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އަހަރު    20ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޡަޤ ފީ ތަރިކަ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށް 'އެންބެސެޑަރސް ފަންޑު ފޮރ ކަލްޗަރަލް ޕްރިޒަވޭޝަން' އިން އެހީދޭތ   

 އެމެރިކ އިން ފ ހަގަކޮށްފި. ފުރުން  
 

 
ފޮރ ކަލްޗަރަލް ޕްރިޒަޭވޝަން'    ޤ ފީ ތަރިކަ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށް އެމެރިކ  ެގ އެހީއ އެކު 'އެންބެސެޑަރސް ފަންޑްޘަދިެވހިރ އްޖޭެގ    : 2021އޭޕްރިލް    8މ ލެ،  

މިލިއަން   1.4އަހަރުން ފެށިެގން އޭ.އެފް.ސީ.ޕީއިން ދިެވހިރ އްޖެއަށް ަވނަ  2001އަހަރު ފުރޭެނއެެވ.  20އެހީެގ ފ ރުކޮށްދޭތ  މިމަހު މ ލީ  )އޭ.އެފް.ސީ.ޕީ( 
ހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މި  އޭ.އެފް.ސީ.ޕީއިން ދިެވހިރ އްޖޭަގއި  އެހީ ފ ރުކޮށްދިފައިވ އިރު،  ެގ މ ލީ  ނުަވދިހަ ފަސްހ ސް އެމެރިކ  ޑޮލަރު(  ނުަވތަ  ދިެވހިރުފިޔ  )

 އެހީ ފ ރުކޮށްދީފައިވެއެެވ. 
 

ަވނަ އަހަރު ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ލިންގުއިސްޓިކް އެންޑް    2005ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ ތެރޭަގއި    ފ ރުކ ށްދީފައިވ   ތެރެއިންއެހީެގ  މ ލީ  ޕީެގ  އޭ.އެފް.ސީ.
އ އި،   ރިސަރޗް  ޙިމ ޔަތް  2008ހިސްޓޮރިކް  ސަރަހައްދެއް  އ ސ ރީ  ހުރި  ކ ށިދޫަގއި  އިތުރުްނ،  މަރ މ ތުކުރުމުެގ  މިސްކިތް  އީދު  އަހަރު  ކުރުމުެގ  ަވނަ 

މަސައްކަތަކީ، ދިެވހިރ އްޖެ އިސްލ މްދީން ޤަބޫލުކުރުމުެގ ކުރިްނ ހުރި މިފަދަ އ ސ ރީ ސަރަހައްދެއް    ކ ށިދޫަގއި ކުރިއަށް ެގންދިޔަ މަސައްކަތް ހިމެނެއެެވ.  
އިތު  މީެގ  މަސައްކަތެެވ.  ފުރަތަމަ  ކުރެުވނު  ދިެވހިރ އްޖޭގައި  އަހަރު    2012ން،  ރުޙިމ ޔަތްކުރުމަށް  ހެރިޓޭޖަށް ދިެވަވނަ  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް   ، ހިރ އްޖޭެގ 

އެއް ތަކެތި ރައްކ ތެރިކުރުން  އޭ.އެފް.ސީ.ޕީެގ އެހީަގއި ދިެވހިރ އްޖެ އިސްލ މްދީން ޤަބޫލުކުރުމުެގ ކުރިން ބޭުންނކޮށްފައިވ  އ ސ ރީ ތަކެއްޗ އި ބުޑިސްޓު ދީުނެގ ބަ
ޙިމ ޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޒަމ ނީ މިއުޒިއަމެއްެގ އިްނފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ބައްޓަން ކުރުމަށް  ހިމެެނއެެވ. މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ ސަބަބުން، މިފަދަ އ ސ ރީ ތަކެތި  

 އެހީތެރިެވދީފައިވެއެެވ. 
 

" ޤ ފީ ތަރިކައި މުއްސަނދި ކަމަކީ އެހ މެ ފުރިހަމަ ކަން ލިބިފައިވ  ކަމެއްޘަ"ތިމ ެވށީެގ ރީތިކަމަށް ދިެވހިރ އްޖޭ މަޝްހޫރުެވފައިވ އިރު، ދިެވހިރ އްޖޭެގ  
ޤ ފީ ތަރިކަ ޘަހިރ އްޖޭެގ  އެމެރިކ އިން ދިެވހިރ އްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވ ފައި ހުންަނވ  ސަފީރު، އެލެއިނ  ބީ ޓެޕްލީޒް ވިދ ޅުިވއެެވ. "އެމެރިކ ެގ ފަރ ތުން ދިވެ 

 ޙިމ ޔަތްކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދެުވމަކީ ަވރަށް އުފ ކުރ ކަމެއް." 
 

ަވނަ އަހަރުގައި، އޭ.އެފް.ސީ.ޕީއިން ހުޅެިވ މީޑިއ އަށް އެހީ ފ ރުކޮށްދީެގްނ    2011މައުަނީވ ތަރިކައަކީ ޤައުމުެގ ތ ރީޚަށް މުހިއްމު ތަރިކައަކަށް ީވހިނދު،  
  ދުަވސްީވ، މުހިއްމު މައުނަީވ ތަރިކައެކެެވ. ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފައިވ  ބުރުީނެގ ތ ރީޚީ ޅެންވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ "ބުރުނި ކަމަނަ ރައިަވރު" އަކީ ޤަރުަނއަކަށް ުވރެ

 
އަށް ވުރެ   1000އަށް ވުރެ ިގނަ ޤައުމުަގއި    130އޭ.އެފް.ސީ.ޕީން ޘަޤ ފީ ތަރިކައ އި، އ ސ ރީ ސަރަހައްދުތައް ޙިމ ޔަތްކޮށް ރައްކ ތެރިކުރުމުެގ ދުނިޔޭެގ  

އެޮގތު  ފ ރުކޮށްދީފައިެވއެެވ.  އެހީތެރިކަން  މ ލީ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ތަރިކަ ިގނަ  އ ސ ރީ  އަދި  ޘަޤ ފީ  ހިސ ބުތަކުގައި   އެކި  ދުނިޔޭެގ  އޭ.އެފް.ސީ.ޕީން  ން 
އިތުރުން   ބ ރުެވރިކުރުވުމުެގ  ޖަމްޢިއްޔ ތައް  ކުރިއެރުމ އި،  އިޤްތިޞ ތީ  ހ ސިލުކުރުމަށް،  ދަނުދަނޑިތައް  ތަރިކަ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގ  އ ސ ރީ  އަދި  ޘަޤ ފީ 

  ކުރަމުންދެއެެވ. ކުރިއެރުުވމަށް ިގަނުގނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
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