއަދިު  ،ތަކެތިުުގެންގުޅޭުުކުރުމަށް

ު.ޭބނުންުކުރުމަށެވެުގޮތެއްގައިުދެމެހެއްޓެނިވި

ުވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުއާމްދަނ ގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސ2021ުުުާ 12.2
 

 ފައިސާުލިބުނުުކަންތައްު 2020 2021 އުނިުއިތުރުުުުު

               

239,062.00  

               

800,238.00  

          

1,039,300.00  
 ކެޗްުސެޓިފިކެޓް

             

(177,080.64) 

               

664,746.20  

            

487,665.56  
 އެހެނިހެންުރަޖިސްޓްރޭޝަންުއަދިުލައިސަންސްުފު 

               

(76,121.37) 
 ކުރ ުއަހަރުުބަޖެޓުންުއަނބުރާުލިބޭު  13,294.79        89,416.16        

                 

(4,746.00) 
 އެހެނިހެންުޮގތްޮގތުންުލިބޭފައިސާު    -               4,746.00         

               

(16,184.00) 
 މުަވއްޒަފުްނެގުަގޑ ލާރިއާއިުޖޫރިމަނާު  73,651.98         89,835.98        

               

248,000.00  
 ބިޑްުޑޮކިއުމެންޓްސްުވިއްކައިެގންުލިބުުނުފައިސާު  392,000.00       144,000.00      

           

(1,626,558.39) 
 ޖޫރިމަނާުއަދިުޕެނަލްޓ   21,708.80         1,648,267.19     

                     

608.00  
 އެހެނިހެންުޮގތްޮގތުންުެނޭގުފ   1,000.00         392.00           

 ކެޕިޓަލްުއެސެޓްުވިއްކިު  1,134,524.88      1,134,524.88         -                           

              
(1,413,020.40) 

                
4,576,166.41  

             
3,163,146.01  

 ޖުމްލަު

ު
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 ޚަރަދުުކުރެވުނުުއެކައުންޓްު 2020 2021 އުނިުއިތުރުުުު

     (7,394,858.18)     55,662,378.50     48,267,520.32  
މިނިސްޓްރ ގެުބަޖެޓުންުކުރެވުނުުުު

 ޚަރަދުު

      (775,997.04)      1,486,510.09       710,513.05  
ބޭރުގެުއެހ ގެުގޮތުގައިުލިބިގެންުކުރާު

 ޚަރަދުުު

 އެގްރިކަލްޗަރުޓްރަސްޓްުފަންޑްު  59,552.16         62,481.86         (2,929.70)         

 ފިޝަރ ޒްުޓްރަސްޓްުފަންޑްު    -                 -                  -              

 ޖުމްލަު 49,037,585.53  57,211,370.45  (8,173,784.92)  

ު
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ުވަނަުއަހަރުުތެރޭގައިުލިބުނުުފައިސ2021ުުުާ 12.4
 ފައިސާުލިބުނުުކަންތައްު 2020 2021 އުނިުއިތުރުުުުު

               

256,088.79  

               

203,251.16  
 ބޭރުގެުއެހ ގެުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާ  459,339.95            

             

(703,765.50) 

            

1,451,148.40  
 އެގްރިކަލްޗަރުޓްރަސްޓްުފަންޑްު  747,382.90            

             

(180,000.00) 

               

450,000.00  
 ފިޝަރ ޒްުޓްރަސްޓްުފަންޑްު  270,000.00            

                 
(627,676.71) 

                
2,104,399.56  

             
1,476,722.85  

 ޖުމްލަު
 

 މޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްު 13

ރިސާރޗުްު ސެންޓަރުގެުމެންޑޭޓްުފުޅާކޮށް،ުމޯލްޑިވްސްުމެރިންު މިނިސްޓްރ ުގެުދަށުންުހިންގަމުންދިޔަުމެރިންުރިސާރޗްު
ުު އޮގަސްޓް ަބދަލުކުރެވުނ ު 29ުުއިންސްޓިޓިއުޓަށްު ވަކ2019ުުުިު، އޮފ ހުންު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެު އިދާރާއަކު  މިު ގައެވެ.ު
މާހައުލާއި،ުއެމާހައުލުގައިުއުޅޭުދިރުންތަކާއިުގުޅޭުމުހިންމުުދިރާސާުކުރާުތަނެއްގެުމެންޑޭޓެއްުކަނޑައަޅުއްވައި،ުކަނޑުތަކުގުެު

ވަނަުއަހަރުުވުޖޫދަށްުއައިުމުއައްސަސާއެކެވެ.ު"މެރިންުރިސާރޗްުސެކްޝަން"ގެުނަމުގައިުފަށައިގަތްުމ1984ުުުިގޮތުގައިުު

ަބދަލުުކުރައްވާފައެވެ.ުމިުަބދަލަށްުފަހުުުގައިުސަރުކާރުންުވަނ ު"މެރިންުރިސާރޗްުސެންޓަރ"ުއަށ1999ުުުުްމުއައްސަސާުު
ރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމުގެުދާއިރާއާއި،ުމިނިސްޓްރ ގެުމަސައްކަތްތައްުފުޅާވެގެންުދިއުމާއިުގުޅިގެން،ުމިނިސްޓްރ އަށްުއެންމެުު

ޔަތުުއިތުރަށްުއެދެވޭުގޮތަކަށްުއެހ ތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމަށް،ުމެރިންުރިސާރޗްުސެންޓަރުގެުއިންސްޓިޓިއުޝަނަލްުހައިސިއް

އޮގަސްޓ29ުުްފުޅާކުރަންުޖެހޭކަމަށްުފެނިވަޑައިގެން،ުސެންޓަރުގެުމެންޑޭޓްުފުޅާކުރައްވައި،ުރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފ ހުންު
ުގައިުމެރިންުރިސާރޗްުސެންޓަރުުވަނ ުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓަށްުަބދަލުކުރައްވާފައެވެ.2019ުުު

ުު މެރިން އަލ ގައިމޯލްޑިވްސްު މައުލޫމާތުގެު ސައިންޓިފިކްު ދައުރަކ ު އިންސްޓިޓިއުޓްގެު ގޮތެއްގައިު،  ރިސާރޗްު ދެމެހެއްޓެނިވިު
މަސްވެރިކަންުރާވާުހިންގުންުހަރުދަނާކުރުމަށާއި،ުކަނޑުތަކުންުލިޭބުނަފާުއިތުރުކުރެވޭނޭުގޮތްތަކާއިުމެދުުމިނިސްޓްރ އަށުްު

އެމާހައުލުގައިުއުޅޭުދިރުމާއިުގުޅޭުސައިންޓިފިކްުމައުލޫމާތުުއެކުލަވާލައުިު، ލާއިލަފާުފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ުއަދިުކަނޑުތަކުގެުމާހައު

ހޯދުމެވެ.ު ހޯދުންތައްު އާު ގުޅޭު މާހައުލާއިު ކަނޑުތަކުގެު އުފައްދައި،ު ގުޅުންތައްު ދާއިރާއިންު ގެު ރިސާރޗްު އާންމުކުރުމާއި،ު

ާބވަތްތަ އެކިު މަސްވެރިކަމަށާއި،ު މޮނިޓަރކޮށް،ު މަސްވެރިކަންު ދެނެގަނެ،ުުމިގޮތުންު ބަދަލުތައްު އަންނަު އާާބދ އަށްު ކުގެު
ދެމެހެއްޓެނިވި މޫސުމ ުުުއެމަސްވެރިކަންު ފަރުތަކަށްު ރާއްޖޭގެު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ު މައުލޫމާތުު ބޭނުންވާު ކުރުމަށްު ގޮތެއްގައިު

އެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުކުރަނ ުމުިުަބދަލުތަކާއިުގުޅިގެންުކުރާުއަސަރުުދެނެގަތުމާއި،ުފަރުތައްުއިއާދަކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުު

ރާއްޖޭގައިުމެރިކަލްޗަރުސިނާއަތެއްުގާއިމުކުރުމަށްުކުރެވޭުއެންމެހައިުއަމަލ ުު، އިންސްޓިޓިއުޓުގެުފަރާތުންނެވެ.ުމ ގެުއިތުރުން
ުމަސައްކަތްތައްުކުރަނ ުމިުއިންސްޓިޓިއުޓުގެުފަރާތުންނެވެ.ުު
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ުވަނަުއަހަރ2120ުުުުންސްޓިޓިއުޓުންުހިންގާުމައިގަނޑުުޕްރޮގްރާމްުތަކުންުުތިރ ގައިުމިވަނ ުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއި
ުވަނަުއަހަރުުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުކަންތައްތަކެވެު.2022ުއިުކުރެވުނުުމުހިއްމުުކަންތައްތަކާ

ުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމްު 13.1
ު

ސާރޗުްުމާކަނޑުުގެުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމްު)ޕެލާޖިކްުފިޝަރ ޒްުރިު 
ުޕްރޮގްރާމްު(

މިުްޕރޮގްރާމުގެުބޭނުމަކ ުދިވެހިރާއްޖޭގައިުކުރާުކަނޑުމަސްވެރިކަންތަކުގައިު)ދޮށ ގެުމަސްވެރިކަން،ުއަތުނަނުގުެު
ލޭނުުމަސްވެރިކަން(ުބާނާުކަނޑުމަހުގެުބާވަތްތަކުގެު)ކަޅުބިލަމަސް،ުރ ނދޫުއުރަހުަު ކަންނެލިުމަސްވެރިކަން،ު

ކަންނެލި،ުލައްޓި،ުރާގޮނޑި(ުބައޮލޮޖިކަލްުމަޢުލޫމާތުުނެގުމެވެ.ުމިުްޕރޮގްރާމުގެުދަށުން،ުކޮންމެުކަންނެލި،ުލޯބޮޑުުު
ރަމްޒުވާނޭހެން،ުމުޅިު ހުރިހައިުސަރަހައްދެއްު އަދިުމަސްވެރިކަމުގެު ވަކިންު ބާވަތެއްު ކޮންމެު ވަކިން،ު އާލާތެއްު

ހުގެުބާވަތްތަކުގެުދިގުމިނުގެުހިސާބުތައްުނެގެމުންުއަހަރުދުވަހަށްުދެމިގެންދާގޮތަށްުދިވެހިރާއްޖެއަށްުބާނާުކަނޑުމަ
ބަލަހައްޓައިު ފެންވަރުގައިު ސަރަހައްދ ު ކަނޑުމަސްވެރިކަންތައްު ކަނޑުގެު އިންޑިއާު ހިސާބުތަކަކ ު މިު ދެއެވެ.ު
މެނޭޖްކުރުމަށްުއދ.ުގެުފުޑްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުއޯގަނައިޒޭޝަންގެުދަށުންުއުފައްދާފައިވާުއިންޑިއަންުއޯޝަންު

އާބާދ ުުޓޫ ބާވަތްތަކުގެު ކަނޑުމަހުގެު ކަނޑުގެު އިންޑިއާު ޖެހޭ،ު ހުށައަޅަންު އަށްު )އައި.އޯ.ޓ .ސ (ު ކޮމިޝަންު ނާު
މެންބަރުުު ކޮންމެު ގެު އައި.އޯ.ޓ .ސ ު މިގޮތުންު ހިސާބުތަކެކެވެ.ު ބޭނުންކުރެވޭު އަންދާޒާކުރުމަށްު )ސްޓޮކް(ު

ތަކުގެުބޭނުމަކ ުއިންޑިއާުކަނޑަށްުފެތުރިފައިވުާުގައުމަކުންވެސްުމިުހިސާބުތައްުނެގުންުލާޒިމުކުރެއެވެ.ުމިުހިސާބު
ުކުރުމުގައުިު ުބާވަތްތަކުގެުސްޓޮކަށްުއަންނަމުންދާުބަދަލުތައްުދެނެގަތުމާއިުސްޓޮކްުގެުމިންވަރުުއަންދާޒާ ކަނޑުމަހުގެ

ުބެނުންުކުރުމެވެު.

ބަނދަރުގައި ކޫއްޑޫު ގއ.ު އަދިު ފެލިވަރުު ޅ.ު ތެރެއިންު ބަނދަރުތަކުގެު ބޮ،  މަސްގަންނަު ޑުކަންނެލ ގުެުއަދިު
ުު،  މަސްވެރިކަންުކުރާުމަސްވެރިއެއް މަސްވެރިންުމެދުވެރިކޮށްުމިުހިސާބުތައ2ުުުްއަދިުދޮށ ގެުމަސްވެރިކަންުކުރާ

ނަގާފައިވެއެވެ.ުކޮވިޑުގެުބަލިމަޑުކަމާއިުގުޅިގެންުއެކިުކަހަލަުގޮންޖެހުންތައްުހުރިކަމުގައިުވިއަސްުއެކަށ ގެންވުާު
ކަތްުކުރިއަށްުގޮސްފައިުވެއެވެ.ުމިުހިސާބުތައްުނެގުމުގެުްޕރޮގްރާމުގެުފައިސާގުެުގޮތެއްގައިުމިުްޕރޮގްރާމުގެުމަސައް

ގުެު ްޕރޮޖެކްޓްު ޑިވެލޮޕްމަންޓްު ފިޝަރ ޒްު ސަސްޓެއިނަބަލްު ގެު ވަރލްޑްބޭންކްު ޚަރަދުކުރެވެނު  ބޮޑުބައެއްު
ުސްޓްރެންތެނިންގްުދަުޓޫނާުސާމްްޕލިންގުްޕރޮގްރާމުގެުދަށުންނެވެ.ުު

ުުމަސައްކަތްތައްުއެންވެރިކަމުގެުދިރާސާު 

އެންވެރިކަމުގެުދިރާސާުމަސައްކަތުގައިުހަރަކާތްތެރިވާުމުވައްޒަފު،ުޕ .އެޗް.ޑ ުހެދުމަށްޓަކައިުއޮފ ސްުމަސައްކަތާއިު
ުދިއުމުގެުސަބަބުން ުގުޅޭގޮތުނުްު ދުރަށް ުއެންވެރިކަމާއި ުދަތިތަކުގެުސަބަބުން ުއައި ުގުޅިގެން ުބަލިމަޑުކަމާއި ުކޮވިޑުގެ އަދި

އަހަރ2021ުުު ފިޝަރ ޒުްުވަނަު ނަމަވެސްުސަސްޓެއިނަބަލްު ނުވެއެވެ.ު ކުރެވިފައިއެއްު މަސައްކަތްތަކެއްު މާބޮޑުު ު
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ދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާނެުއެމެއްގެުގޮތުގައިުބޭންގުުުުު،ރިސޯސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުްޕރޮޖެކްޓުގެުދަށުން
ުމަސްވެރިކަމުގައިުއެމުގެުގޮތުގައިުބޭންގުުުބޭނުންކުރުމުގެުދިރާސާއެއްގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުންުދޮށ ގެ

ދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާުބޮޑުމިނުގުެު ބެލުމަށްޓަކައި،ުމިފަދަުދިރާސާއެއްުކުރުމަށްު ބޭނުންކުރެވިދާނޭތޯު
ުއަދިުމިފަދަުދިރާސާއަކަށްުފުދޭނޭުމިންވަރަށްުބޭންގުުލިބިދާނޭުތަންތަންުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނުވެ.

ުުު–ފަރުތަކުންުކުރެވޭުތަފާތުުބާވަތްތަކުގެުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމްު)ރ ފުްު 
ުބޭސްޑްުފިޝަރ ޒްުރިސާރޗްުޕްރޮގްރާމްު(

ުފަރުމަހުގެުމަސްވެރިކަމުގެު)ޖެނެރަލްުރ ފްުފިޝަރ ޒް(ުދިރާސާު ❖

ުު ދެނެގަތުމަށްުކުރެވެމުންުފަރުމަހުގެުމަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިކަމުގައިުާބނާުފަރުމަހުގެުއާާބދ ގެުހާލަތު
މަސައްކަތްު ސާމްޕްލިންގު ސައިންޓިފިކްު މަސްވެރިކަމުގެު ސަަބުބނ19ުުުުް-ކޯވިޑްުު،އަންނަު ހާލަތުގެު ގެު

2020ުުުު ގެުއޮކްޓޯަބރުމަހުގައ2021ުުުިގައިުމެދުކެނޑުމަށްފަހުުދަތުރުފަތުރުުކުރުމަށްުހުޅުވާލެވުމުން

އެވެ.ުމިުދަތުރުތައްުފެށިފައިވަނ ުވޯލްޑްުޭބންކްގެުބ.އަތޮޅަށްުކުރެވުނުުދަތުރަކާއިުއެއްކޮށްުވަނ ުފެށިފަ
އެހ އިންުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުއިންުތަންފ ޒުކުރާު
ސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓުންުހިންގޭުފަރުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސުާު

ޕް މިު އަދުިުޕްރޮގްރާމުންނެވެ.ު މައުލޫމާތުު ގުޅުންހުރިު ފަރުމަސްވެރިކަމާއިު ރާއްޖޭގައިު ދަށުންު ރޮގްރާމްގެު

މައުލޫމާތުު ނެގޭު ބެލެހެއްޓުމަށްު ގޮތެއްގައިު ދެމެހެއްޓެނިވިު އާާބދ ު ާބވަތްތަކުގެު ޭބނޭު މަސްވެރިކަމުގައިު

އަ ަބރުދަންު ާބވަތް،ު މަހުގެު ާބނާު ދޯނިފަހަރުންު ކުރާު މަސްވެރިކަންު ފަރުމަހުގެު ދިގުމިން،ުުތެރޭގައިު ދިު
ުހިމެނެއެވެ.ު ުމައަލޫމާތު ުއާލާތްތަކުގެ ުބޭނުންކުރާ ުމަސްވެރިކަމުގައި ުއަދި ުކުރާުސަރަހައްދުތައް، މަސްވެރިކަން

ުހުރާުއަށްުދަތުރުކޮށްުމައުލޫމާތުު ުުކ. މިމަސައްކަތުގެުތެރެއިންުމިުއަހަރުުބ.ކެންދޫ،ުރ.ުމަޑުއްވަރި،ުއަދި
ުވަނ ުއެއްކުރެވިފައެވެ.ުުު

ުު އިތުރުން މައުލޫމާތުުމ ގެު ގުޅުންހުރިު ޙަޔަވިއްޔަތާއިު ާބވަތްތަކުގެު މަހުގެު ާބނާު ފަރުމަސްވެރިކަމުގައިު
ގައިުފެށިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތަކ ުއިންޓަރނޭޝަނަލ2021ުުުްމުއްސަނދިުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކެއްުވަނ ުު

ފ ޒުކުރާުޕްރޮޖެކްޓްުމޯލްޑިވްސްުއިންުޔޫ.އެސް.އެއިޑްގެުދަށުންުރާއްޖޭގައިުތަން-ކޮންޒަވޭޝަންުއޮފްުނޭޗާރ

ުގިނިމަސުްު ުރަތްމަހާއި ުރޭވިފައިވަނ  ުމަސައްކަތް ުމި ުމަސައްކަތަކެވެ. ުގެންދެވޭ ުކުރިއަށް ުއެހ ގައި ރިޖެނެރޭޓްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައިުވިހާުސައިޒްތަކަކ ުކޮަބއިކަމާއި،ުވިހާުދުވަސްވަރުުދެނެގަތުމަށެވެ.ުުު،އަދިުތިއްޖެހިުފާނަ

ުދެނެ ުއުމުރު ުމަހުގެ ުއިތުރުން ުއެއްކުރުމަށްވެސުްުމ ގެ ުތެރެއިން ުޕްރޮގްރާމްގެ ުދިރާސާ ުތަކެތި ުބޭނުންވާ ގަތުމަށް
 ވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެު.
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ުފާނަުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުމަސައްކަތްތައުްު 
ރާއްޖޭގައ1980ުުުި ކުރެވިގެންު ޓާގެޓްު ދާއިރާއަށްު އެކްސްޕޯޓްު މައިގަނޑުގޮތެއްގައިު ދުވަސްވަރުު ގެު

ކަމަށްުއަދިުފާނައިގެުއާާބދ އަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްުދެނެގަތުމުގެުކުރެވެމުންުއަންނަުފާނަމަސްވެރިު

މޮނިޓަރުކުރުމަށްުުު ދަނ ުކުރެވެމުންނެވެ.ުއަދިުދިގުމުއްދަތައްގޮތުންުތަފާތުުދިރާސާުމަސައްކަތްތަކެއް
ގަންނަުސަރަޙައްދުު ފާނަު ދެނެގަތުމަށްު އަދިުސައިޒްު ާބވަތްތައްު ފާނައިގެު ޭބނޭު އާންމުކޮށްު ރޭވިގެންު

 މަސްވެރިކަމުގައިުނެގޭުފާނައިގެުމައުޞޫމާތުުއެއްކުރެވެއެވެ.ުތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުމަސްވެރިކަމުގެުއަދިު

ފިޝަރ  ސަސްޓެއިނަަބލްު ޭބންކްގެު ވޯލްޑްު ދަށުންުމިގޮތުންު ޕްރޮޖެކްޓްގެު ޑިވެލޮޕްމަންޓްު ރިސޯސްު ޒްު
ަބދަލުުދެނެގަތުމެގެގޮތުންުރާއްޖޭގެު ރާއްޖެއިންުއާންމުގޮތެއްގައިުޭބނޭުފާނައިގެުސައިޒްތަކަށްުއަންނަު

ގަންނަު ފާނަު ވެސަލްތަކުގައިު ކަލެކްޓަރު ކޮށިތަކާއިު ފާނަު އަޅައިފައިވާު ސަރަހައްދުތަކުގައިު އެކިު

ކޮށްުފާނައިގެުސައިޒްުސާމްޕްލިންގްުޕްރޮގްރާމްުގެުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވިުސަރަޙައްދުތަކަށްުޒިޔާރަތް
ުއެއްކުރަު ުމައުލޫމާތު ުފެށުނެވެމަސްވެރިކަމުގެ ުބޭނޭނެުން ުފާނަ ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުޤަވާއިދުގައި ުއިތުރުން ުމ ގެ .

އޮފްުފިޝަރ  ކުރުމަށްުމިނިސްޓްރ ު އެކްސްޕޯޓްުކުރެވޭނެުސައިޒްުލިމިޓްތައްުމުރާޖާު ޒްުމެރިންުއަދިު

ރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުއަށްުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،ުމެޗޫރިޓ ުސްޓަޑ ު
ާބވަތުގެުއިތުރުންުފާނަުމަސްވެރިކަމުގައިުޓާގެޓްުކުރެވޭުމުހިންމުުއެހެނިހެނ4ުުުްފުރިހަމަުކުރެވިފައިވާުު

ރިޔަށްުގެންދެވުނެވެ.ުއަދިުފާނަުމަސްވެރިކަމުގެުާބވަތްތަކުގެުފާނައިގެުމެޗޫރިޓ ުސްޓަޑ ގެުމަސައްކަތްުކު
ުު ކުރެވިފައިވާ ހިމާއަތްު ދަށުންު ރޭވުނ5ުުުުޤަވާއިދުގެު ކުރުމަށްު މޮނިޓަރު ދިގުމުއްދަތައްު ސަރަޙައްދުު

ުދަށުން،ުު ުތެރެއިނ2ުުުްުމަސައްކަތްތަކުގެ ުމ ގެ ުމުއްދަތަކަށް، ުދުވަހުގެ ުމޮނިޓަރިންގްގ1ުުުެއަހަރު ސަރަޙައްދުގެ
ވަނަުއަހަރުުފެށިފައެވެ.ުއަދިުއެހެންުސަރަޙައްދުތަކުގެުމަސައްކަތްުފެށުމަށ2020ުުުްމަސައްކަތްުވަނ ުު

ުއަންނަނ ުތައްޔާރުވަމުންނެވެ.ުު

19ު-ފާނަުޖަމާވާުސަރަޙައްދުުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުފިޔަވާުއެހެނިހެންުމަސައްކަތްތައް،ުކޯވިޑް
ގައިުހުޅުމާލ2021ުުުެޅުވާލެވުމުންުޑިސެމްަބރުުގެުސަަބުބންުމެދުކެނޑުމަށްފަހުުދަތުރުފަތުރުުކުރުމަށްުހު

ފަޅުތެރޭގައިުޤާއިމްުކުރެވިފައިވާުފާނަކޮށިތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުބުނެވިދިޔަުފާނަުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސުާު

 މަސައްކަތްތައްުއަލުންުވަނ ުފަށައިގަނެވިފައެވެ.ު

ރާސުާުމުނިފޫހިުފިލުވުމަށްުކުރާުމަސްވެރިކަމުގެު)ރެކްރިއޭޝަނަލްުފިޝަރ ޒް(ުދިު 
ުމަސައްކަތްތައްު

ފިޝަރ ޒް ރެކްރިއޭޝަނަލްު ނުވަތަު މަސްވެރިކަން،ު ކުރާު ފިލުވުމަށްު ރާއްޖޭގައިުމުނިފޫހިު ގޮތިގައިު ގެު
ުު ވަނަުއަހަރަށ2021ުް ކުރެވެމުންދާުމަސްވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުދެނެގަތުމަށްުއޮްބޒާވަރުދަތުރުތަކެއް
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ފައިވާުހާލަތާއިުގުޅިގެންުދަތުރުފަތުރުުކުރުންުގެުސަަބުބންުދިމާވ19ުުެ-ރޭވިފައިުވ ުނަމަވެސްުކޯވިޑް
ދަތުރުތަކުންު އޮްބޒާވާރު ފަސްކުރެވިފައެވެ.ު ވަނ ު މަސައްކަތްތައްު މިު މެދުކަނޑާލާފައިވުމުންު

އަދިުދަތުރުގެުމައުލޫމާތުުހިމެނޭު ާބނާުމަހުގެުމިންވަރު،ު ާބވަތްތައް،ު ާބނާުމަހުގެު މަސްވެރިކަމުގައިު
ުނ ުތައްޔާރުުކުރެވިފައެވެ.ުުގޮތަށްުސާރވޭކުރުމަށްުމިހާރުުވަ

ުު  ހުއިފިލަނޑާުގެުމަސްވެރކަމާއިުގުޅޭުދިރާސާު 
ގައިުފެށިފައިވ2020ުުުާހުއިފިލަނޑާގެުމަސްވެރިކަންުރާއްޖޭގައިުހިނގަމުންދާގޮތުގެުމައުލޫމާތުުނެގުމުގަށުްު

ުު ކޯވިޑ2021ުުްމަސައްކަތް 19ުުުު-އަހަރުު ގުޅިގެން ކުރިމަތިވިުހާލަތާއިު މެދުކެނޑުމަށްފަހުުުގެުސަަބުބންު
ރަށުގައިު އެު ދަތުރުގައިު ކުރެވުނުު އަށްު މަޑުއްވަރިު ރ.ު ފެށިފައެވެ.ު އަލުންު ވަނ ު މަހުގައިު އޮކްޓޯަބރު

މަސްވެރިކަންުކުރެވޭުގޮތާއިުުު،ހަރަކާތްތެރިވާުހުއިފިލަނޑާގެުމަސްވެރިކަންުކުރާުފަރާތްތަކާުަބއްދަލުކޮށް
މާތުުވަނ ުނެގިފައެވެ.ުމިުަބއްދަލުވުންތަކުންުނެގެމުންދާުމިުމަސްވެރިކަމާއިުގުޅުންހުރިުއެހެނިހެންުމައުލޫ

މަސްވެރިކަންު މިހާރުު އަދިު ގޮތްު އައިު ކުރަމުންު މަސްވެރިކަންު ޒަމާނުއްސުރެު ތެރޭގައިު މައުލޫމާތުގެު

ކުރުމުގައިުއައިސްފައިވާުަބދަލުތައް،ުމަސްވެރިކަމުގާުނެގޭުހުއިފިލަނޑާގެުާބވަތްތައްުއަދިުމަސްވެރިކަންު

ުއައިއްސުރެުނެގޭުާބވަތްތަކަށްުއައިސްފައިވާުަބދަލުތައްުހިމެނެއެވެ.ުުފެށިގެންު

 ކޮރަލްުސެޓެލްމަންޓްުއެންޑްުރެކްރޫޓްމަންޓްުދިރާސާކުރުންު 
ދިރާސާުކ.ުއަތޮޅުގައިުޕައިލެޓްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގެންދެވުނެއެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގެުދަށުންު

ސައިޓެއްގައިުފެްބރުއަރ /މާރޗްުއަދިުއޯގަސްޓް/ސެޕްޓެމްަބރގައިުސެޓެލްމަންޓްުޕްލޭޓްުޖަހާުބަދަލުކޮށ5ުުުް
ުސައިޓެއްގައިުސެޓެލްމަންޓްުޕްލޭޓްުސަރވޭތަކެއްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުއޯގަސްޓް/ސެޕްޓެމްަބރުގައިުއިތުރުު

ގައިުނެގުނުުޕްލޭޓްތަކުގައިުގާުއަދިުމުރަކަުޖެހިުމަންވަރ2021ުުޖަހާުފަރުުަބލާުދިރާސާކުރެވުނެވެ.ުު

ުމިހާރުުދަނ ުހޯދާުެބލުމުގުުމަސައްކަތްުކުރަމުންނެވެ.ު

ުމައިކްރޯުޕްލާސްޓިކްުދިރާސާުކުރުންު 
ޕްރޮގް ހިންގިު ސަރުކާރުންު ވިލާތުގެު ދިށުންުއިނގިރޭސިު ޕްރޮގްރާމްގެު ކްލިޕްު ކަމަށްު ރާމެއްު

ޕްރޮގްރާމާއިު މިު ު ގާއިމްކުރެވެމުންނެވެ.ު ލެެބއްު މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސްު ދަނ ު އެމް.އެމް.އާރް.އައިގައިު

ސ .ފާ.ސްގެުއެހ ގައިުގްރޭޓާރުމާލެުސަރަހައްދުގެުގޮނޑުދޮށުގައިުމައިކްރޯޕްލާސްޓިކްުހުރިުމިންވަރުު
ކުރެވުނެވެ.ުމިުދަތުރުތަކުގައިުވިލިމާލެ،ުހުޅުމާލެުއަދިުތިލަފުށ ގެުގޮނޑުދޮށުންުުުދެނެގަތުމަށްުދަތުރުތަކެއް

ުސެޑިމަންޓްުސާންމްޕަލްނަގާުއިރޭސ ުވިލާތައްުޓެސްޓްުކުރަންވަނ ުފޮނުވިފައެވެ.ުުުު
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ުކޮރަލްުޑާޓާުބޭސްު 13.2
ކުރުމަރުމަށްުކުރެވިދާނެުކަންތަކުގެުުކޮރަލްުޑޭޓާުޭބސްުޭބނުންުކުރުމުގައިުހުރިުއުނދަގޫތަކާއިުއިތުރަށްުހަރުދަނާުު

އަދިުމައުލޫމާތުު މަޝްވަރާތަކުގެުއަލ ގައިުކޮރަލްުޑޭޓާުޭބސްުއަލުންުހަދާުފަރުމާކުރުމުގެުމަސައްކަތްވަނ ުފެށިފައެވެ.
ގޫގަލްު ވަނ ު ޭބސްއެއްު ޑޭޓާު ކޮރަލްު ވަގަތ ު ގެންދިޔުމަށްޓަކައިު ކުރިޔަށްު މެދުނުކެނޑިު ރައްކަކުރުންު އެއްކޮށްު

)ސައިޓްސް ތައްޔާރުކޮށhttps://sites.google.com/view/coraldatabase/homeުްގައިު ު)

ުހޯސްޓްކޮށްފައެވެ.ު

މ ގެުއިތުރުން،ުޑޭޓާުޭބސްުއަލުންުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްދާތ އާއިުއިކްރ ގެުރެކޮމެންޑޭޝަންސްއާުގުޅިގެނުްު

ނ ުއަޕްޓޭޑްުކުރަމުންނެވެ.ުމިުއަޕްޑޭޓްތަކުގެުނެޝަނަލްުކޮރަލްުރ ފްުމޮނިޓަރިންުފްރޭމްވޯކްގެުޕްރޮޓޮކޯލްތައްުދަ

ުޑްރާފްޓެއްުރިވިޔުކުރުމަށްުރާއްޖެގެުފަރުގެުރިސާރޗްކުރާުޭބފުޅުންނަުޑިސެމްަބރުގައިުފޮނުވޭނެއެވެ.ުު

ުމަސައްކަތްތައްުުުއެހެނިހެންުުކުރެވުނުުުުގުޅޭގޮތުންުުުކަނޑުމަސްވެރިކަމާުުުދިވެހިރާއްޖޭގެު 13.3

ުޕްރޮޖެކްޓްުޖެރުންޑިއޯު  
އިންޑިއާުކަނޑުގެުކަޅުިބލަމަސް،ުރ ނދޫއުރަހަުކަންނެލި،ުލޯޮބޑުކަންނެލި،ުތުންގަނޑުުހިަބރުުއަދިުމިއ ުު

ްބލޫޝާރކްުގެުަބއޮލޮޖިކަލްުސާމްޕަލްުނަގައިުއެުާބވަތްތަކުގެުއުމުރު،ުހެދިޮބޑުވުންުއަދިުވިހައިއާލާވުމާއިު
ޕް މިު ޕްރޮޖެކްޓްއެކެވެ.ު ކުރުމުގެު ދިރާސާު ދެނެގަނެު މައުލޫމަތުު އިންުގުޅޭު އެފް.އޯ.އޯު ރޮޖެކްޓްއަކިު

އިސްކޮށްު ޕްރޮޖެކްޓުގައިު މިު މަސައްކަތެކެވެ.ު ދިޔަު ކުރިއަށްު ހުޅުވާލައިގެންު ިބޑަށްު ފައިސާދ ގެން،ު
ކޮމަންވެލްތްުސައިންޓިފިކްު އޮސްޓްރޭލިއާގެު އާއިު ފައުންޑޭޝަންު އަޒްޓ ު ގެު ހަރަކާތްތެރިވ ުސްޕެއިންު

އޯރގަނައި ރިސަރޗްު އިންޑަސްޓްރިއަލްު ޕާކިސްތާން،ުުއެންޑްު އިތުރުން،ު ރާއްޖޭގެު އެވެ.ު ޒޭޝަންު
މިު ަބއިވެރިވެއެވެ.ު ޕްރޮޖެކްޓުގައިު މިު އެފްރިކާވެސްު ސައުތްު އަދިު ސ ޝެލްސްު އިންޑޮނޭޝިއާ،ު

ުޕްރޮޖެކްޓުގައިުރާއްޖޭގެުދައުރަކ ުމިކަމަށްުބޭނުންވާުސާމްޕަލްތައްުނެގުމެވެ.

ުދަުއިންޑިއަންުއޯޝަންުޕޮޕިއުލޭޝަންުސްޓްރަކްޗަރުއޮފްުޓްރޮޕިކަލްުޓޫނާސްުއިނުްު 
ރިސަރޗުްު އިންޑަސްޓްރިއަލްު އެންޑްު ސައިންޓިފިކްު ކޮމަންވެލްތްު އޮސްޓްރޭލިއާގެު ޕްރޮޖެކްޓްއަކ ު މިު
އޯރގަނައިޒޭޝަންު)ސ .އެސް.އާރ.އައި.އޯ(ުއިންުއިސްނަގައިގެން،ުއިންޑިއާުކަނޑުގެުކަޅުިބލަމަހާއި،ު

ޕޮޕިއުލޭޝަ ލޯޮބޑުކަންނެލ ގެު އަދިު ކަންނެލިު ހިންގޭުރ ނދޫއުރަހަު ދެނެގަތުމަށްު ސްޓްރަކްޗަރު ންު

ނަގައި ސާމްޕަލްު ޓިސޫު ާބވަތުންު ތިންު މިު ޕްރޮޖެކްޓުގައިު މިު ސްޓަޑ ތައްު،  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.ު ޖެނެޓިކްު

ުހެދުމަށްުއޮސްޓްރޭލިއާއަށްުފޮނުވޭނެއެވެ.
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ުކަނޑުގެުމާހައުލ ުނިޒާމާއިު)އ ކޯސިސްޓަމްސް(ުގުޅޭުދިރާސާުމަސައްކަތްު 13.4
 

ނިޒާމަށްުމުހިއްމުުދިރުންތަކުގުެުނެތުިު ❖ ހިނގައިދާނޭުކަމުގެުބަރުހ ވެފައިވާުބާވަތްތަކާއި،ުމަސްވެރިކަމުގައިުނުހިމެނޭުމާހައުލު 
ުދިރާސާުމަސައްކަތްު

މޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްުއާއިުޔުނިވަރސިޓ ުއޮފްުކޯޕަންހޭގަންުގުޅިގެންުމޯފޮލޮޖިކަލްުއަދިު

ސައްކަތްތަކެއްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުމަށްޓަކައިުހުވަދޫުއަތޮޅުގެުފަރުތަކުގައިުދިރިއުޅޭުކުދުިުމޮލެކިއުލަރުރިސާރޗްުމަު
މަސްމަހާމެއްސާއިުފަނިފަކުސާުއަދިުމައިކަށިުނުހުންނަުާބވަތްތަކުގެުސްޕެސިމަންުކަލެކްޓްުކުރުމާއިުއ .ޑ .އެން.އޭު

ުސާމްޕްލްުނެގުނެވެ.ު

 ފަރުތައްުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްު 13.5
ުު 1998ުުރާއްޖެގައި މޮނިޓަކުރާ ދާއިމ ުގޮތެއްގައިު ކޮށްފައިވާު ސައިޓާއ3ުުުިުވަނަުއަހަރުުހދ.ުއަތޮޅުގައިުގާއިމްު

ު)ކޭލަކުނު،ުކުޑަުމުރައިދ3ުުުޫ)ހޮނޑާފުށި،ުފިނޭ،ުއަދިުހިރިމަރަދޫ(ުމިުޕްރޮގްރާމަށްުއަލަށްުއިތުރުކުރޭވުޭު ސައިޓެއް

އެވެ.ުުއެއްފަރެއްގައިުއަންނަުބަދަލުތައްުދެނެގަތުމަށްުމިއިންުއަދިުވައިކަރަމުރައިދޫ(ުަބލާުދިރާސާުކުރެވިގެންުދިޔަ

ުސްޓޭޝަންވަނ ުގާއިމްުކުރެވިފައެވެ.3ުކޮންމެުސައިޓެއްގައިު

މޮނިޓަރިންުސައިޓެއްުު ގްރޭޓާރުމާލެުސަރަހައްދުުހާލަތުުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރަސްފަންނުުސަރަހައްދުގައިުދާއިމު 

ުުދިރަސާކުރެވުނެވެ.ުުުގާއިމްކޮށްުއެުސަރަހައްދުގެުފަރުުަބލާ

ވަނަުއަހަރުުއައްޑ ުއަތޮޅުގައ1998ުިމ ގެުއިތުރުންުނޫރާއްޖެުއަދިުްބލޫުޕްރޮސްޕެރިޓ ުޕްރޮގްރާމްގެުއެހ ޢާއިުއެކުުު

ުކޯއްޓޭ،ުގަން،ުވިލިންގިލި(ުަބލާުފާސްކުރެވުނެއެވެ.-ސައިޓްު)ހިތަދ3ުޫގާއިމްުކޮށްފައިވާު
 

ހަލާކުވަމުންދާުފަރުތައްުރިހެބިލިޓޭޓްުކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްު)ކޮރަލުްުހަލާކުވެފައިވާުއަދުިު 13.6
ުރ ފްުރިހެބިލިޓޭޝަންުއެންޑްުރިސްޓޮރޭޝަންުޕްރޮގްރާމްު(

 ހަލާކުވެފައިވާުއަދިުހަލާކުވަމުންދާުފަރުތައްުރިހިބިލިޓޭޓްުކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްު 
ުކުރިޔަށްުުުމަސައްކަތްވަނ ުުނެގުމުގެުުމާތުމައުލޫުުަބލެހެއްޓުމާއިުުނާސާރ ުުގާއިމްކުރެވިފައިވާުުމަނިޔަފުށ ގައި

ުުގެންގޮސްފައެވެ ުުމިުުުސަަބުބންވަނު ުުފުރަބަންދުގެުުޕެންޑެމިކާއ19ުުި-ކޯވިޑްުުއެއްފަދައިންުުއ2020ާ.
ުމަޑުޖެހުމަށްފަފުުުުމި.ުުއައިސްފައެވެުުދެމެދުުުޢާުުޖުލައިުުއަދިުުމެއިުުމަޑުޖެހުމެއްުުމަސްދުވަހުގ3ުުެުުމަސައްކަތައް
ުމަނިޔަފުށިުުގުޅިގެންުުމައްސައްކަތާުުމި.ުުގެންދިޔައެވެުުކުރިޔަށްުުފަށައިގެންުުއަލުންުުމަސައްކަތްުުއޯގަސްޓުގައި

ު ގެންގޮސްފައެވެުކުރިޔަށްުފަހުކޮޅުުނޮވެމްަބރުވަނ ުދިރާސާުއަހަރ ުފަރުގެ
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ުކުރިޔަށްުުުވަނ ުުމަސައްކަތްވެސްުުމަޝްވަރާތަކާއިުުއަންނަުުކުރެވެމުންުުއެކުުުުއާއިުުއޯ.އާރ.އައި.އެސް.ސ 
ުުގެންގޮސްފައެވެ "ފެށިފައެވެުުސ ރ ސްވަނ ުުުވޯކްޝޮޕްުުުރާވަންފެށިުުގައ2020ިުުތެރޭގައިުުމ ގެ. ުކޮރަލް.ު

ުއޮންލައިންކޮށްުުމަހުގައިުުޖޫންުުވޯކްޝޮޕްުުފުރަތަމަުުސ ރ ސްގެުުމިުުކުރިޔަށްދާުުނަމުންުުސ ރ ސްގެ"ުުލާވޭ
ުުޭބއްވުނެވެ ުުޭބއްވުނެވެުުއޮންލައިންކޮށްުުއޮކްޓޯަބރުގައިުުވޯކްޝޮޕްުުދެވަނަުުއަދި. ުވޯކްޝޮޕްތަކުގައިުުުމިު.
ުޓ ޗަރުންުުުއަދިުުދަރިވަރުންުުއޯތަކުން،.ުޖ .އެންުުަބޔޮލޮޖިސްޓުން،ުުމެރިންުރިސޯޓްުުމަވައްޒަފުން،ުުސަރުކާރު

ުޭބއްވުމަށްުުމަނިޔަފުށ ގައިުުގައ2022ިުުވޯކްޝޮޕްުުުހުފަުުއަދިުުުވަނ3ަުުސ ރ ސްގެުުމި.ުުަބއިވެރިވެފައެވެުުވަނ 

ުކުރިޔަށެވެުދަނ ުމިހާރުުމަސައްކަތްުރޭވުމުގެ

ުޕްރޮޓޮކޯލްއެއްުުުމޮނިޓާރކުރުުުގޮތަކަށްުުއެއްުުރާއްޖެގައިުުމަސައްކަތްުުއާލާކުރުމުގެުުފަރުތައްުުރާއްޖެގައި

ުކުރިޔަށްުުސެންޓަރާއެކުުުއެޑިއުކޭޝަންުުހަޔަރުުއެންޑްުުރިސާރޗްުުމެރިންުުމަސައްކަތްުުތައްޔާރުކުމުގެ

ު   ޔުކުރަމުންނެވެރިވިުދަނ ުތައްޔާރުކުރެވިުޑްރާފްޓެއްުޕްރޮޓޮކޯލްގެުމިުއަދި.ުގެންގޮސްފައެވެ
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ުމެރިކަލްޗަރުގުޅޭުމަސައްކަތްތައްު 13.7

ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންު  އެންޑްު ޓްރެއިނިންގު މެރިކަލްޗަރު ފެސިލިޓ އެއުްުުުމަނިޔަފުށ ގައިު
ުޤާއިމްކުރުންު

އެންޑްުު ޓްރޭނިންު މެރިކަލްޗަރު ގާއިމުކުރުމަކު މަނިޔަފުށ ގައިު ފެސިލިޓ އެއްު ޑިމޮންސްޓްރޭޝަންު
ސްޓްރަޓެޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭނުގައިުހިމެނޭުމެރިކަލްޗަރުއިންޑަސްޓްރ އެއްުގާއިމުކޮށް،ުކަނޑުންުލިޭބު
އެކްއަކަލްޗަރއަށްު އާއްމުންު ދަށުން،ު ސިޔާސަތުގެު ކުޑަކުރުމުގެު ަބރޯސާވުންު ސްޓްކަށްު ދިރޭު

ތަ ސްޓްރަޓެޖު  ދަށުންުުުންފ ޒުއަހުލުވެރިކުރުވުމުގެު މިހަރަކާތުގެު ހަރަކާތެކެވެ.ު ހިންގޭު ކުރުމަށްޓަކައިު

ުވަނަުއަހަރުުކުރެވުނެވެ.2021ުުުުތިރ ގައިވާުމަސައްކަތްތައްު

ުއުމްރާނ ުތަރައްޤ ގެުމަސައްކަތްތައްު 
ގޮތުގައިު މަރުކަޒެއްގެު އުނގަންނައިދޭު ހުނަރުތައްު މެރިކަލްޗަރގެު ކޮށް،ު ދިރާސާތައްު މެރިކަލްޗަރު
މަނިޔަފުށ ގައިު"މެރިކަލްޗަރުޓްރެއިނިންގުއެންޑްުޑިމޮންސްޓްރޭޝަންުފެސިލިޓ އެއް"ުގާއިމުކުރުމުގެު

ސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުވަރލްޑްުޭބންކުގެުއެހ ގައިުހިންގާުސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯުމަސައްކަތް،ުު
ުު ވަނަުއަހަރުުކުރެވުނެވެ.ުުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުމިމަސައްކަތްތައްުވަނ 2120ުުުޕްރޮޖެކްޓުގެުދަށުން

ނިމިފައެވެ.ުުމިފެސިލިޓ ގައިުހިމެނޭުަބއިތަކަކ ުމުވައްޒަފުންނާއިުޒިޔާރަތްުކުރާުފަރާތްތައްުތިޭބުގެ،ު
،ުގުދަން،ުްބރޫޑްސްޓޮކްުގެންގުޅޭުފެސިލިޓ ުު،ހައުސްމިސްކިތް،ުުލެބޯޓްރ ު،ުދިރޭުކާނާުއާލާކުރާުގްރ ން

ުމިއެވެ.ުު

ނަރުދަމާުނިޒާމުުމިހާރަށްވުރެުރަނގަޅުކުރުމުގެުމަސައްކަތްު،ުމަނިޔަފުށ ގެުކަރަންޓާއިުފެނުގެުވިއުގައާއި
އަހަރުުނިމުނުުއިރުުދަނ ުކުރަމުންނެވެ.ުމ ގެުއިތުރަށްުމަނިޔަފުށ ގެުމަސައްކަތްތައްުފުޅާކުރުމަށްޓަކައިު
ރަށުގެުިބންުހިއްކުމާއިުރަށުގެގެުގޮނޑުދޮށްުހިމާޔަތްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުވަނ ު

ުފެށިފައެވެ.ު

ުފާނަުއާލާުކުރުމުގެުދިރާސާު 
ރާއްޖޭގައިުފުޅާުދާއިރާއެއްގައިުއާލާކުރެވިދާނޭުާބވަތެއްކަމަށްވާުކަސްފާނަުއާލާކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކެއްު

އަހަރ2021ުުު ުުވަނަު ތެރޭގައި ުުގެު މަސައްކަތްތަކުގެުވެސް ކުރެވުނުު މިގޮތުންު ގެންދެވުނެވެ.ު ކުރިއަށްު
މޫދުގައިު ގެންގުޅުމަށްު މިތަކެތިު ގަނެ،ު )ްބރޫޑްސްޓޮކް(ު ފާނަު މައިު ބޭނުންކުރާު ވިއްސުމަށްު ތެރޭގައި،ު

ކުތަކުގައިުއަޅާފައިވާުކޮށްޓަށްުހާނުވައި،ުފާނަުިބސްުދޫކުރާުމޫސުމުގައިުިބސްުނަގައިގެންުއެއްގަމުުޓޭން
ުޮބޑެތިުކުރެވުނެވެ.ުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުމަނިޔަފުށިގައިުމިހާރުކުރެވެނ ުފުޅާުދާއިރާއެއްގައިުގެންގުޅެ

ުކުދިުފާނަުއުފެއްދުނުގެުމަސައްކަތެވެ.
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ުދިރޭުކާނާުއާލާކުރުންު 
ކާނާުއާލާކުރުމުގެުމަނިޔަފުށ ގައިުވިއްސާުާބވަތްތަކުގެުހަޔާތުގެުފުރަތަމަުމަރުހަލާތަކުގައިުބޭނުންވާުދިރުޭު

ުު 2021ުުުުމަސައްކަތްތައްވެސް މިގޮތުން ގެންދެވުނެވެ.ު ކުރިއަށްު އަހަރުގައިވެސްު ާބވަތެއްގ4ުުުެވަނަު

މަނިޔަފުށ ގައިު ދާއިރާއެއްގައިު ފުޅާު ރޮޓިފަރު ާބވަތެއްކަމަށްވާު ޒޫޕްލެންކްޓަންގެު ފައިޓޯޕްލެންކްޓަނާއި،ު
ތްތައްުފަށައިގަންނަުފަރާތްތަކަށް،ުފަސޭހަުގޮތަކަށްުއާލާކުރެވެއެވެ.ުމ ގެުއިތުރުން،ުމެރިކަލްޗަރުމަސައްކަ

ުވެ.ުުލެހެއްޓުނެދިރޭުކާނާުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،ުދިރޭުކާނާގެުާބވަތްތަކުގެުސްޓޮކްުެބ

ދައްކުވައިުދިނުންު  ުތަމްތ ނުުދިނުމާއިުޓެކްނޮލޮޖު 
ންދ ،ުމެރިކަލްޗަރުުސްޓްރަޓެޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭނުގައިުރާވާފައިވާުގޮތުގެުމަތ ންުމެރިކަލްޗަރުޓްރޭނި

ޓެކޮނޮލަޖ ުއާއްމުުފަރާތްތަކަށްުދައްކުވައިުދިނުމަށްޓަކައިުމަނިޔަފުށ ުވަނ ުތައްޔާރުވެފައެވެ.ުމިގޮތުންު
ކާނާުއާލާކުރާު ދިރޭު ު، ލެބޯޓްރ ު ު މިސްކިތް،ު ގެ،ު ތިޭބު ކުރާުފަރާތްތައްު ޒިޔާރަތްު މުވައްޒަފުންނާއިު

ސިލިޓ ުވަނ ުހެދިފައެވެ.ުކަސްފާނަުއާލާކުރުމުގެުހުރިހާުގުދަން،ުްބރޫޑްސްޓޮކްުގެންގުޅޭުފެުު،ގްރ ންހައުސް
މަރުހަލާތަކެއްުމަނިޔަފުށިންުމިހާރުުފެންނާނެވެ.ުތަމްރ ނުުދިނުމަށްޓަކައިުބޭނުންވާުފޮތްތަކާއިުއެހެންު

ުގައިުފެށޭނެއެވެ.2022ުވަސ ލަތްތައްުވަނ ުހޯދިފައެވެ.ުތަމްރ ނުުދިނުންު

 ހެޗަރ އެއްުޤާއިމްކުރުންުމާނާގަލާގައިުމެރިކަލްޗަރުކުރާު 
ހިމެނޭު ޕްލޭނުގައިު އެކްޝަންު ސްޓްރަޓެޖިކްު ގާއިމުކުރުމަކ ު މާނާގަލާގައިު ހެޗަރ އެއްު މެރިކަލްޗަކުރާު

ކުޑަކުރުމުގެު ަބރޯސާވުންު ސްޓްކަށްު ދިރޭު ލިޭބު ކަނޑުންު ގާއިމުކޮށް،ު އިންޑަސްޓްރ އެއްު މެރިކަލްޗަރު
ުތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައިުސިޔާސަތުގެުދަށުން،ުއާއްމުންުއެކްއަކަލްޗަރއަށްުއަހުލުވެރިކުރުވުމުގެުސްޓް ރަޓެޖ 

ުވަނަުއަހަރުުކުރެވުނެވެ.2021ުުުހިންގޭުހަރަކާތެކެވެ.ުމިހަރަކާތުގެުދަށުންުތިރ ގައިވާުމަސައްކަތްތައްު

ުއުމްރާނ ުތަރައްޤ ގެުމަސައްކަތްު 
ދިރުންު ޅަު ާބވަތްތަކުގެު ކަނޑައެޅޭު މަގުފަހިކުރުމަށް،ު ކުރުންު މެރިކަލްޗަރު ދާއިރާއެއްގައިު ފުޅާު

މަސައްކަތްތައްުއާންމު ގާއިމުކުރުމުގެު ހެޗަރ އެއްު އުފައްދާނޭު މިތަކެތިު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،ު ންނަށްު

ވަނަުއަހަރުުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުދެުފިޔަވައްސަށްުަބހާލެވިގެންުކުރިއަށްުގެންދާުމިހެޗަރ ގ2021ުުުެ
އްުިބނާކުރުމުގެުމަސައްކަތްުުފުރަތަމަުފިޔަވަހ ގެުދަށުން،ުހެޗަރ އަށްުބޭނުންވާުއެންސިލަރ ުފެސިލިޓ ތަ

އެސް.ޖޭުކޮންސްޓްރަކްޝަނާއިުހަވާލުކޮށްގެންުކުރެވުނެވެ.ުުުމިުކޮންޓްރެކްޓްގެުދަށުން،ުނެރުުކަނޑައި،ު

ހަދައި ުު،  ޖެޓ ު ދިރިއުޅުމަށް މުނިފޫހިފިލުވުމަށ2ުުުްމުވައްޒަފުންު މުވައްޒަފުންު އިމާރާތަކާއިު ފަންގިފިލާގެު
އޮފ ހާު އިމާރާތަކާއިު އިމާރާތްުޚާއްސަކުރެވޭު ހުންނަު ޕްލާންޓްު އާރ.އޯު އިންޖ ނުގެއާއިު މިސްކިތާއިު އިު

ިބނާކުރެވ2021ުޭ މާނާގަލާގައިު ދަށުން،ު ކޮންޓްރެކްޓްގެު މިު އިތުރުންު މ ގެު ިބނާކުރެވޭނެއެވެ.ު ގައިު

ުގައިުގާއިމުކުރެވުނެވެ.2021ުުއެންސިލަރ ުފެސިލިޓ ތަކަށްުފެނާއިުކަރަންޓުުގުޅުވައިދޭުވިއުގަުފަރުމާކޮށުްު
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ޝްރޫއުގެުދެވަނަުފިޔަވަހިުކަމަށްވާުހެޗަރ ުހެދުމުގެުމަސައްކަތްތައްުުކުރާނޭުފަރާތެއްުހޯދުމަށްުމިުމަ
ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުވަނ ުފިނޭންސުުމިނިސްޓްރ ުމެދުވެރިުކޮށްުއިއުލާނުުކުރެވިފައެވެ.2021ުުު

ުމަޖެހިފައެވެ.ުުމަނާގަލާުހެޗަރ ގައިުފާނައާއި،ުހުއިފިލަނޑަޔާއި،ުޭބންގުުއާލާކުރުމަށްުވަނ ުހަ

ސްޓްރަޓެޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭނުގައިުރާވާފައިވާުގޮތުގެުމަތ ންުރާއްޖޭގެުކަންކޮޅުުތަކުގައިުމެރިކަލްޗަރު

ހެޗަރ ުގާއިމުކޮށް،ުފާނައާއިުހުއިފިލަނޑާުޮބޑުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއާއްމުުރައްޔިތުންުކުރުމަށް،ުމާނާގަލާު

ުހެޗަރ ގެުސަަބުބންުމަގުފަހިވާނެއެވެ.ު

ުލޭގައިުއެކުއެޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތްުފެސިލިޓ ުހިންގުންުހުޅުމާު 13.8
ހުޅުލޭގައިުއެކްއަޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތްުފެސިލިޓ އެއްުގާއިމުކުރުމަކ ުސްޓްރަޓެޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭނުގައިުހިމެނޭު
މެރިކަލްޗަރުއިންޑަސްޓްރ އެއްުގާއިމުކޮށް،ުކަނޑުންުލިޭބުދިރޭުސްޓްކަށްުަބރޯސާވުންުކުޑަކުރުމުގެުސިޔާސަތުގުެު

އެކްއަޓި ފަރާތްތަކަށްު އެކްއަރކަލްޗަރކުރާު ސްޓްރަޓެޖ ުދަށުން،ު ދިނުމުގެު ސާރވިސްު ހެލްތްު އެނިމަލްު ކްު
ުު ވަނަުއަހަރ2021ުުުުުތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައިުހިންގޭުހަރަކާތެކެވެ.ުމިހަރަކާތުގެުދަށުންުތިރ ގައިވާުމަސައްކަތްތައް

ުކުރެވުނެވެ.ުު

 އެކުއެޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތްުފެސިލިޓ ުބިނާކުރުންު 
ރާއް ދިރުންު ކަނޑުގެު ބޭނުމަށްު ގުދުރަތ ުމެރިކަލްޗަރު ރައްޖޭގެު ސަަބުބންު އެތެރެކުރުމުގެު ޖެއަށްު

މާހައުލަށާއި،ުއެމާހައުލުގައިުއުޅޭުދިރުންތަކަށްުކޮށްފާނޭުނޭދެވޭުއަސަރުުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،ުއެތެރެކުރެވޭު

ފަންގިފިލައަށްުިބނާކުރެވިފައިވާުމ3ުުުިދިރުންުކަރަންޓ ންުކުރާނޭުފެސިލިޓ އެއްުވަނ ުިބނާކުރެވިފައެވެ.ުު

ޓޭންކާއި،ުމިުސިސްޓަމަށ5ުުުްޓަނުގ5ުުުެުރާއްޖެުއެތެރެކުރެވޭުދިރުންުކަރަންޓ ންުކުރުމަށުްު،  ޓ ގައިފެސިލި
ުު ޓޭންކ3ުުުުބޭނުންވާުމޫދުލޮނުުފިލްޓަރުކުރާނޭުނިޒާމަކާއި،ުފިލްޓަރުކުރެވޭުމޫދުުލޮނުުރައްކާކުރާނޭ

މިންވަރަކަށްުސާފުކޮށް،ުުުުިބމުުއަޑ ގައިުހެދިފައިވެއެވެ.ުއަދިުޓޭންކުތަކުންުޭބރުކުރާުލޮނުުއެކަށ ގެންވާ

ުޓޭންކުުިބމުުއަޑ ގައިުހެދިފައިުވެއެވެ.3ުުުޓްރ ޓްުކުރުމަށްު

ކުރާނޭު ޑައެގްނޯޒްު ަބލިަބލިު ޖެހޭު ާބވަތަތަކަށްު އާލާކުރާު ރާއްޖޭގައިު ާބވަތްތަކަށާއިު ކުރެވޭު ކަރަންޓ ންު
މިގޮތުންުލެޯބޓްރ ތަކަށްުލެބޯޓްރ ތަކެއްުމިފެސިލިޓ ގައިުގާއިމުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުދަނ ުކުރެވެމުންނެވެ.ުު

ުނިމުނުުއިރުުުވަނ ުހޯދާފައެވެ.2021ުުބޭނުންވާުަބއެއްުއިކްވިޕްމަންޓްު

ުުުއެކުއެޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތުުފެސިލިޓ ުހިންގުންު 
އެކްއަޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތްުފެސިލިޓ ުހިންގުމަށްުފަށައިގަތުގެުމަސައްކަތްުސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒުްު

ުު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހޯދުމާއި،ުރިސޯސަސްު ސާމާނުު މިގޮތުންު ކުރެވެމުންނެވެ.ު ދަނ ު ދަސުންު ޕްރޮޖެކްޓްގެު
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ވަނަުއަހަރުުފެށިގެންުކުރިއަށ2021ުުުްލެޯބޓްރ ތައްުގާއިމުކުރުމާއި،ުމ ހުންުތަމްރ ނުކުރުމުގެުމަސައްކަތުްު

ުއެަބދެއެވެ.

އެކްޝަންުޕްލޭނުގައިުރާވާފައިވާުއެކްއަޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތްުފެސިލިޓ ުހިންގަންުފެށުމުންުސްޓްރަޓެޖިކްުު
ގޮތުގެުމަތ ންުއެކްއަކަލްޗަކުރާުތަންތަނުގެުއެކްއަޓިކްުއެނިމަލްހެލްތުގެުހާލަތުުދެނެގަތުމަށާއި،ުަބލިތަކުންު

ދިރުންު އެތެރެކުރެވޭު ރާއްޖެު ޭބރުންު ކަނޑައެޅުމަށާއި،ު ފިޔަވަޅުތައްު އަޅަންޖެހޭު ސަލާމަތްވުމަށްު

ުންުދާނެއެވެ.ކަރަންޓ ނުކުރުމަށްުމަގުފަހިވެގެ

ުމޫދުުކޮށ ގައިުފާނަުބޮޑުކުރުންު 13.9
އިންޑަސްޓްރ އެއުްު މެރިކަލްޗަރު ހިމެނޭު ޕްލޭނުގައިު އެކްޝަންު ސްޓްރަޓެޖިކްު ޮބޑުކުރުމަކ ު ފާނަު މޫދުކޮށ ގައިު
އާއްމުންު ދަށުން،ު ސިޔާސަތުގެު ކުޑަކުރުމުގެު ަބރޯސާވުންު ސްޓްކަށްު ދިރޭު ލިޭބު ކަނޑުންު ގާއިމުކޮށް،ު

ލުވެރިކުރުވުމުގެުސްޓްރަޓެޖ ުތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައިުހިންގޭުހަރަކާތެކެވެ.ުމިހަރަކާތުގެުދަށުންުުއެކްއަކަލްޗަރއަށްުއަހު

ުވަނަުއަހަރުުކުރެވުނެވެ.2021ުުުުތިރ ގައިވާުމަސައްކަތްތައްު

ުު ފަރާތަކަށްުކޮށްޓާއިުކުދިުފާނައާއިުފާނަުޮބޑުކުރަނ19ުުުްއ.ދުމަހިބަނދޫ،ުއޮމަދޫ،ުދަނގެތި،ުއަދިުދިގުރަށުގެ

ުުބޭނުން ވަނަުއަހަރުުފާނަުޮބޑުކުރުމުގެުމަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.ުމިގޮތުންުއދ.2021ުުުވާުކާނާުފޯރުކޮށްދ ގެންު
ކޮށ ގައިުފާނ4ުުުަކޮށ ގައިުއަދިުދިގުރަށުގައ4ުުުުިދަނގެތ ގައިުު،  ކޮށ ގައ4ުުިއޮމަދޫގައިުުުުު،ކޮށ ގައ7ުުިމަހިަބދޫގައިުު

ުއްުމިހާރވަނ ުވިއްކާލެވިފައެވެ.ޮބޑުކުރެވުމުންުދެއެވެ.ުމަހިބަނދޫގައިުޮބޑުކުރެވުނުުފާނަތަ

މޫދުކޮށ ގައިުފާނަުޮބޑުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުހ.އ،ުހ.ދ،ުމ،ުފ،ުދ،ުއަދިުތުއަތޮޅަށްުފުޅާކުރުމުގެުމަސައްކަތުްު
ވަނަުއަހަރުުފަހުކޮޅުުވަނ ުފަށާފައެވެ.ުމިމަސައްކަތުގެުސަަބުބންުުސްޓްރަޓެޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭނުގައ2021ުުުި

ުުރާއްޖޭގެުކަންކޮޅުތަކުުމެރިކަލްޗަރުފާމުުގާއިމުކުރެވެމުންުދެއެވެ.ރާވާފައިވާުގޮތުގެުމަތ ން

ުރާއްޖެތެރެއަށްުކުރެވުނުުދަތުރުތައްު 13.10
ުޖެނުއަރ 

މަނިޔަފުށ ުފަރުގައިުެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކޮށްުކޮރަލްުފްރެގްމެންޓްސްުހަރުކުރުމުގެު .1

ދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުގައިުމަނިޔަފުއްޓަށ07ުުުުްމަސައްކަތްުކުރުމަށްުޖެނުއަރ ުު
ުު ުުފަރާތުން ުުއެސިސްޓެންޓް ުުއައިމިނަމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލާ މެރިންުތުުއަންގ ލާ،ުއެސިސްޓެންޓް

ުއަްބދުުުަބޔޮލޮޖިސްޓް ުއެސިސްޓެންޓްުهللاު،އަލ ުޝުމައިސް ުއަދި ުއައިޝް، ުރަނ ން ުއައިޝަތު ުއޮފިސަރ ފ ލްޑް
 ރިސާރޗްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުމަރިޔަމްުތުހުފާުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.
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ކޮރަލްުރ ފްުއެކްސްޕެޑިޝަންުގެުލެގް .2 2020ުޖެނުއަރ 9ުުުުގެުދަތުރެއ2ުުުުްުުްބލޫުޕްރޮސްޕެރިޓ ުޖެނުއަރު 
ަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތ ު ގައިުނޯރތްުއައިއެޓޯލްުއަށްުކުރެވުނެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުފަރާތުންު

އައިމިނަތުުއަންގ ލާުއަދިުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލުާުއެސިސްޓެންޓުްު
ުއަލްފާޟިލްުނިޒާމްުއިްބރާހިމްއެވެ.

 

ހުރިހާުއަތޮޅެއްގެުހުޅަނގުުފަރާތުުފަރުތައްުމޮނިޓަރުކުރުމަށްުްބލޫުޕްރޮސްޕެރިޓ ުޖެނުއަރ ުކޮރަލްުރ ފްު .3
ުު 2ުުުުއެކްސްޕެޑިޝަންުގެުލެގް 19ުުުުގެުދަތުރެއް 29ުުުުޖެނުއަރ ުއަދި ގައިުކުރެވުނެވެ.2020ުުުޖެނުއަރ 

އަލްފާ ަބޔޮލޮޖިސްޓްު މެރިންު މިސެންޓަރުގެު ަބއިވެރިވެލެއްވ ު އާމިރު،ުމިދަތުރުގައިު ހަނާު ފާތިމަތުު ޟިލާު

ފ ލްޑްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލްުއަޝްވާގުުهللا،ުއަލ ުޝުމައިސްުއަްބދުުުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްއެސިސްޓެންޓުްު

ަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒުުއަދިުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުު އިސްމާއިލް،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންު
 އަހުމަދުުނަޖ ުބުއެވެު.

 

އިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުޑޭޓާުނެގުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުޖެނުއަރ ުމަނިޔަފުށ ުފަރުގައިުެބހެއްޓިފަ .4
22ުުުު މަނިޔަފުއްޓަށް ުުގައިު ފަރާތުން މިސެންޓަރުގެު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު އޮފިސަރުުދަތުރެއްު ފ ލްޑްު

މެރިންުއައިޝަތުުރަނ ންުއައިޝް،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒު،ުއެސިސްޓެންޓްުު

 އައިމިނަތުުއަންގ ލާުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.ޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލާުަބ

 ފެްބރުއަރ 

ެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކޮށްުޑޭޓާުނެގުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްު .5 މަނިޔަފުށ ުފަރުގައިު
ުު 06ުުުުފެްބރުއަރ  ދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުފަރާތުންުމެރިންުގައިުމަނިޔަފުއްޓަށް

ަބއިވެރިވެުهللاުއަލ ުޝަމައިސްުއަްބދުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުހަނާުއާމިރުުއަދިުއެސިސްޓެންޓުްުަބޔޮލޮޖިސްޓުްު
 ވަޑައިގަތެވެ.

 
ެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކޮށްުޑޭޓާުނެގުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްު .6 މަނިޔަފުށ ުފަރުގައިު

މަނިޔަފުއްޓަށ11ުުުުްފެްބރުއަރ ުު ފަރާތުންުގައިު މިސެންޓަރުގެު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު

ުަބއެސިސްޓެންޓުްު ުއަލްފާޟިލުާުމެރިން ުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޔޮލޮޖިސްޓް ުމެރިން ުއެސިސްޓެންޓް ުއަންގ ލާ، އައިމިނަތު
 މިޝްކާުއަޒްލ ުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒު،ުއެސިސްޓެންޓްު
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1ުސްސަރަހައްދެއްގައިުކޮރަލްުސެޓެލްމަންޓްުޕްލޭޓްުެބހެއްޓުމަށާއިުރެކްރޫޓްމަންޓްުސާވޭުފ4ުޭކ.އަތޮޅުގެު .7
ުު ފެްބރުއަރ  16ުުުުކުރުމަށްު ފަރާތުނ20ުުުްއިން ސެންޓަރުގެު މިު މިދަތުރުގައިު ދަތުތެއްކުރެވުނެވެ.ު އަށްު

ަބއިވެރިވެލެއްވ ުމިސެންޓަރުގެުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރު،ުއެސިސްޓެންޓްު
ަބޔޮލޮޖިސްޓް ަބުުމެރިންު މެރިންު އެސިސްޓެންޓްު ު އަންގ ލާ،ު އަޒުލ ،ުއައިމިނަތުު މިޝްކާު ޔޮލޮޖިސްޓްު

އެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުهللا،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޝުމައިޝްުއަްބދު

 ޝިރާޒުުއަދިުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުނިޒާމްުއިްބރާހިމްުއެވެ.
 

27ުމަނިޔަފުށ ުފަރުގައިުެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުފެްބރުއަރ ުު .8

ުު މަނިޔަފުއްޓަށް ުުގައިު ފަރާތުން މިސެންޓަރުގެު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ުުދަތުރެއްު މެރިންުއެސިސްޓެންޓް

ުު އަލްފާޟިލާ މެަބޔޮލޮޖިސްޓްު އެސިސްޓެންޓްު އަންގ ލާ،ު ޒާނާުޝިރާޒު،ުއައިމިނަތުު ަބޔޮލޮޖިސްޓްު ރިންު

 މިޝްކާުއަޒްލ ުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއެސިސްޓެންޓްު

 މާރޗް

9. ުު ސަރަހައްދެއްގައިުކޮރަލްުސެޓެލްމަންޓްުޕްލޭޓްުެބހެއްޓުމަށާއިުރެކްރޫޓްމަންޓްުސާވޭުފޭސ3ުުުްކ.އަތޮޅުގެ
2ުުުު މާރޗް 2ުުުުކުރުމަށްު ދަތުތެއްކުރެވުނެވެ.4ުުއިން ފަރާތުންުުުއަށްު ސެންޓަރުގެު މިު މިދަތުރުގައިު

ަބއިވެރިވެލެއްވ ުމިސެންޓަރުގެުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރު،ުއެސިސްޓެންޓްު

ަބޔޮލޮޖިސްޓް އަޒުލ ،ުުުމެރިންު މިޝްކާު ަބޔޮލޮޖިސްޓްު މެރިންު އެސިސްޓެންޓްު ު އަންގ ލާ،ު އައިމިނަތުު
ުު ަބޔޮލޮޖިސްޓް މެރިންު އައިޝް،ުއެސިސްޓެންޓްު ރަނ ންު އައިޝަތުު އޮފިސަރު ފ ލްޑްު ޝިރާޒު،ު ޒާނާު

 ރިސާރޗްުއެސިސްޓެންޓްުމަރިޔަމްުތުހުފާުއަދިުމުހައްމަދުުނައްވާފުުޙުސައިންުުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.

 ޖުލައި

އިނ7ުުުްުނެޝަނަލްުކޮރަލްުރ ފްުމޮނިޓަރިންުގެުދަށުންުކ.ުއަތޮޅުގެުފަރުތައްުމޮނިޓަރުކުރުމަށްުޖުލައިުު .10
މެރިންުުުއަށ9ުުް ވަޑައިގަތ ު ަބއިވެރިވެު ފަރާތުންު މިސެންޓަރުގެު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު

ުު މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުހަނާުއާމިރު،ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުނިޒާމްުއިްބރާހިމް،ުއެސިސްޓެންޓް

ޒުުަބއިވެރިވެުއައިމިނަތުުއަންގ ލާ،ުުއަދިުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާުުަބޔޮލޮޖިސްޓް

 ވަޑައިގަތެވެ.
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 އޮގަސްޓް

11. ުު ޓައިލްސްުރިޕްލޭސްމަންޓްުދަތިރެއްުއޮގަސްޓްުުު–1ުުކޮރަލްުސެޓެލްމަންޓްުއެންޑްުރެކްރޫޓްމަންޓްުދަތުރު
30ުުުު 01ުުއިން ފަރާތުންުު ސެންޓަރުގެު މިު މިދަތުރުގައިު ު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު އަށްު ސެޕްޓެމްަބރު

ންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރު،ުއެސިސްޓެންޓްުަބއިވެރިވެލެއްވ ުމިސެންޓަރުގެުމެރި

މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒު،ުފ ލްޑްުއޮފިސަރުއައިޝަތުުރަނ ންުއައިޝް،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންު
ުއަޒުލ ،ުސ ނިއަރު ުމިޝްކާ ުަބޔޮލޮޖިސްޓް ުމެރިން ުއެސިސްޓެންޓް ުޒަރ ރު، ުހަސަން ުއިރުތިޝާމް ަބޔޮލޮޖިސްޓް

 އޮފިސަރުނިޒާމްުއިްބރާހިމްުއެވެ.ުރިސާރޗް

 ސެޕްޓެމްަބރ

ޓައިލްސްުރިޕްލޭސްމަންޓްުދަތުރެއްުސެޕްޓެމްަބރުުު–2ުުކޮރަލްުސެޓެލްމަންޓްުއެންޑްުރެކްރޫޓްމަންޓްުދަތުރުުު .12

07ުުުު 10ުުއިން ފަރާތުންުު ސެންޓަރުގެު މިު މިދަތުރުގައިު ު ކުރެވުނެވެ.ު ދަތުރެއްު އަށްު ސެޕްޓެމްަބރު
ގެުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުހަނާުއާމިރު،ުއެސިސްޓެންޓްުަބއިވެރިވެލެއްވ ުމިސެންޓަރު

މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒު،ުފ ލްޑްުއޮފިސަރުއައިޝަތުުރަނ ންުއައިޝް،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންު

 ަބޔޮލޮޖިސްޓްުއިރުތިޝާމްުހަސަންުޒަރ ރު،ުސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުނިޒާމްުއިްބރާހިމްުއެވެ.

 ރއޮކްޓޯަބ

05ުމަނިޔަފުށ ުފަރުގައިުެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުއޮކްޓޯަބރުު .13
ުު މަނިޔަފުއްޓަށް ުުގައިު ފަރާތުން މިސެންޓަރުގެު މިދަތުރުގައިު ކުރެވުނެވެ.ު ުުދަތުރެއްު މެރިންުއެސިސްޓެންޓް

ުު އަލްފާޟިލާ މެރިންަބޔޮލޮޖިސްޓްު އެސިސްޓެންޓްު އަޒްލ ،ު ޝިރާޒު،ުުުމިޝްކާު ޒާނާު ަބޔޮލޮޖިސްޓްު

ތުވާުއަޙުމަދުުޝަފ ޤުުއަދިުއަދިުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުއެސިސްޓެންޓުްު
 ޙުސައިންުމޫސާުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.

 
25ުމަނިޔަފުށ ުފަރުގައިުެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުއޮކްޓޯަބރުު .14

ހަނާުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުފަރާތުންުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުގައިުުމަނިޔަފުއްޓަށުްު

މިޝްކާުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުސިސްޓެންޓުްުއާމިރު،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒު،ުއެ
 އަޒްލ ުއަދިުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުތުވާުއަޙުމަދުުޝަފ ޤުުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.

 
28ުނެޝަނަލްުކޮރަލްުރ ފްުމޮނިޓަރިންގްުގެުދަށުންުވ.އަތޮޅުުފަރުތައްުމޮނިޓަރުކުރުމަށްުއޮކްޓޯަބރުު .15

ދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުފަރާތުންުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިނޮވެމަބރުއަށ03ުުުްުއިނުްު
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އޮފިސަރުސާރާުހާޝިމް،ު ރިސާރޗްު އަޙުމަދުުނަޖ ުބ،ު އޮފިސަރު އާމިރު،ުސ ނިއަރުރިސާރޗްު ހަނާު
ސ ނިއަރުރިސާރޗްުއޮފިސަރުނިޒާމްުއިްބރާހިމް،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއައިމިނަތުުޒާނާު

 ،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުހުސައިންުމޫސާުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.ުުޝިރާޒު
 

ވޯލްޑްުޭބންކްގެުއެހ އިންުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުއިންު .16

ހިންގޭު ޕްރޮޖެކްޓުންު ޑިވެލޮޕްމަންޓްު ރިސޯސަސްު ފިޝަރ ޒްު ސަސްޓެއިނަަބލްު ތަންފ ޒުކުރާު
ުުފަރުމަ އޮކްޓޯަބރ4ުުުސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމުގެުދަށުންުފަރުމަސްވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުނެގުމަށް
ުު އޮކްޓޯަބރުއަށްުވަނ ުބ.ކެންދޫުއަށްުދަތުރުކުރެވުނެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުއެމް.އެމް.އާރް.އައިުގ11ުުުެުއިން

އަދިުސ ނިއާރުފ ލްޑްު،ުފަޔާޒްފަރާތުންުފ ލްޑްުއޮފިސާރުއަޝްވާގްުއިސްމާއިލް،ުފ ލްޑްުއޮފިސާރުއަމަނުްު

މައުލޫމާތުު ފަރުމަސްވެރިކަމުގެު އިތުރުންު މ ގެު ަބއިވެރިވެފައެވެ.ު ވަނ ު ފައިޒަންު އިްބރާހިމްު އޮފިސާރު
ުު 11ުުުުނެގުމަށްޓަކައި އިން އަށ20ުުުްއޮކްޓޯަބރު ރ.މަޑުއްވަރިު ވަނ ު ަބއިވެރިންު މިު އަށްު އޮކްޓޯަބރު
 ދަތުރުކޮށްފައެވެ.ު

 
މަ .17 ހުއިފިލަނޑާު މަސައްކަތުންުރައްޖޭގައިު ނެގުމުގެު މައުލޫމާތުު ގޮތުގެު ހިނގަމުންދާު ސްވެރިކަންު

ުު 11ުުުުރ.މަޑުއްވަރިއަށް އިން މިދަތުރުގައ20ުުުިއޮކްޓޯަބރު ދަތުރުކުރެވިފައެވެ.ު ވަނ ު އަށްު އޮކްޓޯަބރު

 އެމް.އެމް.އާރް.އައިުގެުފަރާތުންުރ ސާރޗްުއޮފިސާރުސާރާުހާޝިމްުވަނ ުަބއިވެރިވެފައެވެ.

 ަބުރނޮވެމް

މޮނިޓަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުނޮވެމްަބރުމަނިޔަފުށ  .18 ގައ8ުުުުިުފަރުގައިުބެހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރު 
މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއެސިސްޓެންޓްުުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުފަރާތުންުުމަނިޔަފުއްޓަށްުު

ުު ުުޒާނާުޝިރާޒު،ުއެސިސްޓެންޓް ުުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓް ޙސައިންުޒަރ ރު،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުުއިރުތިޝާމް
މިޝްކާުއަޒުލ ުއަދިުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓުްުަބޔޮލޮޖިސްޓްުތުވާުއަޙުމަދުުޝަފ ޤު،ުއެސިސްޓެންޓުްު

 މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމަރިޔަމްުސަރާުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެު.
 

ގައ25ުުުުުިމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުނޮވެމްަބރުުމަނިޔަފުށ ުފަރުގައިުެބހެއްޓިފައިވާުކޮރަލްުނާސަރ ުމޮނިޓަރުކުރު .19

މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުއެސިސްޓެންޓްުުދަތުރެއްުކުރެވުނެވެ.ުމިދަތުރުގައިުމިސެންޓަރުގެުފަރާތުންުުމަނިޔަފުއްޓަށްުު
ުު މެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުމަރިޔަމްުސަރާ،ުއެސިސްޓެންޓްުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުޒާނާުޝިރާޒު،ުއެސިސްޓެންޓް

 އަދިުމެރިންުަބޔޮލޮޖިސްޓްުހަނާުއާމިރުުަބއިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.ުހުސައިންުމޫސާ
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އޮފްުކޯޕަންހޭގަންުގުޅިގެންުމޯފޮލޮޖިކަލްުއަދުިު .20 މޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސާރޗްުއިންސްޓިޓިއުޓްުއާއިުޔުނިވަރސިޓު 
ކު ދިރިއުޅޭު ފަރުތަކުގައިު ގެންދިޔުމަށްޓަކައިު ކުރިޔަށްު މަސައްކަތްތަކެއްު ރިސާރޗްު ދިުމޮލެކިއުލަރު

ުކަލެކްޓްުކުރުމާއިުއ .ޑ .އެން.އޭު މަސްމަހާމެއްސާއިުފަނިފަކުސާުއަދިުމައިކަށިުނުހުންނަުާބވަތްތަކުގެުސްޕެސިމަން
ުު ނެގުމަށް 16ުުުުސާމްޕްލްު އިން 6ުުުުނޮވެމްަބރު ދަތުރެއ2021ުުުްޑިސެމްަބރ ފަރެސްމާތޮޑާއަށްު ގދ.ު އަށްު

ުު ުުކުރެވުނެވެ. ކޮވިޑް ފަރެސްމާތޮޑާގެު ދަތުރުގައިު މުވައްޒަފަކުުމިު އިންސްޓިޓިއުޓްގެު މިު ހުރިގޮތުންު ހާލަތުު

 ަބއިވެފައެއްުނުވެއެވެ.

 ކުރުމަށްުރޭވިފައިވާުމަސައްކަތްތައުްުވަނަުއަހަރ2022ުުުުު 14

ުރުމަށްުރޭވިފައިވާުމަސައްކަތްތައްުއެމް.އެމް.އާރ.އައި.ުއިންުކު 14.1

ުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމްު 
ުޕްރޮގްރާމްުުުސާމްޕްލިންުގުުބައޮލޮޖިކަލްުުުބާވަތްތަކުގެުުުބާނާުުުކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައިު ❖

ުހުށައަޅަންޖެހޭުުއަށްުުސ .ޓ .އޯ.އައިުުރާއްޖެއިންުުއަހަރަކުވެސްުުކޮންމެުުހިސާުބތަކަކ ުުނަގާުުޕްރޮގްރާމުންުުމި
ގެންދިއުމަށ2022ުުުްުުމިމަސައްކަތްުުހިސާުބތަކެއްކަމުން ކުރިއަށްު ނުހުއްޓައިު އަހަރުވެސްު ވަނަު

ޕްރޮޖެކްޓުންުއަދިުުުރޭވިފައިވެއެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓްު މިގޮތުންުސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯސަސްު

ސަރުކާރުުަބޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްގެންުރާއްޖޭގެުއެކިުސަރަހައްދުތަކުގައިުސާމްޕްލަރުންުގާއިމްކޮށްގެންުމިު

ުުހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.ހިސާުބތައްުނެގުމަށް
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިުކުރާުދިރޭއެމުގެުމަސްވެރިކަމުގެުމަޢުލޫމާތުުއެއްކުރުންު ❖

އަދިު މޫސުންު ސަރަހައްދުތަކާއި،ު މަސްވެރިކަންކުރާު އެު މަސްވެރިކަމަކ ،ު ދިރޭއެމުގެު ދިވެހިރާއްޖޭގެު
ޓްރ އިންުނިންމާުއެކިުއެކިުާބވަތްތަކާއިގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުމަދުުމަސްވެރިކަމެކެވެ.ުމ ގެުސަަބުބންުމިނިސް

ނިންމުންތަކަށްުޭބނުންވާުލަފާުދިނުމުގައިުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްއަށްުދަތިވެއެވެ.ުމިހެންކަމުން،ުދިރޭއެމުގެު

ކުރުމަށްު މަސައްކަތްތަކެއްު އެއްކުރުމުގެު މަޢުލޫމާތުތައްު ދެންނެވުނުު މަސްވެރިކަމާއިގުޅޭގޮތުންު
ށްުޒިޔާރަތްކޮށް،ުމަސްވެރިންގެުފަރާތުންުމިުމަޢުލޫމާތުތައްުރޭވިފައިވެއެވެ.ުމިގޮތުންުމަސްވެރިުރަށްރަށަ

ުހޯދުމަށްުރޭވިފައިވެއެވެ.
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިކުރާުހިބަރުުމަސްވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުއެއްކުރުމުގެުމަސައްކަތްު ❖
ދިވެހިރާއްޖޭގެުހިަބރުުމަސްވެރިކަމަކ ވެސްުމައުލޫމާތުުމަދުުމަސްވެރިކަމެއްުކަމުން،ުމިުމަސްވެރިކަމުގެު
މަޢުލޫމާތުުއެއްކުރުމަށްޓަކައިުސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯރސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓުގެު
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ކުރާުރަށްރަށުގައިުސާމްޕްލަރުންުއެހ ގައިުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވޭނެއެވެ.ުމިގޮތުން،ުމިުމަސްވެރިކަންުު
ަބއިތިއްަބއިގެންުއަދިުމިުއިންސްޓްޓިއުޓްުގެުމުވައްޒަފުންުޒިޔާރަތްކޮށް،ުމަޢުލޫމާތުުނެގޭނެއެވެ.ުމިު

މަޢުލޫމާތުތަކާއިުހިސާުބތަކަކ ުމިުމަސްވެރިކަންުމެނޭޖްކުރުމަށްުހެދިފައިވާުމެނޭޖްމަންޓްުޕްލޭންުއިތުރަށްު
ުޭބނުންވާުމަޢުލޫމާތާއިުހިސާުބތަކެކެވެު.ުފުރިހަމަކޮށް،ުރިވިއުކުރުމަށް

ު

 ދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމުގައިުބާނާުކަޅުބިލަމަހުގެުސ .ޕ .ޔޫ.އ ުސްޓެންޑަރޑައިޒްުކުރުންު ❖

ފުރިހަމަު އިތުރަށްު ސ ރ ސްު ސ .ޕ .ޔޫ.އ ު ސްޓެންޑަރޑައިޒްޑްު ހެދިފައިވާު ދަށުންު މަސައްކަތުގެު މިު
ުު ރުވެސްުކުރުމަށްުވަނ ުރޭވިފައިއެވެ.ުމިގޮތުންުވަނަުއަހ2022ުުަކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައް

ުއިތުރަށްުސާފުކުރުންު ުޑޭޓާތައް ުހުރި ުއަދި ުހެދުން، ުގޮތަށް ުބޭނުންކުރެވޭނޭ ުހޯދައި ުޑޭޓާ ުހޯދަންޖެހޭ އިތުރަށް
ހިމެނެއެވެ.ުމ ގެުއިތުރުންުމިުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްޓަކައިުމިުއިންސްޓިޓިއުޓްު

 ފުންނަށްުޭބނުންވާުތަމްރ ންުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވޭނެއެވެ.ގެުމުވައްޒަ

ގެު ❖ ހުށައަޅަންޖެހުޭުުުއައި.އޯ.ޓ .ސ ު ފަރާތުންު ރާއްޖޭގެު ބައިވެރިވެ،ު ޕާޓ ތަކުގައިު ވަރކިންު ކަމާއިގުޅޭު
 ކަރުދާސްތައްުހުށައެޅުންު

ފަރާތުންު ރާއްޖޭގެު ަބއްދަލުވުންތަކުގައިު ޕާޓ ު ވަރކިންު ސައިންޓިފިކްު ކަމާއިގުޅޭު ގެު އައި.އޯ.ޓ .ސ ު

ސްޓިޓިއުޓްުއިންުނެވެ.ުމިގޮތުންުަބއިވެރިވެ،ުކަރުދާސްުހުށައަޅަނ ުމޯލްޑިވްސްުމެރިންުރިސަރޗްުއިން

ވަނަުއަހަރުުަބއިވެރިވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުަބއްދަލުވުންތައްުތިރ ގައިުވަނ ުއެވެ.ުމިުވަރކިނ2022ުުުް
ދިރާސާތަކާއިު ކޮށްފައިވާު ގުޅޭގޮތުންު މަސްވެރިކަންތަކާއިު އެކިއެކިު ކަމާއިގުޅޭު ތަކަކ ު ޕާޓ ު

މަންޓްުހަދައި،ުދޭންުޖެހޭުއެކިުމެނޭޖްމަންޓްުލަފާުތަފާސްހިސާުބތައްުމުރާޖައާކޮށްުސްޓޮކްުއެސެސް
ުދިނުމަށްުާބއްވާުަބއްދަލުވުންތަކެވެ.

 ވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުޓްރޮޕިކަލްުޓޫނާސްު)ޑޭޓާުޕްރެޕަރޭޓަރ ުމ ޓ ން( -
 ވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުޓްރޮޕިކަލްުޓޫނާސްު)ސްޓޮކްުއެސެސްމަންޓްުމ ޓ ންު( -

 ވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުނެރ ޓިކްުޓޫނާސް -
 ޓ ުއޮންުިބލްފިޝްުވަރކިންުޕާ -

 ވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުއިކޯސިސްޓަމްުއެންޑްުަބއިކެޗް -

 ވަރކިންުޕާޓ ުއޮންުޑޭޓާުކަލެކްޝަންުއެންޑްުސްޓެޓިސްޓިކްސް -
 

ބައްދަލުވުމަށުްު ❖ މިު އަދިު ބައިވެރިވުންު ބައްދަލުވުމުގައިު ގެު ކޮމިޓ ު ސައިންޓިފިކްު ގެު އައި.އޯ.ޓ .ސ ު

 ތައްޔާރުކުރުންުހުށައަޅަންޖެހޭުނޭޝަނަލްުރިޕޯޓުްު
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ުު މިުަބއްދަލުވުމަކ ުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުގެުމިުަބއްދަލުވުމަކ ުކޮންމެުއަހަރަކުވެސްުާބއްވާުަބއްދަލުވުމެކެވެ.
ޕާޓ ތަކުންު ވަރކިންު އެސެސްމަންޓްތަކާއިު ސްޓޮކްު ހެދިު އެއަހަރުު ޕާޓ ތަކުންު ވަރކިންު އެކިު އެކިު

އައި ކޮށްު މުރާޖައާު ފިޔަވަޅުތައްު މެނޭޖްމަންޓްު ާބވަތްތަކުގެުއެކުލަވާލިު މަސްވެރިކަމުގެު ގެު .އޯ.ޓ .ސ ު
ގެުމަސްވެރިކަންތައްުމެނޭޖްކުރުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތަކާއިުގުޅޭު ސްޓޮކުގެުހާލަތާއިުއައި.އޯ.ޓ .ސު 
ގޮތުންުކޮމިޝަންުއަށްުލަފާުދޭުަބއްދަލުވުމެވެ.ުމ ގެުއިތުރުންުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުގެުމެންަބރުުގައުމުތަކުގެު

މަ އަހަރުގެު ގެުފާއިތުވިު ސައިންސްު ކުރެވުނުު ގުޅޭގޮތުންު މަސްވެރިކަންތަކާއިު އެު ސްވެރިކަންތަކާއިު
މަސައްކަތްތައްުއަދިުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުގެުމެނޭޖްމަންޓްުފިޔަވަޅުތައްުތަންފ ޒުކުރުމަށްުއެުގައުމުތަކުންުކުރިު

ުމަސައްކަތްތައްުހުށައަޅާުނޭޝަނަލްުރިޕޯޓުުހުށައެޅުންުއޮވެއެވެ.

 ންގެުއަހަރ ުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވުންުކޮމިޝައި.އޯ.ޓ .ސ ުގުެުއަު ❖
މ2022ުުުި ަބއްދަލުވުމުގައިވެސްު އަހަރ ު ގެު ކޮމިޝަންު ހަމަޖެހިފައިވާު ޭބއްވުމަށްު އަހަރުު ވަނަު

ގެު އައި.އޯ.ޓ .ސު  ބޭނުމަކ ު ަބއްދަލުވުމުގެު ގެު ކޮމިޝަންު ަބއިވެރިވާނެއެވެ.ު އިންު އިންސްޓިޓިއުޓްު

ރިކަންތަކާއިުހިންގުމާއިުގުޅޭގޮތުންުނިންމަންޖެހޭުނިންމުންތައްުނިންމުމާއި،ުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުގެުމަސްވެު
ާބވަތްތަކާއިު އެންމެހައިު އަސަރުކުރާު މަސްވެރިކަންތަކުންު އެު އަދިު ހިފާު މަސްވެރިކަންތަކުގައިު އެު
ގުޅޭގޮތުންުވަރކިންުޕާޓ ތަކުންުދ ފައިވާުލަފާގެުމައްޗަށްުިބނާކޮށްުމަސްވެރިކަންތައްުމެނޭޖްކުރުމަށްު

ުއެކިުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމެވެު.

 

ކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާ،ުުރސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓުގެުދަށުނުްުސަސްޓެއިނަބަލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯު ❖
 ދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމުގައިުދިރޭުއެމުގެުގޮތުގައިުމިލްކްފިޝްުބޭނުންކުރުމުގެުދިރާސާު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމުގައިުދިރޭުއެމުގެުގޮތުގައިުމިލްކްފިޝްު)ބޭންގު(ުޭބނުންުކުރުމުގެު
ުުދިރާސާއެއް،ުު ދަށުންުކުރުމަށްުސަސްޓެއިނަަބލްުފިޝަރ ޒްުރިސޯރސަސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޕްރޮޖެކްޓުގެ

ބޭންގު ލިިބދާނޭުތަންތައްުަބލައިުުުހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.ުމިުދިރާސާގައި،ުރާއްޖޭގެުރައްރަށުގެުތެރެއިންު
ލިޭބނޭުމިންވަރުުއަންދާޒާުކުރުމާއިުއެުތަންތަނުންުލިެބންުހުރިުމަސްުހިފައިުއެއްކުރުމަށްފަހު،ުދޮށ ގެު

އެމުގެު ދިރޭު ދަތުރުތަކުގައި،ު މިު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.ު ބޭނުންކުރުމަށްު ދަތުރުތަކެއްގައިު މަސްވެރިކަމުގެު
ންވަރާއިުގުޅޭުމަޢުލޫމާތާއިުމަސްވެރިންުމިުއެމާއިުމެދުުދެކޭުގޮތްުގޮތުގައިުޭބންގުުޭބނުންކުރެވިދާނޭުމި

ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.ުމިުދިރާސާގެުފުރަތަމަުަބއިުކަމަށްވާ،ުމަސްވެރިދަތުރަށްުބޭނުންވާުޭބންގުުރާއްޖެއިންު

ުވަނ ުު ުމަސައްކަތް ުދެނެގަތުމުގެ ުމިންވަރުތައް ުތަންތަނާއި ުހުރި ުކުރެވިފައިއެވ2021ުުުެލިެބން ުއަހަރު ުު.ވަނަ
ު

ދޮށ ގެުމަސްވެރިކަމާއިުއަތުނަނުގެުކަންނެލ ގެުމަސްވެރިކަމުގައި،ުއަމާޒުނުކޮށްުހިފޭުާބވަތްތަކާއި،ުމިު •
މަސްވެރިކަންތަކުގައިުނެތިހިނގައިދާނޭުކަމުގެުިބރުުހ ވެފައިވާުއަދިުހިމާޔަތްކޮށްފައިވާުާބވަތްތަކާއިުހުރިު
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200 
 

ހިސާުބ މަޢުލޫމާތާއިު އެކިު ބޭނުންވާު ދެނެގަތުމަށްު މަސްވެރިންުުުގުޅުންު މަޢުލޫމާތުތަކަކ ު މިު ނެގުން.ު
 މެދުވެރިކޮށްުނެގޭނޭުމަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.

މަސައްކަތުގައިު • ސިސްޓަމްސްގެު މޮނިޓަރިންު އިލެކްޓްރޯނިކްު ގެންދާު ހިންގަމުންު މިނިސްޓްރ އިންު
ުު ސިސްޓަމްތައް މިު މިގޮތުންު ދިނުން.ު ލަފާު ަބއިވެރިވެ،ު ގޮތުންު ކޮންފިގަރުޓެކްނިކަލްު ެބހެއްޓުމާއިު

ކުރުމުގައި،ުދިވެހިރާއްޖެއިންުއައި.އޯ.ޓ .ސ ުއަށްުހުށައަޅަންުޖެހޭުމަޢުލޫމާތުތައް،ުއަދިުމިނިސްޓްރު 

އާއިުމިުސެންޓަރުންުކުރާުއެކިއެކިުމަސައްކަތްތަކަށްުއެންމެުބޭނުންތެރިުމައުލޫމާތުުނެގޭނޭުގޮތައްު
ުކަންުދެނެގަތުމަށްުކުރަންޖެހޭުދިރާސާތައްުކުރުމުގައިުކޮންފިގަރުކުރުމާއިުމިުމަޢުލޫމާތުތަކުގެުސައްހަ

 ަބއިވެރިވެުކުރުމާއިުރިޕޯޓުުކުރުން.

 

 އެގްޒެކެޓިވްުރިވިއުުއޮފްުފިޝަރ ުރިސޯސަސްުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރުން.ުު ❖

ކުރާު އިންޓަރެކްޓްު މަސްވެރިކަންތަކުގައިު އެު ާބވަތްތަކާއިު ހިފާު މަސްވެރިކަންތަކުގައިު ދިވެހިރާއްޖޭގެު

ތްކުރެވިފައިވާުާބވަތްތަކާއި،ުރާއްޖޭގެުފަރުތަކުގެުހާލަތުުއަންގައިދޭުރިޕޯޓުުއެކުލަވާލައިުޕަްބޕިޝްުހިމާޔަ

 ކުރުމަށްުރޭވިފައިވެއެވެ.

ުފަރުތަކުންުކުރެވޭުތަފާތުުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމުްު 14.2

ުދިރާސާު(ުުފިޝަރ ޒްުުރ ފްުޖެނެރަލް)ުުމަސްވެރިކަމުގެުުފަރުމަހުގެ 
ުއާާބދ ގެފަރުމަސްވެރިކަމާ • ުާބވަތްތަކުގެ ުމަހުގެ ުާބނާ ުމަސްވެރިކަމުގައި ުދެނެގަތުމަށުްުުުއި ދާއިމ ކޮށްުުހާލަތު

ުުުުމަސްވެރިކަމުގެުސައިންޓިފިކްުސާމްޕްލިންގްުދަތުރުތައްުއަދިުުކުރެވޭ 2022ުއޮްބޒާވަރުދަތުރުތައް
 ު.ގައިުވެސްުކުރިއަށްުގެންދިއުން

އިުާބނާުމަހުގެުާބވަތްތަކުގެުއާާބދ ުހާލަތުުދެނެގަތުމަށްުކުރިއަށްުފަރުމަސްވެރިކަމާއިުމަސްވެރިކަމުގަ •
ފަރާތްތައްު ދިރުއުޅޭު ރައްރަށުގައިު ހަރުދަނާކުރުމަށްު ޕްރޮގްރާމްު ސާމްޕްލިންގު ދާއިމ ު ގެންދެވޭު

 މެދުވެރިކޮށްުމައުލޫމާތުުއެއްކުރުން.

ކުރުމަށްުު • މުއްސަނދިު މައުލޫމާތުު ގުޅުންހުރިު ހަޔަވިއްޔަތާއިު ަބއޮލޮޖިކަލްުފަރުމަހުގެު ކުރެވޭު

 ސާމްޕްލިންގުޕްރޮގްރާމްުކުރިއަށްުގެންދިއުން.

 ފަރުމަސްވެރިކަންުރާއްޖޭގައިުހިނގަމުންުދާުގޮތުގެުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރުން. •

 

ު
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ުފާނަުމަސްވެރިކަމުގެުދިރާސާުޕްރޮގްރާމްު 
 ު.މަސައްކަތްތައްދިގުުމުއްދަތަށްުކުރެވެމުންދާުފާނައިގެުސައިޒްުސާމްޕްލިންގްުޕްރޮގްރާމްުގެު •

ަބދަލުތައްުދެނެގަތުމެގެގޮތުންުރާއްޖޭގެުއެކިު އާންމުގޮތެއްގައިުޭބނޭުފާނައިގެުސައިޒްތަކަށްުއަންނަު
ގަންނަު ފާނަު ވެސަލްތަކުގައިު ކަލެކްޓަރު ކޮށިތަކާއިު ފާނަު އަޅައިފައިވާު ސަރަހައްދުތަކުގައިު

ޕް ސާމްޕްލިންގްު ސައިޒްު ފާނައިގެު ޒިޔާރަތްކޮށްު މަސައްކަތްތަކާއިުސަރަޙައްދުތަކަށްު ގެު ރޮގްރާމްު

 މުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުން.ުމަސްވެރިކަމުގެުމައުލޫމާތުުއެއްކުރު

 ު.ފާނައިގެުމެޗޫރ ޓ ުސްޓަޑ ގެުމަސައްކަތްުކުރިޔައްުގެންދިޔުން •

ންމެުާބވަތުގެުފާނައިގެުއިތުރުންުފާނަުމަސްވެރިކަމުގައިުއ4ުުެމެޗޫރިޓ ުސްޓަޑ ުފުރިހަމަުކުރެވިފައިވުާު
ގިނައިންުޭބނޭުއަދިުއެކްސްޕޯޓްުކުރެވޭުާބވަތްުތަކުގެުމެޗޫރިޓ ުސްޓަޑ ުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްު

ުގެންދެވޭނެއެވެު.

 ު.ފާނަުިބސްުދޫކުރަންުޖަމާވާުސަރަޙައްދުތައްުމޮނިޓަރުކުރުން •

ުު އެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ ފާނަު މަސްވެރިކަންކުރުމާއިު ފާނަު ހިމާއަތްުރާއްޖެއިންު ދަށުންު ޤަވާއިދުގެު

ސަރަޙައްދަށްުޖަމާވާުފާނައިގެުާބވަތްތައްުއަދިުއަދަދަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުދެނެގަތުމުގ5ުުުެކުރެވިފައިވުާު
ގޮތުން،ުރިސޯޓުުއަދިުޑައިވްުސެންޓަރުތަކާއިުގުޅިގެންުދިގުުމުއްދަތަށްުމޮނިޓަރުކުރުމަށްުވަނ ު

ުރޭވިފައެވެ.

ވެރިކަމުގެު)ރެކްރިއޭޝަނަލްުފިޝަރ ޒް(ުދިރާސުާުމުނިފޫހިުފިލުވުމަށްުކުރާުމަސް 
ުމަސައްކަތްތައް

މުނިފޫހިފިލުވުމަށްުކުރާުމަސްވެރިކަންުކުރަމުންުއަންނަުގޮތާއި،ުމިުމަސްވެރިކަމުގައިުބޭނުންކުރާު •
ުު ސާމްޕްލިންުއަދިުއާލާތާއި،ުއަމާޒުކުރާުާބވަތްތައްުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުރާއްޖޭގެުއެކިުހިސާުބތަކުގައި

 .އޮްބޒާވަރުދަތުރުތަކެއްުކުރުން
ފަރާތްތަ ޝާމިލްވާު މަސްވެރިކަމުގައިު މުއްދަތެއްގައިުމިު ދިގުު މަސްވެރިކަމުންު މިު ދެނެގަނެ،ު އްު

ުސައިންޓިފިކްުމައުލޫމާތުުއެއްކުރެވޭނެުއިންތިޒާމެއްުއެކުލަވާލުމުގެުމަސަތްކަތްުކުރުން.

ުހުއިފިލަނޑާގެުމަސްވެރިކަމާއިުގުޅޭުދިރާސާު 
ހިނގަމުންދާގޮތް • ރާއްޖޭގައިު މަސްވެރިކަންު ުހުއިފިލަނޑާގެު މިންވަރާއިު، އަންނަު ުުކުރަމުންު

އަދިުއެކިުކަންކޮޅުތަކުގަުކުރަމުންުއަންނަު،ުމަސްވެރިކަމުގައިުނެގޭުާބވަތްކާއިުގުޅުންހުރިުމައުލޫމާތު
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ފަރާތްތައްުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުމިުމަސްވެރިކަންުކުރާުރަށްރަށުންުމައުލޫމާތުުނެގުމަށްުކުރެވެމުންދާު
 ގައިވެސްުކުރިއަށްުގެންދިއުންު.2022ުދަތުރުތައްު

ުހިނގަމުންުދަތުރުތަކުންުނެގޭ • ުހުއިފިލަނޑާގެުމަސްވެރިކަން ުމައުލޫމާތުގެުމައްޗައްުބިނާކޮށްުރާއްޖޭގައި
 އަންނަުގޮތްުތަފްސ ލުކޮށްުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކުން.

ރާއްޖެއިންުއެކްސްޕޯޓްުކުރާުހުއިފިލަނޑާގެުާބވަތްތައްުހިއްކާުޕްރޮސެސްުކުރުމުގެުމަރުހަލާތަކުންު •

ެބ ަބދަލުތައްު އަންނަު މަސައްކަތްތަކެއްުހުއިފިލަނޑާއަށްު ޕްރޮސެސިންގްު ޓްރައިލްު ލުމަށްޓަކައިު

 ކުރިއަށްގެންދިއުންު.

ުދިރޭުކުދިމަހުގެުމަސްވެރިކަމާއިުގުޅޭުދިރާސާު 

2016ުުުު ގެ އެމް.އެމް.އެސް.އެސްު ގެންދާު ާބއްވަމުންު ދެއަހަރުންު ފެށިގެންު އަހަރުންު ުހަތަރުވަނަވަނަު
ުު ކުރެވިފައެވެ.2022ުުސިމްޕޯސިއަމް އިއުލާންު ވަނ ު މިހާރުު ޭބއްވުމަށްު ތެރޭގައިު މެދުު މިުުުޖުލައިު

ރުންތަކާއިުގުޅޭގޮތުންުސިމްޕޯޒިއަމްގެުމަޤްޞަދަކ ުދިވެހިުރާއްޖޭގެުކަނޑުގެުމާހައުލާއިުވަސ ލަތްތަކާއިުދި
ކުރެވެމުންދާުދިރާސަތަކުގެުމައުލޫމާތުުަބދަލުކޮށް،ުއެުދިރާސާތަކުގެުނަތ ޖާުއާއްމުންނާއިުހިއްސާކުރުމުގެު
ސައިންސުްު މެރިންު މޯލްޑިވްސްު ކުރިއެރުވުމެވެ.ު ދާއިރާު ސައިންސްގެު މެރިންު ރާއްޖޭގައިު ޒަރ އާއިންު

ުރާއްޖޭގައުިު ުދާއިރާއިން ުމި ުއަކ  ުަބއްދަލުވުންކަމުންސިމްޕޯޒިއަމް ުހަމައެކަނި ުމިފަދަ ުރާއްޖޭގައިުު،ާބއްވާ މިއ 

ުު ުދާނެމެރިންުސައިންސުގެުދާއިރާއިންުކުރެވޭުމަސައްކަތްތަކާއިުގުޅޭުމުހިންމުުމައުލޫމާތުތައްުލިިބގެން

 ފޯރަމެކެވެ.

ުކަނޑުގެުމާހައުލ ުނިޒާމާުގުޅޭުދިރާސާުމަސައްކަތްތައްު)އިކޯސިސްޓަމްުރިސާރޗްު( 14.3

ނޭުކަމުގެުހ ވެފައިވާުބަވަތްތަކާއި،ުމަސްވެރިކަމުގައިުނުހިމެނޭުމާހައުލ ުނެތިުހިނގައިދާު 
ުނިޒާމަށްުމުހިއްމުުދިރުންތަކުގެުދިރާސާުމަސައްކަތްތައްު

 

ުެބއިޓެޑްުރިމޯރޓްުއިންޑަރުވޯޓަރުސާވޭުކުރުންު •

 ޝާރކްުޑެޕްރެޑޭޝަންުސާވޭތައްުކުރުން •
ު
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ުފަރުތައްުމޮނިޓަރުކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްު 14.4

ުބްލ ޗިންުޓާސްކްފޯސްުކޮރަލްު 
މޫސުމަށްުއަންނަުަބދަލުތަކާއިުގުޅިގެންުގާހުދުވުމުންުސަލާމަށްުވުމަށްުކުރެވިދާނެުކަންކަމާއިު •

 ެބހޭގޮތުންުަބއްދަލުވުންތައްުޭބއްވުމަށްުވަނ ުހަމަޖެހިފައެވެު.

ުނެޝަނަލްުކޮރަލްުރ ފްުމޮނިޓަރިންގުޕްރޮގްރާމްު 
ުުދިރާސާުުުަބލާުުސައިޓްތަކެއްުުހުރިހާުުއަތޮޅުގެުުުއެއްުުތެރެއިންުުސައިޓްތަކުުުމޮނިޓަރިންުުދާއިމ ުުޕްރޮގްރާމްގެ •

ު.ގާއިމްކުރުންުސައިޓްތައްުުއާުުދާއިމ ުއަތޮޅުގައިުކުރެވޭުދިރާސާުމިުއަދި.ުކުރެވިގެންދާނެއެވެ

 .ކުރުންުދިރާސާުަބލާުފަރުތައްުސަރައްދުގެުމާލެުގްރޭޓާ •

 

ފަރުތައްުރިހިބިލިޓޭޓްުކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްު)ކޮރަލުްުހަލާކުވެފައިވާުއަދިުހަލާކުވަމުންދުާު 14.5
ުރ ފްުރިހެބިލިޓޭޝަންުއެންޑްުރިސްޓޯރޭޝަންުޕްރޮގްރާމްު(

ުހަލާކުވަމުންދާުއަދިުހަލާކުވެފައިވާުފަރުތައްުރިހިބިލިޓޭޓްުކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްު 
ުރިޔަށްގެންދިޔުންކުުމަސައްކަތްުބެލެހެއްޓުމުގެުނާސަރ ުކޮރަލްުކުރެވިފައިވާުގާއިމްުމަނިޔަފުށ ގައި •
ުހެދިޮބޑުވުންުމުރަކައިގެުުޖަހާފައިވާުނާސަރ ގައިުކޮރަލްުކުރެވިފައިވާުގާއިމްުމަނިޔަފުށ ގައި •

ު ބެލެހެއްޓުން
"ުޕްރޮޕަގޭޝަންުސެކްޝުއަލް"ުކަމަށްވާުއިންތިޒާމެއްުރެސްޓޯޝަންގެުއަދިުރ ހެިބލިޓޭޝަންުކޮރަލް •

ުހިންގުންުރާވާުވޯކްޝޮޕެއްުއާއިއެކުުުއޯ.އާރް.އައި.އެސް.ސ ުހިންގުމަށް
ުގެ"ޕްރޮޕަގޭޝަންުސެކްޝުއަލް"ުކަމަށްވާުއިންތިޒާމެއްުރެސްޓޯޝަންގެުއަދިުރ ހެިބލިޓޭޝަންުކޮރަލް •

 ހިންގުންުުއަލ ގައިުމައުލޫމާތުގެުޭބނުންވާނެުކުރުމަށްުމަސައްކަތްތައް
 

ުކޮރަލްުސެޓެލްމަންޓްުއެންޓްުރެކްރޫޓްމަންޓްު 
ުފަހަރ2ުުުޓައިލްތައްުސައިޓްގ6ުެުޖެހިފައިވާުޓައިލްުސެޓެލްމަންޓްުމިހާރުުއަތޮޅުގައިުކާފު •

ު ބަދުލުކުރުން
ުކުރުންުުސާރވޭުފަހަރ2ުުުމަދުވެގެންުސަރަހައްދުތައ6ުްުޖެގިފައިވާުޓައިލްތައްުސެޓެލްމަންޓް •

 ސާރވޭކުރުންުުފަރުތައްުއިތުރުުދެނެގަތުމަށްުރެކްރޫޓްމަންޓްުފަރުތަކުގެުއަތޮޅުގެުމާލެ •
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ުޑާޓާުބޭސްުކޮރަލްު 
ުޓެސްޓުކުރުންުުމަސައްކަތްކުރޭތޯުރަނގަޅަށްުޭބސްުޑޭޓާުއެކުލަވާލާުޭބސްގެުޑޭޓާ •
ުޑޭޓާުއެއަށްުމ ހުންުއާންމުުނިމިއްޖެނަމަުމަސައްކަތްުކުރުމުގެުފަންކްޝަންުުއެކުލެވިުޭބސްުޑޭޓާ •

 ހިންގުންުުސެޝަނެއްުމައަލޫމާތުުގުޅޭުއެޅުމާ

ުމައިކްރޯޕްލާސްޓިކްުދިރާސާކުރުންު 
ުޕްލާސްޓިކްުދިރާސާކުރާުލްެބުފަރުމާކޮށްުނިންމުންުުމައިކްރޯ

ުމެރިކަލްޗަރުއާއިުގުޅޭުދިރާސާުމަސައްކަތްތައްު 14.6

ުމެރިކަލްޗަރުތަމްރ ނުުދިނުންު 
ުު ފެސިލިޓ މެރިކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަންު އެންޑްު ދޭންުޓްރެއިނިންގު ޓްރޭނިންު މެރިކަލްޗަރު ގައިު

2022ުު މިޓްރޭނިންގުތެރޭގައިުފާނަުއާލާކުރުމާއި،ުހުއިފިލަނޑާުއާލާކުރުމާއިުދިރޭކާނާުގައިުފެށޭނެއެވެ.
ނުކުރެވޭު އެކްރިޑިޓްު ކޯހާއިު މެރިކަލްޗަރު ކުރެވިފައިވާު އެކްރޑިޓްު ހިމެނެއެވެ.ު ޓްރޭނިންު އާލާކުރުމުގެު

 މެރިކަލްޗަރުކޯސްުހިންގޭނެއެވެު.

ުފާނަުއާލާކުރުމުގެުދިރާސާު 
ުު އެންޑް ޓްރެއިނިންގު މަސައްކަތްތައްުމަނިޔަފުށިު އާލާކުރުމުގެު ފާނަު ފެސިލިޓ ގައިު ޑިމޮންސްޓްރޭޝަންު

ކުދިުފާނަުުމަސައްކަތަށްުުއިތުރަށްުފުޅާކޮށް،ުމޫދުުކޮށ ގައިުފާނަުޮބޑުކުރުމަށްުއދ.ުއަތޮޅުގައިުހިންގޭު

ުުފޯރުކޮށްދެ ުކުދި،ުއަދިުުުމ ގެުއިތުރުން،ުފާނަުޮބޑުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުޝައުޤުވެރިވާުވޭނެއެވެ.
ވަނ ު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު ފާނަު ކުދިު ދަށުންު އުސޫލެއްގެު ކަނޑައެޅޭު ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް،ު މެދުފަންތ ގެު

 ރޭވިފައެވެ.ު

ުހުއިފިލަނޑާުއާލާުކުރުމުގެުދިރާސާު 
ުބަޓު ުދެާބވަތުގެ ުއުޅޭ ުދިރާސާއެއްުުުރާއްޖޭގައި ުއާލާކުރުމުގެ ުަބޓު ުފަޅު ުބަޓާއި ުކަނޑު ުކަމުގައިވާ ހުއިފިލަނޑާ

ރޭވި ުުފެށުމަށްު ދިރާސާ އާލާކުރުމުގެު ަބޓުު ކަނޑުު މިގޮތުންު ކުރިއަށ2022ުުުްފައިވެއެވެ.ު އަހަރުު ވަނަު

ުގެންދެވޭނެއެވެު.

ުދިރޭުކާނާުއާލާކުރުންު 
ުމަނިޔަފުށ ގައިުވިއްސާުާބވަތްތަކުގެުހަޔާތުގެުފުރަތަމަުމަރުހަލާތަކުގައިުބޭނުންވާުދިރޭުކާނާުއާލާކުރުމުގެ

ކުރ2022ުުިުުމަސައްކަތް އަހަރުގައިވެސްު މިގޮތުންުުވަނަު ގެންދެވޭނެއެވެ.ު ާބވަތެއްގ4ުުުެއަށްު
މަނިޔަފުށ ގައިު ދާއިރާއެއްގައިު ފުޅާު ރޮޓިފަރު ާބވަތެއްކަމަށްވާު ޒޫޕްލެންކްޓަންގެު ފައިޓޯޕްލެންކްޓަނާއި،ު
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ފަސޭހަުނެއެވެއާލާކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް،ު ފަށައިގަންނަު މަސައްކަތްތައްު މެރިކަލްޗަރު އިތުރުން،ު މ ގެު ު.
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،ުދިރޭުކާނާގެުާބވަތްތަކުގެުސްޓޮކްުބަލަހައްޓައި،ުމެރިކަލްޗަރުގޮތަކަށްުދިރޭުކާނުާު

ުގައިވެސްުފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.2022ުުުލައިސަންސްުއޮންނަުފަރާތްތަކުންުއެދިއްޖެުހާލަތެއްގައިުސްޓޮކްު

ުމާނާގަލާގައިުމެރިކަލްޗަރުކުރާުހެޗަރ އެއްުޤާއިމްކުރުންު 14.7

ުތަރައްޤ ގެުމަސައްކަތްތައްުއުމްރާނ ު 
ފަރުމާ ހެޗަރ އެއްު މަލްޓިސްޕ ޝ ޒްު ހެޗަރ ުު،  ށްިބނާކޮުުކޮށްމާނާގަލާގައިު ފަރާތެއްުުއެު ހިންގާނޭު

ހުޅުވާލުު ިބޑަށްު ުުަބއިނަލްއަޤްވާމ ު ލައިގެން ިބނާކުރުމުގ2022ުެވައިު ހެޗަރ ު އަދިު ހޯދޭނެއެވެ.ު ގައިު

ފެށޭނެއެވެ. އަމަލ ގޮތުންު ހެޗަރ ގައިުުުމަސައްކަތްު އެމުގެުުުމިު ދިރޭު އިތުރުންު ހުއިފިލަނޑާގެު ފާނައާއިު

ުމިނިސްޓްރ ންުކަނޑައަޅާުމިންވަރަކަށްުއުފެއްދޭނެއެވެ.ު،  ގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމަށްުބޭންގު

ުއެކުއެޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތުުފެސިލިޓ ުހިންގުނ16.3ުުްުު 14.8

ުއެކުއެޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތުުފެސިލިޓ ުއޮޕަރޭޓްުކުރުންު 
ގައ2022ުިއެކުއެޓިކްުއެނިމަލްުހެލްތްުލެބޯޓްރ އަށްުޭބނުންވާުއިކްވިޕްމަންޓްުގަނެ،ުލެބޯޓްރ ުސެޓްއަޕްުު

މެރިކަލްޗަރަށްު ރާއްޖޭގައިު ނިމުމުން،ު ސެޓަޕްކޮށްު ލެބޯޓްރ ު މިު ރޭވިފައެވެ.ު ވަނ ު ފުރިހަމަކުރުމަށްު
ުު ުުއެަބޚާއްސަކުރެވޭުާބވަތްތަކަށްުޖެހޭުމުހިންމުުަބލިތައްުދެނެގަތުމުގެ ޚިދުމަތްުލިތަކަށްުފަރުވާުކުރުމުގެ

ތެރޭގައިު ޚިދުމަތްތަކުގެު ލިޭބު ލެޯބޓްރ ންު މިު ހަމަޖެހިފައެވެ.ު ވަނ ު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު ލެޯބޓްރ ންު މިު

ުމޮލިކިއުލަރުޑައެގްނޯސިސް،ުމައިކްރޯަބޔޮލޮޖ ުއަދިުހިސްޓޮލޮޖ ގެުޚިދުމަތްތައްުހިމެނެއެވެ.ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު



1202އަހަރ ުރިޕޯރޓުްުުުު–މެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަރުު،  މިނިސްޓްރ ުއޮފްުފިޝަރ ޒްު  
 

206 
 

 ނިންމުނުްު 15
ު

ޙާލާތާ ުުުުކޮވިޑްގެު ފަށައިގަނެ އަލުންު މަސައްކަތްތައްު މަޑުޖެހުނުު އަހަރަކ 2021ުުުގުޅިގެންު ވަނަު
ުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތަކަށްުއެދެވޭުކުރިއެރުމެއްުލިިބގެންުުރަކަށްުހެދުމަށްޓަކައިތިުއަހަރިންނަށާއިުދަނޑުވެރިންނަށްުފާގަމަސްވެ

ުގޮސްފައިވާކަންުއަޅުގަނޑުުފާހަގަުކުރަމެވެ.ުުު

އަހަރ2022ުުުުތަރައްޤ ތަކުގެުފެށިފައިވާުމަޝްރޫޢުތަކެއްުުުުށްުޭބނުންވާތަޞިނާޢަުުޗަރމެރިކަލްމިުގޮތުންުު
ުު ެބލެވެއެވެ. ކަމަށްު ލިިބގެންދާނެު ކުރިއެރުންތަކެއްު އިތުރުު ފުޅާކުރެވިު ސިނާޢަތާއިުމަސްވެރިކަމާއިތުރަށްު މެރިކަލްޗަރު ުުއިު

ުއަހަރަށ2022ުުްުުގެނައުމަށްުުއްއިންވެސްޓްމަންޓްތަުުތަފާތުުުއާއިުުތަރައްޤ ުުތަފާތުުުވެސްުުދާއިރާއަށްުުދަނޑުވެރިކަމުގެުުއެއްގޮތަށް

ުު.ުުކޮށްފައެވެުުޕްލޭންުުވަނ  ުުގަސްގަހާގެއްސާއިުުުބަނދަރުތަކުގައިުުކޮށްގެންުވިޔަފާރިުުރަދުޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެުތެރެއިންުޚަމިގޮތުން
2020ުުުުުމިއާއެކުހަމުަުދާނެއެވެ.ުުުުވަނަުއަހަރުުފެށިގެނ2022ުުްުުގާއިމުގެުމަސައްކަތްުުދުމަތްޚިުުުކުރުމުގެުުކަރަންޓ ންުުޖަނަވާރު

އެގްރޯ ޤާއިމުކުރެވުނުު ގުޅިގެނުްުުުނެޝަނަލްުުއަހަރުު ޕްރޮގްރާމް[ު އެގްރިިބސްނަސްު ]މޯލްޑިވްސްު އާއިު ކޯޕަރޭޝަންު
ުުޒަމާނ ުުރައްޓެހިުުތިމާވެއްޓާއިުުކުރަންފަށައި،ޤާއިމުވަނަުއަހަރ2022ުުުުުުުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތައްުުބޭނުންވާނޭުުުދަނޑުވެރިންނަށް

ުުދާނެއެވެުުކުރެވިގެންުުތަރައްޤ ުުސިނާޢަތްުުދަނޑުވެރިކަމުގެުުރާއްޖޭގެުުއެހ ގައިުުޓެކްނޮލޮޖ ގެ މަސައްކަތުްު. ދަނޑުވެރިކަމުގެު
ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި،ުއިތުރުުފަޅުރަށްތައްުކަނޑައަޅައި،ުއެރަށްތަކުގައިުހައްދާތަކެތިުއިތުރުކޮށްުރާއްޖޭގައިުހެއްދޭުތަރުކާރ އާއުިު

ުގައިުމަގުފަހިވެގެންުގެންދެވޭނެއެވެ.2022ުުމިންވަރުުކުޑަކުރުމަށްުުއެތެރެކުރާުތްތައްުރާއްޖެމޭވާގެުާބވަ

އިުކުރިޔަށްުގ2022ުުަކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުވެސުްުުުމިނިސްޓްރ ގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާ
ުލިިބގެންދާނެުކުރިއެރުންތަކެއްުއިތުރުުމިއޮފ ހަށްުވެސްުއަހަރަކ ުުވަނ2022ުުަމިހިނގުާުގެންދިއުމަކ ުއަޅުގަނޑުގެުއަމާޒެކެވެ.ުު

މަސްވެރިންނާއިުދަނޑުވެރިންުކުރާުމަސައްކަތުގައިުަބރަކާތްުއަޅުގަނޑުގެުދުޢާުއަކ ުު.ުކުރަމެވެުުއުއްމ ދުުވާނެކަމަށްުއަހަރަކަށް
 ށްުދިއުމެވެ.ަބދަލުތަކަކާއެކުުއިތުރުުހަރުފަތަކަުޒަމާނ  ލައްވައިުރާއްޖޭގެުމަސްވެރިކަމާއިުދަނޑުވެރިންކަން

 


