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ޚަބަރު
ނުރައްކާތެރި ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ކުޑަކުރުމުގެ ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އޮފް
ޑިފެންސް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި.
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރއާއި ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)
ކޑަކުރުމުގެ ޤައުމީ އެކްޝަން
ނރައްކާތެރި ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ު
ހމަޖެހިފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ު
ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަ
ބލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަ ަ
އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ .މިއިވެންޓް ކުރިއަށްދިޔައީ 7 ،މެއި  2018ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 0900ގައި ކޯސްޓްގާރޑް
ނޓަރ ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ'ގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.
ހލްގައި ބޭއްވުނު 'ކައު ް
ބިލްޑިންގގެ ކޮންފަރެންސް ޯ
އޔަން ކުރައްވާފައިވާ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ،އ.ދ އިން
ނސްޓްރީތަކުން މިކޮމިޓީއަށް ޢަ ް
މ ި
މިބައްދަލުވުމުގައި ،ތަފާތު ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރެސިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ ޝޯކޯ ނޯޑާއާއި ،އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ގތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ،ގަވަރނަންސް އެންޑް ޕީސްބިލްޑިންގ އެޑްވައިޒަރ ސައިމަން
ފަންނީ ލަފާދެއްވާ މާހިރެއްގެ ޮ
ފިންލީއާއި ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ނ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި
މިބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވަމު ް
ނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެން.ސީ.ޓީ.ސީ
ތރުމާއި ދެކޮޅަށް ތަފާތު ގި ަ
ފ ު
ހައްދުފަހަނަ އެޅުމުގެ ފިކުރު ެ
ނ
ރތަކު ް
ވމާއި ،އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައި މިހާރު ތަފާތު މިނިސްޓް ީ
ވުޖޫދަށް އައުމާއި ،ޓެރަރިޒްމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރެ ު
ފހަގަކުރެއްވިއެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ނ ާ
ކމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިތަކެއްކަ ް
ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ މި ަ
މ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި،
ދފަހަނަ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް މުހިއް ު
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޒަޢާމަތުގައި ،ޓެރަރިޒަމާއި ނުރައްކާތެރި ހައް ު
ގިނަ

ވފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން،
ކާމިޔާބީތަކެއް ހާޞިލް ެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ

ޔާމީން ނެރުއްވާފައިވާ

ސިޔާސަތުގައިވެސް މިކަމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަން މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން،
އެސިޔާސަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާފަދައިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީވެސް އ.ދގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
އިސްތިރާޖީތަކާއި ،އ.ދ އިން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންއާއި އެއްވިސްނުމަކަށް ހެދިފައިވާ އެއްޗެހިކަމަށް ވުމަކީ
މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް،
އެފަރާތަށް ވަރަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .މިގޮތުން ،އެން.ސީ.ޓީ.ސީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ
ނމުގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން
ފތު ދިރާސާ ދަތުރުތަކާއި އެހެން ފުރުޞަތުތައް އިންތިޒާމުކޮށްދި ު
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އިތުރުން ،ތަ ާ

ލ
ޙމަދު މަގު ،މާ ެ
އމީރު އަ ް
ޑރާ ކޮށިަ ،
ނޓަރ ،ބަން ާ
ޒމް ސެ ް
ރރި ަ
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެ ަ

ބސައިޓްwww.nctc.gov.mv :
ވެ ް

ފޯން3314670 :

އަދާކުރަމުންދާ ދައުރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެން.ސީ.ޓީ.ސީގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ،
ކއް އަތުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އިތުރު ބިނާކުރަނިވި ވިސްނުންތަ ެ
ނުރައްކާތެރި ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ ވަރަށް ޚައްޞާޞް މައްސަލައެއްކަމަށާއި ،މިއަދު އެކުލަވާލަން މިފެށޭ އެކްޝަން
ޕްލޭނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ،މިއެކްޝަން ޕްލޭން
އ
މޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެ ް
އެކުލަވާލައި ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއަށް އައުމުގެ ކުރިން ކައުންޓަރ ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއިން އިތުރު ަ
ބޭއްވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ،މިއެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްވެސް ފުރިހަމައަށް
ށ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.
ބައިވެރިވުމަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކޮށް ،ރާވައިގެން ހިންގުމަ ް
އ.ދ ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ ޝޯކޯ ނޯޑާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި،
ށ
އތް ތަނެއްކަމަށާއި ،ވަރަ ް
އަމާންކަމަށް މަޝްހޫރު ޤައުމެއްކަމަށާއި ،ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި ،ބަދަހިކަން ޮ
ނ ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ނުރައްކާތެރި
މަދު މީސްކޮޅެއްގެ ސަބަބުން މިކަންތައް ބަދަލުވެގެން ގޮސްގެ ް
ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށާއި،
މިމަސައްކަތުގައި ވެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދިނުމަށް އ.ދ އިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ޝޯކޯ ނޯޑާ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
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