ބރު (PR)101-AS/101/2022/12 :
ނަން ަ

ނޫސް ބަޔާން

ޕިޗް އަޕް ޔޫތު އެންޓްރަޕްރެނާޝިޕް ޗެލެންޖްގައި ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް އޮފަރ ދިނުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު އާ ގުޅ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ޕިޗް އަޕް ޔޫތު އެންޓްރަޕްރެނާޝިޕް ޗެލެންޖްގައި ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް
ބއްވާފައެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ގްރާންޓް އޮފަރ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ މިއަދު ާ
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސްޓޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ

ނީޒާ ޢިމާދާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ

މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް މަންޞޫރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ

ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .
ަ
މަރިޔަމް މަނާރަތު

"މީރީ" އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

ބލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް އޮފް ޔޫތު
ދިވެހިރާއްޖެ :އެންހންސިން އެމްޕްލޯއި ި

ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޝަންއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ

ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މިއީ ޒުވާނުން

ބރުވެރިކުރުވައި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޯލްޑް ބންކުގެ ހިލ އެހީގެ ދަށުން 5
ާ
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޝަނަލް
ބރުއެޅުމެވެ.
ސްކިލްސް ތަރައްގީކޮށް ،އިސްކަންދެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް ާ

"ޕިޗް އަޕް ޔޫތު އެންޓްރޮޕްރޮނަރޝިޕް ޗެލެންޖް" ފުރަތަމަ ހިންގައިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ ދަށުންނެވެ2021 .
2022

ގައި ވަނީ

ބރު މަހު
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމް ަ

ބއްވާފައެވެ.
އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ާ

ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށް  10ޖަނަވަރީ

"ޕިޗް އަޕް"

ޔޫތު އެންޓްރޮޕްރޮނަރޝިޕް ޗެލެންޖްގެ

ބޒްނަސް ދާއިރާއިން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި
ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވަނީ  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ި
ބޒްނަސް އައިޑިއާ ޕްރެޒެންޓް /ޕިޗްކުރުމުގެ
ބޒްނަސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ،ޖަޖުންނަށް ި
ބޓް ކމްޕަށް ހާޒިރުވުމާއި ި
ޫ ،
ޕްރޮސެސްއަށް ފަހުގައެވެ. .

ވެލާނާގެ  11ވަނަ ފަންގިފިލާ ،މާލެ ،20096 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހެޑް އޮފީސް ފޯން+960 3323668 :
info@trade.gov.mv

ހޮޓްލައިން 1500 :

www.trade.gov.mv
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މީރީ ޕްރޮޖެކްޓް
ވަނީ

ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށްފަހު ޕިޗް އަޕް ޔޫތު އެންޓްރޮޕްރޮނަރޝިޕް ޗެލެންޖްގައި

ބވީ ފަރާތްތައް
ކާމިޔާ ު

ބދަލުކުރެވިފައެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ދަށަށް ަ

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން

 2022ވަނަ އަހަރުގެ އޕްރީލް މަހު ޓެކްނިކަލް ޕެނަލެއް

އެކުލަވާލައި ،ޕިޗް-އަޕް ވިނަރސް

އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް މުރާޖަޢާކޮށް އިވެލުއޓްކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ .މިރިވިއު ޕްރޮސެސްއަށް ފަހު ،އަލަށް
ފަށާ މި ވިޔަފާރިތަކަށް ޓެކްނިކަލް ޕެނަލުން  13.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލ އެހީ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ވިޔަފާރިތަކަކީ
ދަނޑުވެރިކަމާއި އައި.ސީ.ޓީ ،ޓޫރިޒަމް އަދި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކެވެ .މިނިސްޓްރީއިން
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ،ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ،މި ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންދާ ގޮތް
ބލަމުންގެންދާނެއެވެ.
ގާތުން ަ

 12ޖޫން 2022
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