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ުރިޕޯޓުެގުފެށުންު .1
ޖ.ުއޮފިޝަލ68/2ުްއަހަރުުމިުމިނިސްޓްރީުހިނގިގޮތްުަބޔާންކޮށްުޤާނޫނުުނަންަބރުުުވަނ2019ުުުަުމިުރިޕޯޓަކީުމީލާދީނުްު

ުޗެޕްޓަރު 2ުކަންތައްތައް ުރިޕޯޓެވެ.ުވޭތުވެދިޔ14ުުަގެ ުއަހަރީ ުލިޔެފައިވާ ުގޮތުގެމަތިން ުަބޔާންެވގެންވާ ު)ށ(ގައި ުމާއްދާގެ ވަނަ
ުމުވައްސަސާތަ ުއެހެން ުދާއިރާގެ ުމިނިސްޓްރީގެ ުމިނިސްޓްރީއާއި ުމި ުގޮުތްނުއަހަރު ުތަފުސީލުތަކާއެކު،ުގާނޫނޫނީ ުހިނގިގޮތުގެ އް
ު.ހުށަހަޅަންޖެހޭުހުރިހައިުމައުލޫމާުތތަކެއްުމިުރިޕޯޓުގައިުހިމަނައިފައިވާނެއެވެ

ުކަމަށްވުމާއެކުުއޮފީހުގެުމަސައްކަތުގެުނިޒާމުުއެކުލަވައިލުމާއި،2019ުުު ވަނަުއަހަރަކީުމިުމިނިސްޓްރީގެުފުރަތަމަުއަހަރު
ުހޯދު ުގިަނުމުވައްޒަފުން ުއަހަރުގެ ުމި ުމަސައްކަތްތަކަށް ުގާއިމުކުރުމުގެ ުމާަހއުލެއް ުއޮފީސް ުއެކަށޭނަ ުމަސައްކަތްކުރަން މާއި،

ުއޭގުެު ުއޮފީސްތައް ުދާއިރާގެ ުމިނިސްޓްރީގެ ުއާއި ުމިނިސްޓްރީ ުއަހަރަކީ ުމި ުވެސް ުއެހެންކަމާއެކު ުހޭދަވެފައިވެއެވެ. ވަގުތުތަކެއް
ުުބުއަހަރެއްުކަމުގައިުދެކެމެވެ.މަގުސަދާުއެއްގޮތަށްުހިންގުމުގައިުކާމިޔާ

ުގޮތުގެު ުހިނގައިފައިވާ ުކުރިން ުމީގެ ުކަންކަން ުދާއިރާގެ ުވުމުންނާއި ުމިނިސްޓްރީއަކަށް ުއުފެދުނު ުއަލަށް މުޅިން
ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުދިޔައީ ުހައްލުވެގެން ުމައްސަލައެއް ުހުރިހައި ުދިމާވި ުހިންގުމުގައި ުއޮފީސް ުގޮތްގޮުތން ުއެހެނިެހން ުުސަަބބުންނާއި
ުލަފާފުޅުތަކުގެު ުދެއްވެވި ުހިންގުމަށް ުމިނިސްޓްރީ ުސިޔާސަތާއި، ުހަރުދަނާ ުޞާލިޙްގެ ުމުޙައްމަދު ުއިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް
ުއިޚުލާސްތެރިކަމާއެކުުު ުަވރަށް ުޞާލިޙަށް ުމުޙައްމަދު ުއިްބރާހީމް ުއަލްފާޟިލް ުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުެއހެންކަމުން ސަަބުބންނެވެ.

ުު.ޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ

ުއަ ުތަރިކައިގެުމަސައްކަތްތަކެްއުމި ުފަންނާއިުސަގާފަތާއި ުދާއިރާއެއްގެ ުފުޅާ ުގާއިމުކޮށް، ުމިނިސްޓްރީއެއް ުއާ ުމުޅިން ހަރަކީ
ުާއު ުމުޅިން ުހޯދައި ުިޚޔާލު ުފަރާތްތަކުގެ ުނިސްަބތްާވ ުއަްނގައިދީ، ުއާންމުކޮށް ުެއކަންކަން ުިއންތިޒާމްކޮށް ތަރުތީުބކޮށް

ުކުރެވު ުމަސައްކަތް ުގޮންޖެހުްނތަކަާކުއިންތިޒާމުތަކަކަށް ުގިނަގުނަ ުސަަބުބތަކަްށޓަކައި ުއެކި ުއެހެންކަމުން ުއަހަރެކެވެ. ނު
ުކަންކަްނު ުރާވައިފައިވާ ުއިން ުމިނިސްޓްރީ ުދިޔައީ ުނިމިގެން ުއަހަރު ުވެސް ުކަމަކާއެކު ުހުރިހައި ުމި ުނަމަވެސް ކުރިމަތިވިއެވެ.

ުކާމިޔާުބކަމާއެކުުހާސިލްކުރެވުނުުއަހަރެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ވަނަުއަހަުރ2019ުުުކުރަންުލިުބނުުވަގުތާއި،ުވަސީލަތްތަކާއި،ުހާލަތާއިުމުވަްއޒަފުންގެުނިސްބަތުންުަބލާއިރުުުމަސައްކަތް
އާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުމުއައްސަސާތަކުންުވަނީުފަޚުރުވެރިވާުފަދަުކާމިޔާުބުމަސައްކަތްތަކެއްުކޮށްފައެވެ.ު މިުމިނިސްޓްރީ

 ތްުކުރައްވާުހިންމަތްތެރިުއިޚުލާސްތެރިުމުވައްޒަފުންނަށްުހައްުގވާުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އެހެންކަމުންުއަޅުގަނޑާއެކުުމަސައްކަ

ު

ު
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ުއޮފީސްުިހންުގންު .2
ވަނަުދުވަުހ18ުުުވަނަުއަހަރުގެުނޮވެމްަބރ2018ުުުކަލްަޗރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުނަމުގައިުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް

ުމިނިސް ުއުފައްދަވައި، ުމިނިސްޓްރީ ުުމި ުއެކަޑަީމުސަރުކާރުން ުދިވެހިަބހުގެ ުގޮުތގައި ުއިދާރާތަކުގެ ުދަށުްނުހިނގަމުންދާ ޓްރީގެ
ުއާއި،ުު ުމަރުކަޒު( ުގައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުސަގާފީ ު)މިހާުރގެ ުހެރިޓޭޖް ުއޮފް ުޑިޕާޓްމަންޓް ުއަރުޝީފާއި، ުޤައުމީ އާއި،

ުއާޓްސް ުދި ުފޯރ ުއާއި،ުނެޝަނަލްުސެންޓަރ ުކްލެސިފިކޭޝަން ުއޮފް ުިބޔުރޯ ުހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ުުނޭޝަނަލް ުކުތުުބޚާނާ ުޤައުމީ ުއާއި،

ވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގައިުހިމެނޭުއިދާރާތަކުންުވަރަށްުގިނަުމަސައްކަތްތަކެއްުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމ2019ުުި
ުކުރުމާއ2019ުުިގޮތުނުްު ުތައްޔާރު ުޕްލޭން ުއެކްޝަން ުދާއިރާގެުސްޓެރެޓެޖިކް ުިމނިސްޓްރީގެ ުމި ުއަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގުެުުު،ވަނަ
ުމަޝްރޫޢުތަކާއ100ުި ުޮބޑެތި ުހިންގި ުގުޅިގެން ުވައުދާ ުއާލާކުރުމަށާއިު،ދުވަހުގެ ުދިރުވައި ުއަތޮޅުުުު،ދިވެހިަބސް ކުރިއެރުވުމަށް

އަރުޝީފީގޮތުންުކުރިުމަސައްކަތްތަކާއި،ުސަގާފިުތަރިަކުު،ފެންވަރުގައްޔާއިުރަށުުފެންވަރުގައިުކުރިުމުހިންމުުމަސައްކަތްތަކާއި
ުމަސައްކަތްތަކާއި ުދާއިރާެގުު،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ުފަންނުވެރިންގެ ުމަސައްކަތްތަކާއި، ުކުރި ުދާިއރާއިން ކްލެސިފިކޭޝަންގެ

ނެޝަނަލްުލައިްބރަރީގެުދާއިރާއިންުކުރިުމަސައްކަތްތަކާއި،ުމިކަންކަންުުު،ރިއެރުމަށާއިުތަރައްޤީއަށްުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތަކާއިކު
ުތަރައްޤީކޮށްުހިންގުންުހަރުދަނާުކރުމަށްުގިނަުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނެވެ.

ުމިމިިނސްޓް ުކުރެވެންދެން ުއައްޔަން ުމުވައްޒަފުން ުއުފެދި ުދިޔައީުމިނިސްޓްރީ ުކުރަމުންގެން ުމަސައްކަތްތައް ރީގެ
ު)މިހާރުގެުސަގާފިތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒު(ގެުމުވައްޒަފުންނެވެ.ުމިުމިނިސްޓްރީުއަށުްުހެރިޓޭޖްޑިޕާޓްމަންޓްުއޮފްު

 .ގައެވ25ުެމާރިޗ2019ުުުމަސްުފަހުނ4ުުްފުރަތަމަުމުވައްޒަފަކުުއައްޔަންކުރެވުނީުމިނިސްޓްރީުއުފެދުނުތާު

ުިވޝަނ2.1ުުް
ުކުރިއަރުވައި ުޖީލުތަކަްށުު،ފަންނުވެރިކަން ުއޮްތ ުއަންނަން ުޖީލުތަކަށާިއ ުމިހާރުގެ ުަތރައްގީކޮށް ުހިމާޔަތްކޮށް ުތަރިކަ ސަގާފީ

 ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައިުރައްކާތެިރކަމާއެކުުފޯރުކޮށްދިނުން.ު

 މިޝަނ2.2ުް
ުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިުތަރައްގީކޮށްުބެލެހެއްޓުން.ުު،ކަންުކުރިއަރުވައިދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކޮށްުފަންނުވެރި
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ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްްސުކަލްޗަރުއެްނޑްުެހރިޭޓޖް .3
ު

ުމެންޑޭޓް 3.1
ުއާލާކޮށްު • ުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައި ުފަންނުވެރިކަްނ ުއާދަކާތަކާއިުިދވެހި ުތަރިކައާއި ުތާރީޚާއިުސަޤާފީ ުއަަދާބއި، ދިވެހިަބހާއި

ު.ދެމެހެއްޓުމުގެުސިޔާސަތުތައްުކަނޑައަޅައިުތަންފީޒުކުރުން
ުއާލާކޮށްު • ުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައި ުފަންނުވެރިކަްނ ުއާދަކާތަކާއިުިދވެހި ުތަރިކައާއި ުތާރީޚާއިުސަޤާފީ ުއަަދާބއި، ދިވެހިަބހާއި

ު.ދެމެހެއްޓުމާގުޅޭުގޮތުންުހަދަންޖެޭހުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުހަދައިުހިންގުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެުމާނަވީުތަރިކައާއިުމާއްދީުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައިުދެމެހެއްޓުމުގެުސިޔާސަތުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްު •

ު ކަނޑައަޅައިުހިންގުން.
ުމީހުންު • ުދާއިާރތަކުން ުފަދަ ުފަންނުވެރިކަން ުއާދަކާދައާއި ުތަރިކައާއި، ުސަޤާފީ ުތާރީޚާއި، ުއަދަާބިއ، ދިވެހިަބހާއި

ު .ރުސަތުތައްުރާއްޖެއާއިުރާއްޖެއިންުޭބރުންުލިޭބނޭުަމގުތައްުފަހިކޮށްދިނުންިބނާކުރުމުގެުފު
ު.ދިވެހިަބހާއިުއަދަާބއިުތާރީޚާއިުސަޤާފީުތަރިކައާއިުއާދަކާދަތަކާއިުފަންނުވެރިކަމާއިުފޮތްތެރިކަމުގެުޢިްލމުުފެތުރުން •
ު.ޢިލްމީުގޮތުންުހޭލުްނތެރިުފޮތްތެިރުމުޖުތަމަޢެއްުިބނާކުރުން •
ު.ުއަދަާބއި،ުދިެވހިުަފންނުވެރިކަމާއި،ުމުނިފޫހިިފލުވުމުެގުދާއިރާުތަރައްޤީކުރުންދިވެހިަބހާއި •
ދިވެހިބަހާއި،ުއަދަާބިއ،ުތާރީޚާުސަޤާފީުތަރިކައާއި،ުއާދަކާދައައިުފަންނުވެރިކަންުފަދަުދާއިރާއިންުއެކިުފަރާތްތަކުްނު •

ުއާންމު ުއުފެއްދުންތައް ުފަންނުވެރި ުއުފެއްދުންތަކާއި ުފިކުރީ ުތަސްނީފުކުރުމުގެުއުފައްދާ ުގިންތިކޮށް ުކުރިން ކުރުމުގެ
ު.މިންގަނޑުތައްުއެކުލަވައިުތަންފީުޒކުރުން

ުމިންގަނޑުތައްު • ުކަނޑައެޅުމުގެ ުއުފެއްދުންތައް ުފަންނުވެިރ ުއުފެއްދުންތަކާއި ުފިކުރީ ުމަނާ ުއެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް
ު.އެކުލަވައިުތަންފީޒުކުރާނޭުއޮނިަގނޑެއްުގާއިމުކުރުން

ުއުފެއްދުންތަކާއިުުދިވެހިަބހާއި • ުިޢލްމީ ުަފންނީ ުފަންނުތަކާއި ުއާދަކާދަތަކާއި ުތަރިކައާއި ުސަޤާީފ ތާރީޚާއި
ުފަންީނު ުމާލީުއެހީއާއި ުފަރާތްތަކުން ުޭބރުގެ ުރާއްޖޭން ުރާއްޖެއާއި ުތަރައްގީކޮށްުކުރިއެރުވުމުގައި މަސައްކަތްތެރިކަން

ު.އެހީުހޯދުން
އާއި،ުރާއްޖޭންުޭބރުގެުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންުކުރަންެޖހޭުކަންތައްތަްއުމިނިސްޓްރީގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅުންހުރި،ުރާއްޖެ •

ު .ކުރުން
ުދައުލަތުެގު • ުފަރާތުން ުރާއްޖޭގެ ުޖަލްސާތަކުގައި ުއެއްވުްނތަކާއި، ުަބއްދަލުވުންތަކާއި، ުއޮންނަ ުޭބރުގައި ރާއްޖެއިން

ުދިވެހީންގެ ުތެރެއިްނ ުަތޤުރީރުތަކުގެ ުދޭ ުަބހަކުން ުނޫްނ ުދިވެހިަބހުްނ ުތަޤުރީރުތައް،ުއިސްވެރިން ުމަޞްލަޙަތާުގޅޭ ުާޢންމު
ދިވެހިބަހުންުތަރުޖަމާކޮްށ،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުނުވަތަުޤައުމީުކުތުާބޚާނާގައިުރައްކާކުރުމަށްޓަކައިު

ު  .އެތަނަކާުޙަވާލުކުރުން
ުކަްނތައްތައްުުދވަހުންުދުވަހަށްުރާއްޖޭގައިުހިނގަމުންދާުކަންތަްއތަކުގެުތެރެއިންުތާރީޚަށްޓަކައިުިލޔެބަލަހައްޓަންޖެހޭ •

ު.ލިޔެުބެލެހެއްޓުން
ުމިނިސްޓްރީގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގެންުޤާނޫނީުގޮތުންުިހންގަންޖެޭހުކަންތައްތައްުހިންގައިުެބެލހެއްުޓން. •
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ުސެކްޝަންތަާކިއުޔުނިޓްތަކުެގުމަަސއްކަތްުމިނިސްޓްރީެގު 3.3
ު

ުކޯޕަރޭޓްުޑިޕާޓްމަންޓ3.3.1ުް
ކޯަޕރޭޓްުޑިާޕޓްމަންޓްގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުއޮފީހުގެުމެންޑޭޓްގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުއަދާކުރުމަށްޓަކައިުުު

ުކަންކަމާ ުކަންކަމާއި،ުއިދާރީ ުމާލީ ުހިންގުމާއި ުރާވައި ުދާއިރާއަށުްުމަސައްކަތްތައް ުރޮނގުން ުކަންކަމާއި،ުަޕބްލިކްރިލޭޝަންގެ އި،ުޤާނޫނީ
ުބޭނުންވާުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ުު

ުމިުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުބަހާލެވިފައިވަނީުއަންނަނިވިުގޮތަށެވެު.

ުއައި.ޓީ.ސީގެުމަސައްކަތްު 3.3.1.1
މަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިުބޭނުންވާުޒަމާނީުވަސީލަތްތަކާއުިުމިނިސްޓްރީގެުއައި.ޓީ.ސީގެުމަސައްކަތަކީުމިނިސްޓްރީގުެު

ުއުފައްދަ ުވެބްސައިޓް ުއަހުލުވެރިކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެ ުމުވައްޒަފުން ުބަލަހައްޓައި ުޤާއިމްކޮށް ުސިސްޓަމްތައް ުހޯދައި އިުުުސޮފްޓްވެއަރތައް
ުކަންކަުު،ހަރުދަނާކޮށްުު،ތަރައްޤީކޮށް ުހުރި ުގުޅުން ުހުށަހެޅުންތައުްުރައްޔިތުންނާ ުއެހެނިހެން ުއާއި ުޝަކުވާ ުހޯދުމާއި ުމަޢުލޫމާތު މުގައި

ުސަރވިސްުނިޒާމެއްުތަޢާރަފްކޮށްުބެލެހެއްޓުމެވެު.-ބަލައިގަތުމަށްުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުމެދުވެރިކޮށްުއީ

ުޕަްބލިކްުރިލޭޝަންސްގެުމަސައްކަތް 3.3.1.2
ުޚިދު ުގާތުން ުމަސައްކަތަކީ،ުރައްޔިތުންނާ ުރިލޭޝަންސްގެ ުދާއިރާގުެުަޕބްލިކް ުމިނިސްޓްރީގެ ުދިނުމުގައި،ުމިނިސްޓްރީއާއި މަތް

އާއަށްުތަސައްވުރުުރަނގަޅުގޮތުގައިުދައްކައިދިނުމާއި،ުމިުދާއިރާއިންުއިންތިޒާމުކުރާުްޕރޮގްރާމްތަކާއިުހިންގާުހަރަކާތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމީޑި
ގަޅުުގުޅުމެއްުގާއިމްކޮށްުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުހުރިހައިުކަމަކަށުްުމީޑިއާުއާއެކުުރަނުުު،އާންމުކުރުމާއިުުު،ފޮނުވަންޖެހޭުމައުލޫމާތުުހިއްސާކޮށް

ުވެބްސައިޓަށްުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމާ ުހޯދަންުމަސައްކަތްކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގުެުުުު،މީޑިއާގެުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލުން
ުބެލެހެއްޓު ުހިންގައި ުމަސައްކަތްތައް ުހުރިހައި ުމީޑިއާގެ ުމީސް ުރިލޭޝަންސ2019ުުްުމެވެ.ުނަމަވެސް ުަޕބްލިކް ުއިރު ުނިމުނު ުއަހަރު ވަނަ
ުއޮފިސަރުގެުމަގާމުގައިުމުވައްޒަފަކުުނެތްކަންުފާހަގަކުރަމެވެު.

ުޤާނޫނީުމަސައްކަތް 3.3.1.3
ުގާނޫު ުބޭނުންވާ ުއިދާރާތަކަށް ުހިނގަމުންދާ ުދަށުން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމިނިސްޓްރީއާއި ުމަސައްކަތަކީ ުޤާނޫނީ ުކުރާ ުއިން ނުތައުްުމިނިސްޓްރީ

ުކުރުމާއިުު،ތައްޔާރުކުރުމާއި ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުގެނައުމަށް ުުއިސްލާހުތައް ުފެންނަ ުގެންނަން ުގާނޫނުތަކަށް ުގުޅުންހުރި ުު،ދާއިރާއާ
ުމުރާ ުތައްޔާރުކޮށް ުއުސޫލުތައް ުގަވައިދާއި ުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ުގުޅޭގޮތުން ުގާނޫނުތަކާ ުގުޅުންހުރި ުދާއިރާއާ ުދިނުމާއި ުލަފާ ޖަޢާކޮށުްުޤާނޫނީ

ބުގުެުވިލަރެސްކޮށްުހަރުދަނާކޮށްުތަންފީޒުކުރާުމިންވަރުުބެލެހެއްޓުމެވެ.ުއަދިުމީގެުއިތުރުންުދާއިރާގެުމަސައްކަތާގުޅޭުގޮތުންުބަންޑާރަނާއި
ކައިުލީގަލުްުވަނަުއަހަރުގެުފަހުުކްއާޓަރގައިުވަނީުމިުމަސައްކަތްކުރުމަށްޓ2019ުުައޮފީހާުގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެ.ު

ުއޮފިސަރުންުހޯދައިފައެވެ.ުު

ުހިއުމަންުރިސޯސްުސެކްޝަންު 3.3.1.4
މިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާއަށްުބޭނުންވާުމުވައްޒަފުންުހޯދުމާއިުމުވައްޒަފުންގުެުުުު،މިުސެކްޝަންގެުމަސައްކަތްތަކަކީ

ުު،ތަކާއިރިކޯޑުތައްުބެލެހެއްޓުމާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުތައްުކަނޑައެޅުމާއިުތަމްރީނުތައްުހޯދައިދިނުމާއިުމުސާރައާއިުއިނާޔަތް
ުމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމެވެު.މިކަންކަމާުގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުުއެން

ުއެންމެހައިު ުބެހޭ ުމުވައްޒަފުންނާ ުގޮތުގެމަތިން ުއެއްގޮތްވާ ުގަވާއިދާ ުޤާނޫނާއި ުސާރވިސްގެ ުސިވިލް ުޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ
ުތައްޔާރުކުރުމާއި ުއުޞޫލުތައް ުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ުޑިވެލޮޕްމަުު،ކަންކަމުގައި ުރިސޯސް ުހިއުމަން ުކޮމިޓުީުދާއިރާގެ ުމެނޭޖްމަންޓް ުއެންޑް ންޓް
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މިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުމުރާޖަޢާކޮށުްުުު،)އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ(ުގެުއިދާރީުމަސައްކަތްތައްުބެލެހެއްޓުމާއި
ުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވުެ.ުދާއިރާއަށްުބޭނުންވާުފަންނީުމަގާމުތައްުހިމެނޭގޮތަށްުއޮނިގަނޑުުއެކުލަވާލާުފާސްކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭު

ު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން 3.3.1.5
މިުސެކްޝަނުގެުމަސައްކަތްތައްުބަހާލާފައިވަނީުދެުޔުނިޓެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުއެއީުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓާއިުްޕރޮކިއުމަންޓުްު

ުމަ ުކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުއިދާރީ ުއޮފީހުގެ ުމަސައްކަތަކީ ުމައިގަނޑު ުސެކްޝަންގެ ުމި ުތަކެއްޗާއުިުޔުނިޓެވެ. ުބޭނުންވާ ުއޮފީހަށް ސައްކަތާއި
 ޚިދުމަތްުހޯދައިދިނުމެވެ.ުު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު

ު ުްޕލޭން" ުއެކްޝަން ުސްޓްރެޓެޖިކް "ު ުދާއިރާގެ ު ުމަސައްކަތްތަކަކީ، ުމައިގަނޑު ުޔުނިޓުގެ ުއެކުލަވާލައި މި ުު،ތައްޔާރުކޮށް
ުބެލެހެއްޓުމާއިުު،ވިލަރެސްކުރުމާއި ުރެކޯޑްސް ުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުކުރުމާއިުު،މިނިސްޓްރީގެ ުހަވާލު ުސެކްޝަންތަކާ ލިޔެކިޔުންތައުްުުު،ކަމާބެހޭ
އަހަރީުމަސައްކަތުގުެުުުު،ޔައުމިއްޔާއާުއަހަރީުރިޯޕޓުުތައްޔާރުުުކުރުމާއިު،އިންވެންޓްރީއާއިުއޮފީހުގެުހަރުމުދާުބެލެހެއްޓުމާއިުުު،މޮނިޓަރކުރުމާއި

ުތައް ުއެންމެހައުިުތާވަލް ުބިޔުރޯގެ ުމިނިްސޓަރސް ުހަމަޖެއްސުމާއި ުއިންތިޒާމުތައް ުއެންމެހައި ުދަތުރުތަކުގެ ުމިނިސްޓްރީގެ ޔާރުކުރުމާއި،
ުމަސައްކަތްތައްުރާވައިހިންގައިުބެލެހެއްޓުމެވެ.ުު

ުްޕރޮކިއުމަންޓްުޔުނިޓްު

ުޚިދުމަތާއި ުބޭނުންވާ ުމަސައްކަތްތަކަކީ،ުުމިނިސްޓްރީއަށް ުމައިގަނޑު ުޔުނިޓުގެ ުޤާނޫނާއުިުމި ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުތަކެތި
ލަފަޔާއިުުުގަވާއިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންުހޯދުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެުްޕރޮކިއުމަންޓްގެުމަސައްކަތްތަކަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހުންުދެއްވާ

ުއެ ުކޮމިޓީގެ ުބިޑް ުދާއިރާގެ ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުހަމަޖައްސައި ުއެއްގޮތަށް ުއިންތިޒާމްކޮށުްުއިރުޝާދުތަކާއި ުމަސައްކަތްތައް ުއިދާރީ ންމެހައި
ުބެލެހެއްޓުމާއި ުއެންމެހައުިު، ުކުރަންޖެހޭ ުބޭރަށް ުރާއްޖޭން ުރާއްޖޭއާ ުބޭނުންތަކުގައި ުރަސްމީ ުގުޅިގެން، ުމަސައްކަތްތަކާ މިނިސްޓްރީގެ

ުދަތުރުފަތުރުގެުއިންތިޒާމުތައްުހަމަޖެއްސުމެވެ.

ުަބޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސްުސެކްޝަން 3.3.1.6
ުތަންފީޒުކުރުމާއިމިުސެކް އޮފީހުގެުފަރާތުނުްުުު،ޝަނުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީުއޮފީހުގެުބަޖެޓްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުބަޖެޓު

ުކުރުމާއި ުޚަރަދުތައް ުޚަރަދުތަކާުުު،ކުރަންޖެހޭ ުކުރެވޭ ުއާމްދަނީއާއި ުލިބޭ ުއޮފީހަށް ުބަލައިގަތުމާއި ުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުރިޯޕޓްތައުްު ފައިސާ ގުޅިގެން
ުބެލުމާއިތައްޔާ ުބޭނުންކުރަމުންދޭތޯ ުބަޖެޓް ުހުރިގޮތަށް ުފައިދާ ުއެންމެ ުބަޔާނުްުުު،ރުކުރުމާއި ުދިނުމާއި،ުމާލީ ުއިރުޝާދު ުކަންކަމާުގުޅޭ މާލީ

ކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުމުޢާމަލާތްތައުްުުު،ދާއިރާގެުބަޖެޓާއިުޓްރަސްޓްުފަންޑުތަކާއިުމިކަންކަމާުގުޅިގެންުމާލީުވުޒާރާއާއެކުުު،ތައްޔާރުކުރުމާއި
ުކުރުމެވެު.

ުއަހަރުުތެރޭގައިުކުރިއަށްުެގްނދެުވނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްަތއްު 3.4
ުއާސާރީުތަނެއްގެުހާލަތުުދެނެގަނެވުނެވެު.71ުންުސަގާފީުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައިުއާލާކުރުމުގެުމަސައްކަތުގެުތެރެއި •
ުއިލެކްޓްރިކްު • ުމަރުކަޒާއި،ުސްޓޭޓް ުގައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުފިލުވުމަށްޓަކައިުސަގާފީ ުއާބާތުރަ ުމުންނާރުގެ ުމިސްކިތު ުހުކުރު ުުމާލޭ

 .މާތުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުފެށުނެވެުކޮމްެޕނީއާުދެމެދުުއެއްބަސްވުމެއްގައިުސޮއިކޮށްުއެުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުމުންނާރުގެުމަރާ
ުމެންބަރޝިޕްކަނުްު • ު)އިފާކާ(ގެ ުއެޖެންސީސް ުކަލްޗަރ ުއެންޑް ުކައުންސިލްސް ުއާޓްސް، ުއޮފް ުފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

 .ރާއްޖެއަށްުލިބުނެވެު
 .ވެުސަގާފީުތަރިކަުގިންތިކޮށް،ުސަގާފީުތަރިކައިގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވާލައި،ުއަދާހަމަކޮށްުބެލެހެއްޓުނެ •
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ުނިންމާލެވުނެވެ.ުު • ުސާވޭކޮށް ުހެރިޓޭޖް ުއަތޮޅެއްގައި ުހަތަރު ުގުޅިގެން ުއާ ުސްޓަޑީޒް ުއިސްލާމިކް ުފޮރ ުސެންޓަރ އޮކްސްފޯޑް
ު 108ުުމީގެތެރޭގައި 207ުުރަށް، 990ުުސައިޓް، 6274ުުސްޓްރަކްޗަރ، 152ުުމަހާނަގާ، ުއަދި ުމޮޑެލ70ު3ުްުތަކެތި ޑީ

 .ހިމެނެއެވެ
ު.ންުކައުންސިލްތަކާުބައްދަލުކޮށްުމަޝްވަރާކުރެވުނެވެމުޅިުދާއިރާގެުކަންކަމާއިުގުޅޭގޮތު •

ު ކައުންސިލާުބައްދަލުކުރުނ38ުްރަށުުކައުންސިލްގެުތެރެއިނުްު 182 ▪
ު ކައުންސިލާުބައްދަލުކުރުނ5ުްއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުތެރެއިނުްު 18 ▪
ު ކައުންސިލާުބައްދަލުކުރުނ1ުުްސިޓީުކައުންސިލްގެުތެރެއިންު 3 ▪

ު.ސެޝަންުބޭއްވުނެވ14ުުެސްކޫލެއްގައިުޖުމުލ3ުުަރަށަކާއި،ުމާލޭގ10ުުެއަހުލުވެރިކުރުމާުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުގޮތުންުތާރީޚަށްު •
ު.ޒަމާނީުއައުުވަސީލަތްތައްުއިތުރުކޮށްުއައުުޚިދުމަތްތަކާއެކުުކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީުއަލުންުހުޅުވުނެވެ •
ުޔުނިވަރސި • ުމިއުނިކް ުސޯޝަލުްުޖަރުމަނުވިލާތުގެ ުމަޝްހޫރު ުދިރާސާތަކަށް ުސަރަހައްދާބެހޭ ުއޭޝިޔާ ުދެކުނު ޓީގެ

އެންތުރޮޮޕލޮޖިސްޓެއްުކަމަށްވާުްޕރޮފެސަރުޑރ.ުފްރޭންކްުހައިޑަމަންއާއެކުުދިވެހިރާއްޖޭގެުއުތުރުގެުބައެއްުރަށްތަކަށްުދަތުރުކޮށުްު
 .ސޯޝަލްުއެންތުރޮޮޕލޮޖީގެުދާއިރާއިންުޚާއްޞަުދިރާސާތަކެއްުކުރެވުނެވެ

 ވަކަރުުމިސްކިތާބެހޭުޚާއްޞަުތަފްސީލީުފޮތެއްުޑްރާފްޓްުކުރެވުނެވެު.ކަޅު •
ުފުރުސަތުުު • ުފަންނުވެރިންނަށް ުފެސްޓިވަލްތަކުން ުްޕރޮގްރާމުތަކާއި ުއެކްސްޗޭންޖް ުހިންގުނު ުފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ

 ހޯދައިދިނުމުގެުގޮތުންުސާރކްުއާޓިސްޓްުކޭމްެޕއްުރާއްޖޭގައިުބޭއްވުނެވެު.
ު

ުޓްުސެކްރެޓަރީުއަްއޔަންކުރުންޕަރމަނަން 3.5
25ުުމާރިޗ2019ުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖަށްުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުއެއްުއައްޔަންކުރެވުނީު

ުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީއެ އުްުގައެވެ.ުމިނިސްޓްރީގެުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީގެުގޮތުގައިުއައްޔަންކުރެވުނީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދެވެ.
ުޤައުމީުއައްޔަންކުރެވެންދެު ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުސަގާފީ ުހުންނެވީ ުގޮތުގައި ުސެކްރެޓަރީގެ ުަޕރމަނަންޓް ުއެކްޓިންގ ުމިނިސްޓްރީގެ ން

 މަރުކަޒުު)އޭރުގެުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖް(ުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާއެވެ.ުު

ު

ު

ު
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ުމުަވްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީު 3.6
 މުވައްޒަފުންުވަޒީފާުދެއްވުިު

ވަޒީފާުދެއްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު#
ުތާރީޚްު

ުމަޤާމް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ1ުުު
ުުުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖް

CSC/2019/00466(1)ު25ުުުުމާރިޗ
2019 

ަޕރމަނަންޓުްު
ުސެކްރެޓަރީު

ޝަޒްލީނ2ުުްު
ުއަޙްމަދު

ޖުލައCSC/2019/01416(1)ު11ުުިުުޑިާޕޓްމަންޓްުކޯަޕރޭޓްު
2019 

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

އޮގަސްޓCSC/2019/01752(3)ު07ުުްުުއެޗް.އާރުުސެކްޝަނުްުުޢާއިޝަތުުޔުހ3ުުާ
2019 

ހިއުމަންުރިސޯސުްު
ުއޮފިސަރ

އޮގަސްޓCSC/2019/01915(1)ު28ުުްުުއެޗް.އާރުުސެކްޝަންުުޝަޒްނާުރަޝީދ4ުުު
2019 

ހިއުމަންުރިސޯސުްު
ުއޮފިސަރ

މުޙައްމަދ5ުުު
ުޙަރީޞްުޙަނީފްު

އޮގަސްޓCSC/2019/01916(3)ު28ުުްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު
2019 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ފާޠިމަތުުއިފާޤަތ6ުުުު
ުއަޙްމަދު

ބަޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސުްު
ުސެކްޝަނުްު

(1)CSC/2019/01940ު28ުުްުއޮގަސްޓ
2019 

އެކައުންޓްސުްު
ުއޮފިސަރ

މުޙައްމަދ7ުުު
ުފަރުޙާންު

ސެްޕޓެމްބަރCSC/2019/02621ު19ުުު(3)ުްޕރޮކިއުމަންޓްުސެކްޝަންު
2019 

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

މުޙައްމަދ8ުުު
ުهللاއަޙުޒަމްުޢަބްދު

ސެްޕޓެމްބަރCSC/2019/02211ު23ުުު(1)ުްޕރޮކިއުމަންޓްުސެކްޝަންު
2019 

ްޕރޮކިއުމެންޓުްު
ުއޮފިސަރ

ނާފިއ9ުުާު
ުޢަބްދުއްރަޙީމްު

ސެްޕޓެމްބަރCSC/2019/02214ު24ުުު(1)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު
2019 

ސީނިއަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

ުއޮފިސަރ

މުޙައްމަދ10ުުު
ުއަމްޖަދު

ސެްޕޓެމްބަރCSC/2019/02664ު26ުުު(3)ުއެޗް.އާރުުސެކްޝަންު
2019 

ުޑިރެކްޓުަރ

ފައިނޭންސުްުބަޖެޓްުއެންޑްުުނިހާމާުއިބްރާހީމ11ުުް
ުސެކްޝަންު

(3)CSC/2019/02716ު30ުުުސެްޕޓެމްބަރ
2019 

ފައިނޭންސުްު
ުއޮފިސަރ

هللاުއަޙްމަދުުރޫޙ12ުު
ުޝިޔާމްު

އޮކްޓޯބަރCSC/2019/02323ު3ުުު(1)ުކޯަޕރޭޓްުޑިާޕޓްމަންޓްު
2019 

ުލީގަލްުއޮފިސަުރ

ޢާއިޝަތުުމަލީޙ13ުުާު
ުމުޙައްމަދު

އޮކްޓޯބަރCSC/2019/02837ު7ުުު(3)ުއެޗް.އާރުުސެކްޝަންު
2019 

ހިއުމަންުރިސޯސުްު
ުއޮފިސަރ

އޮކްޓޯބަރCSC/2019/02439ު13ުުު(1)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްުުޙުސައިންުމުޢާނ14ުް
2019 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުޙަބީބާުއާދަމ15ުް
ުސެކްޝަންު

(1)CSC/2019/02618ު28ުުުއޮކްޓޯބަރ
2019 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ނޮވެމްބަރCSC/2019/03145 06ުުު(3)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްުުފާޠިމަތުުޝަޒްލ16ުުީ
2019 

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

ނޮވެމްބަރCSC/2019/02774ު14ުުު(1)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްުުޙަފީޡ17ުުާ
2019 

ުމަސައްކަތު

ނޮވެމްބަރCSC/2019/02777ު14ުުު(1)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްުުޝަހީމާުޙުސައިނ18ުުް
2019 

ުމަސައްކަތު

ނޮވެމްބަރCSC/2019/02787ު14ުުު(1)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްުުޒުލައިޚ19ުާ
2019 

ުމަސައްކަތު

ޑިސެންބަރCSC/2019/03042ު04ުުު(1)ުްޕރޮކިއުމަންޓްުސެކްޝަނުްުުهللاރުސަބްުޢަބްދ20ުު
2019 

ްޕރޮކިއުމެންޓުްު
ުއޮފިސަރ

ބަޖެޓްުއެންޑްުފައިނޭންސުްުުނުޒުފާުތައުފީޤ21ުުް
ުސެކްޝަންު

(1)CSC/2019/03053ު05ުުުޑިސެންބަރ
2019 

ފައިނޭންސުްު
ުއޮފިސަރ

ޑިސެންބަރCSC/2019/03473ު10ުުު(3)ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްުުއާމިނަތުުފަޡީނ22ުުާ
2019 

ސީނިއަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

ުއޮފިސަރ

ޑިސެންބަރCSC/2019/03214ު19ުުު(1)ުކޯަޕރޭޓްުޑިާޕޓްމަންޓްުުޒިފުނާުއިބްރާހީމ23ުުް
2019 

ުލީގަލްުއޮފިސަުރ

ޑިސެންބަރCSC/2019/03293ު29ުުު(1)ުކޯަޕރޭޓްުޑިާޕޓްމަންޓްުުޙަސަންުމުޢާޛ24ުުު
2019 

ކޮމްޕިއުޓަރުު
ުޓެކްނީޝަންު

ު

 ވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންުވަޒީފާއިނުްު

ސެކްޝަންު/ުުުމަޤާމްު
ުޔުނިޓްު

ވަޒީފާުއިންވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުު
ުކުރެއްވިުތާރީޚްު

ުވަކިުކުރެއްވިުސަބަބުުުމުވައްޒަފުު

 ޕަބްލިކްު
ރިލޭޝަންސުްު

ުއޮފިސަުރ

ކޯަޕރޭޓުްު
ުޑިާޕޓްމަންޓްު

CSC/2019/01098ު26.09.2019 ުްމަރްޔަމ
ތަސައްނުމްު

 ވަޙީދުު

ުއެދިވަޑައިގަތުމުންު

ު

ު

ުފަހުމުނާމާު 3.7

ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުހަތަރުުފެންވަޅާއިުމުންނާރުުއާާބތުރަފިލުަވއިުމަރާމާތުުކުރުމުގެުފަހުމުނާމާ 3.7.1
މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުހަތަރުުފެންވަޅާއިުމުންނާރުުއާބާތުރަފިލުވައިުމަރާމާތުުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުު

ވަނ2019ުުަުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒާއިުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްެޕނީުލިމިޓެޑްުގެުމެދުގައިު،ުއެންޑްުހެރިޓޭޖާއި
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ވަނަުދުވަހުުފަހުމުނާމާއެއްގައިުސޮއިކުރެވުނެވެ.ުމިުފަހުނާމާގެުމަޤްސަދަކީުތިންުފަރާތުންުގުޅިގެންުމާލެުހުކުރ26ުުުުުއަހަރުގެުނޮވެންބަރުުު
ރީތިކޮށްުފެންނާނޭހެނުްުު،ވަޅާއިުމުންނާރުުއާބާތުރަުފިލުވައި،ުގިނަުދުވަހަށްުދެމިހުންނާނެުގޮތަށްުސާފުކޮށ4ުުްމިސްކިތުުހަރިންމަުތެރޭގައިވުާު

ުބެހެއްޓުމަށްޓަކައި،ުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްެޕނީގެުއެހީތެރިކަންުހޯދުމެވެ.ުު

ު

ުސޮއިކުރިުފަރާތްތައްު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓުްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސިނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުުނާޡިމ2ުުް

ުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްެޕނީުލިމިޓެޑްސްޓޭޓްުުމެނޭޖިންގުޑިރެކްޓަރުުުޙަސަންުމުޣުނ3ުުީ

ުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްެޕނީުލިމިޓެޑްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުުނާޡިރުުهللاުއަބްދ4ުު

 

ުރާއްޖެއިންުބޭރުަގއިުބަިއެވރިިވުޖަލްސާ،ުސެމިނަރުއަދިުަވރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަން 3.8

ުސަމިޓުގައިުަބއިވެރިވުންވަނަުއާޓްސްުއެންޑްުކަލްޗަރ8ުުމެލޭޝިޔާގައިުޭބއްވުނުުދުނިޔޭގެު 3.8.1
10ުު 2019ުުމާރިޗު 15ުުއިން 2019ުުމާރިޗު ުދުނިޔޭގެ ުބޭއްވުނު ުމެލޭޝިޔާގައި ުކަލްޗަރ8ުުުއަށް ުއެންޑް ުއާޓްސް ވަނަ

ސަމިޓްގައިުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.ުމިުދަތުރުގެުމަޤުޞަދަކީުއިންޓަރނޭޝަނަލްުފެޑެރޭޝަންުއޮފްުއާޓްސްުކައުންސިލްުއެންޑްުކަލްޗަރަލުްު
ުއެކިއެކުިުއެޖެންސީ ުހިންގޭ ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުފަންނުވެރިކަން ުރާއްޖޭގެ ުދިވެހިރާއްޖެވުމާއި، ުމެންބަރަކަށް ުނެޝަނަލް ުގެ ު)އިފާކާ( ސް

ުމަޝްރޫޢުތަކަށްުބޭނުންވާުފަންނީުއެހީތެރިކަންުހޯދުމަށްުމަގުުފަހިކުރުމެވެ.ު

 ދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ2ުުް

ުޖެނަރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ )އެކްޓިނުްުުޑިރެކްޓަރ
ުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު(

ުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްު

ު

ުކުރެވުނުުކަންކަންުދަތުރުންުހާޞިލުު

ުފާހަގަކޮށުްު ުކަންތައްތައް ުކުރެވިދާނެ ުމިދާއިރާއިން ު ުހައްލުކުރުމަށް ުގޮންޖެހުންތައް ުދިމާވާ ުކުރިއެރުވުމުގައި ފަންނުވެރިކަން
ތަރައްޤީކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރާުުއިދާރާތަކުނުްުސަމިޓްގައިުކަމާގުޅޭުމާހިރުންގެުމަޝްވަރާއާއިުލަފާުހޯދުނެވެ.ުފަންނުވެރިކަމުގެުދާއިރާު

އްކަމުގައުިުޒަމާނީުބަދަލުތަކާުއެއްގޮތްވާުގޮތަށްުދާއިރާއާުގުޅުންހުރިުުއުސޫލުތަކާއިުގަވައިދުތައްުުއެކުލަވާލައިުމުރާޖަޢާކުރުމަކީުމުހިންމުކަމެ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެު.
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ުއުފަ ުއުފެއްދުންތައް ުފަންނީ ުއެހީގައި ުހައިސިއްޔަތުންުވިޔަފާރުިުޒަމާނީުޓެކްނޮލޮޖީގެ ުއަމިއްލަ ުމާކެޓްކޮށް، ުއުފެއްދުންތައް ުއެ އްދައި،
ުއެމީހުންު ުފަންނުވެރީން ުމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ުތަފާތު ުދުނިޔޭގެ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުފަހިވެފައިވާކަން ުފަންނުވެރިންނަށް ުފުރުސަތު ގުެުކުރުމުގެ

ުމިދަތުރުގައުިުމަސައްކަތަށްުއާންމުންގެުތަރުހީބާއިުމަޝްހޫރުކަންުހޯދާފައިު ގައުމަކުނ81ުުުްުވާުގޮތުގެުގިނަުކޭސްުސްޓަޑީތަކެއްުބަލައިލެވުނެވެ.
ު ުވަޑައިގެންނެވި ުދިރާސާތައ432ުުްުބައިވެރިވެ ުދާއިރާގެ ުފަންނުވެރިކަމުގެ ުސަގާފަތާއި، ުހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ުތެރޭގައި ބައިވެރިވެރިންގެ

ުުުދާއިރާގެުތަޖުރިބާކާރުންނާުބައްދަލުކޮށްުޚިޔާލުބަދަލުކޮށްލުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވުެ.ުުކުރައްވާުއަދިުސިޔާސަތުތައްުކަނޑައަޅުއްވާުބޭފުޅުންނާއި

 

 

ުދަތުރުގައިުބައްދަލުކުރެވުނުުމުހިންމުުފަރާތްތައް

ުޤައުމުުމަޤާމްުބައްދަލުކުރެވުނުުފަރާތްތައްުު#

ުމެލޭޝިޔާުުކަލްޗުަރމިނިސްޓަރުއޮފްުޓޫރިޒަމް،ުއާޓްސްުއެންޑްުުޑާޓުކްުމުޙައްމަދުުބިންުކެޓަިޕ1ުު

ުމެލޭޝިޔާުުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލް،ުމިނިސްޓަރީުއޮފްުޓޫރިޒަމް،ުއާޓްސްުއެންޑްުކަލްޗަރު،ުޑާޓުކްުއިޝާމްުއަޝެކ2ުުް

ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ުނޭޝަނަލްުޑާިޕޓްމަންޓްުއޮފްުއޮފްުޓޫރިޒަމް،ުއާޓްސްުުޓަންުސްރީުނޮރްލިޒާުބިންތިުރޮފްލ3ުުީ
ުއެންޑްުކަލްޗުަރ

ުމެލޭޝިޔުާު

ުއިފާކާުުއެގްޒެކްޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމަގްޑަލީނާުމޮރެނޯުމުހިކ4ުުާ

ުުޔޫ.އެންުސްެޕޝަލްުރެެޕޓުއަރުއިންުދަުފީލްޑްުއޮފްުކަލްޗަރަލްުރައިޓްސްުުކަރީމާުބަނޫނ5ުުް

ޓޫރިޒަމް،ުއާޓްސްުޑިރެކްޓަރ،ުވަރލްޑްުހެރިޓޭޖްުޑިވިޜަން،ުމިނިސްޓަރުއޮފުްުުهللاމުޙައްމަދުުޝަހްރީންުބިންުއަބްދ6ުު
ުއެންޑްުކަލްޗުަރ

ުމެލޭޝިޔާު

ުޒިމްބާބުވޭުމިނިސްޓަރުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޕޯޓްސް،ުއާޓްސްުއެންޑްުރިކްރިއޭޝަންުކަރސްޓީުކޮވެންޓްރ7ުުީ
ު

ުއިންޑިޔާުޗީފްުކިއުރޭޓަރ،ުއަމަރަވަތިުހެރިޓޭޖްުސެންޓަރުއެންޑްުމިއުޒިއަމްުގަލާުއަމަރެސްވަރ8ުުު
ު

ުސްރީލަންކާުުޑިރެކްޓަރ،ުމީޑިޔާުުވެލަގެދަރަުކުމާރ9ުުީ
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ުސީޝެލްސްގައިުޭބއްވުނުުކްރިއޯލްުފެސްޓިވަލް 3.8.2
އަށްުސީޝެލްސްގައިުބޭއްވުނުުކްރިއޯލްުފެސްޓިވަލްގައިުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.ުމ2019ުުިުއޮކްޓޯބަރ28ުުއިނ2019ުުްއޮކްޓޯބަރ23ުު

ުފަންނުވެރިނުްު ުދައްކައި ުހުނަރު ުފަންނުވެރިންގެ ުސަގާފަތާ، ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުގޮތުން ުއާލާކުރުމުގެ ުފަންނުވެރިކަން ުމަޤުޞަދަކީ ދަތުރުގެ
ުއިތުު ުދައްކާލުމުގުެުތާޢާރަފުވެ، ުސަގާފަތް ުފަންނުވެރިކަމާއި ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުގައުމެއްގައި ުބޭރު ުހޯދައި، ުފުރުސަތު ުކުރުމުގެ ުތަރައްޤީ ރަށް

ބޭނުންވުާުުުފުރުސަތުުފަންނުވެރިންނަށްުހޯދައިދިނުމެވެ.ުއަދިުބޭރުުގައުމުތަކާއިުއެކިއެކިުޖަމުޢިއްޔާތަކާުގުޅުންުބަދަހިކުރުމާއި،ުމިުދާއިރާއަށްު
ުހީތެރިކަންުހޯދުމާއި،ުއަދިުރާއްޖޭގެުސަގާފަތާުފަންނުވެރިންގެުދާއިރާގައިުބައިނަލްއަޤުވާމީުފެންވަރުގައިުމަގުބޫލްކަންުހޯދުމެވެު.ފަންނީުއެ

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ2ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ3ުުު

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުމިނިސްޓަރގެުަޕރސަނަލްުއެސިޓެންޓްުއަލީުފަޞީލ4ުުް

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުކިއުރޭޓަުރުއަޙްމަދުުނަޢީމ5ުުް

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުްޕރޮގްރާމްުއޮފިސަުރުޞަފާުބަދީޢ6ުުު

ުުމެމްބަރުނ12ުްު ުބިދަބިންުބޭންޑ7ުުް

ު

ުދަތުރުންުހާސިލުކުރެވުނުުކަންކަންު

ު ުބޭއްވުނު 34ުުސީޝެލްސްގައި ކްރިއޯލުްުވަނަ
ުފުރުސަތުުު ުބައިވެރިވުމުގެ ުފަހަރަށް ުފުރަތަމަ ުރާއްޖެ ފެސްޓިވަލްގައި

ުލިބި ،ު ުފެސްޓިވަލްގައި ުފަންނާނުންގ12ުުެުމި ުހިމެނޭ މެމްބަރުން
ުޖެހުމާއި ުބޮޑުބެރު ުުު،ގްރޫުޕން ުދައްކުވައިދިނުމުގުެުސަގާފީ ނެށުން

ހަރަކާތްތައްުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުުސްޓޭޖްުަޕރފޯމަންސުްު
ުހަރަކާތްތައުްު ުނެށުމުގެ ުސަގާފީ ުމަގުމަތީގައި ުފުޅަނދުބުރާއެކު އަދި
ދައްކާލެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުސީޝެލްސްުއަދިުމިުފެސްޓިވަލުގައުިު

ރަކާތްތައްުބަލާލުމާއިުއެފަދުަުބައިވެރިވިުއެހެންުގައުމުތަކުގެުސަގާފީުހަ
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ދިވެހުިުހަރަކާތްތައްުގާތުންުތަޖުރިބާކުރުމުގެުފުރުސަތުުރާއްޖެއަށްުލިބުނެވެ.ުމިުފެސްޓިވަލުގައިުރާއްޖެއިންުހުށަހެޅިުހުށަހެޅުންތަކާުއަދިު
ުހުރިކަންު ުޝައުގުވެރިކަން ުމެދުގައި ުޤައުމުތަކުގެ ުއެހެނިހެން ުކަންކަމާމެދު ުސަގާފީ ުއާދަކާދައާ ުސަގާފަތާއި،ުުފާހަގަވެރާއްޖޭގެ ުު،ރާއްޖޭގެ

ުހު ުދޮރެއް ުއިތުރު ުކުރިއެރުމަށްު ުތަރައްގީއާ ުމިދާއިރާގެ ުތަމްސީލްކުރުމުން ުފެންވަރުގައި ުއަގުވާމީ ުބައިނަލް ުހުނަރުތައް ޅުވުނުކަނުްުފަންނުވެރިންގެ
ުފާހަގަކުރެވުނެވެު.

ުފަންނުވެރިކަމާއި ުގުޅިުު،ރާއްޖޭގެ ުދެގައުމު ުދާއިރާއިން ުތަރިކައިގެ ުގުޅޭގޮތުނުްުސަގާފީ ުކަންކަމާ ުކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގެން
މިސުްުުުު،ސްޯޕޓްސްުއެންޑްުކަލްޗަރުއޮފްުދަުރިަޕބްލިކްުއޮފްުސީޝެލްސްުމިނިސްޓަރުުު،ސީޝެލްސްގެުޑެޒިގްނޭޓަޑްުމިނިސްޓަރުއޮފްުޔޫތް

 ހިއްސާކުރެވުނެވެު.ުމެކްސުޒީުމޮންޑޮންުއާުމަޝްވަރާކޮށްުމިުމައުލޫމާތުތައްުސީޝެލްސްގެުނެޝަނަލްުޓީވީގެުއިންޓަވިއުގައި

ުހިމަނާފައިވުާު ުޔުނެސްކޯއިން ުވަގުތީުލިސްޓުގައި ުތަރިކައިގެ ުދުނިޔޭގެ ުއަދި ުމިއުޒިއަމް ުހިސްޓްރީ މިދަތުރުގައިުސީޝެލްސްުގެ
 ސީޝެލްސްގެުވެންސްޓައުންގެުމިޝަންުރުއިންސްުއަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުބަލައިުތަޖުރިބާުކުރުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވެު.

 

ުރނިންގުޯބޑުގެުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިުވންވަނަުގަވ11ުަސާކުގެު 3.8.3
އަށްުސްރީލަންކާގެުސާކްުކަލްޗަރަލްުސެންޓަރުގެުފަރާތުންުއިންތިޒާމުކޮށްގެންުބޭއްވިުސާކުގ17ުުެުނ16ުުްއޮކްޓޯބަރ2019ުުު

ރާތުންުކުރިއަށްުރާވާފައިހުރުިުވަނަުގަވަރނިންގުބޯޑުގައިުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުސާކްުކަލްޗަރަލްުސެންޓަރގެުފ11ުުަ
ުްޕރޮގްރާމްތަކާއިުއެކިުގައުމުތަކުންުދައްކަންޖެހޭުޗަންދާއާުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ުު

ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުު،އޮފީސްުމަޤާމްުނަންު#

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުް

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ2ުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޝައިޙާުއަޙްމަދ3ުުު

ު

2019ުކޯޕަރޭޝަންުފޯރަމްުހޮންގކޮންގުގައިުޭބއްވިުއޭޝިޔަންުކަލްޗަރަލްު 3.8.4
"2019ުުު-ވަނަުއޭޝިއަންުކަލްޗަރަލްުކޯޕަރޭޝަންުފޯރަމ11ުުްއަށްުހޮންގކޮންގުުގައިުބޭއްވިު"2019ުުޑިސެންބަރ14ުުުނ10ުުް

ުދިރުވައި ުހިމާޔަތްކޮށް ުތަރިކަ ުމަގްސަދަކީުސަގާފީ ުމިދަތުރުގެ ުބައިވެރިވެފައެވެ. ުވަނީ ުދިުުު،ގައި ުގޮތުން ުއާލާކުރުމުގެ ވެހިރާއްޖޭގުެުފަންނުވެރިކަން
ުުދައްކައި ުހުނަރު ުހާލަތުުުުު،ސަގާފަތާ،ުފަންނުވެރިންގެ ުއަދުގެ ުބަދަހިކޮށް،ުދާއިރާގެ ުގުޅުން ުޖަމުޢިއްޔާތަކާ ުއެކިއެކި ުބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

ުމެވެު.ބައިނަލްުއަގްވާމީުފެންވަރުގެުްޕލެޓްފޯމްތަކުގައިުހިއްސާކޮށްުދާއިރާުތަރައްޤީުކުރުމަށްުބޭނުންވާުފަންނީުއެހީތެކަންުހޯދު

ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުު،އޮފީސްުމަޤާމްުނަންު#

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުް

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު
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ުދަތުރުންުހާސިލުކުރެވުނުުކަންކަންު

ުލިބި ުފުރުސަތު ުކުރުމުގެ ުގުޅުންބަދަހި ުމެދުގައި ުޤައުމުތަކުގެ ުއޭޝިއާ ުދާއިރާއިން ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ދާއިރާއަށުްުުުު،ފަންނާއި
ުު،ތާއިބޭނުންވާުފަންނީުއެހީުތެރިކަންުހޯދުމާއެކުުއަދިުރާއްޖޭގެުސަގާފަތާއިުފަންނުވެރިންގެުމަގްބޫލުކަންުހޯދުނެވެ.ުުއަދިުރާއްޖޭގެުސަގާފަ

ުފަންނުވެރީންގެުހުނަރުތައްުބައިނަލްއަޤުވާމީުފެންވަރުގައިުތަމްސީލުކުރުމުގެުއިތުރުުދޮރެއްުހުޅުވިގެންދިޔައެވެ.ުު

ުފަންނުވެރިކަމާއިރާއް ުހޮންގކޮންގުުުުުު،ޖޭގެ ުގުޅޭގޮތުން ުކަންކަމާ ުކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ުގުޅިގެން ުދެގައުމު ުދާއިރާއިން ުތަރިކައިގެ ސަގާފީ
ުގެުސެކްރެޓަރީުފޮރުހޯމްއެފެއާޒްުމިސްޓަރުލައުުކޮންގްުވައުުއަދިުހޮންގކޮންގުުސީނިއަރުޑެލިގޭޓްސްއާުއެކުުމަޝްވާރާކުރެވުނެވެު.

ު ުއަދުިުމި ުސެންޓަރަށް ުޒީގް ުދައްކުވައިދޭ ުސަގާފަތް ުގެ ުހޮންގކޮންގް ުއާޓްސްއަށާއި ުއޮފް ުމިއުޒިއަމް ުހޮންގްކޮންގް ދަތުރުގައި
މަރުކަޒުތަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުއެފަދަުތަންތަނުގެުމައުލޫމާތުުހޯދުމާއިުބަލާލުމާއުިުުުު،ފަންނުވެރިންގެުހަރާކާތްތައްުކުރިއަށްގެންދާުތިއޭޓަރތަކަށާއި

 ކުރުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވެ.ުތަޖުރިބާ

 

ުވަނަުސަގާފަތާއިުެބހޭުވަޒީރުންގެުަބއްދަލުވުން،ުތޫނިސް/ުޓިއުނީޝިޔ11ުާއިސެސްކޯގެު 3.8.5
ވަނ11ުުުަުއަށްުޓިޔުނީޝިޔާގެުތޫނިސްގައިުބޭއްވުނުުއިސެސްކޯގެުސަގާފަތާުބެހޭުވަޒީރުންގ18ުުުެުނ17ުުުްުޑިސެންބަރ2019ުުުުު

ު ުބައިވެރިވެފައެވެ. ުވަނީ ުމަޢުލޫމާތުތަކާއުިުބައްދަލުވުމުގައި ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ުހުރި ުދުނިޔޭގައި ުއިސްލާމީ ުމަޤުޞަދަކީ ުދަތުރުގެ މި
ުމަޝްވަރާތަކުންުދިވެހިރާއްޖެއަށްުމިދާއިރާއިންުކުރިއެރުންތަކެއްުހޯދުމެވެު.

ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުު،އޮފީސްުމަޤާމްުނަންު#

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،އާޓްސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓުްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ

 

 

ު
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ުދަތުރުންުހާސިލުކުރެވުނުުކަންކަންު

ުބައިވެރިވުެުމިއުީު • ުބެހޭުވަޒީރު ުބައްދަލުވުމެއްގައިުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފަތާ ުމިފަދަ ުބެހޭުވަޒީރުންގެ ުބޭއްވުނުުސަގާފަތާ އިސެސްކޯގައި
 ވަޑައިގެންނެވިުފުރަތަމަުފަހަރުކަމުންުއިސްލާމީުއެހެންުގައުމުތަކާުއޮތްގުޅުންުބަދަހިވެގެންދިޔައެވެު.

• ު ުމަހުގެ ުސެްޕޓެމްބަރު ުއަހަރެއްގެ ުގޮތުގައ25ުުިުކޮންމެ ުވަރލްޑް"ުގެ ުއިސްލާމިކް ުދަ ުއިން ުހެރިޓޭޖް ުއޮފް ު"ޑޭ ުދުވަހަކީ ވަނަ
ފާހަގަކުރުމަށްުނިންމައިުމިުދުވަހާއިުގުޅިގެންުއެުހަފްތާއަކީުއިސްލާމީުދުނިޔޭގެުދާރުލްއާސާރުުހަފްތާކަމުގައިުމިބައްދަލުވުމުގައުިު

 ކަނޑައެޅުނެވެ.ުު
ުކޮ • ުލިސްޓުގައި ުތަރިކައިގެ ުދުނިޔޭގެ ުއިސްލާމީ ުއަހަރަކު ުފަރާތުނ100ުުްުންމެ ުއިސެސްކޯގެ ުހިމެނުމަށް ުތަރިކަ އިސްލާމީ

ުގެންދެވިދާނެކަނުްު ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުހިމެނުމުގެ ުމިސްކިތްތައް ުހިރިގަލު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުލިސްޓުގައި ުމި ނިންމާފައިވާތީ
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުު

ުޑޭު • ުހިމެނޭ ުމާހިރުން ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ުގައުމުތަކުގެ ުނިންމާފައިވާތީއިސްލާމީ ުގާއިމުކުރުމަށް ުޓާބޭސްއެއް ުމާނަވީ،ު، މާއްދީ،
ގުދުރަތީުއަދިުއިންޑަސްޓްރިއަލްުތަރިކައިގެުމާހިރުންުހިމަނައިގެންުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމީުފަންނުވެރިކަމާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކުަު

 ންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުުުުރައްކާތެރިކުރުމަށްުމާހިރުންގެުލަފައާއިުއިރުޝާދުުހޯދުމަށްުފަސޭހަވެގެންދާނެކަު
ުތޫނިސްު • ުއޮތްުއޮކެސްޓުރާ،ުލަވަުއަދ2019ުުިުސަގާފީުކެިޕޓަލްގެުގޮތުގައި ުފާހަގަކުރުމަށް ުއަހަރުުހިމެނިފައިވާތީުއެކަން ވަނަ

 ސަގާފީުނެށުންުބަލާލުމާއިުތަޖުރިބާކުރުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވެ.ުުުު
• ު ުވަޒީރުންގެ ުބެހޭ ުސަގާފަތާ ުބައްދަލ11ުުުއިސެސްކޯގެ ުގައުމުތަކާއުިުވަނަ ުއިސްލާމީ ުއިސެސްކޯގެ ުބައިވެރިވެ ވުމުގައި

 މަޝްވަރާކުރުމުގެުފުރުސަތުލިބި،ުއިސެސްކޯއަށްުހުށަހެޅުންތައްުހުށަހަޅާނެުގޮތުގެުމަޢުލޫމާތްުލިބުނެވެު.

ު

 ވަނަުއާންމުުަބއްދަލުވުނ40ުުްޔުނެސްކޯގެު 3.8.6
ުގައުމުގެުޖާގައަށްުކުރިމަތިލާުގައުމުތަކުގެުވޯޓުުލުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވެ.9ުުުުވަރލްޑްުހެރިޓޭޖްުކޮމިޓީގެުދައުރުުހަމަވާު •
ުޗަންދާއާއި،ުޗަންދާ • ުދައްކަންޖެހޭ ުގައުމުތަކުން ުއެކި ުމަޝްވަރާކޮށް ުބެހޭގޮތުން ުފަންޑާއި ުހެރިޓޭޖް ދެއްކުމުގުެުު ވަރލްޑް

ުކުރެވުނެވެު.މުހިންމުކަމުގެުމަޝްވަރާތައުްު
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ދިވެހިރާއްޖެއިންުވަރލްޑްުހެރިޓޭޖްުކޮމިޓީއަށްުހުށަހެޅުމަށްުތައްޔާރުވަމުންދާުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގުެު •
ުދެނެގަނެވުނެވެ. ުކަންކަން ުމުހިންމު ުވިސްނަންޖެހޭ ުތައްޔާރުކުރުމުގައި ުނޮމިނޭޝަން ުގުޅޭ ުހިމެނުމާއި މުިު ލިސްޓުގައި

 ތައްޔާރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްފަހުުވަރލްޑްުހެރިޓޭޖްުކޮމިޓީގައިުހިމެނޭުގައުމުތަކާއިުގުޅުންުބަދަހިވެގެންުދިޔައެވެު.ނޮމިނޭޝަނުްު
ު

ުދަތުރުގައިުބައްދަލުކުރެވުނުުމުހިންމުުފަރާތްތައް

ު

ުޔުނެސްކޯގެުއާންމުުަބއްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުކަލްޗަރުކޮމިޝަންގެުަބއްދަލުވުންު 3.8.6.1
ު ުކުރިއަރުވާ، ުސަގާފަތް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުތަމްސީލުކޮށް ުތަރިކުަުރާއްޖެ ުސަގާފަތާ ުފަންނުވެރިކަމާއި ުގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި

ދާނުެުރައްކާތެރިކުރުމަށްުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތައްުދުނިޔޭގެުސަގާފަތާުބެހޭުވަޒީރުންނާއިުހިއްސާކޮށް،ުޚިޔާލުުބަދަލުކޮށްުއިތުރަށްުކުރެވިު
ުކަންކަންުމަޝްވަރާކުރުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވެު.

ު ކަންކަންުުދަތުރުންުހާސިލުކުރެވުނު

 ސަގާފަތާުބެހޭުކަންކަމުގައިުކަނޑައަޅާުސިޔާސަތުތައްުއެކަށައެޅުމުގައިުހިއްސާވުން.ުު •
ުބަޖެޓުްު • ުއަދި ުސްޓްރެޓެޖީ ުްޕރޮގްރާމްތަކާއި، ޔުނެސްކޯގެ

 ކަނޑައެޅުމުގައިުބައިވެރިވުން.ުު
18ުުއޭްޕރީލްުއެއީުދުނިޔޭގެުފަންނުވެރިންގެުދުވަސް،15ުު •

ުފަން ުއިސްލާމީ ުއެއީ ުއަދުިުނޮވެންބަރު ުދުވަސް، ނުވެރިންގެ
ުހަފްތާއަކުީު ުފަހު ުމަހުގެ ުމޭ ުއަހަރެއްގެ ކޮންމެ
ުހަފުތާކަނުްު ުއެޑިއުކޭޝަނަލް ުއާޓްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ކަނޑައެޅުންު.
ުއެކްސްޯޕޓުްު • ުއަދި ުއިމްޯޕޓް ުމުދާ ުސަގާފީ ުޚިލާފަށް ޤާނޫނާއި

ުބަދަލުކުރުނުްު ުމިލްކުވެރިކަން ުތަކެތީގެ ުއެ ކުރުމާއި،
 މާއިުގުޅޭުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވުންު.މަނާކުރުމާއިުހުއްޓުވު

 ޔުނެސްކޯގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުދާގޮތްުދެނެގަތުންު. •
ދާރުލްއާސާރުތައްުކުރިއެރުވުމާއިުހިސްޓޮރިކަލްުލޭންޑްސްކޭްޕުއަދިުމުޖްތަމަޢުގައިުފަންނުވެރިންނަށްުދެވޭުދަރަޖައާއިުގުޅޭގޮތުނުްު •

 .ބައިވެރިވުންުކުރިއަށްުދިޔަުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުމުގައި
ު

ުމަޤާމްުނަންު#

ުއިސެސްކޯގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޑރ.ުސާލިމްުބިންުމުޙައްމަދުުއަލްުމަލިކ1ުުް

ުޖިންގްުފެންގްުޑރ.2ުު
ުެޕސިފިކުްު ުއަދި ުއޭޝިޔާ ުސެންޓަރގެ ުހެރިޓޭޖް ުވަރލްޑް ޔުނެސްކޯގެ

ުޔުނިޓުގެުއިސްވެރިޔާު

ުޓިމްުކަރޓިސ3ުުް
ުއޮފްު ުސޭފްގާޑިންގ ުދި ުފޮރ ުކޮންވެންޝަން ުދި ުއޮފް ސެކްރެޓަރީ

ުއިންޓޭންޖިބަލްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްު

ުއޭޝިޔާުއެންޑްުެޕސިފިކްުޔުނިޓްުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރ،ުުރޮލޭންޑްުލިންުޗިއްހުންގ4ުުް

ުނޮމިނޭޝަންސްުޔުނިޓްުުުު،ްޕރޮގްރާމްުސްެޕޝަލިސްޓްު)ޗީފް(ުއެލެސާންޑްރޯުބަލްސަމ5ުުޯ
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ުވިޒިޓްުބަންގްލަދޭޝްުޕްރޮގްރާމް 3.8.7
އަށްުބަންގްލަދޭޝްގެުޑާކާ،ުކުލްނާ،ުސުންދަރްބާންސެގައިުބޭއްވުނުު"ވިޒިޓްުބަންގްލަދޭޝް"22ުުުުނ13ުުުްުޑިސެމްބަރ2019ުުުު

ު ުމި ުކުރި ުދަޢުވަތަކަށް ުމިނިސްޓްރީގެ ުފޮރިން ުބަންގްލަދޭޝްގެ ުބައިވެރިވެފައެވެ. ުވަނީ ުމަޤުޞަދަކުީުްޕރޮގްރާމްގައި ުމައިގަނޑު ދަތުރުގެ
ފައިވުާުބަންގްލަދޭޝްގެުތާރީޚާއިުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމަށްުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތައްުދެނެގަނެ،ުއެުޤައުމުގެުދާރުލްއާސާރުތައްުފަރުމާކޮށްު

ުގޮތްުދެނެގަތުމެވުެ.

ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު
ު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރ،ުކޮމިއުނިކޭޝަންުުނާއިލްުނަޝީދުުއިސްމާޢީލ1ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސަރޗްުއެނަލިސްޓްުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ2ުް

ު

ުދަތުރުންުހާސިލުކުރެވުނުުކަންކަންު

 ކުރުމަށްުކުރެވިދާނެުކަންކަންުދެނެގަނެވުނުު.ޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއިތުރުުތަރައްޤީު •
ތާރީޚާއިުސަޤާފަތަށްުދަރިވަރުންނާއިުޒުވާނުންުހޭލުންތެރިކުރުމަށްުކުރެވިދާނެުކަންކަންުމަޝްވަރާކުރެވި،ުއެުކަންކަމުގެުތެރެއިނުްު •

 ރާއްޖޭގައިުކުރެވޭނެުކަންކަންުދެނެގަނެވުނުު.
ުފަރާތް • ުބައިވެރިވި ުޤައުމުތަކުން ުއެހެން ުދާއިރާއިނުްުދަތުރުގައި ުތަރިކައިގެ ުސަގާފަތާއި ުފަންނާއި، ުބަދަހިކޮށް، ުގުޅުން ތަކާއި

 ރާއްޖެއަށްުއެކިުކަހަލަުއެހީުހޯދިދާނެުމަގުތައްުފާހަގަކުރެވުނުު.



18 

 

ުވަނަުަބއްދަލުވުނ6ުުްދިވެހިރާއްޖެއާއިުއިންޑިޔާުއާއިުދެމެދުުއުފައްދާފައިވާުޖޮއިންޓްުކޮމިޝަންގެު 3.8.8
އަށ13ުުްުނ12ުުްވަނަުއަހަރުގެުޑިސެންބަރ2019ުުު

ވަނ6ުުުަުއިންޑިއާގެުނިއުދިއްލީގައިުބޭއްވުނުުޖޮއިންޓްުކޮމިޝަންގުެު
ުބައްދަލުވުމުގައުިުުު،ބައްދަލުމުގެ ުއޮފިޝަލުންގެ ސީނިއަރ

ުޙަމީދުުު ުޝަމްޢޫން ުސެކްރެޓަރީ ުަޕރމަނަންޓް މިނިސްޓްރީގެ
ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެު.

ު

ު

ު(،ުޗައިނ2ާލްސްުފްރޮމްުމޯލްޑިވްސްު)ފޭސްުސެމިނަރުއޮންު"ޕަްބލިކްުމެނޭޖްމަންޓްުފޮރުއޮފިޝަ 3.8.9
މީހުންުބައިވެރިވިުސެމިނަރުއޮންުަޕބްލިކްުމެނޭޖްމަންޓްުފޮރުއޮފިޝަލްސްުފްރޮމްުމޯލްޑިވްސްު)ފޭސ30ުުުްުއެކިުއޮފީސްތަކުގުެު

އަށްުދަތުރުުކުރެއްވިއެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުޗައިނާގެުލޯކަލ26ުުުްުނ6ުުުްުއޯގަސްޓ2019ުުުްު(ުގައިުބައިވެރިވުމަށްުޗައިނާގެުނަންޗަންގުއަށ2ުްު
ުސަ ުއާއި ުމުހިންމުކަމާއި،ުޗައިނާުގަވަރނަންސް ުޖަމިއްޔާތަކުގެ ުހިންގުމަށް ުސަރުކާރުގެ ުމަޢުލޫމާތާއި،ުޗައިނާ ުބެހޭ ުއާއި ުކޮލިޓީ ރުކާރުގެ

ުސަރުކާރުގެުރީފޯމްުތަޖްރިބާުއަދިުޕަބްލިކްުސަރވަންޓުންުކުރިއަރުވާނެުގޮތްތަކާއިުބެހޭގޮތުންުޗައިނާގެުތަޖުރިބާުހިއްސާކުރެވުނެވެ.ުު

ުދަތުރުގެުބައިވެރިނުްު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުމަރުކަޒުުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ1ުުާ ުގައުމީ ުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާ ުސަގާފީ

ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއިމާދ2ުު

ު

ު

ުރާއްޖޭެގުެއކިުއަތޮޅުަތކަށްުކުިރުދަތުރުތައްު 3.9

ުރަށްރަށަށްުަފންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުހާލަތުުދެނެގަތުމަށްުކުރިުދަތުރުުހއ.އަތޮޅުގެުަބއެއްު 3.9.1
ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު



19 

 

އަށްުހއ.ުއަތޮޅުގެުބައެއްުރަށްރަށުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތ15ުުުުުނ11ުުުްުވަނަުއަހަރުުޖުލައިުމަހުގ2019ުުުެުމިުދަތުރަކުީު
ުހޯރަފުށި،ުުުު،ދެނެގަނެ ުހއ.އުތީމަށާއި، ުދަތުރުގައި ުމި ު ުދަތުރެކެވެ. ުކުރި ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުދާއިރާއާގުޅޭ ުބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލްތަކާ

ުއަދިުކެލާުު،މަތީރަށް،ުއިހަވަންދޫ،ުތަކަންދޫ،ުދިއްދޫ ުތަންތަނާއިުސަރަޙައްދުުު،ުބާރަށް މިުރަށްރަށަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުއެތަންތަނުގެުއާސާރީ
ުބެލުނެވެު

ުރުގެުބައިވެރިނުްުދަތު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުުް ުކަލްޗަރ

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު ުކަލްޗަރ

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމަނަންޓްުސެކްރެޓެރީުރަޕުޝަމްއޫންުޙަމީދުުއަލްފާޟިލ3ުުްު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރ

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަލްފާޟިލްުއަހްމަދުުހާޝިމ4ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރ

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާޗްުއެނަލިސްޓްުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ5ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރ

ުޑިރެކްޓަުރުއަލްފާޟިލްުއިސްމާޢީލްުނާއިލްުނަޝީދ6ުުު ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކޮމިއުނިކޭޝަންސް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރ

ުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ7ުުާ

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއަލީުސިފާމ8ުުް

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއަލްފާޟިލްުޙަސަންުމުޙައްމަދ9ުުު

ު

ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުހާލަތުުދެނެގަތުަމށްުކުރިުދަތުރުގދ.ުއަތޮޅުގެުަބއެއްުރަށްރަށަށްުފަންނާއިު 3.9.2
އަށްުގދ.ުއަތޮޅުގެުބައެއްުރަށްރަށުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތ30ުުުުނ28ުުްވަނަުއަހަރުގެުއޮގަސްޓ2019ުުުމިދަތުރަކީު

ކެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުގދ.ުތިނަދޫއަށާއުިުއެުރަށްރަށުގެުކައުންސިލްތަކާުބައްދަލުކޮށްުދާއިރާއާގުޅޭުމަޝްވަރާކުރުމަށްުކުރިުދަތުރެުުު،ދެނެގަނެ
ުފިޔޯރީއަށާއިުވާދޫުއަށްުޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.ުުުގދ.ުފަރެސްމާތޮޑާއަށްުއަދި

ުނަގައި ުފޮޓޯ ުތަންތަނުގެ ުދެނެގަނެ،ުއެ ުހާލަތު ުތަނުގެ ުޒިޔާރަތްކޮށް ުތަންތަނަށް ުއާސާރީ ުކައުންސިލްތަކުާު،ުމިދަތުރުގައި ރަށު
ުރަތްޔިތުންނަށްު ުރަށުގެ ުބައްދަލުކޮށުްުބައްދަލުކޮށް، ުއާ ުއެން.ޖީ.އޯ ުފަންނުވެރީންނާއި ުކުރިއަށްގެންގޮސް، ުްޕރޮގްރާމް ުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރި

ުމަޝްވަރާތައްުކުރެވުނެވެު.
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ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުކަލްޗަރުުުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުުް ުއާޓްސް، ުއޮފް ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް

ުހެރިޓޭޖްުުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުުމަނަންޓްުސެކްރެޓެރީުރަޕުއަލްފާޟިލްުޝަމްއޫންުޙަމީދ3ުުު ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުމުހްސިނ4ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއިސްމާޢީލްުނާއިލްުނަޝީދ5ުުު ުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލް ުހެރިޓޭޖްުުކޮމިއުނިކޭޝަންސް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއޮފުްުުރިސާރޗްުއެނެލިސްޓްުުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުއަލ6ުުާ ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް،

ުއެކްޒެކެޓިވުްުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ7ުުް ސީނިއަރ
ުޑިރެކްޓުަރ

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ8ުުާ

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުނަޞީރ9ުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުގެުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުުއަލްފާޟިލާުޝައިހާުއަހްމަދުު 10

ު

ުދެނެގަތުމަށްުކުރިުދަތުރުުދ.އަތޮޅުގެުަބއެއްުރަށްރަށަށްުަފންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުހާލަތުު 3.9.3
ުު،އަށްުދ.އަތޮޅުގެުބައެއްުރަށްރަށުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުުދެނެގަނ12ުުެނ9ުުުްުވަނަުއަހަރުގެުއޮކްޓޯބަރ2019ުުުުުމިދަތުރަކުީު

ދޫ،ުުއެުރަށްރަށުގެުކައުންސިލްތަކާުބައްދަލުކޮށްުދާއިރާއާގުޅޭުމަޝްވަރާކުރުމަށްުކުރިުދަތުރެކެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުދ.ކުޑަހުވަދޫ،ުދ.މާއެނބޫ
ުދ.ރިނބުދޫ،ުދ.ބަނޑިދޫ،ުދ.ގެމެންދޫުއަދިުދ.ހުޅުދެއްޔަށްުޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.ުު

ު ުތަނުގެ ުޒިޔާރަތްކޮށް ުތަންތަނަށް ުއާސާރީ ުނަގައިމިދަތުރުގައި ުފޮޓޯ ުތަންތަނުގެ ުއެ ުދެނެގަނެ، ުހާލަތު ުކައުންސިލްތަކުާު، ރަށު
ުބައްދަލުކޮ ުއާ ުއެން.ޖީ.އޯ ުފަންނުވެރީންނާއި ުކުރިއަށްގެންގޮސް، ުްޕރޮގްރާމް ުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރި ުރަތްޔިތުންނަށް ުރަށުގެ ށުްުބައްދަލުކޮށް،

ުމަޝްވަރާތައްުކުރެވުނެވެު.
 

ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ3ުުް އެގްޒެކެޓިވުްުސީނިއަރ
ުޑިރެކްޓުަރ

ުހެރިޓޭޖްު ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއިސްމާޢީލްުނާއިލްުނަޝީދ4ުުު ުޑިރެކްޓަުރުއަލްފާޟިލް ުހެރިޓޭޖްުުކޮމިއުނިކޭޝަންސް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއޮފުްުުރިސާރޗްުއެނެލިސްޓްުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ5ުުު ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް،

ުަޕރސަނަލުްުުއަލްފާޟިލްުޢަލީުފަސީލ6ުުް މިނިސްޓަރުގެ
ުއެސިސްޓަންޓްު

ުހެރިޓޭޖްު ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ7ުުާ

ުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ8ުުު ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ
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ު

ުބައިެވިރިވުފޯރަމްތައްު 3.10

ުޕާޓްނަރޝިޕްުފޯރަމް 3.10.1
ުއޮފީހާު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުުއިމިއީ ުއެފެއަރޒުން ުފޮރިން ުއޮފް ުުއިންތިޒާމުކުރައްވައިގެންމިނިސްޓްރީ 2019ުުކުރުނބާގައި

ުްޕލީނަރީުސެޝަނެއްުކުރިއަށްުދިޔައެވެު.5ުމިުފޯރަމުގައިުުފޯރަމެކެވެު.ުބޭއްވުނުއަށ18ުުްނ16ުުްޖޫންު

ުތާރީޚާއިުގަޑިުުޕްލީނަރީުސެޝަންުު#

ުއަށ11:15ުްނ10:15ުުްޖޫން،17ުުުމެކްރޯުއިކޮނޮމިކްުއެންޑްުފިސްކަލްުއޮވަރވިއ1ުުު

އިންކްލޫސިވިޓީުއެންޑްުސަސްޓެއިނަބިލިޓީުއިނުްުބްލޫުއިކޮނޮމީ:ުއެޑްރެސިންގ2ުު
ުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު

ުއަށ12:45ުްނ11:15ުުްޖޫން،17ުު

ުހެލްތްކެއަރ،3ުު ުއައުޓްކަމްސް:ުއިންވެސްޓިންގުއިން އެންހޭންސިންގުސޯޝަލް
ުއެޑިއުކޭޝަންުއެންޑްުހައުސިންުގ

ުއަށ16:00ުްނ14:45ުުްޖޫން،17ުު

ޓިއުޝަންސް:ުއެޑްރެސިންގުގަވަރނަންސްުއެންޑުްުބިލްޑިންގުރޯބަސްޓްުއިންޓ4ުި
ުޖަސްޓިސް

ުއަށ10:30ުްނ09:00ުުްޖޫން،18ުު

ުއަށ13:00ުްނ11:30ުުްޖޫން،18ުުުާޕޓްނެރިންގުވިތުުދިުްޕރައިވެޓްުސެކްޓަރުފޮރުޑިވެލޮޕްމަންޓ5ުުް

ު

ދާއިރާގެުޮޕލިސީުނޯޓެއްުތައްޔާރުކުރެވިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުާުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގުެުުުގުޅިގެންުުމިުފޯރަމްުއާ
ުފޯރަމްގެ ުމި ުއިތުރުން، ުމީގެ ުހެލްތްކެއަރ،3ުުްޕލީނަރުީުުުހިއްސާކުރެވުނެވެ. ުއިން ުއިންވެސްޓިންގ ުއައުޓްކަމްސް: ު"އެންހޭންސިންގުސޯޝަލް ،

އުިުއެޑިއުކޭޝަންުއެންޑްުހައުސިންގ"ުގެުެޕނަލިސްޓެއްގެުގޮތުގައިުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުމިުެޕނަލްގަު
ުހަޔަރުއެޑި ުއޮފް ުމިނިސްޓަރ ުހެލްތް، ުޑިވެލޮޕްމަންޓް،ުުމިނިސްޓަރުއޮފް ުއަރބަން ުއެންޑް ުހައުސިންގ ުމިނިސްޓަރުއޮފް އުކޭޝަން،

ުއެމްަޕވަރމަންޓުްު ުކޮމިއުނިޓީ ުއެންޑް ުއޮފްުޔޫތު،ުސްޯޕޓްސް ުމިނިސްޓަރ ުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސް، ުފެމިލީ ުޖެންޑަރ، ުއޮފް މިނިސްޓަރ
ުވެސްުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުު

ުކްޓެއްުހުށަހެޅުނެވެ.ުހުށަހެޅުނުުޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.ްޕރޮޖ17ުެމިުފޯރަމްގައިުމިުދާއިރާގެު

 ކޮންޒަރވޭޝަންުއޮފްުކޯގަންނުުކޮމްްޕލެކްސްު .1
 ކޮންޒަރވޭޝަންުއޮފްުއުތީމުުގަނޑުވަރުުއެންޑްުކަނދުވަލުުމިސްކިތްު .2
 ހެރިޓޭޖްުލިސްޓްުކޮރަލްސްޓޯންުމޮސްކްސްުއޮފްުފިުމޯލްޑިވްސްުޓުވަރޑްސްުދިުވަރލްޑުްު .3
 ކަލްޗަރަލްުއެކްސްެޕޑިޝަންުްޕރޮޖެކްޓް .4
 ކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުކޮމްްޕލެކްސްުްޕރޮޖެކްޓްު .5
 ޑިޒައިންުއެންޑްުޑިވެލޮްޕުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުއިންފްރާސްޓްރަކްޗުަރ .6
 ޑިވެލޮްޕުނޭޝަނަލްުއާޓްުގެލެރީު .7
 ޑިވެލޮިޕންގުއޮލިމްަޕސްުތިއޭޓުަރ .8
 އުޒިއަމްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފްުދިުނޭޝަނަލްުމި .9

 ޑިޖިޓައިޒޭޝަންުއޮފްުލައިބްރަރީުކަލެކްޝަންު .10
 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންުއެންޑްުރިވައިވަލްުއޮފްުއިންޓޭންޖިބަލްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްު .11
 ލިޝިންގުކޮންޒަރވޭޝަންުއެންޑްުްޕރިޒަރވޭޝަންުލެބޯރަޓޮރީުއެސްޓޭބް .12
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 މޯލްޑިވްސްުސްޓޫޑިއޯުއައިލެންޑްުޕްރޮޖެކްޓްު .13
 ްޕރޮމޯޓްުދިވެހިުލެންގުއޭޖްުއެންޑްުލިޓްރޭޗަުރމަލްޓިަޕރަޕސްުހޯލްުޓުު .14
 މިއުޒިކްުްޕރޮޑަކްޝަންުސްޓޫޑިއޯު .15
 ަޕބްލިކްުރެކޯޑްސްުޑިޖިޓައިޒޭޝަންުްޕރޮޖެކްޓްު .16
 ދިުމޯލްޑިވްސްުނެރޭޓިވްުްޕރޮޖެކްޓްު .17

ުޑެ ުޔޫނިއަން ުޔޫރަޕިއަން ުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ުސްރީލަންކާއަށް ުދިވެހިރާއްޖެއާ ުތެރޭގައި ުހިޒުްުާޕޓްނަރޝިްޕުފޯރަމްގެ ުސަފީރު ލެގޭޝަންގެ
އެކްސެލެންސީުމިސްޓަރުޓުންގުލައިުމާގް،ުނިއުޒިލޭންޑްގެުސަފީރުުހެރުއެކްސެލެންސީުމިސްުޖޮއާންުޓިންޑޯލްުއަދިުފަރަންސޭސިވިލާތުނުްު

ުރާއްޖެއަށްުކަނޑައަޅުއްވާފައިުހުންނަވާުސަފީރުުހިޒްުއެކްސެލެންސީުމިސްޓަރުއެރިކްުލެވަޓުއާުބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.ުު

ު

ުމޯލްޑިވްސްުޓޫރިޒަމްުކޮންފެރެންސް 3.10.2
ކްރޮސްރޯޑްސްުމޯލްޑިވްސްގައުިުުގައ4ުިއޮކްޓޯބަރ2019ުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްގެުފަރާތުންުއިންތިޒާމުކުރައްވައިގެންުމިއީު

އަށްވުރެުގިނަުބައިވެރިންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.ުމިުކޮންފެރެންސްގައ200ުުުިުބޭއްވުނުުކޮންފެރެންސްއެކެވެ.ުމިުކޮންފެރެންސްގައުިު
ުްޕރެޒެންޓޭޝަނެއްުދެއްވިއެވެ.ުު ުބެހޭގޮތުން ުފަތުރުވެރިކަމާ ުމައުމޫންުސަގާފީ ުޔުމްނާ ުކޮންފަރަންސްގައުިުުުމިނިސްޓަރމިނިސްޓަރ ުމި އަރިހުގައި

ސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤާއި،ުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުމުޙައްމަދުުއިކްރާމާއި،ުކޮމިއުނިކޭޝަންސްުޑިރެކްޓަރުއިސްމާޢީލްުނާއިލުްު
 ނަޝީދުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެު.
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ުބައްދަލުުވންތައްު 3.11

ުަބއްދަލުވުންުއެގްޒެކެޓިވްުކޮމިޓީގެު 3.11.1
ވަނ2019ުުުަުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގެުސިޔާސީުބޭފުޅުންުހިމަނައިގެންު،ުު

ސްޓަރުުއަހަރުުގައިުއެގްޒެކެޓިވްުކޮމިޓީުއެލަވާލައިުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.ުމިުކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓުމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނީުމިނި
ުމައުމޫނެވެ.ުުުޔުމްނާ

ުގެުނިޔަލަށްުއެގްޒެކެޓިވްުކޮމިޓީުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުޖެނުއަރ2019ުުީ

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަންު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުރަޕުޝަމްޢޫންުޙަމީދ6ުުު

ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރ7ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކޮމިއުނިކޭޝަންުޑިރެކްޓަރ،ުުއިސްމާޢީލްުނާޢިލްުނަޝީދ8ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރސީުޙުސައިންުއަލިުމަނިކ9ުުް

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރސީުމުޙައްމަދުުނާޒިމް 10

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ11ުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުއަޙްމަދުުޢަލ12ުުާު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުޝަމްޢޫންުޖަލީލ13ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުޙާޝިމ14ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުހައުލަތުުމާޙިރ15ުުު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުއަޒްމީލްއަޙުމަދ16ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޕާސަނަލްުއެސިސްޓަންޓްުުޢަލީުފަޞީލ17ުުްު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުރައީސްުއަޝަރަފްުއަލ18ުުީ

ު

ުސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުުޓީމުުަބއްދަލުވުންު 3.11.2
ުއިސްވެރިނުްު ުއިދާރާތަކުގެ ުބޭފުޅުންނާއި ުސިޔާސީ ުމިނިސްޓްރީގެ ުހެރިޓޭޖްގައި ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުބޭއްވުނެވެ.2019ުުުުޖަނަވަރ02ުުުީުހިމަނައިގެން،ުު ުބައްދަލުވުން ުފުރަތަމަ ުއެލަވާލައި ުކޮމިޓީ ު)އެސް.އެމް.ޓީ( ުމެނޭޖުމަންޓުުޓީމު ގައިުސީނިއަރ
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ބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.ުމިުކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓުމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނ16ުުުީުމްބަރުމަހުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލުަުއިގެުޑިސ2019ުުެއަދުިު
ުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުު

ުގެުނިޔަލަށްުސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުޓީމުގެުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުޖެނުއަރ2019ުުީ

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަންު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް

ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުޕާމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ6ުުު

ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރ7ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރ،ުކޮމިއުނިކޭޝަންުުއިސްމާޢީލްުނާޢިލްުނަޝީދ8ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސިނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރުޙުސައިންުއަލިުމަނިކ9ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސިނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުނާޒިމް 10

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ11ުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުއަޙްމަދުުޢަލ12ުުާު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުޝަމްޢޫންުޖަލީލ13ުުު

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުޙާޝިމ14ުުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުހައުލަތުުމާޙިރ15ުުު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ16ުް

ުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުުޕާސަނަލްުއެސިސްޓަންޓްުުޢަލީުފަޞީލ17ުުްު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުރައީސްުއަޝަރަފްުއަލ18ުުީ

ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުރާފިއާުޢަބްދުލްޤާދިރ19ުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ20ުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ21ުުާ

ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުނަސީމާުއަހުމަދ22ުުު

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމަހާސިންުއަހުމަދުުދީދ23ުުީ

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޢާއިޝަތުުއުއްމުުކުލްޞޫމ24ުް

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ25ުުާ

ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދ26ުު

ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުްުުއެސިސްޓަންޓްުުޑިރެކްޓަުރުމަހުދީުއަޙުމަދ27ުުުު

ު
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ުޑިވެލޮޕްމަންޓްު)އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ(ުކޮމިޓީހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްު 3.11.3
ވަނަުމާއްދާއަށްުޙަވާލާދެއްވާުސިވިލްުސަރވިސްގ9ުުެު)ދިވެހިުސިވިލްުސަރވިސްުޤާނޫނު(05/2007ުުުޤާނޫނުުނަންބަރުު

ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގުެުުުު،ޓްސްއާވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުންުމިނިސްޓްރީުއޮފ36ުުުްުގ2014ުުުެުޤަވާޢިދުުު
ގައިުހިޔުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު)އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ(ުކޮމިޓ2019ުުުީުމެއ14ުުުިުުުު،ހުރިހާުއިދާރާތައްުހިމަނައިގެން

2019ުުވައްޒަފުންނަށްުއައިސްފައިވާުއުނިއިތުރާުގުޅިގެނުްުވަނީުއެލަވާލާފައެވެ.ުއަދިުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުއިދާރާތަކުގެުމުު
ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުމިުކޮމިޓިއަށްުވަނީުބަދަލުގެނެވިފައެވެ.ުމ41ުުިުސިވިލްުސައވިސްުޤަވަޢިދުގެުުު،އިގެުނިޔަލަށް

 ކްރެޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދެވެު.ކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓުމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނީުމިނިސްޓްރީގެުަޕރމަނަންޓްުސެު

ު

ުގެުނިޔަލަށްުއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީުކޮމިޓީގެުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުޖެނުއަރ2019ުުީ

ުހިމެނޭުެޕނަލްުުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުޙަމީދ1ުުުު ުޝަމްޢޫން އަލްފާޟިލް
ު)ޗެއަރު(

ުއާޓްސްުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު ުއޮފް ކަލްޗަރުުު،މިނިސްޓްރީ
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ު

ުއާޓްސްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދުު 2 ުއޮފް ކަލްޗަރުުު،މިނިސްޓްރީ
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްު

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްުުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ3ުުު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ4ުުާ

ުމަހާސިނ5ުުްު އަލްފާޟިލާ
ުމުޙައްމަދުުދީދީު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

ުޑިރެކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުއުއްމުުކުލްސޫމް 6 ޑެޕިއުޓީ
ުޖެނެރަލްު

ުއާޓްސްު ުދި ުފޮރ ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުނޭޝަނަލްުސެންޓަރ

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްުުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުފަޒީލާުމުޙައްމަދުުު 7

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުޝިއުނ8ުުާ

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއިމާދުު 9

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުނަސީރ10ުުު

ުއަޙުމަދ11ުުުު ުއުމަރު އަލްފާޟިލް
ުޙުސައިން

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްުުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޑިރެކްޓުަރ

ުއާޓްސްުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދުއަލްފާޟިލ12ުުްު ުއޮފް ކަލްޗަރުުު،މިނިސްޓްރީ
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްު

ުއޮފްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމަޙުދީުއަޙުމަދުު 13 ުބިއުރޯ ނޭޝަނަލް
ުކްލެސިފިކޭޝަންު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްު

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުވަހީދ14ުުާ

ުއާޓްސްުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުފަރުޙާނ15ުުް ުއޮފް ކަލްޗަރުުު،މިނިސްޓްރީ
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްު

ުޢަބްދ16ުު ުޢާއިޝަތު ުއާޓްސްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުهللاއަލްފާޟިލާ ުދި ުފޮރ ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްުުނޭޝަނަލްުސެންޓަރ
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ު

ުޒިންމާދާރުވެރިންގެުަބއްދަލުވުންު 3.11.4
2019ުުުުމާރިޗ26ުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގެުއިދާރާތަކުގެުއިސްވެރިންުހިމަނައިގެން،ުު

އިގެުޑިސެމްބަރުމަހުގެުނިޔަލަށ2019ުުްުގައިުޒިންމާދާރުވެރިންު)ޒެޑް.ވީ(ުުކޮމިޓީުއެލަވާލައިުފުރަތަމަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.ުއަދިު
ު ުސެކްރެޓަރ09ުުީުޖުމްލަ ުަޕރމަނަންޓް ުމިނިސްޓްރީގެ ުހަމަޖެހިފައިވަނީ ުބެލެހެއްޓުމަށް ުރިޔާސަތު ުކޮމިޓީގެ ުމި ުބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން

 ުުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދެވެު.

ުގެުނިޔަލަށްުޒިންމާދާރުވެރިންގެުބައްދަލުވުމުގެުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުޖެނުއަރ2019ުުީ

ު

ުިބޑްުކޮމިޓީުަބއްދަލުވުންު 3.11.5
ގައ2019ުުިުޖެނުއަރ21ުުީ،ުމުވައްޒަފުންުހިމަނައިގެންމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުއިދާރާތަކުގެު

ބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.11ުުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމުލ2019ުުަބިޑްުުކޮމިޓީުއެލަވާލައިުފުރަތަމަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.ުުއަދިު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ،ުމުޙައްމަދުުނާޒިމެވެު.އަދިުމިކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެވީުދިވެހިުބަހުގެުއެކެޑަމީގެުސީނިއަރު

ުގެުނިޔަލަށްުބިޑްުކޮމިޓީގެުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުޖެނުއަރ2019ުުީ

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ު)ޗެއަރު(1ު ުޙަމީދު ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫން

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނުާުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުުއަލްފާޟިލާުމަޙާސިންުއަޙްމަދުުދީދ4ުުީ

ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ5ުުު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުއުއްމުުކުލްސޫމ6ުް

ުޤައުމީުއަރުޝީފުްުުޑިރެކްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދ7ުުުު

ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙުމަދ8ުުު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަން #

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ1ުް ސީނިއަރ
ުއޮފިސަރ

ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީު

ުއުއްމ2ުުު ުއައިމިނަތު އަލްފާޟިލާ
ުކުލްސޫމްު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދިުއާރޓްސްުޑެިޕޔުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

ުއެންޑްުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ3ުް ުކަލްޗަރ ުއާރޓްސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުހެރިޓޭޖްު

ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުުއެސިސްޓެންޓްުޑީރެކްޓުަރުމަހްދީުއަހްމަދ4ުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާުކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓެންޓްުޑީރެކްޓުަރުފާޠިމަތުުވަޙީދ5ުުާ

ުދިވެހިުބަހުގެުއެކެޑަމީުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުާރުޝަހުމާުއަލ6ުުީ
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ު

ުޖަމުޢިއްޔާުތަކާއެކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުންުުކައުންސިލްތަކާއި 3.11.6
ވަނަުއަހަރުުވަނީުއެކިއެކިުކައުންސިލްތަކާއިުޖަމްޢިއްޔާތަކާުއެކުުބައްދަލުވުންތަކެއްުބޭއްވިފައެވެ.ުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ2019ުުުިު

ުބައްދަލުކުރެވުނުުފަރާތްތަކުގެުތަފުސީލެވެު.އެުވަނީުމިގޮތުންުބޭއްވިު

ު

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕް،ުަތމްރީނުތަކުަގއިުަބއިެވިރިވުފަާރތްތައް 3.12

އިންޑަކްޝަންުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސުްުސިވިލްުސަރވިސްުގަވާއިދަށްުއަހުލުވެރިކުރުމަށްުހިންގާު 3.12.1
ުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު
ުމިނިސްޓްރީގުެު ުްޕރޮގްރާމްގައި ުތަމްރީނު ުމުވައްޒ6ުުަމި ުބައިވެރިވެފައެވެ. ުވަނީ ުތާވަލުގައުިުފުުމުވައްޒަފުން ުއަންނަނިވި ުތަފްސީލު ންގެ

ުއެވަނީއެވެ.ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުދުވަސ5ުުްުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދުުުުުުުުުުުުުު 1

ުދުވަސ5ުުްުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރު މުޙައްމަދުުފަރްޙާނ2ުުް

ުދުވަސ5ުުްުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްهللاުއަޙްމަދުުރޫޙ3ުު

ުދުވަސ5ުުްުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ4ުުް

ުދުވަސ5ުުްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙްމަދ5ުުު

ުދުވަސ5ުުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސެއިންުމުޢާނ6ުް

ު

ކޮމްޕިޓެންސީުޭބސްޑްުއިންޓަރވިއުުއެންޑްުސިލެކްޝަންުޓްކނީކްސްުވަރކްޝޮޕް،ުސިވިލްުސަރވިސުްު 3.12.2
ުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު

ުމިނިސްޓްރީގެު ުްޕރޮގްރާމްގައި ުތަމްރީނު ުތާވަލުގައ1ުުިުމި ުއަންނަނިވި ުބައިވެރިވެފައެވެ.ުމުވައްޒަފުުތަފްސީލު މުވައްޒަފުުވަނީ
ުއެވަނީއެވެ.ުު

ު

7ު
ުهللاބަދުރުއްނިސާުއަބްދުލް

ުއެންޑްުު -ޑިރެކްޓާރ ކަލެކްޝަން
ުސާރވިސްުސެކްޝަންު

ުނޭޝަނަލްުލައިބްރެރީު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓާރުފޯރުދިުއާރޓްސްުކިއުރޭޓާުރުއަހުމަދުުނައީމ8ުް

ުބައްދަލުކުރެވުނުުފަރާތްުުތާރީޚްުު#

ުދިވެހިުބޭސްވެރިންގެުޖަމްޢިއްޔ2019ުުާުއޮކްޓޯބަރ1ު20ުު

ުދަނގެތިުކައުންސިލ2019ުުްއޮކްޓޯބަރ2ު22ުު

ުހައްދުންމަތިުފޮނަދޫުކައުންސިލ2019ުުްއޮކްޓޯބަރ3ު31ުު

ުމޯލްޑިވްސްުނޭޝަނަލްުއެސޯސިއޭޝަންުއޮފްުކޮންސްޓްރަކްޝަންުއިންޑަސްޓްރ2019ުުީއޮކްޓޯބަރ4ު21ުު

ުމީމުުއަތޮޅުުކައުންސިލާއިުރަށުކައުންސިލ2019ުްއޮކްޓޯބަރ5ު31ުު
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ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންު #

ުދުވަސްު 1ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހ1ުުާ

ު

ުމައިސޫރު،ުއިންޑިޔާ،ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުގުޑްުގަވަރނަންސް 3.12.3
ު ުމިނިސްޓްރީގެ ުްޕރޮގްރާމްގައި ުތަމްރީނު ުތާވަލުގައ2ުުިުމި ުއަންނަނިވި ުތަފްސީލު ުމުވައްޒަފުންގެ ުބައިވެރިވެފައެވެ. ުވަނީ މުވައްޒަފު

ުއެވަނީއެވެ.ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންު #

ުދުވަސ09ުުްުމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުރަޕުޝަމްޢޫންުޙަމީދ1ުުު

ުދުވަސްު 13ުއޮފިސަުރހިއުމަންުރިސޯސްުުއާއިޝަތުުޔުހ2ުުާ

ު

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނިގުޚަރަދު 3.13
ުޖުމްލަުުތަފްޞީލްު

4,956,552.00ުުމުވައްޒަފުންުނެގުމަށްޓަކައިު

155,800.00ުުހެރިޓޭޖްުބިލްުފާސްުކުރުމަށްު

ުއެންޑުްު ުސައިންޓިފިކް ުއެޑިއުކޭޝަނަލް ުނޭޝަންސް ުޔުނައިޓެޑް ުބާއްވާ ުެޕރިހުގައި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ
ު ު)ޔުނެސްކޯ(ުގެ ުއޯގަނައިޒޭޝަން ުވަޑައިގަތުމަށ40ުުްުކަލްޗަރަލް ުުބައިވެރިވެ ުބައްދަލުވުމުގައި ުއާއްމު ވަނަ

ުކުރެއްވިުދަތުރުުޚަރަދުު

330,666.48ު

518,281.62ުުުުުސީޝެލްސްުގައިުބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފާުކްރިއޯލްުފެސްޓިވަލްގައިުބައިވެރިވުމަށްކުރެއްވިުދަތުރުުޚަރަދުު

ވަނަުއިސްލާމިކްުކޮންފަރެންސްުއޮފްުކަލްޗަރުމިނިސްޓަރސްުއަދިުކްލޯސިންގުސެރަމަނީުއޮފްުޓޫނިސ11ުުުްު
ުގައިުބައިވެރިވުމަށްުކުރިުދަތުރުުގެުޚަރަދުު 2019އޭޒްުކެިޕޓަލްުއޮފްުއިސްލާމިކްުކަލްޗަރު

211,331.00ު

ރޭޝަންުއޮފްުކަލްޗަރަލުްުއިންޓަނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދަުސްޓަޑީުއޮފްުދަުރިސަވޭޝަންުއެންޑްުރިސްޓޮ
ުްޕރޮަޕޓީު"އިކްރޮމްުގެުކޮންފަރެންސްުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގަތުމަށްުއިޓަލީުގެުރޯމްުއަށްުކުރިުދަތުރުުޚަރަދުު

121,325.34ު

 672,570.00ުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމްުގަތުމަށްުޚަރަދުވިު

 1,555,789.56ުޚަރަދުވިު އޭސީުމަރާމާތުކުރުމަށް

 249,948.00ުުުުމިނިސްޓަރސްުބިއުރޯުހެދުމަށްޚަރަދުވިު

206,150.29ުުސާކްުކަލްޗަރަލްުސެންޓަރުކޮންޓްރިބިއުޝަންުގެުގޮތުގައިުދެއްކުނުު

ވަނަުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވުމަށ11ުުުްުސާކްުކަލްޗަރަލްުސެންޓްރުު)އެސް.ސީ.ސީ(ުގެުގަވަރނިންގްުބޯޑުްު
ުކުރިުދަތުރުުޚަރަރުުު

16,653.60ު

10,997,525.41ުުޖުމްލަ

ު
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ުމިނިސްޓްރީެގުބަޖެޓުންުޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށްުދޫކުރިުފައިސާެގުުޚލާސާ 3.14
ު

ުު

ު

ު

  

ުއަދަދުުުއިދާރާ

 598,700.00ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީު

22,529.00ުުޤައުމީުއަރުޝީފުު

952,596.04ުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު

611,069.09ުުކްލެސިފިކޭޝަންުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްު

 967,241.10ު ނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދިުއާޓްސްު

 554,994.25ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު
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ު
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ުދިެވހިަބހުެގުއެކެޑަމީު .4
މާއްދާގައިވާުގޮތުގެމަތިންުއުފެދިފައިވާުމުވައްސަސާއެކެވެ.ުުވަނ7ުުުަުގ2011/9ުުުެުދިވެހިުބަހުގެުއެކަޑަމީުއަކީުގާނޫނުުނަންބަރުުު

ޔަނުދުީުދިވެހިުޤައުމިއްޔަތުގެުއެންމެުމުހިންމުުއެއްުއަސާސްުކަމުގައިވާ،ުއަދިުއެންމެުއަގުބޮޑުުއެއްުތަރިކަުކަމުގައިވާުދިވެހިބަސްުހީނަރުވި
ު ުއޮތް ުއަންނަން ުކުރިއަރުވައި، ުތަރައްޤީކޮށް ުބަސް ުކުރުމާއެކު، ުމުިުޙިމާޔަތް ުކޮށްދިނުމަކީ ުވާޞިލު ުކަމާއެކު ުއަމާނަތްތެރި ޖީލުތަކަށް

ުމުވައްސަސާގެުއަމާޒެވެު.

ުދިެވހިބަހުެގުއެެކޑެމީެގުމެންޭޑޓް 4.1
ު.ދިވެހިބަސްުޙިމާޔަތްކޮށްުތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިުމަސައްކަތްކުރުންު •
ުހިންގުމާއި،ުވިޔަފާރިއާއި،ުތަޢުލީމާއި،ު • ުޢާންމުުމުޢާމަލާތުތަކުގައިުއެންމެުބޮޑަށްުބޭނުންކުރުާުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީ އެހެނިހެން

ު.ބަހަކީުދިވެހިބަސްުކަމުގައިުދަމަހައްޓައިުދިވެހިބަސްުފެތުރުންު
ުކަނޑައަޅައިުބަހުގެުޤަވާޢިދުުއެކުލަވައިލައިުމިކަންކަންުޢާންމުކޮށްުފެތުރުން • ު.ދިވެހިބަސްުބޭނުންކުރަންޖެހޭުހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތައް
ހުގެުޤަވާޢިދާއިުބަސްުބޭނުންކުރުމުގެުހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތަކާުއެއްގޮތަށްުބަސްުބޭނުންކުރަމުންުގެންދޭތޯުބަލައި،ުނުކުރުާުދިވެހިބަ •

ު.ފަރާތްތަކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުން
 .އާލާކުރުންދިވެހިންގެުޘަޤާފަތާއި،ުއާދަކާދައިގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުކަންކަމާބެހޭުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކޮށްުއެކަންކަންުދިރުވައިު •
ުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައުިުުު،ޘަޤާފަތާއިުު،ތާރީޚާއިުު،ދިވެހިބަހާއި • ުއެމަޢުލޫމާތުގެުޞައްޙަކަން ުޢާންމުކުރުމުގައި ުމަޢުލޫމާތު ތަރިކައާބެހޭ

ު.އަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުން
ުތެރެއިން • ުދުވަސްތަކުގެ ުކަނޑައަޅާ ުސަރުކާރުން ުފާހަގަކުރުމަށް ުފެންވަރުގައި ުޤައުމީ ުު،އަދަބިއްޔާތާއިުު،ދިވެހިބަހާއިުރާއްޖޭގައި

ު.ތަރިކައާުބެހޭުގޮތުންުފާހަގަކުރަންޖެހޭުދުވަސްތައްުފާހަގަކުރުންުު،ޘަޤާފަތާއި
ު.ދިވެހިބަސްފޮތްތައްުއެކުލަވާލައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިޔުން •
ު.ހިންގުންުު،ފަރުމާކޮށްުު،ތާރީޚާބެހޭުމަޝްރޫޢުތަކާއިުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވައިުު،ދިވެހިބަހާއި •
ު.ރާއްޖެއާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންުހިންގުންުުު،ޢިލްމީުޙަރަކާތްތައްުުު،ތާރީޚާބެހޭުޢިލްމީުދިރާސާތަކާއިުުު،ބަހާއިދިވެހި •
ުފޮތާއި • ުތާރީޚާބެހޭ ުޝާއިޢުކުރުމާއިުު،މަޖައްލާތަކާއިުު،ރިޯޕޓްތަކާއިުު،މޮނޯގްރާފާއިުު،ދިވެހިބަހާއި ުތަކެތި ުއެންމެހައި ުު،މިފަދަ

ު.ފަތުރާުމަރުކަޒެއްގެުގޮތުގައިުޙަރަކާތްތެރިވުންުުު،ދިވެހިބަހާއިުތާރީޚާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުގިންތިކޮށްުތަރުތީބުކޮށް
ުށްުހިންގަންދިނުންު.ދިވެހިބަހާއިުތާރީޚާބެހޭުކުރުުކޯސްތަކާއިުްޕރޮގްރާމްތައްުއަމިއްލަުފަރާތްތަކާއިުދައުލަތުގެުއެކިުމުއައްސަސާތަކަ •
ުބައްދަލުވުންތަކާއިުު،މަޢުރަޒުތަކާއިުު،ސެމިނާރުތަކާއި • ުފަރާތްތަކުާުުު،މަސައްކަތު ުއެހެން ުނުވަތަ ުއަމިއްލައަށް ކޮންފަރެންސްތައް

ު.ގުޅިގެންުއިންތިޒާމްކޮށްުހިންގުން
ު.ދުތައްުޙާޞިލްކުރުމަށްުބޭނުންކުރުންއެފައިސާުތަނުގެުމަޤްޞަުުު،ދަޢުލަތާއިުއެހެންުފަރާތްތަކުންުއެކިއެކިުއެހީތައްުލިބިގަތުމާއި •

 

ުއެެކޑަމީންުއަހަުރތެރޭަގއިުކުިރއަށްުެގންދެުވނުުމަސައްކަތްތައްުުދިެވހިބަހުެގ 4.2

ުއަލްއުސްތާޛުުއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދުުވަޙީދުުނަދުވީގެުތަޢުޒިޔާގެުދަފުތަރާުގުޅޭ 4.2.1
ުއެކެޑަމީގައ28ުުުިުޑިސެންބަރ2018ުުުު ުދިވެހިބަހުގެ ުގުޅިގެން ުއަވަހާރަވުމާ ުނަދުވީ ުވަޙީދު ުމުޙައްމަދު ުއަލްއުސްތާޛު ުދުވަހު ުހުކުރު ވީ

ުހުޅުވުނެވެު ުދަފުތަރެއް ުހުޅުވުނުީުު.ތަޢުޒިޔާގެ ުދަފްތަރު ުފެށިގެނ2ުްުޖަނަވަރ2019ުުީުމި ުދުވަހުން ުނިޔަލަށެވ27ުެވަނަ އަލްއުސްތާޛުުުު.ޖަނަވަރީގެ
ުު.ދުުނަދުވީުއަކީުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެުތާރީޚްބައިގެުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރގެުމަޤާމުގައިުހުންނެވިުބޭފުޅާއެވެއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަ
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ު

ުއަލްއުސްތާޛުުއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދުުވަޙީދުުނަދުވީގެު"އަދަީބުފާޑުކިޔުން"ުފޮތްުނެރުންުު 4.2.2
ު ުލިޔުއްވި ުނަދުވީ ުވަޙީދު ުމުޙައްމަދު ުއަލްމަރުޙޫމް ުފާޑުކިޔުންު"އަލްއުސްތާޛު ުއަދަބީ ުބޭއްވުނުީު" ުޙަފްލާ ުނެރެދެއްވުމުގެ ފޮތް

މިުރަސްމިއްޔާތުގައިުފޮތްުނެރެދެއްވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުު.ުގައިުދާރުލްއާސާރުގައެވ8:30ުެވަނަުދުވަހުގެުރ5ުޭުފެބުރުވަރުީު
މިުޖަލްސާއަށްުމާލޭގެުްޕރައިމަރީުސްކޫލްތައްުފިޔަވައިުހުރިހާުސްކޫލްުމަދަރުސާުއަދުިު.ުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެުއެންޑްުހެރިޓޭޖް

ު.ޔުނިވަރސިޓީތަކަށްުދައުވަތުުދެވުނެވެު

ުޤައުމިއްޔަތާުޒުވާނުން"ުފޯރަމްގައިުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުުދިނުން" 4.2.3
ުހއ ުއެފެއާރޒުން ުހޯމް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ 2019ުުހޯރަފުށީގައިު. ުމަހުގެ ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރުގެ 22ުވަނަ ުބޭއްވ23ުިުއިން އަށް

މިުފޯރަމުގައިުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަންުވަޑައިގަތީުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުު.ުފޯރަމުގައިުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުދެވިފައިވެއެވެ"ުޤައުމިއްޔަތާއިުޒުވާނުންު"
 ު.ޙަސަނެވެ

ުހިންގުނުުކޯސްތަކާއިުތަމްރީންަތއްު 4.2.4
ުއަހަރަކުވެސް ުހިންގަމުނުްުކޮންމެ ުކޯސްތައް ުއެކިކަހަލަ ުކުރުމަށް ުތަރައްގީ ުކުރިއަރުވައި ުުދިވެހިބަސް ުއެކެޑަމީން ުދިވެހިބަހުގެ

އެކިުމުއައްސަސާއިންުއެދިގެންުކޯސްތަކެއްުހިންގައިފައިވާއިރުުު.ުމިުގޮތުންުމިއަހަރުވެސްުތަފާތުުއެތައްުކޯހެއްުވަނީންުހިންގާފައެވެު.ުދެއެވެ
ުއިސްނަގައިގެން ުކޯހެއުްުއެކެޑަމީން ުދަސްކޮށްދޭ ުކުރަން ުބޭނުން ުގޮތުގައި ުހެޔޮ ުބަސް ުދިވެހި ުއަމާޒުކޮށްގެން ުވުވައްސަސާތަކަށް ުސަރުކާރު

ުހިންގައިފައެވެ ުވާހަކުަު .ވަނީ ުބަހުން ުދިވެހި ުރީތި ުކުށެއްނެތް ުމުވައްޒަފުންނަކީ ުކުރައްވާ ުމަސައްކަތް ުތަކުގައި ުއޮފީސް ުބޭނުމަކީ މިކޯހުގެ
ުު.ކޯސްުހިންގިފައެވ25ުެމިއަހަރުުވަނީުޖުމުލްު.ުހެދުމެވެދައްކާުލިޔެުއުޅޭުބަޔަކަށުްު

ުއިނގުރައިދޫުދާއިރާގެުއިސްކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުހިންގުނުުޅެންުކޯސްުރ.ު 4.2.4.1
ުދަރިވަރުންުބައިވެރިވިއެވެ.75ުުުުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގައ22ުުިުނ19ުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުޖަނަވަރީު

 ރ.އިނގުރައިދޫުސަރުކާރުުމުއައްސަސާތަކުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގުނުުޅެންުކޯސްު 4.2.4.2
ުފަރާތަކުންުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.25ުުުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގައ22ުުިުނ19ުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުޖަނަވަރީު

 އިނގުރައިދޫުސަރުކާރުުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގުނުުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސްުރ. 4.2.4.3
ުފަރާތަކުންުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.45ުުުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގައ22ުުިުނ19ުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުޖަނަވަރީު

 މަށްުއަހުލުވެރިކުރުވުމުގެުކުރިުކޯސްުރ.އިނގުރައިދޫުއިސްކޫލްުދަރިވަރުންުވާހަކަދެއްކުމުގެުހުނަރުވެރިކަ 4.2.4.4
ުދަރިވަރުންުބައިވެރިވިއެވެު.20ުުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގައ23ުުިުނ22ުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުޖަނަވަރީު

ރ.އިނގުރައިދޫުއިސްކޫލްުދަރިވަރުންުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުދަސްކޮށްދިނުމަށްުޓަކައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެު 4.2.4.5
 ންުޕުރޮގްރާމްުރައީސްުނަންގަވައިދެއްވިުތަމްރީު
 ދަރިވަރުންުބައިވެރިވިއެވެ.25ުުުުގައެވެ.ުއަދިުމިުކޯހުގައ23ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުޖަނަވަރީު

ރ.އިނގުރައިދޫުއިސްކޫލްުދަރިވަރުންުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުދަސްކޮށްދިނުމަށްުޓަކައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެު 4.2.4.6
 ނައިބުުރައީސްުނަންގަވައިދެއްވިުތަމްރީންުުޕރޮގްރާމްު

ުދަރިވަރުންުބައިވެރިވިއެވެ.25ުުުުމިުކޯހުގައުިުުއަށެވެ.21ުނ20ުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުޖަނަވަރީު
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ފުންނަށްުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައުިުރ.އިނގުރައިދޫުސަރުކާރުުމުއައްސަސާތަކުގެުމުވައްޒަ 4.2.4.7
ުރޮގްރާމްުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެުނައިބުުރައީސްުނަންގަވައިދެއްވިުތަމްރީންުުޕ

 ބައިވެރިވިއެވެ.ުުުފަރާތުނ50ުުްގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ14ުުުިމާރިޗުުމިުކޯސްުހިންގުނީު

ުމަދަރަސަތުލްުއަމީރުުއަހުމަދުުމުދައްރިސުންނަށްުދިވެހިބަސްުހެޔޮުގޮތުގައިުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސް 4.2.4.8
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.50ުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ14ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުމާރިޗުު

ކޮލެޖްުއޮފްުޑިފެންސްުއެންޑްުސެކުއުރިޓީުސުޑަޒީސްގެުމުވައްޒަފުންނަށްުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންު 4.2.4.9
ުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްު

 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.25ުުުުއިުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގ26ުަނ24ުުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުފެބްރުވަރީު

ުރައީސްުއޮފީހުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގިުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްު 4.2.4.10
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.60ުުުުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގައ28ުުިނ10ުުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުފެބްރުވަރީު

ުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސްުށްުހިންގުނުުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނ1ުުުނޫސްުދިވެހި 4.2.4.11
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.39ުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ14ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޭްޕރީލްު

ުުދަސްކޮށްދޭުކޯސްުުންމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގިުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަ 4.2.4.12
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.33ުުުމިުކޯހުގައުިުއަށެވެ.30ުުނ16ުުުްމިުކޯސްުހިންގުނީުއޭްޕރީލްު

ުކިންޑަރުްޕރީސްކޫލުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގިދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްު 4.2.4.13
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.35ުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ22ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޭްޕރީލްު

ުންގިުދިވެހިބަސްުހެޔޮގިތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްުއެމް.ީޕ.އެލްގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހި 4.2.4.14
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.25ުުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ19ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު

ުއޯގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގިުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްު.ޓީ.އެސް 4.2.4.15
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.30ުުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ26ުުުިބަރުުމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯ

މޯލްޑިވްސްުއިމިގުރޭޝަންުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގިުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދިނުމުގުެު 4.2.4.16
ުކޯސްު

 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.30ުުުުއަށެވެ.ުމިުކޯހުގައ28ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު

ންތަުއިސްކޫލުގެުދަރިވަރުންނަށްުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުދަސްކޮށްދިނުމަށްުޓަކައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގުެުދަރުމަވަު 4.2.4.17
ުރައީސްުނަންގަވައިދެއްވިުތަމްރީންުޕުރޮގްރާމްު

 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.40ުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ6ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު

ުންނަށްުހިންގިުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްުބަންޑާރަުނައިބުުއޮފީހުގެުވަކީލު 4.2.4.18
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.25ުުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ23ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު
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ުއުރުދޫުބަސްުދަސްކޮށްދޭުކޯސްު 4.2.4.19
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.28ުުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ14ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު

ުސާންސްކުރިތުުބަސްުދަސްކޮށްދޭުކޯސް 4.2.4.20
ުފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.19ުުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ14ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު

ުމާޅޮހުުޅެންުކޯސްު.ުއއ 4.2.4.21
ުފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.48ުުުުއިުގައެވެ.ުމިުކޯހުގ15ުުަމިުކޯސްުހިންގުނީުޖޫންު

ުތުޅާދޫުޅެންުކޯސްު.ުބ 4.2.4.22
 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.60ުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ14ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޭްޕރީލްު

މީސްުމީޑީއާގައިުސަރުކާރުުތަމްސީލުކުރައްވާުޒުވާނުންނަށްުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުހައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުު 4.2.4.23
ުންުމަސައްކަތުުބައްދަލުވު

 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.25ުުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައ1ުުުިމިުކޯސްުހިންގުނީުއޮކްޓޯބަރުު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުސައިންސްުއެންޑްުޓެކްނޮލޮޖީގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގުނުުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުުުު 4.2.4.24
ުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސްު

 ފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.91ުުުމިުކޯހުގައިުުމިުކޯސްުހިންގުނީުފެބްރުވަރީުސެޕްޓެންބަރުުގައެވެު.

ުއއ.ުބޮޑުފޮޅުދުުސަރުކާރުުމުއައްސަސާތަކުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގުނުުދިވެހިބަހުގެުކޯސްު 4.2.4.25
ުފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.41ުުުމިުކޯސްުހިންގުނީުސެްޕޓެންބަރުުގައެވެ.ުމިުކޯހުގައިު

ު

ުމިލަދެކުނުުއަދަީބުޢީދުު 4.2.5
ުކުރިއަރުު ވައިުތަރައްގީކޮށްުދަރިވަރުންގެުހިތްތަކުގައިުބަހާއިުއަދަބާއިުތާރީޚާއިުދިވެހިުސަގާފަތަށްުލޯބިޖައްސައުިުމިއީުދިވެހިުއަދަބު

ުއެކި ުމެދުގައި ުދަރިވަރުންގެ ުމަދަރުސާތަކުގެ ުއިސްކޫލު ުދެކުނުބުރީގެ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއިތުރުކުރުމުގެުމަގުސަދުގައި ުލޯބި އެކުިުގައުމިއްޔަތުގެ
ު،ު ުމުބާރާތްތަކާއި ުއީދެކެވެއަދަބީ ުބާއްވާުއަދަބީ ުގޮތަށް ުހިމެނޭ ުޙަރަކާތްތަކެއް ުހުނަރުތައްުދަސްކޮށްދިނުމުގެ ުއެކިއެކި ުއީދުގުެު.ުއަދަބީ މި

 .ުއެވެ"2019މިލަދެކުނުުއަދަބީުއީދުު"ނަމަކީު

ހަގުުު.ުއުމުރުފުރައިގެުބައެވެއެއީުހަގުުއުމުރުފުރައިގެުބަޔާއިުދޮށީު.ުމިުއަދަބީުއީދުުކުރިއަށްުގެންދިޔައީުދެުއުމުރުފުރައަކަށެވެ
އިންުފެށިގެނ7ުްުދޮށީުއުމުރުފުރާގައިުހިމެނޭނީުގުރޭޑުުުު.އިންުފެށިގެންުދަށުގެުގުރޭޑުތަކުގެުދަރިވަރުންނެވ6ެއުމުރުފުރާގައިުހިމެނޭނީުގުރޭޑުުު

ުު.މަތީގެުގުރޭޑުުތަކުގެުދަރިވަރުންނެވެ

ު ުދެކުނުބުރީގެ ުމިލަދުންމަޑުލު ުއަދަބީޢީދުގައި ުއަހަރުގެ 12ުުމި ުތެރެއިން ުބައިވެރިވެފައިވެއެވ10ުުުުެއިސްކޫލުގެ އިސްކޫލަކުން
އާންމުންނަށްުވެސްުއަމާޒުކޮށްގެންުތަފާތުުދެުމުބާރާތެއްުކުރިއަށުްު.ުއަށްުވުރެުގިނަުދަރިވަރުންުވާދަކުރިއެވ200ެމުބާރާތެއްގައ6ުުިުޖުމްލުަު

އިސްކޫލުންުއީދުގައިުބައިވެރިވެފައިނުވަނީުދަތުރުފަތުކުރުމުގައާއިުއަދަބީުއީދުުބާއްވާުރަށުގައ2ުުިުބައިވެރިނުވުާު އަދަބީުއީދުގައިު.ވެގެންދެވުނެު
ު.ުދަރިވަރުންނާއިުއެކުދިންގެުބެލެނިވެރިންުތިބުމުގައިުދަތިތަކެއްުކުރުމަތިވާތީއެވެ

ު
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ުބައިވެރިވިުސްކޫލްތައްު 4.2.5.1
ުސްކޫލްތައްު

ުހިދާޔާުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުުުކުޑަފަރީުސްކޫލްު

ުފޮއްދޫުސްކޫލްުުު މަގޫދޫުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުމޭނާުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުުުުމާފަރުުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުު

ުމަދަރުސާުުނ.އަތޮޅުުޅޮހީުސްކޫލްު

ުސްކޫލްުުލަންދޫުުމާޅެންދޫުސްކޫލްުުު

ު

ު ުކުރިއަށް ުކަމާއެކު ުކާމިޔާބު ުއީދު ުއަދަބީ ުގިނަފަރާތްތަކެއްގުެުމިލަދެކުނު ުއެހީތެރިކަމާއެކު،ުވަރަށް ުފަރާތްތަކެއްގެ ުގިނަ ުވަރަށް ގެންދެވުނީ
 .ުުމިުއަދަބީުއީދަށްުއެކިއެކިުގޮތްގޮތުންުއެހީތެރިވެުދެއްވިުފަރާތްތައްުތިރީގައިުމިވަނީއެވެ.ުއެއްބާރުލުމާއެކުއެވެ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެުއިދާރުާުުދެކުނުބުރިުުމިލަދުންމަޑުލުު •
ުމިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރިުމަނަދޫކައުންސިލްގެުއިދާރުާު •
ުއަތޮޅުުމަދަރުސުާު.ނ •
ުއަތޮޅުުހޮސްިޕޓަލުްު.ނ •
ުމަނަދޫުޮޕލިސްސްޓޭޝަނުްު.ނ •
ުފެނަކަުކޯަޕރޭޝަންުމަނަދޫުބްރާންޗްު •
ުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުމަނަދޫުބްރާންޗުްު •
ުޓަރުމަނަދޫުބްރާންޗުްުފެމިލީުއެންޑްުޗިލްޑްރަންުސާރވިސްުސެން •
ުމަނަދޫުވިލަރެސްުކުލަބުްު •
ުމަނަދޫުއެކުވެރިުކުލަބުްު •
ުސްމައިލުްުު–ސޮސައިޓީުފޮރުމަނަދޫުޔޫތްުލިންކޭޖްު •
ުސިރަްޕުުު–ސޮސައިޓީުފޮރުޔޫތުުރިކްރިއޭޓިންގުޔޫނިއަންުއޮފްުެޕޓްރިއޮޓްސުްު •
ުމަނަދޫުޒުވާނުންގެުގުޅުންުުު •
ުޗެސްޓަރުސްޯޕރޓްސްު •

ު ުތަންތަނުގެ ުކޮންޓްރެކްޓިންުކޮމްެޕނީގުެުމި ުއެންޑް ުމޯލްޑިވްސްުޓްރާންސްޯޕޓް ުއީދުގެުދަތުރުފަތުރުގެުކަންތައްތަކުގައި ުއަދަބީ އިތުރުންުމި
ުު.މިުއަދަބީުއީދުގައިުކުރިއަށްުގެންދިޔަުހަރަކާތްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެުު.ފަރާތުންުވަރަށްުޚާއްޞަުއެހީތެރިކަމެއްުލިބުނެވެ

ުއަށްުގެންދިޔަުހަރަކާތްުމިުއަދަބީުޢީދުގައިުކުރި 4.2.5.2
ުކުރިއަށްުގެންދިޔަުހަރަކާތްތައްުު

ުއަދަބީުމުބާރާތްތައ1ުުް

ުރައިވަރުުކިޔުންު

ުއައުލަފުޒުުމުބާރާތްު

ުއަތުލިޔުމުގެުމުބާރާތްު

ުތާރީޚުުސުވާލުުމުބާރާތްު
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ުްޕރެޒެންޓޭޝަންުހުށަހެޅުމުގެުމުބާރާތް

ުއެބައުޅެއޭުމިބައުެޅއޭުމުބާރަތް

ުނޫސްވެރީންގެުބައްދަލުވުންު)އިސްކޫލުތަކުގެުޖަމިއްޔާތަކުގެުރައީސުންު(2ު

ުއާއްމުންގެުއަދަބީުމުބާރާތްތައ3ުް

ުރައިވަރުުކިޔުމުގެުމުބާރަތ4ުުުުް

ުޅެންހެދުމުގެުމުބާރަތ5ުުް

ުޖޯޝްުުއަދަބ6ުީ

ުހަވީރުުުސަގާފީުތުއްތުކުދިންގ7ުުެ

ުމައުރަޒުުފޮތްުުޚާއްޞ8ުަ

ު

ުު ުސަރުކާރުގުެުމި ުބައްދަލުވުމަކާއި ުމަސައްކަތު ުދަސްކޮށްދިނުމުގެ ުހުނަރުވެރިކަން ުޅެންވެރިކަމުގެ ުއިތުރުން ހަރަކާތްތަކުގެ
ުދެއްކުމު ުވާހަކަ ުމުދައްރިސުންނަށް ުދަރިވަރުންނާއި ުކޯހަކާއި ުދަސްކޮށްދިނުން ުބޭނުންކުރަން ުހެޔޮގޮތުގައި ުދިވެހިބަސް ގުެުމުވައްޒަފުންނަށް

ނަމަވެސްުމިުކޯސްތަކުގައިުބައިވެރިވެފައިވާުހުރިހާުދަރިވަރުންނަށާއިުއެހެނިހެނުްު.ުމުގެުކޯހެއްުބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހުނެވެހުނަރުުދަސްކޮށްދިނު
ުކުރި ުކޯސްތައް ުމި ުގުޅިގެން ުކުރިމަތިވުމާއި ުދަތިތަކެއް ުޖާގައިގެ ުތިބުމަށް ުމަނަދޫގައި ުގެންދިޔަ ުކުރިއަށް ުއީދު ުއަދަބީ އަށުްުބައިވެރިންނަށް

ު.ުށްުހަމަޖެހުނެވެނުގެންދާގޮތަ

ުު ުބާއްވާފައިވަނީ ުރަސްމިއްޔާތު ުނިންމުމުގެ ުއީދުގެ 14ުުމިއަދަބީ 2019ުުސެްޕޓެންބަރު ުދުވަހުގެ ުމަނަދ20:15ުުުުޫވަނަ ގައި
ުއަލްފާުު.ބަނދަރުުސަރަޙައްދުގައެވެ ުޖުމްހޫރިއްޔާ ުރައީސުލް ުއިއްޒަތްތެރި ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ުރަސްމިއްޔާތުުޝަރަފުވެރި ޟިލުްުމި

ުމުޙައްމަދުުޞާލިޙްއެވެ ުއަލްފާޟިލުާު.ުއިބްރާހީމް ުހެރިޓޭޖް ުކަލްޗަރުއެންޑް ުއާޓްސް ުމިނިސްޓަރުއޮފް ުރަސްމިއްޔާތުގައި ުމި ުއިތުރު މީގެ
ުއިސްވެރިނުްު ުއެކެޑަމީގެ ުއިސްވެރިންނާއި ުމިނިސްޓްރީގެ ުޠާރިޤް ުމުޙައްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުމިނިސްޓަރ ުސްޓޭޓް ުމައުމޫނާއި ޔުމްނާ

ު.ުވެއެވެބައިވެރިވެފައި

ުފޮތްުމަޢުރަޒުު 4.2.5.3
ުބޭއްވިފައެވެ ުމައުރަޒެއް ުފޮތް ުވަނީ ުތެރެއިން ުޢީދުގެ ުއަދަބީ ުމިލަދެކުނު ުބޭއްވިފައިވަނުީު. ުރަސްމިއްޔާތު ުފެށުމުގެ ުމައުރަޒު މި

 ު:މިމަޢުރަޒުުހުޅުވިފައިުހުރިުގަޑިތަކަކީު.ުގައެވ00:10ުެވަނަުދުވަހުގ12ުުުެސެްޕޓެންބަރ2019ުުު

ުރޭގަނޑުުުމެންދުރުފަސްުުހެނދުނުުުތާރީޚުު

00:22ުު-18:00ު20:00ުު-12:00ު14:00ުު-2019ު10:00ސެޕްޓެންބަރ12ުުުުު

00:22ުު- 18:00ު20:00ު-14:30 2019ުުސެޕްޓެންބަރ13ުުުުު

18:00ުުު-10:00ު14:00ުު-2019ު8:00ުސެޕްޓެންބަރ14ުުުުު

 

ުތާރީޚުުސުވާލުުމުބާރާތްު 4.2.5.4
"ު ުޢީދު ުއަދަބީ 2019ުމިލަދެކުނު "ު ުނަމުގައި 11ުގެ ުއިސްކޫލ14ުުުުއިން ުދެކުނުބުރީގެ ުމިލަދުންމަޑުލު ސްެޕޓެންބަރަށް

ުޙަރަކާތްތަކެު ުދިނުމުގެ ުދަސްކޮށް ުހުނަރުތައް ުއެކިއެކި ުއަދަބީ ުމުބާރާތްތަކާއި، ުއަދަބީ ުއެކިއެކި ުމެދުގައި ުދަރިވަރުންގެ އުްުމަދަރުސާތަކުގެ
ުބޭއްވުނެވެ ުމިލަު. ުވަނުީުމިގޮތުން ުވެސް ުމުބާރާތެއް ުސުވާލު ުތާރީޚު ުއަމާޒުކޮށްގެން ުދަރިވަރުންނަށް ުސްކޫލްތަކުގެ ުދެކުނުބުރީ ދުންމަޑުލު
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ުޢުމުރުފުރައަށް.ުބޭއްވިފައެވެ ުހަގު ުޢުމުރުފުރައާ ުވަނީުދޮށީ ުކުރިއަށްުގެންދެވިފައި ުމުބާރާތް ުޢުމުރުފުރައިގައުިުު.ބަހައިލައިގެންނެވެުމި ދޮށީ
ުގްރޭ ުބައިވެރިވެފައިވަނީ ުދަރިވަރުންނެވ6ެޑް ުގްރޭޑްތަކުގެ ުދަށުގެ ުފެށިގެން ުއިން .ު ުގްރޭޑް ުބައިވެރިވެފައިވަނީ ުޢުމުރުފުރާގައި އިނ7ުްުހަގު

ުު.ފެށިގެންުމަތީގެުގްރޭޑްތަކުގެުދަރިވަރުންނެވެ

ު.ުުހިމެނޭުގޮތަށެވެުމިުމުބާރާތްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުވަނީުފަރުދީުބުރަކާ،ުއިޚްތިޔާރީުބުރަކާ،ުއަވަސްުޖަވާބުުއަދިުއަރުތަުބުރެއް

ުމިުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވިުސްކޫލްތައް

ުސްކޫލްތައްު

ުހިދާޔާުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުުުކުޑަފަރީުސްކޫލްު

ުސްކޫލްުުލަންދޫު މަގޫދޫުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުމޭނާުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުުުުމާފަރުުސްކޫލްުުުުުުުުުުުުުު

ުމަދަރުސާުުނ.އަތޮޅުުޅޮހީުސްކޫލްު

ުުމާޅެންދޫުސްކޫލްުުު

ު

ުސްކޫލެވެު ުމާޅެންދޫ ުވަނީ ުހޮވިފައި ުސްކޫލަކަށް ުއެއްވަނަ ުޢުމުރުފުރާގެ ުދޮށީ ުއާލިފުްު. ުސްކޫލުގެ ުމާޅެންދޫ ުދަރިވަރަކީ އެއްވަނަ
ވިފައިވަނުީުއަދިުއެއްވަނަުދަރިވަރަކަށްުހޮ.ުމިުމުބާރާތުގެުހަގުުޢުމުރުފުރާގެުއެއްވަނަުސްކޫލަކަށްުހޮވިފައިވަނީުޅޮހީުސްކޫލެވެ.ުޢީސާއެވެ

ުު.އުސްވާުޞަބާހްއެވެ ޅޮހީުސްކޫގެުދަރިވަރު

ު

ުފަތްތޫގައިގެުމަސައްކަތް 4.2.6
ުނެރެވުނުުޢަދަދުތައް

 ވަނީުޗާުޕކޮށްުނެރެފައި.ުު(432ު-441)ޢަދަދ10ުުުުއަށްުފަތްތޫރައިގ2016ުުެއިންުޑިސެންބަރ2016ުުުމާރިޗުު •

ުޗާަޕށްުފޮނުވުންުު/ކުށްފިލުވުނުްުު/ލޭއައުޓުު

އަދަދުުވަނ2ުުީުވަނަުއަދަދާުހަމައަށްުފަތްތޫރައިގުެު(443)2017ުވަނަުއަދަދުންުފެށިގެންުފެބުރުވަރުީު(442)2017ުޖަނަވަރުީު •
 ލޭއައުޓިންގެުމަސައްކަތްުނިމިުކުށްފިލުވައިުއަދިުފައިނަލްުްޕރޫފްވެސްުނިމިފައި

 ު.ވަނަުއަދަދުުވަނީުފައިނަލްުްޕރޫފަށްުފޮނުވިފައި(444)2017ުމާރިޗުު •
 ު.ވަނަުއަދަދުުވަނީުކުށްފިލުވުމަށްުފޮނުވިފައިު(445)2017ުއެްޕރީލްު •
 ު.ވަނަުއަދަދާުހަމައަށްުޗާުޕކުރެވިފައި(441)2016ުއިންުފެށިގެންުޑިސެމްބަރު(432ު)2016ުމާރިޗުު •

ު

ުފަތްތޫރައަށްުލިޔުއްވާުލިޔުންތެރިންނަށްުހިލޭުދޫކުރާުކޮީޕުދޫކުރުނުްު

ޢަދަދަށްުލިޔުއްވިުބައެއ10ުުްުރައިގެުމިުފަތްތޫ،432ު،433ު،434ު،435ު،436ު،437ު،438ު،439ު،440ު،441ު •
 ލިޔުންތެރިންނަށްުހިލޭުދޫކުރާުފަތްތޫރަުވަނީުޙަވާލުކުރެވިފައިު.
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2015ުފަތްތޫރައަށްުލިޔުއްވާުބޭފުޅުންނަށްުކަނޑައެޅިފައިވާުވަކިުޢަދަދަކަށްުއަންނަނީުފައިސާުދެވެމުން.ުއެގޮތުންުޑިސެންބަރުު •
 ވާފައިވާުފަރާތަކުގެުއެކައުންޓަށްުވަނީުފައިސާުޖަމާކުރެވިފައިު.ށްުލިޔުއްު(431ު-429)2016ުންުފެބްރުވަރުީު

 

 ޗާޕުކޮށްުނެރޭުފޮތްތަކާއިުހިލޭުަބހާުފޮތްތައްު 4.2.7
ުތާރީޚުުސެކްޝަނުންުވަނީު ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުކޮށްފައެވ4ުެމި ުމަސައްކަތް ުތަރުޖަމާގުެު.ުފޮތެއްގެ ުފޮތެއްގެ ުތެރޭގައިުދެ އޭގެ

ރަހުންނާުރަނިންުފޮތުްު.ުބެލްުމޮނޮގްރާފްގެުތަރުޖަމާގެުމަސައްކަތެވެ.ުީޕ.ސީ.ރަހުންނާއިުރަނިންނާުއަދިުއެޗްއެއީު.ުމަސައްކަތްުހިމެނެއެވެ
ުތަރުޖަމާކުރެވިފައެވެ ުހިމެނޭުގޮތަށް ުއިނގިރޭސިބަހަށްުއިތުރުުމަޢުލޫމާތު ުބަހުނުްު.ުވަނީުދިވެހިބަހުން ުއިނގިރޭސި ުބެލްގެުމޮނޮގްރާފް އަދި

ރަހުންނާއިުރަނިންުފޮތުގެުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާުތައްޔާރުުކުރައްވާފައިުވަނީުއަލްފާޟިލާުނަސީމުާު.ުކުރެވިފައެވެދިވެހިބަހަށްުވަނީުތަރުޖަމުާު
މިުދެުފޮތުްު.ުއެވެ(މަޑުލު)ފްގެުފޮތުގެުތަރުޖަމާުތައްޔާރުުކުރައްވާފައިުވަނީުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުވަޙީދުުބެލްގެުމޮނޮގްރާު.ުމުޙައްމަދެވެ

އަދުިު.ުއަދިުރަހުންނާއިުރަނިންުފޮތުގެުލޭއައުޓުުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުމިހާރުުދަނީކުރެވެމުންނެވެ.ުކޮށްުނިމިފައެވެވެސްުވަނީުމިހާރުުޓައިުޕ
ުފަހަރަށްުއަޅައިކިޔުމާއިުއިޞްލާޙުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުވެސްުމިހާރުުދަނީުކުރިއަށެވެ މީގެުއިތުރުންުވެސުްު.ުބެލްގެުމޮނޮގްރާފްުދެވަނަ

އަދިުއަލްއުސްތާޛުުއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދުުވަޙީދުުު.ުމަހަލްުފޮތްުއިސްލާޙުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުވަނީުކުރެވިފައެވެތާރީޚުުއިސްލާމީުދީބާު
ު ުލިޔުއްވައިފައިވާ ުފަތްތޫރައަށް ުފާޑުކިޔުން"ނަދްވީ ުއަދަބީ ުސިފައިގައުިު" ުފޮތެއްގެ ުލިޔުންތައް ުލިޔުއްވައިފައިވާ ުމައްޗަށް ުސުރުޚީގެ މި

ުު.ވަނަުދުވަހުގެުރޭުވަނީުނެރެވިފައެވ5ެރީުއެކުލަވައިލާުފެބުރުވަު

މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރީުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުުހިމެނޭުލުއިފޮތެއްުތައްޔާރުކޮށްުސްކޫލްތަކަށާއިުއަދަބުީުުޢީދުގައިުއަދަބީުުމިލަދެކުނު
ުު.ޢީދުގެުބައިވެރިންނަށްުވަނީުހިލޭުފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ

ު

ުމުާބރާތްތައްުޤައުމީުފެންވަރުގައިުޭބއްވިު 4.2.8

ވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުއަލްއުސްތާޛުުމުޙައްމަދުުޖަމީލްުދީދީގެުވާދައިގެުތަށްޓަށްުބާއްވާުމަޒުމޫނުުލިޔުމުގ2018ުުުެ 4.2.8.1
ުުުވަނަުޤައުމީުމުބާރާތުގެުނަތީޖާުފާޅުކުރުނ35ުުް

ުތަފާ ުގުޅުންހުރި ުދިވެހިންނާ ުއަދަބިއްޔާތާއި، ުލިޔުމާއި، ުކުރުވާހަކަ ުމަޒުމޫނާއި ުދިވެހިބަހުން ުދިވެހިދަރިވަރުންނާއުިުމިއީ ުދާއިރާތަކަށް ތު
ުޢިލްމުީު ުރަނގަޅު ުފެންވަރު ުއުފެއްދުމާއި، ުލިޔުންތެރީންތަކެއް ުކުޅަދާނަ ުރޮނގުތަކުން ުއެ ުޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި، ުއިތުރަށް އާއްމުން

އްފަހަރުުއިސްކޫލުތަކަށާއިުއަމިއްލުަުމަޒުމޫނުތަކާއިުކުރުވާހަކަތަކެއްުދިވެހިުދަރީންނަށްުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަޤްޞަދުގައިުކޮންމެުއަހަރަކުުއެ
ުުފަރާތްތަކަށްުހުޅުވައިލައިގެންުބާއްވާުމުބާރާތެކެވެ.

:ުއެއީ.ުމިުމުބާރާތްުބަހާލެވުނީުހަތަރުުބަޔަކަށެވެ.ުގައެވ2018ުެމ31ުުޭމިުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވުމުގެުދޮރުުހުޅުވައިލެވުނީ،ު
ު.2ުއިސްކޫލުތަކުގެުބައި،ު.1ު ު.3(،ުކޮލެޖްު/ނިވަރސިޓީުޔު)މަތީުތަޢުލީމުގެުބައި .4ުޖަމާޢަތްތަކުގެުބައި،ުު/ޖަމުޢިއްޔާު/ކުލަބުު/އޮފީސް

ުބައެވެ ުބައިވެރިވުމުގެ ުގޮތުން ުއަމިއްލަ .ު ުޖުމުލަ ުބައިވެރިވެފައިވަނީ ުމުބާރާތުގައި ުބައިވެރިންނެވ179ުެމި .22ުު 150ުއިސްކޫލުތަކުން
ު.ުުދަރިވަރުންުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ުފާ ުނަތީޖާ ުމުބާރާތުގެ ުމި 2019ުުޅުކުރީ ުއޮލިމްަޕހުގައެވ6ުުެއޮކްޓޫބަރު ުރޭ ުދުވަހުގެ ުވަނަ ުޖަލްާސު. މި
މިމުބާރާތުގެުވަނަތައުްު.ުޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފައިވަނީުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައާުބެހޭުވުޒާރާގެުވަޒީރުުއޮނަރަބްލްުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ

ުު.ތިރީގައިުއެވަނީއެވެ
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ު

ު

ު

ުސްކޫލުްު ވަނުަު ުކާޑުުުއައިޑީު
ުނަންބަރުު

ުނަނުްު
ު

ު  އުމުރުފުރާުުއަހަރުންދަށުގ13ުުެ

1ު ުޖަމާލުއްދީންުސްކޫލުްު A349577ު ުރުވާުއިބްރާހީމުްު

ުދަރިވަރުންު

2ު ުއިހަވަންދޫުސްކޫލުްު A334403ު ުއުނައިޝްުުމުޙައްމަދު

3ު ުއިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު A347225ު ުޖުމައިރާުއާމިނަތުުޢާމިރުުު

3ު ުއިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު A345344ު ޢާއިޝަތުުއަލްޔުާު
ުރިޟްވާނުްު

1ު ުޖަމާލުއްދީންުސްކޫލުްު  ު  ު

2ުުސްކޫލްު ުކަލާފާނުުސްކޫލުްު

3ު ުއިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު

ުވަނުަު ުސްކޫލުްު ުނަންބަރުުުކާޑުުުއައިޑީު ުނަނުްު
ު

ު  އަހަރާުދެމެދުގެުއުމުރުފުރ16ުުުާުއަހަރާއ13ުުުިު

1ު ުއިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު A161273ު ުޠާހާުުރަބީޠުުއިބްރާހިމް
ދަރިވަު
ުރުންު

2ު ުކަލާފާނުުސްކޫލުްު A161500ު ުނަސީރުުުޢަލީުނަޖޫދުުޢާއިޝަތު

3ު ުމަޖީދިއްޔާުސްކޫލުްު A165162ު ުއަޙްމަދުުޢާއިފްުއަބޫބަކުރުުު

1ު ުއިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު  ު  ު

2ުުސްކޫލްު ުމަޖީދިއްޔާުސްކޫލުްު

3ު ުމުޙްޔިއްދީންުސްކޫލުްު

ުުސްކޫލްު ުވަނަު ުނަންބަރުުުކާޑުުުއައިޑީު ުުނަންު
ު

ު  ުއަހަރާުދެމެދުގެުއުމުރުފުރ21ުުުާއަހަރާއ16ުުުިު

1ު ުުސްކޫލްުއިހަވަންދޫ A256985ު ުއަދުނާންުުޢިލްމާުޢާއިޝަތު

ުދަރިވަރުންު

2ު ުހަޔަރުފޮރުސެންޓަރ
ުުއެޑިޔުކޭޝަންުސެކެންޑަރީ

A241735ު ުުޝަވާންުޙަސަން

3ު ުުމަރުކަޒުުތައުލީމީުއަތޮޅުުބ A335003ު ުުޢިމާދުުهللاޢަބްދުުސައިޙާ

3ު ުުމަރުކަޒުުތައުލީމީުއަތޮޅުުބ A237586ު ުުޢަބްދުލްޖަލީލްުުޝަމީލާ

1ު ުުމަރުކަޒުުތައުލީމީުއަތޮޅުުބ  ު  ު

ުސްކޫލްު
2ު ުުސްކޫލްުއިހަވަންދޫ

3ު ުހަޔަރުފޮރުސެންޓަރ
ުުއެޑިޔުކޭޝަންުސެކެންޑަރީ
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ު

ު

ު

ު

ު

ުމިުމުބާރާތުގެުފަނޑިޔާރުންު

ުޢަދަދުުުމަޒުމޫނުގެު ނަންު ުއުމުރުފުރާު

ުރަޝާދުުުނާޒްލީު
121ު  އުމުރުފުރާުުއަހަރުންދަށުގ13ުެ

ުއަޙްމަދުުުޝިއުނާު

ުޒާހިރުުުއާމިނަތުު
159ު  އުމުރުފުރާުުދެމެދުގެުއަހަރ16ުާުއަހަރާއ13ުި

ުهللاޢަބްދުުުމަމްދޫޙާު

ުނާޝިދުުުމުޙައްމަދުު
52ު  އުމުރުފުރާުުދެމެދުގެުއަހަރ21ުާުއަހަރާއ16ުި

ުއިބްރާހީމްުުއަނަވަރުު

ުޙުސައިންުުފައްތާޙްުުޢަބްދުލްު 19ު ުއުމުރުފުރާުުއަހަރުންދަށުގ18ުެ

ުތަންު ވަނުަު ުނަންބަރުުުކާޑުުުއައިޑީު ުނަނުްު
ު

ު  މަތީުތައުލީމުގެުބައުިު

1ު ުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓުީު A069537ު ުސަޢާދާުއިބްރާހީމުްު

2ުުބައިވެރިންު ުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓުީު A270370 ުާުުޢާއިޝަތުުސައިނ

3ު ު ު ުމުޙައްމަދުުުފާޠިމަތު

ުތަންު ވަނުަު ުނަންބަރުުުކާޑުުުއައިޑީު ުނަނުްު
ު

ު  އޮފީސްުކުލަބުުޖަމިއްޔާުޖަމާއަތްތަކުގެުބައުިު

2ު ުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓީގެުދަރިވަރުންގެުގުޅުނުްު A297316ު ުއާމިނަތުުނީމާު ުބައިވެރިނުްު

3ު ުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓީގެުދަރިވަރުންގެުގުޅުނުްު A233993ު ުތައުފީޤްުުޖައިލަމް

ުވަނަު ުުއެޑްރެސްު  ނަންބަރުުުކާޑުުުއައިޑީު  ުނަންު   
 

ުއަހަރުންުމަތ18ުުުި ުބައިވެރިން   

ުމ.އަލްމީރިޔާ 3  A124806 ާުނާޘިމްުމަހްދޫމ  

ުތަންު ވަނުަު ުނަންބަރުުުކާޑުުުއައިޑީު ުނަނުްު
ު

ު  އަހަރުންުދަށ18ުުުްު

1ު ުސިނަމާގެ/ުޅ.ނައިފަރުުު A226553ު ުނޫރުހާންުމުޙައްމަދުުމޫސުާު ުބައިވެރިނުްު

3ު ުޅ.ނައިފަރުުުވިލާޑީސޯސަން/ A043958ު ުމަރްޔަމްުފަހީމުާު

3ު ުސްޓާރލިންގ/ބ.އޭދަފުށުިު A107443ު ުއިސްމާޢީލްުރާއިސްުބަޝީރުުު
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6ު ުއުމުރުފުރާުުއަހަރުންމަތީގ18ުެ

ުމުޙައްމަދުުުޝާކިރުުުޙަސަންު
4ު ުތައުލީމްުުމަތީ

4ު ުއޮފީސް/ުކްލަބުްު

ު

ވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުއަލްއުސްތާޛުުމުޙައްމަދުުޖަމީލްުދީދީގެުވާދައިގެުތަށްޓަށްުބާއްވާުކުރުވާހަކަުލިޔުމުގ2019ުުުެު 4.2.8.2
 ުުވަނަުޤައުމީުމުބާރާތުގެުނަތީޖާުފާޅުކުރުނ32ް

ުކުޅަދާު ުޝައުޤުވެރިކުރުވައި، ުމީހުން ުރޮނގުން ުލިޔުމުގެ ުކުރުވާހަކަ ުދިވެހިބަހުން ުއަދަބިއްޔާތަށާއި، ުދިވެހި ުވާހަކުަުމިއީ ނަ
ދުގައުިުލިޔުންތެރީންުއުފެއްދައި،ުދިވެހިބަހުންުލިޔެފައިވާުފެންވަރުުރަގަނޅުުކުރުވާހަކަތަކެއްުދިވެހިުމުޖުތަމަޢަށްުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުމަޤްޞަު

އިސްކޫލުތަކުގުެުުުު.ނެވެބައިވެރިނ356ުްމިުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވެފައިވަނީުޖުމުލުަު.ުކޮންމެުއަހަރަކުުއެއްފަހަރުުކުރިއަށްގެންދެވޭުމުބާރާތެކެވެ
ު.ުދަރިވަރުންުބައިވެރިވެފައިވެއެވ329ުެއިސްކޫލަކުނ31ުުް

ު ުފާޅުކުރީ ުނަތީޖާ ުމުބާރާތުގެ 2019ުުމި ުއޮލިމްަޕހުގައެވ6ުުެއޮކްޓޫބަރު ުރޭ ުދުވަހުގެ ުވަނަ ުޖަލްާސު. މި
މިމުބާރާތުގެުވަނަތައުްުުު .ބްލްުޔުމްނާުމައުމޫނެވެޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފައިވަނީުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައާުބެހޭުވުޒާރާގެުވަޒީރުުއޮނަރަ

ުު.ތިރީގައިުމިވަނީއެވެ

ުޢަދަދުުުމަޒުމޫނުގެު ނަންު ުއުމުރުފުރާު

ުޢަޒީޒާުޢަފީފުްު
123ު  އުމުރުފުރާުުދެމެދުގެުއަހަރ16ުާުއަހަރާއ13ުި

ުމުޙައްމަދުުޤާސިމުްު

ުއިބްރާހީމްުވަހީދުު)ބިންމާ(ުު
33ު  އުމުރުފުރާުުދެމެދުގެުއަހަރ21ުާުއަހަރާއ16ުި

ުމަހުދީުއަހްމަދުުު

ުއިބްރާހީމްުވަހީދުު)ބިންމާ(ުު
9ު ުއުމުރުފުރާުުއަހަރުންދަށުގ18ުެ

16ު ުއުމުރުފުރާުުއަހަރުންމަތީގ18ުެ

ުމަހުދީުއަހްމަދުުު 4ު ުމަތީުތައުލީމުްު

ު

ުއަލްޤާޟީުޙަސަންުތާޖުއްދީނުގެުވާދައިގެުތަށްޓަށްުބާއްވާުޤައުމީުތާރީޚުުސުވާލުުމުބާރާތްު 4.2.8.3

ުތާރީޚުުު ުރާއްޖޭގެ ުވަނީ ުނިސްބަތް ުމުބާރާތް ުސުވާލު ުތާރީޚު ުޤައުމީ ުބޭއްވި ުތަށްޓަށް ުވާދައިގެ ުތާޖުއްދީނުގެ ުޙަސަން އަލްޤާޟީ
މިއީުތާރީޚުުސުވާލުުމުބާރާތެއްުޤައުމީުފެންވަރުގައިުބެއްވުނުުު.ުއެންމެުފުރަތަމަުލިޔުއްވިުޢިލްމުވެރިޔާުއަލްޤާޟީުޙަސަންުތާޖުއްދީނަށެވެު

މިުއަހަރުުމުބާރާތްުކުރިއަށުްު.ުއަށެވ25ެނ19ުްވަނަުއަހަރުުމާރިޗުުމަހުގ2019ުުެމުބާރާތްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވަނީު.ުވެދެވަނަުފަހަރެ
އަހަރާއ13ުުިުއަހަރުންދަށް،13ުުއެއީު.ުޢުމުރުފުރާއަކަށްުބަހައިލައިގެންނެވ3ުެވަނަުއަހަރާުޚިލާފަށްުސްކޫލްތަކުގެުބައ2018ުިގެންދެވުނީު

ުދެމ16ުެ ުއަހަރާއި ުއަދި ުޢުމުރުފުރާ 16ުުދުގެ ުބަހައިލައިގެންނެވ21ުެއަހަރާއި ުޢުމުރުފުރާއަށް ުދެމެދުގެ ުއަހަރާ ުކޮލެޖުްު. ުއިތުރުން މީގެ
ު.ުޔުނިވަރސިޓީގެުބައެއްުވެސްުހިމެނިފައިވެއެވެ

ު
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ު:ުމަޤުޞަދުު

 ތާރީޚާއިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަޔަށްުލޯބިކުރާުދަރިވަރުންުއުފެއްދުންު •
 ލޯބިވާުގައުމިއްޔަތަށްުހުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތަންުދަންނަުދަރިވަރުންުއުފެއްދުންުދިވެހިުޤައުމުުދެކެު •
 ދިވެހިުތާރީޚާއިުދިވެހިުސަގާފަތަށާއިުއާދަކާޔަށްުދަރިވަރުންުޝައުގުވެރިުކުރުވައިުލޯބިުޖެއްސުންު •
ުތާރީޚާއިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަޔަށްުދަރިވަރުންުހޭލުންތެރިުކުރުވުންު •
 ދަރިވަރުންގެުމެދުގައިުއެކުވެރިކަންުއާލާކޮށްުއެއްބައިވަންތަކަމުގެުގުޅުންުބަދަހިވާނޭުފުރުޞަތުުފަހިކޮށްދިނުންު •
ގެުފެށުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުއޮތީު("2)އަލްޤާޟީުޙަސަންުތާޖުއްދީނުގެުވާދައިގެުތަށްޓަށްުބާއްވާުޤައުމީުތާރީޚުުސުވާލުުމުބާރާތުްު •

ު 19ުުމާރިޗު ުހެނދުނު ުދުވަހު ުއެމ10:00ްވަނަ ުކުރީގެ ުމާލަމުގައެވެ.އެސް.އީ.ގައި ުޖަލްސާކުރާ ުގެ ުޝަރަފްވެރުިު. ޖަލްސާގެ
ުނަސީމެވެ ުއަޙްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުމިނިސްޓަރ ުއޮފީހުގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުމެހުމާނަކީ ުރައީސުްު. ުއެކެޑަމީގެ ޖަލްސާގައި

ުއިތު ުވާހަކަފުޅުގެ ުމެހުމާނުގެ ުޝަރަފްވެރި ުއަދި ުޢަލީ ުއަޝްރަފް ުއެސިސްޓެންޓުްުއަލްފާޟިލް ުއެކެޑަމީގެ ުދިވެހިބަހުގެ ރުން
 ު.ޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލާުޝަހުމާުޢަލީުމުބާރާތްުކުރިއަށްުގެންދާނެުގޮތުގެުތަޢާރަފެއްުޓީޗަރުންނާުދަރިވަރުންނަށްުދެއްވިއެވެ

އިސްކޫލްތަކުގެުބައިުބަހާލެވިފައިވަނުީު.ުޔުނިވަރސިޓީތަކަށެވެ/މިުމުބާރާތްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުވަނީުއިސްކޫލުތަކަށާއިުކޮލެޖު •
ުޢުމުރުފުރާއަށެވ21ުެއަހަރާއ16ުުިުއަހަރާުދެމެދު،16ުުުއަހަރާއ13ުުިުއަހަރުންުދަށް،13ުުުއެއުީުު.ތިންުބަޔަކަށެވެ .ުއަހަރާުދެމެދު

ުގޮތުގައެވެ ުޓީމެއްގެ ުއިސްކޫލެއް ުކޮންމެ ުކުރެވެނީ ުބައިވެރި ުދަރިވަރުން ުމުބާރާތުގައި ުމި .ު ުޓީމެއްގައި ދަރިވަރުނ3ުުްުކޮންމެ
3ުމުބާރާތްުކުރިއަށްުގެންދެވުނީު.ުދަރިވަރުންނަށްުބައިވެރިވެއެވ2ުެއަދިުބަދަލުުދަރިވަރުންގެުގޮތުގައިު.ުބައިވެރިުކުރެވެއެވެ

ުބަހަލައިގެންނެވެ ުބުރަކަށް ުބުރެވެ. ުއަރުތަ ުބުރާއި ުފައްސިޔަ ުބުރާއި، ުހޮވެލި ުއެއީ .ު ުމުބާރާތުގައި ުދަށުގ13ުުެުމި އަހަރުން
އަހަރާއިުދެމެދުގެުޢުމުރުފުރާގައ16ުުިުއަހަރާއ13ުުި.ުސްކޫލަކުންުފޯމުުހުށަހަޅައިފައިވެއެވ20ުެއިުބައިވެރިވުމަށްުޢުމުރުފުރާގަ

ު ުހުށަހެޅިއެވ19ުެބައިވެރިވުމަށް ުފޯމު ުސްކޫލަކުން ުވަކިވެފައެވެ. ުމުބާރާތުން ުވަނީ ުސްކޫލު ުކަލާފާނު ުނަމަވެސް .ު 16ުއަދި
ުޢުމުރުފުރ21ުާއަހަރާއުިު ުހުށަހެޅިއެވ3ުެގައުިުއަހަރާުދެމެދުގެ ުފޯމު ުބައިވެރިވެފައިވަނުީު/ކޮލެޖްުު.ސްކޫލަކުން ުބައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ

ުކޮލެޖުންނެވެ ުއެވިޑް ުހަމައެކަނި ުނުވެއެވެ. ުގެންދެވިފައެއް ުކުރިއަށް ުމިބައި ުވުމާއެކު ުގޮތުްު. ުބައިވެރިވެފައިވާ ުމުބާރާތުގައި މި
ުު.ތިރީގައިުއެވަނީއެވެ

ުދެމެދުގެުުއަހަރާއ21ުުި-16ުޢުމުރުފުރާުުދެމެދުގެުުއަހަރާއ16ުުި-13ުޢުމުރުފުރާުުދަށުގެުުއަހަރުނ13ުުްު
ުޢުމުރުފުރާު

 މަރުކަޒުުުތަޢުލީމީުއަތޮޅުުޅ. ސްކޫލްުުނައިވާދޫުހދ. ސްކޫލްުުނައިވާދޫުހދ.1ު

ުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް މަދަރުސާުުއަތޮޅުުފ. މަދަރުސާުުއަތޮޅުުފ.2ު
 އިސްލާމިއްޔާ

 ސީ.އެޗް.އެސް.އީ. ސްކޫލްުުހިރިޔާ ސްކޫލްުުހިރިޔ3ުާ

ު ސްކޫލްުުޣާޒީ ސްކޫލްުުޣާޒ4ުީ

ުުސްކޫލްުުމުޙައްމަދުުސުލްޠާނ5ުް
 ދެއްވަދޫު(ުގއ.)

ުުސްކޫލްުުމުޙައްމަދުުސުލްޠާން
 ދެއްވަދޫު(ުގއ.)

ު

ު މަރުކަޒުުުތަޢުލީމީުއަތޮޅުުހއ. މަރުކަޒުުުތަޢުލީމީުއަތޮޅުުހއ.6ު

ު ސްކޫލްުުއިސްކަންދަރުު ސްކޫލްުުއިސްކަންދަރ7ުުު



58 

 

ު މަރުކަޒުުުތަޢުލީމީުއަތޮޅުުޅ. މަރުކަޒުުުތަޢުލީމީުއަތޮޅުުޅ.8ު

ު ސްކޫލްުުހުރަވީު ސްކޫލްުުތާޖުއްދީނ9ުް

ު ސްކޫލްުުތާޖުއްދީން ސްކޫލްުުވިލުފުށ10ުީ

ު ސްކޫލްުުވިލުފުށީ ސްކޫލްުުރެހެންދ11ުި

ު ސްކޫލްުުރެހެންދި ސްކޫލްުުޖަމާލުއްދީނ12ުް

ު ސްކޫލްުުޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްުުހުރަވ13ުުީ

ު ސްކޫލްުުމަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްުުތިނަދ14ުޫ

ު ސްކޫލްުުއަމީނިއްޔާ ސްކޫލްުުދާންދ15ުޫ

ުުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް ސްކޫލްުުމަޖީދިއްޔ16ުާ
 އިސްލާމިއްޔާ

ު

ު ސްކޫލްުުދާންދޫ ސްކޫލްުުއަމީނިއްޔ17ުާ

ުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލ18ުް
 އިސްލާމިއްޔާ

ުުސްކޫލްުއިބްރާހީމްުޝައިޚް
 ކެލާު(ުހއ.)

ު

ުުސްކޫލްުއިބްރާހީމްުޝައިޚ19ުް
 ކެލާު(ުހއ.)

ު ސްކޫލްުުނައިވާދޫުހދ.

ު

ުމުބާރާތުގެުނަތީޖާފާޅުުކުރުމުގެުޖަލްސާު ގައިުއިސްލާމީުމަރުކަޒުގ4:15ުެުވީުއަންގާރަުދުވަހުގެުހަވީރ2019ުުުޖުލައ9ުުިމި
ުބޭއްވުނެވެ ުމާލަމުގައި ުޖަލްސާކުރާ ުޑރ. ުއެޑިޔުކޭޝަން ުހަޔަރ ުއޮފް ުމިނިސްޓަރ ުމެހުމާނަކީ ުޝަރަފްވެރި ުޖަލްސާގެ ުމި އިބްރާހީމުްު.

ުޙަސަނެވެ ުއީ. ުއެކުލެވޭ ުސުވާލުތައް ުހިމެނޭ ުމުބާރާތުގައި ުސުވާލު ުތާރީޚު ުޖަލްސާގައި ުއޮތެވެ.ުމި ުވެސް ުނެރެދެއްވުން ުފޮތެއް ުފޮތުްު. މި
 ު.ުމޯލްޑިވްސްގެުޑިރެކްޓަރުސޭލްސްުއެންޑްުޑިސްޓްރިބިއުޝަންުއެންޑްުބްރޭންޑްސްުއަލްފާޟިލްުޙުސައިންުނިޔާޒެވެނެރެދެއްވީުއުރީދޫ

ުމުބާރާތުގެުނަތީޖާު

 ސްކޫލ1،2،3ުުްުޢުމުރުފުރާތަކުންުުމުބާރާތުންުުމުޅިު

ުސްކޫލްުުވަނ1،2،3ުަުޢުމުރުފުރާގެުުދަށުގެުުއަހަރުނ13ުުް

ުވަނަު ުއިސްކޫލްު #ު

1ު ސްކޫލްުުވިލުފުށީ 1

2ު އިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު 2

3ު އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދަރުސަތުލް 3

 ސްކޫލްުުވަނ1،2،3ަުޢުމުރުފުރާގެުދެމެދުގެުއަހަރ16ުާުއަހަރާއ13ުި

1ު 1ު އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދަރުސަތުލް

2ު އިސްކަންދަރުުސްކޫލުްު 2
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3ު ސްކޫލްުުޖަމާލުއްދީން 3

 ސްކޫލްުުވަނ1،2،3ަުޢުމުރުފުރާގެުދެމެދުގެުއަހަރ21ުާުއަހަރާއ16ުި

1ު 1ު އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދަރުސަތުލް

2ު އެޑިޔުކޭޝަންުުސެކަންޑަރީުުހަޔަރުފޮރުސެންޓަރ 2

3ު މަރުކަޒުުުތަޢުލީމީުއަތޮޅުުޅ. 3

ު

 ދަރިވަރ1،2،3ުުުުޢުމުރުފުރާތަކުންުުމުބާރާތުންުުމުޅިު

ުވަނަު ުސްކޫލްު ުދަރިވަރުު #ު

 ދަރިވަރުުުވަނ1،2،3ުަުޢުމުރުފުރާގެުުދަށުގެުުއަހަރުނ13ުުް

1ު ުއަޙުމަދުުުޝިފުނާުޢާއިޝަތު ސްކޫލްުުވިލުފުށީ 1ު

ުއިބްރާހީމްުުބިންުއަބާން އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 2 2ު

ުމަޙްމޫދުުމައާލްުމުޙައްމަދު ސްކޫލްުުވިލުފުށީ 3 3ު

ުމުޙައްމަދުުމަބާޙްުމުޙައްނަދު އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 3ު

 ދަރިވަރުުުވަނ1،2،3ުަުއުމުރުފުރާގެުުދެމެދުުުއަހަރ16ުުާުއަހަރާއ13ުުި

1ު ުޢަލީުުއިބްނުުޢާމިރުުބިންތުުސާރާ އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 1ު

ުޒަހާދާުުޙައްވާ އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 2 2ު

ުރިފްޢަތުުުމުޙައްމަދުުޝާޢިންު ސްކޫލްުުޖަމާލުއްދީން 3 3ު

 ދަރިވަރުުުވަނ1،2،3ުަުއުމުރުފުރާއިންުުދެމެދުގެުުއަހަރ21ުުާުއަހަރާއ16ުުި

1ު ުޝަފީޢުުުބިންުޙަސަން އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 1ު

ުއަމްޖަދުުުޝަބަންުއާމިނަތު އެޑިޔުކޭޝަންުުސެކަންޑަރީުުހަޔަރުފޮރުސެންޓަރ 2 2ު

ުޢަބްދުލްވައްހާބުުުޝަބާ އެޑިޔުކޭޝަންުުސެކަންޑަރީުުހަޔަރުފޮރުސެންޓަރ 3 3ު

ުޝިޢުޒާުުފާޠިމަތު އެޑިޔުކޭޝަންުުސެކަންޑަރީުުހަޔަރުފޮރުސެންޓަރ 3ު
ު

ު

ު

 ވަނ1،2،3ުަުބުރުންުުފައްސިޔަު

ުވަނުަު ުސްކޫލްު ުދަރިވަރުުު # ު

 ޢުމުރުފުރާުުދަށުގެުުއަހަރުނ13ުުް

1ު ުއަޙުމަދުުުޝިފުނާުޢާއިޝަތު ސްކޫލްުުވިލުފުށީ 1ު

ުއިބްރާހީމްުުބިންުއަބާން އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 2 2ު

ުމުޙައްމަދުުމަބާޙްުމުޙައްނަދު އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 3 3ު

 އުމުރުފުރާުުދެމެދުުުއަހަރ16ުުާުއަހަރާއ13ުުި
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1ު ުޢަލީުުއިބްނުުޢާމިރުުބިންތުުސާރާ އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 1ު

ުޒަހާދާުުޙައްވާ އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 2 2ު

ުރިފްޢަތުުުމުޙައްމަދުުޝާޢިންު ސްކޫލްުުޖަމާލުއްދީން 3 3ު

ު

ު

 ވަނ1،2،3ުަުބުރުންުުއަރުތަު

ުވަނުަު ުސްކޫލްު ުދަރިވަރުުު # ު

 ޢުމުރުފުރާުުދަށުގެުުއަހަރުނ13ުުް

1ު ުއަޙުމަދުުުޝިފުނާުޢާއިޝަތު ސްކޫލްުުވިލުފުށީ 1ު

ުޒަހީންުމުޙައްމަދުުސާއިބު ސްކޫލްުުއިސްކަންދަރުު 2 2ު

ުއިބްރާހީމްުުބިންުއަބާން އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 3 3ު

 އުމުރުފުރާުުދެމެދުުުއަހަރ16ުުާުއަހަރާއ13ުުި

1ު ުޒަހާދާުުޙައްވާ އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 1ު

ުޢަލީުުއިބްނުުޢާމިރުުބިންތުުސާރާ އިސްލާމިއްޔާުޢަރަބިއްޔަތުލްުުއަލްމަދްރަސަތުލް 2 2ު

ުހައިދަރުުުސާރާުއާމިނަތު ސްކޫލްުުއިސްކަންދަރުު 3 3ު

ު

ުރަސްމިއްޔާތުުފާހަގަކުރިުމުހިންމުުދުވަސްތަކާއިުޭބއްވިު 4.2.9

ުޅެންވެރީންގެުދުވަސް 4.2.9.1
1989ުު ުމަހުގެ ުޖެނުއަރީ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުގެންދަވަނީ ުސަރުކާރުން ުފެށިގެން ުއަހަރުން ުޅެންވެރީންގ15ުެުވަނަ ުދުވަސް ވަނަ

ުފާހަގަުކުރަންުސަރުކާރުންުނިންމެވީު.ުދުވަހުގެުގޮތުގައިުފާހަގަކުރަމުންނެވެ ވާހަކަދެއްކުމުގުެުުމިުދުވަސްުޅެންވެރީންގެުދުވަހުގެުގޮތުގައި
ޖަނަވަރ15ުުީުއިތުރަށްުދިވެހިުޅެންވެރިކަމަށްވެސްުވަރަށްުބޮޑަށްުޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާުބޭފުޅެއްކަމަށްވާުއަލްއުސްތާޛުުއިބްރާހީމްުޝިހާބުު

ުގޮތުންނެވ1988ުެ ުގެނައުމުގެ ުހަނދާނަށް ުދުވަސް ުދަތުރުކުރެއްވި ުޢާލަމަށް ުދެމިއޮތުމުގެ ުގައި .ު ުމައިގަނޑުުުމިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ
ުއަދަބުގެު ުބަހުގެ ުހޭލުންތެރިކުރުވައި ުވަޒަންކުރުމާއިުދިވެހިޅެންވެރިކަމަށްުދިވެހިން ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުލޯބުިުމަޤުޞަދަކީުދިވެހިުޅެންވެރީންގެ

ު.ުއާލާކޮށްުދިރުވުމެވެ

އެއީުމިުރަށަކީުއަލްފާޟިލުްު.ުއެވެއަތޮޅުުއިނގުރައިދޫގަ.ުށްުރ26ުނ24ުުްމިުދުވަސްުމިުއަހަރުުފާހަގަުކުރަނީުޖަނަވަރީު
ވަނ30ުަުމިުގޮތުންުުމިުއަހަރުުމިުފާހަގަކުރެވެނީު.ުގެުއުފަންުރަށްުކަމުގައިުވާތީއެވެ(ުއެދުރުބޭު)އަލްމަރުޙޫމްުޔޫސުފުުމުޙައްމަދުުފުޅުު

ު.ުޅެންވެރީންގެުދުވަހެވެު

ުރ ުދުވަސް ު.މި ުޚާއްޞަ ުޓަކައި ުކުރުމަށް ުފާހަގަ ުހަމަޖެހިފައުިުއިނގުރައިދޫގައި ުބޭއްވުމަށްވަނީ ުއިނގުރައިދޫގައި ޙަރަކާތްތަކެއް
އޭގެުތެރޭގައި،ުއިނގުރައިދޫުދާއިރާއަށްުޚާއްޞަކޮށްގެންުބާއްވާުއިސްކޫލްުކުދިންގެުޅެންުކޯހަކާއިުބޮޑެތިުމީހުންގެުޅެންކޯހަކާއުިު.ުވެއެވެ

ުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސްުހިމެނެއެވެއަތޮޅަށްުހުޅުވައިލައިގެންުބާއްވާުސަރުކާރުުމުވައްޒަފުންގެުދިވެު.މުޅިުރ .ުހިބަސް
ވެރީންގުެުއަދިުހަމަުމިއާއެކު،ުއިނގުރައިދޫުދާއިރާގެުއިސްކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުހުޅުވައިލައިގެންުބާއްވާުުޅެންމާފާނުުމުބާރާތަކާއިުުޅެން



61 

 

ވަނަުދުވަހުގ2019ުުެުޖަނަވަރ25ުުީުގެުރަސްމީުޖަލްސާުބޭއްވިފައިވަނުީުޅެންވެރިންގެުދުވަހުު.ުގުންޒަރަކާއިުރަސްމީުޖަލްސާވެސްުހިމެނެއެވެ
ު.ުށެވ00:00ުެނ21:00ުުް

ުޅެންވެރިކަމުގެުހުނަރުވެރިކަންުދަސްކޯށްދިނުމުގެުކޯސްު

ުދަސްކޮށްދުީު ުހުނަރު ުޅެންވެރިކަމުގެ ުއިތުރުކުރުމާއި ުޝައުޤު ުލޯތްބާއި ުއޮންނަ ުޅެންވެރިކަމަށް ުދިވެހި ުހިތްތަކުގައި އާއްމުންގެ
ުު.ށްުއިނގުރައިދޫުސްކޫލްގައެވ22ުެނ20ުުްމިކޯސްުބޭއްވުނީުޖަނަވަރީު.ުށަގެންނެވުމުގެުމަޤްޞަދުގައިުކުރިއަށްގެންދެވުނުުކޯހެކެވެއަ

ުދަސްކޮށްދުީު ުހުނަރު ުޅެންވެރިކަމުގެ ުއިތުރުކުރުމާއި ުލޯތްބާއިުޝައުޤު ުއޮންނަ ުޅެންވެރިކަމަށް ުދިވެހި ުހިތްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ
މިކޯސްުބޭއްވުނީުޖަނަވަރުީުު.މިުނަމުގައިުކުރިއަށްގެންދެވުނުުކޯހެކެވެު"ޅެންވެރިކަމުގެުއަލިުމުޅިުރާއްޖެއަށް"މަޤްޞަދުގައުިުުުއަށަގެންނެވުމުގެ

ުު.ށްުއިނގުރައިދޫުސްކޫލްގައެވ22ުެނ20ުުް

ުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސްު

މިުމަސައްކަތުުު.ުުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކުރުުމުއްދަތުގެުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުމެކެވެުމިއީުުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންު
މުިު.ުުމިުޝިޢާރުގެުދަށުންނެވެ!ުއަދިުލިޔާށެވެު!ުކުށެއްނެތްުސާފުުދިވެހިބަހުންުވާހަކަދައްކާށެވެު"ބައްދަލުވުންުކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީު

މުއައްޒަފަކ2ުުުުމަސްއަކަތުުބައްދަުލުވުމުގައިުއަތޮޅުގެުކޮންމެުރަށަކުންުސަރުކާރުގެުމުއްސަސާތަކުން،ުކޮންމެުމުއައްސަސާއަކުންުމަދުވެގެނުްު
ހުގައުިުމިކޯު.ށްުއިނގުރައިދޫުސްކޫލްގައެވ23ުެނ20ުުްުމިމަސައްކަތުުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީުޖަނަވަރުީުު.ބައިވެރިކުރުމުގެުފުރުޞަތުުދެވުނެވެ

ު-ު:ކިޔަވައިދެވުނުުބައިތަކަކީު

 ލަފުޒުުވަކިކޮށްުލިޔުމުގެުއުސޫލުތައްު •
 ސުކުން،ުފިލިުބޭނުންކުރާނެުގޮތްުދަސްކޮށްދިނުންު •
 ބަދަލުވާުއަކުރުތައްު •
 ޢިބާރާތްކުރުންު •
 ލަފުޒުގެުއަޑުތަކާުއެއްގޮތަށްުތިކިޖަހަންުދަސްކުރުންު •
 ތުކުރުންުދިވެހިބަހުގެުހަމަތަކާއިުއުސޫލުތަކާުއެއްގޮތަށްުމުޢާމަލާު •
 ރަސްމީުސިޓީުލިޔާނެުގޮތްުއޮޅުންުފިލުވުންު •

ުޅެންމާފާނުުމުބާރާތްު

ު ުމުބާރާތަކީ ުގޮތުންުރ2019ުމި ުފާހަގަކުރުމުގެ ުއަހަރުގެުޅެންވެރީންގެުދުވަސް ުއުެު.ުވަނަ ުހިމެނޭގޮތުން ުއިނގުރައިދޫ އަތޮޅު
ުރަށުގެުއިސްކޫލުތަކަށްުހުޅުވައިލައިގެނުްުރަސް އިނގުރައިދުޫ، އިންނަމާދޫު، ބިތުގެުރަށްތައްުކަމުގައިވާުކިނޮޅަސް،ުފައިނުު، މާދޫުމިުފަސް

ުމުބާރާތެވެ ުޅެންމާފާނު ުބާއްވާ ުރ. ުމުބާރާތަކީ، ުމުބާރާތެކެވެ.މި ުބޭއްވޭ ުގޮތަށް ުބައިވެރިވެވޭ ުއިސްކޫލްތަކަށް ުދާއިރާގެ ުއިނގުރައިދޫ މުިު.
ު 3ުުމުބާރާތުގައި ުބައިވެރިވިއެވ30ުެއިސްކޫލަކުން ުބައިވެރިވި.ުކުއްޖަކު ުބެހެއްޓުިު.ުއެވެމުބާރާތުގެ ުޅެންމާފާނުތައް ުހުށަހެޅި ުމުބާރާތައް މި
ުު.ނަތީޖާުފާޅުކޮށްުއިނާމްުދިނީުޅެންވެރީންގެުގުންޒަރުގައެވެ.ުގައެވެ"ުއެދުރުބޭުހަވީރުު"ުއާންމުކުރީު

ު"އެދުރުބެުހަވީރުު" 4.2.9.2
އިނގުރައިދޫގުެުު.ވަނަުދުވަހުުއިނގުރައިދޫުސްކޫލްގެުހޯލްގައެވ2019ުެޖަނަވަރ24ުުީުއެދުރުބެގެުހަވީރުގެުނަމުގައިުހަވީރެއްުބޭއްވުނުީު

ުފެނިގެންދިޔައެވެ ުހަވީރުން ުމި ުހުނަރު ުޅެންވެރިކަމުގެ ު ުބޭފުޅުންގެ ުއުމުރުފުރައެއްގެ ުހުރިހާ ުއިނގުރައިދޫގުެު. ު ުމިއާއެކު ުހަމަ އަދި
ުުު.ރިކަމާއިުފަންނުވެރިކަންުވެސްުމިުމާޙައުލުންުފެނިގެންދިޔައެވެމަސައްކަތްތެ
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ު"ގުންޒަރުު" 4.2.9.3
ުު:އެއީ.ުބައެއްުހިމަނާފައިވާނެއެވ3ުެމިުގުންޒަރުގައިު.ުގައެވ2019ުެޖަނަވަރ24ުުީމިުގުންޒަރުުބޭއްވިފައިވަނީު •
އްޒަފުންގެުދިވެހިބަހުގެުކޯހުގެުސެޓްފިކެޓުްުޅެންވެރިންގެުދުވަހާގުޅިގެންުއިނގުރައިދޫގައިުހިންގިުޅެންުކޯސްތަކާއިުސަރުކާރުުމުއަ •

 ު.ދިނުމާއިުޅެންމާފާނުުމުބާރާތުގެުވަނަތަކަށްުސެޓްފިކެޓްުދިނުން
ުު.ޅެންވެރިންގެުދުވަހުުމާލޭގައިުހިންގިުހަރަކާތުގެުއިނާމާއިުސެޓްފިކެޓްުދިނުން •
 "ުޅެންވެރިކަމުގެުސްޓޭޖްުހަރަކާތްއަތޮޅުގެުޅެންވެރިންނާުގުޅިގެންުހިންގާު.މާލޭންުވަޑައިގަންނަވާުޅެންވެރިންނާއިުރ •

ުމަސައްކަތްތަކަމާއިުހުނަރުުދައްކުވައިދޭުހަވީރުު 4.2.9.4
ުބޭއްވިފައިވަނުީު ުހަވީރު ުދުވަހ2019ުުުޖަނަވަރ25ުުީުމި ުހުކުރު ުބަނދަރުުސަރަޙައްދުގައެވ18:00ުެނ16:15ުުްުވީ ުއިނގުރައިދޫ ުު.ށް

ުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަސްު 4.2.9.5
ުގޮތު ުދުވަހުގެ ުތާރީޚު ުޤައުމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުފެބްރުއަރީ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ27ުުާުގައި ުހުއްދަ ުފާހަގަކުރުމުގެ ުދުވަސް ވަނަ

މިުދުވަސްުނިސްބަތްކުރެވިފައިުވަނީުއަލްޤާޟީުޙަސަންުތާޖުއްދީނުުދުނިޔެުދޫކުރެއްވިުދުވަސުްު.ުވަނަުއަހަރުުދެއްވިއެވ2016ެއޮފީހުގެު
ފާހަގަުކުރުމުގެުއެންމެުމުހިންމުުމަޤުޞަދަކީުތާރީޚާއިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައާއުިުމިުދުވަސްު.ުއަށެވ1727ުެފެބްރުއަރ27ުުީކަމުގައިވާު

ުު.ޤައުމިއްޔަތަށްުޙުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތަންުދަންނަުޖީލެއްުބިނާކުރުމެވެ

2019ުު ުފެބުރުވަރީ ުއަހަރު ުދުވަހެވ27ެވަނަ ުތާރީޚު ުޤައުމީ ުދެވަނަ ުފާހަގަކުރެވުނީ ުދުވަހު ުވަނަ ުފާހަގަކުރުމުގުެު. ުދުވަސް މި
މިޖަލްސާގެުޝަރަފްވެރިުމެހެމާނަކުީުު.ވަނަުދުވަހުގެުރޭުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓީގެުޖަލްސާކުރާުމާލަމުގައިުޖަލްސާއެއްުބޭއްވުނެވ27ެގޮތުނުްު

މިުޖަލްސާއަށްުމާލޭގެުްޕރައިމެރީުސްކޫލްތައްުފިޔަވައިުހުރިހާުސްކޫލުްުު.އަމީނެވެهللاުމިނިސްޓަރުއޮފްުހެލްތުުއޮނަރަބްލްުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު
ުު.ދަރުސާުއަދިުޔުނިވަރސިޓީތަކަށްުދައުވަތުުދެވުނެވެމަ

ުހުރަވީުދުވަސްު 4.2.9.6
ުބާއްވުާު ުގުޅިގެން ުއެކެޑަމީއާ ުދިވެހިބަހުގެ ުގޮތުން ުފާހަގަކުރުމުގެ ުދުވަސް ުހުރަވީ ުފަރާތުން ުއެފެއާޒްގެ ުހޯމް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

މިުތިންުދުވަހ17ުުުުއަދ16ުުިުޖަނަވަރ10ު،2019ުުީުުުޑިސެންބަރ2018ުުޙަރަކާތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިމުގެުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތަކެއުްު
މިުބައްދަލުވުމުގައިުއެކެޑަމީގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެވަޑައިގަތީުތާރީޚުުބައިގެުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުު.ުށްުބޭއްވުނެވ11:00ެނ10:00ުް

އަށްުގެންދަވާުހުރަވީުބަހުސްގެުކަންތައްތަކުގައުިުމިުބައްދަލުވުމުގައިުއެކެޑަމީގެުފަރާތުންުމިނިސްޓްރީންުކުރި.ުއަލްފާޟިލާުޝަހުމާުޢަލީއެވެ
ުދެއްވު ުމަޢުލޫމާތު ުގުޅޭ ުދުވަހާ ުހުރަވީ ުއަދި ުދިނުމަށް ުތައްޔާރުކޮށް ުލީފްލެޓެއް ުގޮތުން ުގުޅޭ ުދުވަހާ ުދިނުމަށާއި،ުހުރަވީ މަށުްުއެއްބާރުލުން

ުު.މުނެވެއަށްުވަޑައިގަންނަވާުބޭފުޅުންގެުލިސްޓެއްުތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށްުނިން.އެމް.އެސް.ީޕ

ު ުކުރ28ުުާުހަމައެހެންމެ ުޖަލްސާ ުއެފެއާޒްގެ ުހޯމް ުމިނިސްޓަރުއޮފް ުޓީމާ ުދެ ުގެންދާ ުކުރިއަށް ުބަހުސް ުހުރަވީ ޖަނަވަރީގައި
މިުބައްދަލުވުމުގައިުއެކެޑަމީގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުއެކެޑަމީގެުރައީސްުއަލްފާޟިލުްު.ުމާލަމުގައިުބައްދަލުކުރުންުވެސްުއޮތެވެ

ުޢަލީއެވެއަޝްރަ ުޝަހުމާ ުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލާ ުއެސިސްޓެންޓް ުފަރާތުން ުބައިގެ ުތާރީޚު ުޢަލީއާއި ުފް ުޓީމުގުެު. ުދެ ުބައްދަލުވުމުގައި މި
ު.ުފަރާތުންުބަހުސްކުރާނޭުމައުޟޫޢުއެއްުކަނޑައެޅުމަށްުމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

ުދިެވހިބަހުެގުއެެކޑަމީެގުުމަވްއަޒފުންެގުރަޖިސްޓްރީ 4.3
 މުވައްޒަފުންުވަޒީފާުދެއްވުިު

ުމަޤާމްުވަޒީފާުދެއްވިުތާރީޚްުުޗިޓުުނަންބަރުުުމުވައްޒަފުުު#

ުއެސިސްޓެންޓްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ 2019މާރިޗCSC/2019/00513ު28ުުުުމާހިދާުޢަބްދުއްސައްތާރ1ުުު
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ުއެސިސްޓެންޓްުުއޮފީސ2019ުްޖުލައCSC/2019/01414 10ުުިުމަރްޔަމްުނިހާޔ2ުުާ

ުއެސިސްޓެންޓްުްޕލޭނިންގުއޮފިސަުރ2019ުުމެއCSC/2019/00914 15ުިުސައުދަތުުުފާޠިމަތ3ުު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުގ2019ުުޖޫނCSC/2019/01131 17ުްުއާމިނަތުުޞަފ4ުުާ

ުއެސިސްޓެންޓްުްޕލޭނިންގުއޮފިސަުރ2019ުުޖޫނCSC/2019/01132 17ުްުޙުސައިންުއަރީބ5ުު

ުއެސިސްޓެންޓްުުއޮފީސ2019ުްުއޮކްޓޫބަރCSC/2019/02573 23ުުުރަޝީދާުުއާމިނަތ6ުު

ުއޮފިސަުރުރިސޯސްުހިއުމަނ2019ުްުއޮގަސްޓCSC/2019/01875 21ުުްުޙައްވާުނާފިޛ7ުުާ

ުޑިރެކްޓުަރ2019ުުޑިސެންބަރCSC/2018/00014 18ުުުޢަލީުުޝަހުމ8ުާ
ު

 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު

ުކުރެއްވުިުުނަންބަރުުޗިޓުުުުމުވައްޒަފުުު# ުއިންވަކި ވަޒީފާ
ުތާރީޚްު

ުވަކިުކުރެއްވިުސަބަބުުުމަޤާމްު

ުއަިމއްލައަށް ޑިރެކްޓަރ 2019ުޖޫނCSC/2019/00682ު25ުްުަޢއްާބސާުުއާމިނަތ1ުު
ުއެިދަވަޑއިަގުތމުންު

ުއަިމއްލައަށްުެއސިސްޓެންޓްުުއޮފީސ2019ުްުޖުލައCSC/2019/00811 29ުިުއަޙްަމދުުުނިހާޔާުމަރްަޔމ2ުް

ުއެިދަވަޑއިަގުތމުންު

ު

ުދިެވހިބަހުެގުއެެކޑަމީންުސޮއިުކރެުވނުުފަހުމުނާމާު 4.4
• ު ުމާގިރި، ު)ހ. ުމުޙަންމަދު ުނަސީމާ ުނޢޢވ ުއާއި ުއެކެޑަމީ ުދިވެހިބަހުގެ ުއެއްބަސްވުމަކީ ުނަންބަރު:ުުމި ުކާޑު އައި.ޑީ.

A013013)ު ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްތަކެއް ުޙަވާލުކުރާ ުއެކެޑަމީން ުދިވެހިބަހުގެ ުދެމެދު ުމިުއެއްބަސްވުމެކެވެ.ުހެދުނުއާއި
ުޖުމުހޫރިއްޔާގެުުއަށެވެ.ުދިވެހިރާއްޖޭގ17ުެސްެޕޓެންބަރ2020ުުުނ17ުުްސެްޕޓެންބަރ2015ުުު،ުމުއްދަތަކީުުއެއްބަސްވުމުގެ

ުދަށުުވަނ115ުަުއަސާސީގެުުޤާނޫނުު ު)ޅ(ުގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމާއްދާގެ ުުުން ުފެށިގެންުުނ2019ުުްުޑިސެންބަރ8ުުުވަނީ
 ދެއްވާފައެވެު.ުމުޝީރުކަންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުމުޙަންމަދަށްުނަސީމާުނޢޢވ

ުނަންބަރު:ުު)ުޞާދިޤުުهللاޢަބްދުުުއަލްފާޟިލްުުއާއިުއެކެޑަމީުދިވެހިބަހުގެުުއެއްބަސްވުމަކީުުމި • ުކާޑު ހ.އާމުލީގެ،އައި.ޑީ
A042231)ުުހެދުނ ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްތަކެއް ުޙަވާލުކުރާ ުއެކެޑަމީން ުދިވެހިބަހުގެ ުދެމެދު ުމިުއެއްބަސްވުމެކެވެ.ުއާއި
2015ުުު،މުއްދަތަކީުުއެއްބަސްވުމުގެ ުޖުމުހޫރިއްޔާގެުުއަށެވެ.ުދިވެހިރާއްޖޭގ17ުުެސެޕްޓެންބަރ2020ުުުނ17ުުްސެްޕޓެންބަރު

ު)ޅ(ގެުދަށުންުވަނ115ަުއަސާސީގެުނުޤާނޫ ުނޢޢުވުފެށިގެންުނ2019ުްުޑިސެންބަރ8ުުުވަނުީުުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުުމާއްދާގެ
 ދެއްވާފައެވެު.ުމުޝީރުކަންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުޞާދިޤަށްުهللاޢަބްދު

ުމުޙަ • ުއަލްފާޟިލް ުއާއި ުއެކެޑަމީ ުދިވެހިބަހުގެ ުއެއްބަސްވުމަކީ ުމަޑުލުމި ު)މ. ުވަޙީދު ުނަންބަރު:ުުުު،ންމަދު ުކާޑު އައި.ޑީ
A059268)ުިުުމ ުއެއްބަސްވުމެކެވެ. ުހެދުނު ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްތަކެއް ުޙަވާލުކުރާ ުއެކެޑަމީން ުދިވެހިބަހުގެ ުދެމެދު އާއި

ުމުއްދަތަކީ ު 01ުުުު،އެއްބަސްވުމުގެ 2016ުުސެްޕޓެންބަރު 01ުުއިން ުދިވެހިރ2019ާސެްޕޓެންބަރު ުނިޔަލަށެވެ. ުއްޖޭގެުގެ
ުފެށިގެންުުނ2019ުްުޑިސެންބަރ08ުުުވަނީުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުމާއްދާއިންުވަނ115ަުއަސާސީގެުޤާނޫނުުޖުމުހޫރިއްޔާގެ
 ދެއްވާފައެވެު.ުމުޝީރުކަންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުވަޙީދަށްުމުޙައްމަދުުއަލްފާޟިލް

ު
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ުބޭްއިވުބައްދަލުުވންތައްުދިެވހިބަހުެގުއެެކޑަމީންު 4.5

ުވެރިންގެުަބއްދަލުވުންު 4.5.1
ުހިމެނޭގޮތުނުްު ުރައީސް ުނައިބު ުއާއި ުއެކެޑަމީގެުއެކިުސެކްޝަންތަކުގެުވެރިންނާއިުއެކެޑަމީގެުރައީސް ުކޮމިޓީއަކީ މެނޭޖްމަންޓް

ުހަފްތާއަކ10ުުުުުޖުމުލުަު ުކޮމެޓީއަކީ ުމި ުކޮމެޓީއެކެވެ. ުބާއްވާ ުތިއްބަވައިގެން ުބާއްވ1ުުާބޭފުޅުން ުބައްދަލުވުމުގައުިުދުވަހު ުކޮމެޓީގެ ުމި ުކޮމެޓީއެކެވެ.
މަސައްކަތްތައްުރޭވުމާއިުމައްސަލަތަކަށްުޙައްލުުުުު،ހުރިުމައްސަލަތަކާއިުު،އެކެޑަމީގެުއެކިުސެކްޝަންތަކުގައިުކުރެވެމުންދާުމަސައްކަތްތަކާއި

ބައްދަލުވުންުވަނީުބާއްވައިފައެވެ.ުމިބައްދަލުވުންުބޭއްވެނީުކޮންމ36ުުެުވަނަުއަހަރުުމުޅިުޖުމުލ2019ުުަހޯދުމަށްުމަސައްކަތްކުރެވެއެވެ.ު
ުޖަހާއިރުއެވެ.09:00ުުުހަފުތާއެއްގެުހޯމަދުވަހުގެު

ުކޮމިޓީުމެންބަރުންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރުު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުއައްބާސާ

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުޑިރެކްޓުަރުފަޟީލާުމުޙައްމަދުުސަމީރުު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުޑިރެކްޓުަރުުޝަހުމާުޢަލީު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުފައުޒާން

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުމަރިޔަމްުނުސްރާު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުނާޒިމް

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުޢަޤީދާުޙަސަންު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛާު

ު

ުމިއަހަރުުނިންމުނުުމުހިންމުުކަންތައްތައް 

ު.އަލަށްުޗާުޕކުރެވުނުުފޮތްތަކުގެުއަގުުފާސްކުރެއްވިއެވެ •
ދުވަސްުވާުދުވަހުުލިޔުއްވާފައިވާުއާޓިކަލްތަކުގެުފޮތްުނެރުއްވުމަށ40ުުުްުމުޙައްމަދުުވަހީދުު)ނަދުވީ(ުއަވަހާރަވިތާުއަލްމަރުހޫމުު •

ު.ހަމަޖެހުނެވެ
ު.މީސްުމީޑިޔާގެުއެކައުންޓުތައްުބަލަހައްޓަވާނެުމުވައްޒަފަކީުއެޑްމިންުއޮފިސަރުޙުސައިންުހިޒާމުކަމަށްުކަނޑައެޅުނެވެ •
ންުދަފްތަރެއްުއެކުލަވައިލުމަށްފަހުުމިުރޮނގުންުޚިދުމަތްުކުރައްވާފައިުތިއްބެވިުބޭފުޅުންގެުއަގުުުތާރީޚުުދުވަހާުގުޅުވައިގެ •

ު.ވަޒަންކޮށްުއެުޖަލްސާގައިުފާހަގަުކުރެވޭނެުގޮތެއްުހަމަޖެއްސުމަށްުއެކެޑަމީގެުރައީސްުވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ޔުމަށްުއެކުލަވައިލެވުނުުނަންތަކުގެުލިސްޓުުްޕރެޒެންޓޭޝަނެއްގުެުމިނިސްޓްރީތަކަށްުކިުުުު،މިނިސްޓްރީގައިުއޮންނަުއެސް.ުއެމް.ޓީުއަށް •

ވުެުގޮތަށްުހުށައަޅުއްވައިުދެއްވާގޮތަށްުހަމަޖެހުނެވެ.ުއަދިުމިުބައްދަލުވުމުގައިުހަމްދޫނުުޙަމީދާއިުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމުުބައިވެރިު
ު.ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށްުހަމަޖެހުނެވެ

• " ު ުބޮޑު ުތާރީޚުގެ ުއެޕޮއިންޓްމަންޓެއުްުދިވެހިބަހާއި ުޕޮލިސްއަށް ުއޮފް ުކޮމިޝަނާ ުހޯދުމަށް ުލާންޗު ުްޕލިސް ުކުރުމަށް "ު ދަތުރު
ު .ހަމަޖައްސަވައިުދެއްވުމަށްުއެކެޑަމީގެުރައީސްުއެދިވަޑައިގަތެވެ

ު.ވެވާހަކަުދެއްކުމުގެުޒޯނުުމުބާރާތްުމިއަހަރުންުފެށިގެންުކުރިއަށްުގެންދާގޮތަށްުމިއަދުގެުބައްދަލުވުމުންުނިންމެވިއެ •
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ު.އޮފީހުންުނެރޭުޝިޢާރުތައްުއޮފީހުގެުހުރިހާުސެކްޝަނުންުފޮނުއްވާުލިޔެުކިޔުންތަކުގައިުޖަހާގޮތަށްުހަމަޖެހުނެވެ •
200ުުކީޮޕުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިޔުކޭޝަނުންުބިލްުދައްކާގޮތަށްުޗާުޕުކުރެވޭއިރުުމިއަށްުއިތުރ2000ުުުުރިވާޔަތުުމޫސާުވަޒުލޭޚާގެު •

ު ކޮީޕުއެކެޑަމީގެުފޮތ200ުުްުކޮީޕުއަކީުއެކެޑަމީއަށްުލިބޭުފައިދާގެުގޮތުގައިުހަމަޖެހުނެވެ.ުމ200ުުިއިތުރުވާުކޮީޕުއިތުރުކޮށްުމި
ު .ފިހާރައިންުވިއްކަމުންުދާނީުކުރިންވެސްުއެކެޑަމީގެުފޮތްުފިހާރައިންުވިއްކަމުންުދިޔަުއަގުގައެވެ

ު .އަހަރުުދުވަސްވަންދެންުޖެހުމަށްުނިންމުނެވ1ުެއެކިުދުވަސްތަކާއިުގުޅިގެންުއެކެޑަމީންުކަނޑައަޅާުޝިޢާރުތައްު •
ު.ތާރީޚުުކުއިޒުގައިުބައިވެރިވިުހުރިހާުދަރިވަރުންނަށްވެސްުސެޓްފިކެޓްުދޭގޮތަށްުހަމަޖެހުނެވެ •
 .ރުފިޔާކަމަށްުކަނޑައެޅުނެވ75ުެުު/-މޯފޮލޮޖީގެުފޮތުގެުއަގަކުީު •

ުޤަވާޢިދުުކޮމިޓީު 4.5.2
ހެދުމާުުކުރިންުހަދައިފައިވާުދިވެހިުބަހުގެުގަވާއިދުތަށްުބަލައިުއެުގަވާއިދުުުުގަވާއިދުުކޮމިޓީއަކީުުދިވެހިުބަހުގެުގަވާއިދުތައްު

ުއަދިުބަހުގެުއެކިުއެކިުކަންކަމުގައިުކަންތައްކުރަންުވާގޮތުގެުލަފާުދިނުމަށްު ވަނ2014ުުަުތަކަށްުގެންނަންުޖެހޭުއިސްލާހުތަށްުގެނައުމާ
ުމަޤްޞަ ުކޮމިޓީއެކެވެ.ުުމިކޮމިޓީގެ ުއުފައްދައިފައިވާ ުބަދަލުތައުްުއަހަރު ުއަންނަ ުބަހަށް ުުޒަމާނައެކު ުހެދުމާ ުފޮތްތައް ުގަވާއިދު ުބަހުގެ ދަކީ

އަށްުބާއްވަމުންުއަންނަުކޮމިޓީއެކެވެ.12:00ުުުުއިނ10:30ުުުްުބަލައިުދިރާސާުކުރުމެވެ.ުގަވާއިދުުކޮމިޓީއަކީުުކޮންމެުހަފްތާއަކުުބުދަދުވަހުުު
މެންބަރުންނެވެ.ުމިުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުމަކަށްުކޮންމެުމެންބަރަކަށ14ުުުްުންނަވަނުީުވަނަުއަހަރުުގަވާއިދުުކޮމިޓީގައިުހިމެނިުވަޑައިުގ2019ުުުަ
ވަނަުއަހަރުުގަވާއިދުުކޮމިޓީއަށްުމެންބަރަކ2019ުުުުުރުފިޔާއެވެ.250ުުުުރުފިޔާުވަނީުކަޑައަޅާފައެވެ.ުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވާުބޭފުޅަކަށ200ުުުްު

ވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުުގަވާއިދ6ުުުުވަނަުއަހަރުުުނޮވެނަބަރ2019ުުުއެވެ.ުުުވަނީުލައްވައިފައެވެ.ުއެއީުއަލްފާޟިލާުޒާހިޔާުޒަރީރު
ބައްދަލުވުންުވަނީުބޭއްވިފައެވެ.ުމިއަހަރުގެުގަވައިދުުކޮމިޓީންުުކުރިއަށްުގެންދިޔައީުނަމުގެުބައިގެުމަސައްކަތެވެ.ުމިުބައ40ުުިކޮމިޓީގެު

ރީލްގައިުވަނީުއާންމުކޮށްފައެވެ.ުއޭގެުއިތުރުންުކުރިޔަށްުގެންދިޔަމަސައްކަތަކީުުުއެްޕ14ުުގެުމަސައްކަތްުނިންމައިުކުޑަުފޮތެއްގެުސިފައިގައުިު
ު.ބަހުގެުގަވާއިދުގެުބައިގެުތެރެއިންުކަމުގެުސިފަުމިބައިުނިންމުމުގެުމަސައްކަތެވެ

ުއެކެޑަމީގެުމެންަބރުންގެުަބއްދަލުުވން 4.5.3
ު ުޤާނޫނު ުއިސްކަންދިނުމުގެ 9/2011ުދިވެހިބަހަށް ުމާއްދާގައ10ުިގެ ުއެކެޑަމީއަށުްުވަނަ ުދިވެހިބަހުގެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ވާ

ު ުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ުހެނދުނ5ުުުުުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ުދުވަހުގެ ުއަންގާރަ ުހަފުތާއެއްގެ ުކޮންމެ ުބާއްވަނީ ުބައްދަލުވުން މެންބަރުންގެ
ުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.29ުުގައެވެ.ުއެކެޑަމީގެުދެވަނަުދައުރުގައ10:00ުި

ުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީު

ުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރުު

ުުުުނަސީމްުهللاުއިޔާޒުުޖާދު

ުުުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމްުުުުުުު

ުުުުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިންު
ު

ު:މިބައްދަލުވުމުގައިުނިންމުނުުމުހިންމުުކަންކަމުގެުތެރޭގައިު

ުވަޑައިގެން • ުއެކެޑަމީއަށް ުބޭފުޅެއް ުއަރިސް ުއޭނާގެ ުމުޝީރާއި ުޚާއްސަ ުލަފާއަރުވާ ުމިނިސްޓަރަށް ުއިސްލާމިކް ބޯޑުގުެު އޮމާންގެ
ު .މެމްބަރުންނާއިުބައްދަލުުކުރެއްވުން
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• ު ުކަލްޗަރުއެންޑް ުއާޓްސް ުބައްދަލުވުމުގައުިުމިނިސްޓަރުއޮފް ުމެންބަރުންގެ ުބޯޑު ުއެކެޑަމީގެ ުމައުމޫން ުޔުމްނާ ުއަލްފާޟިލާ ހެރިޓޭޖް
ުއެކެޑަމީުހިންގުމުގައިުހުރިުދަތިތައްުބައްލަވާލެއްވުންުުު،ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

ުހަމަޖެއްސެވުންުުުގަވާއިދުުކޮމެޓީއަށްުދިރާސީުމަސައްކަތްުކުރާނެުއެކެޑަމީގެުމުވައްޒަފެއްގެުގޮތުގައިުމުޙައްމަދުުފައުޒާން •
ު ސަރުކާރުގެުތަންތަނުގައިުހުރިުނަންުބޯޑުތައްުދިވެހިބަހުންުގެނައުމަށްުއެތަންތަނަށްުސިޓީުފޮނުވައިގެންުޖަވާބުުހޯދުންު •
ުމިނިސްޓްރީއާ • ުމަޝްވަރާުުުު،އެޑިޔުކޭޝަން ުބެހޭުގޮތުން ުފާހަގަކުރުމާ ުދުވަސްތައް ުފާހަގަކުރާ ުބައިވެރިކޮށްގެން ުއިސްކޫލުކުދިން ުުބައްދަލުކޮށް

ުކުރެއްވުންު
"ދުވަހާުގުޅޭުޝިޢާރު"ުމިުކަންކަނުްުުުު،"ޔުނެސްކޯގެުޚިތާބު"ު،"އެކެޑަމީުމެސެޖް"ު،މާދަރީުބަހުގެުދުވަހާުގުޅިގެންު"އަދަބީުމަހާުސަމާ" •

ުކުރަންުނިންމުންު
ުގައުމީުތާރީޚްުދުވަހުގެުހަރަކާތްތައްުނިންމެވުންު •
ުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުދިވެހިބަހުގެުޤައުމީުސިޔާސަތުގެުފުރަތަމަުދެލިުކޮީޕުއިސްލާޙްު •
ުނ.ުއަދަބީުޢީދުގެުނަމާއިުއަދިުހަރަކާތްތަކާއިުދެވޭނެުއިނާމާމެދުުގޮތެއްުނިންމެވުންު •
ުުދައުލަތުންުހިންގާުބޮޑެތިުމަޝްރޫޢުުތަކުގައިުދިވެހިބަހުންުބޭނުންކުރާނެުދިވެހިުލަފުޒެއްުނެތްނަމަުއެކެޑަމީންުއެތަނަކަށްުގުޅައިގެންު •

ުންނެވުމަށްުނިންމެވުންުދިވެހިބަހެއްުބޭނުންކުރުމަށްުދެ
ުބަސްކޮމެޓީންުރަދީފުުއިސްލާހުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުފެށުމަށްުނިންމެވުންު •
ުދިވެހިުފަރުމާުފޮންޓްުގޫގްލްސްގައިުރަޖިސްޓްރީުކުރުމާުބެހޭުގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރެއްވުންު •
ުބޭފުޅެއްުހިމެނޭުކޮމިޓީއެއްުއެކުލަވާލުމަށްުނިންމެވުނ5ުުްހެރިޓޭޖްުބިލާބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުގުޅުންހުރިުދާއިރާތަކުންު •
ު ވަނަުއަހަރުުއެްޕރީލްުމަހުގެުފަތްތޫރައިންުފެށިގެންުކުރީގެުސައިޒަށްުކުޑަކުރުމަށްުނިންމެވުންު 2017 •
ުރުމަށްުނިންމުންުއެކެޑަމީގެުލައިބްރަރީގައިުކުޑަކުޑަުކޯނާއެއްުތައްޔާރުުކުރުމަށްުތައްޔާރުުކުުު،އައްލާމާުއިޤްބާލުގެުނަންފުޅުގައި •
ރުފިޔާުއާުދެމެދުގެުއަގެއ1000.00ުްުރުފިޔާުއާއ250.00ުިއިއުލާންުކުރެވިގެންުބޭއްވުނުުކޯސްތަކަށްުކޮންމެުބައިވެރިއެއްގެުއަތުންު •

 ރ.ުދެއްވާުގޮތަށްުނިންމުނ200.00ުްނަގާގޮތަށްުއަދިުޓީޗަރަށުްު
 

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނިގުަޚރަދު 4.6
ުލިބުނުުއާމްދަނީު

ު ޢަދަދުުުކުރެވުނުުުޚަރަދުުުތަފްޞީލްު

60426.88ުުފޮތްވިއްކައިގެންުުއެކެޑަމީގެ

09.00ުުހައްދައިގެންުުފޮޓޯކޮީޕުލައިބްރަރީން

60435.88ުުޖުމްލަ
 

 ހިނގިުޚަރަދުު

ު ޢަދަދުުުކުރެވުނުުުޚަރަދުުުތަފްޞީލްު

6600804.64ުުޚަރަދުުުހިނގާުމުވައްޒަފުންނަށް

2868836.14ުުއުޖޫރަުމުސާރައާއި

1203521.24ުުެޕންޝަންުުއަދިުުއެލަވަންސްުުދޭުމުވައްޒަފުންނަށް
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365079.11ުުުޚަރަދުުުކުރުމުގެުދަތުރުފަތުރުު

219320.46ުުުއަގުުުތަކެތީގެުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގެުއޮފީސް

138714.14ުުޚަރަދުުުބެލެހެއްޓުމުގެުުކުރުމާއިުމަރާމާތު

347818.70ުުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް
ު

ުވަނަުއަހަރުުބޭއްވުނުުމުހިންމުުޙަރަކާތްތަކަށްުހިނގާފައިވާުޚަރަދުގެުތަފްސީލ2019ުު

ު ޢަދަދުުުކުރެވުނުުުޚަރަދުުުތަފްޞީލްުު

 ރުފިޔ269621.1ުާުދުވަސްުޅެންވެރީންގ1ުެ

ުރުފިޔ25008.55ުާުރަސްމިއްޔާތުުނެރުމުގެުފޮތްުފާޑުކިޔުންުއަދަބ2ުީ

ުރުފިޔ126739.73ުުާުދުވަސްުބަހުގެުމާދަރ3ުީ

ުރުފިޔ28064.00ުުާުޖަލްސާުދުވަހުގެުތާރީޚ4ުް

ުރުފިޔ97216.9ުާުކުއިޒްުުދުވަހުގެުތާރީޚ5ުް

ުރުފިޔ153352.68ުާުމުބާރާތްުުވާހަކަދެއްކުމުގ6ުެ

ުރުފިޔ75611.19ުާުނަތީޖާުުކުއިޒްގެުތާރީޚ7ުް

 ރުފިޔ10952.65ުާުވޯކްޝޮްޕުުދުވަހުގެުލިޔުންތެރީންގ8ުުެ

 ރުފިޔ426042.21ުާުޢީދުުުއަދަބ9ުީ

ުމުބާރާތުގެުުއަތުލިޔުމުގެުއަދިުލިޔުންުމަޒުމޫނުު،ލިޔުންުއޮފީސވާހަކ10ުަ
ުއަގުުުތަކެތީގެުހޯދާުބޭނުމަށްުހިންގުމުގެުުޖަލްސާުުނަތީޖާފާޅުކުރުމުގެ

ުުރުފިޔ67753.32ުުުާ

ުރުފިޔ52734.6ުުުާުޖަލްސާުުދުވަހުގެުުއިޤުބާލުުއައްލާމ11ުާ

ު
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ުދިެވހިާރއްޭޖެގުަޤއުމީުައރުޝީފުު .5
ުއަރުޝީފަކީުޤާނޫނުުނަމްބަރުުު ުޤައުމީ ުދަށުނ2011/16ުުުްުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުގެ ުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނު( ޖަނަވަރ19ުުުީު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަރުޝީފަކީ،ުއަމިއްލަުނަމުގައިުދަޢުވާުކުރުމާއުިުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފެއްދެވިުޤާނޫނީުމުއައްސަސާއެކެވެ.ު"ޤައުމ2012ުުުީ
ުދަޢުވާުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުުލިބިގެންވާ،ުވަކިުސިއްކައެއްުއޮންނަ،ުމިނިވަންުޤާނޫނީުޝަޚްޞެކެވެ.ު"

ު ުވުޒާރާއަކީ ުބަލަހައްޓަވާ ުކަންކަން ުއަރުޝީފުގެ 28ުުޤައުމީ ުއޮފ2014ުުްުއޭްޕރީލް ުމިނިސްޓްރީ ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ވަނަ
ވަނ2018ުުުަުނޮވެމްބަރ17ުުުުންޑްުޓްރެޜަރީުކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުހަމަޖައްސަވާފައިުއޮތްއޮތުންުބަދަލުކުރައްވައި،ުުފިނޭންސްުއެ

ުހެރިޓޭޖުުު ުއާރޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑް ުއޮފް ުއަކީ،ުމިނިސްޓްރީ ުވުޒާރާ ުބަލަހައްޓަވާ ުކަންކަން ުއަރުޝީފުގެ ުޤައުމީ ުފެށިގެން ތާރީޚުން
ުރިއްޔާުވަނީުހަމަޖައްސަވައިފައެވެު.ކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނު(ުގ2011/16ުުުެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީ،ުޤާނޫނުުނަންބަރުުު
ުރެކޯޑުތަކާުގުޅިގެންުކުރަންޖެހ6ުުޭ ުމަތިކޮށްފައިވާ،ުދައުލަތުގެުރެކޯޑުުބެލެހެއްޓުމާއި،ުއެ މަސައްކަތްތަކެވެ.ުު)ހައެއް(ުވަނަުމާއްދާއިން

ުވަނަުއަހަރުުމިުމުއައްސަސާގެުމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށްުއެއްވެސްުއުނިއިތުރެއްުއައިސްފައެއްުނުވެއެވެ.2019ުުުވޭތުވެދިޔަު

ުވިޜަންު

ުދިވެހިވަންތަކަންުދިރުވާުއާލާކޮށް،ުދިވެހިުފަތްފުއްތައްުއަބަދަށްުރައްކާތެރިވެފައިވުންު.

ުމިޝަންު

ުގެންގުޅެ ުމައުލޫމާތު ުޗާޓްތަކާއުިުުުރިކޯޑާއި ުފޮޓޯތަކާއި، ުބިނާކޮށް،ުޤައުމުގެުލިޔެކިޔުންތަކާއި، ުމިންގަނޑުތަކަށް ުބައިނަލްއަގުވާމީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ުރެކޯޑްތަކާއިުމައުލޫމާތުުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއި،ުމިުތަކެތިުލުއިފަސޭހަކަމާއެކުުބެލޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުން.

ު

ުތުޤައުމީުއަރުޝީފުެގުމަސްޢޫލިްއޔަ 5.1
ވަނަުމާއްދާއިންުޤައުމީުއަރުޝީފަށ6ުުުްު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނު(ުގ2011/16ުުުެުތިރީގައިުމިުވަނީުޤާނޫނުުނަންބަރުުު
ުކަނޑައަޅާފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.

ުއެންމެހައި .1 ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުއަރުޝީފުގައި ުޤައުމީ ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުއަރުޝީފުގެ ުޤައުމީ ުތަކެތުިުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުރައްކާތެރިކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުންު.

ުދިވެހިންނުާު .2 ުދިވެހިރާއްޖެއާއި ުނަމަވެސް ުނުހިމެނޭ،ުއެހެން ުދާއިރާގައި ުޤާނޫނުގެ ުއަރުޝީފުގެ ުޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުގުޅުންހުރިުއެންމެހައިުލިޔެކިޔުންތަކާއި،ުރިކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުުދިނުންު.

ުމަޤްޞަދުުު .3 ުޤާނޫނުގެ ުއެ ުއިތުރުންވެސް ުކަންކަމުގެ ުބަޔާންވެފައިވާ ުޤާނޫނުގައި ުއަރުޝީފުގެ ުޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުކޮބައިކަނުްު ުތަކެއްޗަކީ ުފަދަ ުފޮޓޯ ުރިކޯޑުތަކާއި، ުލިޔުންތަކާއި، ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުއަރުޝީފުގައި ުޤައުމީ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ުކަނޑައެޅުންު.
އްޓާުތަކެތިުބެހެއްޓިފައިވަނީ،ުރިކޯޑާއިުމަޢުލޫމާތުުގެންގުޅެުބެލެހެއްޓުމުގެުސިޔާސަތެއްގުެުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހަ .4

ދަށުންު)ބައިނަލްއަގުވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް(ު،ުކަނޑައެޅިފައިވާުމިންގަނޑަށް،ުރާއްޖޭގެުއިޤްތިޞާދީުޙާލަތުުު
ުތަންދޭ،ުއެންމެުޒަމާނީުގޮތަށާއިުފެންވަރުގައިތޯުބެލުންު.

ުުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުލުއިފަސޭހަކަމާއެކުުބެލޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ޤައުމީ .5
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ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެއްޗާމެދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވެރިކުރުވުން. .6
ުންު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުއެންމެުއެދެވޭުގޮތެއްގައިުރައްކާކުރެވޭނެުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާކުރު .7
ުޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރެވޭުތަކެތީގެުފިކުރީުމުދަލުގެުމިލްކުވެރިކަންުހޯދުން. .8
ުފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިތުރުުކޮޕީއެއްުހެދުންު. .9

ުލާފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުޝާއިޢުކުރުންު.ފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚި .10
ުދައުލަތުގުެު .11 ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުއަރުޝީފުގައި ުޤައުމީ ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުއަރުޝީފުގެ ުޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ުއުެު ުގޮތް ުބަލަހައްޓަންވާ ުހަވާލުކުރެވެންދެން ުއަރުޝީފާ ުޤައުމީ ުރިކޯޑުތައް ުެއންގުންު.މުއައްސަސާތަކުގެ ުމުއައްސަސާއަކަށް
ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިންޑެކްސާއިުފަސޭހަކަމާއެކުުއެފަދަުތަކެތިުބޭނުންކުރެވޭނެުގޮތުގެުއަތްމަތީު .12

ުފޮތްތަކާއި،ުލީފްލެޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކެތިުޝާއިޢުކުރުނުް.
ހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއެުރިކޯޑުތައްުނައްތާލަންޖެހޭުގޮތުްުދައުލަތުގެުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގެުތެރެއިންުނައްތާލަންޖެ .13

ުކަނޑައެޅުންު.
ުތަމްރީނުުު .14 ުބޭނުންވާ ުފަރާތްތަކަށް ުބަލަހައްޓާ ުތަކެތި ުފަދަ ުރިކޯޑު ުލިޔެކިޔުންތަކާއި ުމުއައްސަސާތަކުގައި ދައުލަތުގެ

ުފޯރުކޮށްދިނުންު.
15. ު ުއެދެވޭގޮތެއްގައި ުއެންމެ ުބޭނުން ުތަކެތީގެ ުބަހައްޓާ ުއަރުޝީފުގައި ުވަޞީލަތްތައްުޤައުމީ ުބޭނުންވާ ހިފުމަށްޓަކައި

ުހޯދައިުބެލެހެއްޓުންު.
ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުބޭނުންކުރާުފަރާތްތަކަށްުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލުންުފޯރުކޮށްދިނުންު. .16
ުނަންބަރުުު .17 ުޤާނޫނު ުއިތުރުންވެސް، ުކަންކަމުގެ ުބަޔާންކުރެވުނު ުޤައ2011/16ުުުމަތީގައި ުއަރުޝީފުގުެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީ

ުކުރަންޖެހުޭު ުގޮތުން ުއަދާކުރުމުގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުހަވާލުކުރެވިފައިވާ ުއަރުޝީފާ ުޤައުމީ ުމަޤްޞަދާއި ުގެ ޤާނޫނު(
 އެންމެހައިުކަންކަންުކުރުންު.

ު

ުއިދާރީުހިންުގން 5.2
ވަނަުމާއްދާގ7ުުެުނޫނުގެުޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގެވުމުގެުޒިންމާއާއިުމަްސއޫލިއްޔަތުތައްުއަދާކުރައްވަނީުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާ

ރަލްގުެުދަށުންުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާުއަންޔަންުކުރައްވާފައިވާުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުޢަޙުމަދެވެ.ުޑިރެކްޓަރުޖެނެު
ސެކްޝަނަކަށެވެ.ުއެއ2ުުީުންުބެއްލެވުމުގެުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުުއިދާރީގޮތުންުމިހާރުުހިނގަމުންދަނީުވަގުތީުއޮނިގަނޑުގައިވާުފަދައި

 ު"އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ުފައިނޭންސްުއެންޑްުއައި.ުޓީ."ުސެކްޝަނާއިުު"ރެކޯޑްުމެނޭޖްމެންޓްުސެކްޝަން"ުއެވެ.
ު
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ުދިެވހިރާއްޖޭެގުަޤއުމީުއަރުީޝފުެގުސެކްޝަންތަާކއިުޔުނިޓްަތކުެގުމަސަްއކަތްތައްު 5.4

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ުފައިނޭްނސްުއެންޑްުއައި.ޓީުސެކްޝަންު 5.4.1
އްޔަތުތައްުއަދުާުވަނަުމާއްދާއިންުޤައުމީުއަރުޝީފަށްުމަތިކޮށްފައިވާުމަސްޢޫލ6ުިދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެު •

 ު.ކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެންމެހައިުވަސީލަތްތައްުހޯދައިުއެކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން
 ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުއޮފީސްުހިންގުމާުގުޅޭުއެންމެހައިުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު •
• ު ުހޯދުމާއި ުމުވައްޒަފުން ުބޭނުންވާ ުމަސައްކަތްތަކަށް ުއަރުޝީފުގެ ުބެލެހެއްޓުމާއި،ުޤައުމީ ުހިންގައި ުކަންކަން އެމުވައްޒަފުންގެ

 ު.މުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްުކުރާނެުތަންތަނާއިުވަސީލަތްތައްުހޯދައިުބެލެހެއްޓުން
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުފައިސާގެުމަސައްކަތްތަކާއިުްޕރޮކިއުމެންޓާއިުމަރާމާތުގެުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު •
ުު.ރުޝީފުގެުއެޑްވައިޒަރީުބޯޑުގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެއްޓުންޤައުމީުއަ •
 ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭކަންކަންުޕްލޭންކުރުމާއިުމަޝްރޫޢުތައްުރޭވުމާއިުހިންގުން •
ތްތަކަށުްުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްުހިނގާުނުހިނގާގޮތްުބެލުމާއިުސެކްޝަންތަކުންުކުރަމުންދާުމަސައްކަ •

ުކަންކަނުްު ުކުރަންޖެހޭ ުފުރިހަމަ ުހަރުދަނާކުރުމަށް ުދައުރު ުމަސައްކަތުގެ ުމުވައްޒަފުންގެ ުދެއްކުމާއި ުމަގު ުދިނުމާއި އިރުޝާދު
 ުުދެނެގަތުމާއިުޚިދުމަތްތައްުދިނުމަށްުއައުގޮތްތައްުހޯދުމާއިުލުއިުފަސޭހަގޮތެއްގައިުއަވަހަށްުޚިދުމަތްުދެވޭނެުގޮތްތައްުޤާއިމްކުރުންު

މީުއަރުޝީފުންުދޭުޚިދުމަތްތައްުޤައުމީުއަދިުބައިނަލްުއަޤްވާމީުފެންވަރަށްުދިނުމަށްުބޭނުންވާުމިންގަނޑުތައްުދެނެގަތުމާއުިުޤައު •
ުޤާއިމްކުރުމާއިު ުވަސީލަތްތައް ުބޭނުންވާ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުތަޢާރަފްކުރުމާއި ުގޮތްތައް ުފޯރުކޮށްދެވޭނެ ުޚިދުމަތް އަގުހެޔޮކޮށް

ުމުވައްޒަ ުބައްޓަންކޮށުްުމަގުދެއްކުމާއި ުފެތޭގޮތަށް ުއުޞޫލުތަކަށް ުއަޚުލާޤުގެ ުރިވެތި ުމިންގަނޑުތައް ުސުލޫކުގެ ުއަޚްލާގާއި ފުންގެ
 ު.ހިންގައިުބެލެހެއްޓުން

މެނޭޖްމަންޓްުްޕރޮސީޖަރތަކާއިުއުޞޫލުތައްުއެކަށައެޅުމާއިުދާއިރާގެުސްޓްރެޓެޖީތައްުޙާސިލްކުރެވޭުމިންވަރުުއެނަލައިޒްކުރުމާއުިު •
ތްތަކާއިުގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުއޮޑިޓްތައްުކުރުމާއިުއެހީތެރިވުމާއިުސްޓޭންޑާރޑްތައްުހިފެހެއްޓުމަށްުކުރަންޖެހުޭުއޮފީހުގެުމަސައްކަ

 ު.މަސައްކަތްތައްުހިންގައިުވިލަރެސްުކުރުން
ކޮށްުޢާއްމުުހިންގުމުގެުދާއިރާއާއިުމުވައްޒަފުންގެުާޕރފޯމަންސްުރިވިއުކުރުމާއިުއެކަންކަންުހަރުދަނާުކުރެވޭނެުގޮތްތައްުތަޢާރަފްު •

ުފުރިހަމައަށުްު ުމުއްދަތުގައި ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުމަޢުލޫމާތު ުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ުފަރާތްތަކަށް ުކަމާބެހޭ ުއަދި ުމީޑިއާއާއި ފަރާތްތަކާއި
 ު.ފޯރުކޮށްދެވޭނެުއިންތިޒާމެއްުހަމަޖެއްސުމާއިުއެކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން

ުކުރިއެރުވުމަށްުމަގުދެއްކުމާއިުއެކަންކަންުކުރިއަރުވާނެުގޮތްތައްުހޯދައިުއޭގުެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުއައި.ޓީއާބެހޭުމަސައްކަތްތައް •
 ު.ބޭނުންުކުރެވޭނެުމަގުުތަނަވަސްކުރުމާއިުމިކަންކަމާއިގުޅޭުއެންމެހައިުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން

• ު ުބޭނުންވާ ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުގޮތަށް ުއެކަށީގެންވާ ުްޕރޮގްރާމްތައް ުބައިވެރިވުމާއުިުމަޝްރޫޢުތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި
 .ނެގޯޝިއޭޓްކުރުމާއިުއެގްރީމަންޓްކުރުމުގެުކަންތައްުހިންގައިުވިލަރެސްކުރުން

ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމަސައްކަތްތައްުފުޅާވަމުންދާުމިންވަރުުމުރާޖާކުރުމާއިުމަސައްކަތްތަކަށްުބޭނުންވާުއިންސާނީުވަސީލަތްތަކާއުިު •
 ު.އްުހޯދައިުމަސައްކަތްތައްުކުރެވޭނެުމާހައުލުުޤާއިމުުކުރުންމެޝިނަރީއާއިުއިކުއިޕްމެންޓްތަ

 .މުވައްޒަފުންގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއި،ުްޕރޮކިއުމެންޓްގެުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން •
ުއަޤުވާމީުސެމިނާރތަކާއުިު • ުބައިނަލް ުބައިވެރިވާ ުފަރާތުން ުއަރުޝީފުގެ ުފަރާތްތައުްުޤައުމީ ުބައިވެރިވާނެ ުކަންކަމުގައި ުފަދަ ވާރކްޝޮްޕ

 ު.ކަނޑައެޅުމާއިުއެފަދަުދަތުރުތަކުގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން
ުބެލެހެއްޓުން • ުހިންގައި ުކަންކަން ުދަތުރުފަތުގެ ުއެތެރޭގެ ުދަތުރުތަކާއިުރާއްޖޭގެ ުއަޤުވާމީ ުބައިނަލް ުކުރާ ުފަރާތުން ުއަރުޝީފުގެ  ު.ޤައުމީ
ުު.ންުސެކްޝަނަކާުހަވާލުކުރެވިފައިުނުވާުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންއޮފީހުގެުއެހެު •
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ޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުބަޖެޓްުއަހަރުންުއަހަރަށްުއެކުލަވައިުކަމާބެހޭުފަރާތްތަކަށްުހުށަހެޅުމާއިުދައުލަތުންުދެއްވުާު •
 ު.ުބޭނުންވާުމާލީުއެހީތެރިކަންުއެކިފަރާތްތަކަށްުހުށަހަޅައިގެންުހޯދުންބަޖެޓްގެުބޭރުންވެސްުޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގުމަށް

ުޤަވާޢިދުތަކާއެއްގޮތައުްު • ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުޤާނޫނާއި ުމާލިއްޔަތު ުމުއާމަލާތްތައް ުއެންމެހައި ުފައިސާގެ ުއަރުޝީފުގެ ޤައުމީ
 ު.ހިންގައިުބެލެހެއްޓުން

ުޚިދު • ުތަކެއްޗާއި ުލިބިގަންނަ ުއަރުޝީފުން ުޚަރަދުތައުްުޤައުމީ ުއެންމެހައި ުކުރަންޖެހޭ ުއަރުޝީފުން ުޤައުމީ ުދެއްކުމާއި ުފައިސާ މަތްތަކަށް
 ު.ހިންގައިުބެލެހެއްޓުން

 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުމުސާރަުދިނުމާއިުއެޑްވައިޒަރީުބޯޑްުމެމްބަރުންނަށްުދޭންޖެހޭުއެލެވަންސްުދިނުންު •
 ު.ރާތްތަކަށްުފޮނުވުންފައިސާގެުރިޯޕޓްތައްުހަދައިުފޮނުވަންޖެހޭުފަ •
ުތުޯު • ުޤަވާޢިދުތަކާއެއްގޮތައް ުޤާނޫނުތަކާއި ުހިންގަނީ ުމުއާމަލާތްތައް ުފައިސާގެ ުކުރުމާއި ުއޮޑިޓް ުއިންޓަރނަލް ުއަރުޝީފުގެ ޤައުމީ

 ު.ބަލައިުމޮނިޓަރކޮށްުބެލެހެއްޓުންު
 ު.އަދިުމިނޫނަސްުފައިސާއާއިުގުޅުންހުރިުއެންމެހައިުކަންކަންުކުރުން •
ުުުު.މުއައްސަސާތަކުގައިުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކެތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުުފޯރުކޮށްދިނުންދައުލަތުގުެު •
ު

ުރެކޯޑްުމެނޭޖްމަންޓްުސެކްޝަން 5.4.2
ކެތުިުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުއެންމެހައިުތ6ުުަދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެު •

 ު.ރައްކާތެރިުކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގައިުނުހިމެނޭ،ުއެހެންުނަމަވެސްުދިވެހިރާއްޖެއާއިުދިވެހިންނާުގުޅުންުހުރިުއެންމެހައިު •

 ު.ލިޔެކިޔުންތަކާއި،ުރެކޯޑްތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުދިނުން
ުޤަ • ުޙާޞިލުްުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަޤުޞަދު ުއެޤާނޫނުގެ ުއިތުރުންވެސް ުކަންކަމުގެ ުބަޔާންވެފައިވާ ުޤާނޫނުގައި ުއަރުޝީފުގެ އުމީ

ުތަކެއްޗަކީުކޮބައިކަންުކަނޑައެޅުން ުފަދަ ުބަހައްޓަންޖެހޭުލިޔެކިޔުންތަކާއި،ުރެކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯ  ކުރުމަށްޓަކައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގައި
ުބެ • ުތަކެތި ުބަހައްޓާ ުއަރުޝީފުގައި ުދަށުނުްުޤައުމީ ުސިޔާސަތެއްގެ ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުގެންގުޅެ ުމައުލޫމާތު ހެއްޓިފައިވަނީ،ުރެކޯޑާއި

ުއެންމުެު ުތަންދޭ، ުހާލަތު ުއިޤްތިޞާދީ ުރާއްޖޭގެ ުމިންގަނޑަށް ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބިނާކޮށް(، ުމިންގަނޑުތަކަށް )ބައިނަލްއަޤްވާމީ
 .ޒަމާނީުގޮތަށާއިުފެންވަރުގައިތޯުބެލުން

 .ހައްޓާުތަކެތިުލުއިފަސޭހަުކަމާއެކުުބެލޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުންޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަު •
 ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެއްޗާމެދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވެރިުކުރުވުން •
 .ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުއެންމެުއެދެވޭުގޮތެއްގައިުރައްކާކުރެވޭނެުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާުކުރުންު •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރެވޭުތަކެތީގެުފިކުރީުމުދަލުގެުމިލްކްވެރިކަންުހޯދުންު •
 ު.ފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުޝާއިޢުުކުރުން •
ުދަ • ުޤާނޫނުގެ ުއަރުޝީފުގެ ުޤައުމުީުޤައުމީ ުރެކޯޑުތައް ުމުއައްސަސާތަކުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުއަރުޝީފުގައި ުޤައުމީ ށުން

 ު.އަރުޝީފާުހަވާލުުކުރެވެންދެންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއެުމުއައްސަސާތަކަށްުއެންގުން
ވޭނެުގޮތުގެުއަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިންޑެކްސާއިުފަސޭހަކަމާއެކުުއެފަދަުތަކެތިުބޭނުންުކުރެ •

 ު.ލީފްލެޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކެތިުޝާއިޢުުކުރުން
ު
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ުއަހަރުތެރޭަގއިުހިނިގުޚާއްސަުކަންކަން 5.5

 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުަބދަލުކުރެއްވުން 5.5.1
ވަނަުއަހަރަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުހިންގުމަށްުބޮޑުުބަދަލެއްުއައިުއަހަރެކެވެ.ުމިގޮތުންުޤައުމ2019ުުުީުނިމިދިޔަު

ުމުޙައްމަދުުު ުއަލްފާޟިލް ުޖެނެރަލް ުޑިރެކްޓަރ ުހުންނެވި ުއުފެއްދެވީއްސުރެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުގޮތުގައި ުމުއައްސަސާއެއްގެ އަރުޝީފު
ުޝާތިރު،ުމިނިސްު ުމަޤާމަށް ުމިނިސްޓަރުކަމުގެ ުޑެޕިއުޓީ ުޓެކްނޮލޮޖީގެ ުއެންޑް ުކޮމިއުނިކޭޝަން،ުސައިންސް ުއޮފް ސެްޕޓެންބަރ22ުުުުޓްރީ

ގައިުބަދަލުކުރެއްވުނެވެ.ުއަދިުޤައުމީުއަރުޝީފުުވަގުތީުގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުސްޓޭޓ2019ުުްު
ުމުޙައްމަ ުހަވާލުކުރެވުނެވެ.ުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟީލް ުހިންގެވުން ުޠާރިޤްއާ 13ުުދު ުޑިރެކްޓަރ2019ުުުއޮކްޓޫބަރު ުމުއައްސަސާގެ ުމި ގައި

ުއައްޔަނުްު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއަޙްމަދު، ުއާމިރު ުމުޙައްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުފަރެސްއަވަށް، ުފަރެސްމާތޮޑާ، ުގދ. ުމަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ
ުކުރެއްވިއެވެ.ުު

ު

 ޑިޓްުކުރުމާއިުޚިދުމަތަށްުފަހިކުރުންއަރުޝީފުގައިުހުރިުތަކެތިުއޮ 5.5.2
ުކެޓެލޮގްުހެދުމުގުެު ުހުރިުތަކެތީގެުސާފުުރެކޯޑެއްުނެތުމުގެުސަބަބުން،ުއެތަކެތިުދެނެގަތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގައި

މަސައްކަތްުމިއަހަރުތެރޭގައިުކުރަނުްުުބޭނުމުގައި،ުއަރުޝީފުގައިުމިހާރުުހުރިތަކެތިުބަލައިުއޮޑިޓްކޮށްުއަލުންުތަރުތީބުކޮށްުލިސްޓްުނެގުމުގެ
ުފެށުނެވެ.ުުު

މިުމަސައްކަތަކީުއަރުޝީފުގައިުހުރި،ުފޮޓޯުއަލްބަމްތަކާއިުލިޔެކިޔުންތަކާއިުފަތްކޮޅުތަކާއިުނޫސްތަކާއިުމެގަޒިންތަކާއިުވީޑިއޯއާއިު
ތީގެުހާލަތުުވަޒަންކޮށް،ުނަންބަރުުދީ،ުމަޢުލޫމާތުުުސީ.ޑީ.ުފަދަުއެންމެހައިުރެކޯޑުތައްުބަލައިުއޮޑިޓްކޮށް،ުގުޅޭުބައިބަޔަށްުބަހައި،ުއެުތަކެ

ތަކެތުިުުުޝީޓަށްުނަގައި،ުއަރުޝީފުގައިުމިހާރުުހުރިތަކެތިުދެނެގަތުމަށާއި،ުތަކެތިުތަރުތީބުންުބެހެއްޓުމަށާއި،ުއިންޑެކްސްުއާއިުކެޓެލޮގްުފަދަ
ުއުފެއްދުމަށްުބޭނުންވާުޑާޓާުއެއްކުމުގެުމަސައްކަތެކެވެ.ުު

ުމުވައްޒަފުން ުމައްސަލަތައުްުނަމަވެސް ުދިމާވި ުއޭ.ސީ.ުސިސްޓަމަށް ުކަރަންޓާއި ުދަތިކަމާއި،ުއިމާރާތުގެ ުމަދުކަމާއި،ުޖާގައިގެ ގެ
ުބޮޑަށުްު ުވަރަށް ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުރޭވިގޮތަށް ުމަސައްކަތްތައް ުމި ުސަބަބުން ުދިމާވުމުގެ ުމައްސަލަތަކެއް ުފަދަ ުދިއުން ދިގުލައިގެން

ުދަތިވިއެވެ.ުު

ުވީޑިއޯ ުއާއި ުއާލަތެއުްުއޯޑިއޯޑިއޯ ުއެހެންވެސް ުނުވަތަ ުމެޝިނެއް ުއެއްވެސް ުރީޑްކުރާނެ ުތަކެތި ުފަދަ ުޑިސްކް ުފްޮލީޕ ުޓޭޕާއި
މުިުުއަރުޝީފުގައިުމިހާތަނަށްުހޯދިފައިނުވާތީ،ުމިފަދަުތަކެތީގައިުހުރިުޑާޓާުރަނގަޅަށްުދެނެގަނެވިފައެއްުނުވެއެވެ.ުމިުދަތިތަކާއެކުުވެސް

 މިހާރުުވަނީުނިމިފައެވެ.ުުުއަށްވުރެުބޮޑުބައެއ74ުްމަސައްކަތުގެު%

ު

 ލިޔެކިޔުމާއިުފޮޓޯުސްކޭންުކުރުންު 5.5.3
އަރުޝީފުުކުރަންޖެހޭުޑޮކިއުމެންޓްސްުސްކޭންުކުރަންުބޭނުންކުރަމުންުއައިުރޮބެޓިކްުސްކޭނަރުހަލާކުވެފައިުހުރުމުގެުސަބަބުނުްު

 މަސައްކަތްުހުއްޓިފައިވާތީުއެުސްކޭނަރުމަރާމާތުކޮށްގެންުއަލުންުމަސައްކަތްުފަށައިގެންުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ު

ު
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 ންވެްބސައިޓްުހަދައިުއިފްތިތާޙުކުރު 5.5.4
ު ުހަދައި، ުއަލުން ުވެބްސައިޓު ުއޮފީހުގެ 06ުުމި ުއިފުތިތާހ2019ުުުުސެްޕޓެންބަރު ުވެބްސައިޓު ުމި ުއިފުތިތާހުކުރެވުނެވެ. ގައި

ުކޮށްދެއްވީ،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުު

ު

ުއާކައިވްސްއާއެކުުފަހުމުނާމާގައިުސޮއިކުރުމުގެުމަސައްކަތްސްރީލަންކާގެުޑިޕާޓްމަންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްު 5.5.5
ުކުރެވެމުނުްު ުބަދަހިކުރުމާއި،ުފަހުމުނާމާއެއްުގާއިމުކުރުމަށް ުނޭޝަނަލްުއަރކައިވްސްއާުގުޅުން ުއޮފް ސްރީލަންކާގެުޑިާޕޓްމަންޓް

ުމަހުގެު ުއޮކްޓޯބަރު ުއަހަރު ުކުރިއަށްުދިޔައެވެ.ުުމި ުވެސް ުމިއަހަރު ުމަސައްކަތްތައް ުތާރީޚުގައިުސްރީލަންކާގެުނޭޝަނަލ18ުުްުއައި ވަނަ
އޮފުްުުުއަރކައިވްސްގައި،ުއެތާގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއާއެކުުމިކަމާުގުޅޭގޮތުންުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުނެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައި،ުމިނިސްޓަުރ

ރުޖެނެރަލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙުމަދާއި،ުސްޓޭޓްުފޮރުއަރޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤާއި،ުމިުއޮފީހުގެުޑިރެކްޓަު
ުޢަބްދު ުޒީހާން ުމުޙައްމަދު ުޑިރެކްޓަރ ުއެސިސްޓެންޓް ުމުޙައްމަދާއި، ުޢިމާދު ުއިތުރުނުްުهللاުޑިރެކްޓަރ ުމީގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ު ުޙަމީދާއި ުޝަމްޢޫން ުސެކްރެޓަރީ ުޕާމަނަންޓް ުހެރިޓޭޖްގެ ުކަލްޗަރުއެންޑް ުއަރޓްސް ުއޮފް ުދިވެހުިުމިނިސްޓްރީ ުހުންނަވާ ސްރީލަންކާގައި
ުކަންކަ ުކުރެވިދާނެ ުގުޅިގެން ުދެފަރާތް ުވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ުބައިވެރިވެ ުއަސްލަމްުޝާކިރު ުއަލްފާޟިލް ުއެމްބެސަޑަރ ުޑެޕިއުޓީ މާމެދުުުއެމްބަސީގެ

ުދެލިކޮީޕ ުފަހުމުނާމާގެ ުކުރެވިފައިވާ ުތައްޔާރު ުމިހާރު ުއަދި ުވާހަކަދެކެވުނެވެ. ުބައްދަލުވުމުގައި ުއޮފުްުުމި ުޑިާޕޓްމަންޓް ުސްރީލަންކާގެ އަށް
ުޖެނެރަލުްު ުޑިރެކްޓަރ ުއެތާގެ ުކޮބައިކަން ުކޮމެންޓްތަކަކީ ުއެ ުކަމަށާއި ުކުރައްވައިފައިވާނެ ުކޮމެންޓް ުއަރކައިވްސްއިން ނޭޝަނަލް

އިސްލާހުކޮށް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފުްުވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ.ުމިުމަޝްވަރާތަކުގައިުއެއްބަސްވެވުނުުގޮތުގެމަތިންުމިހާރުުވަނީުފަހުމުނާމާގެުދެލިކޮޕުީު
ުއަރޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމެދުވެރިކޮށް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއެފެއަރޒަށްުފޮނުވިފައެވެ.ުު

ު

 ދިެވހިރާއްޖޭެގުަޤއުމީުއަރުީޝފުެގުމުަވްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީު 5.6
ުމަޤާމްުުމުވައްޒަފުުު#

ުޑިރެކްޓުަރުޢިމާދުުމުޙައްމަދ1ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުޑިރެކްޓުަރުސަމީރުުهللاުޢަބްދ2ުު

ުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަުރުޢާއިޝަތުުސޯނިޔ3ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުާ

ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاުުުުުުުުުުުުުުމުޙައްމަދުުޒީހާންުޢަބްދ4ުު

ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢަލީުޢާޞިފ5ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުއެޗް.ުއާރު.ުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުއިބްރާހީމ6ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުް

ުކޮމްޕިއުޓަރުްޕރޮގްރާމަުރުނާހީުމުޙައްމަދުުުުުުުުުުުުުުުުުهللاުޢަބްދ7ުު

ުއެސިސްޓެންޓްުއާކިވިސްޓްުުޢާއިޝަތުުޒިދުނ8ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުާ

ުއެޑްމިންުއޮފިސަރުޢާއިޝަތުުހަނ9ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުާ

ުއެސިސްޓެންޓްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރުމަދީހުުމަޒީދުުުުުުުުުުުުުުުުުުهللاުޢަބްދ10ުު

ުއެސިސްޓެންޓްުއެޑްމިންުއޮފިސަުރުމަރީނާުއަޙްމަދ11ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުމަސައްކަތުުހާމިދާުކުޑަމަނިކ12ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުެ

ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޙައްވާުސަމްހާުޝުޢައިބ13ުުުުުުުުުުުުުުުުުު
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ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޢަލީުޝައްފާޙ14ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުް

ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުމަމްދޫޙްުއަޙްމަދ15ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުޒީނިޔ16ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުާ

ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޙަލީމަތުުޝަހްރ17ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ު

ު

 ސެކްރެޓަރީންުފެށިެގންުމަތީުމަޤާމުތަކަށްުއައިުބަދަލުު 5.7
ު ުމި ުމަޤާމު ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގެ ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގ2019ުުެުމުއައްސަސާގެ ުއެގޮތުން ުބަދަލުވެފައިވެއެވެ. ުއަހަރު ވަނަ

ު ުޝާތިރު ުމުޙައްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުހުންނެވި 22ުުމަޤާމުގައި ުކޮމިއުނިކޭޝަން،ުސައިންސ2019ުުްުސެޕްޓެންބަރު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ގައި
ގައިުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގެުމަޤާމަށ2019ުުްުއޮކްޓޫބަރ13ުުުސްޓަރުގެުމަޤާމަށްުބަދަލުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުއެންޑްުޓެކްނޮލޮޖީގެުޑެޕިއުޓީުމިނި

 އަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދު،ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއައްޔަންުކުރެއްވިއެވެު.

ު

 ދިެވހިރާއްޖޭެގުަޤއުމީުއަރުީޝފުންުސޮއިކުރެުވނުުއެއްބަްސުވންތައް 5.8
ުއަހ2019ުުަ ުމުއައްސަސާއިނުްުވަނަ ުމި ުހިންގަމުންގެންދ2ުުުާުރު ުއެޑްމިންުސެކްޝަން ުއެއީ ުހަދާފައިވެއެވެ. ުއެގްރީމެންޓް ފަރާތަކާއެކު

ުވެބްޓެކުްު ުމަސައްކަތްކުރުމަށް ުހެދުމުގެ ުވެބްސައިޓް ުމުއައްސަސާގެ ުމި ުއެގްރީމެންޓާއި ުހިފުމުގެ ުކުއްޔަށް ުއިމާރާތް ުވައިނުޖެހޭގެ މ.
މެންޓެވެ.ުމީގެުތެރެއިންުއިމާރާތްުކުއްޔަށްުހިފުމުގެުއެގްރީމެންޓަށްުމިހާރުުވެސްުއަމަލުކުރެވެމުންުއެބަދެއެވެ.ުުކުންފުންޏާއެކުުވެފައިވާުއެގްރީ

ުމުިު ުނިމިފައެވެ. ުމިހާރުވަނީ ުއެގްރީމެންޓް ުއެ ުނިމި، ުކޮށް ުމަސައްކަތް ުއެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުއެގްރީމަންޓްގައިވާ ުހެދުމުގެ ވެބްސައިޓް
ުތިރީގައިުމިވަނީއެވެ.ުުއެގްރީމަންޓްތަކުގެުތަފުސީލުްު

ު

 އިމާރާތްުކުއްޔަށްުހިފުން 5.8.1
 މިުއެގްރީމެންޓުްުުއެގްރީމަންޓްގެުނަން:ުއިމާރާތްުކުއްޔަށްހިފުމުގެު •
 2019ުުމެއ1ުުިތާރީޚް:ު •
 އެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުތަން:ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެު. •
 ސޮއިކުރިުފަރާތްތައް:ުު •

ުފަރާތުންު: ▪ ުއަރުޝީފުގެ ުއަލްފާޟީލުްުުުޤައުމީ ުހެރިޓޭޖް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާރޓްސް، ުފޮރ ުއޮފްުސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
ުމުޙައްމަދުުޠާރިޤުް.

 އާމިނަތުުޒީނިޔާުމ.ުވައިނުޖެހޭގެު.ުއިމާރާތުގެުވެރިފަރާތުންު: ▪
ު)އެކެއް(ުއަހަރުުދުވަސ1ުުްުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތު:ު •

ު

ު
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ުވެްބސައިޓްުހެދުންު 5.8.2
 މެންޓުްުއެގްރީމަންޓްގެުނަން:ުވެބްސައިޓްުއެގްރީ •
 2019ުުފެބްރުއަރ19ުުީތާރީޚް:ު •
 އެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުތަން:ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެު. •
 ސޮއިކުރިުފަރާތްތައް:ުު •

 هللاޤައުމީުއަރުޝީފުގެުފަރާތުން:ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓރުޒީޙާންުޢަބްދުު ▪
 މަސައްކަތާުހަވާލުވިުފަރާތުން:ުއަޙުމަދުުއަމްނޫސީުއިސްމާޢީލުްު ▪

 )އެކާވީސް(ުދުވަސ21ުުްުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތު:ު •

ު

 ރާއްޖެއިންުބޭރުަގއިުބަިއެވރިިވުޖަލްސާ،ުސެމިނަރުއަދިުަވރކްޝޮޕްުފަދަުކަންތައްތައްު 5.9
2019ުުއަށްުޗައިނާގައިުބޭއްވުނުުސެމިނަރުއޮންުަޕބްލިކްުމެނޭޖްމަންޓްުމޯލްޑިވްސ19ުުްއިނ6ުުްމިުއަހަރުުއޮގަސްޓްުމަހުު

ކަށުްުގައިުމިުއޮފީހުގެުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުމިުސެމިނަރގައިުއެއްވެސްުކަމެއްުވަކިގޮތަ
ުވެއެވެ.ުުނިންމައިފައެއްުނު

ުއިންޓަރވިއ2019ުުުުު ުބޭސްޑް ުކޮންެޕންޓަންސީ ުބޭއްވުނު ުފަރާތުން ުކޮމިޝަންގެ ުމަހުގައިުސިވިލްސާރވިސް ުއަހަރުުނޮވެމްބަރު ވަނަ
ުޑިރެކްޓަރުު ުއެސިސްޓެންޓް ުއާއި ުމުޙައްމަދު ުއިމާދު ުއަލްފާޟިލް ުޑިރެކްޓަރ ުމިއޮފީހުގެ ުވޯރކްޝޮޕްގައި ުޓެކްނިކް ުސިލެކްޝަން އެންޑް

 އާއިުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުޢަލީުޢާޞިފްުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެު.هللاުޙައްމަދުުޒީހާންުޢަބްދުުއަލްފާޟިލްުމު

ގައިުސިވިލްސާރވިސްުކޮމިޝަންުއާއިުޗައިނާުނޭޝަނަލްުއެކަޑަމީުއޮފްުގަވާރނަންސްގެުގުޅުމަށްުފަސ2019ުުްުޑިސެންބަރުު
ފަރާތުންުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދާއިުއަލްފާޟިލްުޢަލީުޢާސިފުްުއަހަރުުފުރުމާުގުޅިގެންުބޭއްވުނުުޖަލްސާގައިުމިއޮފީހުގެު

ުކުރުމާއިު ުޑިސްްޕލޭ ުއެއްކުރުމާއި ުފޮޓޯއެއް ުހުރިހާ ުމައުރަޒުގެ ުފޮޓޯ ުބޭއްވުނު ުތެރެއިން ުއެޖަލްސާގެ ުއަދި ުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 ކްޓަރުއަލްފާޟިލްުޢަލީުޢާސިފްުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެު.ްޕރިންޓްކުރުމުގައިުމިއޮފީހުގެުފަރާތުންުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެ

ު

 ދިެވހިރާއްޖޭެގުަޤއުމީުއަރުީޝފުެގުސްކޮލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިްޕުނުަވތަުތަމްރީންުޕްރޮްގރާމް 5.10
ު ުޓްރެނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓުން ުސަރވިސް 03ުުސިވިލް 2019ުުފެބްރުއަރީ 11ުުއިން ުކުރިއަށ2019ުުްުޖުލައި ުނިޔަލަށް ގެ

ު"ސެ ުގެންދިޔަ ުއާއ3ުުިުޓްފިކެޓް ުޝައްފާހު ުޢަލީ ުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލް ުްޕރޮޖެޓް ުމިއޮފީހުގެ ުކޯހުގައި ުމެނޭޖްމަންޓް" ުްޕރިޖެކްޓް އިން
ުހާސިލްކުރެ ުފުރިހަމަކުރައްވައިުސެޓްފިކެޓް ުތެރޭގައިުގައި ުމިމުއްދަތުގެ ުމިކޯސް ުވަޑައިގެން، ުބައިވެރިވެ ުއަޙްމަދު ުމަމްދޫޙް ުއްވިއެވެު.އަލްފާޟިލް

ު

 ދަނީއާއިުހިނިގުަޚރަދުލިބުނުުއާމް 5.11
ުޖުމްލަުތަފްޞީލްު

 3,915,713.33ުލިބުނުުބަޖެޓްު

 3,714,009.00ުޚަރަދުވިުފައިސާގެުމުޅިުޖުމްލަ:ުުުު
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ުޚަރަދުވިުފައިސާގެުމުޅިުޖުމްލަު

ު

ުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުފައިސާުލިބުނުުމައިގަނޑުުކަންތައްތަކާއި،ުއެުކަންތައްތަކަށްުލިބުނުުޖުމްލަުޢަދަދުތައްު)ކޮންމެުކަމެއްުވަކިންު(

ު

ުބޮޑެތިުމަސައްކަތަށާއި،ުއަދިުއެކިއެކިުޚާއްސަުކަންކަމަށްުޚަރަދުވިުފައިސާގެުޢަދަދުތައްު)ކޮންމެުކަމެއްުވަކިން(

  

އުނިއިތުރުވިުމިންވަރުުު 2019 2018 2017 2016 2015 2014
 އިންސައްތައިންު

2017-ު2018  

އުނިއިތުރުވިުމިންވަރުުު
 އިންސައްތައިންު

2018-ު2019  
- - - - - - - - 

އުނިއިތުރުވުިު 2019 2018 2017 2016 2015 2014
މިންވަރުުު

 އިންސައްތައިންު
2017-ު2018  

އުނިއިތުރުވުިު
މިންވަރުުު

 އިންސައްތައިންު
2018-ު
2019 

1,131,507.50 7,283,008.68 8,876,081.87 4,287,262.22 3,539,992.32 3775212.38 -17.43% +6.64% 

2013 
 

އުނިއިތުރުވުިު 2019 2018 2017 2016 2015 2014
މިންވަރުުު

 އިންސައްތައިންު
2017-ު2018  

އުނިއިތުރުވުިު
މިންވަރުުު

އިންސައްތައިު
 ންު

2018-ު
2019 

މައިގަޑުުު
 ކަންތައްު

ރުފި
 ޔާު

މައިގަޑުުު
 ކަންތައް

މައިގަޑުުު ރުފިޔާު
 ކަންތައް

މައިގަޑުުު ރުފިޔާު
 ކަންތައް

މައިގަޑުުު ރުފިޔާު
 ކަންތައް

     ރުފިޔާު

- - - - - - - - -   - - 

 
2013 

 
2014 

އުނިއިތުރުވުިު 2019 2018 2017 2016 2015
މިންވަރުުު

 އިންސައްތައިންު
2018-2017  

އުނިއިތުރުވުިު
މިންވަރުުު

އިންސައްތައިު
 ންު
-2018

0192ު  
ަތްއު
ކަްނ
ުޑު
ިއަގ
 ަމ

ފިޔާު
 ރު

ތައްު
ކަން

ޑުު
ައިގަ
 މ

ފިޔާު
 ރު

ތައްު
ކަން

ޑުު
ައިގަ
 މ

ފިޔާު
 ރު

ތައްު
ކަން

ޑުު
ައިގަ
 މ

ފިޔާު
 ރު

ތައްު
ކަން

ޑުު
ައިގަ
 މ

ފިޔާު
 ރު

ތައްު
ކަން

ޑުު
ައިގަ
 މ

ފިޔާު
 ރު

ތައްު
ކަން

ޑުު
ައިގަ
 މ

ފިޔާު
   ރު

ސްރީލަންކާގެުނޭޝަނަލްުއާރކައިވްސްއުާު - - -ު- - - - - - - - -
ބައްދަލުކުރުމަށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމުީު

އަރުޝީފުންުސްރީލަންކާއަށްުކުރިުދަތުރުގުެު
 ޚަރަދު

67971.36 - - 

 - - 21200.00 ވެބްސައިޓްުހެދުމަށް            

އިންޓަނޭޝަލްުކައުންސިލްުއޮންުއާކައިވްސުްު            
 ގެުމެމްބަރޝިޕްުފީުއަށްު

22048.00 - - 
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ުަމރުކަޒުސަާގފީުތަރިކަުރައްކާތެިރކުރާުޤައުމީު .6
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނު(2019/12ުުުުކީުޤާނޫނުުނަންބަރުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒަ

ޒުގުެުންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފެއްދެވިުމުއައްސަސާއެކެވެ.ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުއުފެދުމުގެުކުރިންުމިުމަރުކަ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފ2019/12ުުީުޓޭޖުންނެވެ.ުނަމަވެސް،ުޤާނޫނުުނަންބަރުުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރަމުންުދިޔައީުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިު

ުހެރިޓޭޖްުގެުނަންު"ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރ14ުުާުތަރިކައިުޤާނޫނޫ(ގެު ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ގައިުބަޔާންކުރާތީު"ޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފް
ފެށިގެންުބަދަލުވެފައިވާުކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުގުެުވަނަުދުވަހުނ12ުުްސެްޕޓެމްބަރ2019ުުުޤައުމީުމަރުކަޒު"ުގެުނަމަށްު

ު 22ުު)16/2019ުނަންބަރު ުމަރުކަޒުގ2019ުެުސެްޕޓެމްބަރު ުގުޅިގެންުޤައުމީ ުހަމަޖެހުމާ (ުދެންނެވުމުންުވަނީުއަންގަވާފައެވެ.ުމިގޮތަށް
ުމަސައްކަތްތަކަށްވެސްުވަނީުބަދަލުުގެންނަވާފައެވެ.ުު

ުވިޜަންު

ގާފަތާއިުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައި،ުއާލާކޮށްުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުފޯރުކޮށްދީ،ުޤައުމީުއަދިުސަރަޙައްދީުފެންވަރުގައުިުދިވެހީންގެުސަ
ުފާހަގަކޮށްލެވޭުއިދާރާއަކަށްުހެދުނުް.

ުމިޝަންު

މުވައްޒަފުންުއުފައްދައިގެނުްުުުބޭނުންކޮށްގެންނާއިުއަދިުފަންނީުޤާބިލުުޒަމާނީުވަސީލަތްތައްުއަލީގައާއި،ުސައިންޓިފިކްުހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތައުްު
،ުދެމެހެއްޓެނިވިުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުއިދާރާއަކަށްުއެދުމާއެކު،ުދިވެހީންނާއުިުދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދަމަހައްޓައި
ުބޫލު،ުބަލައިގަންނަ،ުއަދިުޝަޢުޤުވެރިވާުއިދާރަކަށްުހެދުން.ުުފަތުރުވެރީންގެުމެދުގައާއިުސަރަޙައްދީުފެންވަރުގައިުމަޤް

ު

ުސަާގފީުތަރިކަުރަްއކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުެގުމަސްޢޫިލއްަޔތު 6.1
 ސަގާފީުތަރިކަުކަނޑައެޅުމުގައިުފުރިހަމަވާންޖެހޭުޝަރުޠުތައްުކަނޑައަޅައިުޢާންމުުކުރުންު. .1
 ތަރިކައިގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވާލައި،ުއަދާހަމަކޮށްުބެލެހެއްޓުންު.ސަގާފީުތަރިކަުގިންތިކޮށް،ުސަގާފުީު .2
 ޤައުމީުތަރިކައިގެުޙާލަތާއި،ުއެފަދަުތަރިކަުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމާުގުޅޭގޮތުންުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކަށްުއިރުޝާދުުދިނުންު. .3
ތުގެުމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތަކަށުްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުހަދާުގަވާއިދުގައިވާުގޮ .4

 އާބާތުރަުފިލުވައި،ުއެފަދަުތަރިކަުބަލަހައްޓައި،ުރައްކާތެރިކޮށްުޒަމާންތަކަށްުދަމަހައްޓާނެުނިޒާމެއްުޤާއިމުުކުރުންު.
ވެސްުކަމާބެހޭުއިދާރާތަކަށުްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނުުތަންފީޒުުކުރުމަށްޓަކައިުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކާއިުއެނޫންު .5

 ސަގާފީުތަރިކަުބަލަހައްޓާނެުގޮތުގެުއިދުޝާދުުދިނުންު.
ުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމުގުެު .6 ުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންުސަގާފީ ުހަދާުގަވާއިދާ ުތަރިކައިގެުޤާނޫނުގެުދަށުން ދިވެހިރާއްގެުސަގާފީ

 މަސައްކަތްުކުރާުފަރާތްތަކުގެުޝަރުޠުތައްުކަނޑައެޅުންު.
ރާއްޖެއިންުބައިވެރިވެފައިވާުތަރިކައާބެހޭުބައިނަލްއަޤްވާމީުއެކިއެކިުމުޢާހަދާތަކާއިުއެއްބަސްވުންތައްުތަންފީޒުުކުރެވެމުންދޭތުޯުދިވެހި .7

 ބެލުމުގައިުވަޒީރަށްުލަފާުދިނުންު.
ުސަގާފީ .8 ުމަތިން ުގޮތުގެ ުގަވާއިދުގައިވާ ުހަދާ ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުއެ ުޤާނޫނާއި ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ުތަރިކުަުދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބަލަހައްޓަމުންދޭތޯުބަލައި،ުމޮނިޓަރުކުރުންު.
ުވުޒާރާއިނުްު .9 ުގުޅޭގޮތުން ުއެޅުމާ ުފިޔަވަޅު ުފަރާތްތަކާމެދު ުފަރާތްތަކާއި،ުއިހުމާލުވާ ުގެއްލުންދޭ ުތަރިކައަށް ުސަގާފީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކަނޑައަޅާުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުތަންފީޒުުކުރުނުް.
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ުތަރިކައަ .10 ުކަނޑައެޅުންު.ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީ ުއުޞޫލުތައް ުހެދުމާގުޅޭ ުއެސެސްމަންޓް ުހަދަންޖެހޭ ުބެލުމަށްޓަކައި ުއަސަރު ުކޮށްފާނެ  ށް
ުހުއްދުަު .11 ުފަރާތްތަކަށް ުކުރާ ުދިރާސާތައް ުއެފަދަ ުބެލުމާއި، ުސަރަޙައްދު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހޯދުމަށް ުތަރިކަ ުސަގާފީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ު.ދިނުމާއި،ުއެުމަސައްކަތްުކުރަމުންދާުގޮތްުބެލުން
ުބަލައިުދިރާސާކުރުމާއި،ު .12 ުހޯދައި ުމަތިން ުހަމަތަކުގެ ުތަރިކަ،ުސައިންސްގެ ުތެރޭގައިުހުރިުސަގާފީ ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަރަޙައްދުގެ

 އެފަދަުދިރާސާތައްުކުރުމަށްުހިތްވަރުދީ،ުއެހޭތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުންު.
ުނިޒާމެއް .13 ުރައްކާތެރި ުމަޢުލޫމާތު، ުއެއްކުރެވޭ ުގުޅޭގޮތުން ުތަރިކައާ ުމެދުވެރިކޮށުްުސަގާފީ ުވަޞީލަތްތައް ުޒަމާނީ ުތެރެއިން ގެ

 ބެލެހެއްޓުންު.
 ކަނޑައެޅިފައިވާުއުސޫލެއްގެުދަށުންުމަރުކަޒުންުފޯރުކޮށްދޭުޚިދުމަތްތަކަށްުއަގުުނެގުންު. .14
 މަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުހިންގުމަށްޓަކައިުއެކިއެކިުކޮމިޓީތައްުހެދުންު. .15
ވެހިންގެުއޭދަކާދައާުގުޅޭގޮތުންުހޯދުންތައްުހޯދައި،ުދިރާސާތައްކޮށް،ުއެުމަޢުލޫމާތުުުދިވެހިރާއްޖޭގެުތަރިކައާުގުޅޭގޮތުންނާއި،ުދި .16

 ޢާންމުުކުރުންު.
 ހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުހިންގުންު. .17
ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމާުގުޅޭުކަންކަމުގައިުޢާންމުންގެުމަޝްވަރާއާއިުޚިޔާލުުހޯދައި،ުހޭލުންތެރިުކުރުމުގެުޙަރަކާތްތައުްު .18

 ންުހިންގު
ުތަންތަނާއި،ުު .19 ުހިމެނޭ ުތަރިކަ ުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެމަތިންުސަގާފީ ުހަދާުގަވާއިދާ ުޤާނޫނުގެުދަށުން ުތަރިކަގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީ

 ބިނާތަކާއިުސަރަޙައްދުުތައްުޢާންމުންނަށްުހުޅުވާލުމާުގުޅޭުކަންކަންުހަމަޖެއްސުން.
 ފަރާތްތަކާއިުއިހުމާލުވާުފަރާތްތަކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުންު.ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައަށްުގެއްލުންދުޭު .20

ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގެުމަސައްކަތްތައް 6.1.1
 ދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކެއްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކެތީގެުފުރިހަމަުކެޓަލޮގެއްުހަދައިުއެުކެޓަލޮގްުބެލެހެއްޓުންު. .1
ކޮށްފައިުހުރިުތަކެތިުބެހެއްޓިފައިުވަނީުކަނޑައެޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކާއިުއެއްގޮތަށްތުޯުއެގްޒިބިޓްުކުރެވިފައިުހުރިުތަކެއްޗާއިުގުދަންު .2

 ކަށަވަރުުކުރުންު.
ުއެތަކެއްޗަށުްު .3 ުދިނުމާއި ުފަރުވާ ުހުންނާނޭހެން ުގިނަދުވަހު ުފޮޓޯނަގައި ުތަކެތީގެ ުތަކެއްޗާއި،ުހުރި ުއާސާރީ ުހޯދާ ދާރުލްއާސާރަށް

 ބެލެހެއްޓުންު.ގެއްލުންުނުވާނޭުގޮތަށްު
 ދާރުލްއާސާރުގެުޑިސްްޕލޭގައިުހިމެނޭުތަކެއްޗާއިބެހޭުމަޢުލޫމާތުުއާންމުކުރުން. .4
ުދިނުމާއި،ުލުއިފޮތާއުިު .5 ުމަޢުލޫމާތު ުތައްޔާރުކޮށް ުއިންޓަރްޕރިޓޭޝަން ުއެގްޒިބިޝަންތަކާބެހޭ ުޚާއްޞަ ުއެގްޒިބިޝަންތަކާއި ދާއިމީ

 މުކޮށްުހިލޭުނުވަތަުގަންނަންުލިބޭނެުއިންތަޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ބްރޯޝާުފަދަުތަކެތިުތައްޔާރުުކުރުމާއި،ުއެތަކެތިުޢާން
ުހުންނުަު .6 ުދާރުލްއާސާރުތަކުގައި ުުސަރަޙައްދީ ުދާރުލްއާސާރުތަކާއި ުބޭނުންވާ ުއުފައްދަން ުއިސްނަގައިގެން ުފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ

 ތުގެުއިރުޝާދުދީުއެހީތެރިވެދިނުންު.އާސާރީުތަކެތިުކެޓަލޮގްކޮށްުފޮޓޯުނަގާުޑޭޓާބޭސްއެއްުގާއިމްކޮށްގެންުބަލަހައްޓާނެުގޮ
އާސާރީުތަކެއްޗާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމަށްުދިރާސާުކުރުމާއިުތަކެތީގެުމަޢުލޫމާތުުމުއްސަނދިުކުރުމަށްުމަޢުލޫމާތުުހުރިުފަރާތްތަކާއުިު .7

 ބައްދަލުކޮށްުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށް،ުސައްޙަުމަޢުލޫމާތުތޯުކަށަވަރުކޮށްުލިޔެުބެލެހެއްޓުންު.
 ދާރުލްއާސާރުތައްުބެލެހެއްޓުން.ސަރަހައްދުީު .8
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ުއާސާރުީު .9 ުހުންނަ ުދާރުލްއާސާރުތަކުގައި ުބޭނުންވާުދާރުލްއާސާރުތަކާއި،ުސަރަހައްދީ ުއުފައްދަން ުއިސްނަގައިގެން އަމިއްލަފަރާތްތަކުން
ުކުރާނެގޮތާއި ުމަސައްކަތް ުކުރުމަށް ުމުއްސަނދި ުމަޢުލޫމާތު ުމަޢުލޫމާތު ުކުރާނެގޮތާއި ުދިރާސާތައް ުދޭނެގޮތާއުިުުުތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ބެހޭގޮތުންުއިރުޝާދުުދީުއެހީތެރިވެދިނުންު.
ުއާސާރުީު .10 ުހުންނަ ުދާރުލްއާސާރުތަކުގައި ުދާރުލްއާސާރުތަކާއިުސަރަހައްދީ ުބޫނުންވާ ުއުފައްދަން ުއިސްނަގައިގެން ުފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ

ފަރުވާުދިނުމުގެުކުރިންނާއިުފަހުންުފުރިހަމަުކުރަންޖެހުޭުުުތަކެއްޗަށްުގިނަދުވަހުުދެމިހުންނާނޭުގޮތަށްުފަރުވާދީުބަލަހައްޓާނެުގޮތާއި
 ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުންުއިރުޝާދުދީުއެހީތެރިވެުދިނުންު.

ު

ުއޮނިަގނޑުު 6.2
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 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

ކޯޕަރޭޓްުއެފެއާޒްު
 ސެކްޝަންު

ޓަރޑިރެކްު  

 ހެރިޓޭޖްުސެކްޝަންު
 ޑިރެކޓަރ

 

މިއުޒިއަމްުސެކްޝަންުޝެނަލްުނޭު  
 ޑިރެކޓަރ

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
 އެންޑްުއެޗް.އާރުު

ނޭންސްުއިުފަު  

މިއުޒިއަމްުސެކިއުރިޓީު
 އެންޑްުމެއިންޓެނަންސްު

ބޮޑުތަކުރުފާނުުމެމޯރިއަލްު
 ސެންޓަރ

ރިސާރޗްުއެންޑްު ހެރިޓޭޖްުމެނޭޖްމަންޓްު ދިވެހިުސަޤާފަތާއިުއާދަކާދަު
 ކޮންޒަވޭޝަންު

އިންޓަޕްރިޓޭޝަންުއެނޑްު
 ކަލެކްޝަންު

ސަރަޙައްދީުމިއުޒިއަމްު
 ޔުނިޓްު

 

 

 ސެކްޝަންު

 ޔުނިޓްު
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ުސަާގފީުތަރިކަުރަްއކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުެގުސެކްޝަންަތކާއިުޔުނިޓްަތކުެގުމަަސއްކަތްަތއްު 6.3

ުއެފެއަރޒްުސެކްޝަންުކޯޕަރޭޓްު 6.3.1
ުކުރުމުގައުިު ުމަސައްކަތްތައް ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުމެންޑޭޓްގައި ުއޮފީހުގެ ުމަސައްކަތަކީ ުމައިގަނޑު ުސެކްޝަންގެ ުއެފެއާޒް ކޯަޕރޭޓް

އިުއިދާރުީުހުރިހާުރޮނގަކުންވެސްުއެހީތެރިވެދިނުމެވެ.ުއެގޮތުންުއޮފީހުގައިުކުރަމުންގެންދާުހުރިހާުކަމެއްުރާވައިުހިންގުމުގައިުއެހީތެރިވުމާ
ތެރިކަނުްުގޮތުންނާއިުމާލީުގޮތުންުކޮށްދޭންޖެހޭުހުރިހާުކަމަކާއި،ުއެކިއެކިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީގެުއެހީ

ޓުމުގައިުއެހީތެރިވުމާއި،ުޒަމާނާުއެންމެުއެކަށޭނެުފެންވަރެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ުއޮފީހުންުހިންގާުތަފާތުުްޕރޮޖެކްޓްތައްުހިންގައިުބެލެހެއް
ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންހުރި ުކުރުމަށް ުވަރުގަދަ ުދާއިރާ ުރިސޯސަސްގެ ުހިއުމަން ުއަދި ުހެދުމާއި ުބަޖެޓް ުޑިާޕޓްމަންޓްގުެު އޮފީހުގެ ކުރުމާއި

ުމެއިންޓެނަންސްުއަދިުސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހާުމަސައްކަތްތައްުކުރުންުހިމެނެއެވެު.

ުނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުއެޗް.އާރްުޔުނިޓްުއެޑްމި 6.3.1.1
މުވައްޒަފުންނާުބެހޭުއެންމެހައުިުުު،މިުޔުނިޓުންުހިންގާުބަލަހައްޓާނީުއޮފީސްުހިންގުމަށްޓަކައިުކުރަންޖެހޭުއިދާރީުކަންތައްތަކާއި

ުމަގު ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުއޮފީހުން ުއެހީގައި ުޓެކްނޮލޮޖީގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުއެކަންކަނުްުކަންތައްތަކާއި ފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު
ުރާވައިުހިންގުމެވެ.ުއަދިުހަމަުއެހެންމެުއޮފީހުންުއެހެންުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތަކަށްުމަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެު.

ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްު 6.3.1.2
ހޭުޚަރަދުތައްުކުރުމާއި،ުމިުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީުއޮފީހުގެުބަޖެޓްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުއޮފީހުގެުފަރާތުންުކުރަންޖެ

ރުކުރުމާއުިުލިބޭުފައިސާުބަލައިގަތުމާއިުއޮފީހަށްުލިބޭުއާމްދަނީއާއިުކުރެވޭުޚަރަދުތަކާއިުގުޅިގެންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުތަފާތުުރިޯޕޓްތައްުތައްޔާ
މާއިުއަދިުއޮފީހަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުހޯދުމަށުްުބަޖެޓްުއެންމެުފައިދާުހުރިގޮތަށްުބޭނުންކުރެވެމުންދޭތޯުބެލުމާއިުއޮފީހުގެުއިންވެންޓްރީުބެލެހެއްޓު

ުމަސައްކަތްކުރުމެވެު.

ުމިއުޒިއަމްުސެކިއުރިޓީުއެންޑްުމެއިންޓެނަންސްުޔުނިޓްު 6.3.1.3
މިުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުދާރުލްއާސާރުގެުއެތެރެއާުބޭރުގެުސަލާމަތީުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމާއިުއޮފީހުގެުމަރާމާތާއުިު

ުުކަންތައްތައްުކުރުމެވެު.ގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭ

ު

ުހެރިޓޭޖްުސެކްޝަން 6.3.2
ުގޮތަށުްު ުދެމިހުންނާނޭ ުދުވަހަށް ުގިނަ ުތަރިކަ ުސަޤާފީ ުރާއްޖޭގެ ުމަސައްކަތަކީ ުއަންނަ ުކުރަމުން ުސެކްޝަނުން ހެރިޓޭޖް

ުހަރުދަނާުނިޒާމެއްުޤާއިމްކޮށުްުރައްކައުތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއިުދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުދިރުވައިުއާލާކުރުމާއިުމިުކަމުގައިުގެންގުޅޭނެ
ުގޮތަށުްު ުދެމިހުންނާނޭ ުގިނަދުވަހަށް ުސަރަޙައްދުތައް ުއާސާރީ ުހުރި ުރާއްޖޭގައި ުމަސައްކަތުގައި ުމި ުކުރުމެވެ. ުޢަމަލު ުމަތީން އެގޮތުގެ

ޢާންމުންގެުއެއްބާރުލުންުހޯދުމާއިުބެލެހެއްޓުމާއި،ުރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައާބެހޭގޮތުންުޢާންމުންގެުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުމާއިުމިކަމުގައުިު
ކަޒުުުރާއްޖޭގެުއާސާރީުތަރިކަުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިުޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިުރާއްޖޭގެުއާސާރީުތަންތަނާއިުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުު

ުބެލެހައްޓުންުހިމެނެއެވެު.

ުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު 6.3.2.1
ުމަސައްކަތަ ުމައިގަނޑު ުކުރާނެ ުޔުނިޓުން ުގެއްލުންތަކުނުްުމި ުލިބެމުންދާ ުތަންތަނަށް ުރައްކާތެރިކޮށް،ުމިފަދަ ުތަރިކަ ުމާއްދީ ކީ

ުތަންު ުއެފަދަ ުްޕރިޒާވްކޮށް ުދެމިހުންނާނޭގޮތަށް ުގިނަދުވަހަށް ުމަސައްކަތްކޮށް ުއާބާތުރަފިލުވުމުގެ ުއެތަންތަނުގެ ތަނުްުސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި
އްދުތައްުސަގާފީުފަތުރުވެރިކަމަށްުހުޅުވާލައިުއެފަދަުތަންތަންުތަރައްޤީުކުރުމާއި،ުއަދުިުބެލެހެއްޓުމާއި،ުރާއްޖޭުއާސާރީުތަންތަނާއިުސަރަޙަ
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ުއުެު ުކުރުމާއި، ުދިރާސާތައް ުކުރަންޖެހޭ ުތަންތަނުގައި ުއެފަދަ ުބަލައި ުކޮނެ ުއުސޫލުން ުސައިންޓިފިކް ުސަރަޙައްދުތައް ުއާސާރީ ރާއްޖޭގެ
ުޔާރުކުރުމެވެު.ސަރަޙައްދުތައްުތަރައްޤީުކުރުމަށްޓަކައިުކުރެހުންުތައް

ުދިވެހިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުޔުނިޓްު 6.3.2.2
ރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކަުޙިމާޔަތްުކުރުމުގެުމަސައްކަތަކީުހަމައެކަނިުއާސާރީުސަރަޙައްދުތަކުގެުފޭރާންުޙިމާޔަތްުކުރުމެއްުނޫނެވެ.ުު

ުއެ ުދެނެގަނެ ުއަހުމިއްޔަތު ުދޭ ުމީހުން ުއެުސަރަޙައްދުތަކަށް ުކުރެވޭނީ ުޙިމާޔަތް ުތަރިކަ ުގުޅުވައިގެންނެވެ.ުުުުސަގާފީ ުފިކުރު ުއިންސާނީ ުތަންތަނާ ފަދަ
އުިުމިުގޮތުންުސަގާފީުތަރިކަުއެުތަރިކައިގެުއަޙުލުވެރިންނަށްުޝަރަޙަކޮށްދީުއަދިުއޭގެުމާނަުމީހުންގެުހިތްތަކަށްުއެންމެުފުރިހަމަުގޮތުގަ

ުހު ުރަށްތަކުގައި ުތަފާތު ުތަރިކަުދިރާސާކުރުމާއިުރާއްޖޭގެ ުއާލާކުރުމާއި،ުއެުފޯރުކޮށްދިނުމާއިުމައުނަވީ ުދިރުވައި ންނަުސަގާފީުއާދަކާދަތައް
އެތަންތަނުގުެުކަންތައްތައްުޑޮކިއުމަންޓްކޮށްުމެްޕކުރުމާ،ުތަރިކައާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމާ،ުސަރަޙައްދުތަކަށްުޒިޔާރަތްކުރާުފަރާތްތަކަށުްު

ުމީޑިއާގެ ުކުރުމާއި،ުތަފާތު ުބައްޓަން ުސަރަޙައްދުތައް ުގޮތަށް ުދޭހަވާ ުފުރިހަމުަުމާނަ ުސަގާފަތުގެ ުދިވެހިންގެ ުބޭނުންކޮށްގެން ުވަޞީލަތްތައް
ުކުލަވަރުުހުރިހާުދިވެހިންނާުއަދިުފަތުރުވެރިންނާުޙިއްޞާުކުރުމަކީުމިުޔުނިޓުގެުމަސައްކަތެކެވެު.

ުބޮޑުތަކުރުފާނުުމެމޯރިއަލްުސެންޓަުރ 6.3.2.3
ުހއ.ު ުމަސައްކަތަކީ ުމައިގަނޑު ުމަރުކަޒުގެ ުހަނދާނީ ު"އުތީމުުުބޮޑުތަކުރުފާނު ުގެކޮޅު ުއުޅުއްވި ުބޮޑުތަކުރުފާނު ުހުރި އުތީމުގައި

ންމެހައުިުގަނޑުވަރު"ުގިނަދުވަހަށްުދެމިހުންނާނޭގޮތަށްުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއިުއެތަކުރުފާނުގެުޒިކްރާުއާކުރުމުގެުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެ
ުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެު.

ު

ުނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްުސެކްޝަން 6.3.3
މިއުޒިއަމްގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކެއްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކެތީގުެުނެޝަނަލްު

ުބެލެހެއްޓުމާއި ުބޭނުންކޮށްގެން ުވަޞީލަތްތައް ުޒަމާނީ ުއިތުރުުުުު،މަޢުލޫމާތު ުފަރުވާދިނުމާއި،ުތަކެއްޗާއިބެހޭ ުދެމިހުންނާނޭގޮތަށް ގިނަދުވަހަށް
ުހޯދުމަ ުމީގެއިތުރުނުްުމަޢުލޫމާތު ުއަދި ުޢާންމުކުރުމެވެ. ުމަޢުލޫމާތު ުއެގްޒިބިޝަންތަކާއިބެހޭ ުޚާއްޞަ ުއަދި ުދާއިމީ ުކުރުމާއި ުދިރާސާ ށް

ުލަފާދުީު ުހިންގުމުގައި ުދާރުލްއާސާރުތައް ުސަރަޙައްދީ ުދާރުލްއާސާރުތަކާއި ުބޭނުންވާ ުއުފައްދަން ުއިސްނަގައިގެން އަމިއްލަފަރާތްތަކުން
ުވެު.އެހީތެރިވާނީުމިުސެކްޝަނުންނެ

ުރިސަރޗްުއެންޑްުކޮންޒަރވޭޝަންުޔުނިޓްު 6.3.3.1
މިުޔުނިޓުންުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުލިބޭުއާސާރީުތަކެއްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރިުތަކެތީގުެު

ުޑޮކިއުމެންޓްކޮށް ުމަޢުލޫމާތު ުދިރާސާތައްކޮށް،ުހޯދޭ ުކުރަންޖެހޭ ުހޯދުމަށް ުމަޢުލޫމާތު ުއިތުރު ،ު ުކުރުމާއި،ުުތަފާތު ުއިންޓަްޕރިޓް ފަރާތްތަކަށް
ތުިުދާރުލްއާސާރުގައިުހުރިުއާސާރީުތަކެއްޗާއިުއަލަށްުލިބޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުގިނަުދުވަހުުދެމިހުންނާނެުފަރުވާުދިނުމަށްުބޭނުންވާނެުތަކެ

އަދިުފަރުވާދޭންުފެށުމުގުެު،ުންތައްުލިޔުމާއިުތަކެއްޗަށްުފަރުވާދެވޭުގޮތުގެުލިޔުުުު،ދެނެގަނެުއެުތަކެއްޗަށްުފަރުވާދިނުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމާއި
ުކުރިންނާއިުފަހުންުއެުއެއްޗެއްުފޮޓޯނަގައިުއެުމަޢުލޫމާތުތައްުރެކޯޑްކޮށްުބެލެހެއްޓުމެވެު.

ުއިންޓަރްޕރިޓޭޝަންުއެންޑްުކަލެކްޝަންުޔުނިޓްު 6.3.3.2
އްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކެތީގުެުމިުޔުނިޓުންުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކެ

ުލޮކޭޝަންތައްު ުތަކެތީގެ ުހުރި ުސްޓޯރޭޖުގައި ުތަކެއްޗާއި ުހުރި ުކުރެވިފައި ުއެގްޒިބިޓް ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުއަްޕޑޭޓްކޮށް ުކެޓަލޮގެއް ުުފުރިހަމަ
ުއަ ުދިނުމާއި، ުމަޢުލޫމާތު ުތަކެއްޗާއިބެހޭ ުހިމެނޭ ުދާރުލްއާސާރުގައި ުބެލެހެއްޓުމާއި ުލިޔެ ުހިންގުާުއިނގޭގޮތަށް ުފަރާތްތަކުން ުއަމިއްލަ ދި

ުދާރުލްއާސާރުތައްުހިންގުމުގައިުލަފާުދިނުމާއިުއެހީތެރިވުމެވެު.
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ުސަރަޙައްދީުމިއުޒިއަމްުޔުނިޓްު 6.3.3.3
ުހުރިު"ހުވަދޫުރީޖަނަލްުމިއުޒިއަމް"ުގިނަދުވަހަށުްު ުމަސައްކަތަކީުގދ.ުތިނަދޫގައި ުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑު ުމިއުޒިއަމް ސަރަޙައްދީ

ުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމުގެުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެު.ުދެމިހުންނާނޭގޮތަށް

ު

ުމަޤާމުތަކުެގުރަޖިސްޓްރީުހަމަޖެހިފައިާވުޮގާތއިުއަހަރުތެޭރގައިުއައިުބަދަލުު 6.4

ވަނ2019ުުުަު މަޤާމުގެުނަންު
އަހަރުުު

ފެށުނުއިރުުު
 މަޤާމުގެުއަދަދުު

އުފެއްދިުމަޤާމްގުެު
 އަދަދުު

އުވާލުިު އުފެއްދިުތާރީޚުު
މަޤާމުގުެު
 އަދަދުު

ވަނ2018ުުުަު އުވާލިުތާރީޚުު
އަހަރުުު

ނިމުނުއިރުުު
 މަޤާމުގެުއަދަދުު

1ުު-ު-ު-ު-1ުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު
 3 - - - -3ު ޑިރެކްޓަުރ

 2 - - - - 3 އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަުރ
1ުު-ު-ު-ު-1ުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ

1ު - - - -1ުުއާކިއޮލޮޖިސްޓްު
1ު - -ު-ު-1ުުއެސިސްޓެންޓްުއާކިޓެކްޓްު

1ު - -ު-ު-1ުުފޮޓޯގްރާފަުރ
ސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަުރ
1 - - - - 1 

 1 - - - - 1ުޕްރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރ
1ު 06.08.2019 1ު-ު-1ުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ
0ު1ު06.08.2019ުުު0ުުޕްރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރ
1ު - -ު-ު-1ުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންު
3ުު-ު-ު-ު- 3ުކޮންޒަރވޭޝަންުއޮފިސަުރ

4ުު-ު-ު-ު-4ުުރިސަރޗްުއޮފިސަުރ
އެސިސްޓެންޓްުކޮންޒަރވޭޝަނުްު

ުއޮފިސަުރ
2ު-ު-ު-ު-ު2ު

އެސިސްޓެންޓްުރިސަރޗުްު
 އޮފިސަުރ

3 -ު-ު2 06.08.2019 3 

އެސިސްޓެންޓްުޕްލޭނިންގުު
 އޮފިސަުރ

0ު2ު06.08.2019 -ު-ު0ު

1ު - -ު-ު-1ުުމެއިންޓެނަންސްުއޮފިސުަރ
 3 - - - - 3 އެސިސްޓެންޓްުގައިޑްު

 2 - - - - 2 ކިއުރޭޓަުރ
3ުު-ު-ު- -3ުުއެސިސްޓެންޓްުމިއުޒިއަމްުގައިޑްު
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ު

ުމުވައްޒަފުންނަށްުއައިުަބދަލުު 6.4.1

ުވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުންު 6.4.1.1

ވަޒީފާުދެއްވުިު ޗިޓުުނަންބަރުު ސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްު މަޤާމްު #
 ތާރީޚްު

 މުވައްޒަފުު

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު ކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންު 1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(1)CSC/2019/00212 19.02.2019 ުުޢަލީުޢަބްދުލްޢަޒީޒ  

ހެރިޓޭޖްު/ުހެރިޓޭޖުްު މަސައްކަތު 2
 މެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު

(1)CSC/2019/02257 26.09.2019 ުުފަޔާޟްުއަޙްމަދ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 3
 އޮފިސަރ

ނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްު
އިންޓަރްޕރިޓޭޝަންުއެންޑުްު/

 ކަލެކްޝަންުޔުނިޓްު

(1)CSC/2019/02324 03.10.2019 ާުމުޙައްމަދުުޝާޠިފ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 4
 އޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(1)CSC/2019/02340 06.10.2019 ުުއުޘްރާުފާޠިމަތ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 5
 އޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(1)CSC/2019/02366 08.10.2019 ުްއިބްރާހީމްުުރަފްހާނ  

އެސިސްޓެންޓްުމިއުޒިއަމްު 6
 ގައިޑް

ނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްު/ުު
ރިސަރޗްުއެންޑުްު

 ކޮންޒަރވޭޝަންުޔުނިޓްު

(1)CSC/2019/02755 13.11.2019 ާުޢިމާދުުވަފ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 7
 އޮފިސަރ

ހެރިޓޭޖްު/ުދިވެހުިު
 ޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދަުޔުނިޓްު

(1)CSC/2019/02832 19.11.2019 ުުުމަރްޔަމްުޞުވާުޢުމަރ  

 7ު-ު-ު- - 7 އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސުަރ
އެސިސްޓެންޓްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަުރ
3 - - - - 3 

4ުު-ު-ު-ު-4ުުއެސިސްޓެންޓްުކިއުރޭޓަުރ
1ުު-ު-ު-ު-1ުުކޭޝިއަުރ

 1ު-ު- - -1ުުސްޕަވައިޒަުރ
1ުު-ު-ު-ު-1ުުސީނިއަރުސެކިއުރިޓީުއޮފިސަުރ

1ުު-ު-ު-ު-1ުުއޮފީސްުއެސިސްޓެންޓްު
10ުު-ު-ު-ު-10ުުސެކިއުރިޓީުއޮފިސަުރ

 20ު-ު-ު-ު- 20 މަސައްކަތުު
 3ުު-ުު-ުު-ުު- 3 ވޮޗަުރ



50 

 

ުވަޒީފާުބަދަލުކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު 6.4.1.2

ސެކްޝަންު/ުު މަޤާމްު #
 ޔުނިޓްު

ވަޒީފާުބަދަލުުު ޗިޓުުނަންބަރުު
ކުރެއްވުިު
 ތާރީޚްު

ބަދަލުުކުރެއްވުިު މުވައްޒަފުު
 އޮފީސްު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 1
 އޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(3)CSC/2019/00434 10.02.2019 ާުޙައްވ
ުސޫޒާން  

މިމަރުކަޒުގެުމަޤާމަކަށުްު
 ބަދަލުވީު

ްޕރޮކިއުމެންޓުްު 2
 އޮފިސަރ

 ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒްު/
 ފައިނޭންސްުޔުނިޓްު

(3)CSC/2019/03213 14.11.2019 ްޢަލީުުފާތިޙ މިމަރުކަޒުގެުމަޤާމަކަށުްު 
 ބަދަލުވީު

ު

ުވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު 6.4.1.3

ސެކްޝަންު/ުު މަޤާމްު #
 ޔުނިޓްު

ވަޒީފުާު ޗިޓުުނަންބަރުު
އިންވަކުިު
ކުރެއްވުިު
 ތާރީޚްު

 ވަކިުކުރެއްވިުސަބަބުު މުވައްޒަފުު

ހެރިޓޭޖްު/ުހެރިޓޭޖުްު މަސައްކަތު 1
 މެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު

(2)CSC/2019/00010 01.01.2019 ްުއިބްރާހީމ
 މުޙައްމަދުދީދީު

ޤާނޫނުުނަންބަރުުު
)ދިވެހ5/2007ުުިު

ސިވިލްުސަރވިސްގުެު
ުވަނ49ުުަޤާނޫނު(ުގެު

މާއްދާގެު)ށ(ުގައިވުާު
ގޮތުންުމުވައްޒަފުގުެު

65ުުއުމުރުންު
ުއަހަރުވުމުން
މުސްކުޅިކޮށުްު
ވަޒީފާއިނުްު
 .ވަކިކުރަންޖެހޭތީ

އެސިސްޓެންޓުްު 2
 ޑިރެކްޓުަރ

ނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްު
ސަރަޙައްދުީުު/

 މިއުޒިއަމްުޔުނިޓް

(2)CSC/2019/00103 16.01.2019 ުާުރުޝޫނ
 ރަޝާދުު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 3
 އޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(2)CSC/2019/00179 03.02.2019 ުުފާޠިމަތ
 ޝައިޚާ

 އެދިވަޑައިގަތުންު
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 4
 އޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(2)CSC/2019/00485 16.04.2019 ާުޙައްވ
 ސޫޒާން

 އެދިވަޑައިގަތުންު

އެސިސްޓެންޓުްު 5
 މިއުޒިއަމްުގައިޑް

ނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްު
ރިސަރޗްުއެންޑުްުު/

ކޮންޒަރވޭޝަނުްު
 ޔުނިޓްު

(2)CSC/2019/00602 09.06.2019 ުުއާމިނަތ
 ޙަމްދާުޢަލީު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

ހެރިޓޭޖްު/ުު މަސައްކަތު 6
ބޮޑުތަކުރުފާނުުު
މެމޯރިއަލްުސެންޓަރުު
 ޔުނިޓްު

(2)CSC/2019/01059 18.09.2019 ުުފާޠިމަތ
 ސަޢީދާު

ސިވިލްުސަރވިސްގުެު
ގ2014ުުުެުގަވާއިދުު

ވަނަުމާއްދާގ229ުުެު
ުވަނ2ުަ)ހ(ުގުެު

ނަންބަރަށުްު
ރިޢާޔަތްކޮށް،ުޤާނޫނުުު

5/2007ުުނަންބަރުު
)ދިވެހިުސިވިލުްު

ޤާނޫނު(ުުުސަރވިސްގެު
ވަނަުމާއްދާގ49ުުުެުގެު

)ހ(ުއިންުކޮމިޝަނަށުްު
ުލިބިގެންވާުއިޚްތިޔާރުގެު
55ުުދަށުން،ުއުމުރުނުްު

އަހަރުވުމުންުވަޒީފާއިނުްު
މުސްކުޅިކޮށުްު
ުވަޒީފާއިން
 .ވަކިކުރުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 7
 އޮފިސަރ

ހެރިޓޭޖްު/ުދިވެހުިު
ޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު
 ޔުނިޓްު

(2)CSC/2019/00871 18.08.2019 ްުޙަސަނ
 މުޙައްމަދު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

ނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްު ކިއުރޭޓަުރ 8
އިންޓަރްޕރިޓޭޝަނުްު/

އެންޑްުކަލެކްޝަނުްު
 ޔުނިޓްު

(2)CSC/2019/00992 05.09.2019 ުުޢާއިޝަތ
 ޚާލިދުު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 9
 އޮފިސަރ

ނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްު
ސަރަޙައްދުީުު/

 މިއުޒިއަމްުޔުނިޓް

(2)CSC/2019/01211 27.10.2019 ްުޖައިޝަމ
 އަޙްމަދު

 އެދިވަޑައިގަތުންު
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ކޮމްޕިއުޓަރުު 10
 ޓެކްނީޝަންު

ކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

 އެންޑްުއެޗް.އާރް

(2)CSC/2019/01252 10.11.2019 ުުޢަބްދުލްޢަޒީޒ
 ޢަލީު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

 

ުުދަވހުެގުތެޭރަގއިުކުެރުވނުުކަްނކަނ100ުްސަރުކާރުެގުފުރަތަމަު 6.5

ުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަޤާފީުތަރިކައިގެުިބލްުޑްރާފްޓްުކުރުން 6.5.1
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުނިންމުމަށްުވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާުކަންކަމުގެުތެރެއިންުކޮންމެުރަށެއްގައިވެސ100ުުްުސަރުކާރުގެުފުރަތަމަު

ުމުހިންމުު ުއެންމެ ުރަށެއްގެ ުއެ ުތަކެއްޗަކީ ުގުޅިފައިވާ ުތާރީޚު ުތަންތަނާއި ުއެކުލެވޭ ުއާސާރުތައް ުބިނާތަކާއި، ުދުވަސްވީ ުތަރިކައާއި ުުހުރި،
ުކަނޑައެޅުމަށުްުއައިޑެންޓި ުޒިންމާ ުޤާނޫނީ ުލާޒިމުވާގޮތަށް ުފަރާތްތަކަށް ުއެންމެހައި ުހިމާޔަތްކުރުން ުތަކެތި ުތަންތަނާއި ުމިފަދަ ުކަމުން، ޓީ

ުހެރިޓޭޖްުބިލެއްުޑްރާފްޓްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުު
ުޚިޔާު ުފޮނުވައި ުފަރާތްތަކަށް ުގުޅުންހުރި ުދެލިކޮީޕ ުބިލުގެ ުތައްޔާރުކުރެވުނު ުރައްޔިތުންގެވެސުްުއެގޮތުން، ުއަދި ުހޯދުމަށްފަހު، ލު

ުމާރިޗުުުޚިޔާލަށްުހުޅުވާލުމަށްފަހުުގެންނަންޖެހޭުބަދަލުތައްުގެނެސް،ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުފޮނުވުމަށްޓަކައިުއެޓަރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށް
އެކުުގާތުންުމަސައްކަތްުކޮށް،ުގެންނަންޖެހޭުއިތުރުުުގައިުފޮނުވުނެވެ.ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުޤައުމީުތަރައްޤީއާއިުތަރިކައިގެުކޮމިޓީއ27ުުާ

ުތަސްދީޤުކޮށްދެއްވުީު ުޤާނޫނޫ ުމި ުޞާލިޙު ުމުޙައްމަދު ުއިބްރާހީމް ުއަލްފާޟިލް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުނިންމުނެވެ. ުގެނެސް އިސްލާހުތައް
ުގައެވެ.19ުުުުސެްޕޓެންބަރުު

ު ުނަންބަރު ުޤ12ުާު/2019ޤާނޫނު ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ުހިމެނުޭު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއޭގެތެރޭގައި ުތަރިކައާއި ުސަގާފީ ުވަނީ ނޫނު(ގައި
ޖޭގުެުއާސާރީުބިނާތަކާއި،ުއާސާރީުސަރަޙައްދުތަކާއި،ުމަޢުނަވީުސަގާފީުތަރިކައާއި،ުހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާުސަރަޙައްދުުބަޔާންކޮށް،ުދިވެހިރާއް

ުކޮބައިކަންުކަނޑައަޅައިުމިުތަރިކައިގެުމައްޗަށްުއޮތްުދަޢު ލަތުގެުޒިންމާއާއިުއާންމުުފަރުދުންގެުޒިންމާއާއި،ުދިވެހިރާއްޖޭގުެުސަގާފީުތަރިކައަކީ
ނޫނުގައުިުސަގާފީުތަރިކައާބެހޭުދިރާސާތައްުކުރެވޭނެުގޮތްތަކާއި،ުމިުތަރިކައާމެދުުއަޅަންޖެހޭުރައްކާތެރިކަމުގެުފިޔަވަޅުތައްުބަޔާންކޮށް،ުމިުޤާ

ރުމަށްުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުއުފައްދައިުމިުޤާނޫނުުުބުނެފައިވާުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކު
ުތަންފީޒުުކުރުމުގެުމައިގަނޑުުޒިންމާުމިުމަރުކަޒާުޙަވާލުކޮށްފައެވެ.ުު

ު

ުސަގާފީުތަރިކައިގެުލިސްޓުުއެކުލަވާލައިުއާންމުުކުރުން 6.5.2
ކޮންމެުރަށެއްގައިވެސްުހުރި،ުތަރިކައާއިުދުވަސްވީުބިނާތަކާއި،ުއާސާރުތައްުއެކުލެވޭުތަންތަނާއިުތާރީޚުުގުޅިފައިވާުތަކެއްޗަކުީު

ށްުޤާނޫނުީުއެުރަށެއްގެުއެންމެުމުހިންމުުއައިޑެންޓިޓީުކަމުން،ުމިފަދަުތަންތަނާއިުތަކެތިުހިމާޔަތްކުރުންުއެންމެހައިުފަރާތްތަކަށްުލާޒިމުވާގޮތަ
ގުެުންމާުކަނޑައެޅި،ުތަރިކައިގެުލިސްޓެއްުއެކުލަވާލައި،ުހަރުދަނާުއުޞޫލުތަކުންުއާސާރުުބެލެހެއްޓޭނެުނިޒާމެއްުޤާއިމުކުރުމަކީުސަރުކާރުުޒި

މުގުެުދުވަހުގެުވަޢުދުތަކުގެުތެރެއިންުއެއްުވަޢުދެވެ.ުއެގޮތުން،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުހުރިހާުއާސާރީުތަންތަނުގެުލިސްޓެއްުއެކުލަވާލ100ުުުފުރަތަމުަު
ުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނެވެ.ުު

މިުމަސައްކަތްުކުރެވިފައިވަނީުކައުންސިލްތަކުގެުއެއްބާރުލުމާއިުމަޝްވަރާއާއެކު،ުރައްޔިތުންގެުބައިވެރިވުންވެސްުހޯދައިގެންނެވެ.ުު
ކާއިުއާންމުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމަށްފަހުުުއެގޮތުން،ުރަށުުކައުންސިލްތަކާއިުތާރީޚުުދިރާސާކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުފޮތްތަކާއިުކަމާގުޅުންހުރިުފަރާތްތަ

ު ުމާރިޗު ުވަނީ ުލިސްޓު ުމި ުއެކުލަވާލާލެވިފައެވެ. ުވަނީ ުދަފްތަރެއް ުވަގުތީ ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ުގެޒެޓ27ުުުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުދުވަހު ވަނަ
ޔާލުުހުށަހެޅުމުގެުފުރުސަތުުއަބަދުވެސުްުކުރެވިފައެވެ.ުއަދިުމިުލިސްޓުުއިތުރަށްުފުރިހަމަކޮށްުމައުލޫމާތުުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިުއާންމުންގެުޚިު

 ވާނީުހުޅުވާލެވިފައެވެު.

ު
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ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުހޯދައި،ުއަލުންުއެުމިސްކިތްުރޭވުން 6.5.3
ކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުހޯދާ،ުއަލުންުއެުމިސްކިތްުރޭވުމަކީުޤައުމީުމަރުކަޒުންުއެންމެުއިސްކަމެއްުދީގެންުކުރަންފެށުިު

ު ުފުރަތަމަ ުސަރުކާރުގެ ުމަސައްކަތަކީ ުމި ުމަސައްކަތެވެ. ުތެރެއިނ100ުުްުއެއް ުކަންތައްތަކުގެ ުވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ުކުރުމަށް އަހަރު
ު ުއެގޮތުން، 2019ުުއެއްކަމެވެ. ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ19ުުާުސެޕްޓެންބަރު ުގައު ުފުރަތަމަ ުމިސްކިތުގެ ުކަޅުވަކަރު ުދުވަހު ުބުރާސްފަތި ވީ

ުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙުުބަހައްޓަވައިދެއްވިއެވެ.ުު

ު

ު

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

 ވަނަުއަހަރުުފުރިހަމަކުރެވިފައެވުެ.2019ުުކަންކަންުވަނީުމިުމަސައްކަތްުމިހާތަނަށްުމުޅިންުނުނިމުނުުކަމުގައިުވިޔަސްުއަންނަނިވިު
 ރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުފޯރަމެއްުބާއްވާުކެބިނެޓްގައިުމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުުމިސްކިތްުބަހައްޓާނެުތަނެއްުނިންމުންު. •
 ރުުމަހުުދޭންުފެށުންު.ވަނަުއަހަރުގެުޑިސެމްބ2018ުުަމިސްކިތުގެުލަކުޑިއާއިުހިރިގަލުގެުބައިތަކަށްުދޭންޖެހޭުފަރުވާު •
 ފަނިުބޮއިުހަލާކުވެފައިވާުލަކުޑީގެުބައިތައްުމަރާމާތުކުރަންުބޭނުންވާުޚާއްސަުތަކެތިުބޭނުންކޮށްގެންުއެތަންތަންުމަރާމާތުކުރުންު. •
 ންު.ހިރިގަލުގައިުހަލާކުވެފައިވާުބައިތައްުމަރާމާތުކުރަންުބޭނުންވާުޚާއްސަުތަކެތިުބޭނުންކޮށްގެންުއެތަންތަންުމަރާމާތުކުރު •
 މިސްކިތުގެުހުރިހާުބައިތަކެއްުވަކިވަކިންުސްކޭލްުފޮޓޯގްރަފީުނެގުން.ުު •
 އެއްކޮށްުހަލާކުވެުބޭނުންުނުކުރެވޭުވަރުުވެފައިވާުލަކުޑީގެުބައިތައްުހައިވަކަރުންުއަލުންުހެދުންު. •
 މިސްކިތްުއަލުންުރޭވުމަށްޓަކައިުބޭނުންވާުކުރެހުންތައްުތައްޔާރުކުރުނުް. •
 ހައްދުގެުކުރެހުންތައްުތައްޔާރުކުރުނުް.މިސްކިތްުބަހައްޓާުސަރަ •
 ގަސްގަހުގެުމޫުފަސޭހައިންުދަތުރުނުކުރާނެުގޮތަށްުސަރަހައްދުުވަކިކުރުން. •
 މިސްކިތްުރޭވުމުގެުކުރިންުބިމަށްުދޭންޖެހޭުޚާއްސަުފަރުވާުދިނުން.ުު •
 މިސްކިތްުބަހައްޓާުތަނުގެުފައުންޑޭޝަނެއްުއެޅުންު. •
 ނިންމައި،ުލަކުޑީގެުބައިތައްުރާވައިުމަތިވަޑާންގަނޑުގެުމަސައްކަތްުފެށުންު.ހިރިގަލުގެުމަސައްކަތްު •

 ުުހިރިގާުތަކުގެުޚާއްސަކަންުއެނގޭުގޮތަށްު"އެއްުގާުއަނެއްުގަލާުގުޅޭގޮތުގެ"ުތަފްޞީލުުކުރެހުންުތައްޔާރުކުރަންުފެށުން. •
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ުމަތިވަޑާނ2019ް  • ުބަޔާއި ުގަލުވަޑާމުގެ ުމިސްކިތުގެ ުނިމުނުއިރު ުއަހަރު ުދަނުީުވަނަ ުކުރިޔަށް ުނިމި ުވެސް ުމަސައްކަތް ގަނޑުގެ
 ފުރާޅުުހެދުމުގެުމަސައްކަތެވުެ.

ު

ުހިންުގނުުމަޝްރޫޢުތައް 6.6

ުމޯލްޑިވްސްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭުމަޝްރޫޢު 6.6.1
އޮކްސްފޯޑްުސެންޓަރުފޮރުއިސްލާމިކްުސްޓަޑީޒްުއާުގުޅިގެންުޤައުމީުމަރުކަޒުންުކުރިއަށްުގެންދާުމިުމަޝްރޫޢަކުީު
ުލިބިގެންދާނުެު ުއެހީތެރިކަމެއް ުބޮޑު ުވަރަށް ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުޖީލުތަކަށް ުއޮތް ުއަންނަން ުހިމާޔަތްކޮށް ުތަރިކަ ުއާސާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުދަްޕތަރުކުރުމާއިު ުގޮތުން ުރައްކާތެރިކުރުމުގެ ުތަރިކަ ުބިރުހީވާ ުދިއުމަށް ުނެތިގެއްލި ުރާއްޖޭގެ ުމަގްޞަދަކީ ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުުމަޝްރޫޢެކެވެ.

ުމަޝްރޫޢުުކިތާބު ުމި ުއެކު ުހަމައެއާއި ުމަރުކަޒުގުެުގައިކުރުމެވެ. ުމި ުކަންތައްތަކަކީ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމަޤްޞާދުތައްކަމުގައި ުސަރވޭގެ ުމި
ހުާުމެންޑޭޓްގައިުހިމެނިފައިވާ،ުނަމަވެސްުމާލީުއަދިުފަންނީުޤާބިލްކަންުނެތުމުންުނުކުރެވިފައިުހުރިުކަންތައްތަކެކެވެ.ުމިުމަޝްރޫޢުުހުރިު
ުފަހިވެގެންު ުފުރުޞަތެއް ުފަދަ ުމި ުގްރާންޓަކުންނެވެ. ުލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ުއިން ުޔޫ.ކޭ ުއާކޭޑިޔާ، ުއެބޭފުންނަށް ުކުރައްވާނީ ުުޚަރަދެއްވެސް

ބުިުދިވެހިރާއްޖޭގެުތަރިކައާއިުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުފަސޭހައިންުލި،ުދިއުމަކީުމިުދާއިރާއަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށާއި،ުއިތުރުުބަޔަކުުތަމްރީންކުރެވި
ުޑޭޓާބޭސްއެއްުތައްޔާރުކުރުމަށްުމަގުފަހިވެ،ުމިުތަންތަނާއިުތަކެއްޗާއިުމެދުުބޮޑަށްުހޭލުންތެރިވެގެންުދާނެުކަމެކެވެ.ުުު

ވޭކޮށުްުުރވަނަުއަހަރުުހަތަރުުއަތޮޅެއްގައިުހެރިޓޭޖްުސ2019ުުައޮކްސްފޯޑްުސެންޓަރުފޮރުއިސްލާމިކްުސްޓަޑީޒްުއާއިުގުޅިގެނުްު
ުޑީުމޮޑެލްުުވަނީުނިންމައިފައެވެު.70ު3ތަކެތިުއަދ152ުުިމަހާނަގާ،6274ުުސްޓްރަކްޗަރ،990ުުުސައިޓް،207ުުރަށް،108ުު

 މިުމަޝްރޫޢުގައިުކުރާުމައިގަނޑުުކަންކަމަކުީ:

 ޒަމާނީުވަސީލަތްުބޭނުންކޮށްގެންުޑޮކިއުމެންޓްުކުރުންު •
 ުޑީުސްކޭންުކުރުނ3ުްމިންުނަގައި،ު،ުވަކިުވަކިުފޮޓޯުނަގައި •
ސްުއެއްުތައްޔާރުކޮށް،ުއެންމެންނަށްުފަސޭހައިންުފެންނާނޭުގޮތަށްުބައެއްުއަތޮޅުތަކުގެުމައުލޫމާތުުުއޮންލައިންުއެކްސެސްުޑޭޓާުބޭ •

 އާންމުުކުރުން.ުު
ު
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 އަތޮޅުގެުތަފްޞީލުު:4ުވަނަުއަހަރުުމިުމަޝްރޫޢުުހިންގުނ2019ުުުު

 ލ.ުއަތޮޅުުު
 މޮޑެލްުޑ12ު3ުީތަކެތި،49ުުމަހާނަގާ،1646ުުސްޓްރަކްޗަރ،370ުުުސައިޓް،100ުުރަށް،70ުު ▪

 ފުވައްމުލައްު .2
 ޑީުމޮޑެލ10ު3ުްތަކެތި،41ުުމަހާނަގާ،395ުުސްޓްރަކްޗަރ،126ުުުސައިޓް،33ުު ▪

 ކ.ުއަތޮޅުު)މާލެުފިޔަވައިު( .3
 ޑީުމޮޑެލ34ު3ުް،ުތަކެތ31ުުިމަހާނަގާ،1608ުުސްޓްރަކްޗަރ،119ުުސައިޓް،42ުުރަށް،16ުު ▪

 އައްޑުުއަތޮޅުު .4
 ޑީުމޮޑެލ14ު3ުްތަކެތި،31ުުުުމަހާނަގާު،2625ުސްޓްރަކްޗަރ،375ުުސައިޓް،32ުުރަށް،21ުު ▪

 މިުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުމިުޓީމުންުވަނީުހއ.ުއަތޮޅުގެުސަރވޭގެުމަސައްކަތްތައްުފައްޓަވާފައެވެު.

 

ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުއާބާތުރަފިލުވުމުގެުމަސައްކަތް 6.6.2
ުމައްސަލުަު ުކަތުރުފަނީގެ ުމިސްކިތުގެ ުހުކުރު މާލޭ

ު ުކެމިކަލް ުވަނުީުހައްލުކުރުމަށް ުވޭތުވެދިޔައަހަރު ޓްރީޓްމަންޓް
ުތަނބުތަކުގުެު ުލަކުޑި ުމިސްކިތުގެ ުއެހެންނަމަވެސް ދެވިފައެވެ.
ުމަސައްކަތުްު ުތަހުލީލުކުރުމުގެ ުއިތުރަށް ުގޯސްކަމުން ހާލަތު

ުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެު.
ުގުޅިގެނުްު ުއިންޑިޔާުސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަރުކާރާ

ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުފަހުމުނާމާއެއްގައިުމި ޓަކައި
ުމިނިސްޓަރުު ުްޕރައިމް ުއިންޑިޔާގެ ުމިއީ، ސޮއިކުރެވުނެވެ.

ގައިުކުރެއްވ8ުުުިުޖޫނ2019ުުުްުނަރެންޑްރަުމޯދީުދިވެހިރާއްޖެއަށުްު
ޒިޔާރަތުގައިުވެވަޑައިގެންނެވިުވަޢުދުފުޅެކެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގައުިު

ކޮށްދެއްވައެވެ.ުމިުވަޢުދުފުޅާުގުޅިގެންުއިންޑިޔާގެުއާކިއޮލޮޖިކަލްުސަރވޭުއޮފުްުރާއްޖޭގައިުހުންނަުއިންޑިޔާުއެމްބަސީންުއެހީތެރިކަންުފޯރު
ު)އޭ.އެސް.އައި(ުގެުފަރާތުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުއާބާތުރަފިލުވުމުގެު ފަހަރުުމާލެުވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.ުއަދިުއެުޓީމުގ2ުުެުއިންޑިއާ
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ށްުމިންތައްުނެގުމަށްފަހު،ުއިތުރަށްުތަހުލީލުުކުރުމަށްޓަކައިުއުވަކޮޅަކާއިުގައުކޮޅެއުްުފަރާތުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުފޮޓޯުޑޮކިއުމަންޓްުކޮ
ުގެންދެވުނެވެ.ުު

ު ުޓީމުގެ ުއިތުރަށ3ުުްުއޭ.އެސް.އައި ުފަރާތުން ުޓީމުގެ ުތެރޭގައެވެ.ުމި ުމަހުގެ ުނޮވެންބަރު ުވަޑައިގަތީ ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ުޓީމު ވަނަ
ުމަސައް ުމަސައްކަތްތަކާއި ުދިރާސާ ުކުރެވެމުންދިޔުަުބޭނުންވާ ުއަހަރުުނިމުނުއިރު ުފެށުނެވެ. ުމަސައްކަތް ުއެއްކުރުމުގެ ުހޯދާ ުތަކެތި ުބޭނުންވާ ކަތަށް

 މަސައްކަތަކީުމިުމަޝްރޫޢުުކުރިއަށްުގެންދާނެުްޕރޮޖެކްޓްުޓީމުުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތެވެު.
 

 

ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުމުންނާރުުއާާބތުރަފިލުވުންު 6.6.3
ު ުހުކުރު ުމުންނާރުުުމާލޭ މިސްކިތުގެ

ުވަނުީު ުއަހަރުވެސް ުވޭތުވެދިޔަ ުގޮތުން އާބާތުރަފިލުވުމުގެ
ު ުއެގޮތުން ުކުރެވިފައެވެ. ވަނ2018ުުަުމަސައްކަތްތަކެއް

ުބަލައުިު ުއަށް ުނަތީޖާ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުކުރި އަހަރު
ުވޭތުވެދިޔުަު ުފާހަގަކޮށް ުކަންތައްތައް ުޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން

އުވަލުމުގުެުުުު،ވެ.ުއެގޮތުންއަހަރުުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނެު
މަސައްކަތާއި،ުމުންނާރުުބުޑުުމަރާމާތުކުރުމުގެުމަސައްކަތުްު

ުކުރެވުނެވުެ.

ުފިލުވުމުގުެު ުއާބާތުރަ މުންނާރު
ުނިންމާފައިވުާު ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުކުރިއިރު މަސައްކަތް

ުކަންކަންުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެު.

ުކު .1 ުމަރާމާތު ުތެރެއިން ުތަންތަނުގެ ުހުރި ުޖަހާފައި ުއެތަންތަނުްުއުވަ ުފުރާނައިގެން ުއުވަ ުއަދި ުވެލި ުތަންތަން ުބޭނުންވާ ރުމަށް
 ރަނގަޅަށްުސާފުކޮށްުމަރާމާތުކުރުންު.

 އުވަލާންޖެހޭުތަންތަންުސާފުކޮށްުފުރާނާފަުހުރިުއުވަުއެސަރަޙައްދުގައިުލުން. .2
 ދަވާދުުލާންުޖެހޭުތަންތަނުގައިުދަވާދުުލުމުގެުކުރިންުހުރިުދަވާދުތައްުކަހާުސާފުކުރުންު. .3
 މުންނާރުގެުމަތީުވަށައިގެންުއޮޅިއެއްުލުން.ު)އޮޅިުލާންުވާނީުވެލިުއަދިުއުވަުބޭނުންކޮށްގެންުދިޔަދޮވިތަކަށްުފެންފަހިވާުހެންު( .4
 ފެހިުހުރިުތަންތަންުސާފުކުރުންު. .5
 ދިޔަދޮވީގެުއައުޓްލެޓްުުމުންނާރުންުބޭރަށްުނެރުންު. .6

ުފަހުމުނާމާއެއްގުެު ުކުރެވިފައިވާ ުބޭފުޅުންނާއެކުުސޮއި ުއެ ުއެހީއާއެކު، ުކޮމްެޕނީގެ ުއިލެކްޓްރިކް ުކުރެވިފައިވަނީުސްޓޭޓް ުމަސައްކަތް ުދަށުންނެވެ.ުުމި

 

ުދިވެހިރާއްޖޭގެުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުޔުނެސްކޯގެުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގެުލިސްޓުގައިުހިމެނުމުގެުމަޝްރޫޢު 6.6.4
ުލިސްޓުގައިުދިވެހިރާއްޖޭގެުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުހިމެނުމުގެުމަޝްރޫޢަކީުވަރަށްުބޮޑުުއިސްކަމެއްުދީގެނުްުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގެު

ކުރިއަށްުގެންދާުޤައުމީުމަޝްރޫޢެކެވެ.ުމިުމަޝްރޫޢުގެުސަބަބުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތާއި،ުމާލޭުޢީދުުމިސްކިތާއި،ުއދ.ފެންފުށީުއާސާރުީު
ސްކިތާއި،ުހއ.އިހަވަންދޫުއާސާރީުމިސްކިތްުއަދިުރ.މީދޫުބައުުމިސްކިތްުމިހާރުުވަނީުޔުނެސްކޯގުެުމިސްކިތާއި،ުލ.އިސްދޫުއާސާރީުމިު

ުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގެުވަގުތީުލިސްޓުގައިުހިމެނިފައެވެ.ުު
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ވަނަުއަހަރުުމިުްޕރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތަށްުބޭނުންވާުގްރާންޓްުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުުއަދިުމިުމަސައްކަތަށ2019ުުުްު
ތިވެސުްުބޭނުންވާުްޕރޮޖެކްޓްުޓީމުުއެކުލަވާލުމަށްޓަކައިުޓަރމްސްުއޮފްުރިފެރެންސްުތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ުމިުްޕރޮޖެކްޓަށްުބޭނުންވާުބައެއްުތަކެު

ހޯދިފައެވެ.ުހަމައެއާއެކުުވަރލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑްގެުއެކްސްޕަރޓްުސްޓީވަންުބެޓްލްުއަދިުކޮންސަލްޓަންޓްުސިލްވިއާުކްރެވޭރުޯުވަނީު
ންހުރުިުމާލެުވަޑައިގެންުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދާނެުގޮތުގެުްޕލޭންތައްުކޮށްުއެހީތެރިވެދެއްވާނެުކަމަށްުވިދާޅުވިއެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުގުޅު

ުކުރުމަށުްުބަ ުމަސައްކަތް ުމި ުދެވުނެވެ. ުމަޢުލޫމާތު ުމަންފާގެ ުލިބޭނެ ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ުމަޝްރޫޢުއިން ުމި ުމަޝްވަރާކޮށް ުފަރާތްތަކާއި އެއް
ުބޭނުންވާުފަހުމުނާމާގެުޑްރާފްޓްުވަނީުތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.ުު

ު

ުއަށިގޭގެުފަންުަބދަލުކުރުންުގަނޑުވަރުުހއ.އުތީމުު 6.6.5
ުއާބާތުރަ ުއުވަލައިއުތީމުގަނޑުވަރު ުގަނޑުވަރުގެ ުއުތީމު ުގޮތުން ުބަދަލުކުރުމުގުެުުުު،ުފިލުވުމުގެ ުފަން ުއަށިގޭގެ ުއަދި އެތެރެއަށްުވެލިލައި

ުއަށެވެ.18ުުުނ12ުުްމާރިޗ2019ުުުމިުމަސައްކަތްުކުރެވިފައިވަނީުުމަސައްކަތްުކުރެވިފައިވެއެވެު.

ުހއ.އުތީމުުގަނޑުވަރުުއާާބތުރަިފލުވުންު 6.6.6
2019ުު ުގަނޑުވަރުގައި ުހއ.އުތީމު ުމަހު ުއިތުރުންުއޮކްޓޯބަރު ުމީގެ ުކުރެވުނެވެ. ުމަސައްކަތް ުުއުވަލުމުގެ ބޭރާއުިުގަނޑުވަރުގެ

ުވެލުިު ުދާންކޮޅުތަކުގެ ުއުނދޯލި ުއެތެރޭގެ ުމަރުކަޒުގުެުބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުުގަނޑުވަރުގެ ުހަނދާނީ ުބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ުކޮށްފައިވަނީ ުމަސައްކަތް މި
 ވެ.ުުމުވައްޒަފުންނެު
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ުހއ.އުތީމުުކާނިުގަސްުރައްކާތެރިކުރުން 6.6.7
ުކާނިުގަސްުހުރިުސަރަޙައްދުުސާފުކޮށްފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތުްު ހއ.އުތީމުުބޮޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުގެުމުވައްޒަފުންުވަނީ

ފުކުރުމުގެުއިތުރުންުކާނިުގަސްުވަށައިގެނުްުގައެވެ.ުމިތަންުސ28ުުާއޮކްޓޯބަރ2019ުުުުުކުރެވިފައިވަނީުގައުމީުދުވަހަށްުތައްޔާރުވުމުގެުގޮތުނުްު
 ރާނާފައިުހުރިުތަނުގައިުކުލަލުމުގެުމަސައްކަތްވެސްުކުރެވުނެވެ.ުުު

 

ުހއ.އުތީމުުކަނދުވަލުުމިސްކިތުގެުވެވުުސާފުކުރުން 6.6.8
މިުމަސައްކަތުްުވަނީުކަނދުވަލުުމިސްކިތުގެުވެވުުސާފުކޮށްފައެވެ.ުުހއ.އުތީމުުބޮޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުގެުމުވައްޒަފުނުްު

ުގައެވެ.21ުުުުއޮކްޓޯބަރ2019ުުުކުރީުބޮޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުގެުމުވައްޒަފުނުްު

ު

 

ުޤީުކުރުންހއ.އުތީމުުޮބޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުުތަރައް 6.6.9
ުސުވެނިއަރުޝޮްޕ ުމަރުކަޒުގައި ުއެ ުކުރުމަށް ުތަރައްގީ ުމަރުކަޒު ުހަނދާނީ ުޑޯރުުުު،ބޮޑުތަކުރުފާނު ުއައުޓް ުއަދި ުޟޮްޕ ކެފޭ

ޓަކައުިުއެގްސިބިޝަންުއޭރިއާުއާއިުމިއުޒިައމްުހިމެނޭުގޮތަށްުކޮންސެްޕޓްުްޕލޭންުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުދަނީުކުރެވެމުންނެވެ.ުމިކަމަށް
ގުެުްޕޓްުތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުގެުސްޓްރަކްޗަރަލްުއަދިުއާކިޓެކްޗަރަލްުކުރެހުންތައްުތައްޔާރުކުރުމުުކޮންސެ

ުމަސައްކަތްުބަޔަކާއިުޙަވާލުކުރެވުނެވެ.ު
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ު

ުފަހުމުނާމާު 6.7

ގުޅޭގޮތުންުފަންނީުލަފާުހޯދުމަށްުސޮއިކުރިުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުެބހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތާއިު 6.7.1
ުފަހުމުނާމާު

ހެރިޓޭޖްއާއުިު ގުޅޭގޮތުންުފަންނީުލަފާުހޯދުމަށްޓަކައިުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފް ކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންރާވާުބެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތާއިު
ުވަހުއެވެު.ވަނަުދ2ުުުޖޫނ2019ުުްއެއްގައިުސޮއިުކުރެވުނީު މަޢުރޫފްުޖަމީލްއާުދެމެދުުފަހުމުނާމާ

ރާވާުބެހެއްޓުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުސަރަޙައްދުު)ޗާންދަނީމަގާއިު މިއީ،ުއާސާރީުބިނާއެއްުކަމުގައިވާުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުން
ސަގާފުީުގައިުބެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްޓަކައިުތަޖުރިބާކާރެއްގެުގޮތުންުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖުު) މެދުޒިޔާރާތްުމަގުގެުކަންމަތި(

ުއެއްބަސް ުގެންދިޔުމަށްޓަކައި ުކުރިއަށް ުގޮތެއްގައި ުފުރިހަމަ ުލަފާުދެއްވާުއެންމެ ުފަންނީ ުމަރުކަޒު(ުއަށް ު،ުވެުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީ
ުމަސްދުވަހެވެު.4ުސޮއިކުރެވުނުުފަހުމުނާމާއެކެވެ.ުމިުފަހުމުނާމާގެުމުއްދަތަކީު

ު

އާާބތުރަފިލުަވއިުމަރާމާތުކުރުމަށްުސޮއިކުރެވުނުުުރުނާމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުހަތަރުުފެންވަޅާއިުމުން 6.7.2
ުފަހުމާނާު

މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުހަތަރުުފެންވަޅާއިުމުންނާރުުއާބާތުރަުފިލުވައިުމަރާމާތުުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުު
ުއިލެކް ުސްޓޭޓް ުމަރުޒާއި ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުސަގާފީ ުހެރިޓޭޖާއި ުސޮއިކުރެވުނުުުއެންޑް ުދެމެދު ުއާއި ުލިމިޓެޑް ުކޮމްެޕނީ ޓްރިކް

2019ުުއަހަރެވެ.ުސޮއިކޮށްފައިުވަނ4ުުުީުފަހުމުނާމާއެކެވެ.ުމިުފަހުމުނާމާގެުމުއްދަތަކީުފަހުމުނާމާގައިުސޮއިުކުރާުމީލާދީުތާރީޚުންުފެށިގެނުްު
ުވަނަުދުވަހުއެވެު.26ުނޮވެމްބަރު

ުގުޅިގެން ުފަރާތުން ުތިން ުމަޤްސަދަކީ ުފަހުނާމާގެ ުހަރިއްމަތެރޭގައިވުާުމި ުމިސްކިތު ުހުކުރު ުއާބާތުރަފިލުވުމުގ4ުުުެުުމާލެ ުމުންނާރު ވަޅާއި
 ރީތިކޮށްުމީހުންނަށްުފެންނާނެުގޮތަށްުބެލެހެއްޓުމެވެު.،ުމަސައްކަތްުގިނަުދުވަހަށްުދެމިހުންނާނެުގޮތަށްުސާފުކޮށް

ު
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ުރާއްޖޭަގއިުބޭްއުވނުުޖަލްސާ/ުސެމިނަރ/ުަވރކްޝޮޕްު 6.8

ުދަފްތަރުުކުރުމާއިުގުޅޭގޮތުންުޭބއްވުނުުމަސައްކަތުުަބއްދަލުވުންުމާނަވީުތަރިކަު 6.8.1
ު ުގުޅިގެން ުއޮފީހާއި ުދިއްލީ ުނިއު ުޔުނެސްކޯގެ ުބޭއްވުނީ ުބައްދަލުވުން ުމަސައްކަތު 2019ުުމި 28ުުއޭްޕރީލް ުމޭ އަށެވެ.1ުުުން

ު ުބައްދަލުވުމަށް ުމަސައްކަތު ުމި ުއިން 3500ުޔުނެސްކޯ ުދެއްވާފައިވެއެވެ. ުބޭއ$25ުް ުބައްދަލުވުމުގައުިުފަރާތަކަށް ުމަސައްކަތު ުމި ވުނު
ވަނަުއަހަރުުފާސްކޮށްފައިވާުމުއާހަދާުއާއިުގުޅިގެންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުދަފްތަރުުތައްޔާރުކުރާނ2003ުުެުޔުނެސްކޯގެުމާނަވީުތަރިކައިގެު

ުޢަތްތަކަށެވެު.ގޮތާއިުގުޅޭުތަމްރީނުތައްުދެވުނެވެ.ުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުމުގައިުޓާގެޓްުކުރެވުނީުޖަމިއްޔާުޖަމާ

ު

ުރާއްޖެއިންުބޭރުަގއިުބޭްއުވނުުޖަލްސާ/ުސެމިނަރ/ުަވރކްޮޝޕް 6.9

ުޔުނެސްކޯގެުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގެުލިސްޓުގައިުހިމެނުމަށްުކުރަންޖެޭހުކަންކަމުގެުމަޢުލޫމާތުުަބއްދަލުުވން 6.9.1
2019ުު 20ުުފެބްރުއަރީ ުކޮލްކައްތާގައ24ުުިުން ުއިންޑިޔާގެ އަށް

ތަރިކައިގެުލިސްޓުގައިުހިމެނުމަށްުކުރަންޖެހޭުބޭއްވުނުުޔުނެސްކޯގެުދުނިޔޭގެު
ުބައްދަލުވުމުގައުިު ުމަސައްކަތު ުބޭއްވުނު ުހިއްސާކުރުމަށް ުމައުލޫމާތު ކަންކަމުގެ
މިުމަރުކަޒުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުއާއިުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރު

ުޝައިޙާުއަޙުމަދުުބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.ުު

ުބައިނަ ުބައްދަލުވުމުގައި ުހިމާޔަތުްުމި ުތަރިކަ ުގޮތުން ލްއަޤުވާމީ
ކުރާއިރުުބަލަންޖެހޭުޗާޓުތަކާއިުކޮންވެންޝަންތަކަށްުއަހުލުވެރިވެވުނެވެ.ުއަދުިު
ުހަރުދަނުާު ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތް ުކުރުމުގެ ުހިމާޔަތް ުތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކުރެވިދާނެުކަންކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

ުުޓްސްުއެންޑްުކަލްޗަރުސަމިޓުގައިުަބއިވެރިވުންވަނަުއ8ުާމެލޭޝިޔާގައިުޭބއްވުނުުދުނިޔޭގެު 6.9.2
އަށ2019ުުުްމާރިޗ15ުުުުުއިނ2019ުުުްުމާރިޗ10ުުުުު

ު ުދުނިޔޭގެ ުބޭއްވުނު ުއެންޑ8ުުްުމެލޭޝިޔާގައި ުއާޓްސް ވަނަ
ުދަތުރުގުެު ުމި ުބައިވެރިވެފައެވެ. ުވަނީ ުސަމިޓްގައި ކަލްޗަރ
ުއާޓްސުްު ުއޮފް ުފެޑެރޭޝަން ުއިންޓަރނޭޝަނަލް މަޤުޞަދަކީ
ުގުެު ު)އިފާކާ( ުއެޖެންސީސް ުކަލްޗަރަލް ުއެންޑް ކައުންސިލް

ުރާއްޖޭގުެުުނެޝަނަލް ުދިވެހިރާއްޖެވުމާއި، މެންބަރަކަށް
ުއެކިއެކުިު ުހިންގޭ ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ފަންނުވެރިކަން
މަޝްރޫޢުތަކަށްުބޭނުންވާުފަންނީުއެހީތެރިކަންުހޯދުމަށްުމަގުުު
ފަހިކުރުމެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުު

ުއަދުިުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫން
ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުމުޙައްމަދުުއިކްރާމްގެުއަރިހުގައިުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުު
ުޙައްވާުނަޒްލާުމިުދަތުރުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުއެކްޓިންގުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީގެުހައިސިއްޔަތުންނެވެ.ުު
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ފަންނުވެރިކަންުކުރިއެރުވުމުގައިުދިމާވާުގޮންޖެހުންތައްުހައްލުކުރުމަށްޓަކައިުކުރެވިދާނުެުރުގައިުބައިވެރިވުމުގެުސަބަބުންުމިުދަތު
ުކަނޑައެޅު ުތަރައްޤީކުރުމާއި،ުގުޅުންހުރިުއުޞޫލުތައް ުފަންނުވެރިކަމުގެުދާއިރާ ުބަދަލުތަކާއެކު ުޒަމާނީ ުދެނެގަނެވުނެވެ.ުއަދި މުގުެުކަންކަން

ުފުރުސަތުުުމުހިންމު ުހޯދޭނެ ުއާމްދަނީ ުފަންނާނުނަށް ުގުޅުވައިގެން ުދާއިރާ ުފަންނުވެރިކަމުގެ ުދާއިރާއާއި ުވިޔަފާރީގެ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަން
ު ުހުށަހެޅުނެވެ. ުސްޓަޑީތައް ުކޭސް ުގޮތުގައި 81ުުފަހިކުރެވިދާނެ ުވަޑައިގެންނެވި ުބައިވެރިވެ ުތެރޭގައ432ުުިުގައުމަކުން ބައިވެރިވެރިންގެ

ުކަނޑައަޅުއްވާުބޭފުޅުންނާއިުދާއިރާގުެުހިމެނިވަޑައި ުކުރައްވާުއަދިުސިޔާސަތުތައް ގެންނެވިުސަގާފަތާއި،ުފަންނުވެރިކަމުގެުދާއިރާގެުދިރާސާތައް
ުުުތަޖުރިބާކާރުންނާުބައްދަލުކޮށްުޚިޔާލުބަދަލުކޮށްލުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެވެ.

ު

ު(،ުޗައިނ2ާފްރޮމްުމޯލްޑިވްސްު)ފޭސްުސެމިނަރުއޮންުޕަްބލިކްުމެނޭޖްމަންޓްުފޮރުއޮފިޝަލްސްު 6.9.3
މީހުންުބައިވެރިވިުސެމިނަރުއޮންުަޕބްލިކްުމެނޭޖްމަންޓްުފޮރުއޮފިޝަލްސްުފްރޮމްުމޯލްޑިވްސްު)ފޭސ30ުުުްުއެކިުއޮފީސްތަކުގުެު

އަށ26ުުްުނ6ުުްއޯގަސްޓ2019ުުް(ުގައިުބައިވެރިވުމަށްުމިުމަރުކަޒުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުޗައިނާގެުނަންޗަންގުއަށ2ުް
ުދަތުރުގައިުޗައިނާގެުލޯކަލްުގަވަރނަންސްުއާއިުސަރުކާރުގެުކޮލިޓީުއާއިުބެހޭުމަޢުލޫމާތާއި،ުޗައިނާުސަރުކާރުގުެުދަތުރުުކުރެއްވިއެވެ.ުމި

ުގޮތްތަކާއިު ުކުރިއަރުވާނެ ުސަރވަންޓުން ުަޕބްލިކް ުއަދި ުތަޖްރިބާ ުރީފޯމް ުސަރުކާރުގެ ުޗައިނާ ުމުހިންމުކަމާއި، ުޖަމިއްޔާތަކުގެ ުުހިންގުމަށް
ުރިބާުހިއްސާކުރެވުނެވެ.ުުުބެހޭގޮތުންުޗައިނާގެުތަޖު

ު

ުވަނަުގަވަރނިންގުޯބޑުގެުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިުވނ11ުްސާކުގެު 6.9.4
އަށްުސްރީލަންކާގެުސާކްުކަލްޗަރަލްުސެންޓަރުގެުފަރާތުންުއިންތިޒާމުކޮށްގެންުބޭއްވިުސާކުގ17ުުެުނ16ުުްއޮކްޓޯބަރ2019ުުު

ުމިނިސްޓަރުމުޙައްމަދ11ުު ުސްޓޭޓް ުގަވަރނިންގުބޯޑުގައި ުއަރިހުގައުިުުވަނަ ުޙަމީދު ުޝަމްޢޫން ުސެކްރެޓަރީ ުަޕރމަނަންޓް ުއަދި ޠާރިޤު
ުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުހެރިޓޭޖްުސެކްޝަންގެުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުޝައިޙާުއަޙުމަދުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ު
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 ވަނަުއާންމުުަބއްދަލުވުނ40ުުްޔުނެސްކޯގެު 6.9.5
ު ުސަގާފަތ40ުާޔުނެސްކޯގެ ުބައްދަލުވުމުގެ ުއާންމު ުކަލްޗަރުުވަނަ ުޔުނެސްކޯގެ ުފޯރަމާއި ުބައްދަލުވުމާއި ުވަޒީރުންގެ ުބެހޭ އި

ުުކޮމިޝަންގެުބައްދަލުވުންތަކުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާު
ު ުއަލްފާޟިލާ ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް ުމަރުކަޒުގެ ުގައުމީ ުއަރިހުގައި ުދަތުރުފުޅުގައުިުމައުމޫން ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުމި ުނަޒްލާ ޙައްވާ

ުވަނަުއާންމުުއެސެމްބްލީގައިވެސްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުވަނީުބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.22ުުުޔުނެސްކޯގެުސްޓޭޓްުާޕޓީންގެު
ު

ުދަތުރުގެުމުއްދަތުު:
ުއަށް.23ުުުނ18ުުްނޮވެންބަރ2019ުުު،ުރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްޔުމްނާުމައުމޫން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަ

ުއަށް.29ުުުނ18ުުުްނޮވެންބަރ2019ުުުޙައްވާުނަޒްލާ،ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ު
ު

 ޔުނެސްކޯގެުއާންމުުަބއްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުސަގާފަތާުެބހޭުވަޒީރުންގެުަބއްދަލުވުމާއިުފޯރަމްު 6.9.5.1
ގައެވެ.19ުުުުނޮވެންބަރ2019ުުުުުބައްދަލުވުމުގެުސަގާފަތާއިުބެހޭުވަޒީރުންގެުބައްދަލުވުމާއިުފޯރަމްުބޭއްވުނުީުވަނަުއާންމ40ުުުުުޔުނެސްކޯގުެު

4ުުއަށްުވުރެުގިނަުސަގާފަތާުބެހޭުވަޒީރުންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައ140ުުުިުމިުބައްދަލުވުމުގައިުއެކިުގައުމުތަކުނުްު
ުވުެ:ތީމަކަށްުމަޝްވަރާކުރެވުނެު

 ސަގާފަތާއިުތަރިކައަކީުއަމާންކަންުގާއިމުކުރުމަށްުމުހިންމުުދައުރެއްުއަދާކުރާކަމެއްުކަން.ުު .1
 ސަގާފީުތަރިކައާއިުތަޢުލީމީުދާއިރާއާއިުގުޅުވުމުންުއައުުއީޖާދުތަކަށްުމަގުފަހިވެުމީހުންުބިނާވެގެންދިއުން.ުު .2
 ނިވިުގޮތެއްގައިުތަރައްޤީވެުވަޒީފާތައްުއިތުރުވެގެންުދިއުންު.ސަގާފީުތަރިކައިގެުދާއިރާއަށްުއިންވެސްޓްުކުރުމުންުދެމެހެއްޓެ .3
 ޒަމާނީުއަދިުއިޖްތިމާޢީުކުރިއެރުމަށްުއާންމުންުދިރިއުޅޭުތަންތަނުގައިުސަގާފަތްުދިރުވުމުގެުމުހިންމުކަންު. .4

ު
ުޔުނެސްކޯގެުއާންމުުަބއްދަލުވުމުގެުތެރެއިންުކަލްޗަރުކޮމިޝަންގެުަބއްދަލުވުންު 6.9.5.2

ުޔުމްނާުމައުމޫންުއަރިހުގައިުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުުމިުބައްދަލުވުންތަކުގަ ުއިުމިނިސްޓަރ

ުތަރިކުަު ުސަގާފަތާ ުފަންނުވެރިކަމާއި ުގޮތަކަށް ުދެމެހެއްޓެނިވި ުކުރިއަރުވާ، ުސަގާފަތް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުތަމްސީލުކޮށް ރާއްޖެ
ދާނުެުރައްކާތެރިކުރުމަށްުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތައްުދުނިޔޭގެުސަގާފަތާުބެހޭުވަޒީރުންނާއިުހިއްސާކޮށް،ުޚިޔާލުުބަދަލުކޮށްުއިތުރަށްުކުރެވިު
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ުމަޝް ުލިބުނެވެު.ކަންކަން ުފުރުސަތު ުއިތުރުންުުވަރާކުރުމުގެ ުއެކަށައެޅުމުގައުިުުމީގެ ުސިޔާސަތުތައް ުއެކައަޅާ ުކަންކަމުގައި ުބެހޭ ސަގާފަތާ
ުވެ.ުުހިއްސާވުމުގެުފުރުސަތުުލިބި،ުޔުނެސްކޯގެުްޕރޮގްރާމްތަކާއިުސްޓްރެޓެޖީުއަދިުބަޖެޓްުކަނޑައެޅުމުގައިުބައިވެރިވުމުގެުފުރުސަތުުލިބުނެ

15ުުުހަމައެއާއެކުު، ުއަދި ުދުވަސް ުފަންނުވެރިކަމުގެ ުދުނިޔޭގެ ުއެއީ ުފަންނުވެރިކަމުގ18ުުެުއޭްޕރީލް ުއިސްލާމީ ުއެއީ ނޮވެންބަރު
ުކަނޑައެޅުމުގައުިު ުހަފްތާކަން ުއެޑިއުކޭޝަނަލް ުއާޓްސް ުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުހަފްތާއަކީ ުފަހު ުމަހުގެ ުމޭ ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުއަދި ދުވަސް،

ުއިންޓަރނޭޝަ ުއަދި ުބެހޭގޮތުނުްުބައިވެރިވެވުނެވެ. ުދާގޮތާ ުކުރިއަށް ު)އައި.އެފް.ީޕ.ސީ( ުކަލްޗަރ ުއޮފް ުްޕރޮމޯޝަން ުދަ ުފޮރ ުފަންޑް ނަލް
ުމަޝްވަރާުކުރުމުގެުފުރުޞަތުުލިބުނެވެ.ުު

ުމަނާކުރުމާއުިު ުބަދަލުކުރުން ުމިލްކުވެރިކަން ުތަކެތީގެ ުއެ ުކުރުމާއި، ުއެކްސްޯޕޓް ުއަދި ުއިމްޯޕޓް ުމުދާ ުސަގާފީ ުޚިލާފަށް ޤާނޫނާ
ު ުމުޖްތަމަޢުގައުިުހުއްޓުވުމާއި ުއަދި ުލޭންޑްސްކޭްޕ ުހިސްޓޮރިކަލް ުކުރިއެރުވުމާއި ުދާރުލްއާސާރުތައް ުބައިވެރިވެ، ުބައްދަލުވުމުގައި ގުޅޭ

ުފަންނުވެރިންނަށްުދެވޭުދަރަޖައާއިުގުޅޭގޮތުންުކުރިއަށްުދިޔާުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވުމުގެުފުރުޞަތުުލިބުނެވެ.ުު

ު

ުުއެސެމްްބލީވަނަުއާންމ22ުުޔުނެސްކޯގެު 6.9.5.3
ު ުއޮތީ ުބައްދަލުވުން 2019ުުމި 27ުުނޮވެންބަރު 28ުުން ުމުިުއަށެވެ. އަދި

ުއެސެމްބްލީގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާއެވެ.ުު

ުކޮމިޓީު ުހެރިޓޭޖް ުވަރލްޑް ުބައްދަލުވުމުގައި ުުގެމި ުހަމަވާ ގައުމެއްގ9ުުެދައުރު
ުލިބުނެވެ.ުު ުފުރުޞަތު ުބައިވެރިވުމުގެ ުލުމުގައި ުވޯޑު ުގައުމުތަކުގެ ުކުރިމަތިލާ ޖާގައަށް
އެގޮތުން،ުއަންގޯލާ،ުއަޒަރުބައިޖާން،ުބަރކީނާުފާސޯ،ުކިއުބާ،ުއިންޑޮނޭޝިޔާ،ުކުވައިތު،ު

އުރުުހަމަވެ،ުއަލަށުްުޓޫނީސިއާ،ުޔުނައިޓަޑްުރިަޕބްލިކްުއޮފްުޓަންޒާނިޔާ،ުޒިންބާބްވޭުގެުދަ
ުއޯމާން،ު ުނަިއޖީރިއާ، ުމާލީ، ުއިތިއޯިޕާއ، ުއީޖިްޕޓް، ުގައުމުތަކަކީ ުހޮވުނު ުއަށް ކޮމިޓީ
ުއެވެ.ުމީގުެު ުއެފްރިކާ،ުތައިލޭންޑް ުއަރަބިއްޔާ،ުސައުތު ުފެޑެރޭޝަން،ުސައުދީ ރަޝިޔަން
ުގައުމުތަކުންު ުއެކި ުމަޝްވަރާކޮށް، ުބެހޭގޮތުން ުފަންޑާއި ުހެރިޓޭޖް ުވަރލްޑް ުުއިތުރުން
 ދައްކަންޖެހޭުޗަންދާއާއި،ުޗަންދާުދެއްކުމުގެުމުހިންމުކަމުގެުމަޝްވަރާތައްުކުރެވުނެވެ.ުު

ުހުށަހެޅުމަށުްު ުކޮމިޓީއަށް ުހެރިޓޭޖް ުވަރލްޑް ުދިވެހިރާއްޖެއިން ުސަބަބުން ުބައިވެރިވުމުގެ ުބައްދަލުވުމުގައި ުމި ހަމައެއާއެކު،
އިގެުލިސްޓުގައިުހިމެނުމާއިުގުޅޭުނޮމިނޭޝަންުތައްޔާރުކުރުމުގައިުވިސްނަންޖެހުޭުތައްޔާރުކުރަމުންދާުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުދުނިޔޭގެުތަރިކަ

ުހިމެނޭުގައުމުތަކާއިުގުޅުު ނުްުމުހިންމުުކަންކަންުދެނެގަނެވި،ުމިުނޮމިނޭޝަންުތައްޔާރުކޮށްުހުށަހެޅުމަށްފަހުުވަރލްޑްުހެރިޓޭޖްުކޮމިޓީގައި
 ބަދަހިުކުރެވުނެވެ.ުު

 

ުެބހޭުވަޒީރުންގެުަބއްދަލުވުން،ުތޫނިސް/ުޓިއުނީޝިޔާވަނަުސަގާފަތާއ11ުުިއިސެސްކޯގެު 6.9.6
ވަނ11ުުުަުއަށްުޓިޔުނީޝިޔާގެުތޫނިސްގައިުބޭއްވުނުުއިސެސްކޯގެުސަގާފަތާުބެހޭުވަޒީރުންގ18ުުެނ17ުުްޑިސެންބަރ2019ުުު
ސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންުއާއިުިމނިބައްދަލުވުމުގައިު

ުނަޒްލުާު ުޙައްވާ ުޖެނެރަލް ުޑިރެކްޓަރ ުމަރުކަޒުގެ ުގައުމީ ުޠާރިޤާއެކު ުމުޙައްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުހެރިޓޭޖް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ އާޓްސް،
ުުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުު
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ު ުބެހުޭުމިއީ ުސަގާފަތާ ުބޭއްވުނު އިސެސްކޯގައި
ުމިފަދުަު ުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފަތުާުވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

ުފަހަު ުފުރަތަމަ ުވަޑައިގެންނެވި ުބައިވެރިވެ ުވަޒީރު ރެވެ.ުުބެހޭ
ު ުގުޅުނުްުއެހެންކަމުން، ުއޮތް ުގައުމުތަކާ ުއެހެން އިސްލާމީ

ކޮންމެުއަހަރެއްގުެުބަދަހިވެގެންުދިޔައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައުިު
ފްުހެރިޓޭޖުްުވަނަުދުވަހަކީު"ޑޭުއ25ުޮސެްޕޓެމްބަރުުމަހުގެު

ުފާހަގަކުރުމަށުްު ުވަރލްޑް"ުގެުގޮތުގައި ުއިސްލާމިކް ުދަ އިން
ުއިސްލާމުީު ުހަފްތާއަކީ ުއެ ުގުޅިގެން ުދުވަހާއި ުމި ނިންމައި
ުމިބައްދަލުވުމުގައުިު ުހަފްތާކަމުގައި ުދާރުލްއާސާރު ދުނިޔޭގެ

ު ުކަނޑައެޅުނެވެ. ުތަރިކައިގުެުއަދި ުދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ
ު ުއަހަރަކު ުކޮންމެ ުދިވެހިރާއްޖޭގ100ުުެުލިސްޓުގައި ުލިސްޓުގައި ުމި ުނިންމާފައިވާތީ ުފަރާތުން ުއިސެސްކޯގެ ުހިމެނުމަށް ުތަރިކަ އިސްލާމީ

ުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުހިމެނުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދެވިދާނެކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުު

ުގާއި ުޑޭޓާބޭސްއެއް ުހިމެނޭ ުމާހިރުންގެ ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ ުގައުމުތަކުގެ ުނިންމާފައިވާތީއިސްލާމީ މާއްދީ،ުމާނަވީ،ުު،ުމުކުރުމަށް
ުތަރިކުަު ުސަގާފަތާއި ުފަންނުވެރިކަމާއި ުއިސްލާމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހިމަނައިގެން ުމާހިރުން ުތަރިކައިގެ ުއިންޑަސްޓްރިއަލް ުއަދި ގުދުރަތީ

ނެވެ.ުސަގާފީުކެިޕޓަލްގެުގޮތުގައިުތޫނިސުްުރައްކާތެރިކުރުމަށްުމާހިރުންގެުލަފައާއިުއިރުޝާދުުހޯދުމަށްުފަސޭހަވެގެންދާނެކަންުފާހަގަކުރެވު
ުތަޖުރިބާކުރުމުގ2019ުުެު ުބަލާލުމާއި ުނެށުން ުސަގާފީ ުއަދި ުލަވަ ުއޮކެސްޓުރާ، ުއޮތް ުފާހަގަކުރުމަށް ުއެކަން ުހިމެނިފައިވާތީ ުއަހަރު ވަނަ

ުބައިވެރިވެުއިސެސްކޯގެުއިސްލާމުީުވަނަުބައްދަލުވުމުގައ11ުުިއިސެސްކޯގެުސަގާފަތާުބެހޭުވަޒީރުންގުެުމީގެުއިތުރުން،ުުފުރުސަތުުލިބުނެވެ.ުު
ުގައުމުތަކާއިުމަޝްވަރާކުރުމުގެުފުރުސަތުލިބި،ުއިސެސްކޯއަށްުހުށަހެޅުންތައްުހުށަހަޅާނެުގޮތުގެުމަޢުލޫމާތްުލިބުނެވެު.

 

ުއަތޮޅުތެރެއަށްުކުެރުވނުުދަތުުރތައްު 6.10

ުއިތުރުކުރުމަށްުުކރިުލ.އަތޮޅުގެުަބއެއްުރަށްރަށުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުުދެނެަގެނުހޭލުންތެރިކަން 6.10.1
ުދަތުރު

ުގުޅިގެނުްު ުރިސޯޓާ ުސެންސަސް ުސިކްސް މިއީ
2019ުު 10ުުއޭްޕރީލް ުސެންސަސ13ުުްުން ުސިކްސް އަށް

ުކުރެވުނުުު ުގަމަށް ުއަދި ުމެންދޫ ުހިތަދޫ، ުލ.އަތޮޅު ރިޒޯޓު،
ދަތުރެކެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުރިސަރޗުްު
ުޑިރެކްޓަރުު ުމަރުކަޒުގެ ުގައުމީ ުޢަލާ، ުއަޙުމަދު އެނަލިސްޓް

ު ުޝައިޙުާުޖެނެރަލް ުއޮފިސަރ ުްޕރޮޖެކްޓް ުނަޒްލާ، ޙައްވާ
އަޙުމަދުުއަދިުއެސިސްޓަންޓްުރިސަރޗްުއޮފިސަރުއިސްމާޢީލުްު
ުރިޒޯޓުގުެު ުސެންސް ުސިކްސް ުދަތުރުގައި ުމި އަޝްރަފެވެ.
މުވައްޒަފުންނާއިުފަތުރުވެރިންނަށްުރާއްޖޭގެުތާރީޚާުބެހޭގޮތުނުްު
ުއަދިު ުމެންދޫ ުލ.ހިތަދޫ، ުއަދި ުނަގައިދެވުނެވެ. ުުސެޝަނެއް

ުގަމުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުުބެލުނެވެ.ުު
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ުކަންކަމުާު ުކުރެވިދާނެ ުއާބާތުރަފިވުމަށް ުގުޅިގެން ުރިޒޯޓާ ުސެންސް ުސިކްސް ުޒިޔާރަތް ުމިސްކިތާއި ުލ.ހިތަދޫ ުއިތުރުން، މީގެ
ވޭޝަންުްޕލޭނަކާުމެނޭޖްމަންޓުްުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރެވުނެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުނިމިފައިވާގޮތަށްުލ.ހިތަދޫުމިސްކިތާއިުޒިޔާރަތަށްުކޮންޒަުރ

ުްޕލޭނެއްުތައްޔާރުކޮށްުސިކްސްުސެންސްުރިޒޯޓާުވަނީުހިއްސާކުރެވިފައެވެ.ު

ުދަތުރުުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުުދެނެަގުތމަށްުކުރިހއ.އަތޮޅުގެުަބއެއްުރަށްރަށު 6.10.2
ށްރަށުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުުުއަށްުހއ.ުއަތޮޅުގެުބައެއްުރ15ުުަނ11ުުުްުވަނަުއަހަރުުޖުލައިުމަހުގ2019ުުުެުމިުދަތުރަކުީު

މިުދަތުރުގައިުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުުުުކައުންސިލްތަކާުބައްދަލުކޮށްުދާއިރާއާގުޅޭުމަޝްވަރާކުރުމަށްުކުރިުދަތުރެކެވެ.ުުު،ދެނެގަނެ
ޙައްމަދުުޠާރިޤު،ުަޕރމަނަންޓުްުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުޔުމްނާުމައުމޫން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމު

ުއަދުިު ުނާޖިޙު ުމުޙައްމަދު ުއެނަލިސްޓް ުރިސަރޗް ުޙާޝިމް، ުއަޙުމަދު ުމެނޭޖަރ ުހެރިޓޭޖް ުކަލްޗަރަލް ުޙަމީދު، ުޝަމްޢޫން ސެކްރެޓަރީ
ުޑި ުމަރުކަޒުގެ ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުސަގާފީ ުއިތުރުން ުނަޝީދުގެ ުނާއިލް ުއިސްމާޢީލް ުޑިރެކްޓަރ ރެކްޓަރުުކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ުމުޙައްމަދުުު ުޙަސަން ުއޮފިސަރ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުއަދި ުސިފާމް ުޢަލީ ުޑިރެކްޓަރ ުއެސިސްޓަންޓް ުނަޒްލާ، ުޙައްވާ ޖެނެރަލް
ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެު.

ުކެލާުުު،މިުދަތުރުގައިުހއ.އުތީމަށާއި،ުހޯރަފުށި،ުމަތީރަށް،ުއިހަވަންދޫ،ުތަކަންދޫ،ުދިއްދޫ މިުރަށްރަށަށްުޒިޔާރަތްކޮށުްުު،ބާރަށްުއަދި
.ުއަދިުހއ.އުތީމު،ުހއ.އިހަވަންދޫުއަދިުހއ.ދިއްދޫގައިުސްކޫލްުކުދިންނަށްުސަގާފުީުއެތަންތަނުގެުއާސާރީުތަންތަނާއިުސަރަޙައްދުުބެލުނެވެ

ުތަރިކައިގެުމަޢުލޫމާތުުދީުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުްޕރޮގާމެއްުހިންގުނެވެ.ުު

ުދަތުރުުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުުދެނެަގތުމަށްުކުރިއްުރަށްރަށުގދ.ުއަތޮޅުގެުަބއެ 6.10.3
ު 2019ުުމިދަތުރަކީ ުއޮގަސްޓު ުއަހަރުގެ 28ުުވަނަ

ު ުއާސާރ30ުުީުން ުރަށްރަށުގެ ުބައެއް ުއަތޮޅުގެ ުގދ. އަށް
ުދެނެގަނެ ުހާލަތު ުކައުންސިލްތަކުާުުު،ތަންތަނުގެ ުރަށްރަށުގެ އެ

ކުރިުދަތުރެކެވެ.ުުުބައްދަލުކޮށްުދާއިރާއާގުޅޭުމަޝްވަރާކުރުމަށް
ުއެންޑުްު ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް ުއޮފް ުމިނިސްޓަރ ުދަތުރުގައި މި
ުފޮރުު ުސްޓޭޓް ުމައުމޫން،ުމިނިސްޓަރުއޮފް ުޔުމްނާ ހެރިޓޭޖް
ުޠާރިޤު،ުު ުމުޙައްމަދު ުހެރިޓޭޖް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ އާޓްސް،
ުަޕރމަނަންޓުްު ުމުޙްސިން، ުއަޙުމަދު ުމިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

ުކޮމިއުު ުޙަމީދު، ުޑިރެކްޓަރުުސެކްރެޓަރީުޝަމްޢޫން ނިކޭޝަންސް
ުއެގްޒެކެޓިވުްު ުސީނިއަރ ުނަޝީދު، ުނާއިލް އިސްމާޢީލް
ުއެނަލިސްޓުްު ުރިސަރޗް ުއަދި ުނާޒިމް ުމުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ
ުޤައުމީު ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުއިތުރުންުސަގާފީ ުއަލާގެ އަޙުމަދު
ުޑިރެކްޓަރުު ުނަޒްލާ، ުޙައްވާ ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް މަރުކަޒުގެ

ރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުޝައިޙާުއަޙުމަދުުުއާދަމްުނަސީރުުއަދިުްޕ
ުމިު ުގދ.ުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ުދަތުރުގައި

ފިޔޯރީއަށާއިުވާދުޫުުތިނަދޫއަށާއިުގދ.ުފަރެސްމާތޮޑާއަށްުއަދިު
ުއަށްުޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.ުު
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ުނަގަ ުފޮޓޯ ުތަންތަނުގެ ުދެނެގަނެ،ުއެ ުހާލަތު ުތަނުގެ ުޒިޔާރަތްކޮށް ުތަންތަނަށް ުއާސާރީ ުއިމިދަތުރުގައި ުކައުންސިލްތަކުާު، ރަށު
ުބައްދަލުކޮ ުއާ ުއެން.ޖީ.އޯ ުފަންނުވެރީންނާއި ުކުރިއަށްގެންގޮސް، ުްޕރޮގްރާމް ުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރި ުރަތްޔިތުންނަށް ުރަށުގެ ށުްުބައްދަލުކޮށް،

ުމަޝްވަރާތައްުކުރެވުނެވެު.

 

ުދެނެަގުތމަށްުކުރިުދަތުރުދ.އަތޮޅުގެުަބއެއްުރަށްރަށުގެުއާސާރީުތަންތަނުގެުހާލަތުު 6.10.4
ު ުދަތުރަކީ 2019ުުމި ުއޮކްޓޯބަރު ުއަހަރުގެ 9ުުވަނަ ުހާލަތ11ުުުުން ުތަންތަނުގެ ުއާސާރީ ުރަށްރަށުގެ ުބައެއް ުދ.އަތޮޅުގެ އަށް

ންޑުްުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެދެނެގަނެ،ުއެުރަށްރަށުގެުކައުންސިލްތަކާުބައްދަލުކުރުމަށްުކުރެވުނުުދަތުރެކެވެ.ުމިުދަތުރުގައިު
ސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވުްުުުހެރިޓޭޖްުޔުމްނާުމައުމޫން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤުު،

ޑިރެކްޓަރުމުޙައްމަދުުނާޒިމް،ުކޮމިއުނިކޭޝަންސްުޑިރެކްޓަރުއިސްމާޢީލްުނާއިލްުނަޝީދު،ުމިނިސްޓަރުގެުޕަރސަނަލްުސެކްރެޓަރީުއަލުީު
ުއަމްޖަދެވެ.ފަސީލް ުމުޙައްމަދު ުޑިރެކްޓަރ ުދަތުރުގައުިުުުއަދި ުމި ުފަރާތުން ުމަރުކަޒުގެ ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ސަގާފީ

،ުުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުއެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުދ.ކުޑަހުވަދޫ،ުދ.މާއެނބޫދޫ،ުދ.ރިނބުދޫ،ުދ.ބަނޑިދޫ
ުމެންދޫުއަށްުޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.ުުދ.ހުޅުދެލިުއަދިުދ.ގެ

ުތަންތަނުގެުފޮޓޯުނަގައި،ުރަށުުކައުންސިލްތަކުާު ުހާލަތުުދެނެގަނެ،ުއެ ުތަނުގެ ުތަންތަނަށްުޒިޔާރަތްކޮށް ުދަތުރުގައިުއާސާރީ މި
ުބެު ުމަންފާއާ ުލިބޭނެ ުގޮތްގޮތުން ުއެކި ުރަށަށް ުދާއިރާއިން ުމި ުގެނެސް، ުރަށަށް ުފަތުރުވެރިކަން ުމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ުުބައްދަލުކޮށް،ުސަގާފީ ުހޭގޮތުން

ު

ު
ު

ު

 

ުދަތުރުކުރިުތ.އަތޮޅުގެުަބއެއްުރަށްރަށަށްު 6.10.5
ބޭނުންވެ،ުުުއާބާތުރަފިލުވުމަށްުއަތޮޅުުގުރައިދޫުކައުންސިލުގެުފަރާތުންުއެުރަށުގައިުހުރިުޒިޔާރަތްުމިސްކިތްުއަދިުޒިޔާރަތުގެުތ.

ުރިސަ ުއެސިސްޓަންޓް ުހާޝިމާއި ުއަޙުމަދު ުމެނޭޖަރ ުހެރިޓޭޖް ުކަލްޗަރަލް ުއެދިވަޑައިގަތުމުން، ުފޮނުވުމަށް ުޓީމެއް ުކުރުމަށް ރޗުްުއެތަނުގެުސަރވޭ
ތ.ގުރައިދޫގުެުުުއަށްުއެުއަތޮޅަށްުޒިޔާރަތްުކުރެއްވިއެވެ.ުމިުޒިޔާރަތުގައ21ުުިނ14ުުުްުނޮވެންބަރ2019ުުުުުސްމާޢީލްުއަޝްރަފުްުއޮފިސަރުއި

ުއަދުިު ުދެނެގަނެވުނެވެ. ުހާލަތު ުތަންތަނުގެ ުއާސާރީ ުހުރި ުތ.ތިމަރަފުށީގައި ުއަދި ުތ.ކިނބިދޫ ުތ.މަޑިފުށި، ުތ.ދިޔަމިގިލި، އިތުރުން
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ރުމަށްފަހުުރަށުގައިުސަގާފީުފަތުރުވެރިކަންުގާއިމުކުރެވޭނެުގޮތްތަކާުމެދުުޚިޔާލުުބަދަލުކުރެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުނުްުކައުންސިލްތަކާުމަޝްވަރާކުު
 ކުރެވުނެވެު.ުުޑީުސްކޭނ3ްތ.ގުރައިދޫުމިސްކިތާއިުޒިޔާރަތުގެު

ު 

ު

 

ު

ު

ު

ު

ު

ުތިނަދޫުސަރަޙައްދީުދާރުލްއާސާރުުހުޅުވާުޚިދުމަތްުދިނުމަށްުކުރިުދަތުރު 6.10.6
ސަރަހައްދީުމިއުޒިއަމްގައިުހުންނެވިުއެސިސްޓެންޓްުމިއުޒިއަމްގައިޑްުއަލްފާޟީލްުސާއިދުުޢަލީުޗުއްޓީގައިުހުންނެވުނުްުތިނަދޫު

ުޔާނިއުު ުއަލްފާޟިލް ުގައިޑް ުއެސިސްޓެންޓުމިއުޒިއަމް ުދާރުލްއާސާރުގެ ުޤައުމީ ުދިނުމަށް ުޚިދުމަތް ުހުޅުވާ ުމިއުޒިއަމް ުސަރަހައްދީ ުުތިނަދޫ
ުުވަޙީދު 13ުުހުންނެވީ 2019ުުޑިސެމްބަރ ުފެށިގެން ުދުވަހުން 27ުުވަނަ ުސަރަހައްދ2019ުުީުޑިސެމްބަރ ުތިނަދޫ ުދުވަހަށް ވަނަ

ު ުފުރުއްވީ ުޔާނިއުވަހީދު ުއަލަފާޟިލް ުގައިޑް ުއެސިސްޓެންމިއުޒިއަމް ުތިނަދޫއަށް ުދުވަހުގ2019ުުެުޑިސެމްބަރ12ުުމިއުޒިއަމްގައެވެ. ވަނަ
ުގެުފްލައިޓުންނެވެު.9:20ުވަނަުދުވަހުގ2019ުުުެޑިސެމްބަރ27ުުއުމަށްުހަމަޖެހިފައިވަނުީުގައެވެ.ުއަދިުއެނބުރިުމާލެުއ23:00ުުަ

 

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕް،ުަތމްރީނުތަކުަގއިުަބއިެވިރިވުފަާރތްތައް 6.11

ުމައިކްރޮސޮފްޓްުލައިސެންސްުޕްރޮޖެކްޓް،ުނޭޝަނަލްުސެްނޓަރުފޮރުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީު 6.11.1
ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުު ުއަލީ ުލަޔާލް ުއާމިނަތު ުކޭޝިޔަރ ުޔުނިޓްގެ ުފައިނޭންސް ުމަރުކަޒުގެ ުގައުމީ ުްޕރޮގްރާމުގައި ުތަމްރީން މި

ުއަށެވެ.21ުުުނ13ުުްއޮކްޓޯބަރ2019ުުުމިުތަމްރީންުްޕރޮގްރާމްުއޮތީު

 

ުކުރެުވނުުމުހިންމުުކަންކަން 6.12

ުޅިގެންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުގަވާއިދުުތައްޔާރުކުރުންދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނާުގު 6.12.1
ު ުނަންބަރު ުގަވާއިދުތައ2019/12ުުްުޤާނޫނު ުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ުގުޅިގެން ުއާ ުޤާނޫނު( ުތަރިކައިގެ ުސަގާފީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ުޤަވާޢިދުު ުހިމެނޭގޮތަށް ުކަންކަން ުއަންނަނިވި ުއެގޮތުން، ުފެށިފައެވެ. ުގުޅިގެން ުތަސްދީޤުވުމާ ުޤާނޫނު ުވަނީ ުމަސައްކަތް ުުތައްޔާރުކުރުމުގެ
ުޑިސެންބަރުގައިުފެށުނެވެ.2019ުުުތައްޔާރުކުރުމަށްު

 ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގާނޫނާއިުގުޅިގެންުހަދަންޖެހޭުގަވާއިދުު. .1
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 ހެރިޓޭޖްުސައިޓްތައްުހިމާޔަތްކުރުމުގެުގަވައިދުު .2
 ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމާުގުޅޭުއެންމެހައިުސިޔާސަތު .3
 ތަނާއި،ުބިނާތަކާއިުސަރަޙައްދުތައްުކަނޑައެޅުމާގުޅޭުސިޔާސަތުުސަގާފީުތަރިކައިގެުގޮތުގައިުތަކެއްޗާއި،ުތަން .4
 މިުޤާނޫނުގެުދަށުންުދައުލަތަށްުނެގޭުބިންތަކަށްުބަދަލުދިނުމުގައިުޢަމަލުކުރާނެުސިޔާސަތުު .5
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ުޓްރަސްޓްުފަންޑްުކޮމިޓީުއެކުލަވާލުންު 6.12.2
ުތަރިކައިގެުޤާނޫނު(ގ2019/12ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުު ުދިވެހިރާއްޖޭގ18ުުެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީ ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކުރާ

ުތަ ުސަގާފީ ުފަންޑް ުޓްރަސްޓް ުހެރިޓޭޖް ުޤާއިމުކުރާ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންކަމަށް ުކުރެވޭ ުބެލެހެއްޓުމަށް ުރައްކާތެރިކޮށް ގާއިމުކޮށް،ުމުިުރިކަ
ު ުއޮފ22ުުްުޤާނޫނުގެ ުމިނިސްޓަރ ުބަލަހައްޓަވަނީ ުރިޔާސަތު ުކޮމިޓީގެ ުމި ުއެކުލަވާލެވުނެވެ. ުކޮމިޓީ ުއެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމާއްދާގައިވާ ވަނަ

ުސީނިއަރުުކޮމިޓީގެުއިދާރީުކަންކަންުބަލަހައްޓަވަނީުގައުމީުމަރުކަޒުގެއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުު
ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރުބައްރަތުުޙަސަނެވެ.ުު

ުކޮމިޓީުމެންބަރުންު

ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރު)ރިޔާސަތުު(ުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ
ުއާޓްސް،ުުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު ުއޮފް ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަސްއަދުުރިޟ4ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއަރޒްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުهللاުއަޙްމަދ5ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޒާހިރ6ުުު
ުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީުުޑިރެކްޓަރުުުމުޙައްމަދުުނަސީރ7ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންުުސީނިއަރުކޮމްަޕޔަންސްުއޮފިސަުރުއަލީުވަހީދުުއުސްމާނ8ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސުްުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރަޕބްލިކްުުއައިޝަތުުސިވ9ުުާ
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މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުހަރިންމަުފާރުގައިުކުލަލައި،ުގަުބރުސްތާުނުސާފުކޮށް،ުވަޅުދިޔަުހިއްކާުވެލިލުމުގެު 6.12.3
ުމަސައްކަތް

ުގުޅި ުއިސްވެރިން ުމިނިސްޓްރީގެ ުމުވައްޒަފުންނާ ުމަރުކަޒުގެ ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުސަގާފީ ުކުރެވުނުުުމިއީ ގެން
ު ުފެށުނީ ުމަސައްކަތް ުމި 2019ުުމަސައްކަތެކެވެ. ުމ4ުުިމެއި ުމަސައްކަތެކެވެ. ުކުރެވުނު ުގޮތުން ުތައްޔާރުވުމުގެ ުރޯދައަށް ުމިއީ ގައެވެ.

ލުނުްުމަސައްކަތުގައިުހުޅުމާލެުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޯަޕރޭޝަން،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުްޕލޭނިންގުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއަދިުމާލެުސިޓީުކައުންސި
ުޞާލިޙުު ުމުޙައްމަދު ުއިބްރާހީމް ުއަލްފާޟިލް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުބައްލަވާލެއްވުމަށް ުމަސައްކަތް ުމި ުއެހީތެރިކަމެއްވެދެއްވިއެވެ. ުުގިނަ

ުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުު

މައުމޫން،ުމިނިސްޓަރުޒަހުާުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުރޯދައަށްުސާފުކޮށްުޒީނަތްތެރިކުރުމުގެުމަސައްކަތުގައިުމިނިސްޓަރުޔުމްނާު
ުއަދުިު ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ުބޭފުޅުން ުސިޔާސީ ުގިނަ ުމިނިސްޓްރީގެ ުއިތުރުން ުޠާރިޤުގެ ުމިނިސްޓަރުމުޙައްމަދު ވަހީދު،ުސްޓޭޓް

ުުުގެުމުވައްޒަފުންގެުއިތުރުންުއާންމުންވެސްުބައިވެރިވިއެވެ.ުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުޑިާޕޓްމަންޓްތަކުު

ުއިންފޮމޭޝަންުއޮފިސަރުުކަނޑައެޅުން 6.12.4
ުދަށުނުްު ުޤަވާއިދު''ގެ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި ު"މައުލޫމާތު ުއަދި ުޤާނޫނު'' ުޙައްޤުގެ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި ''މައުލޫމާތު

ުކަނޑައެ ުއިދާރާއެއްގައި ުކޮންމެ ުއޮފިސަރެއް ުއިންފޮމޭޝަން ުއުފުލާނެ ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުދޫކުރުމުގެ ުމައުލޫމާތު ޅިފައުިުރައްޔިތުންނަށް
ުއަރުޝީފުު ުބަލަހައްޓާނެގޮތާއި،ުމައުލޫމާތު ުމައުލޫމާތު ުއޮފީހުގެ ުގޮތުން ުމަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ުއޮފިސަރގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުުހުންނަންޖެހެއެވެ.
އެކުުުކުރާނެގޮތާއި،ުމައުލޫމާތުުދޫކުރާނެގޮތެއްގެުސިޔާސަތުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުމުރާޖަޢާުކޮމިޓީއާއިުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރގެުމަޝްވަރާއާ

ހޯދަނުްުުއެކަށައަޅައި،ުއެުއުޞޫލުތަކަށްުއަމަލުކުރުމާއިުކުރުވުމުގެުރޫޙުުއާލާކުރުމާއިު"މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޤަވާއިދު''ގެުދަށުންު
ވާއިދުގެުދަށުނުްުއަދިުއެުޤަު،ުމައުލޫމާތުުހޯދަންުއެދޭުފަރާތްތަކަށްުއެހީތެރިވެދިނުމާއިުު،އެދޭުމައުލޫމާތުުދޫކުރުމުގެުއިސްުޒިންމާުއުފުލުމާއި

ުގުޅިގެންުޤަވާއިދުގެު ުހުށަހެޅުންތަކާއި ުނިންމުނ15ުުްުއަދ14،13،12،11ުުިހުށަހެޅޭ ުނިންމުންތައް ުމާއްދާގެުދަށުންުނިންމަންޖެހޭ ވަނަ
ުހިމެނެއެވެ.ުު

ުއޮފިސަރު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުސެކްޝަންގެ ުހެރިޓޭޖް ުއޮފިސަރަކަށް ުއިންފޮމޭޝަން ުޑިާޕޓްމަންޓްގެ މިގޮތުން،ުމި
ުއަލް ުހަމަޖައްސާފައިވަނީ ުމުޙައްމަދު ުޙަސަން 2017ުުފާޟިލް 13ުުފެބްރުއަރީ ުއަދި ުފެށިގެންނެވެ. 2018ުުއިން ވަނ18ުުަުނޮވެމްބަރު

ދުވަހުންުފެށިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުއިންފޮރމޭޝަންުއޮފިސަރގެުރޯލްވެސްުއަދާކުރެއްވީވެސްުޙަސަނުްު
މަވެސްުހަސަންުމުޙައްމަދުުުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުވަޒީފާއިންުވިކިވުމުންުމިުމަރުކަޒުގެުއިންފޮރމޭޝަންުއޮފިސަރުގުެުމުޙައްމަދެވެ.ުއެހެންނަ

ުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުއެއްވެސްުމުވައްޒަފަކުުހަމަޖައްސާފައެއްުނުވެއެވެު.2019ުމަޤާމުގައިު
ު
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ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގައިުކުރެވުނުުކަންތައްތައްު 6.12.5

ުުލައިޓްުހަރުކުރުންުކުލަލާސާރުގައުިުޤައުމީުދާރުލްއާ 6.12.5.1
ު ުލިމިޓެޑްއާއި، ުްޕރައިވެޓް ުހަބްކޮމްެޕނީ ުމަސައްކަތް ުހަރުކުރުމުގެ ުލައިޓް ުހޯލްތަކުގައި ުދާރުލްއާސާރުގެ އޮކްޓޯބަރ20ުުުޤައުމީ

2019ުު ުހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ުވަނީ ުދުވަހު 2019ުުވަނަ 21ުުނޮވެންބަރު 25ުުން ުޤައުމީ ުކުލަލުމުގުެުއަށް ުހޯލްތަކުގައި ދާރުލްއާސާރުގެ
ުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެު.

ުޑިސްްޕލޭުރަނގަޅުުކުރުންު 6.12.5.2
ޤައުީމުުު ޝޯކޭސްތަކަށްުބިއްލޫރިުކަވަރުހެދުމާއި،ުމެނިކުއީންސްތަކަށްުޝޯކޭސްުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުމިއަހަރުުވަނީުކުރެވިފައެވެ

ވަނަުދުވަހ20ުުުުއޮކްޓޯބަރ2019ުުުއްކަތްުހަބްކޮމްެޕނީުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑްއާއި،ުދާރުލްއާސާރުގެުހޯލްތަކުގައިުލައިޓްުހަރުކުރުމުގެުމަސަ
 ވަނީުހަވާލުކުރެވިފައެވެ.ުު

އަށްުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގެުހޯލްތަކުގައިުކުލަލުމުގ2020ުުުެުނޮވެމްބަރ25ުުުުވަނަުުދުވަހުންުފެށިގެނ2020ުުުްުނޮވެމްބަރ21ުުުު
ުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެު.

ުއަދިުހުވަދޫުރީޖަނަލްުމިއުޒިއަމްއަށްުޒިޔާރަތްކުރިުފަރާތްތަކުގެުއަދަދުުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރު 6.12.5.3
ު ުދާރުލްއާސާރަށް 2019ުުުޤައުމީ ުޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވަނީ ުގަނެގެން ުޓިކެޓް ުއަހަރު ުހުވަދ5850ުުޫުވަނަ ުއަދި މީހުންނެވެ.

 މީހުންނެވެު.45ުއިވަނީުވަނައަހަރުުޒިޔާރަތްކުރައްވާފ2019ުުަސަރަހައްދީުމިއުޒިއަމްއަށްުޓިކެޓްުގަނެގެންު

 ޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއަދިުހުވަދޫުރީޖަނަލްުމިއުޒިއަމްއަށްުޚާއްސަުހުއްދައަށްުޒިޔާރަތްކުރިުފަރާތްތަކުގެުމަޢުލޫމާތު 6.12.5.4
މީހުންުޚާއްސަުހުއްދައަށްުޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.ުއަދިުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުޙާއްސ285ުުުަހުވަދޫުރީޖަނަލްުމިއުޒިއަމްއަށުްު

ުމީހުންނެވެު.3681ުއްދައަށްުސްކޫލްގެުދަރިވަރުންުހިމެނިގެންުޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވަނީުހު

 ު

ުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުހިންގާުދާރުލްއާސާރުތަކާއިުގުޅޭގޮތުންުކުރުމަށްުރާވާފައިވާުމަސައްކަތްު 6.12.5.5
ު ުއާއްމުން ުސަގާފީތަރިކައަށް ުއެތަނުގެ ުދަތުރުކޮށް ުބ.ކުޑަރިކިލިއަށް ުބާއްވައ2ުުިުހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ުވޯރކްޝޮޕެއް ދުވަހުގެ

ުދެވުނެވެ.ުުގެުއާސާރުގައިުހުރިތަކެއްޗަށްުފަރުވާދީުއެތަކެތީގެުހާލަތުުރަނަގަޅުކުރުމަށްުމަޢުލޫމާތުކުޑަރިކިލުު

ުޚާއްސަުހުއްދައިގެުދަށުންުދާރުލްއާސާރަށްުޒިޔާރަތްކުރިުފަރާތްތަކުގެުތަފްޞީލުު 6.12.5.6
 

މްލަު
ުޖު
ވަހު
ދު

ގެން 
ގަނެ

ޓްު
ޓިކެ

ު

ުޒިޔާރާތްކުރިުުހިލޭ ުދުވަސް

ބަރު
ސެމް

ޑި
ު

 ު

ު
05ުު

ަދްށު
ްނު
ހަުރ
ައ

ުު
ުު

(
ިހު/
ިދެވ

ު
ީސު(

ިބޭދ
ުު
ުު

 

65ު
ްނު(
ެވީހ
)ިދ
ިތު
ުަމ
ަުރްނ

ައހ
ު

ުސްކޫލްު ުރަސްމީު

ީޞްލު
ތަްފ

ު

ުރަސްމީު
ޒިޔާރާތްކުރި/ސްކޫލުްު

ުނަންު
ު

ަުރްނު
ީޓޗ

ަުރްނު 
ަިރވ
ދ

ު

ަދުދު
ަޢ

ު

ު
 1 ޖަނަވަރީު     0 264 23 0 70 1298 1655

 
 2 ފެބްރުއަރީު     0 334 43 0 61 624 1062

 
 3 މާރިޗުު     10 582 78 0 84 851 1605

 
 4 އެޕްރީލްު     21 490 50 0 21 563 1145
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ު

ު

ުދާރުލްއާސާރަާށއިުހއ.އުތީމުުަގނުޑަވރަށްުޓިކެޓްުަގނެެގންުަވދެފަިއާވުފަރާތްތަކުެގުތަފްސީލުގައުމީު 6.13

ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުޓިކެޓްުގަނެގެންުވަދެފައިވާުފަރާތްތަކުގެުަތފްޞީލުު 6.13.1
ުޖުމްލަުުކެޓެގަރީުުމަސްު

ުދިވެހީނުްު
ުންުމަތިު(16ު)

ުދިވެހީނުްު
ުއަހަރުންުދަށްު(16ު)

ުބޭރުުމީހުންު
ުމަތިު(ނ16ުުް)

ުބޭރުުމީހުންު
ުއަހަރުންުދަށްު(16ު)

 1022 54 721 56 191ުޖަނަވަރީު
 932 46 762 32 92ުފެބްރުއަރީު
 836 32 517 93 194ުމާރިޗުު
 1125 55 947 35 88ުއޭޕްރީލްު

 239 15 188 11 25ުމޭު
 482 29 350 32 71ުޖޫންު
 835 65 505 85 180ުޖުލައިު

 537 65 365 16 91ުއޮގަސްޓްު
 678 13 418 98 149ުސެޕްޓެންބަރުު
 646 30 471 32 113ުއޮކްޓޯބަރުު
 661 14 472 66 109ުނޮވެންބަރުު
 1398 97 816 196 289ުޑިސެންބަރުު

 9391  515 6532 752 1592ުޖުމްލަު
783ުުއެވްރޭޖުްު

ު

 
 5 މެއިު     0 280 24 0 24 326 654

 
 6 ޖޫންު     8 0 0 0 29 240 277

 
 7 ޖުލައިު     17 371 32 0 22 618 1060

 
 8 އޯގަސްޓްު     5 159 16 0 72 578 830

 
 9 ސެޕްޓެމްބަރުު     0 118 11 0 1 704 834

 
 10 އޮކްތޫބަރުު     5 594 87 1 31 607 1325

 
 11 ނޮވެމްބަރުު     5 0 0 0 8 436 449

 
 12 ޑިސެމްބަރުު     0 0 0 0 4 572 576

 
 ޖުމްލަ     71 3192 364 1 427 7417 11472
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ުހއ.އުތީމުުގަނޑުވަރަށްުޓިކެޓްުގަނެގެންުވަދެފައިވާުފަރާތްތަކުގެުތަފްޞީލުު 6.13.2

ަސް
މ

 

ޑުު(
)ބޮ
ވެހި
ދި

 

ޑަު(
)ކު
ވެހި
ދި

 

ޑުު(
)ބޮ
ޭސީ
ބިދ

 

ޑަު(
)ކު
ޭސީ
ބިދ

 

5ު
ްދަށްު
ރުނ

އަހަ
 

ު
ްދަު(
ހުއ
ްޞަު

ޚާއ
(ު
ކުން

ުތަ
ކޫލް
ސް

 

ުު
ށުންު

ުދަ
އިެގ
އްަދ
ުުހ
ސަ
ޚާއް

ު

ދަދުު
ުައ
ުމްލަ
ުޖ
ންެގ

ެމާުނ
މެހ

ުރ20 
 

ުރ10
 

10
0

ުރ
 

ުރ20
 

 867 6 - 5 5 34 210 607 2019ުޖެނުއަރީ

 236 - - 22 - 20 24 170 2019ުފެބްރުއަރީ

 596 - - 40 5 80 100 371 2019ުމާރިޗް

 202 1 - 14 3 14 16 154 2019ުއޭްޕރިލް

 58 - - 2 - 4 2 50 2019ުމެއި

 194 5 - 12 2 39 21 115 2019ޖޫންު

 79 - - 3 2 13 4 57 2019ުޖުލައި

 566 - - 38 4 23 103 398 2019ުއޮގަސްޓް

 180 - - 11 - 13 12 144 2019ުސެްޕޓެމްބަރ

 318 - 139 2 - 35 3 139 2019ުއޮކްޓޯބަރ

 3296 12 139 149 21 275 495 2205 ޖުމްލަ

ު

ު

ުއިތުރުުހަރަކާތްތައްުުބޭއްުވނުުޯކސްތަކާއި 6.14

ުސަގާފީުހިރިގަލުުވަޑާންުކޯސްު 6.14.1
މިއީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒާ،ުމޯލްޑިވްސްުއެސޯސިއޭޝަންުއޮފްުޓުއަރިޒަމްުއިންޑަސްޓްރީޒްުއަދިުޤަދީމުީު

ު ުގުޅިގެން 2ުުކަލެކްޝަން ުމުއްދަތަށް ުދުވަހުގެ 2019ުުމަސް 20ުުޖޫން ުއޯގަސްޓް ުކޯހެކެވެ.18ުުން ުބޭއްވުނު ުއަށް ުކޯހުގައި 10ުުމި
ު.ުުފަރާތަކުންުބައިވެރިވިއެވެ
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ުކަސަުބުވިޔަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސްު 6.14.2
އެސޯސިއޭޝަނުްުވިމެންުއެންޓްރަްޕރަނަރސުްުކަސަބުުވިޔަންުދަސްކޮށްދޭުކޯހަކީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުާު

ުކުރެވިފައެވެ.ުުުފަރާތަކުންުވަނީުމިުފަންނުންުތަމްރީނ20ުުއޮފްުމޯލްޑިސްު)ވިއަމް(ުއާުގުޅިގެންުބޭއްވުނުުކޯހެކެވެ.ުމިުކޯހުގައިު

 

ުއިސްލާމިކްުމިނިސްޓްރީންުއިންތިޒާމުކޮށްގެންުޭބއްވިުޓެލެޯތނުގައިުަބއިވެރިވުންު 6.14.3
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއަރޒްުއިންުއިންތިޒާމުކޮށްގެންުބޭއްވިުޓެލެތޯނުގައިުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުމަރުކަޒުގުެު

ުމިސްކިު ުސަގާފީ ުބެހެއްޓި ުސްޓޯލެއް ުމަޢުލޫމާތުުުފަރާތުން ުމިސްކިތްތަކުގެ ުހިރިގަލު ުޚާއްސަކޮށް ުދެވުނެވެ. ުމަޢުލޫމާތު ުބެހޭގޮތުން ތްތަކާ
ުގައިުއިސްލާމިކްުމިނިސްޓްރީންުބޭއްވެވިުޓެލެތޯނެކެވެ.20ުުުއޭްޕރީލ2019ުުްުހިއްސާކުރެވުނެވެ.ުމިއީުފަންޑްުއިތުރުކުރުމުގެުގޮތުންު
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ުއާންމުުތަޤުރީރުތައްު)ޕަބްލިކްުލެކްޗަރ( 6.15

މިޑްއީވަލްުކައުރީުޓްރޭޑް:ުދިުމޯލްޑިވްސްުއޭޒްުއަުޕްރޮވައިޑަރުއޮފްު 6.15.1
ުގްލޯަބލްުކޮމިއުނިީޓ،ުޕްރޮފެސަރުއޭންުހޮއަރ

ު ުއޮފުްުމިއީ ުޑިާޕޓްމަންޓް ު)އޭރުގެ ުމަރުކަޒު ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ސަގާފީ
ުމޯލްޑިވްސްުނޭޝަނަލުްު ުއަދި ުމޯލްޑިވްސް ުއެސޯސިއޭޝަން ުއާކިޓެކްސް ުއާ ޔުނިވަރސިޓުީުހެރިޓޭޖް(

ުނަންގަވައިދެއްވުީު ުލެކްޗަރ ުަޕބްލިކް ުމި ުއެކެވެ. ުލެކްޗަރ ުަޕބްލިކް ުބޭއްވުނު ގުޅިގެން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެުޔުނިވަރސިޓީުއޮފްުއީސްޓްުއެންގްލިއާގެުސެއިންސްބަރީުރިސަރޗްުޔުނިޓްގުެު

2019ުުއެފްރިކާގެުއާޓްސްުއަދިުއާކިއޮލޮޖީގެުްޕރޮފެސަރުއޭންުހޮވަރުއެވެ.ުމިުލެކްޗަރުއޮތީު
ުގައިުއެމް.އެން.ޔޫުސެންޓްރަލްުއޮޑިޓޯރިއަމްުގައެވެ.20:00ުުުުގ29ުުެޖޫންު

 

މުސްލިމްުކަލްޗަރސްުއެންޑްުޕްރީުއިސްލާމިކްުޕާސްޓްސް:ުޗޭންޖިންގުޕަރސެޕްޝަންސްުއޮފްުހެރިޓޭޖް،ު 6.15.2
ުޕްރޮފެސަރުމައިކަލްުފީނަުރ

ުއޮފުްު ުޑިާޕޓްމަންޓް ު)އޭރުގެ ުމަރުކަޒު ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ ުތަރިކަ ުސަގާފީ މިއީ
ހެރިޓޭޖް(ުއާއިުމޯލްޑިވްސްުނޭޝަނަލްުޔުނިވަރސިޓީުގުޅިގެންުބޭއްވުނުުޕަބްލިކްުލެކްޗަރުއެކެވެ.ުު
ުއޮކްސްފޯޑްު ުޔުނިވަރސިޓީގެ ުއޮކްސްފޯޑް ުއިނގިރޭސިވިލާތުގެ ުނަންގަވައިދެއްވީ ުލެކްޗަރ ުަޕބްލިކް ުުމި
ުސެންޓަރުު ުއިސްލާމިކް ުއަދި ުއޮމާން ުއޮފް ުސުލްތާން ުސްޓަޑީޒްގެ ސެންޓަރުފޮރުއިސްލާމިކް

ޖުލައ2019ުުިުލެކްޗަރަރުއެއްުކަމަށްވާުްޕރޮފެސަރުމައިކަލްުފީނަރުއެވެ.ުމިުލެކްޗަރުއޮތީު
ގައިުއެމް.އެން.ޔޫުއެފްއީުއޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ.ުމިުލެކްޗަރުވަނ20:30ުުީުވަނަުދުވަހުގެުރ15ުުޭ

ުކްުމެދުވެރިކޮށްުލައިވްވެސްުކުރެވިފައެވެ.ުުފޭސްބު

ްޕރޮފެސަރުމައިކަލްުފީނަރުއަކީުގައުމީުމަރުކަޒުންުކުރިއަށްުގެންދާުމުހިންމުުއެްއު
ުމަޝްރޫޢުުކަމަށްވާުމޯލްޑިވްސްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭުކުރިއަށްުގެންދަވާުފަރާތްވެސްުމެއެވެ.ުު

ު

ުބައްދަލުުވންތައްު 6.16

ުެބހެއްޓުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްުކޮމިޓީގެުފުރަތަމަުަބއްދަލުވުންުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާު 6.16.1
ުްޕރޮޖެކްޓްުުުުުުުުުުުުުުުު ުބެހެއްޓުމުގެ ުރާވާ ުއަލުން ުމިސްކިތް ުުކަޅުވަކަރު ުފުރަތަމަ ުވޭތުވެދިޔުަުކޮމިޓީގެ ުބޭއްވުނީ ބައްދަލުވުން

ު ުމަހުގެ ުއޮގަސްޓް ުކ20ުުއަހަރުގެ ުޖަލްސާ ުއިމާރާތުގެ ުދާރުލްއާސާރު ުޤައުމީ ުދުވަހު ުބައިވެރިވުެުވަނަ ުކޮމިޓީގައި ުމި ުމާލަމުގައެވެ. ރާ
ުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެު.

ުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންުުުުުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް .1
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤްުުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުްުުު،މިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް .2
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޖިހްުުުުުުސާރޗްުއެނަލިސްޓުްުރި .3
ުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުހަމީދުުުުުުުޕާމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު .4
ުއަލްފާޟިލްުމައުރޫފްުޖަމީލްުުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއެޑްވައިޒަރުު .5
ުއަލްފާޟިލާުއައިމިނަތުުޝިފާނާުުުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރުު .6
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ުު
 ު:ބައްދަލުވުމުންުނިންމުނުުމައިގަނޑުުކަންކަން

ކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންުކޮންމެުދެުހަފްތާއިންުއެއްުހަފްތާގެުއާދީއްތަުދުވަހުުބޭއްވުމަށާއި،ުކޮންމެުހަފްތާއަކުުއަްޕޑޭޓްުއީމެއިލްު •
 ކުރުމަށާއި،ުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުމަށްުދެންނެވުންުވަޓްސްއެްޕުމެދުވެރިކޮށްުކުރުންު.

 ފޫޓަށްުބަދަލުކުރުންު.1.5ުފޫޓުނ3ުުްސަރަހައްދުގެުވަށާުފާރުގެުފުޅާުމިންުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުބަހައްޓާު •
 މިސްކިތުގެުވަޅުުކުރިންުހުރިުފުންމިނުގައިުބެހެއްޓުންު. •
 ލޭންޑްސްކޭޕްގައިުއިންދާުހުސްނުހީނާގެުބަދަލުގައިުއެރަބިއަންުޖޭސްމިންުއިންދުންު. •
 ގުޅިގެންުގެންދިއުން.ުުުޓައިމްލެްޕސްުވީޑިއޮގްރަފީުތައްޔާރުކުރުންުީޕ.އެސް.އެމްުއާ •
 ވޮލަންޓިއަރުންުބައިވެރިކުރުމުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ު •
 މިސްކިތުގެުސަރަޙައްދަށްުޒިޔާރާތްކުރެވޭނެުވަކިުވަގުތުތަކަކާއިުއިންތިޒާމެއްުކަނޑައަޅައި،ުމިކަމަށްުއުސޫލެއްުތައްޔާރުކުރުންު. •

އެނގޭނެގޮތަށްުމުޅިުްޕރޮޖެކްޓްގެުތަފްސީލުުއޯގަނައިޒޭޝަންުޗާޓެއުްުުދައުރާއިުޒިންމާތަކާއިުމުޢާމަލާތްުހިނގާނެުމަގުުސާފުކޮށް •
 ދެންުއޮންނަުބައްދަލުވުމަކަށްުތައްޔާރުކޮށްުހުށަހެޅުން.ުު

 

 ކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުެބހެއްޓުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްުކޮމިޓީގެުދެވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.16.2
ުރާވުާު ުއަލުން ުމިސްކިތް ުއަހަރުގެުސެްޕޓެމްބަރުުުކަޅުވަކަރު ުވޭތުވެދިޔަ ުބޭއްވުނީ ުބައްދަލުވުން ުކޮމިޓީ ުދެވަނަ ުްޕރޮޖެކްޓްގެ ބެހެއްޓުމުގެ

ވަނަުދުވަހުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުކޮމިޓީގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުނ01ުުްުމަހުގެު
ުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެު.

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤުުުު،ފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސްމިނިސްޓަރުއޮ .1
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޖިހްުުުުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުްު .2
 އަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދުުުުުުޕާމަނަންޓްުސެކްރެޓަރުީު .3
ުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދުުުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު .4
ުއަލްފާޟިލްުމައުރޫފްުޖަމީލްުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއެޑްވައިޒަރުު .5
 އަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުޝިފާނާުުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރުު .6
ު

ުމަޝްވަރާުކުރެވިުނިންމުނުުކަންތައްތައްު:
 ާޕކިންގުހަމަޖެހިފައިވާުސަރަޙައްދުންުއިރުމަތީުފާރުތަކުގައިުވަށާފާރުުނުލުން.ުު •
ގެުވަށާުލެޖްުފާރުުހެދުމުގެުބަދަލުގައި،ުހަމައެކަނިުލެވެލްުތަފާތުވާުހިސާބުންުލެޖްފާރުުުސަލްޓަންުާޕކުގައިުހުރިުފައުންޑޭޝަން •

 ބެހެއްޓުމަށް،ުއަދިުސަލްޓަންުޕާކާުވީފަރާތުންުފިނިޝިންގުއެުހުރިގޮތަށްުބެހެއްޓުންު.
 މުއްދަތަކަށްުކަތުރުފަނިުފަރުވާުދިނުމަށްުސިސްޓަމެއްުބެހެއްޓުން.ުުގުުދި •
ުސަރަޙަ • ުބަހައްޓާ ުކަމަށުްުމިސްކިތް ުތަކެތި ުއާސާރީ ުތެރޭގައި ުވެލީގެ ުނެގޭ ުކޮނެ ުބިންގަނޑު ުލޭންޑްސްކޭްޕުމަސައްކަތަށް އްދުގެ

 ފާހަގަވާުތަކެތިުފެންނަނަމަ،ުއެުތަކެތިުއެއްކުރުމަށްުއާކިއޮލޮޖިކަލްުފިލްޓަރެއްުބޭނުންވާުކަމަށްުނިންމުން.ުު
ު
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ުޓީގެުތިންވަނަުަބއްދަލުުވންުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުެބހެއްޓުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްުކޮމި 6.16.3
ގައެވެ.11ުުުސެްޕޓެމްބަރ2019ުުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުބެހެއްޓުމުގެުްޕރޮޖެކްޓްގެުތިންވަނަުކޮމިޓީުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީުު

ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކުރެވުނުުކަންކަންުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުު
 ލޭންޑްސްކޭަޕށްުއައިުބަދަލުތައް .1
 ޑޭޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުފައުން .2
 ބިންގާުއެޅުންު .3
 ސަރަޙައްދުންުފެންނަުއާސާރީުތަކެތިުއެއްކުރުންު .4
 ވޮލަންޓިއަރުންގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން .5
 މިސްކިތުގައިުއަރަބިންުލިޔެފައިވާުލިޔުންތައްުދިރާސާކުރުންު .6
 ސްޓްރަކްޗަރަލްުއެނާލިސިސްު .7
 ކުރެވެމުންދާުމަސައްކަތްތައްު .8

 

ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުެބހެއްޓުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްުކޮމިޓީގެުހަތަރުވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.16.4
ުްޕރޮޖެކްޓްު ުބެހެއްޓުމުގެ ުރާވާ ުއަލުން ުމިސްކިތް ުހަތަރުވަނަުުކަޅުވަކަރު ުުކޮމިޓީގެ ުބޭއްވުނީ 2019ުުބައްދަލުވުން

ވަނަުދުވަހުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުކޮމިޓީގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވ07ުުިުމަހުގެުުއޮކްޓޯބަރުު
ުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެު.

 އަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންުުުުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުްުުު،މިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް .1
 އަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤްުުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުްުުު،ޓްސްމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާު .2
 އަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުހަމީދުުުުުުުޕާމަނަންޓްުސެކްރެޓަރުީު .3
 އަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލާުުުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު .4
ުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަހްމަދުުުުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު .5
 މިނަތުުޝިފާނާުއަލްފާޟިލާުއައިުުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރުު .6
ު

ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމުނުުކަންކަނުް:
ވަނަުދުވަހ7ުުުުވަނަުދުވަހުުމިސްކިތުގެުފުރަތަމަުބަރިުރާވާ،ުރަހަކޮށްުއެއްވަރުކުރެވުނުކަން.ުއަދ6ުުިއޮކްޓޯބަރުމަހުގެު •

ު ުގިނަ ުބަރީގެ ުދެވަނަ ުބެލިއިރު ުއަތުރަން ުގައު ުޖެހުމަށްޓަކައި ުބަރި ުއެތެރެއަށުްުދެވަނަ ުފާރަށްވުރެ ުހުރި ުރާނާފާ ގާތައް
ވަންނަކަންުފާހަގަުކުރެވުނުކަން.ުމިގޮތަށްުމިކަންުދިމާވިުސަބަބުުދިރާސާކުރިއިރު،ުއެއީުއެމް.އެން.ޑީ.އެފްުއިންުތައްޔާރުުު

ުކުރަހާފައިވާތީކަންު. ުސީދާކޮށް ުއެއްކޮށް ުއެތެރެއަށް ުބައި ުހިރިގަލުގެ ުކުރެހުމުގައި ުބިލްޓް ުއޭޒް ުއެުުކޮށްފައިވާ އަދި
ުދެފަރާތައުްު ުތަޅާލާ ުފާރު ުތަފާތުކަން.ުއެހެންކަމުން،ުއެ ުވެސް ުމިންތައް ުރާނާފައިވާ ުއެތެރޭގައި ުވާގޮތުން ކުރެހުންތަކުގައި

 އެޅިުވެލިގަނޑުުހުސްކުރުމަށްުނިންމުނު.
ށް،ުއަދިުމިުގޮތަށުްުމިސްކިތްުބަހައްޓާުާޕކަށްުވަންނަުދޮރުުގަހާއިުއެއްުއޭންގަލްުއަކަށްުފާރުވެސްުއެތެރެއަށްުވަންނަުގޮތަު •

 ލަނބާލެވޭުފާރުގެުމެދުގައިުާޕކު/މިސްކިތުގެުނަމާއިުމިސްކިތާއިުގުޅޭުހުލާސާުމައުލޫމާތުުހިމެނޭުބޯޑެއްުބެހެއްޓުން.ުު
މިުާޕކަށްުވަންނަުއެންޓްރަންސްގެުދާރުލްއާސާރާއިުދިމާވީުފަޅިންުމިހާރުުރާނާފައިވާުފާރަކީުމިސްކިތާއިުގުޅޭުމައުލޫމާތުުު •

 ދެއްކުމަށްޓަކައިުވާުހާއްސަުފާރެއްގެުގޮތުގައިުބެހެއްޓުންު.ތަފްސީލުކޮށުްު



77 

 

ުހުރުިު • ުހިސާބުގައި ުރާނަންޖެހޭ ުފާރު ުގޭޓުގެ ުބެހެއްޓޭ ުވަނުމަށްޓަކއި ުއެތެރެއަށް ުޕާކުގެ ުތެރެއިން ުގޯތި ުއާސާރުގެ ދާރުލް
 ދުނބުރިުގަސްުޕާކުގެުއެތެރެއަށްުބަދަލުކުރުން.ުުު

ުބޭނުންކުރާު • ުގަނޑުގައި ުމަތިވަޑާން ުކަޅުުުުމިސްކިތުގެ ުފައިދޮށްތަކުގައި ުތަކުގައާއި ުބެރި ުލަކުޑި ުކުރާއިރު ުސްޓޭއިން ލަކުޑި
 ކުލަުލުމަށްުނިންމުނު.ުު

މިސްކިތްުބަހައްޓާުސަރަހައްދުގެުލޭންޑްސްކޭްޕުމަސައްކަތަށްުބިންގަނޑުުކޮނެުނެގޭުވެލީގެުތެރޭގައިުއާސާރީުއެކިުތަކެތުިު •
ގެުމަތިންުއެކަންުކުރުމަށްުނިންމާފައިވީުނަމަވެސް،ުމިުމަރުކަޒުގުެުއެއްކުރުމުގައިުއާކިއޮލޮޖިސްޓެއްގެުލަފައާއިުއިރުޝާދުު

ުލަސްނުކޮށުްު ުއެހެންކަމުން، ުވަގުތުކޮޅެއްުދެވުންުނެތްކަން. ުކަމަށް ުމި ުބުރަުސްކެޑިއުލްގެުސަބަބުން އާކިއޮލޮޖިސްޓްުޝިއުރާގެ
 އެތަކެތިުނެގުމުގެުއިންތިޒާމްުވޮލަންޓިއަރސްުއާއިުގުޅިގެންުކުރުމަށްުނިންމުން.ުު

މިސްކިތްުރޭވުމުގެުމަސައްކަތްުކުރާުސަރަހައްދުުތެރެއަށްުވަދެުނިކުންނަުހުރިހާުބޭފުޅުންނަށްުފާހެއްުހެދުމާ،ުވިޒިޓްުލޮގުްު •
 ގައިުސޮއިުކުރުމާ،ުސައިޓަށްުވަންނަންުވަކިުގަޑިުތަކެއްުކަނޑައެޅުމަށްުއުސޫލެއްުތައްޔާރުކޮށްުކޮމިޓީުއަށްުހުށަހެޅުން.ުު

 ުކުރިުބައިުރޫޅާލުމަށްުަޕބްލިކްުވަރކްސްުއާއިުމަޝްވަރާކުރުންު.މިސްކިތްުރާވާުނިމުމުންުހިޔާ •
އެން.ސީ.އޭުމެދުވެރިކޮށްުވަނީުއާޓިސްޓުްު މިސްކިތްުރާވަމުންދާއިރު،ުކުރިއަށްުދާުގޮތްުއާޓީސްޓުންގެނެސްުކުރެހުމަށްޓަކައިު •

ުކުރުމަށްޓަު ުއެގްޒިބިޓް ުކުރެހުންތައް ުއަދި ުބައްދަލުކުރެވިފައިވާކަން. ުއާ ުމެދުވެރިކޮށުްުއެސޯސިއޭޝަން ުމިނިސްޓްރީ ކައި
 އެގްޒިބިޓްުކުރެވިދާނެކަން.ުނަމަވެސްުހުރިހާުކުރެހުންތަކެއްުމިނިސްޓްރީުއިންުގަނެވެންނޯންނާނެކަން.ުު

މިސްކިތުގެުފައުންޑޭޝަންުއާއިުސިވިލްުމަސައްކަތްުކުރާުކޮންޓްރެކްޓަރުއަމޭންުމޯލްޑިވްސްުއިންުކޮންޓިންޖަންސީއަށްު •
%ު ުވޭރިއޭޝަންތަކުާުއ15ުެކަނޑައަޅާފައިވާ ުހުރިހާ ުމަޝްވަރާކުރެވުނު.ުއަދި ުކަމަށް ުއެދޭ ުހަމަޖެއްސުމަށް ުލިބޭނޭގޮތް ކީ

 ގެނެވުނުުބަދަލުތައްުއެނގެންވާނެކަމަށްުނިންމުނުު.
ުލޭންޑްސްކޭޕުްު • ުބެލެހެއްޓުމާ ުމިސްކިތް ުބައެއްކަމުންނާއި، ުގުޅިގެންވާ ުާޕކާއި ުސަލްޓަން ުސަރަހައްދަކީ ުބެހެއްޓޭ މިސްކިތް

ކީުސިޓީުކައުންސިލްުގެުޒިންމާއެއްުކަމުން،ުމިކަމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކާުމާލެުސިޓީުކައުންސިލުާުބެލެހެއްޓުމަ
ުބައްދަލުކުރުން.ުު

 

ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުެބހެއްޓުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްުކޮމިޓީގެުފަސްވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.16.5
ުްޕރޮ ުބެހެއްޓުމުގެ ުރާވާ ުއަލުން ުމިސްކިތް ުބައްދަލުވުންުުޖެކްޓްުކަޅުވަކަރު ުފަސްވަނަ ުއަހަރުގުެުުކޮމިޓީގެ ުވޭތުވެދިޔަ ބޭއްވުނީ

ވަނަުދުވަހުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުކޮމިޓީގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވ14ުުިުއޮކްޓޯބަރުމަހުގެު
 ބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެު.

 އަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންުުުުރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުްުކަލްޗަުުު،މިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް .1
 އަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤްުުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުްުުު،މިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް .2
 އަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުހަމީދުުުުުުުމަނަންޓްުސެކްރެޓަރުީުރަޕ .3
 އަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަހްމަދުުުުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު .4
ުއަލްފާޟިލާުއައިމިނަތުުޝިފާނާުުުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރުު .5
ު
ު
ު
ު
ު
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ުބައްދަލުވުމުންުމަޝްވަރާކުރެވުނުުކަންކަނުް:
 ފުރާޅާއިުފާރުގެުކުލަުނިންމުންު. •
 ހުޅުވުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުގެންދާނެުގޮތާއިުމެދުުމަޝްވަރާކުރެވުނު،ުނަމަވެސްުގޮތެއްުނުނިންމޭ.ުު •
ުއަންނަުފަރާތްުބަދަލުވުން.ުއަދިުއިންޓަރވިއުުކުރާނެުފަރާތްތައްުނިންމައި،ުޑޮކިއުމެނޓްރީގެުމަސައްކަތްުކުރަމުންު •

 އިންޓަރވިއުުޝެޑިއުލްުކުރުން.ުު
 މިސްކިތަށްުވަންނަުފަރާތްތައްުކަނޑައަޅައި،ުސެކިއުރިޓީުވަރުގަދަުކުރުމަށްުތައްޔާރުކުރެވުނުުއުޞޫލުުހުށަހެޅުން.ުު •
 މިސްކިތުގެުލައިޓްސްުއެވޯޑުުކުރުންު. •
ކައުންސިލާއެކުުޭޕވްމަންޓް،ުާޕކުގެުއެކްސެސްުއަދިުމިސްކިތާއިުމިސްކިތްުބަހައްޓާުސަރަޙައްދުުބެލެހެއްޓުމުާުމާލެުސިޓުީު •

 ބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުންު.
 

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނިގުަޚރަދު 6.17

ުވަނަުއަހަރުުހިނގިުޚަރަދުގެުތަފްޞީލ2019ުުު 6.17.1
އަހަރަށްުވުރުެުުވަނ2018ުަ
ވަނަުއަހަރުުއުނ2019ުުުިު
 100%ުނިސްބަތްުުއިތުރުވީު

 ކުރެވުނުުކޯޑްުތަފްޞީލްުުޚަރަދުު 2018 2019

 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު 5,039,962.24 4,903,120.50 102.79

ެޕންޝަންުސްކީމަށްުޖަމާކުރުާުުރިޓަޔަރމެންޓް 206,009.23 299,144.18 68.87
 ފައިސާ

 ކުރުމުގެުޚަރަދުުުދަތުރުފަތުރުު 60,937.23 32,083.50 189.93

 އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތެކެތީގެުއަގުު 183,929.26 561,638.80 32.75

 އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުު 2,524,192.28 3,034,719.24 83.17

 ބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުުކުރުމާއިުުމަރާމާތް 532,095.75 5,322,000.38 9.99

ސަރުކާރުންދޭުއެހީ،ުއިޝްތިރާކާއިުއަދުިު 12,855.07 6,341.34 202.72
 ސަބްސިޑީޒް

ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރުިުުއޮފީސް 530,440.42 560,495.28 94.63
 ޚަރަދުު

 އިންުޚަރަދުވިުުީޕ.އެސް.އައި.ީޕ - - 100.00

ނިޔަލަށްުއޮފީސްުބަޖެޓުންުޚަރަދުުުުޑިސެންބަރުގެު 7,536,380.52 9,090,421.48 2.88
 ކުރެވިފައިވާުޖުމްލަު
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2019ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރު،ުޮބޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުުއަދިުހުވަދޫުސަރަޙައްދީުދާރުލްއާސާރަށުްު 6.17.2
ުވަނަުއަހަރުުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުލިުބނުުފައިސާގެުތަފްޞީލުު

ރަޙައްދުީުސަު ގައުމީުދާރުލްއާސާރުު
 ދާރުލްއާސާރުު

ހއ.އުތީމުުު
 ގަނޑުވަރުު

 މަސްު

ުޖަނަވަރީު 12860.00 60.00  81,068.80 

ުފެބްރުއަރީު 5920.00 20.00  103,103.18

ުމާރިޗު 10880.00 40.00  60,622.66

ުއޭްޕރީލް 8348.00 0.00  101,871.96

ުމޭ 5150.00 0.00 20375.20

ުޖޫން 3980.00 710.00  39,451.92

ުޖުލައި 5090.00 0.00  59,735.88

ުއޮގަސްޓްު 16210.00 0.00  42,268.66

ުސެްޕޓެންބަރުު 5310.00 0.00  49,161.42

ުއޮކްޓޯބަރުު 10540.00 60.00  52,893.30

ުނޮވެންބަރުު 12920.00 0.00  53,042.54

ުޑިސެންބަރު 38560.00 30.00  94,352.92  

          
757,948.44  

                     
920.00  

           
135,768.00  

 ޖުމްލަ

 
                                                           

894,636.44  
 މުޅިުޖުމްލަ 

ު
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ުނޭޝަނަލްުސެްނޓަރުޮފރުދިުާއޓްސްު .7
މިހާރުުހިންގަމުނުްު އުފައްދަވާފައިވާު"ނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"ގައިުދިވެހިުސަރުކާރުނ29ުުުްުޑިސެންބަރ2005ުުުުު

އަންނަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުގެުދަށުންނެވެ.ު"ނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"ުއަކީ،ުދިވެހިރާއްޖޭގުެު
ުުއާޓިސްޓިކް ުކުރިއަރުވައި ުފަރުދުންނާއިފަންނުތައް ުއަމިއްލަ ުބޭރާއި،ުުުއުނގަންނައިދިނުމަށާއި، ުފުރުޞާޠުތައް ުފަންނީ ޖަމާޢަތްތަކަށް

ދިނުމަށްުއުފައްދާފައިވާުސެންޓަރެކެވެ.ު"ނެޝަނަލްުސެންޓަރުުުއެތެރެއިންުހޯދާދިނުމާއި،ުމަސައްކަތްތަކަށްުބޭނުންވާުފަންނީުއެހީއާއިުލަފާު
ުއެވެު.177ުބަރަކީުފޮުދިުއާޓްސް"ުއިންުސިޓީތަކުގައިުޖަހާުނަން

ު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްްސެގުމަސައްކަތްަތއްު 7.1
އިތުރަށްުކިޔެވުމަށްުފުރުސަތުުލިބިފައިނުވުާުުފަންނުތަކަށްުޝައުޤުވެރިވާުހުރިހާުދިވެހިންނަށާއި،ުސްކޫލްުނިންމާފައިުއާޓިސްޓިކް .1

ުވަޒީފާ ުއަދި ުފަރުދުންނަށްުުޒުވާނުންނަށާއި، ުއެކިއެކި ުދަތިވެފައިވާ ުއާޓިސްޓިކްުލިބުން ފަންނުތައުްުުއަމާޒުކޮށްގެން
 އުނގަންނައިދިނުމުގެުމަސައްކަތްުރާވައިުހިންގުންު.

ުއާޓިސްޓިކް .2 ުފަންނީުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހިންގުމުގައި ުއުފެއްދުމުގައާއި، ުޖަމްޢިއްޔާތައް ުފޯރުކޮށްދީ،ުުުފަންނުވެރިންގެ އެހީތެރިކަން
 ުކުރުމަށްުއެހީތެރިވެދިނުން.ބަދަހިުުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުއެކިުޖަމްޢިއްޔާތަކާުގުޅުން

ުއާޓިސްޓިކް .3 ުފަންނުވެރިންުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުދައްކައި، ުއާންމުންނަށް ުހުނަރުވެރިކަން ުފުރުސަތުުުުފަންނުވެރިންގެ ތަޢާރުފުވުމުގެ
 ރާއްޖެއިންނާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުންުހޯދައިދިނުންު.

ުފަންނީ .4 ުޤާބިލްުދިވެހިންގެ ުކުރިއަރުވައުިުުކަމާއި،ުހުނަރުވެރިކަންއުފެއްދުންތެރިކަމާއި،ުހުށަހަޅައިދިނުމުގެ ުތަރައްޤީކޮށް އިތުރަށް
ުފަންނުވެރިންގެ ުއަދި ުއާޓްސްުުދެމެހެއްޓުމާއި، ުގޮތުން، ުތަޢާރުފުކުރުމުގެ ުއާންމުންނަށް ފެސްޓިވަލްތަކާއި،ުުހުނަރުވެރިކަން

 ު.އިންތިޒާމުކޮށްުހިންގުންުމައުރަޒުތައް،ުމުބާރަތްތަކާއި
ުމަސައްުދިވެހި .5 ުކުރާ ުގޮތުންފަންނުވެރިން ުވަޒަންކުރުމުގެ ުއަގު ުޤައުމުީުުކަތުގެ ުއުފެއްދުންތަކަށް ުފަންނީ ފަންނުވެރިންނަށާއި،

 ުއެވޯޑުތައްުތަޢާރުފުކުރުމާއި،ުމިފަދަުހަރަކާތްތައްުހިންގުން.ުފެންވަރުގައިުދެވޭނެ
ުއާޓިސްޓިކް .6 ުފަރުދުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއަމިއްލަ ުކުރިއެރުވުމަށް ުއުނގަންނައިދިނުމަށާއި، ުކުރުާުުންނާއިުފަންނުތައް ޖަމާޢަތްތަކުން

 ުދިނުންު.ުމަސައްކަތްތަކަށްުބޭނުންވާުފަންނީުއެހީއާއިުލަފާ
ުފިލްމުތަކަށާއިުދިވެހިރާއްޖޭގައިު .7 ުކުރު ުފީޗަރުއަދި ުއުފައްދާ ުފަންނުވެރިން ުފޮޓުޯުުރާއްޖެއިން،ުދިވެހި ުކުރާ ުފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ

ުފިލްމްުޝޫޓްތަކަށާއި،ުމިޔުޒިކްު ުގްރޫްޕތައްުރަޖިސްޓްރީކޮށް،ުއޭގެުޝޯތަކަށްުުއަދި ޑޭޓާބޭސުްުުހުއްދަުދިނުމާއި،ުއަދިުމިޔުޒިކް
 ބެލެހެއްޓުންު.

ުޒަމާނުއްސުރެ .8 ުހިންގޭުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުޘަޤާފީ، ުއެކިއެކި ުގުޅުންހުރި ުދާއިރާއާ ުދިރާސާކޮށް،ުުުއާޓްސް ކުޅިވަރުތަކާބެހޭ
 ުންނަށްުލިބޭނޭުމަގުފަހިކޮށްދިނުން.ފަސޭހަކަމާއެކުުއާންމުުޑޮކިއުމަންޓްކުރުމާއި،ުއަދިުމިމަޢްލޫމާތު

އެތަކެތުިު،ުރައްކާތެރިކަމާއެކުުބަލަހައްޓައި،ުކުރެހުންތެރިކަމާއި،ުކުރެހުންތެރިކަމާުގުޅިފައިވާުތަކެތިުހޯދައިުއެއްކޮށްުދިވެހިރާއްޖޭގެ .9
 .އިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުންުއާންމުކޮށްުމީހުންނަށްުފެންނާނެ

 އާންމުކޮށްުދެއްކޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ުއްު،ދިވެހިުކުރެހުންތެރިންގެުމަސައްކަތްތަު .10
ުކުރެހުންތެރިންގެ .11 ުމަޝްހޫރު ުކުރެހުންތެރިންނަށްުދުނިޔޭގެ ުދިވެހި ުމަޢްލޫމާތު، ުކުރެހުންތެރިންގެ ލިބޭނެގޮތުްުުކުރެހުންތަކާއި،

 ހަމަޖެއްސުން.
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ކުރެހުންތެރިކަމުގުެުުދާއިުއިސްލާމީުޤައުމުތަކުގެުޚާއްސަކޮށްުދެކުނުުއޭޝިއާުސަރަޙައްުދިވެހިރާއްޖެއާއިުއެހެނިހެންުޤައުމުތަކުގެު، .12
އާންމުކޮށުްުުއެތަކެތި،ުއެތަކެއްޗާބެހޭުމަޢްލޫމާތުުދީ،ުބަލަހައްޓައިުރައްކާތެރިކަމާއެކު،ުޘަޤާފަތުގައިުހިމެނޭުތަކެތިުހޯދައި،ުއެއްކޮށް

 ފެންނާނެުގޮތަށްުބެހެއްޓުމުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން.
ުހަރަކާތްތެރިވާު .13 ުރޮނގުގައި ުފެންވަރުމަތިކުރުމާއިުކުރެހުންތެރިކަމުގެ ުތާޒާކޮށް ުއިތުރަށް ުފަންނާނުން ފަންނާނުނުްުުއާ،

 ުްޕރޮގްރާމް"ތައްުރާވައިުހިންގުންު.ުއުފެއްދުމަށްޓަކައިުކުރެހުންތެރިކަމުގެު"ރެސިޑެންސީ
ުމަސައްކަތަށް .14 ު"ކޮުކުރެހުންތެރިކަމުގެ ުގޮތުން ުލައްވާުމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ުކުރެހުންތެރިން މަސައްކަތްތައުްުުމިޝަން"ކޮށްގެން

 އުފެއްދުންު.
ުއެކިއެކުިު .15 ުބޭރުގެ ުރާއްޖެއިން ުބޭއްވުމާއި، ުއިންތިޒާމުކޮށް ުމަޢްރަޟުތައް ުމުބާރާތްތަކާއި ުތަފާތު ުމެދުގައި ކުރެހުންތެރިންގެ

 މަޢްރަޟުތަކާއި،ުފެއަރތަކާއިުމުބާރާތްތަކުގައިުދިވެހިުފަންނާނުންގެުމަސައްކަތްތައްުބައިވެރިކުރުން.ުު
16. ު ުކުރެހުންތެރި ުރޮނގުންނާއި ުއިތުރަށުްުކުރެހުންތެރިކަމުގެ ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުއެކަންތައްތައް ުރޮނގުން މަސައްކަތްތަކުގެ

ުމަޝްވަރުާު ުބައްދަލުވުންތަކާއި ުމަސައްކަތު ުމެދުގައި ުކުރެހުންތެރިންގެ ުބެލުމަށްޓަކައި، ުކޮބައިތޯ ުކަންތައްތަކަކީ ކުރެވިދާނެ
 ބައްދަލުވުންތައްުއިންތިޒާމްކޮށްުބޭއްވުން.ުު

17. ު ުކުރެހުންތެރިންގެ ުތަރައްޤީކޮށުްުރާއްޖޭގެ ުމަސައްކަތް ުކުރެހުންތެރިކަމުގެ ުއާލާކޮށް، ުއެއްބައިވަންތަކަން ުއެކުވެރިކަމާއި މެދުގައި
 ކުރިއެރުވުމުގެުމަޤްޞަދުގައި،ުދިވެހިުކުރެހުންތެރިންގެުމެދުގައިުގުޅުންބަދަހިުކުރެވޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުން.ުު

ންނާނުންގެުދާއިރާއަކީުމިދާއިރާގައިުޙަރަކާތްތެރިވާުދިވެހިުފަންނާނުންނަށާއި،ުުކުރެހުންތެރިކަމާއި،ުކުރެހުންތެރިކަމާުގުޅިފައިވާުފަ .18
 ރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭގެުރައްޔިތުންނަށްުމާލީުކުރިއެރުންުގެނެސްދޭުދާއިރާއަކަށްުހެދުންު.

 ނޭޝަނަލްުއާޓްުގެލެރީުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު. .19
ުޙަ .20 ުއިންތިޒާމްކުރާ ުސަރުކާރުން ުގުޅިގެން ުމުނާސަބަތުތަކާ ުރަނގަޅުުުއެކި ުއަންސާމްބަލްތައް ުމިޔުޒިކް ުބޭނުންވާ ފްލާތަކަށް

 ފެންވަރެއްގައިުޤާއިމްކޮށްުހިންގުންު.
 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭުމަރުކަޒުތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުުު،ސަރުކާރުގެުސިނަމާތަކާއިު .21

 

ުއްުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއިންުއަހަރުތެރޭަގއިުުކރިއަށްުެގންދެުވނުުމަަސއްކަތްތަު 7.2

ުނޭޝަނަލްުއާޓްުގެލެރީގައިުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައް 7.2.1
ުމުއްދަތުުުކުއްޔަށްުހިފިުފަރާތްުުކުރެވުނުުމަސައްކަތްުު#

އާޓްުގެލެރީުހޯލްގައިުއެޑިއުކޭޝަނ1ުުްު
ުފެއަރއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުންު

ުދުވަސ04ުުްުގްލޯނެޓްުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑްު

ބޭއްވުމަށުްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގެުފޯރަމެއ2ުުް
ުދޫކުރުންު

ުދުވަސ02ުުްުރައީސްުއޮފީސް

ުދުވަސ01ުުްުދިވެހިުބަހުގެުއެކަޑަމީުުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުންުުޖައްސ3ުާ

ުދުވަސ03ުުްުމޯލްޑިވްސްުނެޝަނަލްުމެރެތަންުުސެމިނަރުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ4ުުް

ޑިވެލޮޕްމެންޓްުފައިނޭންސްުއެސް.އެމް.އީުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުންު 5
ުކޯަޕރޭޝަންު

ުދުވަސ02ުުް

ުދުވަސ02ުުްުއަވައްޓެރިުގެލެރީުުފޮޓޯުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުންު 6
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މަޢުލޫމާތުުދިނުމުގެުފޯރަމެއްުބޭއްވުމަށ7ުުްު
ުދޫކުރުންު

ުދުވަސ01ުުްުއަލްފާޟިލާުވަލީދާުވަލީދުު

ުދުވަސ01ުުްުޖެނެރަލްގެުއޮފީސްުއޮޑިޓަރުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ8ުުް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުނޭޝަނަލްުްޕލޭނިންގުުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ9ުުް
ުއެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗުަރ

ުދުވަސ02ުުް

ުދުވަސ02ުުްުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ10ުުް

ުދުވަސ01ުުްުލައިބްރަރީުނެޝަނަލްުުވޯރކްޝޮޕެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ11ުުް

ުދުވަސ04ުުްުއަލްފާޟިލުުުޢަލީުުކުރެހުމުގެުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ12ުުް

ޖަލްސާުއެއްު)ސްޓާފުުނައިޓެއް(ުބޭއްވުމަށ13ުުްު
ުދޫކުރުންު

ުދުވަސ01ުުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހެލްތުު

ުދުވަސ07ުުްުޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕުފޮޓޯުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ14ުުް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ15ުުް
ުހެރިޓޭޖުގެުބޭނުމަށްު

ުދުވަސ04ުުް

ުދުވަސ02ުުްުމޯލްޑިވްސްުމީޑިއާުކައުންސިލްުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ16ުުް

ުދުވަސ04ުުްުއެންވައަރަންމެންޓްުމިނިސްޓަރީުއޮފްުުފޮޓޯުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށ17ުުް

ލޭުހަދިޔާުކުރުމުގެުކޭމްޕެއްުބޭއްވުމަށ18ުުްު
ުދޫކުރުންު

ުދުވަސ02ުުްުއެލިޔާުއިންވެސްޓްމެންޓްު

ުދުވަސ01ުުްުމިނިސްޓަރީުއޮފްުއެންވައަރަންމެންޓްުުފޮޓޯުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ19ުުް

ުދުވަސ05ުުްުއަމީނިއްޔާުސްކޫލްުުއާރޓްުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ20ުް

ުދުވަސ01ުުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ21ުުް

އާރޓްުއެންޑްުކްރަފްޓްުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށ22ުުްު
ުދޫކުރުނުްު

ުދުވަސ02ުުްުހިރިޔާުސްކޫލްު

ުދުވަސ01ުުްުނެޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ23ުުް

ުދުވަސ02ުުްުއެލިޔާުއިންވެސްޓްމެންޓްުުވޯރކްޝޮޕެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ24ުުް

ުދުވަސ02ުުްުކެންގަރޫުކިޑްސްު ފެއަރުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ25ުުް

ުދުވަސ03ުުްުއައި.ސީ.އެސްުމޯލްޑިވްސްުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުުއިވެންޓެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ26ުުް

ުދުވަސ01ުުްުޓެނިސްުއެސޯސިއޭޝަންުމޯލްޑިވްސްުުދޫކުރުންުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށ27ުުް

ުދުވަސ02ުުްުބޭންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ28ުުް

ުދުވަސ07ުުްުމޯލްޑިވިއަންުއާޓިސްޓްުކޮމިއުނިޓީުުފޮޓޯުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ29ުުް

ުދުވަސ05ުުްުނާއިލާުޑޮކްޓަރުުފޮޓޯުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ30ުުް

ުދުވަސ04ުުްުއަލްފާޞިލްުއަބްދުލްުޝަފީއުުުއާޓްުއެގްޒިބިޝަންުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ31ުް

އެން.ސީ.އޭުއާއިުއަލްކައުނުުމަދަޙ32ުުަު
ުމުބާރާތުގެުނަތީޖާުފާޅުކުރުނުްު

ުދުވަސ01ުުްު



83 

 

އެޑިއުކޭޝަނަލްުފެއަރުއެއްުބޭއްވުމަށ33ުުްު
 ދޫކުރުންު

ުދުވަސ03ުުްުގުލޯނެޓްު

ުދުވަސ01ުުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެކްސްޯޕުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ34ުުް

ުދުވަސ11ުުްުުސާރކްުއާޓިސްޓްުކޭމްޕްގެުއަރޓްުމައުރަޒ35ުު

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްު)ސެންޓަރުފޮރުމެންޓަރުުުއާޓްުއެގްޒިބިޝަންުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ36ުް
ުހެލްތުު(

ުދުވަސ02ުުް

ުދުވަސ05ުުްުއައިޝަތުުހުދާުުއެގްޒިބިޝަންުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުންއާޓ37ުުް

އޯަޕންުއިންޓަވިއުުސެޝަނެއްުބޭއްވުމަށ38ުުް
ުދޫކުރުންު

ުދުވަސ02ުުްުޔުނިކާުޕވޓ.ލޓުޑ

ުދުވަސ10ުުްުއަލްފާޟިލްުއަސްމީލްުުއާޓްުއެގްޒިބިޝަންުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ39ުް

ުދުވަސ04ުުްުނަޝާތުުهللاުއަލްފާޟިލާުއަބްދުުއާޓްުއެގްޒިބިޝަންުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ40ުް

ުދުވަސ05ުުްުއަލްފާޟިލާުއަޙްމަދުުއާމިރުުުއެގްޒިބިޝަންއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ41ުް

ުދުވަސ02ުުްުއެޑްސެމިލީުޕވޓ.ލޓުޑުޓްރެއިނިންގުވޯރކްޝޮެޕއްުހިންގުމަށ42ުް

ުދުވަސ03ުުްުމޯލްޑިވްސްުގޭމަރސްުއެސޯސިއޭޝަންުއޮފްުުއެކްސްޯޕުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ43ުުް

އެޑިއުކޭޝަނަލްުފެއަރުއެއްުބޭއްވުމަށ44ުުްު
 ދޫކުރުންު

ުދުވަސ02ުުްުކްލިކްުކޮލެޖްު

ުދުވަސ01ުުްުނަރުހުންގެުޖަމިއްޔާުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ45ުުް

މިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑާުފެމެލީުުއެންޑްުުއާރޓްުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ46ުް
ުސަރވިސްުސޯޝަލްު

ުދުވަސ04ުުް

ުދުވަސ09ުުްުއަލްފާޟިލާުއީޤާންުބަދީޢުުުއާރޓްުމަޢުރަޒެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ47ުް

ުދުވަސްު 02ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުޖަލްސާުއެއްުބޭއްވުމަށްުދޫކުރުނ48ުުް

ު

ުއޮލިމްޕަހުގައިުހިންގުނުުހަރަކާތްަތއް 7.2.2
ުމުއްދަތުުުކުއްޔަށްުހިފިުފަރާތްުުތަފްޞީލްުު#

ދިވެހިުފިލްމުު"ނިވައިުރޯޅި"1ުުު
ުއޮލިމްަޕހުގެުދެއްކުމަށްު

ުދުވަސ28ުުްުއަލްފާޟިލާުނިއުމާުމުޙައްމަދުު

ދިވެހިުކުރުފިލްމްުފިލްމުު"ކަނޑ2ުުުު
ުއިބިލީސް"ުއޮލިމްަޕހުގައިުދެއްކުމަށްު

ުދުވަސ1ުުްު

ދިވެހިުފިލްމުު"ގޮށްރާޅު"ުއޮލިމްަޕހުގައުިު 3
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ17ުުްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއަލީު

ުދުވަސ2ުުްުއެން.ސީ.އޭުޗައިނީސްުއާޓުުޓުރޫޕްޝޯު 4

ުޕލަސް"40ުުުދިވެހިުފިލްމުުު"5ު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުއެޅުވުމަށްު

ުދުވަސ23ުުްުއަލްފާޟިލްުއިސްމާއިލްުޝަފީޤްު
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ދިވެހިުފިލްމުު"ނަފުރަތުވުމުން"6ުުު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުއެޅުވުމަށްު

ުދުވަސ9ުުްުއަލްފާޟިލްުޔޫސުފްުޝަފީއުު

"ބުލޯުސަމް"ުކޮންސެޓްުއޮލިމްަޕހުގައ7ުުި
ުބޭއްވުމަށް

ުދުވަސ3ުުްުޖަމާލުއްދީންުސްކޫލްު

ުދުވަސ5ުުްުއެން.ސީ.އޭުއެން.ސީ.އޭުއަލްކައުންުމަދަހަުމުބާރ8ުުާ

"އަމީނީޔާުސުކޫލް"ުކޮންސެޓ9ުުްު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ3ުުްުއަމީނީޔާުސުކޫލްު

ުދުވަސ4ުުްުމޯލްޑިވްސްުބޮޑީުބިލްޑިންުފެޑެރޭޝަންުމޯލްޑިވްސްުބޮޑީުބިލްޑިންުފެޑެރޭޝަނ10ުް

ދިވެހިުފިލްމުު"ދަޢުވަތް"ުއޮލިމްަޕހުގައ11ުުިު
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ18ުުްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޛަހީންު

ދިވެހިުފިލްމުު"މާމުއި"ުއޮލިމްަޕހުގައ12ުުި
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ18ުުްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއަލީު

ދިވެހިުވެބްސީރީސްު"އެހެނަސް"13ުުު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުއެޅުވުމަށްު

އަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުއިޤްބާލްުއަބްދުއްޣަފޫރުުުު
ުއަބޫބަކުރުު

ުދުވަސ1ުުް

ދިވެހިުފިލްމުު"ލީނާ"ުއޮލިމްަޕހުގައ14ުުި
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ16ުުްުމުޢާޒްުهللاުއަލްފާޟިލްުއަބްދުު

ދިވެހިުފިލްމުު"ބޮސް"ުއޮލިމްަޕހުގައ15ުުި
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ1ުުްުދަުކްރިސްޓަލްުކޮންެޕނީުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑްު

"ޝައިންުުޕރީސުކޫލް"ުކޮންސެޓ16ުުްު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ2ުުްުޝައިންުުޕރީސުކުޫލ

ކޮންސެޓުްު"އަމީރުުޢަހުމަދު"17ުު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ5ުުްުއަމީރުުޢަހުމަދުު

ުދުވަސ1ުުްުދިލަންކާުުލަންކަންުވެރައިޓީުޝ18ުުޯު

ދިވެހިުފިލްމުު"ބަވަތި"ުއޮލިމްަޕހުގައ19ުުި
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ20ުުްުއިލްޔާސްުވަޙީދްު

ުދުވަސ2ުުްުއެން.ސީ.އޭުޗައިނީސްުކަލްޗަރަލްުޝ20ުުޯ

"ކާކު"ުއޮލިމްަޕހުގައުިުދިވެހިުފިލްމ21ުުު
ުއެޅުވުމަށް

ުދުވަސ6ުުްުމުހައްމަދުުއަބޫބަކުރުު

"ކެންގަރޫުކިޑްސް"ުކޮންސެޓ22ުުްު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ6ުުްުކެންގަރޫުކިޑްސްު

"ކިންޑާރުކިޑްސް"ުކޮންސެޓ23ުުްު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ3ުުްުކިންޑާރުކިޑްސްު

"ުކޮންސެޓުްުލާރނާސްުދޮންދޫނިުލިޓުލުްު"24ު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ5ުުްުދޮންދޫނިުލިޓުލްުލާރނާސްު
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ުދުވަސ1ުުްުޝިޔާނާުުއެލްުއެލްުސީުއިނާމްުދިނުނ25ުުް

"ުކޮންސެޓްުއޮލިމްަޕހުގައިުބިލަބޮންގް"26ު
ުބޭއްވުމަށް

ުދުވަސ5ުުްުބިލަބޮންގްު

"ުކޮންސެޓުްުފަލާޙްުުޕރީސުކޫލް"27ު
ުއޮލިމްަޕހުގައިުބޭއްވުމަށްު

ުދުވަސ3ުުްުފަލާޙްުުޕރީސުކޫލުު

ުދުވަސ6ުުްުއެން.ސީ.އޭުދިވެހިުފިލްނުުއެވޯރޑ28ުުް

ުދުވަސ4ުުްުއެން.ސީ.އޭުއެން.ސީ.އ29ުޭ

ުދުވަސ1ުުްުއިންޑިއާުމޯލްޑިވްސްުކުލަބްުުއިންޑިއަންުފިލްމްުޝ30ުުޯ

ު

ުަބއިވެރިވިުޕްރޮގްރާމްތަކާއިުޙަރަކާތްތައްނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއިންުހިންގުނު/ު 7.2.3
ުހިންގުނުުތަންުުހިންގުނުުފަރާތްުުޕްރޮގްރާމްު/ުޙަރަކާތްުު#

މިޔުޒިކީުދާއިރާގައިުހަރަކާތްތެރިވ1ުުާު
21ުފަންނާނުންނަށްުޚާއްސަކޮށްގެންު

ުވަނަުދުވަހުުބޭއްވިުފޯރަމ2019ުުުުްޖެނުއަރީ

ޔޫތުުސެންޓަރުުުމިޔުޒިކީުދާއިރާގެުމީހުންނަށްު
ުސެމިނަރުރޫމްު

ފިލްމީުދާއިރާގައިުހަރަކާތްތެރިވާުފަންނާނުންނަށ2ުުްު
ވަނ2019ުުަުޖެނުއަރ28ުުީުޚާއްސަކޮށްގެންު

ުދުވަހުުބޭއްވިުފޯރަމްު

ުއޮލިމްޕަސްުފިލްމީުދާއިރާގެުމީހުންނަށްު

ވިޝުއަލްުއާޓްސްުދާއިރާގައިުހަރަކާތްތެރިވ3ުުާު
ފެބްރުއަރ6ުުުީުފަންނާނުންނަށްުޚާއްސަކޮށްގެންު

ުވަނަުދުވަހުުބޭއްވިުފޯރަމ2019ުުުް

ުއަސަރީުމާލަންުުވިޝުއަލްުއާޓްސްުދާއިރާގެުމީހުންނަށް

ޗައިނީސްުނިއުުއިޔާރުއާުގުޅިގެންުޗައިނ4ުުާ
އެމްބަސީުއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގެންުބޭއްވުިު

ުކަލްޗަރަލްުޝޯު

ުއޮލިމްޕަސްުއާންމުންނަށް

މުނާސަބަތުގައިުބޭއްވުނުުުމިނިވަންުދުވަހުގ5ުުެ
ު"ދިވެހިުފަންނާނުންގެުމިޔުޒިކީުއީދުު"

ުއަލިމަސްުކާނިވާުުއާންމުންނަށް

އެން.ސީ.އޭުއާއިުޗައިނާުއެމްބަސީުގުޅިގެނ6ުުްު
ވަނަުދުވަހުގެުރޭުބޭއްވ23ުުުިުސެްޕޓެމްބަރު

ުޔުއާންުއާޓްުޓްރޫްޕގެުސަގާފީުޝޯު

ުއޮލިމްޕަސްުރައްޔިތުންނަށްުރާއްޖޭގައިުދިރިއުޅޭުޗައިނާު

"ސާކްުއާޓިސްޓްުކޭމްްޕުއެންޑްުއެގްޒިބިޝަނ7ުުްު
"ުގެުނަމުގައ2019ުިުއޮފްުޕެއިންޓިންސްު

ށްުުބޭއްވިުސާކ27ުުްުނ22ުުްުސެްޕޓެމްބަރު
ުއާޓިސްޓްުކޭމްްޕު.

ުހުޅުމާލެުސާކްުޤައުމުތަކަށްު

ދިވެހިުފިލްމީުއުފެއްދުންތަކަށާއިުފިލްމ8ުުީ
ފަންނުވެރިންނަށުްުުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރާ

ފިލްމީުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރުާު
ުފަރާތްތަކަށްު

ުއޮލިމްޕަސް
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އެކުވެރިުވާދަވެރުިުުު،ހިތްވަރުދީުއަގުވަޒަންކޮށް
މާހައުލެއްގައިުފަންނުވެރިކަންުތަރައްޤީކޮށުްު
15ުުދެމެހެއްޓުމުގެުމަޤްސަދުގައި،ުނޮވެމްބަރު

ުވަނަުދުވަހުުބޭއްވިު"ދިވެހިުފިލްމުުއެވޯޑްސްު"

ު

ުއާުއެކިއެކިުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންުހިންގާފައިވާުޙަރަކާތްތައް 7.2.4
ުހިންގުނުުހަރަކާތްުު#

ުއެން.ސީ.އޭުއަދިުއަލްކައުނުުޓީވީުގުޅިގެންުޭބއްވިު"އެން.ސީ.އޭުއަލްކައުނުުމަދަހަުމުާބރާތް"1ު

ުކްރާފްޓްުމަޢުރަޒުއަހަރުގެުހުނަރު"ުއާޓްުއެންޑ75ުުްުއަމީނިއްޔާުސްކޫލުންުޭބއްވިު"2ު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްުއިންުޭބއްވިު"ރިވެލިުއެގްޒިބިޝަން"3ު

ުމޯލްޑިވްސްުއާޓިސްޓްުކޮމިއުނިޓީުއިންުޭބއްވިު"އަންވެއިލިންގުިވޝަންސް" 4

ުފްލައިންގުފިޝް"އަލްފާޟިލާުއައިޝަތުުހުދާުގެުސޯލޯުއެގްޒިބިޝަންު"ދަުާބރޑްުއެންޑްުދަު 5

ުއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްުގެުފަރާތުންުޭބއްވިުއެގްޒިބިޝަންު"އިންުމައިުމައިންޑް" 6

ު

ުވަނަުއަހަރުުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްގައިުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާުމިޔުޒިކްުޭބންޑްތައް:2019ު 7.2.5

ުބޭންޑްގެުނަންުު#

 ރިދަނ1ުުް

 ރަސަމްުބޭންޑ2ުް

 ޖަޒީރާުބޭންޑ3ުް

 އިކުއެޓިކްުވައިބ4ުުް

 މަޑިކިލަނބ5ުުު

 ކުށެއްނޫނ6ުުް

 އަލިފްޔާުބޭންޑ7ުުް

ު

ު
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ު

ުދިވެހިުފިލްމްުޝޫޓުުކުރުމުގެުހުއްދަ 7.2.6
ުފިލްމްުރާއްޖޭގެުއެކިުކަންކޮޅުތަކުގައިުނެގުމަށްޓަކައިުޝޫޓްކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރެވިފައިުވެއެވެ.35ުުުުވަނަުއަހަރުުޖުމްލ2019ުުުަު

ުފިލްމުގެުނަންުު#ުފިލްމުގެުނަންުު#
ުމާމުއ13ުުިުއިފުރީތ1ުުު
ުލީނ14ުުާުބުދ2ުުަ
ުކަށްބ15ުުޯުގޮއްރާޅ3ުުު
ުމިސްޓޭކްުކޮސްުގިނ16ުުަުމަރަށްުމަރ4ުުު
ުކިރ17ުުުުުޕލަސ5ު40ުުް
ުހަކުރ18ުުުުއޯރކިޑްުއޭނާގެުމ6ުުާ
ުމައިޓ19ުުުއެހެނަސ7ުް
ުބަޅިނދ20ުުުުބަޑިއެދުރ8ުުު
ުއަނދިރިކަނ21ުުްުހުދަންބަރ9ުުު
ުސިޙުރ22ުުުސޮރ10ުީ
ުގައުމަށްުނަސީބ23ުުުުދަސީކުރެޓްުލައިފްުއޮފްުމޯލްޑިވިއަންުމެރީޑްުމޭނ11ުުް
ުއިންދިރާސ24ުުްުއޮފްުމޯލްޑިވިއަންުމެރީޑްުވިމެންުދަސީކުރެޓްުލައިފ12ުުް
ުނީނ31ުާުފައްކަލ25ުުޭ
ުމާސްޓާރުމައިންޑ32ުްުބައިސ26ުާ
33ު36ު24ު36ުުމަނ27ުާ
ުކައިވެނީގެުގެުއަމާޒ34ުްުކަޅަކ28ުުި
ުދުންނުބޯށޭުކުރިމަތ35ުުީުމޫނޭތީުހިއްއެދ29ުުޭ
ުުުހެސްކިޔާފަުލޯބިވ30ުުޭ

ު

ުފަރާތްތައްކަށްުރާއްޖޭގައިުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޝޫޓުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނުންުޭބރުގެު 7.2.7
2019ުު ުބޭރުގެ ުރާއްޖެއިން ުއަހަރު ުހުއްދ48ުުަުވަނަ ު ުކުރުމުގެ ުޝޫޓް ުވީޑިއޯ ުއެކިކަނކޮޅުތަކުގައި ުރާއްޖޭގެ ފަރާތަކަށް
ުދެވިފައިވާނެއެވެު.

ު

ު

ުމުަވްއޒަފުންެގުރަިޖސްޓްރީނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްްސެގު 7.3
ު 2019ުުވޭތިވެދިޔަ ުޖުމުލަ ުވަނީ ުއޮނިގަނޑުގައި ުމިއިދާރާގެުސިވިލްުސަރވިސްގެ ުއަހަރު ުތެރެއިނ60ުުްުވަނަ މަޤާމެވެ.ުމީގެ

ު ުވަނީ ުއޮނިގަނޑުގައި ުފާސްކޮށްދީފައިވާ ުއިން ުސަރވިސް 31ުުސިވިލް ުނިމުނުއިރު 29ުުމަޤާމެވެ.ުމިއަހަރު މުވައްޒަފުނ29ުުްުމަޤާމުގައި
ުއްބެވިއެވެު.ތި

ު
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 އަލަށްުވެއްދިުމުވައްޒަފުން 7.3.1
ުތަފްޞީލްުުތާރީޚްުުމަޤާމުުުނަންު

 ޮޕލިޓިކަލ2019ުުްމާރޗ18ުުްުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުއަޙުމަދުުއަޒުމީލުު

ޙުސައިންުޢަލުީު
ުމަނިކުު

ސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

 ޮޕލިޓިކަލ2019ުުްޖުލައ20ުުި

އެސިސްޓެންޓުްުުއަސީފުުއަބޫބަކުރުު
ުްޕރޮގްރާމްުއޮފިސަުރ

ސިވިލްުސަރވިސ2019ުުުުުުުްމާރޗ28ުުް
 CSC/2018/000518(1)ކޮމިޝަންު ުނަންބަރު ުު

 ޗިޓުންުވަޒީފާުހަމަޖައްސާފައި.
 
 

ޔުމްނުާު
ުޢަބްދުއްޞަމަދުު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ސިވިލްުސަރވިސ2019ުުްުމާރޗ03ުުް
 CSC/2018/00303(1)ކޮމިޝަންު ުނަންބަރު ުު

 ޗިޓުންުވަޒީފާުހަމަޖައްސާފައި.

 CSC/2019/02004(1)ުކޮމިޝަން ުނަންބަރު 2019ުުުސެްޕޓެމްބަރ04ުުުމަސައްކަތުުނާހިދާުއަޙުމަދުު
 ޗިޓުންުވަޒީފާުހަމަޖައްސާފައި.

ދުވަހުގުެުއަހަރ1ުުުުވޭޖްުއުޞޫލުނ2019ުުްއޮކްޓޯބަރ21ުުުއިވެންޓްުޑިރެކްޓަުރުއަޙުމަދުުރަމީޒުު
 މުއްދަތަށްުވަގުތީުވަޒީފާުހަމަޖެއްސިު

ޙަސަންުއަމްރުޫު
ުއާދަމްުމަނިކުު

އަހަރުުދުވަހުގ1ުުެުވޭޖްުއުޞޫލުނ2019ުުްއޮކްޓޯބަރ21ުުުކްރިއޭޓިވްުޑިރެކްޓުަރ
 މުއްދަތަށްުވަގުތީުވަޒީފާުހަމަޖެއްސިު

މަރްޔަމްުޝަރުާު
ުއަޙުމަދުު

ަޕބްލިކްުރިލޭޝަންސުްު
ުއޮފިސަރ

ސިވިލްުސަރވިސ2019ުުްުނޮވެމްބަރ13ުު
 CSC/2019/02769(1)ކޮމިޝަންު ުނަންބަރު ުު

 ޗިޓުންުވަޒީފާުހަމަޖައްސާފައި.

ު

ުވަޒީފާއިންުވަކިވެފައިވާުމުވައްޒަފުން 7.3.2
ުތަފްޞީލްުުތާރީޚްުުމަޤާމުުުނަންު

2018ފެބްރުއަރ21ުުީ މަސައްކަތު އަސްމާުއިބްރާހީމްު އެދިގެންުު)މިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންގުއެފެއާރޒަށުްު 
 ބަދަލުވީު(

ހިއުމަންުރިސޯސަސުްު ޢާއިޝަތުުޔުހާު
 އޮފިސަރ

2018އޭްޕރިލ10ުުް އެދިގެންު)މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑުްު 
 ހެރިޓޭޖަށްުބަދަލުވުީ(
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އަޙުމަދުުޝުޖާޢުުު
 ޝިހާބުު

ސީނިއަރުކޮމްޕިއުޓަރުު
 ޓެކްނީޝަންު

2019ޑިސެމްބަރ8ުުު ރީޖަނަލްުހޮސްިޕޓަލަށުްުއެދިގެންު)އައްޑުއަތޮޅުުހިތަދޫު 
 ބަދަލުވިު(

އާމިނަތުުއުއްމުުު
 ކުލްޘޫމްު

ޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުު
 ޖެނެރަލުްު

2019ޑިސެމްބަރ31ުު  އެދިގެންުވަޒީފާއިންުވަކިވީު 

 

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްއިންުޮސއިކުެރުވނުުފަހުމުނާމާު 7.4
މިުސެންޓަރުގެުއެކިއެކުިުުު،ނޭޝަނަލްުއާރޓްުގެލެރީުކުއްޔަށްުދޫކުރުމަށާއިުު،މިުސެންޓަރުގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވާުއޮލިމްަޕހާއި

ުު،އެކިއެކިުޝޯތަކާއިުު،ފަރާތަކާއެކުުއެއްބަސްވުންތައްުހެދިފައިުވެއެވެ.ުއޮލިމްަޕހުގައިުފިލްމުުއެޅުވުމަށާއ85ުިމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްު
ުު،ޖަމްޢިއްޔާ/ުޖަމާޢަތްތަތަކާއިުުު،އިުވެއެވެ.ުއަދިުބައެއްުއަމިއްލަުފަރާތްތަކާއިފަރާތަކާއެކުުއެއްބަސްވުންުހެދިފ13ުުަބޭއްވުމަށުްުުުއިވެންޓްތައްު

ުއިދާރާތަކުން ުތަކާއިުު،ސަރުކާރުގެ ުއެގްޒިބިޝަން ުއެކިއެކި ުގެލެރީގައި ުއާރޓް އިވެންތައުްުުު،ޖަލްސާތަކާއިުު،މަޢުރަޒުތަކާއިުު،ނޭޝަނަލް
ު ުއިވެންޓ48ުުްބޭއްވުމަށް ުހެދި ުއެއްބަސްވުސްތައް ުފަރާތަކާއެކު ުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްތައް ުވެއެވެ.ުއަދި ުބޭއްވިފައި ފަރާތަކާއެކ24ުުުުތައް

ުއެއްބަސްވުންތައްުހެދިފައިުވެއެވެު.

ު

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕްުނުަވތަުތަމްރީނުުޕްރޮްގރާމް 7.5
ު ުހިންގި ުއިންސްޓިޓިއުޓުން ުޓްރެއިނިންގ ުސަރވިސް 3ުުސިވިލް ު"ސެޓްފިކެޓް ުއޮފިސ3ުުްމަސްދުވަހުގެ އިން

ު.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން"ުކޯހުގައިުމިސެންޓަރުގެުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުއަޒުރާުަބއިވެރިކުރެވުނެވެ
ު

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނިގުަޚރަދު 7.6
ުބާކީުުޚަރަދުވިުުލިބުނުުުތަފްޞީލްުު#

 ު 6,891,202.82ުވަނަުއަހަރުުއެން.ސީ.އޭުއަށްުލިބިފައިވާުބަޖެޓ1ު2019ުުުް

5,649,053.59ުު  ގެުނިޔަލަށްުޚަރަދުވިުވަރ2019ުުުުު

 1,242,149.23  ުގެުބަޖެޓްުބާކ2019ުުުީ 

   2,340,030.80 ވަނަުއަހަރުުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްުލިބިފައިވާުއާމްދަނ2019ުުުީ 2ު

  1,041373.03  ޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުވިުވަރުުުު

1,558,073.81ު   ޓްރަސްޓްުފަންޑްގެުބާކީުުުުު

ު
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 ޤައުމީުކުތުބުާޚނާު .8
ުކުތުބުޚާނާއަކީ ުކުތުބުޚާނާ"ގެުނަމުގައުިުުުު،ޤައުމީ ުކޮޓަރީގައުިުުުު،ގައ12ުުިޖުލައ1945ުުުިު"ދައުލަތުގެ ުއެއް ުޢިމާރާތުގެ ނާދީތަމައްދުންގެ

ދުުއަމީންުހުޅުއްވެވިުކުތުބުޚާނާއެކެވެ.ުމިުކުތުބުޚާނާުއުފެއްދެވީުއޭރުގެުދިވެހިުދައުލަތްުހިންގެވުމާުޙަވާލުވެުހުންނެވިުއަލްއަމީރުުމުޙައްމަ
 ދޮށިމޭނާކިލެގެފާނެވެު.

ޖަމާކުރުމުގެުޤާނޫނު(ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުތަޞްދީޤުުކުރައްވައުިު)ޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަށްުތަކެތ2006/01ުުިޤާނޫނުުނަންބަރުު
ުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުުކުރެއްވުމާއެކުުމިޤާނޫނުގެުދަށުން،ުގައުމީުކުތުބާޚާނާއަށްުތަކެތިުޖަމާކުރަންުފެށުނެވެު.26ުޖެނުވަރ2006ުުީ

 

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާެގުމެންޑޭޓްު 8.1

މުޅިުޤައުމަށްުހިދުމަތްދޭ،ުުުު،ލައިބްރަރީގެުއިތުރުންުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީއެއްގެުދައުރުުއަދާކުރާޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަކީުނެޝަނަލްު
ުފަ ުމުޖުތަމަޢަށް ުއަދި ުރައްކާކޮށް،ުފޯރުކޮށްދީ ުވަސީލަތްތައް ުޢިލްމީ ުބޭނުންވާ ުފިލުވުމަށް ުމުނިފޫހި ުތަޢުލީމަށާއި ުރައްޔިތުންގެ އިދުާުޢާންމު

ުންގާުމުއައްސަސާއެކެވެު.ކުރަނިވިުއެތަކެއްުޙަރަކާތްތަކެއްުހި

ުނޫސް ުބާވަތެއްގެ ުހުރިހާ ުޝާއިޢުކުރާ ުޗާްޕކޮށްގެން ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހޯދައިު، ުފޮތް ުއަދި ުބަލަހައްޓައިުު،މަޖައްލާ ުު،އެތަކެތި
ުޒިންމާއެ ުކުތުބުޚާނާގެ ުޤައުމީ ުފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ުމަޢުލޫމާތު ުފަރާތްތަކަށް ުއެހެނިހެން ުބޭނުންވާ ުމަޢުލޫމާތު ުމިފަދަ ުކަމުގައުިުޢާންމުންނާ އް

ު(ުގެުދެވަނަުމާއްދާއިންުކަނޑައެޅުނެވެު.1990އްެޕރީލ02ުުް)90/18ުުރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުގެުދެންނެވުންުނަންބަރު:ު

ުތިރީގައިުމިވަނީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުމެންޑޭޓުގެުދަށުންުކުރަންުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކެވެު.

ތަފާތުުފަންނުތަކުގެުޢިލްމީުފޮތްތަކާއި،ުއަދިުމިނޫންވެސްުމަޢުލޫމާތުުލިބޭނުެު،ުއިސްލާމްދީނުގެުއަޞްލަކާުޚިލާފުނުވާު •
ުގެންދިއުމަށުްު ުކުރިއަށް ުކިޔުންތެރިކަން ުހަމަޖެއްސުމާއި، ުއިންތިޒާމު ުބެލޭނެ ުޢާންމުންނަށް ުއެއްކޮށް، ތަކެތި

 މަސައްކަތްކުރުނުް.
އްޗާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގައިުދިވެހީންުޝާއިޢުކޮށްގެނުްުދިވެހިރާއްޖޭގައިުޝާއިޢުކުރާުހުރިހާުނޫސް،ުމަޖައްލާ،ުފޮތްފަދަުތަކެ •

ުބޭނުންވުާު ުރައްކާތެރިކޮށް ުއަސްލުތައް ުއެތަކެތީގެ ުއެއްކޮށް ުތަކެތި ުފޮތްފަދަ ުމަޖައްލާ، ުނޫސް، ުރާއްޖެއާބެހޭ ނެރޭ
 ފަރާތްތަކަށްުއެތަކެތިުބެލޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުން.

ހިންގާުކުތުބުޚާނާތައްުތަރައްޤީކުރުމަށްުބޭނުންވާުލަފައާއިުމަޝްވަރުާުދިވެހިރާއްޖޭގައިުސަރުކާރާއިުޢާންމުުފަރާތްތަކުނުްު •
ުމަޢުލޫމާތާއުިު ުބޭނުންވާ ުދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުފަންނުގައި ުލައިބްރަރީުސައިންސްގެ ުމުވައްޒަފުން ުކުތުބުޚާނާތަކުގެ ުއެ ދިނުމާއި،

 ހުނަރުުދަސްކޮށްދިނުންު.
 ރުންު.ދިވެހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުކުތުބުޚާނާތައްުރަޖިސްޓްރީކުު •
ުފޯރުކޮށްދިނުންު. • ުފަރާތްތަކަށް ުބޭނުންވާ ުއެމަޢުލޫމާތު ުހޯދައިދީ، ުމަޢުލޫމާތު ުބޭނުންވާ ުދިނުމަށް ުއުނގަންނައި  އުނގެނުމާއި،
 މޯބައިލްުލައިބްރަރީުމާލެއާއިުރާއްޖެތެރެއަށްުގެންގޮސްުހިދުމަތްުދިނުންު. •

ު
ު
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ުެގންދެުވނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްަތއްުޤައުމީުކުތުބުޚާނާއިންުއަހަރުެތރޭގައިުކުރިއަށްު 8.2
 ތަފްޞީލްު ހަރަކާތްު ތާރީޚްު

ފެބުރުވަރ04ުުުީު
2019 

 ކެންސަރުގެުދުވަސްުުދުނިޔޭގެ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުގޮތުންުމައުލޫމާތުު)ބުކުްުުކެންސަރުުބައްޔަށްު

 ޑިސްްޕލޭއެއް(ުނެރެވުނުު

މާރިޗ07ުުުްު
2019 

 އަންހެނުންގެުދުވަސްު

މިުޝިޢާރުގެުދަށުންުތާރީޚުގުެު"ުދިވެހިުއަންހެނުންތެރެއިނުްުުތާރީޚުގެ"
މަޝްހޫރުުނަމޫނާުއަންހެންުކަނބަލުންގެުމައުލޫމާތުުުުތެރޭގައިުނަން

ުލިބިދޭުޑިސްްޕލޭއެއްުނެރެވުނުު:
 ރާއްޖޭގެުފުރަތަމަުރީތީގެުރާނީުު-އަލްފާޟިލާުރަމްލާުއަޙުމަދުުު ▪
 ކުޅަދާނަުޝާޢިރާއެއްުުު-ރަމްލާުޢަބްދުލްުޣަނީުުއަލްފާޟިލާ ▪
ވަޒީރުކަންކުރެއްވިުފުރަތަމުަުު-ފާޟިލާުމުއުމިނާުޙަލީމުްުއަލް ▪

 އަންހެންުބޭފުޅާު
މުވައްޒަފުންގެުފަރާތުންުއަންހެންުމުވައްޒަފުންނަށްުހަދިޔުާުުފިރިހެންު

ުލަންޗެއްުބޭއްވުންުދިނުންުއަދިުސްޓާފު  

މާރިޗ21ުުުްު
2019 

 ޑައުންުސިންޑްރޯމްުޑޭުުވޯލްޑް

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުގޮތުންުމައުލޫމާތުުުއަށުްުުޑައުންުސިންޑްރޯމްުޑޭ
ު)ބުކްުޑިސްްޕލޭއެއް(ުނެރެވުނުު

ު
ކުތުބުޚާނާގެުހުރިހާުމުވައްޒަފުން،ުކޮންމެުމީހަކުުތަފާތުުދެކުލައިގުެު

ސޯޝަލްުމިޑިއާއަށުްުުފޮޓޯނަގައިުފޮޓޯތައްުދެކިބަުއިސްޓާކީނުލައި
 އަްޕލޯޑްކުރެވުނުު

އޭޕްރިލ02ުުުްު
2019 

ުުއޯޓިޒަމްުއެވެޔާނަސްުވޯލްޑް
 ޑޭ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާުކުލަުކަމަށްވާުނޫކުލައިގުެުުއޯޓިޒަމްުދުވަހަށް
އޮފީހަށްުހާޒިރުވެުހުރިހާުމުވައްޒަފުނުްުުޑްރެސްުކޯޑުގައިުމުވައްޒަފުން
 އަްޕލޯޑްކުރެވުނުުުފޮޓޯނަގައިުސޯޝަލްުމިޑިއާއަށް

 ދުވަސްުުކުޑަކުދިންގެ 2019މެއ12ުުުިު
 ބޯޑްގޭމްުާޕޓީއެއްުބޭއްވުނުުލައިބްރަރީގައިުުުކުޑަކުދިންގެ

ުމިއީުއެލައިޑްުއިންޝުއަރަންސްުކޮމްެޕނީގެުސްޮޕންސާރއެއްގެުދަށުންު
 ހިންގުނުުޙަރަކާތެއްު

ސެޕްޓެމްބަރ10ުުުުު
2019ު-ު10ު

2019ުުުއޮކްޓޫބަރުުު

އިފްލާގެު"ލައިބްރަރީުމެޕުްު
ުއޮފްުދަުވޯލްޑް"ުސާވޭު

ހަޔަރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަން،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްު
ރާއްޖޭގުެު އެޑިއުކޭޝަންުއަދިުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއާުގުޅިގެން

ހުރިހާުލައިބްރަރީތަކުގެުމައުލޫމާތުުއެއްކޮށްުފުރިހަމަކުރުމަށްުފަހުުު
ުއިފްލާއަށްުފޮނުވުންު

ޖުލައ11ުުުިު
2019 

 ުދުވަސްުުލައިބްރަރީ
 ވަނަުއަހަރީުދުވަސްުފާހަގަުކުރުނ74ުުްކުތުބުޚާނާގެުުޤައުމީ
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22ު–ު28ު
ސެޕްޓެމްބަރުު

2019 

ޑޭޓްު)ފައިންޑްުދުަުުބްލައިންޑް
 ޓްރެޝާރ(ުޑިސްްޕލޭު

މަލްޓިމީޑީއާުލައިބްރަރީގެުކަސްޓަމަރުންނަށުްުުކުޑަކުދިންގެ
 އަމާޒުކޮށްގެންުހިންގުނުުޙަރަކާތެއްު

ނޮވެމްބަރ19ުުުު
2019 

 ދުވަސްުުފިރިހެނުންގެ
މުވައްޒަފުންގެުފަރާތުންުފިރިހެންުމުވައްޒަފުންނަށުްުުއަންހެން

 ކިޔުމާއިުހަދިޔާުދިނުންުުމިދުވަހުގެުތަހުނިޔާު

ނޮވެމްބަރ14ުުުު
2019 

 ޑައެބެޓިކްސްުޑޭުުވޯލްޑް

އެދުވަހުުލިފްޓްގެުކަރަންޓުުކަނޑާލައިުސިޑުިުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގައި
ހަމަޖެއްސައި،ުކުތުބުޚާނާގައިުސިއްހަތަށުްުުބޭނުންކުރާުދުވަހެއްުގޮތުގައި

 ނަސޭހަތްތެރިވެވުނުު.ުފައިދާހުރިުކާނާުކެއުމަށް
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާުކުލައިގެުޑްރެސްުކޯޑްގައިުދުރުވުެުުމިދުވަހަށް

އެއްކޮށްުފޮޓޯުނަގައިުސޯޝަލްުމިޑިއާއަށުްުުހުރިހައިުމުވައްޒަފުން
 އަްޕލޯޑްކުރެވުނުު.

ޑިސެމްބަރ2ުުުު
2019 

75ުުކުތުބުޚާނާއަށްުުޤައުމީ
އަހަރުުފުރުންުފާހަގުަު

ހަރަކާތްތަކުގުެުކުރުމަށްުބާއްވާު
ާޕރޓްނަރއާއެކުުުުމީޑިއާ

 އެމް.އޯ.ޔޫުގައިުސޮއިުކުރުންު

އަހަރުުފުރުންުފާހަގަުކުރުމަށްުބާއްވ75ުުާުކުތުބުޚާނާއަށްުުޤައުމީ
ާޕރޓްނަރއަކަށްުީޕ.އެސް.އެމްުހަމަޖައްސައި،ުުހަރަކާތްތަކުގެުމީޑިއާ

ުުބޭއްވުނުުޙަފްލާގައިުއެމް.އޯ.ޔޫގައިުމިކުތުބުޚާނާގެުމީޓިންގުރޫމްގައި
 ސޮއިުކުރުންު.

ޑިސެމްބަރ31ުުުުު
ގ2019ުުުެު
ުނިޔަލަށްު

ު-ނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީގެުއީ
ުރިސޯސްުްޕރޮޖެކްޓްު

ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުަޕބްލިޝަރުންނާއިުއެގްރީމަންޓްުހެދުންު.
ުޮޕލިސީުތައްޔާރުކުރުންު.
ުސޮފްޓްވެޔާރުހޯދުންު.

ުްޕރޮމޯޝަނަލްުއައިޓަމްސްުތައްޔާރުކުރުންު.
ުބޭއްވުން.ްޕރޮޑަކްޓްުލޯންޗިންުއިވެންޓްު

ު

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާެގުމުަވއްޒަުފންެގުރަޖިސްޓްރީ 8.3

ުވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުން 8.3.1
ުހަމަޖެހުނުުތާރީޚްުުމަޤާމްތައްުުނަންބަރުުުރޭންކްުުމުވައްޒަފުގެުނަންު

2019ުފެބްރުއަރ24ުުީުޑިރެކްޓުަރEX1 J-268790ުުއުމަރުުއަޙުމަދުުޙުސައިން

2019ުއޭްޕރީލ04ުުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރGS3 257841-Jުުޢާއިޝަތުުރަޝީދާު

2019ުއޭްޕރީލ16ުުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރGS3ުJ-128079ުުސަރާުދާއޫދުު

2019ުއޭްޕރީލ18ުުްުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3 210920-Jުުްުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރުު

2019ުޖުލައ29ުުިުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3 J-128054ުުްުމުޙައްމަދުުޙަރީޝްުޙަނީފްު

2019ުއޮގަސްޓ26ުުްުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3ުJ-210924ުުްުއައިމިނަތުުމާއިޝާ

2019ުއޮގަސްޓ26ުުްުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3 J-128054ުުްުއަރީފްުهللاުޢަބްދު

http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/197834
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/193998
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77618
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/148898
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77562
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/148906
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77562
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ސެްޕޓެމްބަރ10ުުުުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރMS2ުJ-294768ުުއީމާންުމުޙައްމަދުު
2019ު

ސެްޕޓެމްބަރ11ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުފޯމަނSS2 128032-Jުުްުމުޙައްމަދުުރަޝީދުު
2019ު

ޑިސެމްބަރ24ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3 J-128054ުުްުނަޒީހާުނަޢީމްު
2019ު

ު

ުމަޤާމުުަބދަލުކުރެއްވިުމުވައްޒަފުން 8.3.2
ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުވަޒީފާއިންުވަކިވިުމުވައްޒަފުން 8.3.3
ުވަކިވިުތާރީޚްުުމަޤާމްތައްުުމުގެުނަންބަރުުމަޤާުރޭންކްުުމުވައްޒަފުގެުނަންު

މަރިޔަމްުމާޒިނުާު
ުއާދަމްު

GS3 J-128054ުުްފެބްރުއަރ09ުުީުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނ
2019ު

ފެބްރުއަރ04ުުީުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރGS3 128079-Jުުއިސްމާއިލްުރިޝާމްު
2019ު

2019ުމާރޗ25ުުްުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3ުJ-265928ުުްުޖަޒްލީުއިބްރާހިމްު

2019ުމާރޗ25ުުްުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3 210924-Jުުް އަދުމާުޙުސައިންު

2019ުޖުލައ3ުުިުއެސިސްޓެންޓްުފޯމަނSS2 J-128032ުުްުއަޙުމަދުުނާހިޒުު

މުޙައްމަދުުޙަރީޝުްު
ުޙަނީފްު

GS3ުJ-128054ުުްއޮގަސްޓ28ުުްުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނ
2019ު

ސެްޕޓެމްބަރ26ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރMS3 J-259082ުުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދުު
2019ު

އޮކްޓޯބަރ28ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނGS3ު265921-Jުުްުއައުސަމްުޙުސައިންު
2019ު

މުވައްޒަފުގުެު
ުނަން

ުބަދަލުވިުމަޤާމްުުހަމަޖެހުނުުތާރީޚްުުހުރިުމަޤާމްު

ގުލޭފުާު
 މުޙައްމަދުު

 ސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ2019ުޖެނުއަރ20ުުުީު (MS1)ޑެޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްު
(MS2)ުު

ޙައްވުާު
ނަބާޙުާު
ުއާމިރުު

ުލައިބްރޭރިއަންު އެސިސްޓެންޓް
(GS3) 

އޮގަސްޓ19ުުްު
2019ު

ު(MS1)ލައިބްރޭރިއަނުްު

http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/289599
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77506
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77562
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77562
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77618
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/195606
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/148906
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77506
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/77562
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/195121
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/195602
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ނޮވެމްބަރ14ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުއެޗް.އާރުުއޮފިސުަރGS4 128025-Jުުމަރިޔަމްުސަނާު
2019ު

ު

ުމަޝްރޫޢުތައްޤައުމީުކުތުބުޚާނާއިންުހިންުގުނުބޮޑެތިު 8.4
ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 އިތުރުުމަޢުލޫމާތުު ޕްރޮޖެކްޓްުހިނގަމުންދިޔަުގޮތްު ޕްރޮޖެކްޓްގެުނަންު

ކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑިއުާު
ލައިބްރަރުީު

މަރާމާތުކުރުމަށްފަހުުއައުުު
ޚިދުމަތްތަކަކާއެކުުއަލުނުްު

 ހުޅުވުންު.

ކަރަންޓުުެޕނަލްުބޯޑުުހަރުކުރުމުގުެު
ުމަސައްކަތް.
އެއަރކޯންތައްުމުޅިނުްުޢިމާރާތުގެު
ުބަދަލުކުރުންު.

ުޢިމާރާތުގައިުކުލަލުންު.
ުގްރޫްޕުސްޓަޑީުރޫމްގެުޚިދުމަތްުދިނުން.

އަހަރުންުދަށުގެުކުދިންނަށްުކިޑ5ުުީު
ުކޯނަރގެުޚިދުމަތްުދިނުންު.

ކަސްޓަމަރުންނަށްުއައުުފޮތްތައުްު
 ފޯރުކޮށްދިނުންު.

ކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑީއާުލައިބްރަރީު
ވީނަމަވެސްުމަރާމާތުގުެުމިހާރުުހުޅުވިފައި

ކުދިކުދިުމަސައްކަތްތައްުދަނުީު
 ކުރެވެމުންު.

ޤައުމީުޑިޖިޓަލްުލައިބްރަރުީު
 ޕްރޮޖެކްޓްު

ުްޕރޮޖެކްޓްުޭޕަޕރުތައްޔާރުކުރުންު.
ުސްކޭންކުރުންު.

ޑިޖިޓައިޒޭޝަންުޔުނިޓަށްުމުވައްޒަފުންު
ުހޯދުންު.

ުމުވައްޒަފުންުތަމްރީންކުރުންު.
ުރުންު.ސޮފްޓްވެއަރުއަށްުތަކެތިުއަްޕލޯޑްކުު

މެޓަރުޑާޓާތައްުއެޅުމާއިުއަދުިު
 އިންޑެސްކުރުންު.

ފަންޑުުހޯދުމުގެުމަސައްކަތުްު
ުކުރިއަށްދަނީު.

މިހާރުުކުރެވެމުންދަނީުފަންޑާއިނުލުާު
ކުރިއަށްުގެންދެވޭނެުމަސައްކަތްތަށުްު

 އެކަނިު.

ގްރޫޕްުސްޓަޑީުރޫމުްު
 ތައްޔާރުކުރުންު

މިްޕރޮޖެކްޓްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާު
4ުުށްދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުމަށްުސްޮޕންސަރކޮ

ފަރާތަކަށްުްޕރޮޖެކްޓްގެުްޕރޮޕޯސަލުްު
 ފޮނުވުންު.

- 

ޤަތަރުުޑިޖިޓަލުްު
ލައިބްރަރީއަށްުއެކްސެސުްު

 ހޯދުންު

ްޕރޮޖެކްޓްއާުގުޅޭުމަޝްވަރާތައުްު
 ކުރިއަށްދަނީު

- 
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ުއެއްބަްސުވމާއިުފަހުމުނާމާ 8.5

ުއެއްަބސްވުންފޮތްތަކަށްުޓްރީޓްަމންޓްުދިނުމުގެު 8.5.1
o ު:ް2019ުމެއ20ުުިތާރީޚ
o ުު:ްުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގައިުހުރިުފޮތްތަކަށްުޓްރީޓްމަންޓްުދިނުމުގެުމަސައްކަތްުއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުކަންތައ
o ުު:ްުގްރީންުއެންވަޔަރަންމެންޓަލްުޕެސްޓްުކޮންޓްރޯލްުސާރވިސަސްއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުފަރާތ
o :ުްުސޮއިކުރިުފަރާތްތައ

 ގައުމީުކުތުބުޚާނާއިން.ުޢުމަރުުއަޙްމަދުުޙުސައިންހ.ު ▪
 އަޙުމަދުުއަސްވަދުުށ.ުޚިދުމަތްދޭުފަރާތުން.ު ▪

o ު:ުމަސްުދުވަސްު.10ުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތ 

ުތަކެތިުސަޕްލައިކޮށްުއިންސްޓޯލްުކުރުމުގެުއެއްަބސްވުން 8.5.2
o ު:ް2019ުޑިސެމްބަރ31ުުތާރީޚ
o ު:ްއިުހިމެނޭުތަކެތިުސަްޕލައިކޮށްުއިންސްޓޯލްުކުރުންުއެއްބަސްވުމުގައެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުކަންތައ 
o ުު:ްުރެފްުކޫލްުއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުފަރާތ
o :ުްުސޮއިކުރިުފަރާތްތައ

 ހ.ުގައުމީުކުތުބުޚާނާއިން.ުމަޙާސިންުއަޙްމަދުުދީދީު ▪
 ށ.ުޚިދުމަތްދޭުފަރާތުން.ުއަޙުމަދުުޙަލީމްު ▪

o ު:ުދުވަސް.35ުުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތ 

ުލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތާެބހޭުއެއްަބސްވުންލިފްޓްުސަރވިސްކޮޑްުެބ 8.5.3
o ު:ް2019ުނޮވެމްބަރ28ުުުތާރީޚ
o ުްުުލިފްޓ ުއިމާރާތުގެ ުބްލޮކް ުއޭ ުބިލްޑިންގ ުމިއުޒިއަމް ުހިންގާ ުކުތުބުޚާނާ ުޤައުމީ ުކަންތައް: ުކުރެވުނު އެގްރީމެންޓް

 ސާރވިސްކޮށްުބެލެހެއްޓުންު
o ުޯުއިލެވޭޓާރުމޯލްޑިވްސްުކޮމެްޕނީުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުފަރާތް:ުއޭ.ޖީ.ުމެލްކ
o :ުްުސޮއިކުރިުފަރާތްތައ

 ހ.ުގައުމީުކުތުބުޚާނާއިން.ުއާމިނަތުުޝިއުނާު ▪
 ށ.ުޚިދުމަތްދޭުފަރާތުން.ުމުޙައްމަދުުރަޝީދުުު ▪

o ު:ުއަހަރުުދުވަސްު.1ުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތ 

ުއެްއަބސްވުންފޮޓޯކޮޕީުމެޝިންުސަރވިސްކޮށްުބެލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތާެބހޭު 8.5.4
o ު:ް2019ނޮވެމްބަރ25ުުތާރީޚ 
o ު ުކަންތައް: ުކުރެވުނު ުބެލެހެއްޓުމާއ3ުުިއެގްރީމެންޓް ުސާރވިސްކޮށް ުއެއްފަހަރު ުމަހަކު ުކޮންމެ ުމެޝިން ފޮޓޯކޮީޕ

 މެޝިނަކަށްުމައްސަލައެއްުދިމާވެއްޖެނަމަުއެކަމެއްުހައްލުކުރުންު.
o ުްުއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުފަރާތް:ުސިމްޑީުޓެކ
o ުަުރާތްތައްު:ސޮއިކުރިުފ
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 ހ.ުގައުމީުކުތުބުޚާނާއިން.ުޢުމަރުުއަޙްމަދުުޙުސައިން ▪
 ށ.ުޚިދުމަތްދޭުފަރާތުން.ުޢަލީުޙަމްދޫންު ▪

o ު:ުއަހަރުުދުވަސްު.1ުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތ 

ުފޮޅައިުސާފުކުރުމުގެުއެއްަބސްވުންު 8.5.5
o ު:ް2019ނޮވެމްބަރ20ުުތާރީޚ 
o ުު:ްކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީުއިމާރާތްުފޮޅާސާފުކުރުންއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުުއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުކަންތައ

 ފަރާތް:ުގުޑްުވޯރކްސްުމޯލްޑިވްސްުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑްު
o :ުްުސޮއިކުރިުފަރާތްތައ

 ހ.ުގައުމީުކުތުބުޚާނާއިން.ުއާމިނަތުުޝިއުނާު ▪
 ށ.ުޚިދުމަތްދޭުފަރާތުން.ުޙަސަންުފައްޔާޙްު ▪

o ްއަހަރުުދުވަސްު.1ުދަތު:ުއެގްރީމެންޓްގެުމުއ 

ުމީޑިޔާުޕާޓްނަރުކަމުގެުފަހުމުނާމާު 8.5.6
o ު:ް2019ޑިސެމްބަރ20ުުތާރީޚ 
o ު ުކުތުބުޚާނާއަށް ުޤައުމީ ުކަންތައް: ުކުރެވުނު ުޙަރަކާތްތަކާއ75ުުިުއެގްރީމެންޓް ުބާއްވާ ުމުނާސަބަތުގައި ުފުރޭ އަހަރު

ރަކާތްތަކުގެުއޮފިޝަލްުމީޑިއާުާޕރޓްނަރެއްގުެުލައިބްރަރީުދާއިރާއަށްުމުޖުތަމަޢުުއަހުލުވެރިކުރުމުގެުގޮތުންުބޭއްވޭުޙަ
 ގޮތުގައިުީޕ.އެސް.އެމްުހަމަޖެއްސުން

o :ުްުއެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުފަރާތް:ުަޕބްލިކްުސާރވިސްުމީޑިއާސޮއިކުރިުފަރާތްތައ
 ހ.ުގައުމީުކުތުބުޚާނާއިން.ުއަޙްމަދުުމުޙްސިން ▪
 ށ.ުޚިދުމަތްދޭުފަރާތުން.ުމުޙައްމަދުުޝަމީމުްު ▪

o ު:ުދުވަސްު.14ުމަހާއ7ުުިުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތ 
 

ުޖަލްސާ،ުސެމިނަރުއަދިުަވްކޝޮޕްުފަދަުކަންތައްތައްު 8.6

އިންޓަރނޭޝަނަލްުކޮްނފެރެންސްުއޮންުއިންޓެގްރޭޓެޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފްުޑިޖިޓަލްުޕަްބލިޝިންގުއެންޑްު 8.6.1
ު)ސީ.ޑީ.ޕީ.ޑީ.އެލް(ޑިޖިޓަލްުލައިްބރަރީޒްު

o ުބޭއްވިުފަރާތް:ުޗައިނާުނެޝަނަލްުނޮލެޖްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަުރ
o ުާުުގައުމު:ުޗައިނ
o ު:ްުއަށ2019ުުްުއޯގަސްޓ12ުުްއިނ2019ުުްއޯގަސްޓ07ުުްތާރީޚ
o ުާުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުން:ުޙައްވާުނާޞިހ
o .ުްފާސްކުރިުމުހިންމުުކަންކަން:ުނެތ 
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ފޮރުއިންޓަރނެޝަނަލްުެނޓްވޯްކުއޮފްުުުރީޖަނަލްުނެޓްވޯކްުވޯކްޝޮޕްއިންޑިއާުއެންޑްުސައުތުުއޭޝިއާު 8.6.2
ުއިމާރޖިންގުލައިްބރަރީުއިނޮވޭޓަރސްު

o ުްބޭއްވިުފަރާތް:ުއެމް.އެސް.ުސްވާމިންތަންުރިސަރޗްުފައުންޑޭޝަނ 
o ުާުުގައުމު:ުއިންޑިޔ
o ު:ްުއަށ2019ުުްއޮކްޓޫބަރ24ުުުއިނ2019ުުްއޮކްޓޫބަރ19ުުުތާރީޚ
o ަުޙާސިންުއަޙްމަދުުދީދީުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުން:ުމ
o ުްުފާސްކުރިުމުހިންމުުކަންކަން:ުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީގެުރީޖަނަލްުނެޓްވޯކްުއުފެއްދުނ

ުސޯޅަުވަނަުއަހަރީުއެން.އީ.ޑަްބލިއު.އެސްު)ނިއުސް(ުކޮންފަރެންސްު 8.6.3
o ުާގޯޖަސްުޔުނިވަރސިޓ3ުުީފަރާތް:ުޗައިނ 
o ުާުގައުމު:ުޗައިނ
o ު:ްުއަށ2019ުުްނޮވެމްބަރ23ުުުއިނ2019ުުްނޮވެމްބަރ20ުުުތާރީޚ
o ުްުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުން:ުޙައްވާުނާޞިޙާ،ުއަޙްމަދުުއަލީފ
o ުްުފާސްކުރިުމުހިންމުުކަންކަން:ުނެތ

ުސެމިނަރުއޮންުުބކްުމެނޭޖްމަންްޓުއޮފްުމޯލްޑިވްސްު 8.6.4
o ުްފަރާތް:ުސެންޓްރަލްުއެކަޑެމީުއޮފްުކަލްޗަރުއެންޑްުޓުއަރިސަމްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 
o ުާުގައުމު:ުޗައިނ
o ު:ްުއަށ2019ުުްޑިސެމްބަރ26ުުުއިނ2019ުުްޑިސެމްބަރ05ުުުތާރީޚ
o ުާުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުން:ުއަޙުމަދުުމުޙުސިން،ުޙައްވާުނަބާހާުޢާމިރު،ުމަރްޔަމްުސޮބީހާ،ުޚާލިދާުޢަލީ،ުޙަލީމަތުުނާދިރ
o ުްުފާސްކުރިުމުހިންމުުކަންކަން:ުނެތ

ޖްުއިންޖިނިއަރިންގުފޮރުޑިޖިޓަލްުަލއިްބރަރީުއެން.ޑީ.އެލް.އައިުއިންޓަރނެޝަަނލްުސިމްޕޯޒިއަމްުއޮންުނޮލެ 8.6.5
2019ުޑިޒައިންު

o ުާފަރާތް:ުޔުނެސްކޯުއެންޑްުނެޝަނަލްުޑިޖިޓަލްުލައިބްރަރީުއޮފްުއިންޑިޔ 
o ުާުގައުމު:ުއިންޑިޔ
o ު:ްުއަށ2019ުުްޑިސެމްބަރ11ުުުއިނ2019ުުްޑިސެމްބަރ09ުުުތާރީޚ
o ުާުުޢާމިރު،ުމަރްޔަމްުސޮބީހާ،ުޚާލިދާުޢަލީ،ުޙަލީމަތުުނާދިރާުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުން:ުއަޙުމަދުުމުޙުސިން،ުޙައްވާުނަބާހ
o ުްފާސްކުރިުމުހިންމުުކަންކަން:ުނެތ 

 

 ސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕްުނުަވތަުތަމްރީނުތަކުަގއިުބަިއެވިރިވުފަރާތްތަކުެގުމަޢުލޫމާތު 8.7

ުޑިޕްލޮމާުއިންުލައިްބރަރީުއެންޑްުއިންފޮރމޭޝަންުސަރވިސަސްު 8.7.1
ުއިންުޑިސެްބމަރަށްޖަނަވަރ2019ުުީމުއްދަތު:ު •
ުތަން:ުދިވެހިރާއްޖޭގެުގައުމީުޔުނިވަރސިޓީ،ުމާލެ •
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 ުަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •
ުމަގާމްުުނަންުު
ުޑެޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުމާޖިދާުޢަލ1ުުީ
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރ2ުުު

ު

ުމުގެުޓްރޭނިންގސިވިލްުސަރވިސްގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުެބލު 8.7.2
2019ުޖަނަވަރ30ުުީުު–23ުމުއްދަތު:ު •
ުސިވިލްުސާރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ.ތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

ުމަގާމްުުނަންުު
ުޑިއުޓީުއޮފިސަުރުهللاސަނިއްޔާުޢަބްދ1ުު
ުލައިބްރޭރިއަންުއެސިސްޓެންޓްުުهللاުޢާއިޝަތުުޢަބްދ2ުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުޢާމިރ3ުުުު
ުޑެޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުމާޖިދާުޢަލ4ުުީ
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ5ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ6ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުޢާމިރ7ުުުު

ު

ުސޯލްވިންގުއެންޑްުޑިޒިޝަންުމޭކިންގުްބލަމްޕްރޮ 8.7.3
2019ުފެުބރުވަރ19ުުިު–17ުމުއްދަތު:ު •
ުސިވިލްުސާރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ.ތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

ުމަގާމްުުނަންުު
ުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ1ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދ2ުުުު

ު

ުއިފެކްޓިވްުކޮމިއުނިކޭޝަންުސްކިލްސްުޓްރޭނިންގ 8.7.4
2019ުފެުބރުވަރ21ުުިު–19ުމުއްދަތު:ު •
ުދިވެހިރާއްޖެ.ސިވިލްުސާރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުުތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

 

ުމަގާމްުުނަންުު
ުޑެޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުމާޖިދާުޢަލ1ުުީ
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ2ުުުު
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ުޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންުއެންޑްުސޯޝަލްުމާކެޓިންގުކޯސް 8.7.5
2019ުފެުބރުވަރ28ުުިމުއްދަތު:ު •
ުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެ.ސިވިލްުސާރވިސުްުތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

 

ުމަގާމްުުނަންުު
ުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ1ުް
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުއިބްރާހީމ2ުް

ު

ުބެލެންސްުފޮރުެބޓަރުއެމްޕަވަރިންގުވިމެންުއިންުސީ.އެސް 8.7.6
2019ުމާރިޗ7ުުުމުއްދަތު:ު •
ުސްޓެލްކޯ،ުމާލެުތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

ު

ުމަގާމްުުނަންުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ1ުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ2ުުު

ު

ުއިވެންޓްުމެނޭޖްމަންޓްު 8.7.7
2019ުމާރިޗ14ުުުު-11ުމުއްދަތު:ު •
ުސިވިލްުސާރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

ުު

ުމަގާމްުުނަންުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުުު

ު

ުރޮބޮޓިކްުުބކްުސްކޭނަރުއޮޕަރޭޓްކުރުން 8.7.8
2019ުމެއ13ުުިމުއްދަތު:ު •
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުގައުމީުއަރުޝީފު،ުމާލެުތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

ު

ުމަގާމްުުނަންުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޚާލިދާުޢަލ1ުުީ
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުއާމިރ2ުުު

ު
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ުރިސަރޗްުފޮރުލައިފްުޑޭޓާޭބސްުޓްރޭނިންގ 8.7.9
2019ުޖޫނ27ުުްމުއްދަތު:ު •
ުގައުމީުކުތުބުޚާނުާުތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

ު

ުމަގާމްުުނަންުު
ުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ1ުް
ުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުއަދުނާންުރަޝާދ2ުުުު
ުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޖައިލަމްުއިބްރާހީމ3ުުް
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުރަޝީދ4ުުާު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަރާުދާއޫދ5ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޙްމަދުުރިއުޝާނ6ުުްު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރ7ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ8ުުުު
ުލައިބްރޭރިއަންުއެސިސްޓެންޓްުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ9ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުއަލ10ުުީު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުޖިލްވ11ުުާު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއައުސަމްުހުސައިނ12ުް
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމަރިޔަމްުސޮބީހ13ުުާު
ުލައިބްރޭރިއަންުއެސިސްޓެންޓްުުވިލްމާުރަޝީދ14ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިފާފްުޔޫސުފ15ުުްު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝިއުނާުއިބްރާހީމ16ުުް
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުހަލީމަތުުނާދިރ17ުުާު

ު

ުކަސްޓަމަރުސަރވިސްުޓްރޭނިންގ 8.7.10
2019ުޖުލައ2ުުިމުއްދަތު:ު •
ުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެސިވިލްުސާރވިސުްުތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

 

ުމަގާމްުުނަންުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ1ުުުު
ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ2ުުުު

ު

ުމައިކްރޯސޮފްޓްުޕެކޭޖްު 8.7.11
2019ުޖުލައ25ުުިު-21ުމުއްދަތު:ު •
ުސިވިލްުސާރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެތަން:ު •
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 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •
 

ުމަގާމްުުނަންުު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަރާުދާއޫދުުު

ު

ުޕްރޮޖެކްޓްުޕްރޮޕޯޒަލްުއެންޑްުރިޕޯޓްުރައިޓިންގ 8.7.12
ުއަށ2009ުްއޯގަސްޓ1ުުްއިނ2019ުުްޖުލައ29ުުިމުއްދަތު:ު •
ުސިވިލްުސާރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖެތަން:ު •
 ަބއިވެރިވިުމުވައްޒަފުންނާއިުމަގާމު: •

 

ުމަގާމްުުނަންުު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަރާުދާއޫދުުު

ު

 

ުބޭރުެގުއެހީު 8.8

ުކަލެކްޝަންުތަރައްޤީކުރުމަށްުލިުބނުުއެހީތެރިކަންު 8.8.1

އަންނަނިވިުތާވަލުގައިުވަނީުގައުމީުކުތުބުޚާނާގެުކަލެކްޝަންުތަރައްގީުކުރުމަށްުއެހީތެރިކަންުދެއްވިުފަރާތްތަކާއިުއެުފަރާތްތަކުނުްު
ުފޮތުގުެުުދެއްވި ުލައިބްރަރީތަކަށް ުއެހެން ުއަދި ުފުޅާވެ، ުއިތުރަށް ުކަލެކްޝަން ުކުތުބުޚާނާގެ ުމިއެހީތަކާއެކު ުމިންވަރެވެ. ުބާވަތާއި އެހީގެ
 ތެރިކަންުފޯރުކޮށްދެވުނެވެު.އެހީ

 މަޖައްލާު ފޮތްުުއެހީދިންުފަރާތުްުު

 ވިއެޓްނާމްުނިއުސްުއެޖެންސ1ުުީ
 

10 

 1 ވެންޑާުބޯރަސްުްޕރޮޑްރަވިކ2ުުް
 

 2 ސާރކްުއެގްރިކަލްޗަރުސެންޓަުރ3ު
 

 ގުއަންގްޒޯުީޕ.އާރް.ުޗައިނ4ުުާ
 

1 

 ސިންގަޯޕރުުުުނެޝަނަލްުލައިބްރަރީުބޯރޑ5ުުް
 

8 

 4 33 ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ.6ުު

 ކޮރެއާުފައުންޑޭޝަނ7ުުްު
 

3 

 ޖަާޕންުއެމްބަސ8ުުީ
 

7 

 ފޯރސްޑްުމައިގްރޭޝަންުރިވިއުު)ުހަދިޔާުކުރިުފަރާތްުނޭނގޭު(9ު
 

1 

 1 ދަުސަންޑޭުޓައިމްސ10ުް
 

 ފޮރުސައުތްުއޭޝިއާުުުއަމްބެޑްކަރްުސޮސައިޓ11ުީ
 

1 

 ނެޝަނަލްުސެންޓްރަލްުލައިބްރަރީުޗައިނ12ުުާ
 

1 
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 3 158 އިންޓަރނޭޝަނަލްުލޭބަރުރިވިއ13ުު

 ސިޓީުހޮޓެލްސ14ުުް
 

5 

 2 3 ނެޝަނަލްުލައިބްރަރީުއޮފްުޗައިނ15ުުާ

 އިންޓަރނޭޝަނަލްުޖޯރނަލްުއޮފްުއިންޓެންޖިބްލްުހެރިޓޭޖ16ުުް
 

1 

 ޔުނިވަރސިޓީުއޮފްުއޮކްސްފޯރޑ17ުުްު
 

1 

 48 198 ޖުމްލ18ުަ

ު

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނިގުަޚރަދު 8.9

ުލިބުނުުފައިސާު

ފޮޓޯުކޮޕުީުުތާރީޚްު
ހައްދައިގެނުްު

ލިބުޭު
(121041) 

ލިބުޭު
މެންބަރޝިޕުްު

ފުީު
(129003) 

އެހެނިހެނުްު
ޖޫރިމަނުާު

(126999)ު

އެހެނިހެނުްު
ގޮތްގޮތުނުްު
ނެގޭުފުީު

(121999)ު

ޗާޕްކުރުިު
ފޮތްވިއްކައިގެނުްު

(124001)ު

ޑިޕޮސިޓުްު
513012ު

ުޖުމަލްު

 7168.50 150.00 0.00 0.00 1460.00 4885.00 673.50ުޖަނަވަރީު

 12941.00 300.00 0.00 0.00 2536.00 8044.00 2061.00ުފެބްރުއަރީު

 5980.00 150.00 0.00 0.00 1170.00 2925.00 1735.00ުމާރިޗު

 5464.00 300.00 0.00 0.00 2029.00 3975.00 1476.00ުއޭްޕރީލް

 7700.00 750.00 0.00 0.00 1705.00 2180.00 829.00ުމެއި

 5464.00 0.00 0.00 0.00 3432.00 3414.00 854.40ުޖޫން

 7437.00 450.00 0.00 0.00 1820.00 4410.00 757.00ުޖުލައި

 7551.00 450.00 0.00 0.00 1126.00 4613.00 1362.00ުއޮޖަސްޓް

 13066.50 150.00 350.00 0.00 3701.00 6735.00 2130.50ުސެްޕޓެންބަރުު

 10837.50 600.00 0.00 0.00 3509.00 4990.00 1738.50ުއޮކްޓޯބަުރ

 12501.00 300.00 0.00 0.00 5040.00 6125.00 1009.00ުނޮވެންބަރުު

 12906.00 450.00 0.00 0.00 4423.00 7020.00 1013.00ުޑިސެންބަރު

 111332.90 4050.00 350.00 0.00 31951.00 59343.00 15638.90ުޖުމްލަު
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ުޚަރަދުުރިޯޕޓުު

ު

ު

ު

  



104 

 

ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުޮއފްުކްލެސިފިކޭޝަން .9
ނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނަކީުކުރިންުފިލްމްުސެންސަރުބޯޑުގެުނަމުގައިުހިންގަމުންުގެންދެވިުއިދާރާއެކެވެ.ުު
ފިލްމްުސެންސަރުބޯޑުގެުމަސައްކަތްުއިތުރަށްުފުޅާކޮށްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީުކުރެއްވުމުގެުގޮތުންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުނުްު

ފެށިގެންު'ނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަން'ުގެުނަމުގައިުވަކިންުހިންގާުއިދާރާއެއްގެުގޮތުގައުިުުުނ2005ުުުްޑިސެންބަރ29ުުުުު
ުމިއޮފީސްުހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ުު

ުހަމަތަކަށުްު ުއަޚުލާޤީ ުމިންގަނޑުތަކާއި ުއިޖުތިމާޢީ ުމަސައްކަތަކީ ުމައިގަނޑު ުމިބިޔުރޯގެ ުގުޅިގެން ުބަދަލުގެނައުމާއި ުމިގޮތަށް އަދި
ހެޔޮުއަދަބީުއަދިުފަންނީުއުފެއްދުންތަކެއްުދިވެހިުމުޖުތަމަޢަށްުނެރުމަށްުބާރުއެޅުމުގެުގޮތުންުމިޒަމާނުގެުމުވާޞަލާތުީުުފެތޭުފޭރާން

ުގަވާއިދުތަކާއުިު ުދަރަޖަކުރުމާއި،ުޤާނޫނާއި ުކަނޑައެޅުމާއި ުގިންތި ުތަކެތި ުއަދިުޝާއިޢުކުރެވޭ ުއާއްމުކުރެވޭ ުއެހީގައި ވަޞީލަތްތަކުގެ
ުހިފެހެ ުތަކެތި ުފަންނުީުޚިލާފު ުއުފައްދާ ުރާއްޖޭގައި ުއަދި ުއެތެރެކުރާ ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ުމިގޮތުން ުބަދަލުކުރެވުނެވެ. ުކަމަށް އްޓުން

ުފިކުރުީު ުއަދި ުކްލެސިފައިކުރުމާއި ުޗެނަލްތައް ުޓީވީ ުކޭބަލް ުކުރެވޭ ުރީބްރޯޑްކާސްޓް ުރާއްޖޭގައި ުކްލެސިފައިކުރުމާއި، އުފެއްދުންތައް
ުޚިދުމަު ުފާސްކުރުމުގެ ުފަންނީއުފެއްދުންތައް ުއަދި ުދެއެވެ. ުތްތައް ުއަސަރުތައުްު، ުނޭދެވޭ ުއާއްމުންނަށްކުރާ ުއުފެއްދުންތަކުން އަދަބީ

ުކުޑަކުރުމުގެުގޮތުންުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުްޕރޮގްރާމްތައްވެސްުހިންގަމުންދެއެވެ.ުު

ު

ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެިސފިކޭޝަންެގުމެންޑޭޓްު 9.1
ުރާއްޖެއަ .1 ުނުވަތަ ުއުފައްދާ ުކްލެސިފައިކޮށް،ުުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުކުރިން ުއާންމުކުރުމުގެ ުއުފެއްދުންތައް ުފަންނީ ުއެތެރެކުރާ ށް

 .ފާސްކުރުމާއި،ުއާންމުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނުން
ުކުރިނުްު .2 ުއާންމުކުރުމުގެ ުފާސްކުރުމާއި، ުއުފެއްދުންތައް ުއަދަބީ ުއެތެރެކުރާ ުރާއްޖެއަށް ުނުވަތަ ުއުފައްދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 .މުގެުހުއްދަުދިނުމާގުޅޭުކަންކަންުކުރުންކްލެސިފައިކޮށް،ުއާންމުކުރު
ެއތެރެކުރުންުމަނާުފަންނީުއުފެއްދުންތައްުކަނޑައެޅުމާއިުުުރާއްޖެއަށްރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރެވޭުފަންނީުއުފެއްދުންތަކުގެުތެރެއިން،ުު .3

 .ހިފެހެއްޓުންު
4. ު ުމިންގަނޑު ުކްލެސިފިކޭޝަން ުޢަމަލުކުރާ ުއެކަށައަޅަިއުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުއުސޫލުތައް ުކްލެސިފިކޭޝަނާބެހޭ ކަނޑައެޅުމާއި،

 އާންމުކުރުންު.
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗެނަލްތައްުކްލެސިފައިކުރުންު.-ރާއްޖޭގައިުރީ .5
 ރާއްޖޭގެުނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުއެޖެންސީގެުހައިސިއްޔަތުންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުން.ުު .6
 .ފާސްކުރެވޭުފަންނީުއުފެއްދުންތަކުގެުދަފްތަރުުގަވާއިދުންުބެލެހެއްޓުންުު،ދުންތަކުގެުދަފްތަރާއިކްލެސިފައިކުރެވޭުފަންނީުއުފެއްު .7
 އަދަބީުއުފެއްދުންުފާސްކުރާުފަރާތްތަކުގެުދަފްތަރުުގަވާއިދުންުބެލެހެއްޓުން. .8
 ރައްކާކޮށްުބެލެހެއްޓުން.ކްލެސިފައިކޮށްުރާއްޖޭގައިުއާންމުކުރުމުގެުހުއްދަދެވޭ،ުދިވެހިުއުފެއްދުންތަކުގެުއެއްުއަސްލުު .9

 ފާސްކުރުމާއި،ުކްލެސިފައިކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުހަދާފައިވާުގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކަށްުޢަމަލުކުރަމުންދާުމިންވަރުުބެލުންު. .10
 .ފަންނީުއުފެއްދުންތައްުކްލެސިފައިކުރުމުގެުމަސައްކަތްުތަރައްޤީކޮށްުހަރުދަނާކުރުން .11
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުދާއިރާގެުކްލެސިފިކޭޝަންުއުޞޫލުތައްުކަނޑައެޅުމުގައިުފަންނީުލަފާުދިނުންު. .12
ުބިއުރޯގުެު .13 ުފަރާތްތައް ުއާންމުކުރާ ުއުފެއްދުންތައް ުއެ ުފަރާތްތަކާއި، ުއުފައްދާ ުއުފެއްދުންތައް ުއަދަބީ ުއުފެއްދުންތަކާއި ފަންނީ

 ،ުބިއުރޯގެުމަސައްކަތްތަކާުބެހޭުގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތެރިކުރުންު.މަސައްކަތްތަކާުބެހޭުގޮތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމާއި
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ުނިމިދިޔަުއަހަރުތެރޭަގއިުކުިރައށްުެގންދެުވނުުމަިއަގނޑުުމަަސއްކަތްތައްު 9.2

ުކްލެސިފައިކުރެވުނުުދިވެހިުފިލްމާއި،ުދިވެހިުވީޑިއޯުއުފެއްދުން 9.2.1
އުފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުުދިވެހިުފިލްމާއިުވީޑިއ18ުުުޯުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލ2019ުުުަު

ުއުފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރެވުނެވެ.18ުުުހުށަހެޅުނުު

 

ުކްލެސިފައިުކުރެވުނުުިބދޭސީުފިލްމާއި،ުިބދޭސީުވީޑިއޯުއުފެއްދުންު)އަމިއްލަުފަރާތްތަކުން( 9.2.2
ފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުުބިދޭސީުއ58ުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުނ2019ުުުް
ުއުފެއްދުންުކެންސަލްުކުރެވުނެވެ.03ުުުުު،އުފެއްދުންުކްލެސިފައިކޮށ55ުުްތެރެއިންުމުގެުއުފެއްދ58ުުހުށަހަޅާފައިވާު

ު

ުމުއައްސަސާތަކުން(ކްލެސިފައިުކުރެވުނުުިބދޭސީުފިލްމާއި،ުިބދޭސީުވީޑިއޯުއުފެއްދުންު)ދަޢުލަތުގެު 9.2.3
އުފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރ13ުުުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުނ2019ުުް

 އުފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރެވުނެވެ.13ުުުހުށަހެޅުނުު

ު

ުްބރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗެނަލް-ކްލެސިފައިކުރެވުނުުރީ 9.2.4
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗެނަލްުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.ުމީގެުތެރެއިނުްު-ރ17ުުީށްުޖުމްލަުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލ2019ުުަ

 ުުއުފެއްދުންުކްލެސިފައިނުކުރެވިވެއެވެު.08ުޗެނަލްުކްލެސިފައިކުރެވުނެވެ.ުއަދިުފީޑްުދޫނުކުރ09ުުާ

 

ުކްލެސިފައިކުރެވުނުުސްޓޭޖްުޝޯވް 9.2.5
 ސްޓޭޖްުޝޯވްުކްލެސިފައިކުރެވުނެވެ.01ުުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުހުށަހަޅާފައިވ2019ުުުާ

 

ުކްލެސިފައިކުރެވުނުުޅެމާއިުލަވަު 9.2.6
2019ުު ުޖުމްލަ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ 52ުުވަނަ ުހުށަހެޅުނު ުމިއަހަރު ުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ުކްލެސިފައިކުރުމަށް 52ުޅެމާއި،ުލަވަ
ު.ުކްލެސިފައިކުރެވުނެވެޅެމާއި،ުލަވަު

 

ުކްލެސިފައިކުރެވުނުުދިވެހިުފޮތް 9.2.7
ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުކްލެސިފައިުކުރުމަށްުޖުމްލ2019ުުަ ުހުށަހެޅުނ193ުުުވަނަ ުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރު ފޮތ193ުުްުފޮތް

ުު.ކްލެސިފައިކުރެވުނެވެ ުދިރ2015ުާއަދި ުއިތުރަށް ުތެރެއިން، ުފޮތްތަކުގެ ުހުށަހެޅުނު ުވަނައަހަރު ުކުރުމަށްޓަކައި ފޮތ01ުުްުސާ
ުހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.ުު
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ުފާސްކުރެވުނުުޅެމާއި،ުލަވަު 9.2.8
ޅެމާއި،52ުުުޅެމާއި،ުލަވަުފާސްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުހުށަހެޅުނ52ުުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލ2019ުުަ

ު.ުލަވަުފާސްކުރެވުނެވެ

 

ުފާސްކުރެވުނުުފޮތްު 9.2.9
2019ުު ުޖުމްލަ ުނިޔަލަށް ުއަހަރުގެ 171ުުވަނަ ުހުށަހެޅުނު ުމިއަހަރު ުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ުފާސްކުރުމަށް ފޮތ171ުުްުފޮތް

ުފޮތްުހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.01ުުުުވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅިފައިވާުފޮތްތަކުގެުތެރެއިން،ުއިތުރަށްުދިރާސާުކުރުމަށ2015ުުުްުފާސްކުރެވުނެއެވެ.ުއަދުިު

 

ުދޫކުރެވުނުުފޮތްުއައި.އެސް.ީބ.އެން 9.2.10
ފޮތަށްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުހޯދުމަށްުއެދިުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުހުށަހެޅުނ193ުުުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލ2019ުުަ

193ުު ުދޫކުރެވުނެވެ.ުއަދި ުއައި.އެސް.ބީ.އެން ުތެރެއިނ2015ުުްފޮތަށް ުފޮތްތަކުގެ ުހުށަހެޅުނު ުއެދި ުއަށް ުއައ.އެސް.ބީ.އެން ުއަހަރު ުުވަނަ
 ފޮތްުވަނީުހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.01ުުުއިތުރަށްުދިރާސާުކުރުމަށްޓަކައިު

 

 ފޮތް،ުޅެންުއަދިުލަވަުފާސްކުރާުފަރާތްތަކުގެުދަފްތަރުުެބެލހެއްޓުްނ. 9.2.11

ުޅެމާއި،ުލަވަުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުދަފްތަރަށްުގެނެވުނުުއުނިއިތުރުު. 9.2.11.1
ބޭފުޅުންނެވެ.ުއަދ28ުުިުލަވަުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުދަފްތަރުގައިުތިއްބެވީުޖުމްލަުުު،ވަނަުއަހަރުުފެށުނުއިރުުޅެމާއ2019ުި

ު ުމިދަފްތަރަށް ުޅެމާއ02ުިމިއަހަރު ުނިމުނުއިރު ުމިއަހަރު ުއިތުރުކުރެވިފައިވާތީ، ުުު،ބޭފުޅުން ުޖުމްލަ ުދަފްތަރުގައި ުފާސްކުރައްވާ 30ުލަވަ
 ބޭފުޅުންުތިއްބެވިއެވެ.ުު

ު

ުގެުދަފްތަރަށްުގެނެވުނުުއުނިއިތުރުު.ފޮތްުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންު 9.2.11.2
ުފެށުނުއިރުުޅެމާއ2019ުުި ުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުދަފްތަރުގައިުތިއްބެވީުޖުމްލުަުުުު،ވަނަުއަހަރު ނަމަވެސުްުުުބޭފުޅުންނެވެު.28ުުލަވަ

ލަވުަުުު،މުނުއިރުުޅެމާއިނިުވަނަުއަހަރ2019ުުުބޭފުޅުންުއިތުރުކުރެވުނެވެ.ުވުމާއެކު،2ުުވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުއެުދަފްތަރަށ2019ުުް
 ބޭފުޅުންުތިއްބެވިއެވެ.30ުުުފާސްކުރައްވާުދަފްތަރުގައިުޖުމްލުަު

 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެުގޮތުންުކްލެިސފިކޭޝަނާެބހޭުމަޢުލޫާމތުުއާންމުްނނަށްުފޯރުކޮށްދިނުން. 9.2.12

ުކްލެސިފިކޭޝަނާބެހޭުގޮތުންުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުމަޢުލޫމާތުުފެތުރުންު. 9.2.12.1
ުްޕރޮގްރާމުްު ުމި ުމުވައްޒަފުންނަށް ުގެ ު'ބައިސްކޯފް' ުދަށުން ުްޕރޮގްރާމްގެ ުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ުއާންމުން ުބެހޭގޮތުން ކްލެސިފިކޭޝަނާއި

ުހިންގުނެވެ .ު ުބައިސްކޯފްގެ ުްޕރޮގްރާމްގައ4ުުިުމިގޮތުން ުމި ުއަދި ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ުްޕރޮގްރާމްގައި ުމި މުވައްޒަފުން
ުންގެުމުހިންމުކަމާއިބެހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދެވުނެވެު.ކްލެސިފިކޭޝަ
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ު.ކްލެސިފިކޭޝަނާއިބެހޭުގޮތުންުހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްުވީޑިއޯުސްޮޕޓްސްުހެދުން 9.2.12.2
ު ުއަންގައިދޭ ުމުހިންމުކަން ުދަރަޖަކުރުމުގެ ުކަނޑައެޅުމާއި ުގިންތި ުނުވަތަ ުމުހިއްމުކަން 30ުުކްލެސިފިކޭޝަންގެ 2ުުސިކުންތުގެ

 ވަނަުއަހަރުުކުރުމަށްުނިންމުނެވެު.2020ުުވީޑިއޯުސްޮޕޓްސްުއާންމުކުރުމުގެުމަސައްކަތ02ުުުްއްޔާރުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުއުެުވީޑިއޯުސްޮޕޓްުތަ

 

ުއިމާރާތުގައިުސަލާމަތީުވަސީލަތްތައްުޤާއިމްކުރުމާއިުއިމާރާތްުމަރާމާތުކުރުން.ު 9.2.13
ުޤާއިމު ުވަސީލަތްތައް ުސަލާމަތީ ުއިމާރާތުގައި ުއަންނަ ުހިނގަމުން ުއެސެސްމަންޓެްއުުމަށްކުރުމިބިޔުރޯ ުވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންވާ

ވަނަުފްލޯރ2ުުުުވަނަުއަހަރަށްުބަޖެޓްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުބިޔުރޯުހިނގަމުންުއަންނަުޢިމާރާތުގެުފުރާޅުގެުޓިނުތައްުބަދަލުކޮށް،2020ުުުުހަދައުިު
ގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުއޭގެުއިތުރުނުްުބޭރުުފާރުންުފަޅާފައިވާުގަސްުކަނޑައި،ުއެފާރުގައިުހަލާކުވެފައިުހުރިުތަންތަންުބެއްދުމުު

 އޮފީހުގައިުހަރުކޮށްފައިުހުރިުހުރިހާުއެއަރކޮންޑިޝަންތައްުސަރވިސްކުރުމުގެުމަސައްކަތްވެސްުކުރެވުނެވެު.

ު

 ިބޔުރޯގެުއޮނިގަނޑުުހެދުން. 9.2.14
ސްއޫލިއްޔަތުތައްުއިތުރުވުމާއިުގުޅިގެން،ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުންުބިޔުރޯގެުމެންޑޭޓަށްުގެނައިުބަދަލާގުޅިގެންުބިޔުރޯގެުމަ

 ބޮޑެތިުބަދަލުުގެންނަންުހުށަހެޅުނެވެ.ުުއޮނިގަނޑަށްުުބިޔުރޯގެ

ު

 

 މުަވްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީު 9.3

ުވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުން 9.3.1
ވަޒީފާުދެއްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުމުވައްޒަފުގެުނަންުު#

ުތާރީޚުު
ުމަޤާމްތައް

އޭްޕރީލCSC/2019/00603 14ުުްު(1)ުޔަހްޔާުއަޙްމަދުުއަދީމ1ުް
2019ު

4ުޖީ.އެސްު،ުއެސިސްޓެންޓްުކްލެސިފަޔަރ

އޭްޕރީލCSC/2019/01301 14ުުްު(3)ުޢާއިޝަތުުއަސްރާުއާދަމ2ުުް
2019ު

4ުއެސިސްޓެންޓްުކްލެސިފަޔަރ،ުޖީ.އެސްު

އޯގަސްޓCSC/2019/01617ު05ުުްު(1)ުއަޙްމަދުުޝައްފާޒ3ުުް
2019ު

3ުޖީ.އެސްު،ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ

ުމުޙައްމަދުުއިނާންުޢަލީު 4
 

(1)CSC/2019/01831 22ުުްުއޯގަސްޓ
2019ު

4ުޖީ.އެސްު،ުއެސިސްޓެންޓްުކްލެސިފަޔަރ

ު
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 ވަޒީފާއިންުވަކުކުރެއްވިުމުވައްޒަފުން 9.3.2
ވަޒީފާއިނުްުުޗިޓުުނަންބަރުުުމަޤާމުުު#

ުވަކުކުރެއްވިުތާރީޚުު
ުމަޤާމްތައް

އެސިސްޓަންޓ1ުުްު
4ުކްލެސިފަޔަރ،ުޖީ.އެސްު

(2)CSC/2019/00644 17ުުްުއިސްމާޢީލްުމުޙައްމަދ2019ުުޖޫނ

އެސިސްޓަންޓ2ުުްު
4ުކްލެސިފަޔަރ،ުޖީ.އެސްު

(2)CSC/2019/00854 8ުުްުުޔަހްޔާުއަޙްމަދުުއަދީމ2019ުްއޯގަސްޓ

 

ުފަހުމުނާމާު 9.4

ުހަރުކުރުންއޮފީސްުއިމާރާތުގެުސައިކޮޓަރީގައިުއެގްޒޯސްޓްުފޭނެއްު 9.4.1
މިބިޔުރޯގެުސައިކޮޓަރީގައިުވަސްބޭރުކުރުމަށްުއެގްޒޯސްޓްުފޭނެއްުހަރުކޮށް،ުކަރަންޓްުވަޔަރުކޮށްުއަދިުވަކިުސްވިޗެއްުހަރުކުރުމަށުްު

ގުެުގައިުމަސައްކަތުުއެއްބަސްވުމެއްގައިުސޮއިކުރެވުނެވެ.ުމިއެއްބަސްވުމުގައިވާުމަސައްކަތ2019ުުުުމ14ުުުޭުމެކްސްޓާރުމޯލްޑިވްސްުއާއިއެކުުު
ުރުފިޔާު)އަށްހާސްުފަންސާސްުހަުރުފިޔާ(ުއެވެު.8,056ުުއަގަކީު

ު

ު.ނޭޝަނަލްުިބޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގެުއޮފީސްުހުންނަުއިމާރާތުގެުއެސެސްމަންޓްުހެދުން 9.4.2
ުއެސެސްމަންޓްުހެދުމަށްުއިޮޕކްުއެސޯސިއޭޓްސްުްޕރައިވެޓުްު ނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގެުއޮފީސްުހުންނަުއިމާރާތުގެ

ު 24ުުލިމިޓެޑާއިއެކު ުއަގަކ2019ުުީުޖޫން ުމަސައްކަތުގެ ުމިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ުސޮއިކުރެވުނެވެ. ުއެއްބަސްވުމެއްގައި ުމަސައްކަތު ގައި
ުސްުފައްސަތޭކަ(ުރުފިޔާުއެވެު.)ސައްބިސްހ26,500.00ުާ

ު

އެއަރކޯންުމަރާމާތުކޮށްުސާރވިސ15ުުްުނޭޝަނަލްުިބޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގައިުހަރުކުރެވިފައިވާު 9.4.3
ުކުރުން.

15ުުވަނަުފަންގިފިލާގައިހުރ3ުުިވަނަުއަދ2ުުިވަނަ،1ުުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގެުއޮފީސްުހުންނަުއިމާރާތުގެު
ގައ2019ުުިުުއޭްޕރިލ18ުްމައްސަލަތައްބަލާުފުލްސާރވިސްުކުރުމަށްުލީކޯންުމޯލްޑިވްސްުްޕރައިވެޓްުލިމިޓެޑާއިއެކުުުގެއެއަރކޮންޑިޝަން

ުއަގަކީ ުމަސައްކަތުގެ ުމިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ުއެއްބަސްވުމެއްގައިުސޮއިކުރެވުނެވެ. ުހާސްުނުވަސަތޭކުްުުު-/27,984ުުމަސައްކަތު ު)ހަތާވީސް ރުފިޔާ
ުއަށްޑިހަުހަތަރުުރުފިޔާ(ުއެވެ.ުު

ު

 ބައްދަލުުވންތައްު 9.5

ުއިންޑިޔާގެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުކަލްޗަރގެުވަފުދަކާއެކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންު 9.5.1
ޔަރުންނާއުިުގައިުމިބިޔުރޯގެުއިސްވެރިންނާއިުކްލެސިފ2019ުަޖަނަވަރ09ުުީއިންޑިއާގެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުކަލްޗަރގެުވަފުދެއްު

ުބައް ުމި ުބޯޑުނުްުދަލުބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ުސެންސަރު ުފިލްމް ުއިންޑިއާގެ ުތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ުކްލެސިފަޔަރުން ުބިޔުރޯގެ ވުމުގައި
ުސްޓަޑީޓުއަރއެއްުހަމަޖައްސަވައިުދެއްވުމާއިބެހޭުގޮތުންުމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ުު
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ުިބޔުރޯގެުމުވައްޒަފުންގެުަބއްދަލުވުން 9.5.2
ުމު ުބިޔުރުޯުބިޔުރޯގެ ުއަދި ުކަންތައްތަކާއި ުފެންނަ ުކުރަން ުދަތިތަކާއި،ުއިސްލާޙު ުދިމާވާ ުމާހައުލުގައި ުމަސައްކަތު ވައްޒަފުންނަށް

ުހިންގުންުއިތުރަށްުހަރުދަނާކުރުމަށްުމުވައްޒަފުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމަށްުމުވައްޒަފުންގެުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނެވެ.ުު

ު

ުލޮޕްމަންޓްުކޮމިޓީގެުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވުންހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެ 9.5.3
ުރިސޯސްު ުހިއުމަން ުބާއްވާ ުއެއްފަހަރު ުހަފްތާއަކު ުކޮންމެ ުފަރާތުން ުހެރިޓޭޖްގެ ުކަލްޗަރުއެންޑް ުއާޓްސް، ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންތަކުގައިުމިބިޔުރޯގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެު ވަޑައިގަންނަވަނީުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓް
ުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙްމަދުއެވެ.ުު

ު

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕްުނުަވތަުތަމްރީނުތަކުަގއިުބަިއެވިރިވުފަރާތްތަކުެގުމަޢުލޫމާތު 9.6
ުނިންމިުތާރީޚުުުފެށިުތާރީޚުުހިންގިުފަރާތްުުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުުުޓްރޭނިންގުގެުނަންުު#

ޑިްޕލޮމާުއިންުަޕބްލިކ1ުުްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު

ުމެނޭޖްމަންޓް

އާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރު،ު
 އެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ

24.06.2018ު27.06.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސ2ުުްު
ުއެްޕރައިޒަލް

،ުޢާއިޝަތުުހުދާ
 އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސ3ުުްު
ުއެްޕރައިޒަލް

،ުމަހުދީުއަޙްމަދު
ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސުްު 4
 އެްޕރައިޒަލް

ޚަދީޖާުމުޙައްމަދު،ުސ.ުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސުްު 5
 އެްޕރައިޒަލް

ފާޠިމަތުުނަދާ،ުއ.ުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސުްު 6
 އެްޕރައިޒަލް

ޢާއިޝަތުުހުދާ،ުއ.ުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސުްު 7
 އެްޕރައިޒަލް

އ.ު،ުމަރްޔަމްުނަސީމާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ަޕރފޯމަންސުްު 8
 އެްޕރައިޒަލް

އ.ު،ުފަރީދާުޙުސައިން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

24.01.2019ު24.01.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި
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ބިޑްުއިވެލުއޭޝަނުްު 9
 އެންޑްުްޕރޮކިއުމަންޓްު

،ުޢާއިޝަތުުހުދާ
 އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ

14.04.2019ު18.04.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ސެންޝިއަލްުއޮފުްު 10
ސަރވިސުްު

 އެކްސެލެންސްު

އ.ުު،ުޝާއިރާުއިބްރާހީމް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

14.04.2019ު18.04.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ޮޕޒިޓިވްުތިންކިންގުު 11
އެންޑްުޮޕޒިޓިވުްު

 އެޓިޓިއުޑް

އ.ު،ުނަސީމާމަރްޔަމްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

23.04.2019ު25.04.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

އެޑްވާންސްުކޮމްޕިއުޓަރުު 12
 ސްކިލްސްު

އާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރު،ު
 އެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ

01.09.2019ު05.09.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

އެޑްވާންސްުކޮމްޕިއުޓަރުު 13
 ސްކިލްސްު

މުޙައްމަދު،ުސ.ުުޚަދީޖާު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

01.09.2019ު05.09.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

އެޑްވާންސްުކޮމްޕިއުޓަރުު 14
 ސްކިލްސްު

ޢާއިޝަތުުހުދާ،ުއ.ުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

01.09.2019ު05.09.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

އެޑްވާންސްުކޮމްޕިއުޓަރުު 15
 ސްކިލްސްު

މަޝްފޫގާ،ުއ.ުުއާމިނަތުު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

 އޮފިސަރ

01.09.2019ު05.09.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ފައިނޭންޝިއަލުްު 16
 ސްޓޭޓްމަންޓްުޓްރޭނިންުގ

އާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރު،ު
 އެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ

13.02.2019ު14.02.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

ބަޖެޓްުވަޔަރމެންޓުްު 17
 ޓްރޭނިނުްގ

ލޫޒިޔާުނަޒީރު،ުއާމިނަތުު
 އެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ

13.03.2019ު13.03.2019ުުސީ.އެސް.ޓީ.އައި

 

ު

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނިގުަޚރަދު 9.7
ުވަނަުއަހަރ2019ުުުުު

ުރުފިޔ71.486ުުާު،2ު،434ުލިބުނުުޚަރަދުުބަޖެޓްގެުޖުމްލުަ:ުު-ހު

ުރުފިޔ18.168ުުާު،2ު،461ުޚަރަދުވިުފައިސާގެުމުޅިުޖުމްލުަ:ު-ށު

ު:މުވައްޒަފުންގެުމުސާރައާއިުއުޖޫރައަށްުޚަރަދުވިުފައިސާގެުޖުމްލަުުުު-ނުު
ެޕންޝަނާއި،ުމުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދުޭު)

ުފައިސާއާއިއެކު(

ުރުފިޔ69.776ުުާު،1ު،832
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ުރިޕޯޓުެގުނިންުމންު .10
ވަނަުއަހަރަކީުމިުމިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުހިނގާުޑިާޕޓްމަންޓްތަކުންުރެޔާއިުދުވާލުގ2019ުުުެުޖުމުލަކޮށްުބަލާއިރުުު

ބަތުނުްުމަގުންުބުރަުމަސައްކަތްތަކެއްކޮށްުކާމިޔާބުުހޯދުނުުއަހަރެކެވެ.ުއެހެންކަމުންުހާލަތާއި،ުވަގުތާއި،ުވަސީލަތާއި،ުމުވައްޒަފުންގެުނިސް
ުއަ ުއަޅުގަނޑުުުމި ުބަލައި ުމައްޗަށް ުތަޖުރިބާގެ ުދުވަހުގެ ުއަހަރު ުއެއް ުހިތްހަމަޖެހެއެވެ.ުވޭތުވެދިޔަ ުގޮތާމެދު ުހިނގައިދިޔަ ުމިނިސްޓްރީ ހަރު

ކަށުްުޔަގީންކުރަނީުމިނިސްޓްރީގެުދެވަނަުއަހަރަކީުމިނިސްޓްރީގެުމަގުސަދުުހާސިލްކުރުމުގައިުހުރިހައިުމާނައެއްގައިުއިތުރުުކާމިޔާބުުއަހަރަ
 ނެކަމަށެވެ.ުުވާ

ު

ު

______________________________________ު

2020ުމެއ27ުުި


