
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އިފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއޖެ

 
 

 ނޫސް ބަޔާން 
 

  އޮފް   މެމޮރެންޑަމް   ، ދެމެދ    އާ  ޔޫއެންޑީޕީ   އާއި   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   މިކް އިކޮނޮ   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 
 ސޮއިކ ރ ން   އެއްގައި   އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ

 

ސަރ ކާރ ގެ ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅ މ ގައި، އެވިޑެންސް ޭބސްޑް ޕޮލިސީމޭކިންއަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށާއި، އ.ދ ގެ ސަސްޓެއިނަަބލް  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކ ރިއެރ ވ މަށްޓަކައި، ފަންނީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލަނޑ ދަނޑިތައް ހާސިލްކ ރެވޭނެ ގޮތަށް  

އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ މަޤްޞަދ ގައި، ޔ ނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫއެންޑީޕީ( އާއި، މިނިސްޓްރީ  
 ވަހ ، އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކ ރެވިފައެވެ.ފެްބރ އަރީ ވި އަންގާރަ ދ  15އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާ ދެމެދ ، 

މި އެމްއޯޔޫގައި، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތ ން ސޮއިކ ރެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއ ސްތާޛ  ފައްޔާޟް  
ޔޫއެ ހ ންނަވާ  ކަނޑައަޅ އްވާފައި  ރާއްޖެއަށް  ސޮއިކ ރެއްވީ،  ފަރާތ ން  ޔޫއެންޑީޕީގެ  ރެސިޑެންޓް އިސްމާޢީލްއެވެ.  ންޑީޕީގެ 

 ރިޕްރެސެންޓެޓިވް، އެންރީކޯ ގަވޭލިއާއެވެ.

އާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ  ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ދެމެހެއްޓިފައިވާ ޒަމާންވީ ގ ޅ ން   ޔޫއެންޑީޕީ  އެމްއޯޔޫގެ ސަަބބ ން،  މި 
އިން   ޔޫއެންޑީޕީ  ަބދަހިވެ،  އެކ   2026އިން    2022އިތ ރަށް  ހިންގ މަށް  ހަމަޔަށް  އައ  އާ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ލަވާލާފައިވާ 

 ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއ މަންޓް ތަރައްޤީކޮށް، މި ޕްރޮގްރާމްތައް އިތ ރ  ހަލ ވި މިނެއްގައި ކ ރިޔަށް ގެންދިޔ މަށް މަގ ފަހިވެގެން
 ދާނެއެވެ.

ފައްޔާޒް ފާހަގަކ ރެއްވި ގޮތ ގައި، މި އެމްއޯޔޫގެ މި އެމްއޯޔޫ ގައި ސޮއިކ ރ މ ގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމ ން، މިނިސްޓަރ  
ހިފ މަށް  ފ ރިހަމަކޮށް  ބޭނ ން  ޑޭޓާގެ  ޮބޑަށް  މިހާރަށްވ ރެ  އެކ ލަވާލ މަށްޓަކައި  ސްޓްރެޓަޖީތައް  ޕޮލިސީތަކާއި  ދަށ ން 

އެހީތެރިވ މާއި ކ ރ މަށް  ސިންދަފާތ   އިޤްތިޞާދ   ރާއްޖޭގެ  އިތ ރ ން،  މީގެ  ކަމަށެވެ.  ފަހި މަގ ފަހިކޮށްދޭނެ  ވިޔަފާރިއަށް   ،
 މާހައ ލެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ން ގެންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ލިޭބނެ ކަމަށެވެ. 

 ދާއިރާ އަކ ން އެއްާބރ ލ ން ދިނ މަށް ކަނޑައެޅިފައި ވެއެވެ. 4މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށ ން މައިގަނޑ   

ބިނާކޮށް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވާލ މާއި ސަރ ކާރަށް ފަންނީ ލަފާ  ޑޭޓާ މެނޭޖްކ ރ މާއި ދިރާސާ މައ ލޫމާތ ގެ މައްޗަށް   •
ދިނ މ ގައި ބޭނ ންވާ ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް ގަވަނަންސް ހަރ ދާނާކ ރ މަށް އެހީތެރިވެދިނ ން. އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތައް މިހާރަށްވ ރެ  

ސިޔާސަތ ތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލ ތައް ގެނައ މަށް ބޭނ ންވާ ދިރާސާތައް  ސިންދަފާތ  ކ ރ މަށާއި ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ގ ޅޭ  
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އެކ ލަވާލ މަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ އިތ ރ ން މިނިސްޓްރީ އިން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް ފ ޅާކ ރ މަށް  
 މަގ ފަހި ކ ރ ވ ން.' 

ތަރައްޤީގެ   • ދެމެހެއްޓެނިވި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިން  ކްލައިމެޓް  އ.ދ  ތެރެއިން،  ކ ރ މ ގެ  ތަންފީޒ   ރާއްޖޭގައި  މަޝްރޫއ ތައް 
 އިންވެސްޓްމަންޓް ފ ރ ސަތ ތައް ދެނެގަތ ން އަދި މިކަމާ ގ ޅޭ އިންވެސްޓްމަންޓް މެޕެއް އެކ ލަވާލ ން. 

ޓަކައި ބޭނ ންވާ  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަކީ، ކަނޑ ގެ މ އްސަނދި ކަމަށް ބަރޯސާވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ނޫ އިޤްތިޞާދަކަށް ހެދ މަށް •
ހެދ މަށް   އިޤްތިޞާދަކަށް  ނޫ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކ ރ މ ގައި  ސިންދަފާތ   އިޤްތިޞާދ   ރާއްޖޭގެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،  އެހީތެރިކަން 

 ބޭނ ންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 
ރައްޤީކޮށް ކ ރިއެރ ވ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މާއި،  އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެހީތެރިވ މާއި، އަންހެނ ން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިތައް ތަ •

ހ ނަރ    ކޮމިޓީތަކ ގެ  މަސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނ ންގެ  އެހީވ މާއި،  އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކ ރ މަށް  ފަހި  ދެމެހެއްޓެނިވި 
އެހީ  އ ފެއްދ މަށް  ލީޑަރ ން  އަންހެން  ޒ ވާން  ޒ ވާނ ންނާއި  ކ ރ މާއި،  މަސައްކަތް  އިތ ރ ން،  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ދިނ މ ގެ  ތެރިވެ 

ވިޔަފާރިއަށް މަގ ފަހި ކ ރ މާއި، ވިލ ންވެރި )ރެޒިލިއެންޓް( ވިޔަފާރީގެ   ގްރީން ޑިޖިޓަލް  މ ޖ ތަމައ ގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި 
 ތްކ ރ ން. މޮޑެލްތައް ޤާއިމ ކ ރ މާއި، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް މަސައްކަ 

 

މި އެމްއޯޔޫގެ ސަަބބ ން، ޔޫއެންޑީޕީ އިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ތަޖްރިާބ އާއި، އެންމެ ފަހ ގެ ހޯދ ންތަކާއި ތަފާސް ހިސާބ ތަކ ގެ 
އަލީގައި، މިނިސްޓްރީގައި ދިރާސާތައް ކ ރ މަށް އެހީތެރިކަން ލިިބ އަދި ދިރާސާތައް އިތ ރ  ދާއިރާތަކަށް ފ ޅާކޮށް، މަޢ ލޫމާތ  

 ދަލ ކ ރ މަށް މަގ ފަހި ވެގެންދާނެއެވެ.ަބ

މީގެ އިތ ރ ން، ޔޫއެންޑީޕީ އާއި މިނިސްޓްރީ ގ ޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އިން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް އިތ ރަށް ފ ޅާ ކ ރ މަށާއި،  
ކ ، ގ ޅިގެން މަސައްކަތްތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި އެހީ ފޯރ ކޮށްދޭ ތަފާތ  އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކާއި މ އައްސަސާތަކ ގެ އެހީއާއެ

 ކ ރ މަށް މަގ ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. 

ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ގ ޅިގެން  މިނިސްޓްރީ  އާއި  ޔޫއެންޑީޕީ  ވާހަކަފ ޅ ގައި،  ރިޕްރެސެންޓެޓިވްގެ  ރެސިޑެންޓް  ޔޫއެންޑީޕީގެ 
އަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން  ތައްޔާރަށް އޮތް މިންވަރ  ދޭހަކޮށްދޭ ކަމާއި، ޑޭޓާގެ އަލީގައި، ސިޔާސަތ ތައް ކަނޑަ

އެކ ގައި   ކ ރ މަށްޓަކައި  ތަންފީޒ   ޕްލޭން  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ސަރ ކާރ ގެ  ކ ރ ވ މާއި،  މަގ ފަހި  އިތ ރ ކ ރ މަށް 
 .މަސައްކަތްކ ރ މަށް ތައްޔާރަށް އޮތް މިންވަރ  މި އެމްއޯޔޫ ގެ ސަަބބ ން ހާމަވެގެން ދިޔަކަމަށް ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ

ސަރ ކާރ ގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެޖެންޑާ ހާސިލްކ ރ މަށްޓަކައި، ޔޫއެންޑީޕީ އާއި މިނިސްޓްރީ ގ ޅިގެން ކ ރ މަށް ރާވާފައިވާ 
މަސައްކަތ ގެ ސަަބބ ން، އ.ދ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑ ދަނޑިތައް ރާއްޖޭގައި ހާސިލްކ ރ މަށް  

 ރ ން، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދ  ސިންދަފާތ  ކ ރ މަށް މި އެމްއޯޔޫގެ ސަަބބ ން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. މަގ ފަހިވ މ ގެ އިތ 
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 މީޑިއާ ކޮންޓެކްޓް: 

 aminath.ibrahim@undp.org 7920908 960+| ޔޫއެންޑީޕީ:

 communications@trade.gov.mv 7878782 960+ | :ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އިފް އިކޮނިމިކް  
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