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الحمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .ގަދަކީރިތިވަންތަ ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތް
ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލު ކުރަމެވެ.
ޕރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލައި
މިއީ ފާއިތުވި  2021ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ް
ޕޓް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މާތްﷲ މިއަޅާއަށް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ" .އާމީން"
ޕޓެކެވެ .މިރި ޯ
ތައްޔާރުކޮށްވިފައިވާ ރި ޯ
ތަޢާރުފް
މިއެޖޭންސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  116ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން2008 ،
ޕޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުން ،ހިނގަމުންދިޔަ
ޑިސެންބަރ  18ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސް ޯ
އެންވަޔަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ އާއި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ އުވާލައްވައި ،މި ދެ ތަނުން ކުރަމުންގެންދިޔަ
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ" ގެ ނަމުގައި  18ޑިސެންބަރ  2008ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި "އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ް
އުފައްދަވާފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.
މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތަށްހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން ،ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  132މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީއަކީ 20 ،މެއި  2012އާއި ހަމަޔަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި ގުޅިފައިވާ އަދި  21މެއި  2012އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ގުޅިފައިވާ
އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއްލިބިގެން ،ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޕރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  2018ނޮވެންބަރު  17އިން ފެށިގެން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ް
އެންވަޔަރަންމަންޓްއާއި ގުޅިގެން ހިނގަމުން ދާ އިދާރާއެއްގޮތުގައި ވަނީހަމަޖައްސަވާފައެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ތާރިޤު އިބްރާހީމްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއިއެކު 17
ނޮވެންބަރު  2018އާއި ހަމަޔަށް މިއެޖޭންސީ،

ހިންގަވަމުން ގެންދަވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ .އަދި 18

ނޮވެންބަރު  2018އިން ފެށިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ .ހުސައިން ރަޟީދު ޙަސަންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއިއެކު މިއެޖޭންސީ،
ހިންގަވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ.
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މިއެޖޭންސީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  132މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ
ދަށުން ،މިއެޖޭންސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މޭންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ޙަވާލުކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި،
އެތަންތަނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުން.
 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެކުރިން ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު
ޕޓް ހެދުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
ބަޔާންކުރާ ރި ޯ
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ޕކްޓް އެސެސްމަންޓް ރެގިއުލޭޝަން ތަންފީޒުކުރުން.
 .4އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމް ެ
 .5ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރުމާއި ޤުދުރަތި އަދި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި
އެކަންކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .6ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ކުނިބުނި ނައްތާލުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ،ކުނިބުނި ނައްތާލުމުގެ
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން.
 .7ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބެ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ތިމާވެށީގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކޮށް،

އެކަމާބެހޭ

ކަންތައްތައް ހިންގުން.
.8

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން ،އަދި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމާއި ،އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން .އަދި ،ކަމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާދިނުން.

 .9ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި ،ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުމާއި ،ދޫކުރާ
ލައިސަންސާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުމުން ދޭތޯ ބެލުން.
 .10ރާއްޖޭގައި ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މި
މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން.
 .11އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަޖިސްފެން އުކާލުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދިނުމަށްއެދޭ
ފަރާތްތަކުން ،އެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އަގު ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ
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ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައި ،އަގު ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ،ދެފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .12ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލްތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ޤާއިމްކޮށް ،ބަލަހައްތައި ،މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .13ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ،ރަށް ގިރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށް ،އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ
ފިޔަވަލުތަކާބެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން.
 .14ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް އުފެދި އެތަންތަނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ސެޓެލައިޓް އިމޭޖަރީއާއި އޭރިއަލް ފޮޓޯގްރަފީފަދަ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައި ،ޖިއޮގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .15ބިންހިއްކުމާއި ،ފަޅުކޮނުމާއި ،ބަނދަރުހެދުމާއި ،ނެރުގޮއްވުންފަދަ ކަންކަމުން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ ،މިކަންކަން ތިމާވެއްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި
ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ،އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.
ޕލިއުޝަން) ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލުތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ފަންނީ ލަފަޔާއި
 .16ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ކިލަނބުކަން ( ޮ
އިރުޝާދު ދިނުން.
 .17ދިރެތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލުތަކާބެހޭ ދިރާސާކޮށް ،އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.
 .18ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ބަޔޯޓެކްނޯލޮޖީއާއި ބަޔޯސޭފްޓީގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލްތައްކޮށް،ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާއި ،ފަންނީ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .19ހަކަތައާބެހޭ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސައެންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ތަހުލީލުތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް
ގާއިމްކޮށް ،ބަލަހައްތައި މިމަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .20ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް އޯޝޮނޮގްރާފީއާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .21ޖައްވުގައި ހިމެނޭ ގޭސްތަކާއި ،ދުމާއި ކުނޑިފަދަ ތަކެތީގެ މިންވަރަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ބަލައި ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި،
މިކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމަތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .22ރާއްޖެގައި ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުން.
 .23ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު (އީ.އީ.ޒެޑް) ގެ ތެރޭގައި ހުރި ހަކަތައުފެއްދިދާނެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބާތޯބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް
ކުރުން.
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 .24ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ތިމާވެއްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ގާއިމްކޮށް ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުން.
 2019ވަނައަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ އާ ޙަވާލުކުރައްވާ ފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު  3ޑިވިޜަނުން
 6ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން އެސެކްޝަން ތަކުގެ ދަށުން  15ޔުނިޓަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ.

.1

ޕރޭޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން
ކޯ ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

-2

ޕރޮޓެކްޝަން ޑިވިޜަން
އެންވަޔަރަންމަންޓް ް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާރޗް އެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން
ޕލައަންސް އެންޑް އެސެސްމަންޓް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމް ް

-3

ޕރެވެންޝަން ،ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ޑިވިޜަން
ޕލިއުޝަން ް
ޮ
ޕލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް
ވޭސްޓް އެންޑް ޮ
ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް

ސަފްޙާ
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ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން
އޮފީސްމެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މިއެޖެންސީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ ދައުލަތާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް އަދި އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނު
ތަފްޞީލް

އަދަދު

1

ގރިމެންޓް/ކޮންޓްރެކްޓް
އެ ް

19

2

ވ ސިޓީ
ނ ާ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮ ު

50

3

ބިލް

02

4

ވސް
ޑައިރެކްޓި ް

01

5

ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލް

11

6

ޗިޓް

75

7

ސަރކިއުލަރ

03

8

ފޯމް

51

9

ވއިސް
ނ ޮ
އި ް

01

10

ސިޓީ

2372

11

ނ
އިއުލާ ް

35

12

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް

02

13

ވތު
ގ ދައު ަ
ޖަލްސާ ެ

195

14

މެމޯ

82

15

ޕްރެސް ރިލީޒް

15

16

ނ
ގ ލިޔު ް
ވކަން އަން ާ
ވޒީފާދެއް ި
ަ

03

17

ނ
ގ ލިޔު ް
ނ ާ
ވޒީފާބަދަލުކުރިކަން އަ ް
ަ

02

18

ނ
ގ ލިޔު ް
ވކިކުރިކަން އަން ާ
ވޒީފާ ަ
ަ

07

ޖުމުލަ2934 :
ސަފްޙާ
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އެކިފަރާތްތަކުން ލިބުނު

އަދަދު

ތަފްޞީލް
1

ބިލް

10

2

ސަރކިއުލަރ

108

3

އީމެއިލް

21

4

އެސްޓިމޭޓް

172

5

ނސަލް ރިޕޯޓް
ފައިނޭ ް

1

6

ފޯމް

881

7

ޖެނެރަލް ނޯޓް

1

8

ވއިސް
ނ ޮ
އި ް

161

9

ސިޓީ

912

10

މެޑިކަލްސެޓްފިކެޓް

16

11

މެމޯ

76

12

މެސެޖް

101

13

އަދާރސް

17

14

ރިޕޯޓް

18
ޖުމުލަ:

ސަފްޙާ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މިއެޖެންސީއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންނާއި ،އެކިއެކި ފަންޑްތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފިކްސް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި
ހޯދިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް އެވަނީއެވެ.

ސަފްޙާ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
ފައިނޭންސް ޔުނިޓް
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުފައިސާގެ ބަޔާން
( 01ޖެނުއަރީ  2021އިން 30ޑިސެމްބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް)
 2021ވަނައަހަރު

ބނު ކަންތައްތައް
އާމްދަނީ ލި ު

ނޯޓް

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންނެގޭފީ ( އީ.އައި.އޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ ،އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ރިވިއުކުރުމަށްދައްކާފީ

1

3,306,000.00

ފެންޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ

2

0.00

ބރުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ބމުން ފެންނަގައި ފެން ޭ
ި

3

ކުނިފީ

4

200.00

ބ
ނީލަމުން ލި ޭ

5

0.00

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖުރުމަނާ

6

1,143,980.00

ޖުމުލަ

ބނު ޖުމުލަ
ލި ު

405,400.00

4,855,580.00

ސަފްޙާ
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން
( 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  30ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް)

ނޯޓް

މަޖިލީހުން
ބޖެޓް
ފާސްކުރި ަ
2021

ބޖެޓަށް
ަ
އިތުރުކުރި/
އުނިކުރި

ފިނޭންސް

އެއްއައިޓަމު
ން އަނެއް

ފައިނަލް

މިނިސްޓްރީން

އައިޓަމަށް

ބޖެޓް 2021
ަ

ދޫކުރި
ބޖެޓް 2021
ަ

ބދަލުކުރި
ަ

ބނު ފައިސާ/
ލި ު

ބޖެޓާއި
ފައިނަލް ަ

ހިނގި ޚަރަދު

ހިނގި ޚަރަދުގެ

2021

ތަފާތު

ބަޖެޓް/ލިބުނު ފައިސާ
ބޖެޓް
ފާސްކުރެވުނު ަ

3

15,904,063.00

1,515,000.00

0.00

15,904,063.00

15,647,296.81

11,454,910.43

4,192,386.38

ބލާގަތް
ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ަ
ފައިސާ
ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

4

4,855,580.00

-

20,502,876.81

ސަފްޙާ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
/212, 211މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

11,528,170.71

5

11,440,258.00

6,489,701.52

3,527,827.81

 213ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް
ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ
 221ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

6

319,939.00

7

800,000.00

196,757.10

336,506.69

76,338.95

67,384.15

ބނުމަށް
 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭ
ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

8

750,000.00

46,632.81

175,466.08

ބނުންވާ
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

2,288,866.00

3,842,951.77

0.00

49,940.49

ބނުމަށް ހޯދާ
 224ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޭ
50000.00

ތަކެތި

10

0.00

0.00

0.00

0.00

120,829.61

0.00

0.00

0.00

 225ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ސަފްޙާ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
 226މަރާމާތުކުރުމާއި ެ

11

0.00

100,000.00

0.00

1590.00

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި
ބސިޑީޒް
އަދި ސަ ް

12

0.00

300,000.00

13

 291ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
ޖުމުލަ ރިކަރަންޓް

15,749,063.00

0.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

155,000.00

0.00

ޖުމްލަ

15,904,063.00

0.00

ބަޖެޓް ބާކީ

-

ސަފްޙާ
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12,044,711.69
135,069.38

11,162,203.77

3,768,124.21

292,706.66

0.00

11,454,910.43
-

-

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން
( 01ޖެނުއަރީ  2021އިން  30ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް)

ބަޖެޓަށް
ނޯޓް

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި
ބަޖެޓް

އިތުރުކުރި/
އުނިކުރި

2021

ފިނޭންސް

އެއްއައިޓަމުން
އަނެއް

ފައިނަލް

މިނިސްޓްރީން

އައިޓަމަށް

ބަޖެޓް 2021

ދޫކުރި
ބަޖެޓް 2021

ބަދަލުކުރި

ލިބުނު ފައިސާ/

ފައިނަލް ބަޖެޓާއި

ހިނގި ޚަރަދު

ހިނގި ޚަރަދުގެ

2021

ތަފާތު

ބަޖެޓް/ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް

3

15,904,063.00

1,515,000.00

0.00

15,904,063.00

15,647,296.81

11,454,910.43

4,192,386.38

ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލާގަތް
ފައިސާ
ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

4

4,855,580.00

-

20,502,876.81

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
/212, 211މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

11,528,170.71

5

11,440,258.00
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ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލު

އަހަރު ފެށުނުއިރު މިއެޖެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދަކީ  42އެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު މި އެޖެންސީގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދަކީ  40އެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިން ފެށިގެން
ބދަލު ކުރެއްވި އަދި ވަކި ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނާއި ،އެކަންކަން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚްތައް
ބދަލުތަކާއި ،ލެއްވިަ ،
މަތީގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ަ
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ،ލެއްވި ،ބަދަލު
ކުރެއްވި އަދި ވަކި ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނާއި ،އެކަންކަން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް
•

2021

ބރުވަރީ
ފެ ް

03ގައި

މި

އެޖެންސީގެ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެނަލިސްޓްގެ

މަޤާމްގައި

ހުންނެވި

ބދުﷲ /ނިރޮޅުގެ،ޅ .ހިންނަވަރު ސީނިއަރ އެނަވްޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓްގެމަގާމަށް
ބލް އަ ް
އަލްފާޟިލް ހާޝިމް ނަ ީ
ބދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ބދަލުކުރެވުނެވެަ .
ަ
•

ބރުވަރީ  16ގައި ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް އުފެއްދެވިއެވެ.
 2021ފެ ް

•

ބރުވަރީ  16ގައި ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް އުވާލެއްވިއެވެ.
 2021ފެ ް

•

ބރުވަރީ  16ގައި ސީނިއަރ އެނަވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް މަޤާމް އުފެއްދެވިއެވެ.
 2021ފެ ް

•

 2021މާޗް  16ގައި ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް އުފެއްދެވިއެވެ.

•

 2021މާޗް  16ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް އުވާލެއްވިއެވެ.

•

 2021މާޗް  21ގައި މިއެޖެންސީގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަޒީޒާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން
ވަކިވިއެވެ.

•

 2021އޭޕްރީލް  28ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިކޭޝަން ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި
ބދަލުކުރެވުނެވެ.
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝައިޚާ މި އެޖެންސީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓްގެ މަޤާމްއަށް ަ
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•

 2021މޭ  06ގައި މި އެޖެންސީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓްގެ މަޤާމް ގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު ޝާން މިނިސްޓްރީ
ބދަލުކުރެވުނެވެ.
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ ސީނިއަރ ސަރވެއަރ ގެ މަގާމަށް ަ

•

ބދުﷲ ފަޟީލް
 2021މެއި  23ގައި މިއެޖެންސީގެ ޖީ.އައި.އެސް އޮފިސަރ ގެ މަގާމް ގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަ ް
އެމަގާމުން ވަކިވިއެވެ.

•

 2021ޖޫން  24ގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް އުފެއްދެވިއެވެ.

•

 2021އޮގަސްޓް  15ގައި އިސްކަންދަރުސްކޫލް ގެ ޕްރިންޓަރ ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހުވައިދާ މި
ބދަލުކުރެވުނެވެ.
އެޖެންސީގެ ޖީ.އައި.އެސް.އޮފިސަރގެ މަޤާމްއަށް ަ

•

 2021އޮގަސްޓް  16ގައި މި އެޖެންސީގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މިހުނާ
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

•

ބރުގެ/
ބދުއްރަހީމް ކަނ ު
ބރ  14ގައި މި އެޖެންސީގެ އެންޖިނިއަރގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ އިނާޔާ އަ ް
 2021އޮކްޓޫ ަ
ރ.އިގުރައިދޫ ވަޒީފާ އިން ވަކިވިއެވެ.

•

ބރު  06ގައި މި އެޖެންސީގެ ސަރވެއަރ ގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލީވާން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
 2021އޮކްޓޫ ަ

•

ބރު 10ގައި މި އެޖެންސީގެ އެސިސްޓެންޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފިސަރ ގެ މަގާމް ގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް
 2021ނޮވެން ަ
އަލީ ނިޝާން އެމަގާމުން ވަކިވިއެވެ.

•

ބރީ
ބ ޞަ ް
ބރު  15ގައި މި އެޖެންސީގެ އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ ގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުސްއަ ް
 2021ނޮވެން ަ
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރު ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން "ޓެކްނިކަލް ކޯ" ކަނޑަ އަލައި
ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި މުވައްޒަފުންނާއި ތާރީޚް

•

 2021އޭޕްރީލް 28ގައި މި އެޖެންސީގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަލިސްޓް މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝައިޚާ
އަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.

•

 2021އޮގަސްޓް 15ގައި މި އެޖެންސީގެ ޖީ.އައި.އެސް އޮފިސަރ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހުވައިދާ އަށް
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.

ބރު  06ގައި މި އެޖެންސީގެ ސަރވެއަރ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލީވާން އަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ
•  2021އޮކްޓޫ ަ
އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.
•

ބރީ
ބ ޞަ ް
ބރު 15ގައި މި އެޖެންސީގެ އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުސްއަ ް
 2021ނޮވެމް ަ
އަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.

•

ބރު 21ގައި މި އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ރިފްއަތު ނަޢީމް އަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ
 2021ނޮވެމް ަ
އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި އެވެ.

•

ބލުމުގެ
ބލައި މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ފެންވަރު ެ
ބލާފޯމްތައް ަ
މި އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަ
މަސައްކަތްތައް 2021ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.
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 2021ގައި ބޭއްވުނު ގަވަނިންގ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް

•

ބރުންނާއެކު ކުރިއަށް
ބއްދަލުވުންތައް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް މެމް ަ
ބޑުގެ ަ
މި އެޖެންސީގެ ޤަވަނިންގ ޯ
ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.

•

ބޑުގެ ހިންގާ
ބއްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގަވަރނިންގ ޯ
ބއްވުނު ަ
 2021ޖެނުވަރީ  6ގައި ޭ
ބދަލު ހޯދުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭ
ބ ގެއްލުމުގެ ަ
ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާއި ،ތިމާވެއްޓަށް ލި ޭ
ބރިޖް މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު އެސަރަހައްދަށް އެޅިފައިވާ ކުނިތަކުގެ
ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ،އަދި ސިނަމާލެ ް
ބހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މައްސަލައާއި ެ

•

ބއްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އީޕީއޭގެ މެންޑޭޓުގައި
ބއްވުނު ަ
ބރުވަރީ  10ގައި ޭ
 2021ފެ ް
ބދަލު
ބއެއްމަސައްކަތްތައް ޔުޓިލިޓީ ރެގިލޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ ަ
ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ބލެހެއްޓުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި ،ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށް ެ
ގެންނަން ޖެހުމާއި ެ
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން ،އަދި މީރާ އާއި އެއްކޮށް މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގެ ( އެމް.އޯ.ޔޫ)
ބލެހެއްޓުމާ އި ޭ
ެ
ބހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ހެދުމާއި ެ

•

ބއްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ރިކްލަމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ބއްވުނު ަ
ބރު  14ގައި ޭ
 2021އޮކްޓޫ ަ
ބޑުގެ ލަފައަކަށް އެއްސެވުނެވެ .އަދި ވެލިގަނޑު
މަޝްރޫއުގެ މަޝްވަރާ ކުރުމާއި އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން މިމަޝްރޫއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޯ
ބރުންނާއި
ބހޭ ނިންމުންތައް މެން ަ
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި މިކަމާއި ެ
އީ.އައި.އޭ އަލުން ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ޭ
ހިއްސާކުރުމާއި ،އީ.ޕީ.އޭ ޓްރާންޒިޝަން އަދި މެންޑޭޓް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ
ބރަށް މަތީ ތަޢުލީމު
ބރެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝާހީން ރާއްޖެއިން ޭ
ބޑުގެ މެން ަ
މަޝްވަރާކުރުމާއި ،އަދި ޯ
ބރެއް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ބޑަށް އިތުރު މެން ަ
ބދަލުގައި ޯ
ޙާސިލްކުރުމަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ަ

•

ބހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު
ބޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާއި ެ
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ަ
ބޔާންކުރާ ރިޕޯރޓް ހަދައި ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު
ަ
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުގައި ހިމަނައި ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 2021ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި އެޖެންސީން ދޫކުރެވިފައިވާ އީ.އައި.އޭ ދާއިމީ ކޮންސަލްޓަންޓް
ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

•  2021ޖަނަވަރީ 06ގައި ޑރ.ޝާއިގު /ހ .ވެހެލި ،މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.
•

 2021މާރިޗް 30ގައި އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ޢަލީ /ދަފްތަރު ،12703ކ.މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ ކޮންސަލްޓަންޓް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރާހިމް /ތަރިޖެހިގެ  ،ގދ .ތަރިޖެހިގެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ
 2021އޮގަސްޓް 04ގައި އަލްފާޟިލް ނިޒާމް އި ް
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރު 2ގައި އަލްފާޟިލާ ނަޝްފާ ނާޝިދު /މ .ދޮނަޅަމާގެ ،ކ .މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ ކޮންސަލްޓަންޓް
 2021ނޮވެމް ަ
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރު 14ގައި އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަރީފް /މއ .ނައިލޯފަރުގެ ،ސ.ހިތަދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ
 2021ނޮވެމް ަ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރު 21ގައި އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މުސްތަފާ  /ދުންފިނި  ،ސ.ހުޅުދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ
 2021ނޮވެމް ަ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރު29ގައި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މިލްހަތު ޤުދުރަތުﷲ  /ރޭވަ  ،ގދ .ތިނަދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ
 2021ނޮވެމް ަ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރު29ގައި އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ހަނާން  /ނައިންހައުސް  ،ގދ .ތިނަދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ
 2021ނޮވެމް ަ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބރު29ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޖިހު ވަޙީދު  /ފެހިއައްސޭރި  ،ލ .މާވަށް އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ދާއިމީ
 2021ނޮވެމް ަ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި އެޖެންސީން ދޫކުރެވިފައިވާ އީ.އައި.އޭ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް
ދެވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

•

 2021މާޗް 30ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝައުލާން  ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް / 01-1-108މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Bގެ ވަގުތީ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

 2021އޭޕްރީލް 18ގައި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މިލްހަތު ޤދުރަތުﷲ  ،ރޭވަ  /ގދ .ތިނަދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތީ
ކޮންސަލްޓަންޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

 2021ޖޫން 2ގައި އަލްފާޟިލާ ހަނާން ޝަފީގު ،ނައިންހައިސް /ގދ.ތިނަދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

 2021ސެޕްޓމްބަރ 15ގައި އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަފާ ،މ .ބޮނޑިމާގެ /ކ .މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބދުﷲ ،ހަމަވަތި /ބދަރަވަންދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތި ކޮންސަލްޓަންޓް
 2021ސެޕްޓމްބަތ  27ގައި އަލްފާޟިލާ ތުހްފާ ޢަ ް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބން ،މ .އެންފަޅު /ކ .މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓް
 2021އޮކްޓޯބަރ 21ގައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާ ި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

 2021އޮކްޓޯބަރ 13ގައި އަލްފާޟިލް ޝަތާރަތު އަޙްމަދު ،ހުނަރު /ގދ .ތިނަދޫ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓް
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

•

ބން ،މއ .އެންފަޅު /ކ .މާލެ އަށް ކެޓަގަރީ Aގެ ވަގުތީ ކޮންސަލްޓަންޓް
 2021ޑިސެންބަރ 01ގައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާ ި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ .ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓް ޕީ.އޭ.
އެންޑް އީ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް .

•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި މަގާމް :އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސަމިއްޔާ  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓް ޕީ.އޭ .އެންޑް އީ ޕަރފޯމަންސް
މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް
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ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި ވަޒީފާ :އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސަމިއްޔާ /

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ
•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓް ގަވަޢިދު އެވެއަރނަސް3 .
ދުވަސް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި ވަޒީފާ :އަލްފާޟިލް ރިފްއަތު ނަޢީމް  /ޑިރެކްޓަރ

•

ބޑް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓް ި
ޕްރޮކިއުމެންޓް  5ދުވަސް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި ވަޒީފާ :އަލްފާޟިލް ރިފްއަތު ނަޢީމް  /ޑިރެކްޓަރ

•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓް ގަވަޢިދު އެވެއަރނަސް3 .
ދުވަސް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި ވަޒީފާ :އަލްފާޟިލް ރިފްއަތު ނަޢީމް  /ޑިރެކްޓަރ

•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް  /ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސީ
އިމްޕްލިމެންޓްސް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ސަމިއްޔާ  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް  /ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސީ
އިމްޕްލިމެންޓްސް  1ދުވަސް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި ވަޒީފާ :އަލްފާޟިލާ ސީނާ މުޙައްމަދު  /އެޗް.އާރު އޮފިސަރ

•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކޯރ
ފައިބަރ

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި ވަޒީފާ :އަލްފާޟިލާ ނުޒުހަތު ޢަލީ  /ކޮމްޕިއުޓަރ

ޕްރޮގްރާމަރ
•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :އެންސީ އައިޓީ  /މައިކްރޯސޮފްޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގަރާމް  8ދުވަސް.
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި މަގާމް :އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝާހިދު  /އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

•

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮތް ތަނާއި މުއްދަތު :އެންސީ އައިޓީ  /މައިކްރޯސޮފްޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގަރާމް  8ދުވަސް.
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި މީހާގެ ނަމާއި މަގާމް :އަލްފާޟިލާ ހަސްނާ ޖަމީލް  /ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ޔުނިޓް
 2021ގައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަންއިން
ހިންގާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
މި ސެކްޝަނުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތަކެވެ.
-

ބހޭ ޤާނޫނު 93/4
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ

-

ބހޭ ގާނޫނޫ 78/77
ރާއްޖެތެރޭ މީހުން އުޅޭ ރައްރަށުން ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުމާ ެ

-

ބހޭ ގަވާއިދު (2012/R-27) 2012
ބޔާންކުރާ ރިޕޯޓުހެދުމާ ެ
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ަ

-

ބހޭ ގަވާއިދު
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި ،އުފުރުމާއި،ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާ ެ

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ޞަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު))2013/R-15

ބހާލާފައިވަނީ ދެ ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ
މިގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ަ
އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓާއި ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓެވެ .އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު
ބހޭ ޤަވާއިދާއި
ބޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާ ެ
ަ

ބހޭ ޤަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ،ފުންކުރުމާއި ެ

ތަންފީޒުކުރުމާއި މަޝްރޫއުތައް ސްކްރީން ކުރުމެވެ .ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ސެކްޝަންގެ މެންޑޭޓްގައިވާ މި ނޫން
ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މީގެ އިތުރުން 2019 ،ގައި ތަޢާރުފު ކުރެވުނު އީ.ޕީ.އޭ ހޮޓްލައިން ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލާއި
ބހެއްޓުމާއި އެމައްސަލަތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ތަހުގީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
އެއްގޮތަށް އެހޮޓްލައިނަށް އަންނަ ކޯލްތަކުގެ ރިކޯޑްސް ެ
މިހޮޓްލައިނަކީ މުޅި އީ.ޕީ.އޭގެ ހޮޓްލައިންކަމުން ،މިހޮޓްލައިނަށް އަންނަ އެހެން ސެކްޝަންތަކާއި ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތައް ނަގައި
ރޫޓްކުރުންވެސް މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
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އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓް
 .1ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުން
1.1

ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު

ބއްގޮތުގައި
ބ ެ
ބރު މަހުގެ  31އާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންގެ ޢަދަދުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ .މީގެ ސަ ަ
 2020ގެ އޮކްޓޯ ަ
ބން ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ނިންމުމެވެ .އަދި،
ބ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އައު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަ ަ
 2020ގައި ކޯވިޑް 19-ގެ ހާލަތުން ޤައުމު އަރައިގަނެ ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމުމުގެ
ބރުގެ ނިޔަލަށް 260 ،އީ.އައި.އޭ އެޕްލިކޭޝަންވަނީ އީ.ޕީ.އޭއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
ނަތީޖާވެސްމެއެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ  31އޮކްޓޯ ަ
އަދި  259ޓާރމްސް އޮފް ރެފެރެންސް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ .އަދި  217މަޝްރޫޢުއަކަށް ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު
ބޔާންކުރާ ރިޕޯޓުތައްވަނީ އީ.ޕީ.އޭއަށް
ބހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ަ
ބޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާއި ެ
ަ
ހުށަހަޅާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި  2020ގެ ފަހުކޮޅު މިއޭޖެންސީއިން ދޫކުރި ޓީ.އޯއާރތަކަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .މިއީ،
އޮކްޓޯބަރ  2020ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓްތަކުގެ ޢަދަދަށްވުރެ  55ރިޕޯޓްގިނަ ޢަދަދެކެވެ .މިގޮތުން ރިޕޯޓުތައް ހުށެހުޅުނު އެކި
ބލާއިރު2021 ،ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގިނަ
ބށް ަ
ދާއިރާތަކުގެ ތަފްސީލް ޗާޓު 1-ގައި ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ .ތަފާސްހިސާ ަ
މަޝްރޫޢުތަކަކަށް އީ.އައި.އޭ އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް  50އެޕްލިކޭޝަން އަދި ނަރުދަމާ
ނިޒާމަށް  37އެޕްލިކޭޝަން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އަދި ބަނދަރު/ޖެޓީ އެޅުމަށް  2020ގައި ހުށައަޅާފައިވާ  21އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިއަހަރު އެ އަދަދަ ވަނީ  41އެޕްލިކޭޝަން އަށް އިތުރުވެފައެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
މިއަހަރު ހުށައަޅާފައިވަނީ  51އެޕްލިކޭޝަން އެވެ .މިއީ ފާއިތުވީ އަހަރު ހުށައަޅާފައިވާ  19އެޕްލޭޝަންއަށް ވުރެ  32އެޕްލިކޭޝަން
ގިނަ އަދަދެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށްވެސް  2020ގައި  12އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިޢަދަދު ވަނީ
މިއަހަރު  22އެޕްލިކޭޝަނަށް އިތުރުވެފައެވެ.
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އެކި ދާއިރާތަކުން ހުށަހެޅުނު އީ.އައި.އޭ އަދި އީ.އެމް.ޕީ ރިޕޯޓުތައް
42

32

30
26
21

19

23
19

14
7
3

4

3

ތއް
ށހެޅުނު އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ަ
ތކުން ހު ަ
ޗާޓު :1-އެކި ދާއިރާ ަ

 1.2ރިޕޯޓުތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ބރު
ބރު  2021ގެ ނިޔަލަށް  225މަޝްރޫޢުއެއްގެ ރިޕޯޓުވަނީ މިއެޖެންސީ ހުށައަޅާފައެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫ ަ
 31އޮކްޓޫ ަ
31

ނިޔަލަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ  223ރިޕޯޓެވެ 2021 .ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން  175މަޝްރޫޢުއަކީ ،ރިޕޯޓު

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މަދުވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ފާސްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ (ޗާޓު  .)2މި މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ
ތެރެއިން  01ރިޕޯޓުވަނީ ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ (ޗާޓު  .)2އަދި  1ރިޕޯޓުވަނީ މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން ކެންސަލްކުރައްވާފައެވެ(ޗާޓު
.)2
ޗާޓު  2ގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން  2021ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން  32މަޝްރޫޢުއަކީ  2020ގައި
ރިޕޯޓު ހުށައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ 2020،ގައި ހުށައަޅާ  2021ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން
 22މަޝްރޫޢުއަކީ ،ރިޕޯޓު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު މަދުވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ފާސްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ.
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ކެލްކަލްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު

ފާސްނުވާ ރިޕޯޓު

50

0
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނުވެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފާސްވެފައިވާ ރިޕޯޓު

ހޯދުމަށްފަހު ފާސްވެފައިވާ

ފާސްވެފައިވާ ރިޕޯޓު

ރިޕޯޓު

ތއް
ތ ަ
ތކާއި މެދު ނިންމުނު ގޮ ް
ށހެޅުނު ރިޕޯޓު ަ
ޗާޓު  :2ހު ަ

. 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުން
ބރު ނިޔަލަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 39
 2021ވަނަ އަހަރުގެ  31އޮކްޓޫ ަ
މަޝްރޫއު އަކަށްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ ،މި  39މަޝްރޫއުއަށް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ .މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި އެންމެ
ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކުންނެވެ .މިގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި
މަޝްރޫޢުތަކުން  16ހުއްދައެއް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ .ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ  7މަޝްރޫއު އަކަށް ވަނީ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައެވެ .ހަމަ
ބން ހިއްކުމުމުގެ  7މަޝްރޫޢުއަކަށް ވެސް ވަނީ ހުއްދަ ދެވިފައެވެ .ޗާޓް  3ގައި އެވަނީ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
މިގޮތަށް ި
ހުއްދައިގެ އަދަދެވެ.
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އެކި ދާއިރާއިން ހުށަހެޅުނު މަޝްރޫޢުތައް
18
16
16
14
12
10
7

7

8

6
6
3

4
2
0

އެހެނިހެން

ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން

ބިން ހިއްކުން

ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން

ތކުގެ އަދަދު
ށހެޅުނު މަޝްރޫޢު ަ
ތކުން ހު ަ
ޗާޓު  :3އެކި ދާއިރާ ަ

.3މަޝްރޫއުތައް ސްކްރީން ކުރުން
 31އޮކްޓޯބަރ  2021ގެ ނިޔަލަށް  105މަޝްރޫއުއެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ސްކްރީން ކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ
ވަކިވަކި ރަށްރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތައް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢާއި ޢިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތަކެވެ.
ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުން ސްކްރީން ކުރެވުނު އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ޗާޓް  4ގައި އެވަނީއެވެ.
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އެކިދާއިރާތަކުން ސްކްރީންކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަދަދު
27

އެހެނިހެން
4

މުރަކަ އިޔާދަކުރުން
1

މަގުހެދުން

8

ފަތުރުވެރިކަން

32

ކުނި މެނޭޖްކުރުން
29

35

ދާއިރާތައް

4

ފެނާއިގުޅޭ

30

ޢިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައާގުޅޭ

25

20

15

10

5

0

އެޕްލިކޭޝަންގެ ޢަދަދު

ތކުގެ އަދަދު
ތކުން ސްކްރީން ކުރެވުނު މަޝްރޫޢު ަ
ޗާޓު  :4އެކި ދާއިރާ ަ
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ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓް
.1

އީ.އައި.އޭ އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރު
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  31ގެ ނިޔަލަށް މިސެކްޝަނުން ވަނީ  07މަޝްރޫޢުގެ ޢީ.އައި.އޭ އިންސްޕެކްޝަން
ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ .އަދި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ވަރކް ޕްލޭންގައި ރާއްޖެތެރެއަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ދަތުރު ރޭވިފައިވީނަމަވެސް
ބއެއް ދަތުރުތައް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިއެޖެންސީން ދީފައިވާ ހުއްދަ އާއި
ބން ަ
ބ ު
ކޯވިޑް 19-ގެ ސަ ަ
ބގެން އއ .ރަސްފިނޮޅަށްވަނީ އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.
ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލި ެ
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ތިރީގައި މިވަނީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ  31ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު ބައެއް އިންސްޕެކްޝަން
ދަތުރުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.
އަތޮޅު ރަށް

ދަތުރު ކުރި ތާރީޚް

އިތުރު ތަފްސީލް

ޕްރޮޖެކްޓް
•

ގ
ގންދިޔުމަށް މިއޭޖެންސީ ެ
ނސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ެ
މި އި ް
ގސްޓް
ވނީ  28-26އޯ ަ
ގ ޓީމެއް ަ
ފަރާތުން  05މީހުން ެ
ނސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް
ގއި އި ް
 2021އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ަ
ގސްފައެވެ.
ނ ޮ
ގ ް
ެ

ނނެވެ.
ގ ް
އެއަރޕޯޓް ރަށަށް އައުމުން ރައްޔިތުން ތިބީ ހިންހަމަޖެހި ެ
ގތުން ބައެއް
ވ ޮ
ގ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ާ
ވސް ،އެމަޝްރޫއު ެ
ނަމަ ެ
ރައްޔިތުން

ހިންހަމަ

ނޖެހޭކަން
ު

ވއެވެ.
ގ ި
ފާހަ ަ

ގތުން
އެ ޮ

ގއި
ތިރީ ަ

ގ ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ .އަދި މިކަމަކީ
ވނީ އޭ ެ
ބަޔާންކޮށްފައި އެ ަ
ވސް
މިއޭޖެންސީއަށް ެ
26.08.2021

ހދ

އިން
28.08.2021

މި

ގއި
ދަތުރު ަ

ނ
ވ ު
ގކުރެ ު
ފާހަ ަ

ވސްމެއެވެ.
ގ މައްސަލަތަކެއް ެ
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމު ެ
ސިޓީ

މަޝްރޫޢު

•

ގތަށް
ވ ޮ
ވކި ާ
ގ ބާކީބައި ަ
ކުޅިން ހިއްކި ސަރަޙައްދާއި ކުޅީ ެ
ވކަން .އަދި
ނ ާ
ވތަ ބޮޑު ހިލަޖައްސާފައި ު
ނ ަ
ޝީޓްޕައިލްކޮށް ު
ވލިގަނޑު ފައިބައި
ގ ެ
ވ ބައި ެ
ގ ސަބަބުން ހިއްކާފައި ާ
މިކަމު ެ
ވމުންދާކަން (މިކަމަކީ،
ގއްލުން ަ
ގ ެ
ވރު ެ
އެސަރަޙައްދަށް އެކި ަ
ވ
ނ ޝަރުތުކޮށްފައި ާ
ގ ކުރި ް
ގ މަސައްކަތް ފެށުމު ެ
ހިއްކުމު ެ
ވސް އެކަން ކޮށްފައި ނުވޭ)
ނމަ ެ
ކަމެއް ަ

•

ވން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް
ނބޮޑު ު
ގ ސަބަބުން ފެ ް
އެއަރޕޯޓު އެޅުމު ެ
ވކަން.
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފައި ނު ާ

•

ނއެއް
ގ ބަފަރޒޯ ް
ވށީ ެ
ގން ތިމާ ެ
ވށައި ެ
ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ަ
ވކަން.
ހަދާފައިނު ާ
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•

ގ އުސްމިނަށް އަންނަ ހައިޓް
ގތަކު ެ
ގން ެ
ގޅި ެ
އެއަރޕޯޓާއި ު
ގ މަޢުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި
ރެސްޓްރިކްޝަން ެ
ވކަން.
ވރިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނު ާ
ގ ެ
ގތަކު ެ
އެ ެ

•

ގ މައްސަލަ
ގއެއް ެ
އެއަރޕޯޓް ފެންސް ތެރެއަށް އަރާ ެ 06
ވކަން.
ޙައްލުކޮށްފައި ނު ާ

•

ވ
ރަން ޭ

ވ
ގއި ާ
ދަށު ަ

އެމް.ޑަބްލިޔު.

އެސް.ސީ

ގ
ެ

މައި

ވރާކޮށް އެހޮޅިއާމެދު
ގތުން އެފަރާތާއި މަޝް ަ
ގޅޭ ޮ
ފެންހޮޅިއާއި ު
ވކަން.
ނ ާ
ވމަކަށް އައިސްފައި ު
ގ އެއްބަސް ު
ގތު ެ
ނ ޮ
ޢަމަލުކުރާ ޭ
-

ނސްޕެކްޝަނަށްފަހު
މިއި ް

އީ.އައި.އޭ

ގއި
ރިޕޯރޓް ަ

ގ
މަޝްރޫޢު ެ

ނ
ގތަށް ކުރަމު ް
ވ ކަންތައް އެ ޮ
ވފައި ާ
އެދިޔާރު ކޮމިޓްމެންޓް ދެއް ާ
ގފައެވެ.
ނ އަން ާ
ވ ީ
ވ އެކަން ކުރުމަށް އެފަރާތަށް ާ
ނުދާތީ ެ

•

ގ
ގންދިޔުމަށް މިއޭޖެންސީ ެ
ނސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ެ
މި އި ް
ވނީ  14އޮކްޓޯބަރ 2021
ގ ޓީމެއް ަ
ފަރާތުން  06މީހުން ެ
ނއް ކުރިއަށް
ނސްޕެކްޝަ ެ
ގއި އި ް
ގއި މާފުށީ ަ
ަ
ގސްފައެވެ.
ނ ޮ
ގ ް
ެ

•

ގއި ރަށަށް އެންމެ ބޮޑަށް
ގތު ަ
ވ ޮ
ނ ި
ކައުންސިލުން ދެން ެ
ގ
ވނީ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމު ެ
ވފައި މައްސަލަ އަކީ ަ
ދިމާ ެ

14.10.2021

ކ

މާފުށި

މައްސަލައެވެ.

ނ
ބިންހިއްކު ް
•

ނ
ގއި ބިން ހިއްކާފަ އޮތް ސަރަހައްދު މެޕް ކުރީ ޑްރޯ ް
މާފުށީ ަ
ވ އީ.އައި.އޭ
ގ ީ
ނ ފާހަ ަ
ނވެ .އަދި މެޕް ކުރުމު ް
ގން ެ
ބޭނުންކޮށް ެ
ވކަމެވެ.
ވރެ ބޮޑުކޮށް ހިއްކާފައި ާ
ވރަށް ު
ވ ު
ގކޮށްފައި ާ
ގއި ފާހަ ަ
ަ
ގ ސަރަހައްދެކެވެ.
ވނީ  27.6ހެކްޓަރު ެ
ހިއްކާފައި ަ

•

ނ
ވރެ ބޮޑުކޮށް ބި ް
ވރަށް ު
ވ ަ
ގކޮށްފައި ާ
ގއި ފާހަަަ ަ
އީ.އައ.އޭ ަ
ނދަނީ އެކަންތައް
ގ ް
ނ ެ
ނސީއި ް
ވމުން ،މި އޭޖެ ް
ހިއްކާފައި ު
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ވޅު
ގތަށް ފިޔަ ަ
ވއިދާ އެއް ޮ
ނވެ .އަދި އީ.އައި.އޭ ޤަ ަ
ބަލަމުން ެ
ވނެއެވެ.
ނދެ ޭ
ގ ް
ގ ކަންތައް ކުރިއަށް ެ
އެޅުމު ެ
•

ގޅަށް ކިޔާ
ގ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ކައުންސިލުން ރަ ަ
މަޝްރޫޢު ެ
ގ މަސައްކަތް
ވމަކީ ،މަޝްރޫޢު ެ
ވފައި ު
ވރި ެ
އެއަށް އަހުލު ެ
ގތަށް
އެއް ޮ

ހުއްދައާއި

ގއި
މުހިއްމުކަމެއްކަމު ަ

ނދާކަން
ކުރަމު ް
ނ
ނސީއި ް
މިއެޖެ ް

ގތުމަށް
ނ ަ
ދެ ެ
ދެކެމެވެ.

އަދި

ނ
ގ އެއްބާރުލު ް
ނސިލު ެ
ވސް ކައު ް
ގއި ެ
މޮނިޓަރިންގ މަރުހަލާ ަ
ފުރިހަމައަށް

އެންމެ

ގއި
ކަމު ަ

ގންދާނެކަމެއް
ލިބި ެ

މިއެޖެންސީއިން ދެކެމެވެ.

ވ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި މިފަދަ
ގ ި
ނސްޕެކްޝަން ދަތުރުން ފާހަ ަ
މިއި ް
ވ
ގއި ާ
ގޅުކުރުމަށް ތިރީ ަ
މަޝްރޫޢުތަކުން ނިކުންނާނެ މައްސަލަތައް ރަ ަ
ގކޮށްލަމެވެ.
ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ފާހަ ަ
•

ނމާ ހިދުމަތްދޭނެ ފެށުން
ވހަކަށް މަޝްރޫއު ނި ް
ވސް އަ ަ
ވހާ ެ
ީ

•

ގ
މިހާރު ެ

ގ
ކައުންސިލް ެ

ދައުރު

ވމާއި
ބަދަލު ު

ގން،
ގޅި ެ
ު

ގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެދިޔާރު އަދި
ކައުންސިލަށް މިމަޝްރޫޢު ެ
ވނެވެ.
ގކުރެ ު
ވކަން ފާހަ ަ
ނ ާ
ު
ގ ފަރާތުން ދީފައި
ކޮންޓްރެކްޓަރ ެ
26.08.2021-28.08.2021

ކ

ގޅި
ު

ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު

ގ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު އަދި ވޯރކްޝެޑިއުލް
އެހެންކަމުން ،މިމަޝްރޫޢު ެ
ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުން.
•

ގ
މަޝްރޫޢު ެ

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ގއި
ގންދިއުމު ަ
ެ

ގންދިއުން އަދި
ގން ކުރިއަށް ެ
ވރާ ކޮށް ެ
ކައުންސިލާއި މަޝް ަ
ގތުން އެދިޔާރާއި މަޢުލޫމާތު
ގޅޭ ޮ
ކައުންސިލުން މިމަޝްރޫޢުއާއި ު
ގއި މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ފޯކަލް
ޙިއްސާކުރުމަށާއި އެކި ކަންކަމު ަ
ޕޮއިންޓް

ކަނޑައަޅާ

ގ
އެފަރާތު ެ

މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލަށް

ވ
ގއި ދިމާ ާ
ނދިއުމު ަ
ގ ް
ޙިއްސާކޮށްފައި އޮތުމަކީ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ެ
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ގއި
ގން ދާނެކަމެއްކަމު ަ
ވ ެ
ވހަށް ހައްލު ެ
ގންޖެހުންތައް އަ ަ
އެކި ޮ
މިއެޖެންސީއިން ދެކެމެވެ.
•

ގޅަށް ކިޔާ
ގ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ކައުންސިލުން ރަ ަ
މަޝްރޫޢު ެ

ގ މަސައްކަތް ހުއްދައާއި
ވމަކީ ،މަޝްރޫޢު ެ
ވފައި ު
ވރި ެ
އެއަށް އަހުލު ެ
ގތަށް
އެއް ޮ

ނދާކަން
ކުރަމު ް

ގތުމަށް
ނ ަ
ދެ ެ

ގއި
މުހިއްމުކަމެއްކަމު ަ

ވސް
ގއި ެ
މިއެޖެންސީއިން ދެކެމެވެ .އަދި މޮނިޓަރިންގ މަރުހަލާ ަ
ގންދާނެކަމެއް
ގ އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބި ެ
ކައުންސިލު ެ
ވ.
ނސީއިން ދެކެމެ ެ
ގއި މިއެޖެ ް
ކަމު ަ
•

ގ އެދިޔާރު ކޮމިޓްމެންޓް
ގއި މަޝްރޫޢު ެ
އީ.އައި.އޭ ރިޕޯރޓް ަ

ވ އެކަން ކުރުމަށް
ނ ނުދާތީ ެ
ގތަށް ކުރަމު ް
ވ ކަންތައް އެ ޮ
ވފައި ާ
ދެއް ާ
ވފައެވެ.
ނ ާ
ވނީ ދަން ަ
ނސީއިން ާ
އެދިޔާރަށް މިއޭޖެ ް
•

ނސީ
ގންދިއުމަށް މި އޭޖެ ް
މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ެ
ވނީ ހދ .ފިނޭއަށް ޒިޔާރަތް
ގ ޓީމެއް ަ
ނ ެ
ފަރާތުން  3ބޭފުޅު ް
ކޮށްފައެވެ.

•

ނ
ވ ީ
ގ މަސައްކަތް ަ
ގ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ެ
ހދ .ފިނޭ ެ
ގ ބޮޑުބައި އަދި
ވސް މަސައްކަތު ެ
ނމަ ެ
ފެށިފައެވެ .އެހެން ަ
ގތަށް
ވޅުލުމަށް މަ ު
ނއެވެ .ނަރުދަމާ ަ
ގން ކުރިއަށް ދަ ީ
ފަށައި ެ
ކޮނެ،

28.08.2021-29.08.2021

ހދ

ފިނޭ

ޑީސެލިނޭޝަން

ޕްލާންޓް

ބަހައްޓާ

ގ
ނ ެ
ތަ ު

މަސައްކަތަކާއި ،ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ފެން ރައްކާ ކުރާ

ނޒާމް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ި

ނވެ.
ގ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން ެ
ޓޭންކް ބަހައްޓާ ސަރަހައްދު ެ
•

ގތައް
ގއި މަ ު
ގތަކަށް ފަސް އެޅުމު ަ
ވޅުލުމަށް ފަހު މަ ު
ނަރުދަމާ ަ
ވ
ގކޮށްފައެ ެ
ނ ފާހަ ަ
ވ ީ
ނސިލުން ަ
ވރު ނުކުރާކަން ކައު ް
އެއް ަ

•

ގއި ހުރި ނިކަ
ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން  1ބަހައްޓާ ސަރަހައްދު ަ
ވފައެވެ.
ވނީ އެދިލައް ާ
ނސިލުން ަ
ގސް ކެނޑުމަށް ކައު ް
ަ

•

ގސް
ގ  2ފަރާތުން ރުއް ަ
ގއި ބަނދަރަށް ދާ މައި މަ ު
ހދ .ފިނޭ ަ
ވތް
ގ ާ
ގ ެ
ވނީ ސާފު ކޮށްފައެވެ .މަ ު
ަ
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ނ
ގ ސަރަހައްދަކު ް
ގ ކަނާތް ފަރާަުތުން  30ފޫޓް ެ
ގ ެ
އަދި މަ ު
ވ
ގސް ކަނޑާ ސާފުކޮށްފައެ ެ
ވނީ ރުއް ަ
ަ
•

ގ އައުޓްފޯލް އަޅާ ސަރަހައްދު މިހާރު
މި މަޝްރޫޢު ެ
ނ މައުލޫމާތު
ވ ީ
ވކަމަށް ކައުންސިލުން ަ
ވފައި ާ
ބަދަލު ެ
ވނީ މީހުން
ދީފައެވެ .އައުޓްފޯލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ވަަރަށް ކައިރި
މޫދަށް އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ަ
ނވެ.
ސަރަހައްދަކުން ެ

ވ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި މިފަދަ
ގ ި
އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުން ފާހަ ަ
ވ
ގއި ާ
ގޅުކުރުމަށް ތިރީ ަ
މަޝްރޫޢުތަކުން ނިކުންނާނެ މައްސަލަތައް ރަ ަ
ގކޮށްލަމެވެ.
ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ފާހަ ަ
•

ގ
ގން ،މިހާރު ެ
ގޅި ެ
ވމާއި ު
ގ ދައުރު ބަދަލު ު
ކައުންސިލް ެ

ގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެދިޔާރު އަދި
ކައުންސިލަށް މިމަޝްރޫޢު ެ
ނވެ.
ވ ެ
ގކުރެ ު
ވކަން ފާހަ ަ
ގ ފަރާތުން ދީފައި ނު ާ
ކޮން ޓްރެކްޓަރ ެ
ގ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ،ޑީޓެއިލް
އެހެންކަމުން ،މިމަޝްރޫޢު ެ
ނ
ނސިލާއި ހިއްސާކުރު ް
ޑިސައިން އަދި ވޯރކްޝެޑިއުލް ކައު ް
•

ނސީ
ގންދިއުމަށް މި އޭޖެ ް
މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ެ
ވނީ ހދ .ކުރިނބީ
ގ ޓީމެއް ަ
ފަރާތުން  5ބޭފުޅުން ެ
އަށްޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

•
27.08.2021

ހދ

ކުރިނބީ

ގ ނިޒާމް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ެ

ގ
ގ ކައުންސިލު ެ
ވނީ ،ކުރީ ެ
ގ މަސައްކަތް ފަށާފައި ަ
މިމަޝްރޫޢު ެ
ގއި
ދައުރު ަ

ކަމުން،

އޮޕަރޭޝަން

މިނިޒާމު

ގ
ގމު ެ
ހިން ު

ނމާ
ޒި ް

ކަން

ގ
މިހާރު ެ

ގއި
ސްޓޭޖް ަ

ވނީ
ވފައި ަ
ވލުކުރެ ި
ހަ ާ
ކައުންސިލަށް

ގ
މިމަޝްރޫޢު ެ

މަސައްކަތް

ނިމި،

ކޮން

ފަރާތަކާއި

ގއި
ވކަމު ަ
ނ ާ
ސާފު ު

ނ
ކައުންސިލު ް

ނ
ވ ީ
ަ

ވފައެވެ.
ވދާޅު ެ
ި
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•

ގ
ވ ބިމު ެ
ވސްއަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ހދ.ކުރިނބީއިން އުރީދޫ މޯލްޑި ް
ގ ބައުންޓަރީ
ގ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަން ެ 1
ތެރެއަށް މިހާރު ެ
ވފައެވެ .އަދި
ގކުރައް ާ
ވނީ ފާހަ ަ
ވންނަކަ މަށް ކައުންސިލުން ަ
ަ
ނ  1މިހާރު ހުރި
ހަމައެހެންމެ ،ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަ ް
ގ އަނެއް ފަރާތަށް
ގ ެ
ގ ހުރަސްކޮށް މަ ު
ގ މަ ު
ސަރަހައްދު ެ
ބަދަލުކުރުމަށް،

ގ
އެދިޔާރު ެ

ގއި
އަރިހު ަ

ވފައި
އެދިލައް ާ

ވފައެވެ.
ވދާޅު ެ
ވނީ ި
ވނޭކަމަށް ަ
ާ
•

ގއި
ގއް ަ
ވ  2މަ ެ
ނ ާ
ގއި ހިމެނިފައި ު
ނ ަ
ނޑް ޔޫސް ޕްލޭ ް
ގ ލޭ ް
ރަށު ެ
ވނީ ހިމެނިފައި،
ގއި ަ
ނ ަ
ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައި ް
ގ ސަމާލުކަމަށް
ވނީ އެދިޔާރު ެ
ވސް ަ
އެހެންކަމުން މިކަން ެ
ނ
ވ ީ
ގ ފަރާތުން ަ
ގއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ެ
ވފައި ކަމު ަ
ނ ި
ގ ެ
ެ
ވފައެވެ.
ވދާޅު ެ
ި

•

ގއި
ގންދިއުމު ަ
ގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެ
މަޝްރޫޢު ެ
ގންދިއުން އަދި
ގން ކުރިއަށް ެ
ވރާ ކޮށް ެ
ކައުންސިލާއި މަޝް ަ
ގތުން އެދިޔާރާއި
ގޅޭ ޮ
ކައުންސިލުން މިމަޝްރޫޢުއާއި ު
ގއި
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށާއި އެކި ކަންކަމު ަ
ގ
މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތު ެ
ނސިލަށް ޙިއްސާކޮށްފައި އޮތުމަކީ މަޝްރޫޢު
މަޢުލޫމާތު ކައު ް
ވހަށް
ގންޖެހުންތައް އަ ަ
ވ އެކި ޮ
ގއި ދިމާ ާ
ގންދިއުމު ަ
ކުރިއަށް ެ
ނސީއިން ދެކެމެވެ.
ގއި މިއެޖެ ް
ގން ދާނެކަމެއްކަމު ަ
ވ ެ
ހައްލު ެ

•

ގޅަށް ކިޔާ
ނސިލުން ރަ ަ
ގ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ކައު ް
މަޝްރޫޢު ެ
ގ މަސައްކަތް
ވމަކީ ،މަޝްރޫޢު ެ
ވފައި ު
ވރި ެ
އެއަށް އަހުލު ެ
ގތުމަށް
ނދާކަން ދެނެ ަ
ގތަށް ކުރަމު ް
ހުއްދައާއި އެއް ޮ
ގއި މިއެޖެންސީއިން ދެކެމެވެ .އަދި
މުހިއްމުކަމެއްކަމު ަ
ގ އެއްބާރުލުން
ވސް ކައުންސިލު ެ
ގއި ެ
މޮނިޓަރިންގ މަރުހަލާ ަ
ގއި
ގންދާނެކަމެއް ކަމު ަ
އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބި ެ
ވ.
މިއެޖެންސީއިން ދެކެމެ ެ
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•

ނސީ
ގންދިއުމަށް މި އޭޖެ ް
މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ެ
ވނީ ހދ .ފިނޭއަށް ޒިޔާރަތް
ގ ޓީމެއް ަ
ނ ެ
ފަރާތުން  3ބޭފުޅު ް
ކޮށްފައެވެ.

•

ގ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު އަދި
ކައުންސިލަށް މިމަޝްރޫޢު ެ
ވތީ ،މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް
ނ ާ
ގ ޝެޑިއުލް ލިބިފައި ު
މަސައްކަތު ެ
ވފައި
ގޅަށް ސާފު ެ
ނސިލަށް ރަ ަ
ގތް ،ރަށު ކައު ް
ނދަންޖެހޭ ޮ
ގ ް
ެ
ވތީ ،މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އީ.އައި.އޭ އާއި
ނު ާ
ނސިލަށް
ވތަ ނޫންކަން ކައު ް
ނ ަ
ގތަށް ކަން ު
އެއް ޮ
ވން.
ވފައި ު
ގންޖެހުންތަކެއް ދިމާ ެ
ގތުމަށް ޮ
ނ ަ
ދެ ެ

28.08.2021

ހދ

ވރަމް
ނޮޅި ަ

ގ ނިޒާމް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ެ

ވ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި މިފަދަ
ގ ި
އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުން ފާހަ ަ
ވ
ގއި ާ
ގޅުކުރުމަށް ތިރީ ަ
މަޝްރޫޢުތަކުން ނިކުންނާނެ މައްސަލަތައް ރަ ަ
ގކޮށްލަމެވެ.
ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ފާހަ ަ
•

ގ
ގން ،މިހާރު ެ
ގޅި ެ
ވމާއި ު
ގ ދައުރު ބަދަލު ު
ކައުންސިލް ެ
ގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެދިޔާރު
ކައުންސިލަށް މިމަޝްރޫޢު ެ
ވކަން
ގ ފަރާތުން ދީފައި ނު ާ
އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ެ
ގ އީ.އައި.އޭ
ނވެ .އެހެންކަމުން ،މިމަޝްރޫޢު ެ
ވ ެ
ގކުރެ ު
ފާހަ ަ
ނ
ނސިލާއި ހިއްސާކުރު ް
ރިޕޯޓު އަދި ވޯރކްޝެޑިއުލް ކައު ް

•

ގއި
ގންދިއުމު ަ
ގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެ
މަޝްރޫޢު ެ
ގންދިއުން އަދި
ގން ކުރިއަށް ެ
ވރާ ކޮށް ެ
ކައުންސިލާއި މަޝް ަ
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ގތުން އެދިޔާރާއި
ގޅޭ ޮ
ކައުންސިލުން މިމަޝްރޫޢުއާއި ު
ގއި
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށާއި އެކި ކަންކަމު ަ
ގ
މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތު ެ
ނސިލަށް ޙިއްސާކޮށްފައި އޮތުމަކީ މަޝްރޫޢު
މަޢުލޫމާތު ކައު ް
ވހަށް
ގންޖެހުންތައް އަ ަ
ވ އެކި ޮ
ގއި ދިމާ ާ
ގންދިއުމު ަ
ކުރިއަށް ެ
ނސީއިން ދެކެމެވެ.
ގއި މިއެޖެ ް
ގން ދާނެކަމެއްކަމު ަ
ވ ެ
ހައްލު ެ

ގ މަސައްކަތް ދަނީ އީ.އައި.އޭ އާއި
ގ މަޝްރޫޢު ެ
ބަނދަރު ހެދުމު ެ
28.08.2021

ހދ

ހަނިމާދޫ

ގތަށްކަން
ގ މަޝްރޫޢު އެއް ޮ
ބަނދަރު ހެދުމު ެ

ނސީއިން
މިއޭޖެ ް

ކުރި

ނ
ވ ީ
ގއި ަ
އިންސްޕެކްޝަނު ަ

ވފައެވެ.
ގކުރެ ި
ފާހަ ަ
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.2

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ރުއްގަސް ނެގުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަތައް
 2021ވަނަ އަހަރު އެކި ރަށް ރަށުން އެކި ކަންކަމަށް ރުއްނަގައި އެހެން ސަރަޙައްދު ތަކުގައި އިންދުމަށް މިއެޖެންސީގެ
ފަރާތުން ވަނީ ހުއްދަތަކެއް ދޫކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ އިން ރުއްގަސް ނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ
ނ.ކެނޑިކުޅުދޫއިން  1529ރުއްގަސް ނެގުމަށެވެ .މުޅިއެކު ނެގުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ  5675ރުއްގަހެވެ .މި އަހަރު
ޖުމްލަކޮށް  32ހުއްދަ ދެފިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން  6ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވަނީ އަލަށް ގޯތި ދޫކުރެވުނު ގެތަކާއި މަގުތަކުންނާއި،
ބނުމަށް  15ހުއްދައެވެ.
 11ހުއްދަ ސާރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ރުއްގަސް ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިވެއެވެ .އަދި އެހެނިހެން ޭ
ބރާ އިންދުމަށް ނުވަތަ އަލަށް ހެދޭ ރިސޯޓްފަދަ ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމަށް
މިނެގޭ ރުއްގަސް އާންމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އަނ ު
ބދަލުގައި  11350ރުއްގަސް އިންދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ .އަދު މިނެގުނު ރުއްގަހުގެ ަ

 100އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއްގަސް

ރުއްގަސް ނެގުމަށް ހުއްދަދެވުން ސަބަބުތަށް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

.3

 2021ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު

ޖޫރިމަނާ-

ބރު  31ގެ ނިއަލަށް ( 3ތިނެއް) ފަރާތެއް ޖޫރިމާނާ ކުރެވިފައިވާނެ އެވެ .އެއީ ކަނުހުރާ އައިލެންޑް ރިޒޯޓު
 2021އޮކްޓޫ ަ
އެންޑް ސްޕާ ،ޕްރޯމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ފާރުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ.

ފާރުފުށި

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާނީ ،މިއެޖެންސީއިން ދީފައިވާ ހުއްދައާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާތީ އާއި ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނުނަގާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާތީއެވެ .ޕްރޯމަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ މިއެޖެންސީގެ ހުއްދަނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަސައްކަތެއް ހުއްދަ ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި
ބނު އިއާދަނުކުރުވޭ ގެއްލުމުގެ ޖޫރިމަނާއައި އެކުގައެވެ .އަދި ކަނުހުރާ އައިލެންޑް ރިޒޯޓު
ބން ތިމާވެއްޓަށް ލި ު
ބ ު
އެކަމުގެ ސަ ަ
އެންޑް ސްޕާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ މަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނުވާތީއެވެ.
 2021ގައި ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ  3ފަރާތުންވެސް ވަނީ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއެޖެންސީއަށް ދައްކާ ހަލާސްކޮށްފައެވެ.

ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު ފަރާތްތައް
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2021 ްއަހަރީ ރިޕޯޓ

ްސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ހުނަރު އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތައ
ް އާއި ޚިލާފަށް މިސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގައި ތަފާތު އެކި ޓްރެއިނިންގ2020
ް ފިޒިކަލް އަދި އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމްތައ،ި އޭގެތެރޭގައ.ެބއިވެރިވެފައެވ
ަ ީ މުވައްޒަފުންވަނ80% ިޕްރޮގްރާމް އަދި ވަރކްޝޮޕްތަކުގައ
.ެބއިވެރިވި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އަދި ވަރކްޝޮޕްތަކުގެ ތަފްޞީލެވ
ަ ް އެގޮތުން ތިރީގައި އެވަނީ ވަކިވަކި މުވައްޒިފުނ.ެހިމެނެއެވ

● EPA Drone training for ECA staff during EIA inspection trips.
● Coral Survey Science 1, 2021, UC San Diego Extension, University of California, San Diego.
● Blue Economy, 2021, UC San Diego Extension, University of California, San Diego.
● Marine Protected Areas and Sustainable Fisheries, 2021, UC San Diego Extension, University of
California, San Diego.
● Grid Integration of Renewable Energy, 2021, Australian National University, Australia.
● Continuous Emission Monitoring (CEM) Process Analyzer Training, 2021, at R. Vandhoo,
Maldives, by Protea Limited, UK.
● Disaster Management Flood and Droughts held from 13-15 September 2021
● Technology Need Assessment Inception workshop held on 20th September 2021.
● Indian Ocean Regional Security workshop, from 13th – 14th October 2021
●

National Plan on Submarine Cables Protection and Resilience – 27th October 2021

●

Variability of ENSO and Predictability of Seasonal Climate in Maldives– September 30th 2021

ްމަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައ
ްބޑު ދައްޗަކީ ސެކްޝަން މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށ
ޮ ެމަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި އެންމ
ްބން ގަވާއިދުތައ
ު ބ
ަ ަ ގަވާޢިދުތަކުގައި ކުރިންވެސް ހުރި ފުށުއެރުންތަކުގެ ސ،ު ހަމައެއާއެކ.ެބނުންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމެވ
ޭ ްނިންމުމަށ
.ެތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި އުނދަގޫތައްވެސް ފާހަގަކުރަމެވ

ީއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސ
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ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން
ވޯކްޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން  2021ކުރިއަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
 .1ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ތަންފިޒުކުރުން
 2021ވަނަ އަހަރު ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުންވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ރަށު
ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ޕްލޭންތައް ފާސްކުރުމާއި ،ކުނިކޮށި އަދި ކުނި އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރކުރުމާއި ،ރަށު
ފެންވަރުގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ،މަގުމައްޗާއި އާންމުކޮށް މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަން
މޮނިޓަރކުރުމާއި ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން
ކުރެވެމުންދާ ގޮތް އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ބޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި އަދި ކޮޥިޑް19-
ވޯކްޕްލޭންގައި މިއަހަރު ހާސިލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަންވަނީަ ،
ބން ނުކުރެވި ހުއްޓިފައެވެ.
ބ ު
ބލިމަޑުކަމުގެ ސަ ަ
ގެ ަ
 1.1އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފާސްކުރުން
ބހޭ
ބހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކުން ހަދަން ލާޒިމްކުރާ އެރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ެ
ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ެ
ޕްލޭން މިހާތަނަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  115ރަށު ކައުންސިލަކުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން  48ރަށެއްގެ ޕްލޭންވަނީ
ބކީ ހުރި ރަށްތަކުގެ ޕްލޭންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ މަދުވާ މަޢުލޫމާތު ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް މި
ފާސްކުރެވިފައެވެާ .
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށްތަކާއި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ރަށްތައް
އަތޮޅު

ފާސްކުރެވިފައި

ހުށަހަޅާފައި (ފާސްނުވާ)

ހުށަނައަޅާ

ހއ

ބރަށް،
އިހަވަންދޫ ،މާރަންދޫ ،ތަކަންދޫާ ،

ފިއްލަދޫ ،އުތީމު ،ދިއްދޫ،

ހޯރަފުށި ،ތުރާކުނު

މޮޅަދޫ ،މުރައިދޫ ،ދިއްދޫ ،ވަށަފަރު ،ކެލާ

އުލިގަމު

ހދ

ނެއްލައިދޫ ،ވައިކަރަދޫ ،ނޮޅިވަރަމު

ހަނިމާދޫ ،ނޭކުރެންދޫ،

ކުޅުދުއްފުށި ،ނައިވާދޫ ،ފިނޭ،

ހިރިމަރަދޫ ،ކުރިނބި،

ބރުދޫ ،ކުމުންދޫ ،މަކުނުދޫ
ކުނ ު

ށ

ފުނަދޫ ،ކޮމަންޑޫ

ނ

ހޮޅުދޫ ،ޅޮހި ،މަގޫދޫ ،މިލަދޫ ،ކެދިކޮޅުދޫ

ރ

މީދޫ ،ރަސްގެތީމު ،އިނގުރައިދޫ

ބ

ކިހާދޫ ،އޭދަފުށި ،ކެންދޫ ،ކުޑަރިކިލު

ނޮޅިވަރަންފަރު،
ފޭދޫ ،ނަރުދޫ ،މާއުގޫދޫ،

މަރޮށި ،ނޫމަރާ ،ގޮއިދޫ،

ފޯކައިދޫ

ބލެއްފަހި ،ފީވައް،
މިލަންދޫި ،
ކަނޑިތީމު ،ޅައިމަގު

ކުޑަފަރި ،މާޅެންދޫ ،ވެލިދޫ،

ބދޫ،
މާފަރު ،ޅައިމަގު ،ހެނ ަ

މަނަދޫ ،ފޮއްދޫ،

ލަންދޫ

އަލިފުށި ،ފައިނު ،ކިނޮޅަސް،

އަނގޮޅިތީމު ،ދުވާފަރު،

ވާދޫ ،މަޑުއްވަރީ

ހުޅުދުއްފަރު ،މާކުރަތު،
އުނގޫފާރު ،އިންނަމާދޫ،
ރަސްމާދޫ

ފެހެންދޫ ،ކަމަދޫ ،ގޮއިދޫ،

ދޮންފަނު ،ހިތާދޫ ،ފުޅަދޫ،

މާޅޮސް ،ދަރަވަންދޫ

ތުޅާދޫ

ޅ

ނައިފަރު

-

ހިންނަވަރު ،ކުރެންދޫ،

ކ

ގުރައިދޫ ،ހުރާ ،ދިއްފުށި

ތުލުސްދޫ ،ހިންމަފުށި ،މާފުށި

ގާފަރު ،ގުޅި ،ކާށިދޫ

އއ

-

ބޑުފޮޅުދޫ،
ރަސްދޫ ،ފެރިދޫޮ ،

ހިމަންދޫ ،މާޅޮސް ،މަތިވެރި،

އުކުޅަސް

ތޮއްޑޫ

އދ

-

ދަނގެތި ،ދިގުރަށް

ހަންޏާމީދޫ ،ދިއްދޫ ،މާމިގިލި،

ވ

-

ރަކީދޫ ،ފެލިދޫ ،ފުލިދޫ ،ތިނަދޫ

ކެޔޮދޫ

މ

މުލައް ،ދިއްގަރު

ނާލާފުށި ،މަޑުއްވަރީ

މުލި ،ރައްމަންދޫ ،ކޮޅުފުށި،

އޮޅުވެލިފުށި

ބރުދޫ،
ބދޫ ،ކުނ ު
މަހި ަ
ފެންފުށި ،މަންދޫ

ވޭވަށް
ސަފްޙާ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ފ

ފީއަލި ،ނިލަންދޫ

ބދޫ،
ބލެއްދޫ ،މަގޫދޫ ,ދަރަނ ޫ
ި

-

ދ

ބދޫ
ކުޑަހުވަދޫ ،މާއެ ޫ

ބދޫ
މީދޫ ،ރިނ ު

ބަނޑިދޫ ،ހުޅުދެލި

ތ

ބރުނި،
ވިލުފުށި ،ގާދިއްފުށި ،ހިރިލަންދޫު ،

ބދޫ ،ވޭމަންޑޫ،
ކަނޑޫދޫ ،ކިނ ި

ދިޔަމިގިލި ،ވަންދޫ،

އޮމަދޫ ،ތިމަރަފުށި

ގުރައިދޫ ،މަޑިފުށި

ބއިދޫ ،ކުނަހަންދޫ ،މުންޑޫ،
ކަލައިދޫ ،މާ ަ

ބދޫ
އިސްދޫ ،ދަނ ި

ލ

ގާދޫ ،ފޮނަދޫ ،ގަން ،ހިތަދޫ

މާވަށް ،މާމެންދޫ
ގއ

ދާންދޫ ،ކޮލަމާފުށި ،ކަނޑުހުޅުދޫ ،ކޮނޑޭ

ގެމަނަފުށި ،ކޮނޑޭ ،ދެއްވަދޫ،

ގދ

ނަޑެއްލާ ،ގައްދޫ ،ހޯނޑެއްދޫ

ރަތަފަންދޫ ،ވާދޫ ،ތިނަދޫ،

މާމެންދޫ ،ނިލަންދޫ ،ދިޔަދޫ،
ވިލިގިލި
ފަރެސްމާތޮޑާ

ފިޔޯރީ ،މަޑަވެލި
ޏ

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް

-

ސ

އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ

-

 1.2ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
ބހޭ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ކުނި އަޅައިގެން  1ފަރާތެއް ވަނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން
 2021ވަނަ އަހަރު ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ެ
ޖުރިމާނާކޮށްފައެވެ
ޖުރިމާނާ ކުރެވުނު ފަރާތް

ތަފްސީލު

ޖުރިމާނާ ކުރެވުނު އަދަދު

ވެމްކޯ

ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓުން ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއެޅުން

1128750/-

2

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިތަކެތިކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

 2021ވަނަ އަހަރު ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިތަކެތިކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައި ނުވެއެވެ.
3

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އަދި މޮނިޓަރިންގ
ބލުމަށް  2021ވަނަ އަހަރު
ބހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ެ
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ެ
ތެރޭގައި އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައިވަނީ  3ރަށެއްގައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނުތަން

އިންސްޕެކްޝަންގެ ބާވަތް

ތާރީޙް

ކ .ހިއްމަފުށި ކުނި ކޮށި

ބލުމަށް
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްތޯ ެ

 24ޖެނުއަރީ 2021

ކ .ހިއްމަފުށި އިންސްޕެކްޝަން ތެރެއިން

ކ .ހިއްމަފުށި އިންސްޕެކްޝަން ތެރެއިން

އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނުތަން

އިންސްޕެކްޝަންގެ ބާވަތް

ތާރީޙް

ކ .މާފުށި ކުނިމެނޭޖް ކުރާތަން އަދި ފަޅުތެރެ

ބލުމަށް
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްތޯ ެ

 24ޖެނުއަރީ 2021

ކ .މާފުށި އިންސްޕެކްޝަން ތެރެއިން
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ކ .މާފުށި އިންސްޕެކްޝަން ތެރެއިން
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނުތަން

އިންސްޕެކްޝަންގެ ބާވަތް

ތާރީޙް

ކ .ތުލުސްދޫ ކުނި ކޮށި

ބލުމަށް
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްތޯ ެ

 24ޖެނުއަރީ 2021

ކ .ތުލުސްދޫ އިންސްޕެކްޝަން ތެރެއިން

ކ .ތުލުސްދޫ އިންސްޕެކްޝަން ތެރެއިން

 .6ގަވާއިދު ހެދުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން
 2021ވަނަ އަހަރު އަލަށް އެކުލަވާލަވާލެވުނު ގަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް:
ގަވާއިދު /ގައިޑްލައިން

ސްޓޭޓަސް

ބލާ މިންގަނޑު އަލުން އެކުލަވާލުން
ބލް ކޮތަޅުގެ ގޮތުގެ ަ
ބޔޯ ޑީގްރޭޑަ ަ
ަ

ޝާއިރުކުރެވިފައި

ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޔުނިޓް ތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު3.
ދަތުރު ކުރެވުނު ތާރީހް

ދަތުރުގެ ބޭނުން

ދަތުރުގެ ބައިވެރިން

ދަތުރު ކުރެވުނު ރަށް  /ސަރަހައްދު
ކ.ހިއްމަފުށި

 24ޖެނުއަރީ 2021

ކުނިކޮށި އިންސްޕެކްޝަން

ބދުލްރަހީމް
އިނާޔާ އަ ް

ކ .މާފުށި

 24ޖެނުއަރީ 2021

ކުނިކޮށި އިންސްޕެކްޝަން

ބދުލްރަހީމް
އިނާޔާ އަ ް

ކ.ތުލުސްދޫ

 24ޖެނުއަރީ 2021

ކުނިކޮށި އިންސްޕެކްޝަން

ބދުލްރަހީމް
އިނާޔާ އަ ް
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

 .4ވޯކްޕްލޭންގައި އެކުލަވާލެވުނު މަސައްކަތްތަކުން ހާސިލް ނުކުރެވު މަސައްކަތްތަށް
މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް

މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވުނު ސަބަބު

(ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން) ރިވިއު ދަ އެގްޒިސްޓިންގ

ބން
ބ ު
ބމުގެ ސަ ަ
ބޖްޓް ނުލި ު
ަ

ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އެޕްރޫވިންގ ނިއު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރޮޖެކްޓްސް ރިލޭޓެޑް ޓު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިން ލައިޓް
ބރޯޓް ޓު ދަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
އޮފް ދަ އެމެންޑްމަންޓްސް ް
ގަވަރނިނގް ފްރޭމްވޯކް
ބލިޝް އޭން
(ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން) އެސްޓެ ް

ބބުނ
ބމުގެ ސަ ަ
ބޖްޓް ނުލި ު
ަ

އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް އެޓް އީ.ޕީ.އޭ ފޯ މޮނިޓަރިނގް އެންޑް
އިންސްޕެކްޝަން އޮފް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެކްޓިވިޓީސް
(ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން) ޑިވަލޮޕް އަ ފްރޭމްވޯކް ޓު

ބން
ބ ު
ބމުގެ ސަ ަ
ބޖްޓް ނުލި ު
ަ

ކޮންޑަކްޓް ވޭސްޓް އޮޑިޓް އެޓް އައިލެންޑް ލެވެލް.
ނ.މަގޫދޫ ،ނ.މިލަދޫ ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު،

ބން
ބ ު
ބން އަދި ކޮވިޑް 19-ގެ ސަ ަ
ބ ު
ބމުގެ ސަ ަ
ބޖްޓް ނުލި ު
ަ

ރ.އިންނަމާދޫ ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،ޅ .ކުރެންދޫ ،ކ .މާފުށި،

ދަތުރު ނުކުރެވިގެން

އއ .މަތިވެރި ،އދ .ދިގުރައް ،ވ .ކެޔޮދޫ ،ފުލުދޫ ،ދ.
ކުޑަހުވަދޫ ،ތ .ވޭމަންޑޫ ،ތ.ގުރައިދޫ ،ގއ .މާމެންދޫ،
ވިލިގިލި ،ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ،މަޑަވެލި ،ފުވައްމުލައް ސިޓީ،
އައްޑޫ ސިޓީ ،ރ .ވަންދޫ ،ތިލަފުށި އިންސްޕެކްޝަން އަދި
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
އެއަރ ކުއަލިޓީ މޮނިޓަރކުރާނެ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން

ބން
ބ ު
ބމުގެ ސަ ަ
ބޖްޓް ނުލި ު
ަ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެއަރ ކުއަލިޓީ މޮނިޓަރކުރުން

އެކަށީގެންވާ އިކުއިޕްމަންޓާއި ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީ ނެތުން

ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން ސްޓޭންޑަރޑް އަދި ރެގިއުލޭޝަން

ބސްލައިން ޑާޓާ
ބނުންވާ ޭ
ރެގިއުލޭޝަން އެކުލަވާލުމަށް ޭ

އެކުލަވާލުން

ކަލެކްޓުކުރާނެ އިކުއިޕްމަންޓް ނެތުން

ބލިކް އެވަޔަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ޕަ ް

ބން
ބޖެޓް ނުލި ު
ަ

 .5ސެކްޝަންތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް/ޝަކުވާތައް
މައްސަލަ/ޝަކުވާ

އެޅުނު ފިޔަވަޅު

ބރީ ނިލަންދޫ ތެޔޮ ސެންޓަރަށް "އައްޑަނަ"
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރު ު

ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

ބމަށް ތެޔޮލީކްވުމާއި ގުޅޭ
ގެ ޑީސަލް ޓޭންކުން ި
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެ ރަށުގެ ކުނި

ކައުންސިލުން ވެމްކޯއަށްވެސް ސިޓީ ލިޔެފައިވޭ

ބހެއްޓޭވަރު
ޖަމާކުރާ ސަރަހައްދު ކުޑަވެފައި ކުނިޖަމާކުރެވިފައި ެ
ތަނަކަށް ނުވުން
މާލެއަތޮޅު މާފުށީގައި ރަށުގެ ކުނި އެޅުމަށް ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް

އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ދިއުން

ހަމަޖައްސައި އެސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅައި ކުނި އެންދުމުގެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް

މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓް އަށް މެމޯ އެއް ފޮނުވުން

ބހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކުނި
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫގައި ކުނި ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް

ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި އެންދުން

ޓެކްނޮލޮޖީއަށާއި ވޭސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް މެމޯ އެއް ފޮނުވުން

ކުނިކޮށި ހަލާކުވެފައި ހުރުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ވެމްކޯއިން ބަނދަރުގައި ކުނި އެއްތަނުން

ވެމްކޯއިންވަނީ އެތަން ސާފުކޮށްފައި ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ

އަނެއްތަނަށް ގެންދަންއުޅެނިކޮށް ބަނދަރަށް ކުނި އެޅުން

ރިޕޯޓެއްވެސް ފޮނުވާފަ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އުޅަނދަކުން ތިލަފުށީ

ބލާ ޖޫރިމާނާ ކޮށްފައިވަނީ
މައްސަލަ ަ

ފަޅުތެރެއަށް ކުނި އެޅުމާއި ގުޅިގެން
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިސާރޗް އެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން
ދިރާސާތަކާއި ސާރވޭތައް:
ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާރވް  10އަހަރުގެ ރިވިއު އަށް ބޭނުންވާ މެރިން އަދި ޓެރެސްޓްރިއަލް ސާރވޭގައި ބައިވެރިވުން
ބރުއަރީ އަދި އޭޕްރިލް މަހުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އީޕީއޭ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ފެ ް
ބނުންވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ސާރވޭތަކެއް
ބޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ރިވިއުކުރުމަށް ޭ
ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޔުނެސްކޯ ަ
ބސްލައިން ސާރވޭ ކުރުމަށް ,ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވާ
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އެގޮތުން ބ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ފަރެއްގެ ޭ
ބނުންކޮށްގެން ސާރވޭކޮށް ,ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި
އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި މަންތާ ޓޯ މެތަޑް ޭ
ކަނޑުފީނައިގެން

ބނުންކޮށްގެން ވަނީ ފަރު ސާރވޭކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އެއްގަމުގައި
ޓްރާންސެކްޓް މެތަޑް ޭ

ވެޖިޓޭޝަން

ބހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ.
ސާރވޭތަކާއި ދޫންޏާއި ެ

ބޔޮސްފިޔަރ ރިޒާރވްގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ފޮޓޯ :ސާރވޭތަކުގައި މިއޭޖެންސީއާއި ަ
ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ކަނޑޫފާތައް މަރުވަމުންދާ ސަބަބު ދެނެގަތުމައް ކުރެވެމުންދާ ދިރާސާ ކުރިއަށްގެންދިއުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑޫފާތައް މަރުވާކަމުގެ ރިޕޯޓް 2020ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ބފައެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވަނީ ހދ.ނޭކުރެންދޫއިންނެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު ހއ.ކެލާ
އަދި މި އޭޖެންސީ އަށް ވަނީ ލި ި
ބ ހޯދުމަށް  2020ވަނަ އަހަރު
ބ ު
ބފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑޫފާ މަރުވަމުންދާ ސަ ަ
އަދި ނ.ކެނދިކުޅުދޫއިން ވެސް ރިޕޯޓްތައްވަނީ ލި ި
ބމާއިއެކީ އަދި މިދިރާސާއިން
ކުރެވުނު ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް ނިމުނުފަހުން ކަނޑޫފާ މަރުވާކަމަށް އިތުރު  3ރަށުން ރިޕޯޓް ލި ު
ބއެއް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމައްޓަކައި އިންޑިއާގެ އިންޑިއާގެ ކޮޗިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ސާފުނުވާ ަ
()CUSATއަށް

ސާންޕަލް ފޮނުވައި އިތުރު މަސައްކައްތަކެއް  2021ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.

ކޮޗިން ޔުނިވާރސިޓީއާ ގުޅިގެން

ބލުމުން،
ބލި ެ
ކަނޑޫފާ މަރުންވަމުންދިޔަ  7ރަށަކުންނާއި ކަނޑޫފާ މަރުވުމުގެ އަސަރު ނުފެންނަ  2ރަށަކުން ،ފެނާއި ވެލި ތަހުލީލުކޮށް ެ
ފެނާއި ވެލީގައި އެކުލެވިފައިވާ "ނިޔުޓްރިއެންޓްސް"ގެ މާއްދާތައް ހުރި މިންވަރު ،ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ހޫނު ގައުމުތަކުގެ ކުޅި ،ފައު އަދި
ބންތަކާއި ދާދިއެއްގޮތްކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން' ،ހެވީމެޓަލް' ގެ އަސަރެއް މީގެ އެއްވެސް މާހައުލަކުން
ޗަސް ި
ސަފްޙާ
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އަދި ފާހަގަވެފައެއްނެތެވެ .މިމާހައުލުތަކުގެ ވެއްޔާއި ފެން ،އަދި ކަނޑޫގަސްތަކުގެ މުލާއި ،ފަތާއި ،ތޮށީގައި އެއްވެސް ޖަރާސީމެއްވޭތޯ
ބލިޖައްސާފަދަ
ބލުމުން ،މިފަދަ މާހައުލުންނާއި މިފަދަ މާޙައުލުތަކުގައި ހެދޭ ގަސްގަހުން ނުފެންނަ ،މާގިނަ ަ
ބލި ެ
ެ

ލޮލަށް ނުފެންނަ

ބވަތްތަކުގެ ކުދި ދިރުންތައް ފާހަގަވެފައެއް ނުވެއެވެ.
ާ
ބވަތްތަކުގެ ގަސްތަކަށް
ބއެއް ާ
ނަމަވެސް ،ކަނޑޫފާ މަރުވަމުންދާ ރަށްރަށުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ،ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ަ
ބވަތެއްގެ "ފަންގަސް" އެއްވަނީ ފެނިފައިވެއެވެ .މިހާރު ކުރެވުނު ތަޙްލީލްތަކުން ހޯދިފައިވާ
ބލިޖައްސާކަމަށް މީގެ ކުރިން ފާހަގަވެފައިވާ ާ
ަ
ބލިކަށިވުމަށް (ސްޓްރެސް ވުމަށް) ހުށަހެޅިފައިވެދާނެ ދަނޑިވަޅެއްގައި
ބތަކާއި ގުޅިގެން ކަނޑޫފާތައް ަ
ބ ު
"ފަންގަސް" އަކީ ،ތަފާތު ސަ ަ
ބލިކޮށްފާނެ ފަންގަސްއެއް ކަމަށް ތަޙްލީލްތަކުން ދައްކައެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާ ގަސްތައް
ގަސްތައް އިތުރަށް ަ
ބޑުކޮށް ،އިތުރު ތަހުލީލުތަކެއް
ބންކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ތަހުލީލުކުރެވޭ "ސާމްޕަލް ސައިޒް" ޮ
ބ ު
މަރުވަމުންދަނީ މި"ފަންގަސް"ގެ ސަ ަ
ކުރުމަށްޓަކައި ކޮޗިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީމެއްވަނީ  11-5ޑިސެމްބަރ  2021އަށް ރާއްޖެއަށް އައިސް
ކަނޑޫފާ މަރުވަމުންދާ  8ރަށަކުން ސާމްޕަލް ނަގައި ތަހުލީލުތައްކޮށްފައެވެ.

ނ
ވ ީ
ގއި ހަރަކާތްތެރި ަ
ގމު ަ
ނ ު
ނސިލުން މައުލޫމާތު ެ
ގ ކައު ް
ވރިންނާއި ރަށު ެ
ގ ބައި ެ
ވޓީމު ެ
ފޮޓޯ :ސާރ ޭ

ލ .މާވަށު ކުޅި ސަރަޙައްދު ޒޯނޭޝަން ހެދުމާއި މެޕް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭ ދަތުރު
ބއުންޑަރީ ފާހަގަ ކުރުމަށް އަދި އެސަރަހައްދަށް
ބން ސަރަހައްދު މެޕްކުރުމާއި ،އެސަރަހައްދުގެ ަ
މިދަތުރަކީ ލ .މާވަށު ޗަސް ި
ދިމާވެފައިވާ
ބލާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ލ .މާވަށު ކައުންސިލްގެ އެދިލެއްވުމަށް ،އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އެންދެރި
މައްސަލަތައް ަ
ބރު  2021އަށެވެ .ލ .މާވަށަށް ކުރެވުނު ސާރވޭ
ޕްރޮޖެކްޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ .މިދަތުރު ކުރެވިފައިވަނީ  4-3އޮކްޓޯ ަ
ބޖަމުޢިއްޔާ ތަކާއި ސަރުކާރު
ބލާއިރު ،ރަށު ކައުންސިލާއި ،ރަށު ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކި އެކި ކްލަ ު
ދަތުރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ަ
ބހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
ބއްދަލުކޮށް ،މާވަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދާއި ެ
ބފުޅުންނާއި ަ
ބއެއް ޭ
ބއެއް މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ރަށުގެ ދުވަސްވީ ަ
ަ
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

ސަފްޙާ
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ބފުޅުންނާއި އެކު އީ.ޕީ.އޭގެ ސާރވޭޓީމް ޒިޔާރަތްކޮށް އެސަރަހައްދު މިހާރު އޮތް
ބން ސަރަހައްދަށް ކައުންސިލް ޭ
ލ .މާވަށުގެ ޗަސް ި
ބއެއް
ބން ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ،ރަށުގެ ަ
ބލާއިރު ޗަސް ި
ޙާލަތު ދެނެގަނެވުނެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމަށް ަ
ބއެއް ދަނޑުވެރިން ދަނޑު ހައްދަމުންދާކަން ފާހަގަ
ރައްޔިތުން ދަނޑުހެއްދުމަށް ސާފުކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި މިހާރުވެސް އެސަރަހައްދުގައި ަ
ބއެއްވަނީ ކުނިން
ބޑު ަ
ބން ސަރަހައްދަށް ކުނި އަޅާފައިވާތީވެ އެސަރަހައދުގެ ޮ
ބއެއް ރައްޔިތުން ޗަސް ި
ކުރެވުނެވެ .އަދި މިރަށުގެ ަ
ބނުންކޮށްގެން މެޕްކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ .އީ.ޕީ.ޢޭގެ ސާރވޭ ޓީމުން ،އެސަރަހައްދު އާރް.ޓީ.ކޭ ޑްރޯން ޭ
ބނުންކޮށްގެން އެސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސް ނަގާ ދަގަނޑު
ބލިޔު ފޯން އެޕްލިކޭޝަން ޭ
އެސް.ޑަ ް
ބއުންޑްރީ މެޕް ވަނީ ކައުންސިލާއި
ބން ސަރަހައްދުގެ ަ
ބނުންކޮށްގެން ވަގުތީގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މާވަށު ޗަސް ި
ބރިތަކެއް ޭ
ު
ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

ވ މެޕް
ވ އެއިރިއަލް މެޕާއި އިންކަނޑައަޅާފައި ާ
ނ ާ
ނއަށް ބޭނު ް
ވ ޕްލޭ ް
ވށު ކުޅި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހިފައި ާ
ފޮޓޯ :ލ.މާ ަ

ކ.ހުރާ ގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކުޅީ ސަރަހައްދުން ފެންނަމުންދާ ކަކުނި އާއިލާގެ ދިރުންތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާ
ބނުންވާ ކިސަޑުގެ މުހިއްމު ސިފަތައް ދަމަހައްޓުވައިދޭ
ބވަތްތަކަކީ މިފަދަ މާހައުލުތަކަށް ޭ
ބންތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކަކުނީގެ ާ
ކުޅީފާ ޗަސް ި
އީކޯސިސްޓަމް އިންޖިނިއަރުންގެ އިތުރުން ,އޭގެ ޅަފަތުގައި މިސަރަހައްދުތަކަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އައިސް އުޅޭ މަސްމަހާމެހީގެ
ބވަތްތަކަކީ އެއާމެދު
ކާނާވެސްމެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކުން ފެންނަމުންދާ ކަކުނި އާއިލާގެ ދިރުންތައް ފަދަ ގިނަ ާ
ބޑުއަޅާލުމެއް ދެވިފައިނުވާ އެއްޗެކެވެ .ކ.ހުރާގެ ކުޅި އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގިނަ
ބޑެތި ދިރާސާތައް ކުރެވިއިނުވާ އަދި މިކަމަށް މާ ޮ
މާ ޮ
އަދަދެއްގެ

ދަރިވަރުން

ޒިޔާރަށްކޮށް

ހަދާ

ސަރަހައްދަކަށްވެފައި,

މިފަދަ

ދިރުންތައް

ގިނައިން

ފެންނަކަމަށް

ފާހަގަވެފައިވާ

ސަރަހައްދެއްކަމުން ,މިއޭޖެންސީގެ އިން ވަނީ މިސަރަހައްދުގައި ފެންނަމުންދާ ކަކުނީގެ އާއިލާގެ ދިރުންތައް ސްޕީޝީޒް ލެވެލްއަށް
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ,އޭގެ ސާމްޕަލްނަގާ ,ޖެނެޓިކް އަދި މޮފޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި ޖަރުމަނުގެ ޒުއޮލޮޖިކަލް މިއުޒިއަމް
ހެމްބާރގް އަށް ފޮނުވާފައެވެ .މިދިރުންތައް ސްޕީޝީޒް ލެވެލްއަށް ދެނެގަނެވުމުން ,މިތަނުގައި ކުރެވޭ ސާރވޭތަކުގެ ގައިޑްއެއްގެ ގޮތުގައި
ބދަލުތައް ދެނެގަތުމަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ .އަދި މިއީ
ބދީއަށް އަންނަ ަ
ބނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ,އޭގެ އަލީގައި އެސޮރުމެންގެ އާ ާ
ޭ
ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދަކަށްވާއިރު ,މިތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ނެޗުރަލް ހިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ ކްރަސްޓޭޝިއަން
ބއި ނިމިގެންދާނީ އަންނަ
ބނުން ކުރެވޭނެއެވެ .މިދިރާސާގެ ފުރަތަމަ ަ
ބނުންތަކަށްވެސް ޭ
ސްޕެސިމަން ކަލެކްޝަންއެއް ހަދާ ,ތައުލީމީ ޭ
އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
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ވ
ވ ސާމްޕަލްތައް 'ފިކްސް' ކޮށް 'ޕްރިޒާރވް' ކޮށްފައި ާ
ގފައި ާ
ނ ި
ވތަން ,އަދި ެ
ގއި ހަރަކާތްރި ާ
ގ މަސައްކަތު ަ
ގމު ެ
ވ ޓީމް ސާމްޕަލް ނެ ު
ގއި ސާރ ޭ
ފޮޓޯ :ކ.ހުރާ ކުޅީ ަ
މަންޒަރު

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް:
ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކ.ތަނބުރުދޫ ރީޖަންގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުމުގެ މަސައްކަތް
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
ބރު ( 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ
ބރުދޫ ތިލަ އަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ކ .ތަނ ު
ބރުދޫ ތިލަ
ބރު E/95/32 :އިޢުލާނުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ .ތަނ ު
ދަށުން 27 ،ސެޕްޓެމްބަރ  1995ގައި ނަން ަ
ބރުދޫގެ އުތުރަށް އޮންނަ ގިރި ފިނޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް ،މުރާޖަޢާ ކޮށް ،އެ ސަރަހައްދަކީ
ބރުދޫ ރަށާއި ،ތަނ ު
ސަރަހައްދުގެ ޒޯނޭޝަން ،ތަނ ު
ބރު 2020
ބރުދޫ ސަރަހައްދުކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް އަދި ޒޯނޭޝަންގެ ތަފްޞީލު 5 ،ނޮވެން ަ
ތަނ ު
ބރު:
ގައި އިޢުލާން ނަން ަ

 )IUL)438-ENV/438/2020/209ވަނީ މުރާޖަޢާކޮށްފައެވެ .މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ މަޤްސަދަކީ،

ބރުދޫ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ،އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ މާހައުލު ތަކާއި ،އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ދިރުންތަކާއި ވަޞީލަތްތައް
ކ .ތަނ ު
ބލެހެއްޓުމެވެ.
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ެ
ބރުދޫ ރީޖަން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންވަނީ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ
ކ.ތަނ ު
ހިއްސާކޮށް ,މި ފަރާތެއްގެ ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލާފައެވެ .އަދި މިކޮމެންޓްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ,މީގެ އިތުރުން މަޝްވަރާކުރަންހުރި ކަންކަމާ
ބނުންކުރާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ,ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ,ޑައިވް
ބއްދަލުކުރުމަށް މިސަރަހައްދު ޭ
ގުޅިގެން ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ަ
ސެންޓަރުތަކާއި ,ރާޅާއަޅާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ,މިނިސްޓްރީތަކާއި އަދި ރިޒޯޓްތަކާއެކުވަނީ އޮންލައިން
ބއްދަލުވުމުގައި ތަނުގެ އޯނަޝިޕްނެގުނަގާ ,އެސަރަހައްދު މެނޭޖްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް
ބއްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މި ަ
ަ
ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކުނީ މިއޭޖެންސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓްކަމުގައެވެ.
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ބނުންކުރާ މިހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ އެކަން މެނޭޖް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް
ބރުދޫ ރީޖަން) ޭ
މީގެ އިތުރުން (ތަނ ު
ފާހަގަކުރިއެވެ .އެ ސަރަހައްދުގައި ސާރފް ކުރުމަށް ،އީ.ޕީ.އޭއިން ހުއްދަދިނުމުގެ އުސޫލެއް ގާއިމްކޮށް ،ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް
ބނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މި ސަރަހައްދަށް އެކްސެސް ކުރަމުންދާ ސަފާރީތަކަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ޓުއާ
ގައިޑުން ހަމަޖައްސަން ޭ
ބރީފް ކުރުމަށް އުސޫލުތަކެއް ނުވަތަ
ބޓު ރެޖިސްޓާރ ކުރުމަށް އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ގެންނަ ފަތުރުވެރިން ް
ގައިޑުކުރުމަށާއިޯ ،
ގައިޑުލައިންއެއް ކަނޑައަޅާ އަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.އަދި މި ސަރަހައްދަކީ ރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ސާރފިންގ
ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ތަނެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ބޔަކު ސާރފް ކުރާ ސަރަހައްދަކަށްވެފައި ،ރިޒޯޓް ،ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީތަކުގައި ރާޅާއަޅަން މި ސަރަހައްދަށް
މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ަ
ބނުންކުރާ ދިވެހި އެތުލީޓުންގެ މެދުގައި ވަކި ހަމައެއްގެ މަތިން ،ސާރފްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން
އަންނަ ފަތުރުވެރީންނާއި މިތަން ޭ
ބސްވެފައިވެއެވ .އެގޮތުން އެސަރަހައްދަށް ވަދެވޭ އުޅަނދުގެ
ޖެހޭކަމަށް ،ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް އެއް ަ
އަދަދުގެ އިތުރުން ،ކޮންމެ އުޅަނދެއްގަ އާދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ރެގިއުލޭޓް ކުރަން ލަފާދިނެވެ .މިހާރު މިސަރަހައްދަށް އަންނަ
ބނެވެ.
ބޓުގައި  60މީހުން ގެންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ލި ު
ބއެއް އުޅަނދުތަކުން ދެ ޯ
ަ
ބއިވެރިވުމަށް ޑައިވް ސެންޓަރުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދައުވަތުދީ ،އެކިގޮތްގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ބއްދަލުވުމުގައި ަ
މި ަ
ބއިވެރިވެފައިނުވާތީ މިފަރާތްތަކާ އިތުރު
ބއްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ގެސްޓްހައުސްއަކުން އަދި އެއްވެސް ޑައިވް ސެންޓަރަކުން ަ
ަ
ބއިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ކޮމެންޓްސް
ބއްދަލުވުމުގެ ަ
ބއްވާ ،މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހިއްސާކުރުން މުހިއްމެވެަ .
ބއްދަލުވުމެއް ާ
ަ
ބމުން ،ހުރިހާ
ބއިވެރިން އެދިފައިވާ ފަދައިން ،މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ކޮމެންޓްތައް ލި ު
ފޮނުވުމަށް މިހާރުވަނީ ފޮނުވާފައެވެ .އަދި ަ
ބނުންވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ވަރަށް
ބއްވުމަށްފަހު ،މިޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ޭ
ބއްދަލުވެމެއް ޭ
ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރު ަ
ބލަހައްޓާ ފަރާތަކުން މޮނިޓަރިން ސްކީމެއް
ތަފްސީލުކޮށް އެކުލަވާލުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ަ
އެކުލަވާލުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ގ ތެރެއިން
ވމު ެ
ވ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބައްދަލު ު
ވފައި ާ
ގއި ބާއް ާ
ގ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ަ
ފޮޓޯ :މިއަހަރު ެ

ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކ.ގުރައިދޫ ކަނޑޮއޮޅީގެ ބައުންޑަރީ ކަނޑައެޅުން
ބހޭ
ބރު ( 4/93ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ
ކ .ގުރައިދޫ ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮންނަ ކަނޑުއޮޅި އަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބރު E/95/32 :އިޢުލާނުން
ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  27ސެޕްޓެމްބަރ  1995ގައި މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ ނަން ަ
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ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ވަނީ މި ސަރަހައްދު
ސާރވޭކޮށް ،މި ސަރަހައްދުގެ އިންތަކާއި މިންތައް ކަނޑައަޅާ،

 2021ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވި މިނިސްޓްރީއޮފް

ބރު IUL)438-/ENV/438/2020/150( :ގެ ދަށުން ގެޒެޓްކުރެވި
އެންވަޔަރަމަންޓްއަށް ހުށަހަޅާ ،އެ މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަން ަ
އާންމުކޮށް އެންގިފައެވެ.

ނޑަރީ
ވ ބައު ް
ވފައި ާ
ގ ކުރެ ި
ވ ސަރަހައްދުތަކާއި މިހާރު ފާހަ ަ
ވފައި ާ
ވ ކުރެ ި
ވކިކުރުމަށް ސާރ ޭ
ނ ަ
ގ އި ް
ގރައިދޫ ކަނޑުއޮޅީ ެ
ފޮޓޯ :ކު .

ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް
ބނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން
ބ .އޮޅުގިރި ރިސޯސް ޔޫސް ޭ
މިސަރަހައްދުގައި ރިސޯސް ޔޫސް ކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮޅުން
ބނުންވާ ފޯރމްއެއްހަދާ ,ބ.ހިތާދޫ އާއި ބ .ތުޅާދޫ ގެ ކައުންސިލްގެ
އަރާފައިވާތީ ,މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިއޭޖެންސީއިން ވަނީ މިކަމަށް ޭ
ބނުންވާ ސެޝަންތައް ނެގުންފަދަ ކަންކަން
ޭ
އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްއާވެސް ހިއްސާކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް ,މިކަމަށް
ބފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް,
ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ ,އަދި މިފަރާތްތަކަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލި ި
ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން މިހާރުވެސް މިފަރާތްތަކަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ވރު
ނ ަ
ގރިއަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށް ރިސޯސް ޔޫޒް ކުރާ މި ް
ފޮޓޯ :ބ.އޮޅަ ި

ސަފްޙާ

 65ގެ 51

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ބ .މެންދޫ
މިއީ ފީއެއް ނަގައިގެން ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން
ބރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ތިންސަތޭކަ އަށާވީސް ( )328ފަރާތެއް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ފެށިގެން ނޮވެމް ަ

މެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އަދަދު
2021
29

އޮކްޓޯބަރު

100
14

އޮގަސްޓް

114
45

ޖޫން

26
120
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80

60

40

20

0

ވރު
ނ ަ
ގރިއަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާ މި ް
ފޮޓޯ :ބ.އޮޅަ ި

ބ .ހަނިފަރު
•

ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި ކޮމާޝަލް ފޮޓޮގްރަފީ/ވީޑިއޯގްރަފި ކުރުމަށް އެދޭ ހުއްދައިގެ ދަށުން މި އަހަރު ވަނީ  10ފަރާތަކަށް
މިހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

•

ބދީ އަދި ކެއުމުގެ އާދަތައް ދެނެގަތުމަށް މަންޓާ ޓްރަސްޓަށް
ހަނިފަރު ސަރަޙައްދުގައި އެންމަޑި އުޅޭ މިންވަރާއި އޭގެ އާ ާ
ވަނީ ރިސާރޗް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައެވެ.

އދ .ސައުތު އަރި މެރިން ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ (ސަމްޕާ):
•

ސަމްޕާ ސަރަޙައްދުގައި ފެހުރިހީގެ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ' މޯލްޑިވްސް ވޭލް ޝާރކް
ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް' އަށެވެ.

ބ .އަނގަފަރު
•

ބލި" ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ދިރާސާކުރުމަށް  1ފަރާތަކަށް މިއަހަރު
ބދީއިން "ހުދު ަ
އަނގަފަރު ސަރަހައްދުގައި ފަޅުމިޔަރުގެ އާ ާ
ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޏ .ފުވައްމުލަކު ފަރިކެޑެ މެރިން ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ:
•

ބވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
މި ސަރަހައްދުގައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ  4ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައެވެ .މިތަނުން ދިރާސާކޮށްފައިވާ ާ
އެންމަޑި އަދި ފެހުރިހި ހިމެނެއެވެ.

ހުވަދޫ ،ފުވައްމުލަށް އަދި ސީނު އަތޮޅު:
•

މި އަތޮޅުތަކުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފޮޓޯ މޮސެއިކް ސާރވޭ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާގެ ނޫ ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމް އަށް ހުއްދައެއް ދެވިފައިވެއެވެ.
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ބތަލާ މެރިން ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ:
ަ
•

ބއެއް ފިލްމުކުރުމަށް  1ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި ސަރަހައްދުގައި ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއްގެ ަ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތައ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:
ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ވެލާކަހަނބާމެދު އަމަލުކުރާނެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމުމުގެ މަސައްކަތް
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ބރު ( 93/4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ެ
މި ޕްލޭންއަކީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބރު 2021/R-25
ގަވައިދު ނަން ަ

ބހޭ ގަވާއިދު)
ބޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާ ެ
(ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަ ީ

ބރުގެ ދަށުން ،އެ ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ހަދާފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް
ބދޭ ާ
ގެ  9ވަނަ މާއްދާއިން އެޖެންސީއަށް ލި ި
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ
ބރު ( 93/4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ެ
ޕްލޭނެކެވެ .ގާނޫނު ނަން ަ
ބވަތެއްވަނީ
ބގެ ހުރިހާ ާ
ދަށުން ދިރޭތަކެތިތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ މާޙައުލުގައި އުޅޭ ވެލާ ކަހަނ ު
 04އޭޕްރިލް  2016އިން ފެށިގެން ހިމާޔަތްކުރެވިފައެވެ.
މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ މަގްސަދަކީ:
•

ބހޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން؛
ބ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ ވެލަ އާއި ކަހަނ ު

•

ބ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ގިނަގުނަވެގެންވާ ފައިދާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤައުމީ،
ބން ލި ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ ވެލަ އާއި ކަހަނ ު
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
ފަރުދީ އަދި ަ

•

ބއިވެރިވުމާއި ހޭލުންތެރިކަން
ބލެހެއްޓުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ަ
ބ ރައްކާތެރިކޮށް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ ވެލަ އާއި ކަހަނ ު
އިތުރުކުރުން؛

•

ބގެ ދިރާސާ
ބދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި ވެލަ އާއި ކަހަނ ު
ބދީއަށް އަންނަ ަ
ބގެ ޢާ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ ވެލަ އާއި ކަހަނ ު
އަދި ތަހުލީލުތައް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން؛

•

ބށް އާމަޒުކޮށް ހިންގޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން ހަރުދަނާކުރުން؛
ވެލަ އާއި ކަހަނ ަ

•

ބގެ ދަރިފަސްކޮޅު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވެއްޓާއި ،ގުޅިލާމެހިގެން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ވެލާކަހަނ ު
ހިނގަމުންދާނިޒާމުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން.

ބއްވާ ,ހުރިހާ
ބއްދަލުވުންތަކެއް ާ
ބހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ަ
މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާ ,ކަމާ ެ
ފަރާތްތަކެއްގެ ކޮމެންޓު ފޮނުވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކާއި ,ރިސާރޗް ގްރޫޕްތަކާއި ,އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް
ބލާ ,މިހާރު މިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންވަނީ އެންމެ ފައިނަލް މަރުހަލާތަކަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.
ބފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް ަ
ހިމެނެއެވެ .ލި ި
ބލެވެއެވެ.
އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގައި މިމެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ގެޒެޓްކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ެ
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ނ
ގ ތެރެއި ް
ވމު ެ
ވ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބައްދަލު ު
ވފައި ާ
ގއި ބާއް ާ
ގން މިއަހަރު ޖޫން މަހު ަ
ގޅި ެ
ނއާ ު
ނޖްމަންޓް ޕްލޭ ް
ގ މެ ޭ
ވލާ ކަހަނބު ެ
ފޮޓޯެ :

މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވާރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްއާ ގުޅިގެން ރ.ވަންދޫގައި ވެލާކަހަނބު ބިސްއެޅާވަރު މޮނިޓަރ
ކުރުން
ބސްއަޅާ ހޮޓްސްޕޮޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން 2006
ބ ި
ރ.ވަންދޫއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެލާކަހަނ ު
ބސްއަޅާކަމަށް ހާއްސަ
ބ ި
ވަނަ އަހަރު އާއްމުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުންނޫނީ ރިކޯޑުވެފައިނުވާ ކަހަނ ު
ރަށެއްކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ,ސިޓިޒަން ސައިންސް ގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މިއޭޖެންސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވާރަމަންޓްގެ މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވާރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ,ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 9ގެ
ބހޭ ސާރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މިއީ
ބސްއެޅުމާ ެ
ބ ި
ދަރިވަރުންތަކެއް ވަނީ  3މަސް ދުވަހު ރ.ވަންދޫއަށް ގޮސް ވެލާކަހަނ ު
ބލާ ,މިފަދަ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރު ސްކޫލްތަކާއެކު ހިންގުމަށްވަނީ
ބއަށް ަ
މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓްކަމަށްވެފައި ,މީގެ ކާމިޔާ ީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގއި
ގމު ަ
ނ ު
ވރުން ެ
ގ ދަރި ަ
ނނަމާދޫ ސްކޫލް ެ
ވ މައުލޫމާތު ރ.އި ް
ނ ާ
ގއި ބޭނު ް
ވ ަ
ގންދިޔަ ސާރ ޭ
ގތުމަށް ކުރިއަށް ެ
ނ ަ
ވރު ދެ ެ
ގ ބިސްއަޅާ ަ
ވލާކަހަނބު ެ
ގއި ެ
ނދޫ ަ
ވ ް
ފޮޓޯ :ރަ .
ނޒަރު
ވ މަ ް
ހަރަކާތްތެރި ާ
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އައިޔޫސީއެން މެރިން ޓާރޓަލް ސްޕެޝަލިސްޓް ގްރޫޕް އިން ނެރޭ ވެލާކަހަނބުގެ ރީޖަނަލް ރިޕޯރޓްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭ ޗެޕްޓާރ
އެކުލަވާލުން
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމެންދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިއަން ފޯރ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރގެ މެރިން ޓާރޓަލް
ބނުންވާ މައުލޫމާތު ,މިއޭޖެންސީއާއި ,މިނިސްޓްރީއޮފް އެންވާރަމަންޓް އަދި އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓްއިން
ސްޕެޝަލިސްޓް ގްރޫޕްއަށް ޭ
ބނާކޮށް 2021
ބގެ ދިރާސާތަކާއި އިތުރު މައުލޫމާތުތަކަށް ި
ބފައިވާ ހުރިހާ ވެލާކަހަނ ު
ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އެގޮތުން މިއަހަރުވެސް ލި ި
ވަނަ އަހަރުގެ ޗެޕްޓަރވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މިޗެޕްޓަރ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޝާއިރުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ވެލާ ކަހަނބުގެ ޖެނެޓިކް މައުލޫމާތު ދިރާސާ ކުރުމަށް ދި އޮލިވް ރިޑްލީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި
ސޮއެކުރުން
ބދީތަކާއި ހުރި ގުޅުން
ބގެ އާ ާ
ބތަކުން ފެންނަ ވެލާކަހަނ ު
ބއި މިސަރަހައްދުގެ އެހެން ހިސާ ު
ދިވެހިރާއްޖޭއިން ފެންނަ ވެލާކަހަނ ާ
ބސްވުމެއްގައި
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ,މިއޭޖެންސީއާއި ދި އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ރިސާރޗް ގްރޫޕްއަކާއެކު ވަނީ އެއް ަ
ބނުންވާ ތަކެތި އެއްކުރުމުގެ
ބސްވުމުގެ ދަށުން ދެފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރާސާއަށް ޭ
ސޮއެކޮށްފައެވެ .މިއެއް ަ
ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް
ބޓަރީ ސާމްޕަލްތައް ތަހުލީލު ކުރުމަށް ޭ
މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ .މިދިރާސާގެ ލެ ޯ
ބނުންވާ ފައިސާ
ބޖެޓްގައި މިކަމަށް ޭ
އޮފް ދަ ވޯލްޑް ސީޓާރޓްސް އަށް ގްރާންޓްއަކަށް މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ަ
ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ,ވަރަށް އަވަހަށް މިދިރާސާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ.
ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންޒުކަހަނބާމެދު އަމަލުކުރާނެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމުމުގެ މަސައްކަތް
ބސް އަޅާ ،ވިހާ އާލާވާ އަދި ކާނާ ހޯދުމައި އުޅޭކަމަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ޙާއްސަ ތިން ސަރަހައްދަކީ
ބ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންޒު ކަހަނ ު
ބމުގެ
ބމުގެ ސަރަހައްދާއި އަދި މ.އަތޮޅު މުލީ ޗަސް ި
ބމުގެ ސަރަހައްދާއި ،ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ ޗަސް ި
ބރުދޫ ޗަސް ި
ހދ.އަތޮޅު ކުނ ު
ސަރަހައްދެވެ.
ބގެ ދަރިފަސްކޮޅު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވެއްޓާއި ،ގުޅިލާމެހިގެން ހިނގަމުންދާ ނިޒާމުތަކުގެ
އެހެންކަމުން ކަންޒު ކަހަނ ު
ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،ކުރަން ޖެހޭ ކަންނަން
ބޔާންކުރެވިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއޭޖެންސީއިން ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.
ަ
ބށް
ބ އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ،ކަންޒު ކަހަނ ަ
މީހުންނޫޅޭ ރަށްރަށުގައި ކަންޒުކަހަނ ު

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ކާނާ ހޯދައި ވިހައި އާލާވާވެ

އުޅެވޭނެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް އެރަށް ހިމެނޭ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ނުވަތަ
ބޔާން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އެގޮތުން,
ބނުމަކަށް އެރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މިޕްލޭންގައި ަ
އެހެން ޭ
ބއްވިފައެވެ .އަދި ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް
ބއްދަލުވުންވަނީ ޭ
ބހޭ މަޝްވަރާ ަ
ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލާއި މ.މުލީ ކައުންސިލްއާއެކު މިކަމާ ެ
ބއްދަލު ކުރުމަށްފަހު މިޕްލޭންއަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
ނިމުމުން ,އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ފަރާތްތަކާ ަ
ހުޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ.
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ނ
ގ ތެރެއި ް
ވމު ެ
ވ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބައްދަލު ު
ވފައި ާ
ގއި ބާއް ާ
ގން މިއަހަރު މަހު ަ
ގޅި ެ
ނޖްމަންޓް ޕްލޭންއާ ު
ފޮޓޯ :ކަންޒު ކަހަނބު މެ ޭ

ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް
ބ (ރިސާރޗް ،ރިހެބް ،ސްޕެޝަލް ޕާރމިޓް)
ވެލާކަހަނ ު
-

ބލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ރަޖިސްޓަރ
ބލިޓޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ  4ރިހެ ި
ބށް ފަރުވާދީ ،ރިހެ ި
އަނިޔާވެފައިވާ ވެލާ ކަހަނ ަ
ކޮށްފައެވެ.

-

ބލެހެއްޓުމުގެ ދިރާސާ ކުރުމަށް  4ފަރާތަކަށްވަނީ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައެވެ.
ބދީ ެ
ބސްއެޅުމާއި އޭގެ އާ ާ
ބ ި
ވެލާ ކަހަނ ު

-

ބދީ ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  2ފަރާތަކުންވަނީ ހުއްދަ
ބގެ އާ ާ
ފޮޓޯއައިޑީގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެލާ ކަހަނ ު
ހޯދާފައެވެ.

-

ބއާއި ގުޅުން ހުރި ތަފާތު ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން  4ފަރާތަކަށް ވަނީ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައެވެ.
ވެލާ ކަހަނ ު

އެންމަޑި:
-

ބދީއާއި މިތަކެތީގެ އިކޮލޮޖީ ދެނެގަތުމަށް  9ހުއްދައެއް ވަނީ
ބވަތްތަކުގެ އާ ާ
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމަޑީގެ ާ
ދޫކުރެވިފައެވެ.

ފެހުރުހި:
-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފެހުރިހީގެ އިކޮލޮޖީ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރުމަށް  3ހުއްދައެއް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މި
ހުއްދަތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ' މޯލްޑިވްސް ވޭލް ޝާކް
ރިސާޗް ޕްރޮގްރާމް' އަށެވެ.

ބޑެތި މައްސަލަތައް:
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޮ
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ކ.ރަސްފަރީގެ ފަރަށް އެރި ބަލްކްކެރިއާރގެ މައްސަލަ
 19އޯގަސްޓް  2021ގައި ކ .ރަސްފަރީގެ ފަރަށް "އެމް.ވީ ނެވިއޯސް އެމެރައިލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދު (އައި.އެމް.އޯ
ބރު( 4/93:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ބނު ގެއްލުންތަކަށް ޤާނޫނު ނަން ަ
ބރު )9423487:އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރުގެ މާހައުލަށް ލި ު
ނަން ަ
ބރު( 2011/R-9:ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު ނަން ަ
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ
ބދަލުހޯދުމުގެ ޤަވާޢިދު) ގެ ދަށުން ( 100,000,000.00އެއްސަތޭކަ މިލިއަން) ދިވެހިރުފިޔާއިން އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް
ކަނޑައެޅުމާއި ަ
ވަނީ ޖޫރިމަނާކުރެވިފައެވެ .އަދި ،މި އެޖެންސީއަށް  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ އުޅަނދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބރު  2021ގައި ވަނީ އެންގިފައެވެ.
އެޖެންޓު ،އެންޓްރެކް ހޯލްޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  25އޮކްޓޫ ަ
ބލުމަށް މި އެޖެންސީއާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި
ބނު ގެއްލުންތައް ެ
އެ އުޅަނދުތައް ފުންކޮށް ނިމުމުން އެ ސަރަޙައްދުގެ ތިމާވެށްޓަށް ލި ު
ބލުމުން އެ ފަރުގެ 8867
ބލި ެ
ބލައި ސަރވޭކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުންެ ،
ގުޅިގެން އެ ސަރަޙައްދު ަ

ބޑެތި
އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދަކަށް ޮ

ބނު ގެއްލުންތައް
ބރު 2011/R-9:ގެ ދަށުން ތިމާވެށްޓަށް ލި ު
ބފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި ،ޤަވާޢިދު ނަން ަ
ގެއްލުންތަކެއް ލި ި
ބދަލުގެ ޢަދަދަކީ  ( 893,952,569.83އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން މިލިއަން
ބލައި ވަޒަންކޮށް ކަނޑައެޅުނު ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާއާއި ަ
ަ
ބރު4/93:
ނުވަލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި) އެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޑު ޢަދަދަކީ ( 100އެއްސަތޭކަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައިވާތީވެ100 ،
ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅެން އޮންނަ އެންމެ ޮ
(އެއްސަތޭކަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ.
ބނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ޖޫރިމަނާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެ އުޅަނދުގެ
ކ .ރަސްފަރީގެ ފަރަށް އެ އުޅަނދު އެރުމާ ގުޅިގެން ލި ު
ވެރިފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ މި އެޖެންސީން އެ ފަރާތް
ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާގެ ( 100އެއްސަތޭކަ) މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޢަދަދު ކަމުގައިވާ 6,485,084.31
(ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް އަށްޑިހަ ހަތަރު ޑޮލަރު ތިރީސް އެކެއް ސެންޓްސް) ޑޮލަރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ
ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ.
ބލިކް ޭ
ޕަ ް
އަދި ،އިސްވެދެންނެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ކ .ރަސްފަރީގެ ފަރު މަރާމާތުކޮށް އަލުން އިއާދަކޮށް "ރިސްޓޯރ" ކުރުމަށް
( 3,514,915.69ތިންމިލިއަން ފަސްލައްކަ ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް ސެންޓްސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ބންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ.
ބލިކް ޭ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޕަ ް
ބނު
ބލްކް ކެރިއާ ކ .ރަސްފަރީގެ ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ލި ު
އެހެންކަމުން MV NAVIOS AMARYLLIS ،ނަމަކަށް ކިޔާ ަ
ބދަލެއް ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީވެ ،އެ ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ ޖުމްލަ ދިހަ މިލިއަން ޑޮލަރަކީ
ގެއްލުންތަކަށް އިތުރު ަ
ބލައިގެންފާތީއާއި އެ އުޅަނދުގެ ވެރި ފަރާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް
މި މައްސަލައިގެ ސެޓްލްމެންޓް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ަ
ދައްކަންޖެހޭ އިތުރު ފައިސާއެއް ނެތުމާއެކު ،އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ފުރުވާލެވިފައެަެވެ.
ބރު  1995އިން ފެށިގެން
ބރު 4/93:ގެ ދަށުން  27ސެޕްޓެމް ަ
ކ .ރަސްފަރިއާއި އެ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ.
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ވ ސަރަހައްދު
ވފައި ާ
ނ ެ
ގއްލު ް
ފޮޓޯ :ރަސްފަރި ސަރަހައްދުން ެ

ބފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ފޮޓޯ
ފޮޓޯ :ރަސްފަރީގެ ފަރަށް ލި ި
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ށ .ނޫމަރާގެ ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ މައްސަލަ
ބޖު އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ފަރުގެ މާހައުލަށް
ބރު  2019ގައި ށ .ނޫމަރާގެ ފަރަށް "މެރިން ޕަވަރ  "2317ނަމަކަށް ކިޔާ ާ
 26އޮކްޓޫ ަ
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ބރު( 4/93:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ
ބނު ގެއްލުންތަކަށް ޤާނޫނު ނަން ަ
ލި ު
ބދަލުހޯދުމުގެ ޤަވާޢިދު) ގެ ދަށުން
ބރު( 2011/R-9:ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ަ
ޤަވާޢިދު ނަން ަ
ބޖުގެ ވެރިފަރާތް ވަނީ
( 61,681,316.00ފަސްދޮޅަސް އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ) ރުފިޔާއިން އެ ާ
ބޖުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޖެންޓު،
ޖޫރިމަނާކުރެވިފައެވެ .އަދި ،މި އެޖެންސީއަށް  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ ާ
ބރު  2021ގައި ވަނީ އެންގިފައެވެ.
ރޮހޮފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  07ޑިސެމް ަ
ބއިތައް އެ ސަރަޙައްދުން ނަގައި ނިމުމުން އެ ސަރަޙައްދުގެ ތިމާވެށްޓަށް
ބޖުގެ ަ
ބޖު ފުންކޮށް ،އެ ސަރަޙައްދަށް ފެތިފައި އޮތް އެ ާ
އެ ާ
ބލައި ސަރވޭކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި 1632 ،އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދަކީ
ބލުމަށް މި އެޖެންސީއިން އެ ސަރަޙައްދު ަ
ބނު ގެއްލުންތައް ެ
ލި ު
ބފައިވާ ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .އަދި ،ޤަވާޢިދު
ބން ލި ި
ބ ު
ބޖު ފަރަށް އެރުމުގެ ސަ ަ
ސީދާ ގޮތެއްގައި ާ
ބލައި ވަޒަންކޮށް ކަނޑައެޅުނު ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދަކީ
ބނު ގެއްލުންތައް ަ
ބރު 2011/R-9:ގެ ދަށުން ތިމާވެށްޓަށް ލި ު
ނަން ަ
( 61,681,316.00ފަސްދޮޅަސް އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ އަށްޑިހަ އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ) ރުފިޔާއެވެ.
ބއިތައް އެ ސަރަޙައްދުން ނަގައި އެ މަސައްކަތްކޮށް ނިމިފައިވަނީ 16
ބޖުގެ ަ
ބޖު ފުންކޮށް ،އެ ސަރަޙައްދަށް ފެތިފައި އޮތް އެ ާ
އެ ާ
ބރު  2021ގައެވެ.
ނޮވެން ަ

ބފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ފޮޓޯ
ފޮޓޯ :ށ.ނޫމަރާގެ ފަރަށް ލި ި
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ކ .ހިންމަފުށްޓާއި ގިލި ލަންކަންފުށި މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓާއި ދެމެދު އޮންނަ ފިނޮޅަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ މައްސަލަ
 21ޖަނަވަރީ  2021ގައި ކ .ހިންމަފުށްޓާއި ގިލި ލަންކަންފުށި މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓާއި ދެމެދު އޮންނަ ފިނޮޅަށް ގިލި ލަންކަންފުށި
މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އަރައި ،އެ ފިނޮޅުގެ ހުރަހަށް ފެން ދައުރުވާނެ ގޮތަށް ފަސްގަނޑު ކޮނެ ،އެ ފިނޮޅުގެ ވެލިގަނޑު
ބލުމުން ވަނީ
ބލި ެ
ގިރައިގެން ދާނެ ގޮތަށް ކޯރު ކަނޑާފައިވާކަން މި އެޖެންސީއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ެ
ޔަޤީންކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ،އެ ފިނޮޅުގެ ތިން ސަރަޙައްދަކުން ކޯރު ކަނޑާފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ބރު )2011/R-9:ގެ ދަށުން
ބދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު (ނަން ަ
މިހެންކަމުން ،ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ކަމަށްވާ ( 5,62,980.00ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ރުފިޔާ
 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އެޖެންސީއަށް ދެއްކެވުމަށް ގިލި ލަންކަންފުށި މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އޮޕަރޭޓަރ ،ޕްރޯމަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވަނީ  27މެއި  2021ގައި އަންގާފައެވެ .އަދި ،މި ފައިސާ ވަނީ  11ޖުލައި  2021ގައި އެ ފަރާތުން
ދައްކާފައެވެ.

ގ ފޮޓޯ
ގއްލުންތަކު ެ
ވ ެ
ފޮޓޯ :ފިނޮޅަށް ލިބިފައި ާ
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ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބ .ހަނިފަރު ސަރަޙައްދަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަނުމުގެ މައްސަލަ
 4ޖަނަވަރީ  2021ގައި "ވިޓާލިއާ  2ލަންޑަން" ނަމަކަށް ކިޔާ ޔޮޓެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބ .ހަނިފަރު ސަރަޙައްދަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ބ ފަރާތްތަކުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ކައިޓް ސަރފްކޮށް ހަނިފަރުރަށަށް އަރައި ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާތީ
ވަދެ އެ އުޅަނދުގައި ތި ި
ބހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން 6,000.00/-
ބރު( 2012/R-23:ބ .އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ެ
ގަވާއިދު ނަން ަ
ބރުވަރީ  2021ގައި ޖޫރިމަނާކުރެވިފައެވެ .އަދި( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޖޫރިމަނާގެ
(ހަހާސް ރުފިޔާ) އިން ވަނީ  01ފެ ް
ފައިސާ މި އެޖެންސީއަށް ދެއްކެވުމަށް އެ އުޅަނދުގެ ލޯކަލް އެޖެންޓް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްޕަރޔޮޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގާފައިވެއެވެ .މި ފައިސާ އެ ފަރާތުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް:
އެންޖީއޯ ފޯރަމް
ބއްވުނު މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
ހއ .އިހަވަންދޫގައި ހއ،.ހދ ،.އަދި ށ .އަތޮޅުގެ އެކްޓިވް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޭ
މަހާސިންތާ

މަދަނީ

ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި

ބނުންވާ
ބނާކޮށް ފަހި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޭ
މުޖުތަމަޢުއެއް ި

ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
ކަންކަން

ދެނެގަތުމާއި ،ޤައުމީ

ދެނެގަނެ،

ހަރުދަނާ

ތަރައްޤީއާއި ،ހެޔޮވެރިކަން

މަދަނީ
އަދި

އިޖުތިމާޢީ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން
ބރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހއ ،ހދ ،ށ އަތޮޅުގެ އެކްޓިވް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަހާސިންތާއެއް - 24
މަސައްކަތްކުރުމަށް ާ
ބއްވިފައެވެ.
ބރު  2021ގައި ހއ.އިހަވަންދޫގައި ވަނީ ޭ
 27އޮކްޓޯ ަ
ބއިވެރިވެފައިވެއެވެ .އަދި ވަރޗުއަލްކޮން
ބފުޅުން ަ
.މިގޮތުން ،ހއ،.ހދ ،.އަދި ށ .އަތޮޅުގެ  30އެކްޓިވް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޭ 35
ބއިވެރިވުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެކްޓިވް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  23އެކްޓިވް ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ
ަ
ބއިވެރިވިއެވެ .މި މަހާސިންތާގައި ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  11ފަރާތުން ކަރުދާސް
ަ
ހުށަހަޅައި ސެޝަންތައް ވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .އަދި މަހާސިންތާ ކުރިއަށްދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ،ހަށިހެއޮދުޅަހެޔޮ ޕްރްގަރާމްގެ ދަށުން
ބސް
ހަށިހެއޮ ދުޅަހެޔޮ ސެޝަންތަކެއްވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .މި މަހާސިންތާގައި ވަނީ އީ.ޕީ.އޭ .ގެ ފަރާތުން ޓްރީސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑާޓާ ޭ
ބހޭގޮތުން ސެޝަންއެއް ނަގާދެވިފައެވެ .މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ގެންދިއައީ ހއ ،.ހދ ،.އަދި ށ .އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،
އާ ެ
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ،އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ،ޕޯލްސްޓަރ ،ނެޝަނަލް
ބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކް އާއި ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.
ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ ،އޫރިދޫ އަދި ި
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ދެމެހެއްޓެނިވި އިކޯޓޫރިޒަމް މަސައްކަތް
ހަރުދަނާކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އީޕީއޭ އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯރ ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ (އައިޔޫސީއެން) އާއި ގުޅިގެން ޔޫއެސް އެއިޑްގެ އެހީތެރިކަމާއި
އެކު ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ދެމެހެއްޓެނިވި އިކޯޓޫރިޒަމް މަސައްކަތް
ބއްދަލުވުން
ބއްވިފައެވެ .މި މަސައްކަތު ަ
ބއްދަލުވުމެއް ވަނީ  24-20ޖޫން  2021ގައި ޭ
ބހޭ  5ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ަ
ހަރުދަނާކުރުމާއި ެ
ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ

ބހޭ
ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ

މުއައްސަސާތަކަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި

ޚަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި

ބލެހެއްޓުމުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ މުވައްސަސާތަކަށާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަށެވެ .މި
ކައުންސިލްތަކަށާއި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ެ
ބއްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެތިކަމުގެ ޚަރަކާތްތަކަށް
މަސައްކަތު ަ
ބއިވެރިން އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި އެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެސަރަޙައްދުތަކުގައި
ބއްދަލުވުމުގެ ަ
މަސައްކަތު ަ
ސަފްޙާ
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ބލަހައްޓާ
ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަގު ފަހި ކުރުވުމާއި މިފަދަ ސަރަޙައްދުތައް ހިންގާ ަ
ބލެހެއްޓުމުގައި
ފަރާތްތަކުން އެސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ކަންކަމުގައާއި އެސަރަޙައްދު ެ
އިސްކަންދޭންވީކަންކަންކަމާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ފަތުރުވެރިކަމުންގެ

ޢުސޫލްތަކާއި

ބއްދަލުވުން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މިންގަޑުތަކަށް ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުވުމެވެ .މިމަސައްކަތު ަ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ.
ބފައިވާ ،ފަތުރުވެރިންގެ
ބއްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ގުދުރަތީ ހުރިހާ ރީތިކަމެއް ލި ި
ަ
ބންތަކާއި
ބލު ތަނެއް ކަމަށާއި ،ހިމާޔަތްކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ،މަޝްހޫރު ޑައިވް ސައިޓްތަކާއި ،ކުޅި ،ފާ ،ޗަސް ި
މެދުގައި މަގު ޫ
ކަނޑޫފާ އަދި ޝިޕްރެކްތަކާއި ފިނޮޅުތައް ހިމެނޭކަމަށެވެ .މިހާތަނަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  73ސަރަހައްދާއި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި
ބހުރި ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު
ހިމާޔަތްކުރެވިގެންދާނެ ސަރަހައްދުތައް މެނޭޖުކުރަން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އެ ަ
ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ބ .އަތޮޅާއި ،އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަކީ ތަނެއް ހިމާޔަތްކުރެވި ،އަދި މެނޭޖްކޮށް އަދި އޭގެއިން
ބނެކަން ދައްކުވައިދޭ ތަންތަން ކަމަށެވެ.
އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފައިދާ ލި ޭ
ބހޭ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި،
ބއްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
މަސައްކަތު ަ
ބލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޖަމްއިއްޔާތަކުން  40އަށްވުރެ
ކައުންސިލްތަކާއި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ެ
ބއިވެރިވެފައެވެ.
ބފުޅުން ވަނީ ަ
ގިނަ ޭ

ވ އިކޯޓޫރިޒަމް މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި ބެހޭ
ގ ދެމެހެއްޓެނި ި
ނ ޭ
ނ ހި ް
ގ ް
ގއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށް ެ
ވ ސަރަޙައްދުތަކު ަ
ވފައި ާ
ފޮޓޯ :ހިމާޔަތްކުރެ ި
ނ
ގ ތެރެއި ް
ވމު ެ
މަސައްކަތު ބައްދަލު ު
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ވޯރލްޑް ޓާރޓަލް ޑޭ ވެބިނަރ އާއި ވޯރލްޑް ސީޓަރޓަލްޑޭ ވެބިނަރ
ބ ގުޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން 2
އީޕީއޭ އާއި ދިއޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް ގުޅިގެން ވެލާ ކަހަނ ާ
ބހުންނެވެ ,އަދި އަނެއް ސެޝަން
ބނަރ ކުރިއަށްގެންފެވިފައިވަނީ ދިވެހި ަ
ބއްވާފައެވެ .މީގެން އެއް ވެ ި
ބނަރއެއްވަނީ ާ
ވެ ި
ބހޭ ދިރާސާ އާއި ސައިންސްއާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތާއި,
ބ ެ
ބހުންނެވެ .މީގައި ވެލާ ކަހަނ ާ
ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އިނގެރޭސި ަ
ބ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
މިތަކެއްޗާމެދު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތަކާއި ,ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެލާ ކަހަނ ު
މިހާތު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ނ
ގ ތެރެއި ް
ވބިނާރ ެ
ފޮޓޯެ :
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލީ ނިޒާމްތައް ދިރުވާ އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުން ވެބިނަރ
ބކް އާއި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިކޭޑް އޮން އީކޯސިސްޓަމް ރިސްޓޮރޭޝަންއާ ގުޅުވައިގެން މިއޭޖެންސީއިންވަނީ ފޭސް ު
ބން
ބ ު
ބދަލުތަކާއި މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް19-ގެ ސަ ަ
ބނަރގައި މޫސުމަށް އަންނަ ަ
ބއްވާފައެވެ .މިވެ ި
ބނަރ އެއް ާ
ވެ ި
ބލާ ,އެކި މާހައުލުތައް އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަމަލުތައް
އެކި ގޮތްގޮތުން ތިމާވެށްޓަށާއި ދަނޑުވެރިމަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކަށް ަ
ބދީފައިވެއެވެ.
ބހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ .އަދި އާއްމުންގެ ސުވާލުތަކަށްވެސް ޖަވާ ު
ެ

ގ ޕޯސްޓަރ
ވބިނަރ ެ
ފޮޓޯ :މި ެ

ސަފްޙާ

 65ގެ 64

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

ރިޕޯރޓް ނިންމުން
މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު  2021ވަނައަހަރު މި އެޖެންސީން ހިންގާފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ދެއްވާ ލަފަޔާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާފައިވާ
މަސައްކަތް ތަކެކެވެ 2020 .އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
ކަމުގައި ވިއަސް މި އެޖެންސީގެ އިސްވެރިންނާއި ހީވާގި މުއައްޒިފުންގެ އެއްބާރުލުމާއި ބުރަ މަސައްކަތާއި އެކު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަޑުދަޑި އަށް
ވަނީ ވާސިލްވެފައެވެ.
މި ހުރިހާކަމެއް ހާސިލްކުރެވުނީ މި އެޖެންސީގެ އިސްވެރިންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަމާއި އެބޭފުޅުންގެ ހުނަރުންކަން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަ
ކޮއްލަމެވެ.

އަދި ހަމަމިއާއި އެކު މި ފެށުނު  2022އަހަރަކީ މި އެޖެންސީއަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއްކަމުގައި

އުންމީދުކުރަމެވެ.
މިފެށޭ  2022ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަށް ،ޚާއްޞަކޮށް މި މިއެޖެންސީގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކާމިޔާބީ އާއި ކުރިއެރުން
ޕޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ
ލިބޭނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ލެއްވުން އެދި މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާ ދަންނަވަމުން ،މި ރިޕޯރޓް ނިންމާލަނީ މި ރި ޯ
ކުޅަދާނަކަން މިއަޅާއަށް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި ޙަމްދު ކުރަމުން ،އަދި މިއުންމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް
ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ.
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