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ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްު
2020ުރިޕޯޓްުުުރީއަހަ
 

 ރިޕޯޓުގެުފެށުންު .1
ުމީލާދީނުްު  ުބަޔާންކޮށްުޤާނޫނުުނަންބަރ2020ުުުުުމިުރިޯޕޓަކީ ުހިނގިގޮތް ުމިނިސްޓްރީ ުމި ުއަހަރު ުކަންތައްތައ68/2ުްުވަނަ ުއޮފިޝަލް ޖ.
2ުުޗެްޕޓަރުު 14ުުުުގެ އަހަރުުމިުމިނިސްޓްރީއާއުިުވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ގައިުބަޔާންވެގެންވާުގޮތުގެމަތިންުލިޔެފައިވާުއަހަރީުރިޯޕޓެވެ.ުވޭތުވެދިޔަ

ލުތަކާއެކު،ުގާނޫނޫނީުގޮތުންުހުށަހަޅަންޖެހޭުހުރިހައިުމައުލޫމާތުތަކެއްުމުިުޞީސަސާތައްުހިނގިގޮތުގެުތަފުުއްއަމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުއެހެންުމު
ު.ރިޯޕޓުގައިުހިމަނައިފައިވާނެއެވެ

2020ުުުު ުުމާއެކުުއޮކަމަށްވުުުުޙަޔާތުގެުދެވަނަުއަހަރުވަނަުއަހަރަކީުމިުމިނިސްޓްރީ ުމަށާއިު،ރުހަރުދަނާކުފީހުގެުމަސައްކަތުގެުނިޒާމު
ުުޙަމަސައްކަތްކުރަންުއެކަށޭނަުއޮފީސްުމާުުށްުއަދިމުވައްޒަފުންުހޯދުމަ ުުއުލެއްުގާއިމުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކަށްުމިުއަހަރުގެ ގިނުަުތެރޭގައިވެސް
ހޭދަ ދުނިޔެއަށްުކުރިމަތިވިުުކުރިއެވެު.ވަގުތުތަކެއްު މުޅިު ނުރ19ުުަ-ކޮވިޑްުުއަދިު ގުޅިގެންގެު ރާއްޖެއަށްވެސްުއައުމާު ސަރުކާރުގުެުުުއްކާތެރިކަންު

ުު ހިންގުމަށް ތަހައްމަލުކުރަންޖެހުނެވެ.ުުއޮފީސްތައްު އޮފީސްތަކަށްވެސްު ދާއިރާގެު މިމިނިސްޓްރީގެު މިނިސްޓްރީއާއިު މިު ދަތިތައްު މެދުވެރިވިު
ސްތައްުއޭގެުމަގުސަދާުއެއްގޮތަށްުހިންގުމުގައުިުސްޓްރީގެުދާއިރާގެުއޮފީމިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިުުފާހަގަކުރެވެނީުުުއެހެންކަމާއެކުުވެސްުމިުއަހަރު

ޙާކާމިޔާބީ ުުުުވުނުލްކުރެޞިުތަކެއްު ގޮތުގައެވެ.އަހަރެއް ުުއްުހަމައެހެންމެ،ުފުޅާުދާއިރާއެއްގައިުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުމަސައްކަތްތަުުގެު
ުއިންތިޒާ ުއާންމުކޮށުްުތަރުތީބުކޮށް ުއެކަންކަން ުއަދި ުފަރާތްތަކުގެމްކޮށް ުއުާުުުއަންގައިދީ،ުނިސްބަތްވާ ުމުޅިން ުހޯދައި މަސައްކަތުްުުުނިޒާމުތަކަކަށްޚިޔާލު

ުކުރެވުނުުއަހަރެއްގެުގޮތުގައިވެސްމެއެވެ.ުު

ުދިޔައީ ުހައްލުވެގެން ުމައްސަލައެއް ުހުރިހައި ުދިމާވި ުހިންގުމުގައި ުކަންކަން ުދާއިރާގެ ުއަލްފާޟިލުްުމިނިސްޓްރީއާއިު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަރުދަުއި ޞާލިޙްގެު މުޙައްމަދުު އެހެންކަމުނުްުބްރާހީމްު ސަބަބުންނެވެ.ު ލަފާފުޅުތަކުގެު ދެއްވިު ހިންގުމަށްު މިނިސްޓްރީު ސިޔާސަތާއި،ު ނާު

ުު.ންނަވަމެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙަށްުވަރަށްުއިޚުލާސްތެރިކަމާއެކުުޝުކުރުުދަު

ުދަންނަވާފަ ުބަލާއިރުުުއިވާފަދައިނުްުކުރިންވެސް ުމުވައްޒަފުންގެުނިސްބަތުން ުހާލަތާއި ުވަސީލަތްތަކާއި، ުވަގުތާއި، ުލިބުނު މަސައްކަތްކުރަން
މިުމިނިސްޓްރ2020ުުީ ކާމިޔާބުުމަސައްކަތްތަކެއުްު ވަނަުއަހަރުު ފަދަު ފަޚުރުވެރިވާު ުުއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުމުއައްސަސާތަކުންުވަނީު

އަދާކުރުމަށްވެސުްުުކުރައްވާުހިންމަތްތެރިުއިޚުލާސްތެރިުމުވައްޒަފުންނަށްުހައްގުވާުޝުކުރުުުއަޅުގަނޑާއެކުުމަސައްކަތްުުުކޮށްފައެވެ.ުއެހެންކަމުންު
 ންކުރަމެވެ.ުުއަޅުގަނޑުުމިުފުރުޞަތުގެުބޭނު
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 އޮފީސްުހިންގުންު .2
ވަނަުދުވަހުުުސަރުކާރުނ18ުުުުުްމްބަރުުުވަނަުއަހަރުގެުނޮވ2018ުުެމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުނަމުގައުިު

ގޮތުގައިުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީުއާއި،ުޤައުމީުއަރުޝީފާއި،ުުުުމުއައްސަސާތަކުގެުހިނގަމުންދުާުުުމިުމިނިސްޓްރީުއުފައްދަވައި،ުމިނިސްޓްރީގެުދަށުންު
ނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުއާއި،ުުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްު)މިހާރުގެުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒު(ުއާއިު،

ު.ވެނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދިުއާޓްސްުއާއި،ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުހަމަޖެއްސެވިއެ

ކުންުވަރަށްުގިނަުމަސައްކަތްތަކެއްުކޮށްފައިވެއެވެ.ުމިުގޮތުނުްުމުއައްސަސާތަވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގައިުހިމެނ2020ުުުުޭ
2020ުުުު ޖިކްުއެކްޝަންުްޕލޭންުތައްޔާރުުކުރުމާއި،ުދިވެހިބަސްުދިރުވައިުއާލާކުރުމަށާއި،ުުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުސްޓެރެޓިވަނަުއަހަރުުމި
ފުިުރުވުމަށްުއަތޮޅުުފެންވަރުގައްޔާއިުރަށުުފެންވަރުގައިުކުރިުމުހިންމުުމަސައްކަތްތަކާއި،ުއަރުޝީފީގޮތުންުކުރިުމަސައްކަތްތަކާއި،ުސަގާުކުރިއެ

މަށާއުިުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކާއި،ުކްލެސިފިކޭޝަންގެުދާއިރާއިންުކުރިުމަސައްކަތްތަކާއި،ުފަންނުވެރިންގެުދާއިރާގެުކުރިއެރުތަރިކަުރައްކާތެރިު
ހިންގު ތަރައްޤީކޮށްު މިކަންކަންު މަސައްކަތްތަކާއި،ު ކުރިު ދާއިރާއިންު ލައިބްރަރީގެު ނެޝަނަލްު މަސައްކަތްތަކާއި،ު ކުރެވުނުު ނުްުތަރައްޤީއަށްު

ުކުރިއެވެު.ރުމަށްުގިނަުމަސައްކަތްތަކެއްުހަރުދަނާކު

ުވިޝަނ2.1ުުް
ުު ތަރިކަ ސަގާފީު ކުރިއަރުވައި،ު ޖީލުތަކަށުްުފަންނުވެރިކަންު އޮތްު އަންނަންު ޖީލުތަކަށާއިު މިހާރުގެު ތަރައްގީކޮށްު ހިމާޔަތްކޮށްު

ު .ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައިުރައްކާތެރިކަމާއެކުުފޯރުކޮށްދިނުން

ުމިޝަނ2.2ުުް
ު.ބެލެހެއްޓުންުތެރިކޮށްުފަންނުވެރިކަންުކުރިއަރުވައި،ުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިުތަރައްގީކޮށްގާފީުތަރިކަުރައްކާުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަު
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 މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު .3
 މެންޑޭޓް 3.1
ުފަު • ންނުވެރިކަންުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައިުއާލާކޮށްުދެމެހެއްޓުމުގުެުދިވެހިބަހާއިުއަދަބާއި،ުތާރީޚާއިުސަޤާފީުތަރިކައާއިުއާދަކާތަކާއިުދިވެހި

ު.ތަންފީޒުކުރުންކަނޑައަޅައިުސިޔާސަތުތައްު
އާލާކޮށުްު • ދިރުވައިު ހިމާޔަތްކޮށްު ފަންނުވެރިކަންު ދިވެހިު އާދަކާތަކާއިު ތަރިކައާއިު ސަޤާފީު ތާރީޚާއިު އަދަބާއި،ު ދިވެހިބަހާއިު

ު.ދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުހަދައިުހިންގުންދެމެހެއްޓުމާގުޅޭުގޮތުންުހަދަންޖެހޭުގަވާއިު
ހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައިުދެމެހެއްޓުމުގެުސިޔާސަތުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްުކަނޑައަޅައުިުުުދިވެހިރާއްޖޭގެުމާނަވީުތަރިކައާއިުމާއްދީުތަރިކަ •

ު ހިންގުންު.
ފަު • ފަންނުވެރިކަންު އާދަކާދައާއިު ތަރިކައާއި،ު ސަޤާފީު ތާރީޚާއި،ު އަދަބާއި،ު ބިނާކުރުމުގުެުދިވެހިބަހާއިު މީހުންު ދާއިރާތަކުންު ދަު

ު .މަގުތައްުފަހިކޮށްދިނުންުނޭުފުރުސަތުތައްުރާއްޖެއާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުންުލިބޭ
ު.ދިވެހިބަހާއިުއަދަބާއިުތާރީޚާއިުސަޤާފީުތަރިކައާއިުއާދަކާދަތަކާއިުފަންނުވެރިކަމާއިުފޮތްތެރިކަމުގެުޢިލްމުުފެތުރުން •
ު.ުމުޖުތަމަޢެއްުބިނާކުރުންޢިލްމީުގޮތުންުހޭލުންތެރިުފޮތްތެރިު •
ު.ލުވުމުގެުދާއިރާުތަރައްޤީކުރުންދިވެހިބަހާއިުއަދަބާއި،ުދިވެހިުފަންނުވެރިކަމާއި،ުމުނިފޫހިފިު •
ރުީުދިވެހިބަހާއި،ުއަދަބާއި،ުތާރީޚާުސަޤާފީުތަރިކައާއި،ުއާދަކާދައައިުފަންނުވެރިކަންުފަދަުދާއިރާއިންުއެކިުފަރާތްތަކުންުއުފައްދާުފިކުު •

މިއުފެއްދުންތަު ތަސްނީފުކުރުމުގެު ގިންތިކޮށްު ކުރިންު އާންމުކުރުމުގެު އުފެއްދުންތައްު ފަންނުވެރިު އެކުލަވައުިުކާއިު ންގަނޑުތައްު
ު.ތަންފީޒުކުރުން

އެކުލަވައުިު • މިންގަނޑުތައްު ކަނޑައެޅުމުގެު އުފެއްދުންތައްު ފަންނުވެރިު އުފެއްދުންތަކާއިު ފިކުރީު މަނާު އެތެރެކުރުންު ރާއްޖެއަށްު
ު.އޮނިގަނޑެއްުގާއިމުކުރުންތަންފީޒުކުރާނޭު

ުތަރިކައާއުިު • ުތާރީޚާއިުސަޤާފީ ުތަރައްގީކޮށުްުދިވެހިބަހާއި ުމަސައްކަތްތެރިކަން ުއުފެއްދުންތަކާއި ުޢިލްމީ ުފަންނީ ުފަންނުތަކާއި އާދަކާދަތަކާއި
ު.ކުރިއެރުވުމުގައިުރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގެުފަރާތްތަކުންުމާލީުއެހީއާއިުފަންނީުއެހީުހޯދުން

ު .ތަކާުގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުންުއްކަތްތަކާުގުޅުންހުރި،ުރާއްޖެއާއި،ުރާއްޖޭންުބޭރުގެުފަރާތްރީގެުމަސަމިނިސްޓް •
އިސްވެރިނުްު • ދައުލަތުގެު ފަރާތުންު ރާއްޖޭގެު ޖަލްސާތަކުގައިު އެއްވުންތަކާއި،ު ބައްދަލުވުންތަކާއި،ު އޮންނަު ބޭރުގައިު ރާއްޖެއިންު

ުތަޤުުދިވެހިބަހުންުނޫންުބަހަކުންު ުމަޞްލަޙަތާގުޅޭ ރީރުތައް،ުދިވެހިބަހުންުތަރުޖަމާކޮށް،ުުުދޭުތަޤުރީރުތަކުގެުތެރެއިންުދިވެހީންގެުޢާންމު
ު  .ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުނުވަތަުޤައުމީުކުތުބާޚާނާގައިުރައްކާކުރުމަށްޓަކައިުއެތަނަކާުޙަވާލުކުރުން

ތެރެއި • ކަންތައްތަކުގެު ހިނގަމުންދާު ކަންުރާއްޖޭގައިު ލިޔެބަލަހައްޓަންޖެހޭު ތާރީޚަށްޓަކައިު ދުވަުންު ދުވަހުންު ލިޔުެުތައްތައްު ހަށްު
ު.ބެލެހެއްޓުން

ުމިނިސްޓްރީގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގެންުޤާނޫނީުގޮތުންުހިންގަންޖެހޭުކަންތައްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު. •
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ުކުެގުމަސައްކަތްުޓްތަޔުނިމިނިސްޓްރީެގުސެކްޝަންތަކާިއު 3.3
 

 ކޯޕަރޭޓްުޑިޕާޓްމަންޓް 3.3.1
ުމަ ުއަދާކުރުމަށްޓަކައިު ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުމެންޑޭޓްގައި ުއޮފީހުގެ ުމަސައްކަތަކީ ުމައިގަނޑު ުޑިާޕޓްމަންޓްގެ ސައްކަތްތައުްުކޯަޕރޭޓް

ކްރިލޭޝަންގެުރޮނގުންުދާއިރާއަށްުބޭނުންވާުއެހީތެރިކަނުްުބްލި،ުަޕރާވައިުހިންގުމާއިުމާލީުކަންކަމާއި،ުއިދާރީުކަންކަމާއި،ުޤާނޫނީުކަންކަމާއި
ުފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ުު

ުމިުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުބަހާލެވިފައިވަނީުއަންނަނިވިުގޮތަށެވެު.

 އައި.ޓީ.ސީގެުމަސައްކަތްު 3.3.1.1
މަސައްކަތްތައްުު މިނިސްޓްރީގެު މަސައްކަތަކީު އައި.ޓީ.ސީގެު ބޭނުުމިނިސްޓްރީގެު ވަސީލަތްތަކާއިުހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިު ޒަމާނީު ުުންވާު

އުފައްދަ ވެބްސައިޓްު މިނިސްޓްރީގެު އަހުލުވެރިކުރުމާއި،ު މުވައްޒަފުންު ބަލަހައްޓައިު ޤާއިމްކޮށްު ސިސްޓަމްތައްު ހޯދައިު އިުުުސޮފްޓްވެއަރތައްު
ލައިގަތުމަށުްުހެނިހެންުހުށަހެޅުންތައްުބަތުުހޯދުމާއިުޝަކުވާުއާއިުއެރައްޔިތުންނާުގުޅުންުހުރިުކަންކަމުގައިުމަޢުލޫމާުުު،ހަރުދަނާކޮށްުުު،ތަރައްޤީކޮށް

ުސަރވިސްުނިޒާމެއްުތަޢާރަފްކޮށްުބެލެހެއްޓުމެވެު.ު-އޮފީހުގެުވެބްސައިޓްުމެދުވެރިކޮށްުއީ

ުޕަްބލިކްުރިލޭޝަންސްގެުމަސައްކަތް 3.3.1.2
ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްު ގާތުންު ރައްޔިތުންނާު މަސައްކަތަކީ،ު ރިލޭޝަންސްގެު މިނިސްޓްރީަޕބްލިކްު މިނިސްޓްރީއާއިު ތަސައްވުރުުު،ު ދާއިރާގެު ގެު

ްޕރޮގްރާމްތަކާއިުހިންގާުހަރަކާތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމީޑިއާއަށްުފޮނުވަރަ ންޖެހުޭުނގަޅުގޮތުގައިުދައްކައިދިނުމާއި،ުމިުދާއިރާއިންުއިންތިޒާމުކުރާު
ގާުުު،އާންމުކުރުމާއިުުު،މައުލޫމާތުުހިއްސާކޮށް ކަމަކަށްުމީއިމްކޮށްުމިނިސްޓްރީގެުދާއިމީޑިއާުއާއެކުުރަނގަޅުުގުޅުމެއްު ހުރިހައިު ޑިއާގުެުރާގެު

ބޭނުންވާުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމާ ދާއިރާގެުމީސުްުުުު،އެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލުންުހޯދަންުމަސައްކަތްކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެުވެބްސައިޓަށްު
މަގާމުގައުިުކްުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރުގެުުުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުަޕބްލިުވަނ2020ުުުަމީޑިއާގެުހުރިހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމެވެ.ުު

ުފާހަގަކުރަމެވެު.މިފުރުޞަތުގައިުމުވައްޒަފަކުުނެތްކަންު

ުޤާނޫނީުމަސައްކަތް 3.3.1.3
ުު ބޭނުންވާ އިދާރާތަކަށްު ހިނގަމުންދާު ދަށުންު މިނިސްޓްރީގެު މިނިސްޓްރީއާއިު މަސައްކަތަކީު ޤާނޫނީު ކުރާު އިންު ތައުްުޤާނޫނުމިނިސްޓްރީު

ޤާނޫނުީުުުު،ތަކަށްުގެންނަންުފެންނަުުއިސްލާހުތައްުގެނައުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމާއިޤާނޫނުުުގުޅުންހުރިުދާއިރާއުާުުުު،ތައްޔާރުކުރުމާއި
ތަކާުގުޅޭގޮތުންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުގަވައިދާއިުއުސޫލުތައްުތައްޔާރުކޮށްުމުރާޖަޢާކޮށްުވިލަރެސްކޮށުްުޤާނޫނުލަފާުދިނުމާއިުދާއިރާއާުގުޅުންހުރިު

ފީހާުގުޅިގެނުްުތަންފީޒުކުރާުމިންވަރުުބެލެހެއްޓުމެވެ.ުއަދިުމީގެުއިތުރުންުދާއިރާގެުމަސައްކަތާގުޅޭުގޮތުންުބަންޑާރަނާއިބުގެުއޮުުުހަރުދަނާކޮށްު
ުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެު.

ުހިއުމަންުރިސޯސްުސެކްޝަންު 3.3.1.4
ގެުރިކޯޑުތައުްުނުންވާުމުވައްޒަފުންުހޯދުމާއިުމުވައްޒަފުންމިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާއަށްުބޭުުު،މިުސެކްޝަންގެުމަސައްކަތްތަކަކީ

މިކަންކަމާުުުު،ުކަނޑައެޅުމާއިުތަމްރީނުތައްުހޯދައިދިނުމާއިުމުސާރައާއިުއިނާޔަތްތަކާއިބެލެހެއްޓުމާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުތައް
ުމެވެު.ގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓު

ުު ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާު ގަވާއިދާު ޤާނޫނާއިު ސާރވިސްގެު ސިވިލްު ޤާނޫނާއިު ކަންކަމުގައުިުވަޒީފާއާބެހޭު އެންމެހައިު ބެހޭު މުވައްޒަފުންނާު
.އެމް.ޑީ(ުުދާއިރާގެުހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެންޑްުމެނޭޖްމަންޓްުކޮމިޓީު)އެޗް.އާރްުުުު،ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުއުޞޫލުތައްުތައްޔާރުކުރުމާއި

ުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުމުރާޖަޢާކޮށްުދާއިރާއަށްުބޭނުންވުާުމިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުުު،ގެުއިދާރީުމަސައްކަތްތައްުބެލެހެއްޓުމާއި
ުފަންނީުމަގާމުތައްުހިމެނޭގޮތަށްުއޮނިގަނޑުުއެކުލަވާލާުފާސްކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވުެ.

ުސެކްޝަންުމަންޓްއުއަދިުޕްރޮކިުުންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ 3.3.1.5
މަންޓްުޔުނިޓެވެ.ުުރުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެއީުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓާއިުްޕރޮކިއުމިުސެކްޝަނުގެުމަސައްކަތްތައްުބަހާލާފައިވަނީުދެުޔުނިޓެއް

އޮފީހަށްުބޭނުންވާުތަކެއްޗާއިުޚިދުމަތުްުުުތްތައްުކުރުމާއިމިުސެކްޝަންގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުއޮފީހުގެުއިދާރީުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަ
 ހޯދައިދިނުމެވެ.ުު
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ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓް 3.3.1.5.1
ުު،ވިލަރެސްކުރުމާއިުުު،ތައްޔާރުކޮށްުއެކުލަވާލައި މިުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީ،ުުދާއިރާގެު"ުސްޓްރެޓެޖިކްުއެކްޝަންުްޕލޭން"ުު

ބެލެ ރެކޯޑްސްު ލިޔެކިޔުންތަކުގެު ކުރުމާއިުުު،ހެއްޓުމާއިމިނިސްޓްރީގެު ހަވާލުު ސެކްޝަންތަކާު މޮނިޓަރކުރުމާއިލިޔެކިޔުުުު،ކަމާބެހޭު ުު،ންތައްު
ބެލެހެއްޓުމާއި ހަރުމުދާު އޮފީހުގެު ުއިންވެންޓްރީއާއިު ކުރުމާއިުުއިޔައުމިއްޔާއާ، ު ތައްޔާރުު ރިޯޕޓުު ތާވަލުްުުުު،އަހަރީު މަސައްކަތުގެު އަހަރީު
އްކަތްތައުްުންމެހައިުއިންތިޒާމުތައްުހަމަޖެއްސުމާއިުމިނިސްޓަރސްުބިޔުރޯގެުއެންމެހައިުމަސަތައްޔާރުކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެުދަތުރުތަކުގެުއެ

ުރާވައިހިންގައިުބެލެހެއްޓުމެވެު.
ުު

ުމަންޓްުޔުނިޓްއުޕްރޮކި 3.3.1.5.2
ުުު ގަވާއިދާުއެއްގޮތްވުާުުުމިނިސްޓްރީއަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތާއިުތަކެތިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިމިުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީ،

މަންޓްގެުމަސައްކަތްތަކަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީހުންުދެއްވާުލަފަޔާއިުއިރުޝާދުތަކާއިުުރުގޮތުގެުމަތިންުހޯދުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެުްޕރޮކިއު
ުބެލެހެ ުހަމަޖައްސައި ުއިންތިޒާއެއްގޮތަށް ުމަސައްކަތްތައް ުއިދާރީ ުއެންމެހައި ުކޮމިޓީގެ ުބިޑް ުބެލެހެއްޓުމާއިއްޓުމާއި،ުދާއިރާގެ މިނިސްޓްރީގުެުު،މްކޮށް

އިންތިޒާމުތައުްު ދަތުރުފަތުރުގެު އެންމެހައިު ކުރަންޖެހޭު ބޭރަށްު ރާއްޖޭންު ރާއްޖޭއާު ބޭނުންތަކުގައިު ރަސްމީު ގުޅިގެން،ު މަސައްކަތްތަކާު
ުހަމަޖެއްސުމެވެ.

ުުއެންޑްުފައިނޭންސްުސެކްޝަންަބޖެޓް 3.3.1.6
އޮފީ ފަރާތުންުކުރަންޖެހުޭުުުު،ކުރުމާއިހުގެުބަޖެޓްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުބަޖެޓުުތަންފީޒުމިުސެކްޝަނުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީު އޮފީހުގެު

ކުރުމާއި ޚަރަދުތަކާުުު،ޚަރަދުތައްު ކުރެވޭު އާމްދަނީއާއިު ލިބޭު އޮފީހަށްު ބަލައިގަތުމާއިު ރިޯޕޓްތައުްު ފައިސާު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭު ގުޅިގެންު
ބަޖެ ހުރިގޮތަށްު ފައިދާު އެންމެު ބެލުމާއިތައްޔާރުކުރުމާއިު ބޭނުންކުރަމުންދޭތޯު ބަޔާނުްުުުު،ޓްު މާލީު ދިނުމާއި،ު އިރުޝާދުު ގުޅޭު ކަންކަމާު މާލީު

ކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުމުޢާމަލާތްތައުްުުުު،ރާގެުބަޖެޓާއިުޓްރަސްޓްުފަންޑުތަކާއިުމިކަންކަމާުގުޅިގެންުމާލީުވުޒާރާއާއެކުދާއިުުު،ތައްޔާރުކުރުމާއި
 ކުރުމެވެު.

ު

 ތައްުދެވުނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްއަހަރުުތެރޭަގއިުކުރިއަށްުެގންު 3.4
ުމިނިސްޓްރީއ2020ުުާ • ުއަހަރަކީ ުކަންކަމުގައުިުުުއިވަނަ ުގިނަ ުއިދާރާތަކަށް ުއަހަރެކެވެ.ުުުުޤާނޫނީމިނިސްޓްރީގެ ުފޯރުކޮށްދެވުނު އެހީތެރިކަން

ުު ުުުުޤާނޫނުުއެގޮތުން ުުޤާނޫނީތަކާއިުގަވާއިދުުއަދިުއުސޫލުތައްުއެކުލަވާލުމުގައިުބޭނުންވާ ޅުޭުމާއި،ުދާއިރާއާުގުއެހީުފޯރުކޮށްދިނުުު
ވަނަުއަހަރުުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތަކުގ2020ުުުެުށްދިނުންުފާހަގަކޮށްލަމެވެ.ުއެގޮތުނުްުލަފާުފޯރުކޮުުޤާނޫނީފަހުމުނާމާުތަކަށްުބޭނުންވުާު

ުތަރިކައިގ2019/12ުުުެުނަންބަރުުުުުޤާނޫނުތެރޭގައުިު ުގަވާއިދުުުޤާނޫނު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީ ުއެކުލަވާލަންޖެހޭ ުދަށުން ުގެ އެކުލަވާލައުިު(
ުު ޖެނެރަލްގުެުުުމީގެއިތުރުންު،ުުކުރިއެވެު.ގެޒެޓް އެޓަރނީު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިު މަޖިލީހަށްު ބިލުު ކަނޑައެޅުމުގެު ދަރަޖަު ގިންތިކުރުމާއިު

ުު ކޮވިޑްުުފޮނުވުނެވެ.އޮފީހަށް ހަމައެހެންމެު އުސޫލުތަކަށ19ުުުްު-އަދިު އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެު މަސައްކަތްކުރުމުގައިު ގުޅިގެންު އާު
 ވެު.ނެުލަފާުފޯރުކޮށްދިުޤާނޫނީުުއިދާރާތަކަށްމިނިސްޓްރީގެުދަށުންުމަސައްކަތްކުރާުުއިޓްރީއާމިނިސް

 ވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީގެުވެބްސައިޓްުވަނީުފަރުމާކޮށް،ުތައާރަފުކޮށްފައެވެު.2020ުު •
ުހަފްތާއ2020ުުަ • ުކޮންމެ ުމަޢުލޫމާތު ުމަޝްރޫޢުތަކުގެ ުހިމަނާފައިވާ ުީޕ.އެސް.އައި.ީޕގައި ުއަހަރުގެ ުއަްޕލޯޑުވަނަ ުޯޕޓަލްއަށް ުއައިލްސް ު ކު

 ންދިއައެވެ.ުުކުރަމުންުގެ
ކޮވިޑްު • ފެތުރެމުންދާު މިހާރުު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައުިުުުވެސްދިވެހިރާއްޖޭގައިުުު،19-ދުނިޔޭގައިު ފެތުރުންު ބަލިު އެު ފެތުރެމުންދާތީ،ު

ވަނަުދުވަހުންުފެށިގެނ19ުުުްުރިޗުުމ2020ުުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއެޅުއްވިުޚާއްޞަުފިޔަވަޅެއްގެުގޮތުންުސަރުކާރުުއޮފީސްތައްުުު
އ26ުުޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެު އެކަންު ނިންމަވައި،ު ކުރައްވަންު ބަންދުު ނިޔަލަށްު ދުވަހުގެު ުުވަނަު ނަންބަރު 7ު/2020ުުފީހުގެު

މަސަ ތިއްބަވައިގެންު ގޭގައިު މުވައްޒަފުންު އިދާރާތަކުގެު މިނިސްޓްރީގެު މިނިސްޓްރީއާއިު ގުޅިގެންު އެންގެވުމާު އްކަތުްުދެންނެވުމުންު
ސްޓަމްުވެ.ުއަދިުމިުނިޒާމުގެުތެރެއިން،ުމުވައްޒަފުންުގޭގައިުމަސައްކަތްކުރާނެުކޮމްޕިއުޓަރުސިރިއެުކުރުމުގެުނިޒާމެއްުޤާއިމްކު

މުވައްޒަފުންނަށުްު ހޯދުމަށްފަހުު ލެްޕޓޮްޕތައްު ސްެޕކްު އާދައިގެު ރޭޓުންު ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާު ފަރާތްތަކަށްު ނެތްު ލެްޕޓޮްޕު ނުވަތަު
ުު'ުއެްޕލިކޭޝަނަށްުޒޫމްު'ވެ.ުހަމައެހެންމެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުހުއްދައާއެކު،ުވަރޗުއަލްުމީޓިންގްތައްުބޭއްވުމަށުްުރިއެުހަވާލުކު

 ންުމަހަށްުފައިސާުދައްކާުލައިސަންސްުނެގިއެވެ.ުުުމަހު
އިދާރާތަކުނުްުުުއިުމިނިސްޓްރީއާއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިުުނަށްގެުހާލަތުގައިުސިވިލްުސަރވިސްުމުވައްޒަފުނ19ުުް-ކޮވިޑްު •

ކޯޑިނޭޓަު ދަރުމަވެރިންގެު ދާއިރާގެު ގޮތުންު ބޭފުޅުންނާުުރުންނާއިތައްޔާރުވުމުގެު އަދުިުމުޢާމަލާުުސިޔާސީު ކޯޑިނޭޓަރު ކުރުމަށްު ތްު
 ޑިާޕޓްމަންޓްުތަކުގެުކޯޑިނޭޓަރުންުހަމަޖެއްސުންު
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ގެުގޮތުގައިުނޭޝަނަލްުޓާސްކްުފޯސްގެުމަސައްކަތުގައުިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއިންުދަރުމަވެރިންު •
 އެވެު.ރިވެވޭނެުފަރާތްތަކުގެުލިސްޓުުއެކުލަވާލައިުބެލެހެއްޓިރާތްތަކާއިުކުރިއަށްުއޮތްތާނގައިުމިުމަސައްކަތުގައިުބައިވެބައިވެރިވާުފަ

ހިމެނޭގޮތަު • މަޢުލޫމާތުު މިސްކިތްތަކުގެު ބިނާކޮށްފައިވާު ހިރިގަލުންު ުުދިވެހިރާއްޖޭގައިު ވެބްސައިޓް، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު ު މެއ9ުުުުިށްު
ުުގައިުފަހަގަކުރާު"ުޔޫރަޕްުޑޭު"2020ުުުު ވަނަުދުވަހުުވެބްުކޮންފަރެންސިންގ11ުުުުގެުމުނާސަބަތާުގުޅުވައިގެން،ުމެއިުމަހުގެ

ރާުޤައުމީުމަރުކަޒާުއެކުުުމެދުވެރިކޮށްުއިފްތިތާޙުުކުރުމަށްޓަކައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއެފެއާޒްުއަދިުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކު
 އެވެު.މުޢާމަލާތްކޮށްުކަމާުގުޅޭުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިޔަ

 ުުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްގެންދިޔައެވެު.މާކުރުމަށްޓަކައުިުމިނިސްޓްރީގެުޔޫޓިއުބްުޗެނަލްއެއްުފަރު •

ދިވެހީން • އާލާކުރުމުގެުމަގުޞަދުގައި،ު ދިރުވައިު ތާރީޚާއިުސަޤާފަތްު މާޒީއެއްގުެުރާއްޖޭގެު ރީތިު ޙައްޤު،ު ފަޚުރުވެރިވުންު ނަކީވެސްު
 ންނަށްުބުނެދިނުމާއިުއެކަމުގެުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުމުގެުމަސައްކަތް.ުުވެރިބައެއްކަންުއާންމު

12ުުުު)2020/15ުުުުުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުގެުސަރކިއުލަރުނަންބަރުު • (ު"ދުނިޔޭގައިުމިހާރުުފެތުރެމުންދ2020ުާުމާރިޗު
ހަމަޖެހިުު'19-'ކޮވިޑް އެޅުމަށްު ދިނުމުގައިު ޚިދުމަތްު ސަރވިސްގެު ސިވިލްު ގުޅިގެންު ގުޅިގެނުްުރޯގާއާު އާު ފިޔަވަޅުތައް"ު ފައިވާު

ޔާރުކޮށްުއެއަށްުޢަމަލުކުރަނުްުތައMACH/SOP/2020/01ުުްމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގެުއިދާރާތަކުންުޢަމަލުުކުރާނެުއުޞޫލުުު
 .ުުނެވެފެށު

ުމުވައްޒަފުންުފާހަގަކޮށްުލިސްޓެއްުއެކުލަވާލައި،ުސިއްޙީުދާރާތަކުގައިުތިބިުހައިުރިސްކްމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގެުއި •
ކުރަންވީުގޮތުްުމަޢުލޫމާތުުދީުއަދިުޚާއްސަުހާލަތުގައިުހައިުރިކްސްުމުވައްޒަފުންނަށްުޚާއްސަުޗުއްޓީއެއްުދިނުމުގައިުޢަމަލުު

 ުުވެ.އެންގުނެ
ުމިނިސްޓްރީއާުމިނިސްޓްރީގުެުގެުމަސައްކަތުގައިުބައިވެރިވާނެުމުވައްޒަފުންުދަރުމަވެރިންގެުގޮތުގައިުނޭޝަނަލްުޓާސްކްުފޯސްު •

 ވެު.އެއިދާރާތަކުންުހަމަޖެއްސި
މަދުންުމުވައްޒަފުންުއޮފީހަށުްު(ުއަށްުހިނގައްޖެނަމަ،ުއެންމ3ުެު"ުގެުހާލަތުުއޮރެންޖްުއެލަރޓްު)ލެވެލ19ުްުު-ރާއްޖޭގެު"ކޮވިޑް •

 ވުނެވެު.ގެންދެވޭނެުނިޒާމެއްުއިންތިޒާމުކޮށްުތާވަލެއްުއެކުލަވާލެުުނުކުމެުޚިދުމަތްދީުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށް
 ުުއެވެ.ތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުުދިރާސާކޮށްުސަގާފީުފަތުރުވެރިކަންުކުރިއެރުވުމުގެުމަސައްކަތްކުރި •
 .ކޮންސޮލިޑޭޓްުމާލީުބަޔާންުއަދިުރިޯޕޓްުތައްޔާރުކުރުންވަނަުއަހަރުގ2019ުުުެު •
 އެވުެ.ކުރިުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުތަންފީޒ2020ުުް •
 ރިއެވެު.ވަނަުއަހަރުގެުބޭސްލައިންުބަޖެޓްުތައްޔާރުކ2021ުުު •
 އެވެު.ވަނަުއަހަރަށްުލަފާކުރާުބަޖެޓްގެުނިއުުޮޕލިސީުއިނިޝިއޭޓިވްސްު)ުއެން.ފީ.އައިު(ުތައްޔާރުކުރ2021-2023ުުި •
 ކުރިއެވެު.ުުވަނަުއަހަރުގެުއިންޓާނަލްުއޮޑިޓްުމަސައްކަތ2019ުުް •
ނެު • އޮފީހުންު ޖެނެރަލްު ުުއޮޑިޓަރު އަހ2018ުުަރެފައިވާފައިވާ ރިޯޕޓުުވަނަު މާލީު ކަންތައްރުގެު ފާހަގަކޮށްފައިވާު އިސްލާހުުގައިު ުުތައްު

 ުުއެވެު.ކުރި
ފުރަަބންދުގެުތެރޭގައިުއާންމުުރައްޔިތުންުތާރީޚާއިުތަރިކައަށްުހޭލުންތެރިުކުރުވުމުގެުސޯޝަލްުމީޑިއާގެުތަފާތުުއެކިު •

 .ވެރިއެވަސީލަތްތަކުންުފޮޓޯއާއިުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކު
• ުު 16ުުުުއޭޕްރިލް ސަގާފަތުގެުމައްޗަށްުއަލިއަޅުވާލައިުޕްރޮގްރާމެއުްުވަނަުދުވަހުުއެމެރިކަންުސެންޓަރާުގުޅިގެންުތާރީޚާއި

ުޔއެވެު.ކުރިޔަށްުގެންދި
ުވެު.ޔުނިވަރސިޓީުކޯސްތަކުގައިުކިޔަވާުދަރިވަރުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނެ •
ުއެވެ.ުުއްމުކުރިމިުމުއްދަތުގައިުދިރާސީުަބއެއްުމަޒުމޫނުުލިޔެުއާ •
ުވެު.ގްރާމެއްުކަމަށްވާު"މަލިކުުދަތުރު"ުއަށްުފަންނީުލަފާދިނެަބއިސްކޯފުންުމިހާރުުދައްކަމުންުއަންނަުސިލްސިލާުޕްރޮ •
 ުވެު.ގްރާމްތަކަށްުފަންނީުލަފާދިނެދިވެހިުރާއްޖޭގެުއަޑުގެުަބއެއްުޕްރޮ •
ލާުދިރާސީުލިޔުންތަކުގެުތެރެއިންުހުވަދުުއަތޮޅާުރާއްޖޭގެުއެކިުއަތޮޅުތަކުގެުތާރީޚާުެބހޭގޮތުންުތައްޔާރުކުރާުސިލްސި •

ުު ުުަބުުވަނ1ުުަެބހޭުފޮތުގެ 2ުުުުއިގެުމަސައްކަތްުނިންމާ ުުު،އިތުރުންުުމީގެުުަބއެއްުމަސައްކަތްުކުރިއެވެ.ވަނަުަބއިގެ
 ޔައެވެ.ުުވަނަަބއިގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދ1ުިތިލަދުންމައްޗާެބހޭުދިރާސީުފޮތްތަކުގެުތެރެއިންު

 އެވެ.ުުރުޖަމާގެުމަސައްކަތްުކުރިތްކޮޅުތަކުގެުތަދިވެސްުއަކުރުުފަ •
 ރިއެވެ.ުުުފޯކްލޯރުތަކުގެުމައްޗަށްުދިރާސާކުދިވެހިރާއްޖޭގެުަބއެއް •
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ުހަދަމުންދާުުުުގ19ުުެ-ކޮވިޑް • ުމޮޑިއުލް ުހިސްޓްރީ ުކިޔަވައިދެމުންދާތީ ުޔުނިވާސިޓީތަކުގައި ުަބއެއް ުއޮންލައިންކޮށް ސަަބުބން
 ުވެ.ުށްދިނެދަރިވަރުންނަށްުމަޢުލޫމާތުތައްުފޯރުކޮ

 ވިއެވެ.އެހީތެރިޕްރޮފެސަރުޑރ.ުފްރޭންކުުހެއިޑަމަންގެުދިރާސާުދަތުރުގައިު •
 އެވެު.ޓީ.ވީުއަދިުރޭޑިޔޯުޕްރޮގްރާމްތަކަށްުކޮންޓެންޓްުހަދައިދިނުމުގެުމަސައްކަތްުކުރި •
ުވެު.ޓީ.ވީު/ުރޭޑިޔޯުއަދިުސޯޝަލްުމީޑިޔާުމެދުވެރިކޮށްުތާރީޙީުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނެ •
ންޓިޓީުކްރައިސިސްުކަމުގައިވާތީ،ުދުުކުރިމަތިވެފައިވާުއެންމެުޮބޑުުއެއްުމައްސަލައަކީުއައިޑެޖެއަށްުމިއަދިވެހިރާއް •

މިުރާއްޖެއަކީވެސްުވަރަށްުފަޚުރުވެރިުތާރީޚެއްުއޮތްުޮބޑުުޙަޟާރާތެއްގެުވެރިަބއެއްކަންުަބޔާންކޮށްުއޭގެުމައްޗަށްު
ރޭޑިޔޯުސޯޝަލްުމީޑިޔާުމެދުވެރިކޮށްުތާރީޙާުސަގާފަތާއިުެބހޭުުދިވެހިުޒުވާނުންުއަހުލުވެރިކުރުމުގެުގޮތުންުޓީ.ވީު/

 ވެު.ުފޯރުކޮށްދިނެމަޢުލޫމާތު
އަކުރުންުލިޔެފައިވާުފަތްކޮޅުތަކުގެުތެރެއިންުމިހާރަށްުތަރުޖަމާުނުކުރެވިހުރިުފަތްކޮޅުތައްުތަރުޖަމާކޮށްު • ދިވެސްު

 އެވެ.ފޮތެއްުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތްުކުރި
ުުފަތާއިުއާދަކާދަތަކުދިވެހިުތާރީޚާއި،ުސަގާ • ސްޓޭންޑަޑުުހުރިުޖާރނަލްއެއްުގެުމައްޗަށްުޚާއްސަކޮށްގެންުއެކަޑަމިކް

 ވެު.ނެރެންުފެށުނެ
މޯލްޑިވިއަންުސްޓަޑީޒްގެުނަމުގައިުއިްބތިދާއީުމަރުޙަލާތަކަށްުކިޔަވައިދޭންުމާއްދާއެއްުއުފެއްދުމަށްުމަގުފަހިުކުރުމުގެު •

އަމާޒުކޮށް އުފެއްދުމަށްު ޓީޗަރުންު ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިުުުގޮތުންު މޮޑިއުލްއެއްު ކޯސްު ފެންވަރުގެު ޑިގްރީު
 އެވެ.ވަރާކޮށްގެންުތައްޔާރުކުރިމަޝް

މަޝްވަރާކޮށްގެންު • ޔުނިވަރސިޓީތަކާު މޮޑިއުލްު ކޯސްު ހެރިޓޭޖުު މުއްދަތުގެު ކުރުު އަމާޒުކޮށްގެންު ގައިޑުންނަށްު ޓުއަރު
 އެވެ.އެކުލަވައިލި

2020ުުކުރުން.ުއެގޮތުނުްުުދަތުރުުުރުމަށްޓައިުތިލަދުންމަތީގެުަބއެއްުރަށްރަށަށްުއަތޮޅުތެރޭގެުއެކިުތާރީޚީުމައުލޫމާތުުއެއްކު •
 އެވެ.ރަށަކަށްުދަތުރުކުރ11ުިޖަނަވަރީގައިު

 

 މުވަްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީު 3.5
 

 ވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުންު
ުމަޤާމްުުވަޒީފާުދެއްވިުތާރީޚްުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު#

ުޢާޞިމާުޢަލ1ުުީ
އެންޑުްު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު

ުު /ުުްޕރޮކިއުރުމަންޓް ސެކްޝަންު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު

(3)CSC/2020/01410 13ުުް2020ުއޭްޕރިލ
އެސިސްޓެންޓުްު

ުޑިރެކްޓުަރ

ުޢާއިޝަތުުޔުހ2ުުާ
އެންޑުްު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު

ުސެކްޝަންުްޕރޮކިއުރުމަންޓްު
(3)CSC/2020/01433 23ުުްުޑިރެކްޓުަރ2020ުއޭްޕރިލ

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
 
 

 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު

ުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު
އިންވަކުިު ވަޒީފާު

ުކުރެއްވިުތާރީޚްު
ުވަކިުކުރެއްވިުސަބަބުުުމުވައްޒަފުު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓަުރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު
ްޕރޮކިއުރުމަންޓުްުުުއެންޑް

ުު/ ސެކްޝަންު
ުޔުނިޓްުްޕރޮކިއުރުމަންޓުްު

(2)CSC/2020/00385 
29ު ފެބްރުއަރުީުު

2020ު
މުޙައްމަދުު
 ފަރުޙާންު

ވަޒީފާއިނުްު މުވައްޒަފުު
ވަކިވާނުްު

ުއެދިވަޑައިގެންފައިު
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ޕްރޮކިއުމެންޓުްު
ުއޮފިސަުރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު
ްޕރޮކިއުރުމަންޓުްުއެންޑުްު

ުު/ ސެކްޝަންު
ުޔުނިޓްުުުްޕރޮކިއުރުމަންޓް

(2)CSC/2020/00322 
16ު ފެބްރުއަރުީުު

2020 

މުޙައްމަދުު
ޒަމްުއަޙު

ުهللاޢަބްދު

ވަޒީފާއިނުްު މުވައްޒަފުު
ވަކިވާނުްު

ުއެދިވަޑައިގެންފައިު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓަުރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު
ްޕރޮކިއުރުމަންޓުްުއެންޑުްު

ުު/ ސެކްޝަންު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00260ު
6ު ފެބްރުއަރުީުު

2020ު
ފާޠިމަތުުު
ުޝަޒްލީު

ްޕރޮބޭޝަނުްު
މުވައްޒަފުުު މުއްދަތުގައިު

ވަކިވާނުްުވަ ޒީފާއިންު
އެދިވަޑައިގެންފައުިު

ސިވިލުްު ދިވެހިު ވާތީ،ު
ގަވާއިދުުު ސަރވިސްގެު

ވަނ102ުުުަުގ2014ުުުުެ
ގުެު )ހ(ު މާއްދާގެު

ުދަށުންު
ޕްރޮކިއުމެންޓުްު

ުއޮފިސަުރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު

ްޕރޮކިއުރުމަންޓުްުއެންޑުްު
ުު/ ސެކްޝަންު

ުޔުނިޓްުމަންޓުްުްޕރޮކިއުރު

(2)CSC/2020/00916 7ު ޑިސެމްބަރުުުު
2020ު

ބްުސަރު
ުهللاޢަބްދު

ވަޒީފާއިނުްު މުވައްޒަފުު
ވަކިވާނުްު

ުއެދިވަޑައިގެންފައިު

 
ު
ު
ު
ު

   ފަހުމުނާމާުއެއްބަސްވުންތަކާއިު/ުު 3.6
މުއްދަު

ުތުު
އެއްބަސްވުމުގަު

އުިު
ސޮއިކުރެވުނުުު

ުތާރީޚްު

އެއްބަސްވުމުގުެު
 ޖުމްލަުއަގުު

މަސައްކަތުްު
ުފަރާތްުކުރުާު

ުތަފްސީލްު އެއްބަސްވުންުނަމްބަރުު # 

28ު
 ދުވަސްު

2020ު
 20ުޖަނަވަރީ

                                  
203,516.52  

ދިވެހިރާއްޖޭގުެު
 ގުޅުންު

(AGR)473-
AP/PRIV/2020/6ު

ުުއައި ީޕު.ނެޓްވޯރކްުއަދި
 އިމުކުރުންުޤާސިސްޓަމްު

1ު

12ު
 ދުވަސްު

މާރިޗ2020ުުުުު
5 

                                  
112,360.00  

473/PRIV/2019/02ު(AGR) އައިސްމައިލްު އުންޓަރުުޝަންުކަރިސެްޕ
 މަރާމާތުކުރުންު

2ު

20ު
 ދުވަސްު

މާރިޗ2020ުުުުު
11 

                                  
305,051.04  

473/PRIV/2019/03ު(AGR) މެކްސްކޮމްު 3ު ސަރވަރުގާއިމުކުރުންު

1ު
 އަހަރުު

2020ު
 30އޮގްސްޓްު

                                    
89,040.00  

-473(AGR) އެސްޓޮނިޝްު
AP/PRIV/2020/05ު

އިމާރާތުްު މިނިސްޓްރީގެު
 ފޮޅާސާފުކުރުންު

4ު

1ު
 އަހަރުު

2020ު
 30އޮގަސްޓްު

                                  
267,120.00  

-473(AGR)  ސަންރައިޒް
AP/PRIV/2020/04       ު

ސެކިއުރިޓުީުުމިނިސްޓްސީ
 ބެލެހެއްޓުންު

5ު

 
 
ު
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 ރާއްޖޭެގުެއކިުއަތޮޅުތަކަށްުކުރިުދަތުރުތައްު 3.7
ރަސްމީުދަތުރުުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ުމިއީުއަތޮޅުތަކުގ04ުުުެުވަނަުއަހަރުގެުޑިސެމްބަރުގެުނިޔަލަށްުމިނިސްޓްރީގެުފަރާތުނ2020ުުުްު

ދަތުރުފުޅުތަކެކެވެ.ުުމުިު އާސާރީުތަންތަންުބައްލަވާލެއްވުމަށްުކުރެވިފައިވާު ބައްދަލުކޮށް،ުއެުރަށްރަށުގެު ކައުންސިލާު ރަށްރަށުގެު
ުޚަރަދުުުނިމިުުދަތުރުފުޅުތަކަކީ ުބަޖެޓުން ުކޮށްފައިވާސްޓްރީގެ ުރަސްމީުދަތުރުތަކުގުެުުުވެ.ދަތުރުތަކެުުުކޮށްގެން ުޙަވާލާދެވުނު ުމިވަނީ ތިރީގައި
 ހުލާސާއެކެވެ.ުު

 
ުގދުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒުގައިުޭބއްވިުޚާއްސަުއެސެމްްބލީުޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށްުކުރިުދަތުރުުު 3.7.1

ުު ރާސީުއައުުއަހަރުުފެށުމުގެުގޮތުންުގދުއަތޮޅުުތަޢުލީމީުމަރުކަޒުގައިުބޭއްވިުޚާއްސަުދިުުވަނަުއަހަރުގ2020ުުުެމިުދަތުރަކީ
އަށްުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނުުކުރިުދަތުރެކެވެ.ުުމިއީުސަރުކާރުނ12ުުުްުނ11ުުުްުޖަނަވަރ2020ުުުީުއެސެމްބްލީުޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށުްު

ވަނަުއަހަރުގެުކިޔެވުމަށްުމަރުހަބ2020ުުުާުޖުމްހޫރިއްޔާގެުއިސްނެންގެވުމާއެކު،ުުލްސުތަޢުލީމަށްުދެއްވާުޙާއްޞަުުއިސްކަމުގެުތެރެއިންުރައީ
އިސްވެރިއެއް ސަރުކާރުގެު އެސެމްބްލީގައިު ސްކޫލްގެު އެއްު އަތޮޅަކުންވެސްު ކޮންމެު ގޮތުން،ު ދެއްވުމުގެު ހިތްވަރުު ދަރިވަރުންނަށްު ުކިޔައި،ު

ތަޢުލީމީުމަރުކަޒުގެުސްކޫލްުއެސެމްބްލީގައިުމިނިސްޓަރުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްކުރުިުުުޅުބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަންުހަމަޖެހިފައިވާތީ،ުގދުއަތޮ
ުު.އެވެއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުމެންބަރުންނާއިުގދ.ުތިނަދޫުރަށުުކައުންސިލްުމެންބަރުންނާުބައްދަލުކުރިުުު.ދަތުރެކެވެ.ުމިުދަތުރުފުޅުގައިުގދ

ު

ުދަތުރުގެުބައިވެރިނުްު

ު

ުށްުކުރިުދަތުރުފަންނުވެރިކަމާއިުސަގާފަތްުދެނެގަތުމަދ.ުރިނުބދޫއަށްުދިވެހިންގެު 3.7.2
އަށްުސަޤާފީުފަތުރުވެރިކަންުރިނބުދޫއަށްުތަޢާރަފްުކުރުމުގެުގޮތުނ18ުުުްުނ7ުުުުްވަނަުއަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހ2020ުުުުުމިދަތުރަކީުުުުުުުު

ުގުޅިގެން ުކޮމިއުނިޓީއާ ުއާރޓް ުމޯލްޑިވްސް ުމަތިން، ުއިސްނެންގެވުމުގެ ުކައުންސިލްގެ ު"ކަލްޗަުރިނބުދޫ ުކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަލްުސްޓްރީޓުްުުއެރަށުގައި
ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި،ުމިުމަސައްކަތުގައިުޝާމިލުވާުފަރާތްތަކަށްުހިތްވަރުދެއްވުމަށާއި،ުރިނބުދޫުކައުންސިލާުބައްދަލުުުުުއާޓް"ުގެުކުރެހުންތައް

ުު.އެވެރާކުރިކާުބައްދަލުކޮށްުދާއިރާއާގުޅޭުމަޝްވަމިުދަތުރުގައިުކައުންސިލްތަު .ކުރެއްވުމަށްުކުރެވުނުުރަސްމީުދަތުރުފުޅެކެވެ

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުމްނާުމައުމޫންުއަލްފާޟިލާުޔ1ުު ުކަލްޗަރ

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙުމަދ2ުުު ުކަލްޗަރ
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ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުހެރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުްު ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއޮފުްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ2ުުްު ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް،

ުހެރިޓޭޖްުުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރުުުދުުނާޒިމްމުޙައްމ3ުަ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުޙުސައިންުއަލީުމަނިކ4ުުްު

ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުއާމިރްުއަޙްމަދ5ުު

ުހެރިޓޭޖްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުުނުްުޙުސައިންުމުޢ6ުާ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

 

ުއައްޑޫުސިޓީއަށްުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުހާލަތުުދެނެގަތުމަށްުކުރިުދަތުރު 3.7.3
ގައިުހިމެނޭުބިނާތަކާއުިުއަށްުއައްޑޫުސިޓީގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުތެރ9ުުުޭނ6ުުުުްވަނަުއަހަރުގެުފެބުރުވަރީުމަހ2020ުުުުުމިދަތުރަކީުުު

ށްުއައްޑޫުގެުތަރިކަތައްުރައްކާތެރިކުރުމަށާއިުފަންނުވެރިކަނުްުސަރަހައްދުތަކުގެުހާލަތުުދެނެގަތުމާއި،ުއައްޑޫުސިޓީުކައުންސިލާުބައްދަލުކޮ
ޑޫއަށްުދިނުމަށާއި،ުމިހާރުވެސުްުކުރުމަށްުކުރެވެންުހުރިުކަންކަންުދެނެގަތުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގައިުހިމެނޭުޚިދުމަތްތައްުއައްތަރައްޤީު

ރުާުންކަންުދެނެގަތުމާއި،ުއަދިުއައްޑޫުސިޓީގެުފަންނުވެރިުމަސައްކަތްތައްުކުުލިބެންހުރިުޚިދުމަތްތައްުުއިތުރަށްުފުޅާކުރުމަށްުކުރެވެންުހުރިުކަ
އެއްބާރުލުން މިނިސްޓްރީންު އަޑުއަހައި،ު އިހްސާސްތައްު ފަރާތްތަކުގެު އެު ބައްދަލުކޮށް،ު ކުރުިުުުފަރާތްތަކާު ދެނެގަތުމަށްު ހުރިގޮތްތައްު ދެވޭންު

ޒިޔާރަތްކޮށްު ތަންތަނަށްު އާސާރީު މިދަތުރުގައިު ނަގައިުުދަތުރެކެވެ.ު ފޮޓޯު ތަންތަނުގެު އެު ދެނެގަނެ،ު ހާލަތުު ުތަނުގެު ކައުންސިލްތަު، ކުާުރަށުު
ުކުރިއެވެ.ބައްދަލުކޮށްުުމަޝްވަރާތައުްު

 

ު

ު
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ުދަތުރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއެންޑުްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުހެރިޓޭޖްމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަޙްމަދުުމުޙްސިނ4ުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުއާޓްސް،ުުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުވަލީދާުވަލީދ5ުުު ުއޮފް ުހެރިޓޭޖްމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ

ުހެރިޓޭުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ6ުުު ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުޖްމިނިސްޓްރީ

ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދ7ުުު

ުއޮފުްުުދިވެހިުބަހުގެުއެކަޑަމީގެުރައީސްުުއަޝްރަފްުއަލ8ުުީ ުހެރިޓޭޖްމިނިސްޓްރީ ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް،

ުހެރިުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުުު،މެނޭޖަރުއަޙްމަދުުހާޝިމ9ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުޓޭޖްމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުރިސާޗްުއެނަލިސްޓްުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ10ުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުހެރިޓޭޖްުއެސިސްޓެންޓްުޕާސަނަލްުުޢަލީުފަޞީލ11ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ

ުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރުުުބައްރަތުުޙަސަނ12ުުް

ުއެންޑުްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުހަނީފ13ުުް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުހެރިޓޭޖްމިނިސްޓްރީ

ުުސެކިއުރިޓުީުުޔޫސުފްުނޫރ14ުުީ

ު

ުނިވަރސިޓީުއޮފްުމިއުނިކްގެުއިޖުތިމާޢީުއަދިުސަގާފީުއެންތުރޮޕޮލޮޖީގެުޕްރޮފެސަރުުޑރ.ުފްރޭންކްުހައިޑަމަންޔު 3.7.4
 އާއެކުުރިސާޗްުއެނަލިސްޓްުމުޙައްމަދުުނާޖިޙް،ުކުރެއްވިުދަތުރު

ފެބްރުއަރީގައިުޔުނިވަރސިޓީުއޮފްުމިއުނިކްގެުއިޖުތިމާޢީުއަދިުސަގާފީުއެންތުރޮޮޕލޮޖީގ23ުުެުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެމިުދަތުރަކީ،ު
އްމަދުުނާޖިޙް،ުނިލަންދެުއަތޮޅުުދެކުނުުބުރިއަށްުކުރެއްވުިުްޕރޮފެސަރުުޑރ.ުފްރޭންކްުހައިޑަމަންުއާއެކުުމިނިސްޓްރީގެުރިސާޗްުއެނަލިސްޓްުމުޙަ

ުދަތުރެކެވެ.ުު
ު

 ދަތުރުގެުބައިވެރިނުްު

ުއިދާރާުުުު،އޮފީސްުުމަޤާމްުުނަންުު#
1ު
ު

ުމުޙައްމަދުުނާޖިޙް
ު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާޗްުއެނަލިސްޓްު

 
ު

 ބައްދަލުވުންތައްު 3.8
 ލުވުންުކޮމިޓީގެުަބއްދައެގްޒެކެޓިވްު 3.8.1

ވަނަުއަހަރުުގައިުއެގްޒެކެޓިވ2019ުުުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގެުސިޔާސީުބޭފުޅުންުހިމަނައިގެންު،
ބާއްވަންުފެށުނެވެ.ކުކޮމިޓީުއެު ުުުުލަވާލައިުބައްދަލުވުންު 2020ުުުުއަދި 1ުުުުޖެނުއަރީ ޑިސެންބަރު 31ުުންު ނުްުބައްދަލުވ8ުުުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލަ
ުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުުވީުމިުކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެުުބޭއްވިއެވެ.

ު
ު
ު
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ު
ުގެުނިޔަލަށްުއެގްޒެކެޓިވްުކޮމިޓީުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުުުޖެނުއަރ2020ުުުީު
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް
ުރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުޖަމީލްهللاުއަޙްމަދ6ުު
ުރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަުުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ7ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރ،ުކޮމިއުނިކޭޝަންުުއިސްމާޢީލްުނާޢިލްުނަޝީދ8ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސީނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރުޙުސައިންުއަލިުމަނިކ9ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުޑިރެކްޓުަރގްޒެކެޓިވްސީނިއަރުުއެުމުޙައްމަދުުނާޒިމް 10
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސީނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރުމުނާޒްهللاުއަބްދ11ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ12ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުއަޙްމަދުުޢަލ13ުުާު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުޝަމްޢޫންުޖަލީލ14ުުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުޙާޝިމ15ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުހައުލަތުުމާޙިރ16ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުއަހްމަދުުރިޝްވާނ17ުުް
ުލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްނަުނޭޝަުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ18ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޕާސަނަލްުއެސިސްޓަންޓްުުޢަލީުފަޞީލ19ުުްު

ު

 މެނޭޖްމަންޓްުުޓީމުުަބއްދަލުވުންުސީނިއަރު 3.8.2
02ުުސްވެރިންުހިމަނައިގެން،ުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގެުސިޔާސީުބޭފުޅުންނާއިުއިދާރާތަކުގެުއި

31ުުންުޑިސެންބަރ1ުުުުުޖެނުއަރ2020ުުުީުވާލާފައެވެ.ުއަދުިުކުލަގައިުސީނިއަރުމެނޭޖުމަންޓުުޓީމުު)އެސް.އެމް.ޓީ(ުކޮމިޓީުއ2019ުުެޖަނަވަރުީު
ުވެ.ުުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނެބެލެހެއްޓެވީު.ުމިުކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުުއެވެބައްދަލުވުންުބޭއްވ12ުިގެުނިޔަލަށްުޖުމްލަު

ު
ުގެުނިޔަލަށްުސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުޓީމުގެުމެންބަރުނ31ުްންުޑިސެންބަރ1ުުުުުޖެނުއަރ2020ުުުީު
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު
ުޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު،ުކަލްއާޓްސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގެުނާއިބުުުޖަމީލްهللاުއަޙްމަދ6ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޕާމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ7ުުު
ުފްުޤައުމީުއަރުޝީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރ8ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރ،ުކޮމިއުނިކޭޝަންުުއިސްމާޢީލްުނާޢިލްުނަޝީދ9ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސިނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓުަރުޙުސައިންުއަލިުމަނިކ10ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރެކްޓުަރސިނިއަރުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިުމުޙައްމަދުުނާޒިމް 11
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުްުުއެސިސްޓަންޓްުުޑިރެކްޓަުރުމުނާޒްهللاުއަބްދ12ުު
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ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއެނަލިސްޓުުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ13ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުލިސްޓުުރިސާރޗްުއެނަުއަޙްމަދުުޢަލ14ުުާު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުޝަމްޢޫންުޖަލީލ15ުުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުޙާޝިމ16ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުޙިރުުތުުމާހައުލ17ުަ
ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ18ުް
ުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުުޕާސަނަލްުއެސިސްޓަންޓްުުޢަލީުފަޞީލ19ުުްު
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުރައީސްުުއަލީުއަޝަރަފ20ުް
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުރާފިއާުޢަބްދުލްޤާދިރ21ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ22ުުު
ުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ23ުުާ
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުނަސީމާުއަހުމަދ24ުުު
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމަހާސިންުއަހުމަދުުދީދ25ުުީ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ26ުުާ
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުއިމާދ28ުުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުްުުސިސްޓަންޓްުުޑިރެކްޓަުރއެުމަހުދީުއަޙުމަދ29ުުުު
ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުުއެސިސްޓަންޓްުުޑިރެކްޓަުރުهللاޢައިޝަތުުއަބްދ30ުު

ު

ުޑިވެލޮޕްމަންޓްު)އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ(ުކޮމިޓީހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްު 3.8.3
2014ުުލާދެއްވާުސިވިލްުސަރވިސްގެުޤަވާޢިދުުުވަނަުމާއްދާއަށްުޙަވ9ުުުާސަރވިސްުޤާނޫނު(ުުުު)ދިވެހިުސިވިލ2007ުުުްު/05ޤާނޫނުުނަންބަރުުު

ުއާޓްސ36ުުްގުެު ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުހުރިހުާުުުު،ވަނަ ުދާއިރާގެ ުމިނިސްޓްރީގެ ުހެރިޓޭޖްގައި ުއެންޑް ުމުއައްސަސާތައްކަލްޗަރ
ު)އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ(ުކޮމިޓީުވަނީުއެލަވާލާފައެވެ.ުުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުުގައިުހިޔުމަންުރިސޯސ2019ުުްމެއ14ުުުިުުުު،ހިމަނައިގެން

ުުއަދިުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުއިދާރާތަކުު ުުުު 2020ގެުމުވައްޒަފުންނަށްުއައިސްފައިވާުއުނިއިތުރާުގުޅިގެން ުުގ1ުުުެމާރިޗް
2020ުު.ުއަދިުުއެވެށްުވަނީުބަދަލުގެނަގެު)ށ(ުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުމިުކޮމިޓިއަވަނަުމާއްދ41ުުުާސިވިލްުސައވިސްުޤަވަޢިދުގެުުުުު،ނިޔަލަށް

ުު 1ުުުުޖެނުއަރީ ޑިސެންބަރު ުުުުގ31ުުެންު ރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެުއެވެބޭއްވިުުބައްދަލުވުނ21ުުްނިޔަލަށްުޖުމްލަ މިނިސްޓްރީގުެުުުވީ.ުމިުކޮމިޓީގެު
ުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދެވެު.

ު

ު.އެމް.ޑީުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންުއެޗް.ުއާރްުގެުނިޔަލަށ31ުްުންުޑިސެންބަރ1ުުުުުއަރުީުނުުޖ2020ުުުެ

ުހިމެނޭުޕެނަލްުުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
1ުުު ޙަމީދުުުއަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫންު

ު)ޗެއަރު(
ކަލްޗަރުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު
ު

ކަލްޗަރުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކްޓަރުޖެނެރަލްުރެޑިުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދުު 2
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްު

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްުުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ3ުުު
ުެޕނަލްުުޔަންސްކޮމްްޕލަުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ4ުުާ
މަހާސިނ5ުުްު އަލްފާޟިލާު

ުމުޙައްމަދުުދީދީު
ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއިމާދުު 6
އަޙުމަދުުު 7 އުމަރުު އަލްފާޟިލްު

ުޙުސައިން
ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްުުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޑިރެކްޓުަރ

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ8ުުު
ުހެރިޓޭޖްުއެންޑްު

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްު
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ު

 
 

ުޒިންމާދާރުވެރިންގެުަބއްދަލުވުންު 3.8.4
26ުުުުޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގެުއިދާރާތަކުގެުއިސްވެރިންުހިމަނައިގެން،ުު،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް ގައ2019ުުުިުމާރިޗު

ުު އަދި އެކުލަވާލާފައެވެ.ު ވަނީު ކޮމިޓީު ު )ޒެޑް.ވީ(ު 2020ުުުުޒިންމާދާރުވެރިންު 1ުުުުޖެނުއަރީ ޑިސެންބަރު 31ުުުުންު ޖުމްލަ ނިޔަލަށްު 24ުގެު
ހަމަޖެހިފައިވަނީުމިނިސްޓްރީގެުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫނުްުުުމަށްޓުލެހެއްރިޔާސަތުުބެުުމިުކޮމިޓީގެުުއްވިއެވެ.ބޭބައްދަލުވުނުްު

 ުުޙަމީދެވެު.
 ގެުނިޔަލަށްުޒިންމާދާރުވެރިންގެުބައްދަލުވުމުގެުމެންބަރުންު.31ންުޑިސެންބަރ1ުުުުުޖެނުއަރ2020ުުުީު

ު
ު

 ރުންުހުއްޓުވުމުގެުކޮމިޓީުޖިންސީުފުރައްސާރަުކުރުމާއިުގޯނާކު 3.8.5
ވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުު"ޖިންސ17ުުީު)ުޖިންސީުފުރައްސާރަުކުރުމާއިުގޯނާކުރުންުހުއްޓުވުމުގެުޤާނޫނު(ުގ2014/16ުުުެޤާނޫނުުނަންބަރު:ު

ކޮމިޓީ"ުު ހުއްޓުވުމުގެު 18ުުުުފުރައްސާރަުކުރުމާއިުގޯނާކުރުންު ފުރަތަމަުބައްދަލުވ2020ުުުފެބްރުވަރީ ުުގައިުއެކުލަވާލައިު އަދުިުުުބޭއްވިއެވެު.ން
ުުނ2020ުުުޮ 2ުުުުވެންބަރުގެުނިޔަލަށްުޖުމްލަ މިނިސްޓްރީގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުުުވީމިުކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެުުބޭއްވިއެވެ.ބައްދަލުވުން

ުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙުމަދެވެ.ުު
ު
ު

އޮފްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމަޙުދީުއަޙުމަދުު 9 ބިއުރޯު ނޭޝަނަލްު
ުކްލެސިފިކޭޝަންު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓުަރުދަމްުނަސީރުުއަލްފާޟިލްުއ10ުުާ
ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުވަހީދާުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތ11ުުުު
ުފަރުޙާނ12ުުް ުމުޙައްމަދު ރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލް

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު
ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްު

ުޢަބްދު 13 ުޢާއިޝަތު ދިުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުهللاއަލްފާޟިލާ ފޮރު ސެންޓަރު ނޭޝަނަލްު
ުއާޓްސް

ުަޕރސަނަލްުެޕނަލްު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްުުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުހައްމަދުުޒީހާނ14ުުް
ޢ15ުަ ރީޝަމްު ބްދުލުްުއަލްފާޟިލާު

ުރަޝީދުު
ުކޮމްްޕލަޔަންސްުެޕނަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ

ރޫހު އަލްއުސްތާޛ16ުު هللاުއަޙްމަދުު
ުޝިޔާމްު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުލީގަލްުއޮފިސަުރ
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުޓްރެއިނިންގުެޕނަލްު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ު)ޗެއ1ުަ ުޙަމީދު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުރު(އަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫން
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު
ުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުުޖެނެރަލްުޑިރެކްޓަރުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނުާުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުުއަލްފާޟިލާުމަޙާސިންުއަޙްމަދުުދީދ4ުުީ
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ5ުުު

ުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދ6ުު
އޮފުްުޤައުމީުު ބިއުރޯު ނޭޝަނަލްު ު/ އަރުޝީފުު

ުކްލެސިފިކޭޝަންު
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުޒީޙާނ7ުު
ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاޢާއިޝަތުުއަބްދ8ުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙުމަދ9ުުު
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 ގެުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންު.މާއިުގޯނާކުރުންުހުއްޓުވުމުުގެުނިޔަލަށްުޖިންސީުފުރައްސާރަުކުރ19ުުނޮވެންބަރ2020ުުުުުނ18ުުުްުފެބްރުވަރ2020ުުުީު

ު

 ޖެންޑާުއީކްއަލިޓީުކޮމިޓީ 3.8.6
ކަލްޗަރުުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްވަނަުމާއްދާގެުދަށުނ20ުުުުް)ުޖެންޑަރުއީކްއަލިޓީގެުޤާނޫނު(ުގ2016/18ުުުުެޤާނޫނުުނަންބަރު:ުު

2020ުުުުުުު،ހިމަނައިގެންުުމުއައްސަސާތައްރީގެުދާއިރާގެުުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓް 09ުުުުއޮގަސްޓް ުުގައި ކޮމިޓީުވަނުީުޖެންޑަރުއީކްއަލިޓީ
ުުުވާލާފައެވެ.ކުލައެ

 ނިޔަލަށްުޖެންޑަރުއީކްއަލިޓީުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންު.31ުުބަރުުުމްުޑިސ2020ުުުެނ09ުުުްުއޮގަސްޓ2020ުުުްު

ު

 ކޮމެޓީު-އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުސަްބ 3.8.7
ުބާބުުު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތު ުއޮޑިޓް"(16ުުުުދައުލަތުގެ ުއިންޓަރނަލް ުއެކުލަވާލާފައިވ16.03ުުުާުގުެު)"ދައުލަތުގެ ުދަށުން ުގެ ު)ނ( ުމާއްދާގެ ވަނަ
05ުުުުނޮވެންބަރ2020ުުުުުުު،ގައިުމިނިސްޓްރީގެުދާއިރާގެުމުއައްސަސާތައްުހިމަނައިގެންޖްުންޑްުހެރިޓޭމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެ

ުވާލާފައެވެު.ކުލަުވަނީުއެުުކޮމިޓީ-އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުސަބްުުމެންބަރުންުހިމެނޭގޮތަށ3ުުްއަހަރުުދުވަހުގެުމުއްދަތަށ3ުުްއިންުފެށިގެންު
ުު
 މެންބަރުންު.ުުކޮމިޓީގެުު-އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުސަބްުނިޔަލަށ31ުުުްުބަރުުުމްުޑިސ2020ުުުެނ05ުުުްުުުނޮވެމްބަރ2020ުުުު

ު
 ކޮމިޓީޓެކްނިކަލްުއެޑްވައިޒަރީު 3.8.8

ު'ރެިޕޑްުލައިވްލިހުޑްުއެސެސްމަންޓްު އިމްެޕކްޓުްު-މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއާއިުޔޫއެންޑީީޕުމޯލްޑިވްސްުއިންުކުރިއަށްގެންދިޔަ
މިުއެވެ.ުުުވަނީުހަމަޖައްސާފަކޮމިޓީއެއްމެމްބަރުންގެުޓެކްނިކަލްުއެޑްވައިޒަރ17ުުުީުސިސްުއިންުދަުމޯލްޑިވްސް'ުއަށުްުކްރައ19ުުިއޮފްުދަުކޮވިޑް

ުއެސެސްމަންޓުުކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއިންުވަނީުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދީފަުއެވެު.
ުު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދުު)ޗެއަރު(1ު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުމަޙުދީުއަޙުމަދ2ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޒިފުނާުއިބްރާހީމްުތާޛާއަލްއުސ3ުް

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
އެންޑުްުުޑިރެކްޓަރުުުޢާއިޝަތުުޔުހ1ުުާ ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހެރިޓޭޖްު
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުމުޙައްމަދުުފައުޒާންުއަޙްމަދ2ުުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢަލީުއާޞިފ3ުުް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުމުޙައްމަދުގުލައިފ4ުުާ ސީނިއަރު

ުއޮފިސަރ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއިވެންޓްސްުއޮފިސުަރުފާުބަދީޢުުސ5ުަ

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
އެންޑުްުުޑެޕިއުޓިުމިނިސްޓަުރުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ1ުުް ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހެރިޓޭޖްު
އެންޑުްުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ2ުު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހެރިޓޭޖްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުގުލައިފާުމުޙައްމަދ3ުު ސީނިއަރު

ުއޮފިސަރ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު
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ުއިދާރާުުމަގާމުުުުނަންުު#
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީުުއެސިސްޓަންޓްުްޕރޮފެސުަރުޑރ.ުފަޒީލްުނަޖީބ1ުުް
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީުުލެކްޗަރުަރުއަހްމަދުުމުނައްވަރ2ުުު
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީުުއެސިސްޓަންޓްުްޕރޮފެސަރު،ުޑރ.ުއައިމިނަތުުރިޔާޒ3ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޓުަރސްޓޭޓްުމިނިސްުނީޒާުއިމާދ4ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަހްމަދުުއިފްތިޚާރ5ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޮންސަލްޓަންޓްު،ުޝުހާދްުއިބްރާހިމ6ުުް
ުސްޓެޓިސްޓިކްސްުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުުސްޓެޓިސްޓިޝަންުުއައިޝަތުުލައިލ7ުުާ
ުއޮފްުސްޓެޓިސްޓިކްސްުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުުސްޓެޓިސްޓިޝަންުުއައިޝަތުުހަސަނ8ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުުއެންޑްުސްޕޯޓްސްުރެޖިސްޓްރާުއޮފްުއެންޖީއޯސްުުއަހްމަދުުއިރާޝ9ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުސީނިއަރުޮޕލިސީުޑިރެކްޓަުރުމަރިޔަމްުމަނާރަތ10ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުުސީނިއަރުޮޕލިސީުޑިރެކްޓަުރުސަންުމުހައްމަދުުހ11ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުުފައިނޭންޝަލްުކޮންސަލްޓަންޓްުުއައިޝަތުުވަފ12ުުާ
ުބިސްނަސްުސެންޓަރުކޯަޕރޭޝަންުުމެނޭޖިންގުޑިރެކްޓުަރުފަޒްލީނާުފާކިރ13ުުު
ުރިޓޭޖްުސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޝަޒްލީންުއަހްމަދ14ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޝަރީޒްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަުރުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުއައިމިނަތުުލުބާނ15ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިޝަރީޒްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަުރުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުހުސައިންުފައިސަލ16ުުް
ުސްުުމޯލްޑިވްޔޫއެންޑީީޕުއައިޖީީޕުކޯޑިނޭޓަުރުޒީނަތުުޝާކިރ17ުުު
 

ުަބއްދަލުވުންުިބޑްުކޮމިޓީު 3.8.9
ގައިުބިޑްުުކޮމިޓ2020ުުީުޖެނުއަރ21ުުީ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގައިުއިދާރާތަކުގެުމުވައްޒަފުންުހިމަނައިގެން

،ުމިުކޮމެޓީގެުމެމްބަރުންގެުގޮތުގައުިުގެުނިޔަލަށްވަނަުއަހަރުގެުޖެނުއަރީންުމާރިޗ2020ުުުއަދުިުުުުބޭއްވިއެވެު.އެކުލަވާލައިުފުރަތަމަުބައްދަލުވުނުްު
ުު 8ުުުުލިސްޓުކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ުުމެމްބަރުންނެވެ.ުމެމްބަރުންނާއެކުުބިޑްު ވެ.ުއަދިުމިކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުުއެުބައްދަލުވުންުބޭއްވ5ުުިޖުމުލަ

ު މަދުުނާޒިމެވެ.މުޙައްުސިލްއަލްފާ،ުބެލެހެއްޓެވީުދިވެހިުބަހުގެުއެކެޑަމީގެުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު

ު
ތިރީގައިވާުމިުކޮމެޓީ ގެނެުުއަށްު ުުސްގޮތަށްުބަދަލުު ތިޤަުފައިވަނީުމާލިއްޔަތު 7ުުުުުުބެވޭނީުވައިދުގައިުގިނަވެގެންު ކުރިނުްުުުވުމުންކަމަށްުމެމްބަރުން

ުު ހާޒިރީއަށް މެމްބަރުގެު ތިބިު މުރާޖާކުރިކޮމެޓީގެު އަލުންު ކޮމެޓީު 2020ުުުުުުކޮމެޓީއަށްުގެނައިުބަދަލާއެކުު،ުުއެވެު.ބަލައިުބިޑުު ނ22ުުުްުޖުލައި

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ1ުް ސީނިއަރު

ުއޮފިސަރ
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދިުއާރޓްސްުޑެިޕޔުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއައިމިނަތުުއުއްމުުކުލްސޫމ2ުް
އޮމިނިސްުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ3ުް އެންޑްުޓްރީު ކަލްޗަރު އާރޓްސްު ފްު

ުހެރިޓޭޖްު
ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުުއެސިސްޓެންޓްުޑީރެކްޓުަރުމަހްދީުއަހްމަދ4ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާުކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓެންޓްުޑީރެކްޓުަރުފާޠިމަތުުވަޙީދ5ުުާ
ުއެކެޑަމީުދިވެހިުބަހުގެުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުާރުޝަހުމާުއަލ6ުުީ
7ު

ުهللاބަދުރުއްނިސާުއަބްދުލް
އެންޑްުުު -ޑިރެކްޓާރ ކަލެކްޝަންު

ުސާރވިސްުސެކްޝަންު
ުނޭޝަނަލްުލައިބްރެރީު

ުނޭޝަނަލްުސެންޓާރުފޯރުދިުއާރޓްސްުކިއުރޭޓާުރުއަހުމަދުުނައީމ8ުް
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ނިއަރުުޓެވީުދިވެހިުބަހުގެުއެކެޑަމީގެުސީއަދިުމިކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްުުބޭއްވިއެވެ.ުުބައްދަލުވުނ21ުުްނިޔަލަށްުޖުމުލ31ުުުުަޑިސެމްބަރުުު
ު މުޙައްމަދުުނާޒިމެވެު.ުުއަލްފާސިލްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު

ު
ުބިޑުުކޮމެޓީންުނިންމިފައިވާުމަޝްރޫއުތައްު 3.8.9.1

ުމަޝްރޫއުތައްުު#
މިެއްލތްައުުނިލިބުޮއފްީސުުުުުބްނިމންިސްޓީރެގުެމިއްލުްސޯޓރްޭޖުަމުރަކޒިާއުއްެއޮކްށުޝަެއރުުކރުަމްނާދީތުްސޯޓރްޭޖުުފުރުމެގުަސަބ1ު

ައަހުރުދަވަހްށުަހދިައ1ުުުޔަޫސރައްށ50ުުޖޫީސްޓުުައްނިލިމެޓްޑުމިެއްލުްސޯޓރްޭޖުްސޕްޭސުެސަޓްޕުުު  މަަސްއަކަތްށުަދިތވުަމްނާދީތ
ުުކުރްނަބަދުލ

ުާޤއްިމުކުރންުޯވްކުައިދުޯފްނލިައްނުއުެޅމިާއުީޕ.ޭއ.ީބ.ެއްކްސުިސްސޓަމެއުްުިމންިސްޓީރެގުެނުޓ2ު
ުރުޯހުދންުރުައިދުިއުތުރުައިއީޓުާހްޑވަެއންިސްޓީރައްށުޭބުންނާވުާސަވިމ3ު
ުުދްނއްެއޮގަތްށުިމންިސްޓީރެގުރެިސްޕަޝްނުެހިމންިސްޓީރްނުޭދުމުައޫލާމތާއ4ުުިު
ުެޖުހންުުުިމންިސްޓީރްނުޭދުމުައޫލާމތިާއުއްެއޮގަތްށުާދުރލްއާާސުރުިބްލިޑްންގުުގރުައްންޑުުފޯލރގިައުައްލިމނަިއްމުާޕިޓަޝްނ5ު
ުކުރުންުުުދިވެހިުބަހުގެުއެކަޑަމީގެުފުރާޅުުމަރާމާތ6ުު
ުތައްޔާރުުކުރުންު ހެދުމަށްޓަކައިުއެތަނުގެުކޮންސެްޕޓްުޑިޒައިންުގދ.ވާދޫގައިުލައިބްރަރީއެއ7ުުް
ތުގެުސެކިއުރިޓުީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުހިންގާުމިއުޒިއަމްުބިލްޑިންގްުއޭުބުލޮކްުއިމާރާތާއިުކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީުއިމާރ8ުާ

ުބަލެހެއްޓުންު
ުމަރާމާތްކޮށްުބެލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތްުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެުއިމާރާތްުއޭސ9ުުީ
ުދުންުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުތަރައްޤީުކުރުމަށްުބޭނުންވާުކޮންސެްޕޓްުހ10ުުެ
ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގައިުފިހާރައެއްުހެދުންުަސާގީފުަތިރަކުރްައާކެތިރުކާރުޤައީުމުަމުރަކުޒްނުޭދުަމުޢޫލާމތިާއުެއްއޮގަތށ11ުުްު
ުރްައާކެތިރުކާރުޤައީުމުަމުރަކުޒެގުއީޭސތްައުަސރވްިސުުކުރްނަސާގީފުަތިރކ12ުުަު
ުުދިނުންުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގައިުހުރިުފޮތްތަކުގެުހާލަތުުބަލައި،ުފަންގަސްުއަދިުފަނިުނައްތާލުމަށްޓަކައިުފޮތްތަކަށްުުޓްރީޓްމަންޓ13ުް
ުކަޑަމީގެުފުރާޅުުޓިނުުބަދަލުކުރުންުހުގެުއެދިވެހިުބ14ުަ
ުއިންސްޓޯލްކޮށްުދިނުމަށްުވެވިފައިވާުއެއްބަސްވުމަށްުއިސްލާހުުގެނައުންުވަރުގަތުމާއިުސާުގެުމިނިސްޓްރ15ުީ
ުންުަވރުައްޕްގޭރްޑުުކުރަސާޤީފުަތިރަކުރްައާކެތިރުކާރުޤައީުމުަމުރަކުޒްނުިމާހުރުޭބުންނުުކާރުާސ16ު
ުހެއްޓުންުނިކަހައިުފޮޅާުސާފުކޮށްުބަލެހަރުުދުވަހަށްުކުުއ1ުަދާރުލްއާސާރ17ުުު
ުުުލެހެއްޓުންކުނިކަހައިުފޮޅާުސާފުކޮށްުބެުއަހަރުުދުވަހަށ1ުްކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުހިމެނޭުސަރަހައްދ18ުުު
ުންުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީުއިމާރާތުގެުސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓ19ުުު
ުްނުރޤައީުމުުކުތުބާޚާނެގުެއާއޯކްނުަމާރާމުތުުކ20ު
ުަހުރުކުރްނާދުރލްއާާސުރެގުފްަސްޓުްފޯލެގުމުިއިޒއްަމުޭއިރާޔެގުުކަޑޮދުރަތުކގިައުިމާހުރުުހިރުަފުރާދުންައާޓުައުއުަފުރދ21ުުާު
 ންުއެން.ސީ.އޭގެުފޮޅާސާފުކުރުމުގެުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތުުއިތުރުކުރ22ުު
ުގޮތަށްުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގައިުފިހާރައެއްުހެދުންުމާތާއިުއެއްސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދޭުމަޢުލ23ުޫ

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ1ުް ސީނިއަރު

ުއޮފިސަރ
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީު

ުޤައުމީުކުތުބުހާނާުުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުރީޝަމްުރަޝީދ2ުުު
އެންޑުްުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ3ުް ކަލްޗަރު އާރޓްސްު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހެރިޓޭޖްު
ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުުއެސިސްޓެންޓްުޑީރެކްޓުަރުމަހްދީުއަހްމަދ4ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާުކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓެންޓްުޑީރެކްޓުަރުފާޠިމަތުުވަޙީދ5ުުާ
ުނޭޝަނަލްުއާކައިވްސްުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޒީނިއާުފާތުމަތ6ުުު
ުނޭޝަނަލްުސެންޓާރުފޯރުދިުއާރޓްސްުކިއުރޭޓާުރުއަހުމަދުުނައީމ7ުް
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ުރުންުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދޭުމައުލޫމާތާއިުއެއްގޮތަށްުހއ.ުއުތީމުުކަނދުވަލުުމިސްކިތުުވެވުުހިޔާކ24ުު
ުުކުރުންއެންސީއޭގެުއިމާރާތްުފޮޅާސާފ25ުު
26ުުު އެން.ސީ.އޭ އާއި،ު ުުއެން.ސީ.އޭު މެއިންޓެގެ ގެލެރީުސާފުކޮށްު އާރޓްު ނޭޝަނަލްު އަދިު އޮލިމްަޕސްު ދަށުގައިވާު އިނެސުްުބެލުމުގެު

ުބެލެހެއްޓުންު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދޭުމަޢުލޫމާތާއިުއެއްގޮތަށްުތ.ުކިނބިދޫުމާލޫދުުހަރުގެުމަރާމާތުުކުރުނ27ުުް
ުރުކަޒުންުދޭުމައުލޫމާތާއިުއެއްގޮތަށްުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުުތަރައްޤީުކުރުންުމަުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމ28ުީ
ުތައްޔާރުކުރުންުުފަންނުވެރިންގެުޙައްޤުތައްުރައްކާތެރިކުރުމާއިބެހޭުޤާނޫނުގެުޑްރާފްޓެއ29ުް
ުޗާްޕކުރުންުުުކަވަރސްްޕޓ1000ުްއިުހާރޑްކަވަރުއ100ުާފޮތްތަކެއްުޗާްޕކުރުންުރަހުންނާއިުރަނިންު)އިންގިރޭސި(ުފޮތުގ30ުުެ
ުބޭނުނ31ުް ުތަރައްގީކުރުމަށް ުއެއްގޮތަށްުޤައުމީުދާރުލްއާސާރު ުޒަމާނާއި ުބޭނުންވާތީ ުމިމަރުކަޒުން ުކުރުމަށް ުތަރައްގީ ވުާުޤައުމީުދާރުލްއާސާރު

ުރުންުކޮންސެްޕޓްުތައްޔާރުކުު
ުތައްޔާރުކުރުންުއަދިުވީޑިއޯުޯޕޓްފޯލިއޯއެއްުކިތުގެުފޮޓޯުލެުހުކުރުުމިސްުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުމ32ުުާ
ުކުރުންުުބ.ުކެންދޫުމަޤާމުފުޅުުއިހުުހުރިގޮތަށްުމަރާމާތުކޮށްުމިުބިނާުއިތުރަށްުވަރުގަދަު)ރީއެންފޯސް(ުކުރުމުގެުމަސައްކަތ33ުް
ުކުރުންުކަތްުބ.ކުޑަރިކިލުުބައުުމިސްކިތުުފުރާޅުުމަރާމާތުކޮށްުއަލުންުހިޔާކޮށްދިނުމުގެުމަސައ34ުް
ުވަނަުފަންގިފިލާުގެުއޭސީތައްުމެއިންޓެނެންސްުކުރުނ1ުުުްގްރައުންޑްުފްލޯުއަދުިުުު ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުނ35ުް
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ުސްޓިޓިއުޓްުޕަރފޯމަންސްުއެޕްރައިޒަލްުއެނުއަލްުޓްރެއިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިން 3.9.1

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވިުުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.16ުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުރީނުުްޕރޮގްރާމުތަމްމުިު
ުއެވަނީއެވެ.ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ3ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދު 1
ުގަޑިއިރ3ުުުުުމަސައްކަތުުހަފީޒ2ުުާ
ުގަޑިއިރ3ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުޔުހ3ުުާ
ުގަޑިއިރ3ުުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހ4ުު
ުގަޑިއިރ3ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުއަބްދުއްރަޙީމ5ުުް

ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުމަނަދޫުދާއިރާގެުމެމްބަރ24ުުުފެބްރުއަރ10ު2020ުުީ
ުކޮމިޝަނަރުއޮފްުސްޯޕޓްސ1ުުްމާރިޗ11ު2020ުުު
ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނ11ުުްމާރިޗ12ު2020ުުު
 މިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމުްު 28ޖޫނ13ު2020ުުް
ުދިރާގ29ުުުުޖޫނ14ު2020ުުް
ުއެމް.އެމް.ީޕ.އާރް.ސ06ުުީޖުލައ15ު2020ުުި
ުއާޓްސްުފެސިލިޓީުު-އެމް.ުއެން.ުޔ08ުުޫއޮކްޓޫބަރ16ު2020ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތު،ުސްޯޕޓްސްުއެންޑްުކޮމިޔުނިޓ09ުުީއޮކްޓޫބަރ17ު2020ުުު
ު)ޔޫ.ކޭުއެމްބެސެޑަރުޓުުމޯލްޑިވްސްުުު(ރޮސްލަރުުުންކެރ10ުޮފެބުރުބަރ18ު2020ުުީ
ުސަންޖޭުސުދީރްު)ުއިންޑިއަންުހައިުކޮމިޝަނަރު(5ުއޮކްޓޯބަރ19ު2020ުުު
ުދިވެހިރާއްޖެއިންުއިންޑިއާއަށްުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާުއެމްބެސެޑަުރ7ުއޮކްޓޯބަރ20ު2020ުުު
ުރުއޮފްުބަންގްލަދޭޝުް(އިުކޮމިޝަނަޙަސަންު)ުހަރިއަރުއެޑްމިރަސްުނަޒްމުލ26ުުްނޮވެންބަރ21ު2020ުުު
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ުގަޑިއިރ3ުުުުުއޮފިސަުރލީގަލްުުޒިފުނާުއިބްރާހީމ6ުުް
ުގަޑިއިރ3ުުުުުމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރޑްއެުހަބީބާުއާދަމ7ުުް
ުގަޑިއިރ3ުުުުުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުهللاރުސަބުުއަބުދ8ުު
ުގަޑިއިރ3ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ9ުް
ުގަޑިއިރ3ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ10ުުު
ުގަޑިއިރ3ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ11ުުް
ުގަޑިއިރ3ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުއިފާގަތުުއަޙްމަދ12ުުު
ުގަޑިއިރ3ުުުުުމަސައްކަތުުޝަހީމާުޙުސައިނ13ުުް
ުގަޑިއިރ3ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ14ުުް
ުގަޑިއިރ3ުުުުުމަސައްކަތުުޒުލައިޚ15ުާ
ުުުގަޑިއިރ3ުުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުހަސަންުމުއާޒ16ުު

 

ފޮު 3.9.2 ސެންޓަރު ނޭޝަނަލްު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގު ޓްރިކްސްު އެންޑްު ޓްރިޕްސްު އޮފީސްު މައިކްރޯސޮފްޓްު
ުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީު
ުު މިނިސްޓްރީގެ ްޕރޮގްރާމްގައިު ތަމްރީނުު 10ުުުުމިު ބައިވެރިވެފައެވެ. ވަނީު ުުުުމުވައްޒަފުންު އަންނަނިވުިުބައިވެރިވި ތަފްސީލުު މުވައްޒަފުންގެު

 އެވަނީއެވެު.ުތާވަލުގައި
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ1ުުްުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހު 1
ުދުވަސ1ުުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުއާއިޝަތުުމަލީހ2ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ3ުުު
ުދުވަސ1ުުްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ4ުް
ުދުވަސ1ުުްުުމަސައްކަތުުޒުލައިޚ5ުާ
ުދުވަސ1ުުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުޔުހ6ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުުލީގަލްުއޮފިސަުރުއިބްރާހީމްުޒިފުނ7ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ8ުުް
ުދުވަސ1ުުްުުމަސައްކަތުުޝަހީމާުޙުސައިނ9ުުް
ުދުވަސުްު 1ުމަސައްކަތުުޙަފީޘ10ުުާ
ު

ު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގ1ުުއޮފީސްުދިވެހިު 3.9.3
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

ުއެވަނީއެވެު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ5ުުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ1ުުު
ުދުވަސުްު 5ުލީގަލްުއޮފިސަުރުއިބްރާހީމްުޒިފުނ2ުުާ
ު

 ފައިނޭންޝިއަލްުސްޓޭޓްމެންޓްުޕްރިޕަރޭޝަންުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް 3.9.4
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުބައިވެރިވެފައެވެ.ުުުުމުވައްޒަފުންުވަނ2ުުުީގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ1ުުްުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤްު 1
ުދުވަސްު 1ުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ2ުުް
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ު

ުުއެކެޑަމީަބހުގެުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުދިވެހިަބހުގެދިވެހިު 3.9.5
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.7ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

ުއެވަނީއެވެު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ1ުުްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަބީބާުއާދަމް 1
ުދުވަސ1ުުްުުއްކަތުސަމަުޝަހީމާުޙުސައިނ2ުުް
ުދުވަސ1ުުްުުމަސައްކަތުުޒުލައިޚ3ުާ
ުދުވަސ1ުުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ4ުުު
ުދުވަސ1ުުްުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ5ުުް
ުދުވަސ1ުުްުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ6ުުް
ުދުވަސުްު 1ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ7ުް

ު
ސޭފްޓީުމެޝާރސްުއެންޑްުޑިސްއިންފެކްޝަންުއިންުވޯކްުޕްލޭސްުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލ19ުުުް-ކޮވިޑް 3.9.6

ުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު
ތާވަލުގައުިުުުމުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުުުބައިވެރިވިުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.7ުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

ުއެވަނީއެވެު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުުުޑިރެކްޓަރުުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ2ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓަރުޢާއިޝަތުުޔުހ3ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުސީނިއާުނާފިއާުއަބްދުއްރަޙީމ4ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުމަސައްކަތުުހަފީޒ5ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުމަސައްކަތުުޝަހީމާުހުސައިނ6ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުމަސައްކަތުުޒުލައިޚ7ުާ
ު

އެންގޭޖްޑް 3.9.7 އެމްޕްލޯޔީސްު ޔުއަރު ސިވިލްު  ކީޕިންގު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގު ޕެންޑަމިކް"ު އަު އަމިޑްސްޓްު
ުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވިުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.8ުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުްޕރޮގްރާމުުމިުތަމްރީނުުު
 އެވަނީއެވެު.

ު
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުއަޙްމަދުުޝަޒްލީންު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ2ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުޢާއިޝަތުުޔުހ3ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއާޞިމާުޢަލ4ުުީ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުޢަބްދުލްރަހީމ5ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއާމިނަތުުފަޘީނ6ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއޮފިސަުރުލްލީގަުުޝިޔާމްުهللاުއަޙްމަދުުރޫހ7ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުއިބްރާހީމްުުނިހާމާުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރ8ުު

ު
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ޓު 3.9.8 ޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުއެޑްވާންސިންގު ޕްރޮއެކްޓިވްުމައިންޑްސެޓްުއެޓްުވޯކްުޓްރެއިނިންގު އަު ގެދަރުވިތްު
ުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުފައެވެ.ުުއްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެމުވ18ުުަގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމު
ުއެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަޙްމަދުުުޝަޒުލީންު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ2ުު
ުރުުުގަޑިއ1ުިުޑިރެކްޓުަރުއާއިޝަތުުޔުހ3ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ4ުުީ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުއަބްދުއްރަޙީމ5ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއާމިނަތުުފަޒީނ6ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަބީބާުއާދަމ7ުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުދުުހަރީޞްުޙަނީފްުއްމަމުޙ8ުަ
ުގަޑިއިރ1ުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ9ުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހ10ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުއޮފިސަުރލީގަލްުުޒިފުނާުއިބްރާހީމ11ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުރހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުޝަޒުނާުރަޝީދ12ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ13ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ14ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދ15ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ16ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޢާޛުުޙަސަންުމ17ުު
ުގަޑިއިރުު 1ުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރުهللاރުސަބްުޢަބްދ18ުު
ު

ުވޯކުްު 3.9.9 ުދަ ުއެޓް ުޗެލެންޖެސް ުޕްރިވައިލް ުޓު ުވެލްީބންގ ުއެންޑް ުމައިންޑްފުލްނެސް ުޓްރެއިނިންގުފޯކާސްޓިންގ ޕްލޭސް
ުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުްޕރޮގްރާމުުރީނުުުމިުތަމް
ުއެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުރޫހުުއަޙުމަދު 1
ުގަޑިއިރުުު 1ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ2ުުު

ުމީވާހަކަުދައްކަންުދަސްކޮށްުދިނުންުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުދިވެހިަބހުގެުއެކެޑަ 3.9.10
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވިުުުބައިވެރިވެފައެވެ.މުވައްޒަފުންުވަނ20ުުުީުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމު

 އެވަނީއެވެު.
ު

ުތުުދަުމުއްުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ15ުުްުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދު 1
ުދުވަސ15ުުްުޑިރެކްޓުަރުއާއިޝަތުުޔުހ2ުުާ
ުދުވަސ15ުުްުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ3ުުީ
ުދުވަސ15ުުްުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއަބްދުއްރަޙީމްުނާފިއ4ުުާ
ުދުވަސ15ުުްުރސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުއާމިނަތުުފަޒީނ5ުުާ
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ުދުވަސ15ުުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަބީބާުއާދަމ6ުް
ުދުވަސ15ުުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ7ުުް
ުދުވަސ15ުުްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ8ުް
ުދުވަސ15ުުްުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހ9ުު
ުދުވަސ15ުުްުލީގަލްުއޮފިސަުރުމްުޒިފުނާުއިބްރާހ10ުީ
ުދުވަސ15ުުްުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ11ުުު
ުދުވަސ15ުުްުއޮފިސަުރހިއުމަންުރިސޯސްުުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ12ުު
ުދުވަސ15ުުްުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ13ުުް
ުދުވަސ15ުުްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދ14ުުު
ުދުވަސ15ުުްުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ15ުުް
ުދުވަސ15ުުްުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޙަސަންުމުޢާޛ16ުުު
ުދުވަސ15ުުްުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރުهللاރުސަބްުޢަބްދ17ުު
ުދުވަސ15ުުްުމަސައްކަތުުޙަފީޘ18ުުާ
ުދުވަސ15ުުްުމަސައްކަތުުޒުލައިޚ19ުާ
ުދުވަސްު 15ުމަސައްކަތުުޝަހީމާުޙުސައިނ20ުުް
ު

ުވޯކްުޕްލޭސްުސޭފްޓީުގައިޑްލައިންުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު 3.9.11
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވުިުުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުްޕރޮގްރާމުުމިުތަމްރީނުުު
ުއެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުޑިރެކްޓުަރުޔުހާުުޢާއިޝަތ2ުު

3.9.12 ުު ސަރވިސުްުއުސޫލު ސިވިލްު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގު ގަވާއިދު(ު އެންޑްު ރެކްރޫޓްމެންޓްު ު( ޓްރެއިނިންގު
ުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.ުުމުވައްޒ3ުުަގުެުގައިުމިނިސްޓްރީމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު
ުު.އެވަނީއެވެ
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއ1ުުިުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދު 1
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއ1ުުިުރިސޯސްުއޮފިސަުރުހިއުމަންުރަޝީދުުުޝަޒުނ2ުާ
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއ1ުުިުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ3ުު

 
3.9.13 ުު ޕޮލިސީ ޓްރެއިނިންގުޓްރެއިނިންގު ސަރވިސްު ސިވިލްު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގު އިންޕްލިމެންޓޭޝަންު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިު.ުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވ2ުުެގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

ުއެވަނީއެވެު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ2ުުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދު 1
ުގަޑިއިރ2ުުުުރިސޯސްުއޮފިސަުރުހިއުމަންުރަޝީދުުުޝަޒުނ2ުާ
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ު
ު

ޕްރޮގްރާމް 3.9.14 އޯޑީ(ުޓްރެއިނިންގު ޕޮލިސީުއެންޑްު ،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއުސޫލުުޓްރެއިނިންގު)ު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވުިުުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.3ުުމިނިސްޓްރީގުެުގައުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު
ުއެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިޓ30ުުްރާއިުގަޑިއ1ުިުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދު 1
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއ1ުުިުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ2ުުު

ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރ1ުުާުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ3ުު

 
ސަރވިސުްު 3.9.15 ސިވިލްު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގު އީ.އާރު(ު އެންޑްު )ރެކްރޫޓްމެންޓްު ޓްރެއިނިންގު އުސޫލުު

ުގުއިންސްޓިޓިއުޓްުޓްރެއިނިން
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

ުއެވަނީއެވެު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއ1ުުިުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ1ުުު
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއިު 1ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ2ުު
ު

ުސައިަބރުސެކިއުރިޓީުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު 3.9.16
ތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުފުންގެމުވައްޒަބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.13ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމު

ުއެވަނީއެވެު.
ު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ6ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދު 1
ުގަޑިއިރ6ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ2ުުީ
ުގަޑިއިރ6ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުއަބްދުއްރަޙީމ3ުުް
ުގަޑިއިރ6ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުޒީނާުއާމިނަތުުފ4ުަ
ުގަޑިއިރ6ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަބީބާުއާދަމ5ުް
ުގަޑިއިރ6ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ6ުުް
ުގަޑިއިރ6ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ7ުް
ުގަޑިއިރ6ުުުުުލްުއޮފިސަުރގަުލީުޒިފުނާުއިބްރާހީމ8ުުް
ުގަޑިއިރ6ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ9ުުް
ުގަޑިއިރ6ުުުުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދ10ުުު
ުގަޑިއިރ6ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުތައުފީޤްުނުޒުފ11ުުާ
ުގަޑިއިރ6ުުުުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޙަސަންުމުޢާޛ12ުުު
ުގަޑިއިރ6ުުުުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރުهللاޢަބްދުރުސަބ13ުުް

ު
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ުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު 3.9.17
ވަލުގައުިުމުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާުުުބައިވެރިވިުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.6ުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުްޕރޮގްރާމުުމިުތަމްރީނުުު
ުއެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ5ުުްުުއޮފިސަުރުްޕރޮކިއުމެންޓްުهللاޢަބްދުުރުސަބް 1
ުދުވަސ5ުުްުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ2ުުް
ުދުވަސ5ުުްުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ3ުުް
ުދުވަސ5ުުްުުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުޢަލީުުޢާޞިމ4ުާ
ުދުވަސ5ުުްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުންހުސައިންުމުއ5ުާ
ުދުވަސ6ުުްުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދ6ުުު
ު

ުމެންޓަލްުވެލްބީންުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުުސޮސައިޓީުފޮުހެލްތްު)ޝީ(މެންޓަލްުހެލްތްުއެންޑްު 3.9.18
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުއިވެރިވެފައެވެ.ުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބ19ުުަގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމު

ުއެވަނީއެވެު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސެކްރެޓަރީުުަޕރމަނަންޓްުޙަމީދުުުޝަމްޢޫން 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޝަޒުލީންުއަޙްމަދ2ުުު
ުރުުުގަޑިއ1ުިުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ3ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއާއިޝަތުުޔުހ4ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ5ުުީ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުޢަބްދުއްރަހީމްުނާފިއ6ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއާމިނަތުުފަޒީނ7ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުވްުއޮފިސަުރސްޓްރޭޓިުއެޑްމިނިުޙަބީބާުއާދަމ8ުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ9ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ10ުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހ11ުު
ުުުގަޑިއިރ1ުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޒިފުނާުއިބްރާހީމ12ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ13ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުއާއިޝަތުުމަލީހ14ުުާ
ުގަޑިއިރ1ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ15ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދ16ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުފީޤްުނުޒުފާުތައ17ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޓެކްނީޝަންުކޮމްޕިއުޓަރުުޙަސަންުމުޢާޛ18ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރުهللاރުސަބްުޢަބްދ19ުު

ު

ޕަރފޯމަންސްުއެޕްރައިޒަލްުފޯރުސްޕަވައިޒަރސްުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުު 3.9.19
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.7ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުުުުމި
ުއެވަނީއެވެު.
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ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ2ުުު ުސެކްރެޓަރީުުަޕރމަނަންޓްުޙަމީދުުުޝަމްޢޫން 1
ުގަޑިއިރ2ުުު ުނެރަލްުޑިރެކްޓަރުޖެުޝަޒުލީންުއަޙްމަދ2ުުު
ުގަޑިއިރ2ުުު ުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ3ުު
ުގަޑިއިރ2ުުު ުޑިރެކްޓުަރުއާއިޝަތުުޔުހ4ުުާ
ުގަޑިއިރ2ުުު ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ5ުުީ
ުގަޑިއިރ2ުުު ުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ6ުުް
ުުުގަޑިއިރ2ު ުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހ7ުު

 

ުއެސެންޝިއަލްުސްކިލްސްުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްއެޗް.އާރުު 3.9.20
ުުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވި

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ9ުުު ުރިސޯސްުއޮފިސަުރުހިއުމަންުމަލީހާުމުޙައްމަދުުއާއިޝަތު 1
ުގަޑިއިރ9ުުު ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުރަޝީދުުުޝަޒުނ2ުާ

 

ުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުސްކިލްސް 3.9.21
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވުިުުުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.3ުުމިނިސްޓްރީގުެުުުއިގަމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ6ުުު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުސީނިއަރުނާފިއާުއަބްދުއްރަޙީމްު 1
ުގަޑިއިރ6ުުު ުފިސަުރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮުޙަބީބާުއާދަމ2ުް
 ގަޑިއިރ6ުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ3ުުް

ު

ު
އާއިުގުޅޭުގޮތުންުސަރުކާރުުއޮފީސްތަކުގެުމީޑިއާުއޮފިސަރުންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުާބއްވާުޓްރެއިނިންގ19ުުު-ކޮވިޑް 3.9.22

ު(އޮޕަރޭޝަންުސެންޓަރު)އެޗް.އީ.އޯ.ސީޕްރޮގްރާމް،ުުހެލްތްުއިމްޖެންސީު
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.1ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ6ުުު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުސީނިއަރުޢަބްދުއްރަހީމްުުނާފިއާ 1

 
ހޯލްުުއެންޕްލޯއީ 3.9.23 އޮތޯރިޓީުވިތްު ރެވެނިއުު އިންލެންޑްު މޯލްޑިވްސްު ު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގު ޓެކްސްު ޑިންގު

 )މީރާ(
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ2ުުު ުރިސޯސްުއޮފިސަުރުހިއުމަންުމަލީހާުމުޙައްމަދުުުޢާއިޝަތު 1
ުގަޑިއިރ2ުުު ުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ2ުުް
ު
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ުމެނޭޖްމެންޓްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު 3.9.24
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުއްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.ުުމުވ7ުުަރީގުެުގައިުމިނިސްޓްުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ4ުުްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަޙްމަދުުުޝަޒުލީންު 1
ުދުވަސ4ުުްުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ2ުު
 ދުވަސ4ުުްުުޑިރެކްޓުަރުއާއިޝަތުުޔުހ3ުުާ
 ދުވަސ4ުުްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލީު 4
 ދުވަސ4ުުްުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދު 5
 ދުވަސ4ުުްުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހު 6
 ދުވަސުްު 3ުލީގަލްުއޮފިސަުރުޒިފުނާުއިބްރާހީމްު 7
ު

ުމުވައްޒަފު 3.9.25 ުިބދޭސީ (ު ުޓްރެއިނިންގ ުޓްރެއުސޫލު ުގުޅޭ( ުވަޒީފާތަކާ ުކޮންޓްރެކްޓް ުުސިވިލުްުންގެ ުޕްރޮގްރާމް، އިނިންގ
ުއިންސްޓިޓިއުޓްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.3ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު
 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިޓ30ުުްުގަޑިއިރާއ1ުުިުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދ1ުު
 މިނިޓ30ުުްުގަޑިއިރާއ1ުުިުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދުު 2
ުމިނިޓ30ުުްގަޑިއިރާއިު 1ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދު 3

ު
ޓްރެއި 3.9.26 ވޯކްޕްލޭސްު ފޮު ލެންގްއޭޖްު ުުއިންގްލިޝްު ސަރވިސް ސިވިލްު ު ޕްރޮގްރާމް،ު ޓްރެއިނިންގުނިންގު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ9ުުުުުއޮފިސަުރުލްލީގަުުއިބްރާހީމްުުޒިފުނ1ުާ
 ގަޑިއިރުު 9ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދުު 2
ު

ުސިވިލްުސަރވިސްުގަވާއިދުުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގްރާމް،ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުު 3.9.27
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުުުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.12ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމު

ު.އެވަނީއެވެ
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ3ުުުުުއޮފިސަުރުލީގަލްުޝިޔާމްުهللاުރޫހުުއަޙުމަދު 1
ުގަޑިއިރ3ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރސީނިއަރުުނާފިއާުޢަބްދުއްރަހީމ2ުުް
 ުުގަޑިއިރ3ުުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޙަސަންުމުޢާޛ3ުުު
 ގަޑިއިރ3ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފްު 4
 ގަޑިއިރ3ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަބީބާުއާދަމް 5
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 ގަޑިއިރ3ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުހުސައިންުމުއާން 6
 ގަޑިއިރ3ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލީު 7
ުގަޑިއިރ3ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއްމަދުއާއިޝަތުުމަލީހާުމުޙަ 8
ުގަޑިއިރ3ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދުު 9
ުގަޑިއިރ3ުުުުުއޮފިސަުރްޕރޮކިއުމަންޓްުުުهللاރުސަބުުޢަބްދު 10
ުގަޑިއިރ3ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤްު 11
ުޑިއިރުުުގަ 1ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދުު 12

ު

ުޔުއަރުސެލްފްުހެޕީު)ވެިބނަރ(ުޕްރޮގްރާމް،ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުތިންކް 3.9.28
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.12ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމު

ުއެވަނީއެވެު.
 

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙުމަދުުރޫހ2ުު
 ގަޑިއިރ1ުުުުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުޢަބްދުއްރަހީމ3ުުް
 ގަޑިއިރ1ުުުުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޙަސަންުމުޢާޛުު 4
 ގަޑިއިރ1ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަނީފްުޞްުމުޙައްމަދުުހަރީު 5
 ގަޑިއިރ1ުުުުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙަބީބާުއާދަމް 6
 ގަޑިއިރ1ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމްު 7
ުގަޑިއިރ1ުުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލީު 8
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުޢާއިޝަތުުޔުހާު 9
ުގަޑިއިރ1ުުުުުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުުهللاޢަބްދުުރުސަބު 10
ުގަޑިއިރ1ުުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤްު 11
ުގަޑިއިރުުު 1ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއިފާޤަތުުއަޙުމަދުު 12

މޭޝަންުުޕްރޮގްރާމް،ުުއިންފޮމަޢުލޫމާތުުހޯދާުލިިބގަތުމުގެުޙައްޤުގެުޤާނޫނަށްުއަހުލުވެރިުކުރުވުމާުގުޅޭުސެޝަނުްު 3.9.29
 ގެުއޮފީސްކޮމިޝަނަރު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.3ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު
 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުސީނިއަރުޢަބްދުއްރަޙީމްުނާފިއާ 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޓެކްނީޝަންުުކޮމްޕިއުޓަރުމުޢާޛުުުޙަސަނ2ުް
 ގަޑިއިރުު 1ުއޮފިސަުރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުމުޢާންުޙުސައިނ3ުް

 

ުއެސެންޝިއަލްުއޮފްުސަރވިސްުއެކްސަލެންސްުޕްރޮގްރާމް،ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް 3.9.30
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުނީުބައިވެރިވެފައެވެ.ުުމުވައްޒަފުންުވ2ުުަުުގައިުމިނިސްޓްރީގެުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުުމުިު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ12ުުުުުއޮފިސަުރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއާދަމްުޙަބީބާ 1
ުގަޑިއިރުު 12ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޢާންުޙުސައިނ2ުް

ު
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ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުުސެޝަންުއޮއިންފޮމޭޝަން 3.9.31 ންުޓްރެއިނިންގުނީޓްުއެސެސްމެންޓްުޕްރޮގްރާމް،
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުމުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެފައެވެ.2ުުުުގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު
 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމްުމަޤާުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ2ުުު

 

 ފްރޮންޓްުލައިންުއެލަވަންސްުއާއިުގުޅޭުގޮތުންުާބއްވާުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގެުސެޝަން،ުުހެލްތްުމިނިސްޓްރީ 3.9.32
މުވައްޒަފުންގެުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައުިުބައިވެރިވުިުފައެވެ.ުުއްޒަފުންުވަނީުބައިވެރިވެުމުވ2ުުަގައިުމިނިސްޓްރީގުެުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުު

 އެވަނީއެވެު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއަމްޖަދުުމުޙައްމަދު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒުނާުރަޝީދ2ުުު

 
 ލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނިގުޚަރަދު 3.10

ުޖުމްލަުުސީލްުފްުތަު
9,452,212ުުމުވައްޒަފުންނަށްުހިނގާުޚަރަދުު
351,705ުުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދޭުފައިސާެޕންޝަނާއި،ުމުސްކުޅިކުރައްވާު

135,057ުުދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދުު
239,528.52ުުއޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުު

641,637.89ުުސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުުފީއޮ
ު-ުޚަރަދުުތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރެވޭު

443,748.55ުުމަރާމާތުުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު
452,831.97ުުސަރުކާރުންދޭުއެހީ،ުއިޝްތިރާކާއިުއަދިުސަބްސިޑީޒް

423,589.19ުުދުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަު
ު

ުޚުލާސާުމިނިސްޓްރީގެުަބޖެޓުންުޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށްުދޫކުރިުފައިސާގެު 3.10.1
ހާލާތާއިުގުޅިގެންުމުޅިުސެކްޓަރުގެުބަޖެޓުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއިންުގިނައަދައެއްގެުފައިސާުއުނިކުރުމާއިުގުޅިގެން،19ުުުކޮވިޑްުު

ުުއަންުއަށްލައްކަުރު)އެއްުމިލ1,804,278.15ިސްޓްރީގެުބަޖެޓުންުއިދާރާތަކުގެުބަޖެޓަށުްުއިދާރާތަކަށްުބޭނުންވާުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުމިނި
 ހަތަރުހާސްުދުއިސައްތަުހަތްދިހައަށް(ުރުފިޔާުވަނީުދޫކުރެވިފައެވެ.ުު

 

ުއިންސައްތަުުއަދަދުުުއިދާރާު
ު%1065628.34ު59ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު

ު%196,688.88ު11ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީު
ު%50,000.00ު3ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު

ު%334,868.95ު19ުއާޓްސްނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދިު
ު%14,310.00ު1ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންު

ު%142,781.98ު8ުޤައުމީުއަރުޝީފުު
ު 1,804,278.15ުޖުމްލަު
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ު

ުކައުންސިލްތަކަށްުދީފައިވާުއެހީު 3.10.2
ު

ުޖުމްލަުުތަފްސީލްު
75,000.00ުުދ.ރިނބުދޫުކައުންސިލްުއާރޓްުގެލެރީުހިޔާކުރުމަށްު

 
 
 
 
 
 
 
ު

ުޖުމްލަުުތަފްސީލްު
 350,000.00ުވާުފައިސާުއުނދޯލިުގަތުމަށްުބޭނުންު

 28,800.20ުހޯދާފައިވާުކެމިކަލްުބެހެއްޓުމަށްުދަގަނޑުުއަލަމާރިއެއްުގަތުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާުކަޅުވަކަރުުމިސްކުތުގެުމަސައްކަތަށުްު
 552,348.14ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގެުކަރަންޓްުބިލްތަކަށްުފައިސާުދެއްކުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާ

 114,480.00ުފައިސާކަރަންޓްުބިލްތައްުދެއްކުމަށްުބޭނުންވުާުުުމިސްކިތުގެުމާލޭުހުކުރު

 20,000.00ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުބޭނުންވާުތަރމޯމީޓަރުއަށްުގަތުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާ

 50,000.00ުގދ.ވާދޫުލައިބްރަރީުކޮންސެްޕޓްުހެދުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާ

 2,734.00ުއިވެރިވުމަށްުބޭނުންވާުފައިސުާުޤައުމީުއަރުޝީފުންުއައިސީ.އޭުކޯހުގައިުބަ

16,000.00ުުޤައުމީުއަރުޝީފްގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގެުލެްޕޓޮްޕުގަތުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާ
 1,847.98ުޤައުމީުއަރުޝިފުގެުކުނިުފީުދެއްކުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާު

 122,200.00ުޑިސެމްބަރުމަހުުމުސާރަުދިނުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާު ޤައުމީުއަރުޝިފުގެ

196,688.88ުުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެުއޮފީސްުއިމާރާތުގެުފުރާޅުތައްުމަރާމާތުކުރުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާ

14,310.00ުުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގެުއޮފީސްތެރެއާއިުއޮފީހުގެުތިންުފްލޯުފޮޅާސާފުުކުރުމަށްު

 322,568.95ުމުސާރަުދިނުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުގެުޑިސެމްބަރުމަހުު

 12,300.00ުނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްގެުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއަށްުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމްުގަތުމުގެުފައިސާ

59%

11%

3%

19%

1%
8%

ތަކަށްުފޮނުވިފައިވާުވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީގެުބަޖެޓުންުއިދާރ2020ާ
ފައިސާގެުތަފްޞީލް

ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުު ދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީު

ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޯރުދިުއާޓްސުްު

ނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުު ޤައުމީުއަރުޝީފުު
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ު
ު
ު
ު
 

ު
ު
 
 

ުޖުމްލަުުތަފްސީލްު
19,197,039ުުވަނަުއަހަރުުފާސްކުރިުބަޖެޓ2020ުުުް
4,478,217.79ުުއާއިުގުޅިގެންުއުނިކުރިުފައިސ19ުުުާކޮވިޓުްު

14,718,821.21ުުޖުމްލަުބާކީުބަޖެޓްު

23%

77%

އަށްުއުނިކުރެވުނ19ުުުވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީގެުބަޖެޓުންުކޮވިޑ2020ް
ފައިސާގެުތަފްޞީލް

އާއިުގުޅިގެންުއުނިކުރިުފައިސ19ާކޮވިޓްު ޖުމްލަުބާކީުބަޖެޓް
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 ުުދިެވހިބަހުެގުއެކެޑަމީު .4
ުުު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކެޑަމީއަކީު ުުުުޤާނޫނުދިވެހިބަހުގެު 9/2011ުުނަންބަރު ދަށުން 2011ުުުުގެު ދުވަހ8ުުުުުއޮގަސްޓް ވަނަު

އެކެވެ.ުމަގްސަދަކީުދިވެހިުޤައުމިއްޔަތުގެުއެންމެުމުހިންމުުއެއްުއަސާސްުކަމުގައިވާ،ުއަދިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފެއްދެވިުސަރުކާރުގެުއިދާރާ
ތަރިކަުކަމުގައިވާުދިވެހިބަސްުއަދިުދިވެހިުތާރީޚްުހީނަރުވިޔަނުދީުޙިމާޔަތްުކުރުމާއެކު،ުބަސްުތަރައްޤީކޮށްުކުރިއަރުވައި،ުުުއްއެންމެުއަގުބޮޑުުއެ

5ުުތެރިުކަމާއެކުުވާޞިލުުކޮށްދިނުމެވެ.ުއެކެޑަމީގެުބޯޑުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާުުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުއަމާނަތް
 :ރުންުތިއްބަވައެވެ.ުއެގޮތުންުމިހާރުުތިއްބެވިުމެންބަރުންނަކީުމެންބަ

 

ުވިޝަން/ުތަސަްއވަރުުު 4.1
ރުުުުދަމަހައްޓައިުތަރައްގީުކުރުމާއެކު،ުމިުދާއިރާތަކާުބެހޭުއެންމެުއިތުބާދިވެހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާއިުުތާރީޚާއިުުއަދަބީުތަރިކަުރައްކައުތެރިކޮށް

ުމަޢުލޫމާތުުފަތުރާުޤައުމީުމުއައްސަސާއަށްުވުންހުރިުއަދިުއެންމެުޞައްޙަު
 

ުމިޝަން/ުމުހިންމަތުްު 4.2
ުމުގެުޤާބިލުކަންުހުރިުމުއައްސަސާއަކަށްުހެދުންުދިވެހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާއިުތާރީޚާއިުއަދަބީުތަރިކަުރައްކައުތެރިކޮށް،ުދަމަހައްޓައި،ުތަރައްގީކުރު

ުދިވެހިބަހުެގުއެކެޑެމީެގުމެންޑޭޓް 4.3
ުނަންބަރުުު ުޤާނޫނު ުމަސައްކަތްތަކަކީ، ުޤާނޫނު(ގ2011/9ުުުެުމި ުއިސްކަންދިނުމުގެ ުބަހަށް ުޤައުމީ ުދިވެހިބަހުގ15ުުުެު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމާއްދާއިން ވަނަ

ުތުތަކެވެ.ުުއެކެޑަމީއަށްުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަ
 ދިވެހިބަސްުޙިމާޔަތްކޮށްުތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިުމަސައްކަތްކުރުނުް. •
ުުވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުހިންގުމާއި،ުވިޔަފާރިއާއި،ުތަޢްލީމާއި،ުއެހެނިހެންުއާންމުުމުޢާމަލާތުތަކުގައިުއެންމެުބޮޑަށްުބޭނުންކުރާުބަހަކީުދި •

ުު.ދިވެހިބަސްުކަމުގައިުދަމަހައްޓައިުދިވެހިބަސްުފެތުރުން
ުދުުއެކުލަވާލައިުމިކަންކަންުއާންމުކޮށްުފެތުރުންު.ދިވެހިބަސްުބޭނުންކުރަންޖެހޭުހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތައްުކަނޑައަޅައިުބަހުގެުގަވާއިު •
ބަލައި،ުނުކުރުާު • ގެންދޭތޯު ބަސްުބޭނުންކުރަމުންު އެއްގޮތަށްު ހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތަކާު ދިވެހިބަހުގެުގަވާއިދާއިުބަސްބޭނުންކުރުމުގެު

ުމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުންު.ފަރާތްތަކާ
ުކަމާބެހޭުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކޮށްުއެުކަންކަންުދިރުވައިުއާލާުކުރުންު.ދިވެހިންގެުޘަޤާފަތާއި،ުއާދަކާދައިގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުކަން •
ދެމެހެ • އްޓުމަށްޓަކައުިުދިވެހިބަހާއި،ުތާރީޚާއި،ުޘަޤާފަތާއި،ުތަރިކައާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުޢާންމުކުރުމުގައިުއެުމަޢުލޫމާތުގެުޞައްޙަކަންު

ުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުން.
ފެންވަރުގައި • ޤައުމީު އަދަބިއްޔާތާއި،ުުުުރާއްޖޭގައިު ދިވެހިބަހާއި،ު ތެރެއިންު ދުވަސްތަކުގެު ކަނޑައަޅާު ސަރުކާރުންު ފާހަގަކުރުމަށްު

ުޘަޤާފަތާއި،ުތަރިކައާބެހޭުގޮތުންުފާހަގަކުރަންޖެހޭުދުވަސްތައްުފާހަގަކުރުން.
ުުޝާއިޢުުކުރަމުންގެންދިޔުންު.އްުއެކުލަވާލައިދިވެހިބަސްފޮތްތަ •
ުކާއިުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވައި،ުފަރުމާކޮށް،ުހިންގުންު.ދިވެހިބަހާއި،ުތާރީޚާބެހޭުމަޝްރޫޢުތަު •
ުދިވެހިބަހާއި،ުތާރީޚާބެހޭުޢިލްމީުދިރާސާތަކާއި،ުޢިލްމީުޙަރަކާތްތައް،ުރާއްޖެއާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންުހިންގުންު. •
މިުދި • މަޖައްލާތަކާއި،ު ރިޯޕޓުތަކާއި،ު މޮނޮގްރާފާއި،ު ފޮތާއި،ު ތާރީޚާބެހޭު ޝާއިޢުކުރުމާއި،ުުުުުުވެހިބަހާއި،ު ތަކެތިު އެންމެހައިު ފަދަު

ުދިވެހިބަހާއި،ުތާރީޚާބެހޭުމަޢްލޫމާތުުގިންތިކޮށް،ުތަރުތީބުކޮށް،ުފަތުރާުމަރުކަޒެއްގެުގޮތުގައިުޙަރަކާތްތެރިވުންު.
ކުު • ތާރީޚާބެހޭު ްޕރޮގްރާމްތައްދިވެހިބަހާއި،ު ކޯސްތަކާއިު އެކިުމުއައްސަސާތަރުު ދައުލަތުގެު ފަރާތްތަކާއިު އަމިއްލަު ހިންގުމާއުިުު ކަށްު

ުހިންގުވުންު.
ުުސެމިނަރތަކާއި،ުމައުރަޒުތަކާއި،ުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުންތަކާއި،ުކޮންފަރަންސްތައްުއަމިއްލައަށްުނުވަތަުއެހެންުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންު •

ުންު.އިންތިޒާމުކޮށްުހިންގުވު

ުއެޑްރެސްުުމަޤާމްުުނަންު #
ުގއ.ުނިލަންދޫ،ުލިލީމާގެުުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުއަލ1ުުުުުުުީ
ުމ.ުމަގުމަތީގެުުނާއިބުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރ2ުުުުުު
ުމ.ުޑައިމަންޑްވެލީުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ3ުް
8255ުދަފްތަރުުނަންބަރުުުުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ4ުު
ުމއ.ުއުރަހަުުނޢޢވުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ5ުުް
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ު.ނުގެުމަޤްޞަދުތައްުހާކުރުމަށްުބޭނުންކުރުންދައުލަތާއިުއެހެންުފަރާތްތަކުންުއެކިއެކިުއެހީތައްުލިބިގަތުމާއި،ުއެުފައިސާުތަ •
ުމިުޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގެމަތިން،ުއެކެޑަމީންުކުރަންޖެހޭުއެހެނިހެންުކަންކަންުކުރުންު. •
ުށ.ު(ުވަނަުމާއްދާގެުހ.ުއާއ18ުުިއެހެނިހެންުކަންކަންު)ޤާނޫނުގެު •
ުމަޖުބޫރުުމާއްދާއެއްގެުގޮތުގައިުކިޔަވައިދޭންުވާނެއެވެު.ދިވެހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުކޮންމެުމަދަރުސާއެއްގައިުދިވެހިބަސްު •
• ުު ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓިތަކުންު ކޮލެޖްތަކާއި،ު މަރުކަޒުތަކާއި،ު އެންމެހައިު ކިޔަވައިދޭު ނުވަތ3ުުުަުދިވެހިރާއްޖޭގައިު އަހަރުު )ތިނެއް(ު

)އެކެއް(ުމާއްދ1ުުާުތާރީޚާބެހޭުމަދުވެގެނުްުުދަތުގެުއަމިއްލަުކޮންމެުކޯހެއްގައިވެސްު"ދިވެހިބަސް"ުނުވަތަުދިވެހިއެއަށްވުރެުދިގުމުއް
 މަޖްބޫރުުމާއްދާއެއްގެުގޮތުގައިުދިވެހިބަހުންުކިޔަވައިދޭންުވާނެއެވެު.

 

ުދިވެހިުބަހުެގުއެކަޑަމީެގުއޮނިަގނޑުު 4.4
 ު

ުމިވަގުތުުހުސް  
މުވައްޒަފުންުުވަޒީފާގައިުތިބި  

އޮނިގަނޑުގައިުހުސްކޮށްުހުރިު
 މަޤާމުތައް
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ރިސަރޗްު

އޮފިސަރ
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GS3 
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މާކެޓިންގު -
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MS1  

-
އެކައުންޓްސްު

އޮފިސަރު
MS1 

 ުއ.-
އެކައުންޓްސްު

އޮފިސަރު
)މުޙައްމަދުު

 ފިޒާން(
GS4  
 -ުއ.

އެކައުންޓްސްު
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3ު
 ުއ.-
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 )މާހިދާ(
GS4 
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އޮފިސަރު
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 އެޗް.އާރު.އޮފިސަ
 MS1 )ނާފިޛާ(
އެޑްމިންު
އޮފިސަރު
 GS3)ޚަތުމާ(

ުއެސިސްޓެންޓ2ުް
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އޮފިސަރު
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ނަދާ(ު / ސައީދު
GS2  

ުއެޑްމިނ2ުް
އޮފިސަރު)ހުސްު

 GS3މަޤާމު(ު

 ރިސެޕްޝަން

އ.ކޮމްޕއުޓަރު
ޓެކްނީޝަންު

ު GS3)އަނަސް(
ޑ.ު

Mލައިބްރޭރިއަން
S1 

އ.ލައިބްރަރީއަންު
)އާމިނަތުު
ު GS4ޝާޒިނާ(
އޮފީސްު
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މަސައްކަތ2ުު
)ވަރުދާު
ު SS1/ފާތުމަތު(

ު

-ުއ.ު

ރިސަރޗްު
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GS4 ު
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MS1 
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MS2 

ު
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އޮފިސަރު
ު )ސޮފާ(
GS3 
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-އެޑްމިންު
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GS3 ު

ު
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ުކަތްުޓްތަކުެގުމަސައްޝަންތަކާއިުޔުނިސެކްުވެހިބަހުެގުއެކަޑަމީެގުދި 4.5
ު

 

ުުުު

ު
  

ުހި ުސެްކޝަންެގުއިާދރީ ުފަިއސާ ންުގމާއި
މަިއގަނޑުުމަަސއްކަތަކީުއޮފީުހގެުެމންޭޑޓްގަިއު

ުަމސައްކަ ުކުުރމުަގިއުކަނޑަެއޅިފަިއވާ ތްަތއް
ުިދނުމެވެ.ު ުއެީހތެިރވެ ުރޮނގަކުްނވެސް ހުރިހާ
ުހުރިާހު ުގެްނދާ ުކުރަމުން ުއޮފީހުަގއި އެގޮުތން
ުމާލީު ުޮގތުންާނިއ ުއިާދރީ ުހިްނުގމުަގއި ކަމެއް

ްނޖެހޭުހުރިހާުކަމަކާިއ،ުާއމްދަީނުގޮތުންުކޮށްދޭ
ުޖެހޭު ުހިްނގަްނ ުރާަވއި ުގޮުތން ހޯދުުމގެ

ު ުުކރުން ުކަންކަން ުއަިދުއެންެމހައި ިހމެނެެއވެ.
ުެއހީގަިއު ުޓެކްނޮލޮީޖގެ ުޒަމާނީ ުއެހެްނމެ ހަމަ
ުިނޒާމެްއު ުަހރުަދނާ ުހިްނުގމުގެ އޮފީސް
ޕްލޭްނތައްުެހދުާމިއު ޤާިއމުކޮށްުއެަކންުކުރުާމއިު،

ުހެުދމާއި ުބެލެހެއްުޓމުަގއި،ުުބަޖެޓް ބަޖެޓް
ުވަުރަގދަުކުރުމަްށު ުދާިއރާ ހިއުަމންުރިސޯްސގެ

 ުރމެވެ.ކުރަންުހުރިުަމސައްކަްތތައްުކު

 

ދިވެިހބަާހބެހޭުަބއިގެުަމިއގަނޑުުަމސައްަކތްތަކަކީ،ު
ުުކިރއެުރވުާމިއު ުތަަރއްޤީކޮށް ދިވެިހަބސް
ދިވެިހބަހަށްުކުޑަކުިދންނާއިުުޒވާނުްނނާއިުޢާންމުްނު

ުިދވެ ުތަފާތުުޝަުއޤުެވރިކުުރވުާމއި ހިބަުހެގ
ުަދރިންތަެކއްު ުިދވެހި ުކުަޅދާނަ ުދާިއރާތަކަށް
ުދިވެިހަބާހު ުިދރާސާކޮށް ުދިވެިހބަްސ އުފެްއދުާމއި
ުިދވެހިަބުހެގު ުޢާންމުކުުރމާއި ުމަޢުލޫމާތު ބެހޭ
ުއުފެއްުދމާިއ،ު ުފޮތްފޮތް ުތަފާތު އަަދބިއްޔާުތގެ
ުއިސްާލުޙު ުއުފަްއދައި ުބަސްޮފތް ދިވެިހބަުހގެ

ުެގންިދއުާމއި ުއަީދބުްނެގުުކުރަމުން ދިެވހި
ުޒަ ުާޢންމުުކރުާމިއ ުޗާޕުކޮށް މާީނުލިޔުނއްތައް

ުަތރަްއޤީކުުރާމިއު ުިދވެިހބަސް ޓެކްނޮލޮޖީަގއި
ުފާަހަގު ުފެްނވަުރަގއި ުޤަުއމީ ުގޮތުން ދިވެިހބަާހބެހޭ
ުސެކްޝަްނު ުމި ުފާހަގަުކރުެމވެ. ުދުަވސްަތއް ކުރާ

 ޔުނިޓަކަށެވެ.3ުބެހިެގންަވނީުމަިއގަނޑުު

 

ުަމިއގަނުޑު ުބަިއގެ ުާތރީާޚބެހޭ ދިވެހި
ުތާީރޚާެމުދު ުިދވެހި ުެތރޭަގއި މަަސއްކަތްތަކުގެ
ުއުފެްއދުާމިއު ުހޭލުންެތރިކަން ޢާންމުން
ުތަފާތުު ުގޮތުން ުތާރީާޚބެހޭ ދިވެިހާރއްޭޖގެ

ު ުޯހދުންަތއް ުތަފާތު ުެއުދިާރސާތައްކޮްށ ޯހަދއި
މޢުލޫމާތުުާޝއިޢުކޮށް،ުއެފަދަުމަޢުލޫާމތުތަްއު

ުާތީރޚަްށޓަކައިުޢާން މުކުުރމާއި
ުފޮޓޯު ުމަޢުލޫާމތާިއ ރައްަކއުތެރިުކރަންެޖހޭ
ުހަމަު ުައިދ ުހިމެެނއެވެ. ުބެލެެހއްޓުން ހޯދައި
ުާއދަކާަދު ުސަޤާފަާތއި ުރާއްޭޖގެ އެހެްނމެ
ުއާލާުކުުރމަކީެވސްުމިުސެްކޝަންެގު ދިުރވައި

މިުމަްސއޫލިއް ޔަުތގެުތެރޭަގއިުހިމެނޭުކަމެެކވެު.
ު ުބެހިަފިއވަނީ ުސެކްޝަން 3ުމަިއގަނުޑ

 ޔުނިޓްގެުަމއްޗަށެވެ.

ހިންގުމާއިު ފައިނޭންސްު

 އެޗް.އާރު
ރައްކައުތެރިކޮށްު ދިރާސާު

 ދިރުވުންު

ސަޤާފަތާއިު

 އާދަކާދަު

ތަރައްޤީކޮށްު ހޭލުންތެރިކުރުންު

 ކުރިއެރުވުންު

 ދިރާސާު
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 ތާރީޚްުުު ދިވެހި 4.5.1
ުސަޤާފަތާއިުއާދަކާދަ

 އިހުކުޅެއުޅުނުުކުޅިވަރުތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ުއެކުޅިވަރުތަކަށްުމީހުންުހޭލުންތެރިކުރުވައި،ުއާލާކޮށްުދިރުވުންު.ރާއްޖޭގައިު •
ވައި،އެުމަސައްކަތްތައުްުއިކޮށްއުޅުނުގޮތް(ުހޯދައި،ުއެއްކޮށް،ހޭލުންތެރިކުރުުރާއްޖޭގެުުކާބަފައިންގެުމަސައްކަތްތެރިކަންު)އިހުގަ •

 ދިރުވައިުއާލާކުރުންު.
 އްޖޭގެުއިޖްތިމާއީުއާދަތައްުުހޯދައި،ުއެއްކޮށް،ުއެުއާދަތައްުދިރުވައިުއާލާކުރުން.ުުރާު •
 ދިވެހިސަޤާފަތާއިުއާދަކާދައާުގުޅޭގޮތުންުކުރެވޭުދިރާސާތަކުގެުމައްޗަށްުފޮތްުލިޔުންު. •
 ކުޑަކުދިންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެންސަޤާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުފޮތްުލިޔުންު. •
ށްރަށްސަޤާފީގޮތުންުޚާއްޞަވެގެންދާުގޮތުގެުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށްުއިންވެންޓްރީއެއްުހަދައިުުުރާއްޖޭގެުއެކިއަތޮޅުތަކާއިުރަ •

 އަންނަމުންދާުބަދަލުތައްުުރެކޯޑްކޮށްުބެލެހެއްޓުނުް.
 ،ުބަނދި،އަތޮޅުވެށިުފަދަތަކެތިުރެކޯޑްކޮށް،ުއެއްކޮށް،ުުދިރާސާކޮށް،ުއެނުުވާހަކަު،ުރައިވަރު،ުކާކުރީޒަމާނުގައިުކިޔައިުއުޅު •

 ކެތިުޢާންމުކުރުންުތަ
 ރާއްޖޭގެުސަޤާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުސަޤާފީުޢީދުތައްުރާވައިުހިންގުންު. •
ރިުކުރުވުމަށްުކުރުުކޯސްތަކާއިުުުުުުުސަގާފަތާުއާދަކާދައިގެުމަޢުލޫމާތުުފެތުރުމާއިުމީހުންުސަގާފީުކަންކަމަށްުހޭލުންތެު •

 ންު.ސެމިނާރ،ުވޯކްޝޮްޕ،ުފޯރަމްތައްުރާވައިހިންގު
 ދަކާދަުކުރިއަރުވާުއުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައިުވާދަކުރެވޭުތަފާތުުހަރަކާތްތައްުރާވާުހިންގުންު.ސަގާފަތާއިުއާު •
 ރުވުންު.އެކިއެކިުމީޑިއާގެުބޭނުންކޮށްގެންުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުމަޢުލޫމާތުުފެތުު •
 ދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުކުރިއެރުވުމަށްުވާދަކުރެވޭުމުބާރާތްުބޭއްވުން. •
ސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުމަޢުލުމާތުުހިމެނޭުއިންޓާރރެކްޓިވްުއީުބުކްސްުއުފެއްދުމަށްުހިތްވަރުދިނުމުގެގޮތުންުއެކަމަށުްުދިވެހިންގެު •

 ނުންު.ޝައުގުވެރިވާުފަރާތްތަކަށްުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޯށްދި
ރުމުގެުވާދަކުރެވޭުްޕރޮގުރާމްތައުްުދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުމަޢުލޫމާތުުހިމެނޭުއިންޓަރެކްޓިވްުއީުބުކްސްުތައްޔާރުކު •

 ރާވާުހިންގުންު.
އްޙަގޮތުްުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމާތެއްުފަރާތްތަކުންުހާމަކޮށްފިކަންުއެނގިއްޖެނަމަުއޭގެުސައްޙަކަންުބަލާުސަ •

 އާންމުކުރުންު.
ުުކުރުުކޯސްތައްުރާވާުހިންގުނުް.ދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުކުރިއެރުވުމަށްުމީހުންުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ •
ު
 ރައްކައުތެރިކޮށްުދިރުވުންުުު

 ދިވެހިުތާރީޚުގެުމަޢުލޫމާތުުޢާންމުުކުރުންު. •
 މުކުރުންު.ތާރީޚީުގޮތުންުރާއްޖޭގެުމުހިންމުުޞަޚުޞިއްޔަތުތައްުހޯދައިުޢާން •
 ތާރީޚުުކޮމިޓީއެއްުއެކުލަވައިލާުހީންގާބެލެހެއްޓުންު. •
 މަޝްރޫޢުތަކާއިުްޕރޮގުރާމްތައްުރާވައިުފަރުމާކޮށްުހިންގުންު.ދިވެހިުތާރީޚާުބެހޭު •
• ުު ޚުާުއަހަރަށްވުރެންުދިގުުމުއްދަތުގެުކޯސްތަކުގައިުދިވެހިުތާރ1ުުީދިވެހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުއެންމެހައިުކޮލެޖްުޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި

 ދިނުމަށްުމަޖުބޫރުުކުރުވުންު.ބެހޭުމަދުވެގެންުމާއްދާުމަޖުބޫރުުމާއްދާއެއްގެުގޮތުގައިުދިވެހިބަހުންުކިޔަވައިު
 ތާރީޚަށްޓަކައިުރައްކާކުރަންުޖެހޭުފޮޓޯުއާއިުލިޔުންުރާއްޖެއާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުންުހޯދައިުރައްކާކުރުންު. •
 ު.އަންމުންދާުބަދަލުތައްުފޮޓޯއިންުޑޮކިއުމަންޓްކުރުންރާއްޖޭގެުއެކިއެކިުޞަރަޙައްދުތަކާއިުހިސާބުތަކަށްު •
 ހުންުލިޔެފައިުހުންނަުލިޔުންތައްުދިވެހިބަހަށްުތަރުޖަމާކޮށްުޝާއިޢުކުރުންު.ތާރީޚާުބެހޭުގޮތުންުބޭރުުބަސްބަ •
ތުގެުއިސްވެރިނުްުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުއޮންނަުބައްދަލުވުންތަކާއިުޖަލްސާތައްުފަދަުކަންތައްތަކުގައިުރާއްޖޭގެުފަރާތުންުުދައުލަ •

 މާކޮށްުއެުރައްކާތެރިކުރޭތޯުބެލުންު.ދިވެހިބަހުންުނޫންުބަހަކުންުދޭުތަޤުރީރުތައްުދިވެހިުބަހަށްުތަރުޖަ
 ތާރީޚީގޮތުންުފާހަގަުކުރަންޖެހޭުދުވަސްތައްުފާހަގަކުރުންު. •
 ސަސާތަކަށްުހިންގުމާއިުހިންގުވުންު.ތާރީޚާުބެހޭުކުރުުކޯސްތަކާއިުްޕރޮގުރާމްތައްުއަމިއްލަުފަރާތަތްތަކަށާއިުދައުލުތުގެުމުވައް •
ު
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ުދިރާސާު
ދި • ފަރާތްތަކުންު އެކިއެކިު ގޮތުންު ބަލަންޖެހުޭުތާރީޚީު ބެލުމަށްޓަކައިު އޭގެުޞައްޙަކަންު މަޢުލޫމާތުތައްު ތާރީޚީު ހުށަހަޅާު ރާސާކޮށްު

 ކަންކަންުބަލައިުއެކަންކަންުހިންގުން.
 ޖެއާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގެުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންުހިންގުންު.ތާރީޚާުބެހޭުޢިލްމީުދިރާސާތަކާއިުޢިލްމީުޙަރަކާތްތައްުރާއް •
 ނޮގްރާފާއިުރިޯޕޓުތަކާއިުމަޖައްލާތަކާއިުމިފަދަުއެންމެހައިުތަކެތިުޝާއިޢުކުރުންު.ދިވެހިުތާރީޚާުބެހޭުފޮތާއިުމޮ •
 ދިވެހިުތާރީޚާުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުގިންތިކޮށްު)ޢުމުރަށްުފެތޭގޮތަށް(ުތަރުތީބުކޮށްުފެތުރުންު. •
 ރުންު.ުދިވެހިބަހުންނާއިުއިނގިރޭސިބަހުންުފޮތާއިުސީޑީުފަދަުތަކެތިުތައްޔާރުކުުބެހޭގޮތުންދިވެހިތާރީޚާ •
 އުވެމުންުނެތެމުންދާުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުތައްުހޯދައިުޝާއިޢުކުރުންު. •
ނޫންުކަންކަނުްުރާއްޖޭންނާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުފަރާތްތަކުންުކުރާުތާރީޚީުދިރާސާތައްުރެކޯޑްކޯށްުއޭގެސައްޙަކަންުދެނެގަނެުސައްޙަ •

 ވާނަމަުއޭގެުސައްޙަގޮތްުއާންމުކުރުން.
 ޅިވަރުތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ުދިރާސާކުރުންު.ރާއްޖޭގައިުއިހުކުޅެއުޅުނުުކު •
 ރާއްޖޭގެުުކާބަފައިންގެުމަސައްކަތްތެރިކަންު)އިހުގައިކޮށްއުޅުނުގޮތް(ުދިރާސާުކުރުންު. •
 ރާސާކުރުން.ުުރާއްޖޭގެުއިޖްތިމާއީުއާދަތައްުހޯދައި،ުއެއްކޮށް،ުދި •
 ރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގެުސްކޮލަރުންުމެދުވެރިކޮށްުދިވެހިތާރީޚާުބެހޭުގޮތުންުދިރާސާކުރެވޭނެުނިޒާމެއްުޤާއިމުކުރުން.ުު •
 ދިވެހިތާރީޚުގެުއަތޮޅުތަކުގެުދިރާސާކުރުންު. •
ު

ު

ުބަސުްު 4.5.2
ުދިރާސާު
ބެލުމަށްޓަކައިުބަލަންޖެހޭުކަންކަންުބަލައިުއެކަންކަނުްުނުްުއެކިއެކިުފަރާތްތަކުންުދިރާސާކޮށްުހުށަހަޅާުހުށަހެޅުންތައްުއޭގެުޞައްޙަކަު •

 ހިންގުންު.
 ރާއްޖޭގެުއެކިއެކިުއަތޮޅުތަކުގެުބަހުރުވަތައްުއެއްކުރުމާއިުދިރާސާުކުރުމާއިުޢާންމުކުރުންު. •
 ދިވެހިބަސްުއުފެދިފައިވާުއަސްލުގެމައްޗައްުދިރާސާކުރުން،ުު •
 ދިވެހިބަހުގެުގަވާއިދުގެުބައިތައްުދިރާސާުކުރުންު. •
 ނަުއަކުރުުއުފެދިފައިވާުގޮތުގެުދިރާސާުކުރުންު.ތާ •
 ދިވެހިބަހުގެުގަވާއިދުުއެކުލަވާލާުބަހުގެހަމަތައްުއެކަށައެޅުމަށްުގަވާއިދުުކޮމިޓީހިންގުންު •
 ބަހަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުދިރާސާކުރުން.ުު •
 ބަހުގެުތަރަހަުގެއްލުނަުނުދީުއަސްލުުދެމެހެއްޓޭނެުގޮތްުހޯދާުކަނޑައެޅުން. •
 ބަސްފޮތްުއެކުލަވާލައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުން.ުުގެުދިވެހިބަހުު •
 އަލަށްުތައާރުފުވާުތަކެއްޗާއިުތަންތަނަށްުކިޔާނެނަންުކަޑައެޅުމަށްުއާބަސްުހަދާުކޮމިޓީުހިންގުންު، •
ޢާރުފުވުާުށްުތައަލައެކިފަރާތްުތަކުންުބޭރުުބަސްބަހުގެުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނެުބަސްުހޯދުމަށްުހުށަހަޅާުހުށަހެޅުންުތަކަށާއިުއަދިުު •

 ތަކެއްޗަށްުބަސްުކަނޑައެޅުމަށްުބޭނުންވާުރިސާޗުުކުރުންު.
ފުލޯކުުވާހަކަތައްުކިޔައިގެންުބަސްުހޯދުާު • އަތޮޅުތަކަށްުދަތުރުުކޮށްގެންނާއިުއެކިއެކިުލިޔުންތަކާއިުފޮތްފޮތްުބަލައިގެންނާއިުއަދިު

 ވުންު.ފޮނުށުްުއެބަހުގެުއަސްލުުދެނެގަނެުބަސްފޮތުގައިުހިމެނުމަށްުބަސްުކޮމިޓީއަ
 ދިވެހިބަހާުގުޅޭުޢިލްމީުދިރާސާތައްުރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގެުފަރާތްތަކާުގުޅިގެންުހިންގުންު. •
ުހުށަހެޅުންތަކުު • ުހުށަހަޅާ ުފަރާތްތަކުން ުއެދޭ ުބޭނުންވެގެން ުރިސާރޗްކުރަން ުދިވެހިބަހުގެ ުބޭރުން ުކަންކޮޅުތަކުންނާއިުރާއްޖޭން ގުެުރާއްޖޭގެ

 އެހީތެރިވުންު.ށްުކަމަމައްޗަށްުބިނާކޮށްުއެކަންު
 ބަސްުކޮމިޓީުހިންގާުބެލެހެއްޓުން.ުު •
 ވާހަކަދައްކާުުއުޅޭގޮތްުުއަޑުގެގޮތުގައިުއަދިުލިޔުމުގެުގޮތުގައިުއެއްކޮށްުރައްކާކުރުންު. •
 އެކިއެކިުލިޔުންތަކާއިުނޫސްތަކުގައިުހުންނަުތަފާތުުބަހުރުވައިންުލިޔެފައިވާުތަކެތިުުހޯދާުއެއްކުރުންު. •
ު
ު
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ުރުވުންުތަރައްޤީކޮށްުކުރިއެ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެުރަސްމީުބަސްުދިވެހިުހުރިހައިުމުއާމަލާތެއްގައިުބޭނުންކުރުމުގައިުއިސްކަންުދިނުންު. •
ދިވެހިންގެުޢާންމުުމުޢާމަލާތުތަކާއިުއިދާރީުހިންގުމާއިުވިޔަފާރިއާއިުތަޢުލީމާއިުއެހެނިހެންުޢާންމުުމުއާމަލާތްތަކުގައިުބޭނުންކުރުާު •

 ހެއްޓުންު.ހިބަސްުކަމުގައިުދެމެބަހަކީުދިވެު
 ދިވެހިުބަހުގެުޤަވާޢިދާއިުބަސްބޭނުންކުރުމުގެުހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތަކާުއެއްގޮތަށްުުޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްުފުރުޞަތުުދިނުން.ުު •
 ދިވެހިބަސްުބޭނުންކުރަންޖެހޭުހަމަތަކާއިުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުޢާންމުކޮށްުފެތުރުންު. •
 ދައިުއެއްކުރުންުޔުންތަކާއިުތަކެތިުހޯއެކިއެކިުއަދަބީުޢިލްމީުލި •
 ދިވެހިބަސްުހީނަރުވުމަށްުދިމާވާުކަންތައްތަކުންުބަސްުހިމާޔަތްކޮށްުބަހަށްުދޭުސަމާލުކަންުއިތުރުކުރުންު. •
 ބަހުގެުހަމަތަކާުއުޞޫލުތަކުގެުމަތިންުބަސްުބޭނުންކުރޭތޯުބެލުންު. •
 ޢާންމުކުރުންު.ުރަނގަޅުގޮތްުހޯދައިުޢުލޫމާތުުއެއްކޮށްު،އެކިއެކިުމީޑިޔާގެުފަރާތްތަކުންުބަސްުބޭނުންކުރާުހަމަތަކުގެުމަ •
 އެކިއެކިުއަދަބީުޢިލްމީުލިޔުންތަކާއިުތަކެތިުހޯދައިުއެއްކުރުންު •
 ދިވެހިބަސްުހީނަރުވުމަށްުދިމާވާުކަންތައްތަކުންުބަސްުހިމާޔަތްކޮށްުބަހަށްުދޭުސަމާލުކަންުއިތުރުކުރުންު. •
 ޝާއިޢުކުރުންުފޮތްުތައްޔާރުކޮށުްުުުކުޑަކުދީންުޝައުގުވެރިވާުގޮތަށްުކުޑަކުދީންގެ •
 ޢާންމުންުބަހުގެުގަވާއިދުުތަކާއިުހަމަތަގެުމަތީންުބަސްުބޭނުންކުރުމަށްުޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށްުްޕރޮގުރާމްތަކެއްުއުފެއްދުންު. •
ުދިވެހިުބަސްުމުިުއަހަރަށްވުރެންުދިގުުމުއްދަތުގެުކޯސްތަކުގައ1ުުިދިވެހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުއެންމެހައިުކޮލެޖްުޔުނިވަރސިޓީތަކުގައުިު •

 އްދާުމަޖުބޫރުުމާއްދާއެއްގެުގޮތުގައިުދިވެހިބަހުންުކިޔަވައިުދިނުންު.މ1ުާއްދާުމަދުވެގެންުމާ
 

ުހޭލުންތެރިކުރުންު
 ތަފާތުުއަދަބީުމުބާރާތްތައްުރާވާުހިންގުން.ުު •
 ތާުގުޅޭުގޮތުންުހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާރާއްޖޭގެުޤައުމީުފެންވަރުގައިުފާހަގަކުރުމަށްުސަރުކާރުންުކަނޑައަޅާުދުވަސްތަކުގެުތެރެއިންުދިވެު •
 ދިވެހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުގެުތަފާތުުކުރުުކޯސްތައްުރާވައިުހިންގުންު. •
 ބަހާބެހޭުތަފާތުުްޕރޮގްރާމްތައްުރޭޑިއޯ/ޓީވީުމެދުވެރިކޮށްުއެފެއްދުންު •
 އެހީތެރިވެދިނުންު.އަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުރާވައިގެންުހިންގާުއަދަބީުްޕރޮގްރާމްތަކުގައިުބަހުގެުގޮތުންު •
 ންުތައްޔާރުކޮށްުހުށަހަޅާުފޮތްފޮތްުޝާއިޢުކުރުންު.ފަރާތްތަކުއެކިއެކިު •
 ދިވެހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގެުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވައިުހިންގާުބެލެހެއްޓުންު •
 ފަތްތޫރަުމަޖައްލާުޝާއިޢުުކުރުންު •
 ތަފާތުުމަޢުރަޒުތައްުބޭއްވުންު. •
ު

 ހިންގުމާއިުފައިސާުއިދާރާު 4.5.3
ުރުުހިންގުމާއިުއެޗް.އާ

ުއޮފީހަށްުއަންނަުސިޓީ،ނޯޓްުފަދަުތަކެތިުބަލައިގަނެުފޮނުވަންޖެހޭުސެކްޝަންތަކަށްުފޮނުވުމާއިުއޭގެުރެކޯޑުުބެލެހެއްޓުންު. •
 އޮފީހުންުބޭރުކުރަންުޖެހޭުލިޔެކިޔުންތަކާއިުއޮފީހަށްުލިބޭުލިޔެކިޔުންތަކުގެުރެކޯޑުުބެލެހެއްޓުންު.

 އްޓުންު.އިުކަންކަމުގެުޔައުމިއްޔާުލިޔެުބެލެހެުކުރަމުންދާުމުހިންމުުމަސައްކަތްތަކާއޮފީހުގައި •
ކޮންމެުއަހަރެއްުނިމުމުގެުކުރިންުއެުއަހަރެއްގެުއަހަރުުރިޯޕޓަށްުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ުއެއްކޮށްުއަހަރުުނިމުމުންުރިޯޕޓުުނިންމައުިު •

 ހުށަހެޅުންު.
 ތިުދޫކުރުންު.ސްޓޮކުންުމަދުވާުތަކެތިުހޯދައިުސްޓޮކުންުތަކެ •
 ހިުކޮށްދިނުންު.ނަުފަރާތްތަކަށްުމަގުފަުޚިދްމަތްުހޯދުމަށްުއަން •
 ބޭރުންުއަންނަުކޯލްތަކަށްުޖަވާބުދިނުމާއިުއެކިއެކިމެސެޖްުއޭގެރައްދުވާފަރާތަށްުދިނުންު. •
 އޮފީހުގެުރިސާރޗްުލައިބްރަރީުބެލެހެއްޓުން. •
 ބެލެހެއްޓުން.ުއޮފީސްުމަރާމާތުުކުރުމާއިުސާފުކުރުމުގެުއެންމެހައިުކަންކަންު •
 އްޓުމާއިުޑިއުޓީހަމަޖެއްސުންު.މުގެުކަންތައްުބެލެހެއޮފީސްހުޅުވައި،ުލެއްުޕ •
 އޮފީހުގެުޕްލޭންތައްުހެދުމާއިުއެކަމާގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހާުކަންތައްކުރުންު •
 އޮފީހުގެުއޮނިގަނޑަށާއިުމަސައްކަތަށްުއަންނަުުބަދަލުތައްުުބަލައިުއެކަންކުރުންު •
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 ުކުރުނުް.މުވައްޒަފުންުތަމްރީނުުކުރުމާބެހޭުއެންމެހައިުކަންތައް •
 މުވައްޒަފުންުލެއްވުމާއިުވަކިުކުރުމާއިުއެކިުއެކިުޢިނާޔަތަތަކާުބެހޭުއެންމެހައިުކަންކަންުކުރުންު •
 މުވައްޒަފުންގެުޚިދަމްތުގެުފެންވަރުުބެލުމުގެުއެންމެހައިުކަންކަންުރާވައިުހިންގުނުްު •
 ހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުުއާއިުއިތުރުުގަޑިއާއިުެޕންޝަންގެުއެންމެހައިުކަންތައްމުވައްޒަފުންގެުމުސާރަ •
 މުއައްޒަފުންގެުހާޒިރީއާއިުުޗުއްޓީުއާއިުއަދިުއެހެނިހެންުރިކޯޑްތައްުބެލެހެއްޓުން. •
 މުއައްޒަފުންގެުުއެންމެހައިުކަންކަންުބެލެހެއްޓުންު •
 އެޗް.އާރުުކޮމިޓީގެުކަންކަންުބެލެހެއްޓުންު •
 އައި.ޓީ.އާއިުުގުޅުންހުރިުއެންމެހާުކަންކަންުބެލެހެއްޓުންު •
 ރުގެުކަންކަންުބެލެހެއްޓުންުުސަރވަުއޮފީހުގެ •
ުއައި.ޓީުއާުގުޅުންހުރިުއެންމެހާތަކެތީގެުކޮލިޓީގެުކަންތައްުބެލެހެއްޓުންު. •

ުުު
 

ުފައިނޭންސްު
ުޚަރަދުތައްުކުރުމާއިުބަޖެޓްުބެލެހެއްޓުމާއިުމިުބަޖެޓްުހެދުމާއިުބަޖެޓްގެުޚަރަދުތައްުކޮންޓްރޯލްކުރުމާއިުބަޖެޓުންުކުރަންޖެހޭ •

 ުބެލެހެއްޓުންު.ކަންކަމުގެުރިކޯޑް
 އާމްދަނީގެުގޮތުގައިުއޮފީހަށްުލިބޭފައިސާުޖަމާކުރުމާއިުނެގުން.ުއަދިުފައިސާުޙަވާލުކުރަންޖެހޭުފަރާތްތަކަށްުފައިސާލިބޭތޯުބެލުންު. •
ފައިސާގުެުބެލެހެއްޓުމާއި،ުފޮތްތަކުގެުސްޓޮކްުބެލެހެއްޓުން.ުއަދިުުފޮތްފިހާރައިގެުއޮފީހުންުހިންގާުފޮތްފިހާރައިގެުކަންތައްުހިންގާު •

 އްޓުންު.ރިޯޕރޓްތައްުތައްޔާރުކުރުމާއިުފޮތްފިހާރައިގެުލިޔުންތައްުބެލެހެ
 ބިލްތަކަށްުފައިސާދެއްކުމުގެުކަންތައްުބެލެހެއްޓުނުް. •
 ގެުކަންތައްކުރުންު.މުވައްޒަފުންނަށްުދޭންޖެހޭުެޕންޝަނާއިުއެލަވަންސްތައްުދިނުމުު •
 އިުއޭގެުރިޯޕރޓްުހެދުން.ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓާުފައިސާގެުކަންތައްުބެލެހެއްޓުމާ •
 އޮފީހުގެުމަރާމާތުގެުކަންތައްުބެލެހެއްޓުންު. •
 އޮފީހުގެުސްޓޮކަށާއިުއެނޫންުބޭނުންތަކަށްުުހޯދާުތަކެތިުހޯދުމުގެުކަންތައްުބެލެހެއްޓުނުް. •
ރުވުމުގެުކަންތައުްުއްކަތްތަކުގެުއަންދާސީުހިސާބުުހޯދައިުއެއްބަސްވުންތައްުހަދައިުއެކަންކުއޮފީހުގެުފަރާތުންުހިންގާުކުރުވާުމަސަ •

 ހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު.
 އޮފީހުގެުއިންވެންޓްރީުބެލެހެއްޓުންު. •
 އޮފީހުންުޗާުޕކުރަންޖެހޭުތަކެތިުޗާުޕކުރުވުމާއި،ުއެުތަކެތީގެުއަގުުހަމަޖެއްސުމާއިުސްޓޮކްުބެލެހެއްޓުންު. •
 ންު.އްކާފޮތްތައްުމާރކެޓްކޮށްުއިޝްތިހާރުކުރުމުގެުއެންމެހައިުކަންތައްުކުރުއޮފީހުންުވި •
 އޮފީހުންހިންގާުއެކިއެކިުޙަރަކާތްތައްުއިޝްތިހާރުކޮށްުމާރކެޓްުކުރުންު. •
 އޮފީހަށްުއާމްދަނީުލިބޭނެުއައުުގޮތްތައްުހޯދުމާއެކުުއެކަންކަންކުރުން.ުު •
 ފައިސާއާުބެހޭުކޮމިޓީުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން.ުު •
ުފީހުގެުޓްރަސްޓްުފަންޑެއްުހަދައިުހިންގުންު.އޮ •

 
 

 ކަންކަމާއިުކާމިޔާބީތައްުަގއިުޙާޞިލްކުރެވުނ2020ުު 4.6
 

ުބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުު
ުރުންުޅެންވެރިންގެުދުވަސްުމ.ދިއްގަރުގައިުފާހަގަކ1ުުު
ުރުންުފޮތްުޗާޕުކޮށްުނ2ު9ުުެ
ުދިނުންުމީހުންނަށްުޅެންހެދުމުގެުހުނަރުުދަސްކޮށ3ު935ުުް
ުނުންުކުދިންނާއިުބޭފުޅުންނަށްުވާހަކަދެއްކުމުގެުހުނަރުުދަސްކޮށްދ4ު323ުި
ުނުންުުދަސްކޮށްދިނުމުގެުހުނަރުުދަސްކޮށްދިލުުލިޔަންނާވ5ު214ުި
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ުނުންއެތައްުބަޔަކަށްުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންުކުރަންުދަސްކޮށްދ6ު700ުުި
ުންުހޭލުންތެރިުކުރުބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުގެުމަޢުލޫމާތ7ު1273ުުު
ުންުފާހަގަުކުރުބައިނަލްުއަޤުވާމީުމާދަރީބަހުގެުދުވަސްުރާއްޖޭގެުހުރިހާުއިސްކޫލެއްގައ8ުުިު
ުންުއަދަބީުމަހާސަމާއެއްު)ފެސްޓިވަލެއް(ުމާލޭގެުހުރިހާުއިސްކޫލެއްގެުމެދުގައިުބޭއްވ9ުު
ުފުރަތަމަފަހަރަށްުބޭއްވުންރަތްނިޒާރުގެުނަމަށްުޚާއްޞަކޮށްގެންުމުބާރާތެއ11ުުް
ުންުއޭްޕރީލްުދާދިވަރުކޮށްު)އޮންލައިންކޮށް(ުފާހަގަުކުރ14ުުދިވެހިބަހުގެުދުވަސ12ުުް
 ންުކުރުުުއައުުލަފުޒުުއުފައްދައިުބަސްތޫރަތަކުގެުގޮތުގައިުޢާންމ13ު95ުުުު
ުުންބާވަތްތަކުގެުއޮނިގަނޑުތައްުމުރާޖަޢާކޮށްުނިންމުދިވެހިދައުލަތުގެުމުއާމަލާތުުކުރުމުގައިުބޭނުންުކުރާުމުސާލަތުގ14ުުެ
ުދިވެހިބަހުގެުޤައުމީުސިޔާސަތުުއެކުލަވައިލައިުނިންމުނ15ުުް
ޓާބޭސްުއުފައްދައިުޤާއިމުކުރުމާއެކުުއައުުލަފުޒުގެުބަސްތޫރަތައްުއޮޓޮމެޓިކުންުއުފެއްދޭނެގޮތުްުބަސްފޮތުގެުޑޭދިވެހިބަހުގ16ުުުެ

ުއްސުންހަމަޖެ
ުދިނުންުމީހުންނަށްުގެނެސ1273ުުްުދަރެސްުބާއްވައ8ުުުިބަހާއިުތާރީޚުގެުމައުޟޫޢުތަކަށ17ުުް
ުނުންުވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންުކުރަންުދަސްކޮށްދިމުވައްޒަފުންނަށްުދ575ުުިމުވައްސަސާތަކުގ7ުުެުސަރުކާރުގ18ުުުެ
ުންުފޮތްުނެރ2ުުތާނަުބްރައިލްގ19ުުެ
ުންުވަޙީދުގެުދާލިކޮޅުުފޮތްުނެރ20ުުު
ުންުޅެންުފޮތްު)އަބާރަނަ(ުނެރ21ުު
ުންުޝާހިދުުޙަލީމުގެު"ލޯ"ުވާހަކަުފޮތްުނެރ22ުު
ުންޢިއްޒަގެުޅެންތައްު)ޅެންފޮތެއް(ުނެރ23ުުު
ުންުޅެންުއަތްމަތީފޮތެއް(ުނެރުއިުފިލިކޯޅިު)ބަނޑުވައްއަކުރ24ުާ
ުންުނެރ2ުުުނަސީމާުމުޙައްމަދުުމަޒުމޫނުތައ25ުުް

ުތާރީޚްު
ުންުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުތާރީޚްުދުވަސްުފާހަގަުކުރުު .1
2. ުުު ު"5،6ުުދިވެހިތާރީޚަށްުއަހުލުވެރިުކުރުވުމުގެުގޮތުންުއެކެޑަމީންުކުރިއަށްުގެންދާުސިލްސިލާުްޕރޮގްރާމްު"ތުއްރަވާސް

ުދިނުންުފަރާތަކަށްުމަޢުލޫމާތ122ުުުދާދިވަރުކޮށްުބާއްވާު
3. ުުު ދުވަހުގެ މިނިވަންު ފޯރަމެއުްުރާއްޖޭގެު ޚާއްޞަު ނަމުގައިު މިު މިނިވަންވީއެވެ"ު ދިވެހިރާއްޖެު "ކުޑަކުޑަު މުނާސަބަތުގައިު

ުދިނުންުުފަރާތަކަށްުމަޢުލޫމާތ192ުުުުބާއްވައިު
ުއްސަުފޯރަމެއްުހަގެުޚާއިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީއާުވީ.ޓިވީުގުޅިގެންުދުވަުވަނަުޤައުމީދުވަހުގެުމުނާސަބަތުގ77ަދިވެހިރާއްޖޭގުެުު .4

ުބޭއްވުންު
ުހުށަހެޅުންުު .5 ުޮޕރްގްރާމެއް ުޚައްސަ ުދުވަހާއިގުޅޭ ުގުޅިގެން ުވީ.ޓީ.ވީ ުއެކެޑެމީއާއި ުދިވެހިބަހުގެ ުމުނަސަބަތުގައި ުދުވަސްގެ ުޖުމްހޫރީ
ުއެކެޑެމީއާުވީ.ޓީު .6 ުގެންދިޔުނުްުުު ކުރިއަށް .ވީުގުޅިގެންުދުވަހާއިގުޅޭުޚައްސަުްޕރޮގުރާމެއްދުވަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދިވެހިބަހުގެ

ުންުދިވެހިރާއްޖޭގެުރަހުންނާއިުރަނިންގެުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާުފޮތްުނެރުު .7
ުންުތާރީޚުދީބާުމަހަލްުފޮތްުނެރުު .8
ުލުއިފޮތެއްުވެބްސައިޓްގައިުސާއިއުކުރުނ6ުުުްތާރީޚީުއެކިުދުވަސްތައްުފާހަގަުކުރުމަށްުތާރީޚީުު .9
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ުެގންދެވުނުުމަސައްކަތްތައްުދިވެހިބަހުެގުއެކެޑަމީންުއަހަރުތެރޭގައިުކުރިއަށްުު 4.7

2020ުޅެންވެރީންެގުދުވަސްު 4.7.1
ގެންދަވަނ1989ުީުުު ސަރުކާރުންު ފެށިގެންު އަހަރުންު ވަނަު

ުު މަހުގެ ޖެނުއަރީު އަހަރެއްގެު ދުވަހުގ15ުެުކޮންމެު ޅެންވެރީންގެު ދުވަސްު ވަނަު
.ުމިުދުވަސްުޅެންވެރީންގެުދުވަހުގެުގޮތުގައިުފާހަގުަުގޮތުގައިުފާހަގަކުރަމުންނެވެ

ުު 15ުުުުކުރަންުސަރުކާރުންުނިންމެވީ ސްތާޛުުުވަނަުއަހަރުުއަލްއ1988ުުޖަނަވަރީ
ހަނދާނަށުްު ދުވަސްު ދަތުރުކުރެއްވިު ޢާލަމަށްު ދެމިއޮތުމުގެު ޝިހާބުު އިބްރާހީމްު

ުގެނައުމުގެުގޮތުންނެވެ.ުު
ފ31ުުާ ު ު މިއަހަރުު ު ދުވަސްު ޅެންވެރިންގެު އަތޮޅުުވަނަު މ.ު ކުރީު ހަގަު

ގަރުގައިުމިުއަހަރުގެުޅެންވެރީންގެުދުވަސްުފާހަގަކުރީުމިުދިއްގަރުގައެވެ.ުދިއްު
ުު ުުޅެންވެރިރަށަކީ ޝާޢިރެއްކަމުގައިވާ، މަޝްހޫރުު ދާއިރާގައިު ނިޝާނުްުކަމުގެު

ރަށުްު އުފަންު ޢަބްދުއްރަޝީދުގެު އޮންރަބްލްު ވެރިޔާު ޢިއްޒަތުގެު ޢިއްޒުއްދީނުގެު
ު.މިުއަހަރުގެުޝީޢާރަކީު"ުރީތިުނަލަުނަލަުހަނދެއްުކުރިުއަލީގާ...ު"ުއެވެުކަމުގައިުވާތީއެވެު.

ު

ުމަޤްޞަދުު
ފާހަގަުކުރުމުގެުއެންމެުމުހިންމުުމަޤްޞަދަކީުޅެންވެރިކަމަކީުދިވެހިުއަދަބިއްޔާތުގެުތެރޭގައިުހި މެނުޭުމިުދުވަސްުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީންު

ުގެންދަވުާުއިުދިވެހިުޅެންވެރިންުކުރައްވައިފައިވާުއަދިުކުރައްވަމުންފަންނުުދިރުވައިުއާލާކުރުމާފަންނުުކަމަށްުވެފައި،ުއުެުއެއުްުއެންމެުމަތިވެރުިު
ުމަސައްކަތްުޕޅުތަކުގެުއަގުވަޒަންުކުރުމާއިުއެުބޭފުޅުންގެުމަސައްކަތްުޕޅުތަކަށްުއާންމުންުހޭލުންތެރިުކުރުވުމެވެު.

ު

ުޅެންވެރިންގެުދުވަހުގެުޚާއްޞަުކޮމިޓުީު
ވާލެވުނެވެ.ުމިުދުވަހުގެުހުރިހުާުހަރަކާތްތައްުއިންތިޒާމްކުރުމަށްޓަކައިުޚާއްޞަުކޮމިޓީއެއްުއެކުލަުގެުދުވަހުގެުތަފާތުުުޅެންވެރީންުުުުުުުުުު

ުހަރަކާތެއްުވެސްުކުރިއަށްުގެންދެވުނީުކޮމިޓީގެުބެއްލެވުމުގެުދަށުންނެވެ.ުު
ުމިުކޮމިޓީގައިުތިއްބެވުީ:

 ޞާލިޙުުهللاުފަތުހު •
 އަޙްމަދުުނާފިޢުު •
 އާމިނަތުުހަސަންު •
 ޝާކިރުުهللاުދުބްއަ •
 ނަސްމާުއަބްދުލްމުހުސިންު •
ު

ުުގެންދިޔަުޙަރަކާތްތައްުނަުއަހަރުގެުޅެންވެރީންގެުދުވަހުުކުރިއަށްުވަުުު 2020
ު)އޮލިމްޕަސްު(ުު ޅެންވެރީންގެުބަހާރު 4.7.1.1

ތުންުގެންދެވުނުުުމިއީ،ުޅެންވެރިންނަށްުއުފާވެރިުމާހައުލެއްގައިުއެއްތާކުންުއެުބޭފުޅުންގެުމަސައްކަތްތައްުހުށަހެޅުމުގެުފުރުޞަތުުދިނުމުގެުގޮ
ުު 2020ުުުުހަރަކާތެކެވެ.ުމިުޝޯުއޮތީ 15ުުޖަނަވަރީ އޮލިމްަޕހުގައެވެ.ުމިުބަހާރުގައިުޅެންވެރީންނާއިުފަންނުގެުއެކިުއެކުިުވަނަުދުވަހުގެުރޭ

ކަލްޗަރުއެންޑްުުރީބޭފުޅުންގެުހުށަހެޅުންތައްުކުރިއަށްުދިޔައެވެ.ުމިުބަހާރުގެުޝަރަފްވެރިުމެހްމާނަކީުމިނިސްޓް ހެރިޓޭޖްގުެުުުއޮފްުއާޓްސްު
ބާސްުއިބްރާހީމެވެ.ުމިުބަހާރުުބައްލަވައިލެއްވުމަށްުމިނިސްޓަރުއޮފުްުނިޝާންުޢިއްޒުއްދީނުގެުޢިއްޒަތުގެުވެރިޔާުއޮނަރަބްލްުޢައްުުމުޝީރު

އައިޝަތުުސަލްމުާުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނުުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުބަހާރުުހުށަހަޅައިދީފައިވަނީުއަލްފާޟިލުާު
 ުވަގުތުންުދެއްކިއެވެ.ުުމޞާލިޙެވެ.ުމިުބަހާރުުީޕުއެސްުއެމްގެުޔެސްުޓީވީންهللاުއާއިުފަތުހު

ު
ުޅެންވެރީންގެުގުންޒަރުު 4.7.1.2

ދެވުނުުުމިއީުޅެންވެރިންނަށްުއުފާވެރިުމާހައުލެއްގައިުއެއްތާކުންުއެުބޭފުޅުންގެުމަސައްކަތްތައްުހުށަހެޅުމުގެުފުރުޞަތުުދިނުމުގެުގޮތުންުގެން
އިުހަވީރުގެުވަހުތެއްގައިުދިއްގަރުުއިސްކޫލުގައެވެ.ުމެންދުރުުުވަނަުދުވަހުގެުމެންދުރުުފަހ2020ުުާޖަނަވަރ24ުުުީުރަކާތެކެވެ.ުމިުހަރަކާތްުއޮތުީުހަ

އިުދިއްގަރުގުެުފަހުގެުބައިުކުރިއަށްުގެންދިޔައީުހޯލުގައެވެ.ުއަދިުހަވީރުގެުބައިުކުރިއަށްުގެންދިޔައީުއިސްކޫލުުގޯތިުތެރޭގައެވެ.ުުމިުގުންޒަރުގަ
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ހުށަހެޅުންތައްު ދަރިވަރުންގެު އިސްކޫލުު ހުށަހެޅުމާއިު ކުރިއަށުްުުުއާންމުންގެު
ގެންދިޔައެވެ.ުުމީގެުއިތުރުންުދިއްގަރުގެުއިސްކޫލުދަރިވަރުންނަށްުބޭއްވުިު
ޅެންހެދުމުގެުކޯހާއިުވާހަކަދެއްކުމުގެުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުންުފުރިހަމަުކުރުިު

ލި އެކަމުގެު ދިވެހުިުދަރިވަރުންނަށްު ގުންޒަރުގައިު މިު ދިނެވެ.ު ވެސްު ޔުންު
ުޅެންތަކާއިުރަ ުތަފާތު ުތަކެތިުޅެންވެރިންގެ ުފަދަ ުތަމްސީލު ުއަންބާއާއި އިވަރާއި

ގިނަުއަދަދެއްގެުޅެންވެރީންނާއިުއެު މިުގުންޒަރުގައިު ހުށަހެޅުނެވެ.ުއަދިު
ބޭފުޅުންގެުއާއިލާތަކާއިުއިސްކޫލުތަކުގެުދަރިވަރުންނާއިުމުދައްރިސުންުވެސްު
މެހެމާނަކުީު ޝަރަފުވެރިު ގުންޒަރުގެު މިު ފާހަގަކުރަމެވެ.ު ބައިވެރިވިކަންު

ރަޝީދެވެ.ުގުންޒަރުގެުހަވީރުުއޮތްުބައިުބައްލަވައިލެއްވުމަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގުެުهللاުރީުއޮފްުއެޑިޔުކޭޝަންގެުނައިބުުޑރ.ުޢަބްދުމިނިސްޓް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނުުވަޑައިގެންނެވިއެވެު.ުުނައިބުުއަލްފާޟިލްުފައިސަލްުނަސީމާއިުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް

ު
ު)ުރަސްމީުޖަލްސާުު(2020ުންވެރީންގެުދުވަސްުޅެ 4.7.1.3

ހަރަކާތަކ2020ުީުުުުުުުު ޚާއްޞަު އެންމެު ގެންދިޔަު ކުރިއަށްު ގޮތުންު ފާހަގަކުރުމުގެު ރަސްމީކޮށްު ދުވަސްު ޅެންވެރީންގެު އަހަރުގެު ވަނަު
ގައިުދިއްގަރުުސްކޫލްުހޯލްގައިުބޭއްވުނ21:00ުުުގ2020ުުުެުޖަނަވަރ24ުުުީުގުޅިގެންުބޭއްވިުޚާއްޞަުޖަލްސާއެވެ.ުއެގޮތުނުްުޅެންވެރީންގެުދުވަހުާު

ުއަކީުވަރަށްުވެސްުކާމިޔާބުުއަދިުޅެންވެރީންގެުގިނަުހަރަކާތްތަކެއްުފެނިގެންދިޔަުޖަލްސާއެކެވެ.ުުމިުޖަލްސާ
ުއަދަދެއ3ުުުްލްސާގައިުމަލަސްގެުުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުނައިބުުފައިސަލްުނަސީމެވެ.ުމިުޖަމިުޖަލްސާގެުޝަރަފުވެރިުމެހެމާނަކީުރައީސުުުުުުުު

އަދަދު.101)އަދަދު. އަދަދ102ުުު،ު ދިއްގަރުުުުުު(103އަދިު އިތުރުންު ހަރަކާތްތަކުގެު ޅެންވެރިންގެު ދިވެހިު ޖަލްސާގައިު މިު ނެރުނެވެ.ު
އެއްގޮތަށްުމިުއަހަރުވެސްުޅެންވެރިންގެުދުވަހާުގުޅިގެންުޅެންވެރިންގެުވީޑިއުޯުއިސްކޫލްދަރިވަރުންގެުޙަރަކާތްތައްުއޮތެވެ.ުއެހެންުއަހަރުތަކެކޭު

ުއޮތެވެ.ުމިުލަވަުތައްޔާރުކުރުމުގައިުވީުޓީުވީުގެުއެހީތެރިކަންުލިބުނެވެ.ުމިުލަވައިގައިުބައިވެރިވުީުލަވައެއްުތައްޔާރުކޮށްުޖަލްސާގައިުދައްކާލުންު
ުދިވެހިުޅެންވެރިންނެވެ.ުު

ދައުު ޖަލްސާގައިު ވަމިު އަރުވައިގެންު އެބޭފުޅުންގުެުވަތުު ބޭފުޅުންނާއިު އަތޮޅުގެު ޅެންވެރީންނާއިު އަދަދެއްގެު ގިނަު ޑައިގެންނެވިު
ހުށަހަޅައިދިނީުދިއްގަރުގެުދުެުމިުޖަލްސާުުުުއެވެ.ކޫލުތަކުގެުދަރިވަރުންނާއިުބެލެނިވެރީންނާއިުމުދައްރިސުންވެސްުބައިވެރިވިއާއިލާތަކާއިުއިސް

ވިސްުމީޑިއާގެުޓީ.ވީ.އެމްުއިންުވަގުތުންުދުރަށުްުތުުސުހާުއާއިުހަސަންުމުޚްތާރެވެ.ުމިުޖަލްސާުަޕބްލިކްުސާޒުވާނުންުކަމުގައިވާުޢާއިޝަ
 ފޮތެއްުނެރެވުނެވެ.ުއެއ3ުީލްސާގައިުދެއްކިއެވެ.ުމިުޖަ
 ުުުުުުުޢިޝާގެުޅެންފޮތްު 1
 ުުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުހަލީމްގެުބަނޑުވައްއަކުރު 2
 ުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމްެގުލޯ 3

ުު

ުކޫލުުދަރިވަރުންނަށްުހިންގިުޅެންުކޯސްުސްއި 4.7.1.4
މިުކޯހަކީ،ުސްކޫލުގެުދަރިވަރުންނަށްުބައިވެރިވެވޭުގޮތަށްުބޭއްވުިު

10ުުގަޑިއިރެވެ.10ުުުުދަރިވަރުންުބައިވެރިވިުމިުކޯހުގެުވަގުތަކ35ުުުުީކޯހެކެވެ.ުު
ގަޑިއިރުުހަމަކުރާުކޮންމެުކުއްޖަކަށްުވެސްުމިުކޯހުގައިުބައިވެރިވެުޅެންުހަދަނުްު

ުކަމުގެުސެޓްފިކެޓެއްުދެވޭނެއެވެ.ުކޯހުގައިުކިޔަވައިުދެއްވީުއަލްފާޟިލުާުދަސްކުރި
ުއިއްޒަތުުނިޒާރެވެު.

 
 އިސްކޫލުތަކުގެުމެދުގައިުބޭއްވިުޅެންުކޯސްުުމާލޭުސިޓީގެ 4.7.1.5

މިުކޯސްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިުވަނީުމާލޭުސިޓީގެުއިސްކޫލުތައުްު
ތަކުގައެވެ.5ުު ސެންޓަރުު ބަހައިލައިގެންުއެު އަލްމަދަރުސަތުލުްުުުސެންޓަރަކަށްު މަޖީދިއްޔާުސްކޫލް،ު ކަނޑައެޅީު ގޮތުގައިު ތަކުގެު ސެންޓަރުު

ދަރިވަރުންުބައިވެރިވިުމ165ުުުިުޒުވާނުންގެުމަރުކަޒު،ުޖަމާލުއްދީންުސްކޫލްުއަދިުރެހެންދިުސްކޫލެވެ.ުޖުމުލަުުޢަރަބިއްޔަތުލްުއިސްލާމިއްޔާ،ުު
އިުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުނާސިޙާއިުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުޒާހިރާއިުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުުކޯހުގައިުކިޔަވައިުދެއްވީ:ުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުނިއުމާުއާ

ުމިނަތުުރަޝީދާުއާއިުއަދިުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުސަލްމާުއެވެު.ރަޝީދާއިުއަލްފާޟިލާުއާ
 



44 

 

ު
ުއާންމުންނަށްުހިންގިުޅެންުކޯސްު 4.7.1.6

ގައުިުނުުޅެންކޯހެކެވެ.ުމިުކޯސްުއޮތީުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގައެވެ.ުމިުކޯހުމިުކޯހަކީ،ުއާންމުކޮށްުހުޅުވައިލައިގެންުއާންމުންގެުމެދުގައިުހިންގު
ުބައިވެރީންުބައިވެރިވެުކޯސްުފުރިހަމަުކޮށްފައިވެއެވެ.25ުުުުހަސަންުޝާކިރުުމުހައްމަދެވެ.ުމިުކޯހުގައިުއަފީފާއިهللاުކިޔަވައިދެއްވީުއަބްދު

 
ުދިނުންުއިސްކޫލުުދަރިވަރުންނަށްުވާހަކަދެއްކުމުގެުހުނަރުުދަސްކޮށްު 4.7.1.7

ުއަމާ ުތަމްރީނުތައް ުމި ުހަރަކާތެކެވެ. ުގެންދެވުނު ުދިއްގަރުގައި ުމ. ުގުޅިގެން ުދުވަހާ ުޅެންވެރިންގެ ުދަރިވަރުންނަށެވެ.ުުމިއީ ުދިއްގަރުުސުކޫލުގެ ޒުކުރީ
ުއަންވަރުއަލްފާޞިލުްުުުމިުްޕރޮގްރާމުގައިުކިޔަވައިދެއްވީުުކުރިއެވެ.ދަރިވަރުންުމިުްޕރޮގްރާމުގެުއަލީގައިުތަމްރީނ17ުުުުުއެގޮތުންުމިުސްކޫލުގުެު

ުއިބުރާހީމެވެ.ުު
ު

2020ުމާދަރީބަހުެގުދުވަސްު 4.7.2
މަހާސަމާ'ުުުު-މިުއަހަރުގެުމާދަރީބަހުގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުޚާއްޞަުޙަރަކާތްތަކެއްުބޭއްވިއެވެ.ުއެުގޮތުންު'ހިނގަމުންުހިނގަމުންުކިޔަމާ

ުުއެއްުބޭއްވުމާއިުމާލޭގެުއިސްކޫލުތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެު ރުގުެުމިުއަދަބީުއީދުގައިުރަތްުނިޒާުުބޭއްވިއެވެ.ންު'މާލޭުއަދަބީުއީދު'
ުމިުއަހަރުގެުމާދަރީުބަހުގެުދުވަހުގެުޝިޢާރަކީުު  ބޭއްވިއެވެ.ތަށްޓަށްުބޭއްވިުރައިވަރުުކިޔުމުގެުމުބާރާތެއްުވެސްު މިލްކުވާު

ު"އެވެު.Languages without bordersުުު–"ސަރަހައްދީުއިމެއްުނެތިުބަސްބަސްުު
 

ުމަހާސަމާުު-ނގަމުންުކިޔަމުާުހި 4.7.2.1
ުު އަހަރުގެ މިު ު ުުމިއީު ގޮތުން ކުރުމުގެު ފާހަގަު ދުވަސްު 2020ުުމާދަރީބަހުގެު

ުު ސަލ15ުުުްފެބްރުވަރީ ހަވީރުު ދުވަހުގެު ހޮނިހިރުު ހިންގުނުުުވީު ޓަންާޕކުގައިު
ރޫޙުު މަހާސަމާުއެކެވެ.ުްޕރީުއިސްކޫލްުދަރިވަރުންގެުމެދުގައިުފޮތްުކިޔުމުގެު

'ހިނގަމުން ކުރިއަށްުގެންދިޔަުމިުމަހާސައުފެއްދުމަށްު މާގުެުުކިޔަމާ'ުނަމުގައިު
ބަހާމެދުުު އުފެއްދުމާއިު ދަރިންތަކެއްު ލޯބިވާު މާދަރީބަސްދެކެު މަޤްޞަދަކީު

ުު ޝައުގުވެރިކަން ލޯބިކުރުާުުުއިތުރުކުރުމެވެ.ދަރިވަރުންގެު ކިޔުމަށްު ފޮތްު އަދިު
  ދަރިވަރުންތަކެއްުއުފެއްދުމެވެ.

 
ުރާތްތަކަކީު:މިުމަހާސަމާގައިުޙަރަކާތްތެރިވީުފަު

 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު •
ުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީުދިވެހިރާއްޖޭގުެު •
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓީ •
ުއިންސްޓިޓިއުޓުުއޮފްުއިންޓެލިޖެންޓްުލާރނިންގުު •
 މޯލްޑިވްސްުލައިބްރަރީުއެސޯސިއޭޝަންުު •
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީު •
ކުދީންނަށްުއަމިއްލައަށްުވާހަކައާއިުމަޢުލޫމާތުުުވާހަކަުކިޔައިދޭނޭުމީހުންނާއިުުބައިވެރިވިުފަރާތްތަކުންުތައްޔާރުކުރިުސްޓޯލްތަކުގައިުު -

ުފޮތްތައްުކިޔޭނޭުއިންތިޒާމުުހަމަޖެހިފައިުހުއްޓެވެު.
 ަބއެއްުކުރިއަށްުދިޔައެވެ.ުއެއ4ުުީުމިުޙަރަކާތުގައިު

 'ބިގްުބުކް'ުކަންު .1
ބަހައްޓައިފައިުހުރީުހިނގާުމަގުގެުއަރިމަތީގައެވެ.ުުންުކިޔޭނޭހެނުްުވާހަކަުބައިވެރީންނަށްުފަސޭހައ5ުުިކެންވަސްުއަށްުުޕރިންޓުކޮށްފައިވުާު

އެކަމަށުްުކުދީންނަށްުއެހީތެރިވާނެުފަރާތްތަކާއިުވާހަކަތައްުކިޔާުނިމުމުންުދަރިވަރުންނާުއެުވާހަކަުތަކުންުސުވާލުުކުރުންުއޮތެވެ.ުސުވާލުކުރުީު
 ޚާއްޞަުފަރާތްތަކުންނެވެު.

 
ު
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ުވާހަކަުކިޔާުކަންު .2
ހަކަތައްުކިޔޭނޭުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސައި،ުކުނާުމަތީގައާއިުގޮނޑީގައިުތިބެގެންުކުދީންނަށްުވާހަކުަުގުޅޭުތަފާތުުވާުުތުއްތުކުދީންނާު

ުކިޔުމުގެުފުރުސަތުުދެވުނެވެ.ުު
 ވާހަކަުކިޔައިދިނުންު .3

މިބައިުކުރިއަށުްުުުކުރިއެވެ.މިުބައިގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުދިވެހިުވާހަކަތަކެއްުކިޔައިުދިނުމަށްުފަހުުކުދީންނަށްުމަސައްކަތެއްުޙަވާލުު
 މުދައްރިސުންނެވެު.ުގެުގެންގޮސްދެއްވީުއިންސްޓިޓިއުޓުުއޮފްުއިންޓެލިޖެންޓްުލާރނިންގ

 ފޮޓޯުބޫތުު .4
ުދުަވހާުގުޅޭުޮގތަށްުޚާއްޞަކޮށްުފޮޓޯުފްރޭމެއްުތައްޔާރުކޮށްުފޮޓޯުނެޭގނޭުއިްނތިޒާމުުހަމަޖައްސައިފައިުހުއްޓެެވ.ު

ުއަދިުސްޓޯލްތަކުގައުިުބަ'ހިނގަމުންުކިޔަމާ'ުމަހާސަމާގައުިު ު'ބުކްމާކް'ުއެއްުހަދިޔާގެުގޮތުގައިުދިނެވެ. އިވެރިވީުކޮންމެުކުއްޖަކަށްުވެސް
 ކުރިއަށްުދިޔަުޙަރަކާތްތަކުގެުމަސައްކަތްުފުރިހަމަކުރިުކުދީންނަށްުހަދިޔާއެއްުދިނެވެު.

ު
ުހިނގަމުންުކިޔަމާުފޮތްމަޢުރަޒުު 4.7.2.2

ުކުރިޔަށްުދިޔަުވަގުތު ުކިޔަމާުމަހާސަމާ ުކުޑަކުދިންގުެުުމިުުބޭއްވިއެވެ.ސުްުސަލްޓަންާޕކުގައިުއެކެޑަމީގެުފޮތްުމަޢުރަޒެއްުވެުުހިނގަމުން މަޢުރަޒުގައި
ުރުފިޔާުއެވެު.4540.00ފޮތްުވިއްކައިގެންުލިބިފައިވަނީު

ުމާލޭުއަދަބީުއީދު 4.8.3
ތަރައްގީކޮށްުދަރިވަ ކުރިއަރުވައިު ބަހާއިުއަދަބާއިުތާރީޚާއިުދިމިއީުދިވެހިުއަދަބުު ވެހިުސަގާފަތަށްުލޯބިުޖައްސައިުރުންގެުހިތްތަކުގައިު

ުމުބާރާތްތަކެއުްުގައުމިއްޔަތަށުްު ުއަދަބީ ުއެކިއެކި ުމެދުގައި ުދަރިވަރުންގެ ުމަދަރުސާތަކުގެ ުއިސްކޫލު ުމާލޭގެ ުމަގުސަދުގައި ުއިތުރުކުރުމުގެ ުލޯބި ކުރާ
ންުދެުމުބާރާތުގައެވެ.ުުއަދަބީުއީދުގައިުބޭއްވުިުގައިުކޮންމެުދަރިވަރަކަށްުވާދަކުރެވޭނީުގިނަވަގެހިމެނޭުގޮތަށްުބޭއްވިުއީދެކެވެ.ުއަދަބީުއީދު

ބޭއްވިުުު އީދުގައިު އަދަބީު ޓީމަކުންނެވެ.ު ފަނޑިޔާރުންގެު ކަނޑައެޅިު އެކެޑަމީންު ދިވެހިބަހުގެު އިންސާފުކުރީު މުބާރާތްތަކަށްު އެކިއެކިު
އްުދިނެވެ.ުއަދިުމިުއީދުގައިުބައިވެރިވީކަމުގުެުކަށްުއެުކަމުގެުހަނދާނެއްގެުގޮތުންުޚާއްޞަުލިޔުމެމުބާރާތްތަކުގައިުވާދަކުރާުކޮންމެުދަރިވަރަު

ުހަނދާނަކަށްުކޮންމެުއިސްކޫލަކަށްުވެސްުލިޔުމެއްުދެވުނެވެ.ުމިުޢީދުގެުމަޤްސަދަކީު:
 އްދުންުޤައުމުުދެކެުލޯބިވާުގައުމިއްޔަތަށްުހުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތަންުދަންނަުދަރިވަރުންުއުފެ ދިވެހި •
ުުލޯބިުޖެއްސުންުގާފަތަށްުދަރިވަރުންުޝައުގުވެރިުކުރުވައިދިވެހިބަހާއިުދިވެހިުތާރީޚާއިުދިވެހިުސަ •
 ދިވެހިބަހާއިުތާރީޚާއިުސަގާފަތަށްުދަރިވަރުންުހޭލުންތެރިުކުރުވުންު. •
 ސަތުުފަހިކޮށްދިނުނުްުދަރިވަރުންގެުމެދުގައިުއެކުވެރިކަންުއާލާކޮށްުއެއްބައިވަންތަކަމުގެުގުޅުންުބަދަހިުކުރުމަށްުފުރު •
 މާހައުލެއްގެުތެރެއިންުދަރިވަރުންގެުއަގުވަޒަންކޮށްުހިތްވަރުުދިނުންު.އެކުވެރިުވާދަވެރިު •

 

 ުގޮތްުޢަދަބީުޢީދުުކުރިޔަށްުދިޔަު

ުބޭއްވިުތަންު ުމުބާރާތްު ފެށޭުގަޑިު
ުތާޖުއްދީނުުސްކޫލުގެުހޯލުގައިު 9:15 - 8:30ު ުއަދަބީުޢީދުުއިފްތިތާހުުކުރުންު

9:30ު - 14:00 ތާޖުއްދީންުސްކޫލްު ުފާރުުނޫސްުހެދުމުގެުމުބާރާތްު
9:30ު - 10:00 ކިލާސްތަކުގައިުހިރިޔާުސްކޫލްގުެު ުއަތުލިޔުމުގެުމުބާރާތްު

ުޒުުމުބާރާތްުލަފުުއައު 9:30 - 9:45
9:30ު - 11:00 ތާޖުއްދީނުުސްކޫލުގެުހޯލުު ުރައިވަރުުކިޔުމުގެުމުބާރާތްު

ުނޫސްުސިންތާު 11:15 - 12:15
11:30ު - 13:30 ހިރިޔާުސްކޫލްު ުއަދަބީުޖާފަތްުމުބާރާތްު
14:00ު - 15:30 ސްކޫލުގެުހޯލުުތާޖުއްދީނުު ުއެބައުޅެއޭުމިބައުޅެއޭު...

16:00ު - 18:00 ތާޖުއްދީނުުސްކޫލުގެުހޯލުު ުްޕރެޒެންޓޭޝަންުހުށަހެޅުމުގެުމުބާރާތް

21:30 - 20:30 
ުތާޖުއްދީނުުސްކޫލުގެުހޯލުު 22:45 - 21:45ު ުރަތްނިޒާރުގެުރައިވަރުުކިޔުމުގެުމުބާރާތްު
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ޖުއްދީންުއިސްކޫލްުހޯލުގައެވެ.ުމުިުގައިުތ8:30ުުާވަނަުދުވަހުގެުހެނދުނ22ުުުރުވަރުީުފެބ2020ުުްލްސާުބޭއްވުީުއަދަބީުއީދުުފެށުމުގެުޖަ
އޮނަރަބްލްުއަނީސާުއަޙްމަދެވެ.ުމިުޖަލްސާގައިުފަންނާއިުސަގާފަތާއުިުޖަލްސާުޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީުނިޝާންުޢިއްޒުއްދީންގެުޢިއްޒަތުގެުވެރިޔުާު

ވރީންނާއިުގިނުަުރުުޔުމްނާުމައުމޫނުގެުއިތުރުންުއިސްކޫލުތަކުގެުްޕރިންސިަޕލުންނާއި،ުމުދައްރިސުންނާއި،ުބެލެނިތަރިކައާުބެހޭުވުޒާރާގެުވަޒީ
 އަދަދެއްގެުދަރިވަރުންުބައިވެރިވިއެވެ.ު

ު
ފެށުމުގެ އީދުު ބޭއްވީުުުުއަދަބީު 2020ުުޖަލްސާު

ުު 22ުުފެބްރުވަރީ ގައ8:30ުުުިުވަނަުދުވަހުގެުހެނދުނު
 އެވެ.ުުުތަޖުއްދީންުއިސްކޫލްުހޯލުގަ

މި ތިރީގައިު ބައިތައްު ގެންދިޔަު އީދުގައިު  އަދަބީު
ުވަނީއެވެު.
 އަދަބީުމުބާރާތްތަކުގެުބައި -1
 ނޫސްުސިންތާު)ޖަމިއްޔާތަކުގެުރައީސުންު( -2
 ސަގާފީުޖާފަތްު -3

ުރައިވަރުކިޔުންު 4.8.3.1
ންމެުދަރިވަރަކުުވެސްުހުަުކޮުުވެ.ކުދިންނ2ުުުެމިއީުރައިވަރުުހުށަހަޅާުމުބާރާތެކެވެ.ުމިުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވީުކޮންމެުއިސްކޫލަކުނުްު

 ރައިވަރުުހުށަހެޅިއެވެ.ުމުބާރާތުގައިުދަރިވަރުންުރައިވަރުުހުށަހެޅީުހިތުންނެވެ.1ުުުރައިވަރާއިުތިންުބަހުގ1ުުެބަހުގެު
 ޔުމުގެުމުބާރާތްުއަތުލި 4.8.3.2

ުލިޔަންޖެހުނީުބަހުގެުއެކެޑަމީނުްުދަރިވަރުންުބައިވެރިކުރަންޖެހެއެވެ.ުމުބާރާތުގައ3ުުިކޮންމެުއިސްކޫލަކުނުްުުުމިުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވި
ލި އެު ބަލައިގެންު ލިޔުމެއްު ުުޙަވާލުކުރިު ލިބުނީ ލިޔަންު އަތުންު ލިޔުންު އެު މ30ުުިޔުމެވެ.ު ވަގުތެވެ.ު ނުނިމުޭުތެ ވަގުތުގެ މިނިޓުގެު ރޭގައިު

ުނުކުރެއެވެ.ުުުއެއްކުރުމުގައިުބައިވެރި ދަރިވަރުންގެުލިޔުންތައްުމުބާރާތަށްުއިންސާފު
ު

ުރާތުްުއައުުލަފުޒުުމުބާ 4.8.3.3
ދަރިވަރަކަށެވެ.ުމިުމުބާރާތުގައ3ުުުިުދަރިވަރުންުބައިވެރިވިއެވެ.ުގިނަވެގެންުބައިވެރިވެވެނ2ުުުީުމިުމުބާރާތުގައިުކޮންމެުއިސްކޫލަކުނުްު

ކަށްުކުރިނުްުބަހުގެުބައެއްުލަފުޒަށްުއެކެޑަމީންުކަނޑައަޅައިފައިވާުދިވެހިުލަފުޒުުލިޔުމެވެ.ުމިުމުބާރާތުގައިުވާދަކުރިުއިސްކޫލުތަުއޮތީުބޭރުުބަސް
މީނުްުލިސްޓުގައިުހިމެނޭުބޭރުުބަސްބަހުގެުލަފުޒުތަކަށްުއެކެޑަ ފަދަުލަފުޒުުލިސްޓެއްުބަހުގެުއެކެޑަމީންުދިނެވެ.ުމުބާރާތުގައިުލިޔަންޖެހުނީުއެ އެ

ުނިޓެވެު.މ15ުިހަދައިފައިވާުދިވެހިުލަފުޒެވެ.ުލަފުޒުތައްުލިޔަންުޖެހެނީުނުބަލައެވެ.ުމުބާރާތަށްުކަނޑައެޅިފައިވާުވަގުތަކީު
ު

 އެބައުޅެޔޯުމިބައުޅެޔޯުމުބާރާތް 4.8.3.4
ުުމުބާރާތެކެވެ.ުމިުުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވިުމިއީުދޫދޫމަތިންުކިޔެމުންުއައިުދިވެހިުވާހަކައެއްުނުވަތަުދިވެހިފޯކުލޯއެއްުހުށަހެޅުމުގެުު

އަކުންުވެސްުހުށަހެޅުމަށްުފުރުސަތުުދެވުނެވެ.ުުކޮންމެުއިސްކޫލަކުންުވެސްުވާހަކައެއްުހުށަހެޅިއެވެ.ުމިުވާހަކަުދިވެހިބަހުގެުކޮންމެުބަހުރުވަ
ުމިނެޓެވެު.6ުބުނީުގިނަވެގެންުކޮންމެުއިސްކޫލަކަށްުވެސްުވާހަކަުކިޔައިދޭންުލި

ު
 ޓޭޝަންުހުށަހެޅުމުގެުމުބާރާތުްުްޕރެޒެން 4.8.3.5

ތަ ްޕރެޒެންޓޭޝަންު މައްޗަށްު މައުޟޫޢުއެއްގެު ނެގޭު ގުރުއަތުންު ތެރެއިންު މައުޟޫޢުތަކުގެު ު ދޭު އެކެޑަމީންު އްޔާރުކޮށުްުމިއީު
ުު 10ުުުުހުށަހެޅުމުގެުމުބާރާތެކެވެ.ުމިުމުބާރާތުގައި ްޕރެޒެންޓޭޝަނެއ8ުުްމިނިޓާއި ންޖެހެއެވެ.ުމުިުުތައްޔާރުކޮށްގެންުހުށަހަޅަމިނިޓާުދެމެދުގެު

ު.ުުުދަރިވަރަކަށެވ2ުުެގިނަވެގެންުބައިވެރިވަނުީުްޕރެޒެންޓޭޝަންުތައްޔާރުކުރާންުޖެހެނީުަޕވަރޕޮއިންޓުގައެވެ.ުްޕރެޒެންޓޭޝަންުހުށަހަޅުމުގައިު
ު



47 

 

 ފާރުުނޫސްުމުބާރާތުްު 4.8.3.6
ތާޖުއްދީނުްު އޮތީު މުބާރާތްު މިު
ސްކޫލްުކިލާސްތަކުގައެވެ.ުއެކިުއިސްކޫލުތަކަށުްު
ނޫސްު ފާރުު ދެވުނެވެ.ު ކިލާސްތައްު އެކިު

ުު ޖެހެނީ 4ުުުުތައްޔާރުކުރާންު ފޫޓްގ8ުުުެުފޫޓް
ވާނޭހެނުްު ފަސޭހަު ކިޔާންު ބޮޑުމިނުގައެވެ.ު

ބޭނުު ގޮތަކަށެވެ.ު ފަދަު ނުްުބެހެއްޓޭު
ކުރެވިދާނެއެވެ ތައްޔާރުު .ުުމެޓީރިއަލަކުންު

އޮތުީު ކުރުންު ތައްޔާރުު މިުނޫސްު ދަރިވަރުންު
މުބާރާތްުހިނގަމުންދާުވަގުތުުއެުތަނުގައެވެ.ުު
އެު ޓީޗަރުންނާއިު އެއްކުރުމުގައިު މަޢުލޫމާތުު
ފުރުސަތުުު ހޯދުމަށްު އެހީު ފަރާތްތަކުގެު ނޫންު

ުދެވުނެވެ.ުު
 

ު(ުުނޫސްުސިންތާު)ޖަމިއްޔާތަކުގެުރައީސުން 4.8.3.7
ުު އަދަބީ އޮތީު ބައިގައިު އޮންނުަުމިު މެދުގައިު ދަރިވަރުންގެު އިސްު ޖަމިއްޔާތަކުގެު އަދަބީު އިސްކޫލުތަކުގެު ބައިވެރިވީު އީދުގައިު

ުނޫސްވެރިންގެުބައްދަލުވުމެކެވެު.
ުހަރަކާތްތަކުގެުތެރޭގައިުއިސްކޫލުތަކުގެުއަދަބީުޖަމިއްޔާތަކުގެުރައީސުންގެުނުވަތަުއަދަބީުޖަމިއް ޔާތައްުތަމްސީލުކުރުާުއަދަބީުއީދުގެ

ވަރުންގެުނޫސްުސިންތާއެއްުއޮތެވެ.ުމިުސިންތާގައިުުއަދަބީުއީދުގައިުބައިވެރިވީުކޮންމެުއިސްކޫލަކުންުބައިވެރިވާންުފުރުސަތުުުއިސްުދަރިު
އިުއަދަބީުޙަރަކާތްތަކުގުެުދެވުނެވެ.ުމިުސިންތާގައިުކޮންމެުދަރިވަރަކަށްުވެސްުއެުދަރިވަރެއްގެުހައިސިއްޔަތާއެކުުއޭނާުތަމްސީލުކުރާުއިސްކޫލުގަ

ުވާހަކަދައްކަނުްުމައް ުހުށަހަޅައި ުކަރުދާހެއް ުތައްޔާރުކުރަނ5ުުުްުމިނެޓާއ3ުުުިުޗަށް ުކަރުދާސް ުހުށަހަޅާ ުގޮތުން ުމި ުދިނެވެ. ުވަގުތުކޮޅެއް ުދެމެދުގެ މިނެޓާ
ުު ންކަނުްުންުއަހަރުުތެރޭގައިުއަދަބީުކަޞަފުހާއާުދެމެދަށެވެ.ުމިުކަރުދާހުގައިުހިމަނަންުޖެހެނީުއެުޖަމިއްޔާއަކ2ުުުޖެހުނީުދޮޅުުޞަފުހާއާއި

ނުްުކުރިއަރުވައިުތަރައްގީކުރުމަށްުޓަކައިުުރާވައިފައިވާުކަންކަމާއިުއެުކަންކަންުހިނގާުނުހިނގާުގޮތާއިުކުރިއަށްުއޮތްުތާނގައިުއެުކަންކަު
ންުކަރުދާސުްުނުކުތާތަކަށްުސަމާލުކަންުދީގެކުރަންުހަމަޖައްސާުއުސޫލުތަކާުބެހޭުވާހަކަތަކެވެ.ުމިުކަރުދާސްުތައްޔާރުުކުރުމުގައިުއަންނަނިވިުު

މޭޒުގުެު އިދާރީު އީދުގެު އަދަބީު ވާޑްފައިލްު ކަރުދާހުގެު އަދިު ކަރުދާސްު މިު ނިމުމުންު ބައްދަލުވުންު ދެވުނެވެ.ު ފުރުސަތުު ކުރުމަށްު ފަރުމާު
 ވިލަރެސްވެރިންނާުޙަވާލުުކުރަންުޖެހެއެވެު.

 
ުސަގާފީުޖާފަތްުމުބާރާތުްު 4.8.3.8

ލަކުންުއަދަބީުއީދަށްުޖާފަތެއްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމުބާރާތެއްުހުޅުވައިލެވުނެވެުމިުޖަފާތުްުކޫރުުބައިވެރިވީުކޮންމެުއިސްއަދަބީުއީދުުކުރިޔަށްުދިޔައި
ބެލެނިވެރީންނާއިު އިސްކޫލުގެު މުބާރާތުގައިު މިު ގޮތަށެވެ.ު އުޅުނުު ކޮށްު ދިވެހީންު ކަންކަންު ފަދަު މިު ގޮތުންު ވަނީުސަގާފީު ުުތައްޔާރުކުރަންު

 ބައިވެރިވެވެއެވެ.ުުމުދައްރިސުންނަށްު
ު

ުރަތްނިޒާރުގެުމިލްކުވާތަށްޓަށްުބޭއްވިުރައިވަރުުކިޔުމުގެުމުބާރާތުްު 4.8.3.9
ުމިއީުދިވެހިުއަދަބުުކުރިއަރުވައިުތަރައްގީކޮށްުއާންމުންގެުހިތްތަކުގައިުބަހާއިުއަދަބާއިުތާރީޚާއިުދިވެހިުސަގާފަތަށްުލޯބިުޖައްސައި

ުުގައުމިއްޔަތުގެުލޯބިުއިތުރުކުރުމުގެުގޮތުންުމާދަ ޚާއްޞަުހަރަކާތްތަކުގެުތެރެއިންުކުރިއަށްުގެންދިޔަުމުބާރާތެކެވެ.ުމުިުރީުބަހުގެުދުވަހުގެ
ުމުބާރާތުގެުމަޤްސަދަކީު:

 ގައުމުުދެކެުލޯބިވާުގައުމިއްޔަތަށްުހުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތަންުދަންނަުބަޔަކުުއުފެއްދުންު ދިވެހި •
ުއިުލޯބިޖެއްސުންދިވެހިބަހާއިުތާރީޚާއިުސަގާފަތަށްުއާންމުންުޝައުގުވެރިކުރުވަ •
 ވެރިުވާދަވެރިުމާހައުލެއްގެުތެރެއިންުރައިވަރުުހުށަހަޅާނެުފުރުޞަތުުފަހިކޮށްދިނުނުްުއެކު •
 ދިވެހިބަހާއިުތާރީޚާއިުސަގާފަތުގެުހޭލުންތެރިކަންުއާންމުންގެުމެދުގައިުއިތުރުކުރުންު •
ު
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ުމުބާރާތުްުުގެުރައިވަރުުކިޔުމު 4.8.3.10
މު ހުށަހެޅުމުގެު ކިޔައިު ރާގުގައިު ރައިވަރުު ުުމިއީު މުބާރާތުގައިުއަހ18ުުުަބާރާތެކެވެ. މިު ވެސްު ފަރާތަކަށްު ކޮންމެު މަތީގެު ރުންު
ުު 5ުުުުބައިވެރިވެވެއެވެ.ުުމިުމުބާރާތްުބޭއްވުނީުމަދުވެގެން ބަހުގެ ހަު ބައިވެރިޔަކުުވެސްު 2ުުބައިވެރިންުބައިވެރިވެފައިުވާތީއެވެ.ުކޮންމެު

ުރައިވަރުުހުށަހަޅަންޖެހުނީުހިތުންނެވެ.ުުރާތުގައިުބައިވެރިނުްުރައިވަރުުހުށަހަޅަންުޖެހުނެވެ.ުމުބ2ުުުާރައިވަރާއިުތިންުބަހުގެު
ުނަުދިނުމުގައިުއިހުގެުރާގުތަކަށްުރައިވަރުުހުށަހަޅާުފަރާތްތަކަށްުއިސްކަންުދެވުނެވެު.

ު
ުމާލޭުއަދަބީުޢީދުުފޮތްމަޢުރަޒުު 4.8.3.11

ޖުއްދީންުސްކޫލްގައިުއެކެޑަމީގެުފޮތްމައުރަޒެއްުއަދަބީުޢީދުގެުހަރަކާތްތައްުތާޖުއްދީންުއަދިުހިރިޔާުސްކޫލްގައިުކުރިޔަށްުދިޔަުވަގުތުުތާ
ުރުފިޔާުލިބިފައިވެއެވެު.8407.00މިުމަޢުރަޒުގައިުފޮތްުވިއްކައިގެންުުބޭއްވިއެވެ.

ުފްސީލުުއަދަބީުއީދުގެުހަރަކާތްތައްުކުރިއަށްުދިޔަުގޮތުގެުތަު
ު

ުއަދަބީުއީދުުނިންމުންު: 4.8.3.12
ުުުުު އީދުގެުނަތީޖ19ާކޮވިޑް އީދުގެުނިންގެުފުރަބަންދާުގުޅިގެންުއަދަބީު ފަހު،ުއަދަބީު ފަސްުކުރުމަށްު މުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުުުފާޅުކުރުންު

ފުވެރިުކޮށްދެއްވައިފައިވަނުީުގައިުދާދިވަރުކޮށްުޒޫމުންނެވެ.ުމިުރަސްމިއްޔާތުުޝަރ9:00ަވަނަުދުވަހުގެުރ24ުޭުއޮގަސްޓ2020ުުުުުބޭއްވިފައިވަނުީު
ގެުއިތުރުންުމިުރަސްމިއްޔާތުގައިުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑުްުތައުލީމާުބެހޭުވުޒާރާގެުވަޒީރުުޑރ.ުޢާއިޝަތުުޢަލީއެވެ.ުމީު

އިސްވެރިންނާއިުއެކެޑަމީގުެުުޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނާއިުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤާއިުތަޢުލީމީުވުޒާރާގެހެރިޓޭޖްުއަލްފާު
ދުގެުދުވަސްވަރެއްކަމުންުއަދަބީުއީދުގެުވަނަތަކަށްުހޮވުނުުފަރާތްތަކަށްުއިނާމުުުއިސްވެރިންުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.ުމިުދުވަސްވަރަކީުފުރަުބަންު

ންުއިނާމުތައްުއެުފަރާތްތަކާުޙަވާލުކުރުާުރުންުއޮތީުއެކެޑަމީންުކަނޑައެޅިުވަކިުދުވަސްތަކެއްގެުވަކިުގަޑިއެއްގައިުއެކެޑަމީއަށްުއައުމުޙަވާލުކު
ުގޮތަށެވެު.

ު

ުހުރަވީުދުވަސްު 4.8.4
ހޯު ސެކްޝަނުާުމްުއެފެއާޒްގެުފަރާމިނިސްޓްރީުއޮފްު ތާރީޚުު ދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެު ފާހަގަކުރުމުގެުގޮތުންު ދުވަސްު ހުރަވީު ތުންު

ުުުުވުނެވެ.ކުރިއަށްުގެންދެުމިުއަހަރުުވެސްުވަނީުުގުޅިގެންުހުރަވީުބަހުސުުު ،13ުު،14ުުމިުބަހުސާުގުޅޭުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތައްުޖަނަވަރީ
ުުހުުކުރިއަށްުގެންދެމިުތިންުދުވ16ުުަ ކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުހަމަޖެހުނީުޤައުމިއްޔަތާުގުޅޭުމައުޟޫޢަކަށެވެ.ުބަހުސުގުެުވުނެވެ.ުމަުބަހުސު

ުމައުޟޫޢަކަށްުކަނޑައެޅުނީު"އަމާންުމުޖުތަމަޢެއްުބިނާުވާނީުކުށްުކުރާުފަރާތްތަކަށްުޤާނޫނުންުއެންމެުބޮޑުުއަދަބުުދީގެން"އެވުެ.
ުއިުހިމެނެނީު:މުގަޓީުއްކިުވާހަކަުދެުމިުމައުޟޫޢުއާުއެއްކޮޅަށްު

ުهللاއަލްފާޟިލްުހަފްސީުޢަބްދު •
ުއިސްމާޢީލްުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު •
ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުސުހައިލްު •
ުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުރަޝީދުު •
 އަލްފާޟިލްުޔާމީންު •

ު
ުޓީމުގައިުހިމެނެނީ:ުުުއްކިމިުމައުޟޫޢުއާުދެކޮޅަށްުވާހަކަުދެު

ުއަލްފާޟިލްުޢަލީުޝާމިންު •
ުުފާތިމަތުުނަބާހާުއަލްފާޟިލާ •
ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުމުޖާހިދުު •
ުއަލްފާޟިލާުޢީނާުމޫސާު •
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަނޫންު •

ު
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2020ުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަސްު 4.8.5
ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަހެއްުފުރަތަމަުފާހަގަކުރެވުނުީު

ވަނަުއަހަރުއެވެ.ުމިުދުވަސްުނިސްބަތްކުރެވެނީުއަލްޤާޟީުޙަސަނ2018ުް
1727ުުފެބްރުއަރ27ުުުީުއްވިުދުވަސްުކަމުގައިވުާުތާޖުއްދީނުުދުނިޔެުދޫކުރެ

މުީުއަށެވެ.ުއަލްޤާޟީުޙަސަންުތާޖުއްދީނުުދުނިޔެުދޫކުރެއްވިުދުވަސްުޤައު
އުފަންވެވަޑައިގެނުްު ފާހަގަކުރެވެނީުތާޖުއްދީނުު ގޮތުގައިު ދުވަހުގެު ތާރީޚުު
ގޮތުންު ފާހަގަކުރުމުގެު ދުވަސްު މިު ނެތުމުންނެވެ.ު އެނގެންު ދުވަސްު

ނަުދުވަހުގެުރޭުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަހުގެުރަސްމީުޖަލްސުާުވ27ަފެބުރުވަރުީު
ުު މާލަމުގައި ޖަލްސާކުރާު ޔުނިވަރސިޓީގެު ޖަލްސުާުުު.ބޭއްވިއެވެއިސްލާމީު

ުު މިނިސްޓަރ8:40ުުުފެށުނީ މެހެމާނަކީު ޖަލްސާގެުޝަރަފްވެރިު ގައެވެ.ު
ޝާހިދެވެ.ުމިުޖަލްސާގައިުهللاުއޮފްުފޮރިންުއެފެއާޒްުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު

ުު"ުއަދ2ުިވަނަުއަދަދަށްުލިޔުއްވާފައިވާު"ނަސީމާުމުޙައްމަދުުމަޒުމޫނުތައ105ުުްނަސީމާުމުޙައްމަދުުމަލަސްުމަޖައްލާގެުުުުނޢޢވުއަލްފާޟިލާ
އަދުިުުު"ރަހުންނާއިުރަނިން"ގެުއިނގެރޭސިުތަރުޖަމާުނެރެދެއްވުންުއޮތެވެ.ުމަޒުމޫނުުފޮތްުނެރެދެއްވީުއަލްފާޟިލްުބަންދުުއިބްރާހީމްުސަލީމެވެ.

 ޝާހިދެވެު.هللاުުފޮތްުނެރެދެއްވީުޖަލްސާގެުޝަރަފުވެރިުމެހެމާނުުމިނިސްޓަރުއޮފްުފޮރިންުއެފެއާރޒްުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުރަހުންނާއިުރަނިން
ު

ުުމިނިވަންުދުވަހުެގުމުނާސަބަތުގައިުބޭއްވި 4.8.6
 ޚާއްޞަުފޯރަމް

ުު ޖުލައި މުނާސަބަތުގައިު ދުވަހުގެު ރ26ުޭުމިނިވަންު ދުވަހުގެު ވަނަު
8:30ުުުު މެދުވެރިކޮށ10:40ުުްން ޒޫމްު ފޯރަމެއުްުށްު ޚާއްޞަު ު

ޖުލައިުދުވަހުގ25ުުުެުމިުފޯރަމުގައިުބައިވެރިވުމަށްުޓަކައުިުުުބޭއްވިއެވެ.
ގެުކުރިންުރެޖިސްޓްރީވާންުހުޅުވައިލެވުނެވެ.ުފޯރަމްގައ11:00ުިުރޭުު

ދެއްވީ ޢަބްދުުުމަޢުލޫމާތުު ުއަލްފާޟިލްު އަލްފާޟިލުްުهللا ޞާދިޤު،ު
ލްފާޟިލުްުޢައްބާސްުއިބްރާހީމް،ުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުމުޙައްމަދު،ުއަ

ފާޟިލްުޙުސައިންުޞަލާޙުުޔޫސުފެވެ.ުމިުފޯރަމަށުްުސަޢީދެވެ.ުމިުފޯރަމްުމޮޑަރޭޓްކޮށްދެއްވީުއަލްهللاުމުޙައްމަދުުދީދީުއަދިުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު
"ކުޑަކުޑަ ނަމަކީު ސުވާުުދެވިފައިވާު ބައިވެރިންގެު އިތުރުންު ދިނުމުގެު މަޢުލޫމާތުު ފޯރަމްގައިު މިު އެވެ.ު މިނިވަންވީ"ު ލުތަކަށުްުދިވެހިރާއްޖެު

ުޖަވާބުދެވުނެވެ.ުު
ު

 ނަޞްރުެގުދުވަސްު 4.8.7
މެނިފައިުވަނުީުދިވެހިރާއްޖޭގެުނަޞްރުގެުދުވަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީންުއޮންލައިންުލުއިުފޮތެއްުނެރެވުނެވެ.ުމިުފޮތުގައިުހި

هللاުތައްޔާރުކޮށްދެއްވީުކޮމާންޑްުސާޖަންޓްުމޭޖަރުޢަބްދުުުނަޞްރުގެުދުވަހުގެުޚާއްޞަުބަޠަލްުޝަހީދުުޙުސައިންުއާދަމްގެުމަޢުލޫމާތެވެ.ުމިުފޮތް
 ސަޢީދެވެ.ުު

 

ުޖުމްހޫރީުދުވަސް 4.8.8
ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރީުދުވަސްގެުމުނާުުުުުުު އެކެޑެމީއާއިުވީ.ޓީ.ވީުގުޅިގެންުދުވަހާއިގުޅޭުޚާއްޞަުޮޕރްގްރާމެއްުސަބަތުގައިުދިވެހިބަހުގެ

ޟޫއަކީުދިވެހިންނާުޖުމްހޫރިއްޔަތެވެ.ުމިުޮޕރްގުރާންުހުށަހަޅާދެއްވީުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީގުެުކުރިއްގެންުގޮސްފައިުވެއެވެ.ުްޕރޮގުރާމްގެުމައު
އަ އަލްފާޟިލްު ދިވެރައީސްު ްޕރޮގުރާމްގައިު މިު ޢަލީއެވެ.ު އޭރުުުޝްރަފްު ސަބަބުތަކާއިު މެދުވެރިވިު ބަދަލުވާންު ޖުމްހޫރިއްޔަތުު ހިރާއްޖޭގެު

ުނަށްުގެނެސްދީފައިވެއެވެ.ުމިުްޕރޮގުރާމްގައިުއިންޓަރވިއުުކުރެވިފައިވާުބޭފުޅުންނަކީުދިވެހިރާއްޖެގެުހާލަތުުހުރިގޮތްުބެލުންތެރިން
ުޞާދިޤުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާޠިރުު
ުޖަމީލްު)އޯކިޑުް(ުއަލްފާޟިލް

ުއަލްފާޟިލްުޢައްބާސްުއިބްރާހީމްު
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ުބްދުލްޣަނީުއަލްފާޟިލާުރަމްލާުޢަ •
ުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުމުޙައްމަދުު •
ުންނަބީލާުފާތުމަތުުޢަބްދުލްވައްހާބުުއަ •

ބޭފުޅުންނެވެ.ުުދެކެވަޑައިގެންފައިވުާުމިުބޭފުޅުންނަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔަތުުބަދަލުވިުދުވަސްވަރުުއެކަންުހިނގާދިޔަުގޮތްުވަރަށްުކައިރިނުްު
އާންމުުކޮއްފައެވެ.ުުހިބަހުގެުއެކެޑެމީގެުވެބްސައިޓްގައިުމީގެުއިތުރުންުދުވަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުޖުމްހޫރީދުވަހުގެުޚާއްޞަުގޮފިކޮޅެއްުވަނީުދިވެ

 މިުފޮތުފަގައިުޖުމްހޫރިޔަތަށްުބަދަލުވިުގޮތުގެުމައްޗަށްުއަލިއަޅުވާލާފައިވާުއެކިބޭފުޅުންުމަޒުމޫނާއިުޅެންުހިމެނެއެވެ.
ު

ުރާއްޖެުއިސްލާމްވިުދުވަސްު 4.8.9
ދުވަހާގުޅޭުޚާއްޞަުްޕރޮގުރާމެއްވަނީުކުރިއަށުްުކެޑެމީއާުވީ.ޓީ.ވީުގުޅިގެނުްުރާއްޖެުއިސްލާމްވިުދުވަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދިވެހިބަހުގެުއެުުުުުު

ގައުމެ ދިވެހިރާއްޖެުއިސްލާމްު އޭގެުފަހުންު ސަބަބުތަކާއިު ދިވެހިރާއްޖެުއިސްލާމްވުމަށްުމެދުވެރިވިު ްޕރޮގުރާމްއަކީު އްގުެުގެންގޮސްފައެވެ.ުމިު
ދިނުމުގެުފޯރަމެކެވެ.ުމިުްޕރޮގުރާމްުހުށަހަޅައިުދެއްވުީުުުރިއަށްުގެންދެވުނުުމައުލޫމާތުގޮތުގައިުދެމިުއޮތްުއޮތުމުގެުމައްޗައްުއަލިުއަޅުވާލާުކު

ބޭފުޅުންނަކީ ވަޑައިގެންނެވިު ބައިވެރިވެު ފޯރަމުގައިު މިު އެވެ.ު ޢަލީު އަޝްރަފްު އަލްފާޟިލްު ރައީސްު އެކެޑެމީގެު އަލްފާޟިލުްު ދިވެހިބަހުގެު
ުދެވެު.މުޙައްމަދުުޝިފާނާއިުއައްޝެއިޚްުއިބްރާހީމްުއަޙްމަ

ުދުވަުުުުު ުއިތުރުން ުލުއިފޮތެއްުވެބްސައިޓްގައުިުމީގެ ުވަނީ ުގޮފިކޮޅުގެުނަމުގައި ުޚާއްޞަ ުދުވަހުގެ ުއެކެޑެމީއިން ުދިވެހިބަހުގެ ުމުނާސަބަތުގައި ހުގެ
ފުރޭތަ މެދުވެރިވިު ވުމަށްު އިސްލާމްު ވާހަކަތަކާއިު ކުރީގެު އިސްލާމްވުމުގެު ދިވެހިރާއްޖެު ފޮތުގައިު މިު ކޮށްފައެވެ.ު އާއުިުއިއާންމުު ވާހަކަު ގެު

 އިސްލާވުމަށްުފަހުުރާއްޖޭގެުއޭރުގެުހާލަތުުވަރަށްުތަފްސީލުކޮށްުބަޔާންުކޮށްފައިވެއެވެު.ދިވެހިރާއްޖެު
 

ުޔުނިސެފާއިުއެމް.އެން.ޔޫުުގޅިެގންުކުރިޔަށްުެގންދާު'ލެޓްސްުރީޑް'ުޕްރޮްގރާމްުު 4.8.10
އަދިުއެކަމާުގުޅުޭުުބޭއްވިއެވެު.މިއްޔާތުުްޕރޮގްރާމްގެުހުޅުވުމުގެުރަސްޔުނިސެފާއިުއެމް.ުއެން.ޔޫުއާއިުގުޅިގެންުކުރިޔަށްުގެންދާު'ލެޓްސްުރީޑުްު

ވަނީުބޭއްވިފައެވެ.ުމިުވޯކްޝޮޕްގައިުމިކަންުކުރިޔަށްުގެންދާނެުގޮތާއިުއިސްކޮށްުމިކަމުގައިުހަރަކާތްތެރިވާނީުނެޝަނަލުްުުއެއްވެސުްުވޯކްޝޮްޕ
ުުއިންސްޓިޓިއުޓްުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަނުންުކަމަށްުހަމަޖެހުނެވެ.ުއަދި ޕްރޮގްރާމްގެުދަށުންުއެކިުވޮލަންޓިއާސްގެުއެހީއާއެކުުގިނަުފޮތްތަކެއުްުުމި

ދުުުވަނީުތަރުޖަމާުކުރެވިފައެވެ.ުމިުވޯކްޝޮްޕގައިުއެކެޑަމީގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވީުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލާުފަޟީލާުމުޙައްމަ
ުސަމީރެވެު.

ު

ުލައިބްރަރީެގުޚިދުމަތް 4.8.11
އެންމެުމުހިންމުުޚިދުމަތުގެުތެރޭގައިުލައިބްރަރީގެުޚިދުމަތްުހިމެނެއެވެ.ުއެކެޑަމީގެުލައިބްރަރީގައިުގިނަުއަދަދެއްގުެުުދުޭުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީންު

ކުރަމުންދާއިރުު ދިރާސާތައްު ތަފާތުު ތާރީޚުގެު ބަހާއިު ދަރިވަރުންު ޔުނިވަރސިޓީގެު ހިމެނެއެވެ.ު ފޮތްތައްު ބަހުގެު ދިވެހިު ފޮތްތަކާއިު ުުތާރީޚީު
ޢުލޫމާތުުލައިބްރަރީންުފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.ުޢާންމުންނަށްުވެސްުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތާއިުބަހުގެުމައުލޫމާތުުއެރުވެއެވެ.ުފުރަބަންދުގުެުށްުމައެދިރާސާތަކަ

މެދުވެރިު އެުޕު 'ފައްވާރު.އެމްވީ'ު ދެވިފައިވެއެވެ.ު މަޢުލޫމާތުު ފަރާތްތަކަކަށްު ގިނަު ވަރަށްު އޮންލައިންކޮށްު ވަނީު ވެސްު ކޮށުްުދުވަސްވަރުގައިު
ުރައިގެުގިނަުއަދަދުތަކެއްުއޮންލައިންކޮށްުބަލައިލެވެއެވެު.ފަތްތޫ
ު

ުފޮތްފިހާރައިެގުޚިދުމަތް 4.8.12
ންުޗާޕުކޮށްގެނުްުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީންުދެވޭުޚިދުމަތުގެުތެރެއިންުފޮތްފިހާރައިގެުޚިދުމަތަކީުފާހަގަކޮށްލެވޭުޚިދުމަތެކެވެ.ުމިުފިހާރައަކީުއެކެޑަމީ

ރެވިފައިވާުތަނެކެވެ.ުސަރުކާރުގެުރަސްމީުގަޑީގައިުހުޅުވިފައިުހުންނަުމިުފިހާރައިގެުޚިދުމަތްުވަރަށްުގިނުަުއްސަކުނެރޭުފޮތްތައްުވިއްކުމަށްުޚާ
)ތިރީސްުހަތަރުހާސްުތިންސަތޭކ34،359.00ުުުަުވަނަުއަހަރުުފޮތްުވިއްކައިގެންުއާމްދަނީއަށްުލިބިފައިވަނ2020ުުުީުުފަރާތްތަކުންުހޯއްދަވައެވެ.
ުޔާުއެވެ.ރުފިުުފަންސާސްުނުވަުރުފިޔާ(

ު

ު'ފަތްތޫރަ'ުު 4.8.13
ޚުީު'ފަތްތޫރަ'ުއަކީުދިވެހިބަހާއިުތާރީޚަށްުޚިދުމަތްކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުފެށިގެންުޗާުޕކުރެވެމުންުއަންނަުފޮތެކެވެ.ުމިފޮތުގައިުތާރީު

ުއޭސައިޒަށްުޗާުޕކުރެވެމުންުއައިުމިުފޮތްުމިހާރުުވ5ުުައަދިުބަހުގެުވަރަށްުމުހިންމުުމަޢުލޫމާތުުހިމެނެއެވެ.ުއޭ ފައެވެ.ުުސައިޒަށްުބަދަލުކުރެވ4ުުުިނީ
ުު ޢަދަދުުޗުާޕކުރުމަށްުތައްޔާރުކުރެވިފައިވީުނަމަވެސްުއެއްވެސްުޢަދަދެއްުޗާުޕކުރެވިފައެއްުނުވެއެވެ.ުފަތްތޫރަުއަށ6ުުުްުމިއަހަރުުފަތްތޫރައިގެ
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ޔުންުޝާއިޢުކުރެވުޭުުކޮންމެުފަރާތަކަށްުވެސްުއެލިުލިޔުންުހުށަހެޅުއްވުމުގެުފުރުސަތުުކޮންމެުބޭފުޅަކަށްުވެސްުއޮވެއެވެ.ުފަތްތޫރައަށްުލިޔުއްވާު
ުމަހެއްގެުފަތްތޫރަުހިލޭުހަދިޔާކުރެވެއެވެު.

 

 ދިވެހިބަހުެގުއެކެޑަމީެގުުމވަްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީ 4.9

 
2020ުުުު 19ުުުުވަނަުއަހަރަކީުކޮވިޑްގެުޚާއްޞަުޙާލަތެއްގައިުޤައުމުުއޮތްުދުވަސްވަރަކަށްވެފައިުމާރިޗު 1ުުުުންުފެށިގެންުުޖުލައި ގޭގައުިުށް

ުުގެުޢާއިލާގެުޙާލަތުުވަރަށްުމަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުސަރުކާރުުއޮފީސްތައްުބަންދުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުމިުޙާލަތުގައިުމުވައްޒަފުންނާއިުމުވައްޒަފުން
ގޭގައުިުުބޭއްވިއެވެ.ުުބައްދަލުވުމެއ7ުުްޖެހުނުުމުވައްޒަފުންގެުހާލަތުވެސްުވަރަށްުގާތުންުބެލުނެވެ.ުމުވައްޒަފުންނަށ19ުުުުްގާތުންުބެލެވިުކޮވިޑުު

ގެުރައްކާތެރިކަމުާުމަސައްކަތްކުރުމަށްުދިމާވާުދަތިތަކާުބެހޭގޮތުންުއަލިއަޅުވާލެވުނެވެ.ުއަދިުއެޗްުީޕުއޭގެުގަވާއިދާއިުމިނިސްޓްރީގެުމުވައްޒަފުންު
ުހިއްސާ ުއުސޫލު ުހެދިފައިވާ ުގޮތުން ުގުޅޭ ުބަހާލެވިުުުކުރިއެވެ.ސަލާމަތާ ުގްރޫްޕތަކަށް ުފެށިގެން ުމަހުން ުމަސައްކަތްކުރުމުގުެުޖުލައި ުގައިދުރުކަމާއެކު ގެން

ުުމާ ރުމުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެހުނެވެ.ުުއިރަށްުފާޚާނާުއާއިުތަޅުތަކާއިުސެކްޝަންތައްުސާފުކ2ުުުުޙައުލެއްުޤާއިމުކޮށްުދެވުނެވެ.ުކޮންމެުދުވަހަކު
ގެންދެވު ނޯޓްކުރެވެމުންު ޗެކްކުރެވިު ޓެމްަޕރޭޗަރު ކުރިންު ވަނުމުގެު މުވައްޒަފުންު މުވައްޒަފަކަށުްުއޮފީހަށްު ކޮންމެު އިތުރުންު މީގެު ު ނެވެ.ު

ކައިުއޮފީހަށްުޒިޔާރަތްކުރާުފަރާތްތަކުގުެުފުންގެުރައްކާތެރިކަމަށްޓަުޑިސްއިންފެކްޓްުސްްޕރޭުއަދިުހޭންޑްުސެނިޓައިޒަރުފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ުމުވައްޒަ
ުރަޖިސްޓްރީއެއްުހެދުނެވެު.

ު
ުވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު

ުމަޤާމުުު#
/ުުކްުސެު ޝަންު

ުޔުނިޓްު
ުޗިޓުުނަންބަރުު

ވަޒީފާއިނުްު
ވަކިކުރެއްވުިު

ުތާރީޚްު
ުމުވައްޒަފުު

ވަކިކުރެއްވުިު
ުސަބަބުު

1ު
އެސިސްޓެންޓުްު

ުްޕލޭނިންގުއޮފިސަުރ

ހޭލުންތެރިކުރުނުްު
ބަހުގުެު ު/ ޔުނިޓްު

ުބައި
(2)CSC/2020/00199ު

ޖަނަވަރ29ުުުީު
2020ު

އަރީބުު
ުޙުސައިން

ުއެދިވަޑައިގަތުމުންު

ު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

ުފިސަރއޮ

ހޭލުންތެރިކުރުނުްު
ބަހުގުެު ު/ ޔުނިޓްު

ުބައި
(2)CSC/2019/00716ު

14ު
ސެްޕޓެންބަރުުު

2020ު

ޢާއިޝަތުުު
ޢަޤީދުާު
ުޙަސަން

ުއެދިވަޑައިގަތުމުންު

ު
އެސިސްޓެންޓުްު

ުރިސާރޗްުއޮފިސަުރ

ހޭލުންތެރިކުރުނުްު
ބަހުގުެު ު/ ޔުނިޓްު

ުބައި
(2)CSC/2019/00715ު

14ު
ސެްޕޓެންބަރުުު

2020ު
ުންުއިގަތުމުއެދިވަޑަުއާމިނަތުުހަނާު

ު
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ު
ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުދިވެހިބަހުެގުއެކެޑަމީންުސޮއިކުރެވުނުުފަހުމުނާމާު 4.10

ުކުުެވވުނުުފަހުމުނާމާުއެއާ ޕްރިންޓ7ުްއެމް  4.10.1
ުުު ވާފަދަުމުބާރާތްތަކާއިުތަފާތުުުމި ފަހުމުނާމާއަކީ،ުބަސްުތަރައްޤީު

އެކެޑަމީއާއިު ދިވެހިބަހުގެު ގޮތުންު ހިންގުމުގެު ރާވައިު ހަރަކާތްތައްު އެކިއެކިު
މާރިޗުުު ފަހުމުނާމާއެކެވެ.ު ސޮއިކުރެވުނުު ދެމެދުު ްޕރިންޓާއިު ސެވަންު އެމްު

.ުމިފަހުމުނާމާގުެުއަހަރެވ3ުުެނާމާގެުމުއްދަތަކުީުގައޮުސޮއިކުރެވުނުުމިުފަހުމ4ު
ުހުދޫދުު:

ހަމަތަކުގ1ުެު ޢިލްމީު ފޮތްތަކަކީު ގުޅުންހުރިު ބަހާު ނެރޭު ދިވެހިރާއްޖޭގައިު ު.
ުމަތީންުލިޔެުޝާއިޢުކުރާުލިޔުންތަކަށްވުންު

ުހިންގުމުގައ2ުިު ުހަރަކާތްތައް ުއެކިއެކި ުތަފާތު ުމުބާރާތްތަކާއި ުހުރި ުގުޅުން ުބަހާ .
ުހީތެރިވުންުފަންނީުގޮތުންުއެު

ުއަދަބީުހަރަކާތްތަކަށްުއިނާމުުހަމަޖެއްސުންު.ުރާވައިުހިންގ3ުާ
ު

ުމިުފަހުމުނާމާގައިުސޮއިުކުރެއްވީ:ުު
ު
ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުްޕރިންޓ7ުުްއެމްުުމެނޭޖިންގުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢަބްދުއްސައްތާރުުު

ުމީުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީުު

ު
 

 ވަނަުއަހަރުުހުރިުމަޤާމުތައ2020ުުުްދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގައުިު

ހުރ2020ުުުިުުމަޤާމުގެުނަންުު ގައިު ޖަނަވަރީު
ުމަޤާމުގެުޢަދަދުު

ހުރުިު ޑިސެންބަރ2020ުުުު ގައިު
ުމަޤާމުތަކުގެުޢަދަދުު

1ު1ުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލ1ުުް
2ު2ުުޑިރެކްޓުަރ2ު
0ު 0ުު ޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރ3ު
2ު2ުުކްޓުަރންޓްުޑިރެުއެސިސްޓ4ުެ
1ު1ުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރ5ު
1ު1ުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރސީނިއަރ6ުު
1ު1ުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަނ7ުުް
6ު5ުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރ8ު
2ު1ުުއެސިސްޓެންޓްުްޕލޭނިންގުއޮފިސަުރ9ު
2ު1ުުއެސިސްޓެންޓްުރިސަރޗްުއޮފިސަުރ10ު
3ު3ުުއުންޓްުއޮފިސަުރއެސިސްޓެންޓްުއެކ11ުަ
1ު1ުުޓެކްނީޝަންުއެސިސްޓެންޓްުކޮމްޕިއުޓަރ12ުު
 1 1ުގްރެފިކްުޑިޒައިނަުރ13ު
2ު2ުުއެސިސްޓެންޓްުއެޑްމިންުއޮފިސަުރ14ު
1ު1ުުއޮފީސްުއެސިސްޓެންޓ15ުުް
2ު2ުުމަސައްކަތ16ުު
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ުޗާޕުކުރެވުނުުފޮތްތައްު
 2ނަސީމާުމުޙައްމަދުުމަޒުމޫނުތައްު •
 ރާއްޖެުއިސްލާމްވިުދުވަހުގެުލުއިފޮތްު •
 މިނިވަންދުވަހުގެުލުއިފޮތްު •
 ޤައުމީުދުވަހުގެުލުއިފޮތްު •
 ތާރީޚުުދުވަހުގެުލުއިފޮތްު •
 ނަޞްރުގެުދުވަހުގެުލުއިފޮތްު •
ުޝަހީދުންގެުދުވަހުގެުލުއިފޮތްު •
 ފޮތްުުުތާރީޚުުއިސްލާމްދީބާުމަހަލް •
 ފޮތ2ުުްތާނަުބްރައިލްގެު •
 ވަޙީދުގެުދާލިކޮޅުުފޮތްު •
 ޅެންުފޮތްު)އަބާރަނަު( •
 ޝާހިދުުޙަލީމުގެު"ލޯ"ުވާހަކަުފޮތްު •
 ޢިއްޒަގެުޅެންތައްު)ޅެންފޮތެއްު( •
 ބަނޑުވައްއަކުރާއިުފިލިކޯޅިު)ޅެންުއަތްމަތީފޮތެއްު( •
 ރަހުންނާއިުރަނީންުފޮތުގެުއިނގެރޭސިުތަރުޖަމާ •

ު
 

 

ުއްދަލުވުންތައްުބޭްއވިުބަުއެކެޑަމީންދިވެހިބަހުެގު 4.11

ުއެކެޑަމީުމެންބަރުންެގުބައްދަލުވުންު 4.11.1
ުުުު ޤާނޫނު އިސްކަންދިނުމުގެު 9/2011ުުދިވެހިބަހަށްު އެކެޑަމީއަށ10ުްގެ ދިވެހިބަހުގެު މަތިންު ގޮތުގެު މާއްދާގައިވާު ވަނަު

ުު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބާއްވ5ުުަރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާު ބައްދަލުވުންު ކޮންމެމެންބަރުންގެު ހެނދުނުުުުހަފުތާއެއްުުނީު ދުވަހުގެު އަންގާރަު ގެު
ށްުޒޫމްުމެދުވެރިކޮށ12:00ުުުްުނ11:00ުުުްންުފެށިގެންުކޮންމެުބުދަުދުވަހެއްގ2020ުުުެޖުލައ1ުުުުިއާުގުޅިގެނ19ުުުުްގައެވެ.ުކޮވިޑ10:00ުުް

 ވުީ:ރުުތިއްބެބައްދަލުވުމެވެ.ުމިުދައުރުުނިމުނުއ21ުިމިއަހަރުުބޭއްވިފައިވަނީުުބޭއްވިއެވެ.ބައްދަލުވުންު
ު

ުމެންބަރުންު
ުއެޑްރެސްުނަންު#
ުގއ.ުނިލަންދޫ،ުލިލީމާގެުުު)ރައީސްު(ުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުއަލ1ުުީ
ުމ.ުމަގުމަތީގެުުއަލްފާޟިލާުރާފިއާުޢަބްދުލްުޤާދިރުު)ނާއިބުރައީސްު(2ު
8255ުދަފްތަރުުނަންބަރުުުުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ3ުު
ުމ.ުޑައިމަންޑްވެލީުުުުުުުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ4ުް
ުމއ.ުއުރަހަުުުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ5ުް

 މިއަހަރުުމަޝްވަރާކުރެވުނުުއަދިުނިންމުނުުމުހިންމުުނިންމުންތަކުގެުތެރޭގައި:
އްވިއެވެ.ުމުިުއިންޑިޔާގެުކަލްޗަރުސެންޓަރުޑައިރެކްޓަރުޑރ.ުސައިދުުތަންވީރުުނަސްރީނު،ުއެކެޑަމީގެުމެމްބަރުންނާުބައްދަލުކުރެ •

ުޢިލްމުވެރިންުގުޅިގެންުދިވެހިބަހާއުިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާުކުރެވުނީުދިވެހިބަހުގެުބަހަވީުޢިލްމުވެރިންނާއިުސާންސްކުރިތުގެުބަހަވީ
ކުރުމާއި،ުުުކޮމްޯޕނަންޓްުސާންސްކުރިތުުބަހަށްުތަރުޖަމ25ުުާތުުބަހުގެުދިރާސާއެއްުކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއަދިުދިވެހިބަހުގުެުސާންސްކްރި

 ުކުރިއެވެ.ސާންސްކުރިތުުބަހުގެުކޮމްޯޕނަންޓްުދިވެހިބަހަށްުތަރުޖަމާުކުރުމަށްުވެސްުމަޝްވަރ25ުުާ
 

• ުު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލާއެކުު ފާހަގަކުރެވޭއިރުުުުުއެވެ.ބޭއްވިމުލަކަތޮޅުު އަތޮޅުގައިު އެު ދުވަސްު ޅެންވެރިންގެު ބައްދަލުވުމުގައިު މިު
 ކުރިއެވެ.އްޔިތުންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުބޭއްވިދާނެުޙަރަކާތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާދަރިވަރުންނާއިުއަދިުއާންމުުރަ

 
ު
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ުއެުކައުންސިލުންުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގަތީުު:ުު
ުމަޤާމުުުނަންުު#
ުރައީސްުއަލްފާޟިލްުޔޫސުފުުސިދުގ1ުުީ
ުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުޙަސަނ2ުުް
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުދުުނިޔާޒްުއަލްފާޟިލްުއަހުމ3ުުަ

 
މަޢުލޫމާތުުހަމަވާުބޭފުޅުންގުެުޤައުމީުއިނާމަށްުހުށަހެޅުމަށްުތައްޔާރުުކުރެވިފައިވާުލިސްޓާުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރެވިުޤައުމީުއިނާމަށް،ުު •

ުނަންފުޅުތައްުނިންމުނެވެު.
ު

ުތައްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުހިތްވަރުދިނުމުގެުއިނާމަށްުފޮނުވިުމީހުންގެުނަންު

ުރޮނގުުުދާއިރާުުއިނާމުގެުގިންތިުުނަންުު#
ުމުޙައްމަދ1ުުު ުއަލްއުސްތާޛު އަލްމަރުޙޫމް

ުވަޙީދުު)ނަދުވީު(
ހަނދާނަށުްު

ުޝަރަފުު

ދިވެހިބަހާއުިު
ުއަދަބިއްޔާތުު

ުދިވެހިބަހުގެުލިޔުންތެރިކަންުކުރިއެރުވުންު

ރަޝީދ2ުުު މުޙައްމަދުު އަލްފާޟިލްު
ު)ކޮީޕުރަޝީދުު(

ުކުރިއެރުވުންުުުދިވެހިުޅެންވެރިކަންުޝަރަފުު

ޖަމާލ3ުުު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުު އަލްއުސްތާޛުު
ުއަބޫބަކުރުު

ޢިލްމުުުުޝަރަފުު ބަހުގެު ކުރިއެރުމާއިުދިވެހިބަހާއިު
ުބަސްުދިރާސާކުރުންު

ުދިވެހިުޅެންވެރިކަންުކުރިއެރުވުންުުހިތްވަރުުުއަލްފާޟިލާުރަޝީދާުއިބްރާހީމ4ުުް
ުމުގެުރޮނގުންުލިޔުންތެރިކަުޝަރަފުުުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުވަޙީދ5ުުު
ުުުހިތްވަރުުުޑރ.ުއަޝްރަފްުޢަބްދުއްރަޙީމ6ުުް ޢިލްމު ބަހުގެު ކުރިއެރުވުމާއުިުދިވެހިބަހާއިު

ުބަސްުދިރާސާކުރުންު
ޞަލާޙ7ުުް ޙުސައިންު އަލްފާޟިލްު

ުޔޫސުފްު
ުވާހަކަދެއްކުމުގެުފަންނުުކުރިއެރުވުންުުހިތްވަރުު

ު
 ތައްުނިންމުނެވެު.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުދެއްވާުޚާއްޞަުއިނާމަށްުފޮނުވާނެުނަން •

ުނަންތައްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުދެއްވާުޚާއްޞަުއިނާމަށްުފޮނުވުނުުު
ުގިންތިުުއިނާމުގެުރޮނގުުުއެޑްރެސްުުނަންުު#

ުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލ1ުުީ
ލިލީމާގެު/ުގއ.ުު

ުނިލަންދޫު
ހޯދުާު ދަރަޖަު މަތީު
ފަރާތްތަކަށްުރައީސުްު
ޚާއްޞުަު ދެއްވާު

2020ުއިނާމުު

ނުަުރަޒަކުންުއެންމެުމަތީުވަބައިނަލްުއަގުވާމީުމައު
ުނުވަތަުޝަރަފުުހޯދައިފައިވުންު

ުމ.ުމަގުމަތީގެުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރަޝީދ3ުުު

ހައްލެއުްު މައްސަލައަކަށްު ދިމާވެފައިވާު ރާއްޖެއަށްު
ހޯދުމުގެުގޮތުން،ުއައުުއީޖާދެއްުނުވަތަުއުފެއްދުމެއުްު
ދިރާސާއެއުްު ޢިލްމީު ނުވަތަު އުފައްދައިގެން،ު

ފާހަގަު ކާމިޔާބީއެއުްުކޮށްގެން،ު ކޮށްލެވޭު
ުޙާޞިލުކޮށްފައިވުންު

ުބައްދަލުުވންުވެރިންެގު 4.11.2
ުހިމެނޭގޮތުނުްު ުރައީސް ުނައިބު ުއާއި ުރައީސް ުއެކެޑަމީގެ ުވެރިންނާއި ުއެކިުސެކްޝަންތަކުގެ ުއެކެޑަމީގެ ުކޮމިޓީއަކީ މެނޭޖްމަންޓް

ދުވަހުުބާއްވާުކޮމެޓީއެކެވެ.ުމިުކޮމެޓީގެުބައްދަލުވުމުގައ1ުުުިުފްތާއަކުުބޭފުޅުންުތިއްބަވައިގެންުބާއްވާުކޮމެޓީއެވެ.ުމިުކޮމެޓީއަކީުހ10ުުަޖުމުލަު
ލުުުޑަމީގެުއެކިުސެކްޝަންތަކުގައިުކުރެވެމުންދާުމަސައްކަތްތަކާއި،ުހުރިުމައްސަލަތަކާއި،ުމަސައްކަތްތައްުރޭވުމާއިުމައްސަލަތަކަށްުޙައްުއެކެ

ުު ުުވަނަުއަހަރުުމުޅިުޖުމ2019ުުުހޯދުމަށްުމަސައްކަތްކުރެވެއެވެ. ބާއްވައިފައެވެ.ުމިބައްދަލުވުންުބޭއްވެނީުކޮންމުެުބައްދަލުވުންުވ36ުުަލަ ނީު
ުޖަހާއިރުއެވެ.09:00ުުުހަފުތާއެއްގެުހޯމަދުވަހުގެު
ު
ު
ު



55 

 

ުވެރިންގެުބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރީންު
ުމަޤާމުުުނަންުު#
ުރައީސްުުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލ1ުުީ
ުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރ2ުުު
ުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުފަޟީލާުމުޙައްމަދުުސަމީރ3ުު
ުޑިރެކްޓުަރުުއަލްފާޟިލާުޝަހުމާުޢަލ4ުުީ
ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުފައުޒާނ5ުުް
ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުުއަލްފާޟިލާުމަރިޔަމްުނުސްރ6ުުާ
ުވްުއޮފިސަރސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ7ުުް

8ު
ުު ޙަސަން ޢަޤީދާު ޢާއިޝަތުު ވަޑައިގެންނެވުމުާުއަލްފާޟިލާު )ވަކިވެު

ުހަމައަށްު(
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރ

ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނާފިޛ9ުުާ
ު

ުބައްދަލުވުނ6ުްއަދ5ުުުިތުއްރަވާސްު 4.11.3
ުު އިންުފެށިގެންުދިވެހިބަހުގ2017ުެުތުއްރަވާހަކީ

މުދައްރިސުންުދިވެހުިުރާތުންުސްކޫލްތަކުގެުދަރިރުންނާއުިުއެކެޑަމީގެުފަ
މަޤްޞަދުގައުިު ކުރުމުގެު ހޭލުންތެރިު އާދަކާދައަށްު ސަގާފަތާު ތާރީޚާު
މުިު ތަކެކެވެ.ު ބައްދަލުވުންު ދިނުގެު މަޢުލޫމާތުު އަންނަު ބާއްވަމުންު

ވަނީު"ތުއްރަވާސުްު އަހަރުގެުބައްދަލުވުންތައްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައި
ުު"ުއަދިު"ތުއްރ5ަ ތުުދިނުމުގުެުމާ"ގެުނަމުގައެވެ.ުމިުމަޢުލ6ޫވާސް

ުވަނީުސެްޕޓެންބަރުުު ުގެންދެވިފައި ުކުރިއަށް ،22ުު،23ުުބައްދަލުވުންތައް
24ުު ،27ުުުު މެދުވެރިކޮށެވެ.28ުުުުއަދި ޒޫމްު ދުވަހުު ފަސްު މިު

ުު 5ުު"ތުއްރަވާސް ހަވީރު ވަނީު ގެންދެވިފައިު ކުރިއަށްު އިނ4ުްު"ު
5:30ުު "ތުއްރަވާސް އަދިު ރޭގަނޑ6ުއަށެވެ.ު ު"ުު8ުު އަށ9:30ުްުއިން

ުފައިވެއެވެު.ކުރިއަށްުގެންދެވިު
ުު 5ުު"ތުއްރަވާސް 7ުުުު"ގައިުބައިވެރިވެފައިުވަނީ އަހަރާުދެމެދުުޢުމުރުފުރާގެުދަރިވަރުންނެވެ.ު"ތުއްރަވާސ15ުުުްުއަހަރާ

ުޢަބްދ5ު ުމޭޖަރ ުކޮމާންޑްުސާޖެންޓް ުކިޔަވައިުދެއްވީ ު"ތުއްރަވާސުްުهللاު"ގައި ުބ5ޭސަޢީދެވެ. ުރަސްމިއްޔާތު ުފެށުމުގެ ސެްޕޓެންބަރ22ުުުުުއްވުނުީު"ގެ
ުގައި،ުބައްދަލުވުންުޝަރަފުވެރިުކޮށްދެއްވީުއަލްފާޟިލާުރަޝިދާުމުޙައްމަދުުދީދީއެވެ.4:00ުުހަވީރުު

ުު 6ުު"ތުއްރަވާސް ބައިވެރިވެފައިުވަނީ 15ުުުު"ގައިު 21ުުުުއަހަރާ ދަރިވަރުންނެވެ.ު"ތުއްރަވާސް "ގައ6ުިުއަހަރާުދެމެދުގެު
ގައި،8:00ުުުުސްެޕޓެންބަރުގެުރ22ުުުޭުގެުރަސްމިއްޔާތުުބޭއްވުނުީު"ުގެުފެށުމ6ުދީދީއެވެ.ު"ތުއްރަވާސުްުކިޔަވައިދެއްވީުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުު

ުމިުބައްދަލުވުންުޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީުތަރިކައާުސަޤާފަތާުބެހޭުވުޒާރާގެުނާއިބުުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤެވެު.
ުު 5ުުުުތުއްރަވާސް ުުނިންމުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުބޭއ6ުުްއަދި 29ުުުުވުނީ އެވެ.ުމިުރަސްމިއްޔާތުުގ8:00ަސެޕްޓެންބަރުގެުރޭ

ުޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީުއަލްފާޟިލްުޢައްބާސްުއިބްރާހީމްު)ނޢޢވ(އެވެު.
ު

ުމިއަހަރުުނިންމުނުުމުހިންމުުކަންތައްތަކުގެުތެރޭގައި:
ުުރަތްނިޒާރުުނަމުގައިުރަތްނިޒާރުގެުވާދައިގެުތަށްޓަށްުރައިވަރުުމުބާރާތެއްުބޭއްވުމަށްޓަކަ • 2ުުއިުމަޝްވަރާުކުރުމަށްުރަތްނިޒާރުގެ

ުުުުދަރިންުކަމުގައިވާުއާމިނަތުުނިޒާރުުއަދިުފާތިމަތުު މިގޮތުންުމިުމުބާރާތުގެުރައިވަރުުުުުކުރިއެވެ.ނިޒާރަށްުދައުވަތުުދެވިުބައްދަލު
 ުުއެވެު.ރިކުތަމަުހަރަކާތްުމާދަރީުބަހުގެުދުވަހުުއަދަބީުއީދުގައިުކުރިއަށްުގެންދާގޮތަށްުމަޝްވަރުާުކިޔުމުގެުފުރަ

މުިު • އަދިު ހަދިޔާކުރުމާއިު ފޮތްު އެު ފަރާތަށްު ލިޔުއްވިު ފޮތްު ތާރީޚުު ތާޖުއްދީންގެު ޙަސަންު ޖަލްސާގައިު ދުވަހުގެު ތާޜީޚްު ޤައުމީު
ޖުމުހޫރިއްޔާުނުވަތަުކުރީގެުރައީސްުމައުމޫނުުޢަބުދުލްޤައްޔޫމަށްުދެންނެވުމަށުްުރަސްމިއްޔާތުުޝަރަފުވެރިކޮށްުދެއްވުމަށްުރައީސުލުްު

 ުު.ނިންމިއެވެ
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މަޝްވަރާ • ބެހޭގޮތުންު ކަނޑައެޅުމާު ފުރާު އުމުރުު މުބާރާތްތަކުގެު މިނިސްޓްރީގުެުުުކުރިއެވެ.އަދަބީު އެޑިއުކޭޝަންު މިގޮތުންު
 އެވެ.ުުމިސާރކިއުލާގައިވާުގޮތަށްުއުމުރުުފުރާުބަދަލުކޮށްލުމަށްުނިން

 އެވެ.ުކުލަވާލުމަށްުނިންމިއެކެޑަމީއަށްުސްޮޕންސާރުދެއްވާުފަރާތްތައްުނޯޓުކޮށްުސްޮޕންސަރުންގެުދަފްތަރެއްުއެ •
 އެވެ.ުުތާރީޚުުބައިގެުވަގުތީުވެރިއެއްގެުގޮތުގައިުނާޒްލީުއިބްރާހީމްުހަމަޖެއްސުމަށްުނިންމި •
 އެވެ.ުުނިންމިގާނޫނާއިުސިޔާސަތުގެުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުއަލުންުކޮމެޓީއެއްުއެކުލަވާލުމަށްު •
 އެވެު.ނިންމިކާުޙަވާލުކުރުމަށްުސިޔާސަތުުއެކުލަވާލުމަށްޓަކައިުކޮންޓްރެކްޓްުއުސޫލުންުބަޔަ •
 .ުުއެވެނިންމިރ.ުދެއްވުމަށ30000ުްު/-ހަމްދޫންުހަމީދުގެުބަހުގެުސިޔާސަތުގެުމަސައްކަތްުޕޅަށުްު •
 އެވެ.ުުވަނަުދުވަހުުއަދަބީުއީދުގެުނަތީޖާުފާޅުކުރުންުބޭއްވުމަށްުނިންމ20ުިބަހުގެބައިގެުބޭފުޅުންުރާވާލައިގެންު •
ންުފެށިގެންުދޫކުރުމަށ30ުުްުހުގެުސެޓްފިކެޓުތައްުއޮގަސްޓްުހާއިުވާހަކަދައްކަންުދަސްކޮށްދޭުކޯުޒޫމްުމެދުވެރިކޮށްުހިންގުނުުޅެންުކޯު •

 އެވެ.ުުނިންމި
ު

ުކޮމެޓީތައްުު 4.12

ުބަސްކޮމެޓީ 4.12.1

ު
ުުޔާއިުއުފައްދަންޖެހޭުއްބަސްކޮމިޓީއަކީުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީންުއުފައްދަންުބޭނުންވާުއެކިުވައްތަރުގެުރަދީފުުއުފައްދައިުތައްޔާރުކުރުމުގަ

ލަފުޒުތަކާއި ުުއައުު އަދި ބޭނުންވާުފަންނީު އެކެޑެމީއަށްު ދިވެހިބަހުގެު އެކުލަވައިލައިފައިވުާުުއިޞްޠިލާޙުތައްުހެދުމުގައިު ޢިލްމީުލަފާުދިނުމަށްު
ބަސްކޮށާރުުު ބަހުގެު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިު ދިރިު ދިވެހިބަސްު ދުނިޔޭގައިު ބަދަލުވަމުންދާު މަޤުޞަދަކީ،ު ބަސްކޮމިޓީގެު ކޮމިޓީއެކެވެ.ު

 އްސަނދިކުރުމާއި،ުޒަމާނާުގުޅޭުރަދީފުތައްުއުފައްދައިުފުރިހަމަކުރުމެވެު.މު
 

 ބަސްކޮމިޓީގެުމަސައްކަތްު
 ބަސްކޮމެޓީގެުމަސައްކަތަކީުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީންުއަންގާުގޮތެއްގެުމަތީންުތިރީގައިުމިވާުކަންތައްތައްުކުރުމެވެު.

 މުގައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީއަށްުލަފާދިނުންުދިވެހިބަހުގެުރަދީފުތައްުއެކުލަވައިލައިުފުރިހަމަކުރު •
 ބަހުރުވަތަކުގެުލަފުޒުތަކާއިުމުހާވިރާތަކުގެުމާނަލިޔެުރަދީފުގައިުހިމެނުންުދިވެހިބަހުގެުއެކިއެކިު •
 ދިވެހިބަހުގެުލަފުޒުތަކާއިުމުހާވިރާތަކާބެހޭުޢިލްމީުދިރާސާތައްުކުރުމުގައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީއަށްުބޭނުންވާުލަފާދިނުންު •
 އަށްުލަފާދިނުނުްުދިވެހިުބަހުގެުލަފުޒުތަކުގެުއަސްލުުހޯދުމުގައިުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީ •
ލަފުޒުތަކާއުިު • ބަސްބަހުގެު ބޭރުު ވަންނަމުންދާު އަލަށްު ތެރެއަށްު ދިވެހިބަހުގެު ގުޅިގެންު ކަންކަމާު އެއްޗެއްސާއިު ތަޢާރުފުވާު އަލަށްު

ުޒުތަކާއިުުލަފުޒުތަކާއިުއިޞްޠިލާޙުތައްުބަލައިގަތުމާއި،ުބޭރުުބަސްބަހުގެުލަފުއިޞްޠިލާޙުތަކުގެުތެރެއިންުދިވެހިބަހުގެުހަމަތަކަށްުފެތޭ
 އިޞްޠިލާޙުތަކުގެުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނޭުދިވެހިުލަފުޒުތަކާއިުއިޞްޠިލާޙުތައްުއުފައްދަންުޖެހޭނަމަުއުފެއްދުންު

ުދިވެހިބަހު • ުކުރުމަށް ުބޭނުން ުގުޅިގެން ުމަސައްކަތްތަކާ ުމުނާސަބަތުތަކާއި ުދިވެހިބަހުގެުތަފާތު ުއެކިފަރާތްތަކުން ުއެދި ުލަފަޔަށް ުއެކެޑެމީގެ ުގެ
 އަށްުފޮނުވާުޝިޢާރުތަކާއިުމޮޓޯތަކާއިުޢިބާރާތްތަކާުމެދުުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީއަށްުލަފާދިނުނުްުއެކެޑެމީ

 ދިވެހިބަހާުބެހޭުގޮތުންުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑެމީއަށްުބޭނުންވާުޢިލްމީުއަދިުފަންނީުލަފާދިނުންު •
 

 ބަރުނުްުޓީގެުމެންުބަސްކޮމިު
ުންގެުމައްޗަށެވެ.ުުބަސްކޮމިޓީުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބާވަތެއްގެުމެންބަރު

ު.ުބަސްކޮމިޓީގެުދާއިމީުމެންބަރުނ1ުް
ު.ުބަސްކޮމިޓީގެުޝަރަފުވެރިުމެންބަރުނ2ުް

 ވަނަުއަހަރުުބަސްކޮމިޓީގައިުމަސައްކަތްކުރެއްވިުބޭފުޅުނ2020ުުުް
ު

ުބަސްުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންު
ުުަވޙީދުު)ބިްނމާު(އިބްރާހިމްުއަލްފާޟިލ1ުް

ުޞާލިޙްުهللاުއަލްފާޟިލްުފަތުޙުއ2ުް

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދ3ުުު

ުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުސަޢީދ4ުުު



57 

 

ުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުަވޙީދުު)އޮގަރުު(5ު

ުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުަނސީމ6ުުް

ުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުސާމިރުުޢަލ7ުީ

ުނަޢީމްުއިބްރާހީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއަބްދ8ުު

ުއަލްފާޟިލާުޒާހިޔާުޒަރީރ9ުުު

ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުނަދީމ10ުުް

ުފާރޫޤުުޙަސަންުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ11ުުު

ުޙަމީދުުهللاުއަލްފާޟިލްުހަމްދޫންުޢަބްދ12ުު

ުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ13ުުް

ުޞާދިޤުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ14ުުު

ުމޫސާުުުއަލްއުސްތާޛުުއިބްރާހީމްުރަޝީދ15ުު

ުކަލޭފާނުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުމުޙައްމަދ16ުުު

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުަވޙީދުު)މަޑުލު(17ު

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުހަލީމ18ުުް

ުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުނަޞީރުުއިބްރާހިމ19ުުް

ުއަލްއުސްތާޛުުއަޙްމަދުުމާޖިދ20ުުު

ު
ު
ބަސްކޮމިޓީގެުނައިބުުުފާރޫޤްުޙަސަނެވެ.ުއަދިުުهللاުރެއްވީުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުސްކޮމިޓީގެުރައީސެއްގެުގޮތުގައިުމަސައްކަތްުޕޅުުކުބަ

ުހަމީދެވެ.ުުهللاުރައީސްއަކަށްުހުންނެވީުއަލްފާޟިލްުޙަމްދޫންުޢަބްދު
ުު 9ުުުުނަމަވެސް 2020ުުުުނޮވެމްބަރ އިގެންނެވިުމެންބަރުންގެުފުރިހަމުަުވަނަުޖަލްސާގައިުބައިވެރިވަޑ9ަގައިުއޮތްުބަސްުކޮމެޓީގެ

ުއަދިުނައިބުުރައީސްުކަމަށްުއަލްފާޟިލާުމަރިޔަމްުތައުފީޤުާުކޮމެޓިގެުރައީސްކަމަށްުއަލްފާޟިލްުހަމްދޫންުހަމީދުުތާއީދާއެކީުބަސް
ުކުރިއެވެު.އަހަރުުދުވަހުގެުދައުރަކަށްުއައްޔަނ2ުު

އެއްގެުުތެއްގައިުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވަނީުކޮންމެުހަފްތާވަނަުއަހަރުގެުަބއްދަލުވުންތައްުއާންމުުގ2020ުޮަބސްކޮމިޓީގެުު
ުދުވަހުުު ުމަސައްކަތްތައްުުުއަށެވެ.12:00ުުނ10:30ުުުްުުބރާސްފަތި ުކޮމިޓީގެ ުފަންނީ ުއުފައްދަވައިފައިވާ ުދަށުން ަބސްކޮމިޓީގެ

.ުަބސްކޮމިޓީގެުރަސްމުީުއަށެވ12:30ުުެނ10:30ުްުއާންމުގޮތެއްގައިުކުރިއަށްުގެންދެވުނީުއާދީއްތަުދުވަހާއިުުބދަުދުވަހުގުެު
ކިޑްުކޮޓަރީގައެވެ.ުއަދިުފަންނީުކޮމިޓީގެުުވެސްުާބއްވައިފައިވަނީުދިވެހިަބހުގެުއެކެޑަމީގެުއޯުުަބއްދަލުވުންތައްުމިުއަހަރު

ުމަސައްކަތްތައްުކުރަމުންުއައީުއޯކިޑްުކޮޓަރިއާއިުއެކެޑަމީގެުކްލާސްރޫމްގައެވެ.ު
ވުންތައްުއޮންލައިންުކޮށްުގެުަބލިމަޑުކަމާގުޅިގެންުކޮމެޓީތަކުގެުަބއްދަލ19ު-ނަމަވެސްުމިުއަހަރުގެުމާރިޗްުމަހުގައިުކޮވިޑް

އެވެ.ުއެގޮތުންުއެންމެުފުރަތަމަުމަސައްކަތައްުކުރެވުނީުމައިކުރޮސޮފްޓްުޓީމްސްގައެވެ.ުއަދިުއޭގުެުކުރިއަށްުގެންދާންުފެށި
ުވެ.ފަހުންުހުރިހަުަބއްދަލުވުންތަކެއްުވެސްުކުރިއަށްދަނީުޒޫމްުމެދުވެރިކޮށެ

ުު ަބސްކޮމިޓީގެ މިހާތަނަށްު އަހަރުގެު ުުަބއްދ9ުުަމިު ކޮމިޓީގެ ފަންނީު ޭބއްވިފައެވެ.45ުުުު ލުވުމާއިު ވަނީު ަބއްދަލުވުންު
ުު ލިިބވަޑައިގަންނަވަނީ މެންަބރަކަށްު އިރަކަށްު ގަޑިު ކޮމިޓީއަށްު ކުދިު އެހެނިހެންު )ދުއިސައްތ200ުުުަ/ު-ަބސްކޮމިޓީއާއިު

ުު.)ދުއިސައްތަުފަންސާސްުރުފިޔާ(ުއެވ250ުެ/-ަބލަހައްޓަވާުފަރާތަށްުރުފިޔާ(އެވެ.ުއަދިުރިޔާސަތުު
ު

ުބަސްކޮމިޓީންުކުރެއްވެވިުމުހިންމުުކަންތައްތައްު
ސަރުކާރާއިުއަމިއްލަުއޮފީސްތަކާއިުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުފޮނުވާުޝިޢާރާއިުމޮޓޯުފަދަުތަކެތީގެުދިވެހިުތަރުޖަމާުކުރުމުގެުއިތުރުނުްު

 ފުޒުތައްުހެދުނެވެު.ރާުބޭރުބަސްބަހުގެުލަފުޒުގެުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނޭުދިވެހިުލަމުޖުތަމަޢުގައިުބޭނުންކު
ު
ު
ު
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ުބަސްކޮމިޓީގެުދަށުންުއުފައްދަވައިފައިވާުކުދިުކޮމިޓީު
 ފަންނީުކޮމިޓީު .1
 ސިޔާސަތުުކޮމިޓީު .2

ު

ުފަންނީުކޮމިޓީު 4.12.1.1
މަސައްކަތްތަކަކީުބޭރުގެުލަފުޒުތަކަށްުދިވެހިުއިސްތިލާޙުއްތައްުހެދުމާއިުބަސްފޮތުގުެުފަންނީުކޮމިޓީންުމިުއަހަރުުކުރެއްވެވިުމުހިންމުުު

ބޭހުގަ ކޮމިޑާޓާު ފަންނީު އުފެއްދުމެވެ.ު ލަފުޒުތައްު ދިވެހިު ބޭނުންކުރާނޭު ބަދަލުގައިު ލަފުޒުގެު ބޭރުު ހިމެނޭު ނިންމަވުާުއިު ޓީންު
ުު.ދިުބަސްކޮމިޓީންުލިބޭުޚިޔާލުތަކާއެއްގޮތަށްުމަސައްކަތްުކުރައްވައެވެމަސައްކައްތައްުބަސްކޮމިޓީއަށްުހުށަހަޅައިުފާސްކުރެވެއެވެ.ުއަު

ު

 
ުސިޔާސަތުުކޮމެޓީުުު 4.12.1.2

ުކޮމެޓީއެކެވެ.ުުދިުުުމިއީ ުމައިގަނޑުުމަގުސަދަކީުުު ވެހިބަހާބެހޭުގައުމީުސިޔާސަތުުއެކުލަވައިލުމަށްުޓަކައިުއެކުލަވައިލާފައިވާ މިުކޮމެޓީގެ
ުު.އަދުގެުމުޖުތަމައާއިުޒަމާނީުފަންނިއްޔާތަށްުފަހިވާުގޮތަށްުދިވެހިބަހުގެުގައުމީުސިޔާސަތެއްުއެކުލަވައިލުމެވެ

މަސައްކަތް ކޮމެޓީގެު ުުއަށްުކުރިުުމިު ދުވަހެއްގެ ކޮންމެު ދުވަސްތަކުގައިު ރަސްމީު ދާނީު ު12:30ުު ދިވެހިބަހުގ2:00ުެުއިން އަށްު
ުު ނޮވެންބަރުުމަހުގެުނިޔަލަށްުނިންމަންުވަނީުކަނޑައެޅިފައެވެ.ުމިހާތަނަށްުމިުުު 2020އެކެޑަމީގައެވެ.ުކޮމެޓީގެުމަސައްކަތްތައް

ުބައްދަލުވުންުވަނީުބޭއްވިފުައ93ުކޮމެޓީގެު

ު

ުޓީުމުރާޖަޢާުކުރާުކޮމެދައުލަތުެގުލިޔުންތައް 4.12.2
މުޢާމަލާތްުކުރުމުގައިުބޭނުންކުރާުލިޔެކިޔުންތައްުއަލުންުމުރާޖަޢާކޮށްުޒަމާނަށްުއައިުކުރިއެރުމުާުުު މިއީުދައުލަތުގެުމުވައްސަސާތަކުން

ކޮމެޓީއެކެވެ އެކުލަވައިލިު ބަދަލުކުރުމަށްު ުުުު.އެއްގޮތަށްު ދައުލަތުގެ މަޤްޞަދަކީު މުޢާމިކޮމިޓީގެު ކުރުމަށުްުމުވައްސަސާތަކުންު ު މަލާތްު
ުނުންކުރާުއެންމެހާުލިޔެކިޔުންތަކުގެުއޮނިގަނޑުުޒަމާނީުބަދަލުތަކާއެކުުފަންނިއްޔާތަށްުފަހިވާނެުގޮތަށްުބަދަލުކުރުންު.ބޭ

ށްުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގައެވެ.ުމ2:00ުުިުއިނ1:00ުްއަންގާރަުދުވަހުގެު މިުކޮމެޓީގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުދާނީުކޮންމެުހަފްތާއެއްގެު
އޮގަސްޓުުމަހުގެުނިޔަލަށްުނިންމަނުްުުު 2020ސައްކަތްތައްުުކޮމެޓީއަށްުއެއްވެސްުއުޖޫރައެއްުކަނޑައެޅިފައެއްުނުވެއެވެ.ުކޮމެޓީގެުމަު
ުމަހުގެ ުމާރޗު ުބައްދަލުވުންތައް ުކޮމިޓީގެ ުނަމަވެސް ުކަނޑައެޅިފައެވެ. ުބައްދަލުވުންތައުްުވަނީ ުގޮތުން ުވަގުތީ ުގެންގޮސް ުގަވާއިދުން ުނިޔަލަށް

ުުނޑާލުމަށްުފަހުުއަލުންުމަސައްކަތްުފެށުނީުޖޫންުމަހުގައެވެ.ުމިހާތަނަށްމެދުކަ ބައްދަލުވުންުވަނީުބޭއްވިފައެވެ.19ުުުުުމިުކޮމެޓީގެ
،ުސަރކިއުލަރ/އާންމުުސިޓީ،ުދެންނެވުން،ުމެމޯ،ުމިކޮމިޓީގައިުމަޝްވަރާކުރާުލިޔުންތަކުގެުތެރޭގައިުސިޓީ،ުނޯޓުުސިޓީ،ުއިޢުލާން

ުު.ޯޕޓު/ރިޕޯޓުުއަދިުއީމެއިލްުހިމެނެއެވެ/ހަނދުމަ،ުޢަމަލުުކުރެވެމުންދާުގޮތުގެުސްލިްޕ،ުޔައުމިއްޔާ،ުއަހަރުުރިމެމޮރެންޑަމް/ޚާއްޞަުމެމޯ
ު
ު
 

ުންބަރުންުގެުމެުމިޓީުސިޔާސަތުުކޮު
ުޙަމީދުުهللاުއަލްފާޟިލްުހަމްދޫންުއަބްދ1ުު
ުއަލްފާޟިލާުމަރިޔަމްުތައުފީގ2ުުާ

ުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލ3ުުީ
ުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުއައްބާސ4ުުާ
ުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙްމަދ5ުުު
ުއަލްފާޟިލާުޝަހުމާުއަލ6ުުީ
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުފައުޒާނ7ުުް
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 ދައުލަތުގެުލިޔުންތައްުމުރާޖަޢާުކުރާުކޮމިޓީު
ުއޮފީސްު ުމަގާމުު ުނަންު #ު

 އ.ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީސްު
މުޞްޠަފުާު އަލްފާޟިލްު

ުމުޙައްމަދުު
1ު

 އ.ުޑިރެކްޓުަރ މޯލްޑިވްސްުމީޑިއާުކައުންސިލުްު
އާދިލުްު އަބޫބަކުރުު އަލްފާޟިލްު

ުމޫސާު
2ު

ުهللاުއަލްފާޟިލާުނާޒްުޢަބްދު ސީނިއަރުޮޕލިސީުޑިރެކްޓަުރ މިނިސްޓްރީުއޮފްުހޯމްއެފެއާޒުްު 3ު
ުސަޢީދުުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު ސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނުްު 4ު

އޮު ކޮމިއުނިކޭުމިނިސްޓްރީު ުޝަނުްުފްު
 ސައިންސްުއެންޑްުޓެކްނޮލޮޖީުުު

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާޠިރުުު ނައިބުު 5ު

 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްު އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮފީސްު
ޝާކިރުުު ޙަސަންު އަލްފާޟިލްު

ުމުޙައްމަދު
6ު

ުުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޢަލީު ާޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިއުކޭޝަންު 7ު

 ާޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއާޒްު
ޢަބްދުލްޙަސީބުްު އަލްފާޟިލްު

ުއިސްލާޢީލުްު
8ު

ުއަލްފާޟިލާުޢަޒީޒާުޢަފީފުު ލެކްޗަރަރު)ފެކަލްޓީުއޮފްުއާޓްސުް( ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީު 9ު
ުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުސަމީރުު ރެޓަުރހިޔުމަންުރިސޯސްުޑި ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިސްލާމިކްުޔުނިވަރސިޓީު 10ު

 މެނޭޖާރުރޭޑިއޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެުއަޑުު
ނަސްރު هللاުއަލްފާޟިލްު

ުއިދުރީސުްު
11ު

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަރީފްު މެނޭޖާރު ޓެލެވިޜަންުމޯލްޑިވްސްު 12ު
ުއަސްމާުހަސަނުްުުޟިލާއަލްފާ އެޗްއާރުއެންޑްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުކޯޑިނޭޓުަރ މޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންުކޮމިޝަންު 13ު
ުއަލްފާޟިލާުނާޒިމާުމުޙައްމަދުުު ޑިރެކްޓަރުު މޯލްޑިވްސްުކޮލިފިކޭޝަންުއޮތޯރިޓުީު 14ު

އޮފުްު އިންސްޓިޓިއުޓްު ނެޝަނަލްު
 އެޑިޔުކޭޝަންު

އޮފިސަރުު ޑިވެލޮޕްމަންޓްު އެޑިޔުކޭޝަންު
 ކޯޑިނޭޓުަރ

ުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުޒިދުނާު 15ު

 16     ުމަރުކަޒުުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުސަގާފީތަރިކުަު
ުއަލްފާޟިލްުއަންވަރުުއިބްރާހީމުްު ގަވާއިދުުކޮމެޓީގެުމެންބަރުު ފެކަލްޓީުއޮފްުއާޓްސްު 17ު

 ދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީގެުމެންބަރުު ދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީު
ޢަބްދުއްރަޝީދުުު ނޢޢވ.ު

ުޙުސައިންު
18ު

 ގަވާއިދުުކޮމެޓީގެުމެންބަރުު  
ޢަބްދުލްޢަޒީޒުްު އަލްއުސްތާޛުު

ުއަބޫބަކުރުުުުޖަމާލް
19ު
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ުޤަވާޢިދުުކޮމިޓީ 4.12.3
ުއެކުިުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީންުހިންގާުގަވާއިދުުކޮމިޓީއަކީުުދިވެހިުބަހުގެުުުގަވާއިދުތައްުއަލުންުމުރާޖާުކުރުމާއިުބަހުގެުގަވާއިދުގެުއެކި

ުުކަންކަމުގައިުުދިވެހިބަހުގެުއެކަޑަމީއަށްުލަފާއެރުވުމުގެުބޭނުމުގައިުުއުފައްދަވައިފައިވާުކޮމި ުުޓީއެކެވެ. ުުމިުއަހަރުުފެށުނުއިރު ކޮމިޓީގުެުމި
ުު ކޮންމެ އޮންނަނީު ުުބައްދަލުންު ުުބުދަ 10:30ުުުުދުވަހެއްގެ 12:00ުުުުއިން މީޓިންރޫމުގައެވެ. އެކެޑަމީގެު މ14ުުުިުށްު ތިއްބަވާު މެންބަރުންު

އެވެ.ުއަދިުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވުާުރުގެުރޭޓުންުއެލެވެންސެއްުލިބިވަޑައިގަންނަވާނ200ުުެ/ު-ކޮމިޓީގައިުހާޒިރުވާުކޮންމެުބައްދަލުވުމަކަށްުު
ުުބޭ މިުކޮމިޓީގެުރައީސްުއަދ250ުުުިު/-ފުޅަކަށް ކޮމިޓީގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވަނީު ރުފިޔާގެުއެލެވެންސެއްުލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ުމިު

ުނައިބުރައީސެވެ.ުު
ުު ުުވަނަުއަހަރުުކުރިއަށްުގެންދިޔަުމަސައްކަތަކީުއަކުރުތަކުގެުދ2020ިގަވާއިދުުކޮމިޓީން ފޮތުގައިވުާުރާސާގެުމަސައްކަތެވެ.ުއެގޮތުންުބަސް

ުު ވަނަުބައްދަލުވުމާއިުހިސާބަށްުއެމަސައްކަތްުވަނީުނިމިފައެވެ.ުވުމާއެކ176ުުުއަކުރުތައްުވަކިކޮށްުލިސްޓުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުފަށައިގެން
ުުކުރުމަށްުވަނީުފެށިފައެވެ.ުުމަޒުމޫނުތަކުންނާއިުއެކިއެކިުދިރާސާތަކަންުބަލައިގެންުއަކުރުުވަކިުކުރުމުގެުމަސައްކަތް

ުުގަވާއިު 2020ުުދުުކޮމިޓީން 20ުުުުވަނަުއަހަރުުބޭއްވުނީު ފެބުރުވަރީުއިންުފެށިގެންުމާރިޗުުމަހުގެުނިޔަލަށ2020ުުުްުބައްދަލުވުމެވެ.ުމިއީ
ވުނީުޒޫމްުމެދުވެރިކޮށެވެ.ުުބައްދަލުވުންުބޭއ18ުުްގެުބަލިމަޑުކަމުގެުސަބަބުންުފުރަބައްދަށްުދިޔުމުނ19ުްު-ބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތަކެވެ.ުކޮވިޑް

ށްުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންުޒޫމ3:00ުުުްުއިނ1:30ުުުުްންުމަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުުނިންމެވީުކޮންމެުހޯމަުދުވަހެއްގެުމެންދުރުފަހުުުމެންބަރު
ށްުވަނީުބައްދަލުވުނ12:00ުުުްުއިނ10:30ުުުުްވަނަުބައްދަލުވުމުގައިުކޮންމެުބުދަުދުވަހެއްގ173ުުެމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށެވެ.ުުު

ުދަލުކުރެވިފައެވެު.ބާއްވާުގަޑިުބަ
ުު

ު

ުޓްރަސްޓްުފަންޑްުކޮމިޓީު 4.12.4
މިުކޮމިޓީއަކީުއެކެޑަމީގެުއެކިކަންކަމަށްުހިނގާުޚަރަދުތަކަށްުފައިސާުހޭދަކުރުމުގެުހުއްދަުހޯދުމަށްުބޭއްވޭުކޮމިޓީއެކެވެ.ުު

ުުކަންތައްތަކުގެުތެރޭގައިު:މުނުުމުހިންމުމިއަހަރުުނިންުބޭއްވިއެވެ.ބައްދަލުވުނ2ުުްުމިކޮމިޓީގެުމިއަހަރުު
ޖާފަތްުމުބާ • މުބާރާތަށްުފައިސާގުެުމާލޭގައިުބޭއްވިުއަދަބީުޢީދުގެު ބޭއްވުނުުރައިވަރުު ތަށްޓަށްު ރަތްނިޒާރުުވާދައިގެު ރާތާއިު

 އިނާމުުދިނުންު
 ުއުޖޫރަުދިނުންުދިވެހިބަސްުހެޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސްުއަދިުއުރުދޫުކޯހުގެުމުދައްރިސުންނަށް •

 
 

ުޓްރަސްޓްުފަންޑްުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންު
ުއޮފީސްުމަޤާމުުނަންު
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރ1ުުު
ުދިވެހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙްމަދ2ުުު
ުދިވަހިބަހުގެުއެކެޑަމީުުޑިރެކްޓުަރުޓެންޓްއެސިސްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ3ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުުަޕބްލިކްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސުަރުهللاއަލްފާޟިލާުޝަމްޒީނާުޢަބްދ4ުު
ޑެލިވަރިންގުުުއަލްފާޟިލްުމުޖާހުުމުނީރ5ުުު ފޮރު ކޮންސަލްޓެންޓްު

ުޓްރޭޑްުއެންޑްުއިންވެސްޓްމަންޓްު
ުޓްނޮމިކްުޑިވަލޮޕްމަންމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮ
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 މަސަްއކަތުުބައްދަލުވުންތައްުހިންުގނުުކޯސްތަކާއިުތަމްރީނުތައްުއަދިު 4.13
ދިވެހިބަސުްު ު އެކެޑަމީންު ދިވެހިބަހުގެު އަހަރަކުވެސްު ކޮންމެު
ުހިންގަމުނުްު ުކޯސްތައް ުއެކިކަހަލަ ުކުރުމަށް ުތަރައްގީ ކުރިއަރުވައި

ހެއްުވަނީނުްުދެއެވެ.ުމިުގޮތުންުމިއަހަރުވެސްުތަފާތުުއެތައްުކޯ
ުު އެދިގެން މުވައްސަސާއިންު އެކިު ކޯސްތަކެއުްުހިންގާފައެވެ.ު

ސަރުކާރުުު އިސްނަގައިގެންު އެކެޑަމީންު ހިންގައިފައިވާއިރުު
ވުވައްސަސާތަކަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުދިވެހިުބަސްުހެޔޮުގޮތުގައުިު

ުހިންގައިފައެވެ. ުވަނީ ުކޯހެއް ުދަސްކޮށްދޭ ުކުރަން މިކޯހުގުެު ބޭނުން
އޮފީސްު ުބޭނުމަކީު ކުރަު މަސައްކަތްު އްވުާުތަކުގައިު

ުު ދައްކުާުމުވައްޒަފުންނަކީުކުއްނެތް ވާހަކަު ރީތިުދިވެހިުބަހުންު
ުކޯސްުހިންގިއެވެު.24ުުލިޔެުއުޅޭުބަޔަކަށްުހެދުމެވެ.ުމިއަހަރުުވަނީުޖުމުލްު

ު

މާލޭުސްކޫލުތަކުެގުދަރިވަރުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުހިންިގުޅެންހަދަންުދަސްކޮށްދިނުމުެގުމަސައްކަތުުު 4.13.1
ުލުވުންުބައްދަ

ުމާލޭގައިުކަނޑައަޅާފައިވާުމަރުކަޒުތައުްުުތަންު
ުޖެނުވަރީއަށ23ުުްޖެނުވަރީުއިނ19ުުްުތާރީޚުު

ުދަރިވަރުންު 165ުބައިވެރިންގެުއަދަދުު
ު

އަތޮޅުތެރޭ/ުސިޓީތަކުެގުދަރިަވރުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުހިންިގުޅެންހަދަންުދަސްކޮށްދިނުމުެގުމަސައްކަތުުު 4.13.2
ުބައްދަލުވުންު

ުކހ.އ.އިހަވަންދޫ،ުުުތަންު މ.ދިއްގަރު،ުުރ.އިނގުރައިދޫ،ު .ގުރައިދޫ،ު
ުއައްޑޫސިޓީުުު

ުޖެނުވަރީއަށ23ުުްޖެނުވަރީުއިނ19ުުްުތާރީޚުު
ުދަރިވަރުންު 349ުބައިވެރިންގެުއަދަދުު

ު

ުވާހަކަދެްއކުމުެގުހުނަރުުދަސްކޮށްދިނުމުެގުކްލާސްުު 4.13.3
ުމ.ދިއްގަރުުސްކޫލްުުުުތަންު
ުޖެނުވަރީއަށ23ުުްޖެނުވަރީނ19ުުްުތާރީޚުު

ުދަރިވަރުންު 16ުދުުބައިވެރިންގެުއަދަު
 

ުަގލޮޅުުމަދަރުސާެގުމުދައްރިސުންނަށްުހިންިގުބަހުެގުތަމްރީނުުޕްރޮްގރާމް 4.13.4
ުގަލޮޅުުސްކޫލުްުުތަންު
2020ުފެބުރުވަރ6ުީުތާރީޚުު

ުބައިވެރީންު 50ުބައިވެރިންގެުއަދަދުު
ު

 ނާވިލުުލިޔުުމެގުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުނ4.13.5ުުް
ުއައްޑޫުސިޓީުުތަންު
2020ުފެބުރުވަރ8ުީުތާރީޚުު

ުބައިވެރީންު 35ުއިވެރިންގެުއަދަދުުބަު
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ުފުރަބަންދުަގއިުހިންުގނުުކޯސްތަކާއިުދަރެސްތައްު 4.14
ު

 ޅެންހެދުމުގެުހުނަރުވެރިކަންުދަސްކޮށްދޭުއޮންލައިންުކޯސ4.14.1ުުްު
ުމުޅިުރާއްޖެއަށުްުުތަންު
ުއޭްޕރީލުންުފެށިގެންުޖުލައިއަށ2020ުުްުުތާރީޚުު

477ުުބައިވެރީންގެުއަދަދުު
421ުުފިކެޓުުޙާޞިލުކުރުިުކޯސްުފުރިހަމަކޮށްުސެޓުު

ު
ު 

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

ުވާހަކަދެއްކުމުގެުހުނަރުވެރިކަންުދަސްކޮށްދޭުއޮންލައިންުކޯސް 4.14.2

ު
 ރުވެރިކަންުދަސްކޮށްދޭުއޮންލައިންުކޯސްުޔުމުގެުހުނަނާވިލުުލިު 4.14.3
ުމުޅިުރާއްޖެއަށުްުުތަންު
ުޖޫންއިންުފެށިގެންުޖުލައިއަށ2020ުުްުތާރީޚުު

ުފަރާތ230ުުްުބައިވެރީންގެުއަދަދުު
ުފަރާތުނ210ުުްުުކޯސްުފުރިހަމަކޮށްުސެޓުފިކެޓުުޙާޞިލުކުރުިު

ު
 އޮފީސްުދިވެހިުއޮންލައިންުކޯސްުު 4.14.4
ުުުމުޅިުރާއްޖެއަށްުުތަންު
ުޖޫންއިންުފެށިގެންުޖުލައިއަށ2020ުުްުތާރީޚުު

ުފަރާތ800ުުްުބައިވެރީންގެުއަދަދުު
ުފަރާތުނުްުު 700ުކޯސްުފުރިހަމަކޮށްުސެޓުފިކެޓުުޙާޞިލުކުރުިު

ު

ުމުޅިުރާއްޖެއަށުްުުތަންު
ުއޭްޕރީލުންުފެށިގެންުޖުލައިއަށ2020ުްުތާރީޚުު

ުފަރާތ480ުުްުބައިވެރީންގެުއަދަދުު
ފުރިހަމަކޮށުްު ކޯސްު
ުސެޓުފިކެޓުުޙާޞިލުކުރުިު

ުފަރާތުންު 306
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 "ތުއްރަސް"ުދިވެހިުތާރީޚާއިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގެުމައުލޫމާތު 4.14.5
ުދަށްު(އަހަރާުދެމެދ21ުުުެއަހަރާއ7ުުުިުމުޅިުރާއްޖެއަށްު)އުމުރުނުްުުތަންު
ުއޮގަސްޓުގައ2020ުުުުިުތާރީޚުު

ުފަރާތ130ުުްުބައިވެރީންގެުއަދަދުު
ުދަރިވަރުނ122ުުްުުކޯސްުފުރިހަމަކޮށްުސެޓުފިކެޓުުޙާޞިލުކުރުިު

ު
ުއޮފީސްތަކުންުއެދިވަޑައިގެންުހިންގިުކޯސްތައުްު 4.14.6

ު
ުދިވެހިަބހުގެުތަފާތުުކަންކަމުގެުމައުލޫމާތުުދިނުމުގެުދަރެސްތައްު 4.14.7
ުދާރިސްުުގަޑިުުުބައިވެރިންުުދަރެސްު

މަޢުލޫމާތުުު ވައްތަރުތަކުގެު ލިޔުންތެރިކަމުގެު
ުދިނުމުގެުފޯރަމްުުު

އަލްފާޟިލ21:30ުުްުު–2020ު20:30ުޖުލައ150ު8ުުި
ުޢަބްދުއްރަޝީދުުޢަލީު

ގޮތުގުެު ކުރާނެު މުއްސަނދިު ޚިޔާލާތުު ޅެމުގެު
1ުުުދަރެސުްު

އަޝްރަފ22:30ުުުްުު–2020ު20:30ުޖޫނ168ު15ުުް ޑރ.ު
ުޢަބްދުއްރަޙީމްު

އަކުރާއުިުރިކަުޅެންވެު ބަނޑުވައްު ތެރެއިންު މުގެު
ުފިލިކޯޅިއާުބެހޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުދިނުންު

އަލްފާޟިލ22:30ުުްުު–2020ު20:30ުއޮގަސްޓ148ު9ުުްު
ޝާހިދުުު މުޙައްމަދުު

ުޙަލީމް
ބަހަވިއްޔާތުގުެު ގުޅުންތަކާއިު ބަސްބަހާބެހީގެު

ުު ގުޅޭ ކުރުމާު ތަރައްޤީު ފިކުރުު ގޮތުގުެުއެހީގައިު
ުމަޢުލޫމާތުުދިނުންު

110ު2020ުުުު 11ުުއޮގަސްޓް
12ުންު

އިޔާޒ22:30ުުުުު–20:30ު އަލްފާޟިލްު
ުނަސީމްުهللاުޖާދު

އަމާޒުކޮށްގެނުްު ދާއިރާއަށްު ނޫސްވެރިކަމުގެު
ުހަމަތަކުާު ުލިޔުމުގެ ުޚަބަރު ޒުވާންުނޫސްވެރިންނަށް

ުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުދިނުނުްު

194ު9ު ސެްޕޓެންބަރުުުު
2020ު

އަލްފާޟިލ23:00ުުްުު–20:30ު
ުއަންވަރުުއިބްރާހީމް

ުއްދުންތެރިުލިޔުންުލިޔާނެުގޮތުގެުފޯރަމްުފެުއުު
ު

އިބްރާހީމ23:00ުުްު-2020ު20:30ުޖުލައ250ު15ުުި އޮގަރުު
ުވަޙީދުު

ދިވެހިުޅެންވެރިކަމުގެުތެރެއިންުރައިވަރުގެުބަސުްު
ުއޮޅުނުްު

219ު6ު ސެްޕޓެންބަރުުުު
2020ު

ގެރެޓ23:00ުުްުު–20:30ު ްޕރޮފެސަރު
ުފީލްޑްު

ގޮތުގެު ކުރާނެު މުއްސަނދިު ޚިޔާލާތުު ުުޅެމުގެު
2ުދަރެސުްު

އަޝްރަފ23:00ުުްުު–2020ު20:30ުއޮގަސްޓ253ު5ުުްު ޑރ.ު
ުޢަބްދުއްރަޙީމްު

ުތާރީޚްުުބައިވެރީންގެުޢަދަދުުުރ.ުއަތޮޅުުު
ުށ31ުުްނ18ުުްއޮގަސްޓ30ުުްުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަންު

ުށ31ުުްނ17ުުްުސްޓްއޮގ60ުަުޕްރޮސެކިއުޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސްު
ުށ30ުުުްނ27ުުުްސެްޕޓެންބަރ120ުުުުދިވެހިރާއްޖޭގެުދިފާޢީުބާރުު

2020ުޑިސެންބަރ335ު12ުުުުދިވެހިރާއްޖޭގެުބާުކައުންސިލްު
ުށ6ުުްންުސެްޕޓެންބަރ31ުުުއޮގަސްޓ15ުުްުފެމެލީުޕްރޮޓެކްޝަންުއެޖެންސީު
ުށ1ުުްންުއޮކްޓޫބަރ28ުުުުސެްޕޓެންބަރ15ުުުުޓެކްސްުއެޕީލްުޓްރައިބިއުނަލްު

ުށ6ުުުްންުޖަނަވަރ22ުުީޑިސެންބަރ12ުުުުއިންޓެގްރިޓީުކޮމިޝަނުްު
ުށ30ުުްނ7ުުްޑިސެންބަރ38ުުުުއެޓާރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީސްު

705ުުުޖުމުލުަު
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އަލްއުސްތާޛ22:30ުުުު–2020ު20:30ުއޮގަސްޓ70ު22ުުްުރީތިުރީތިުދިވެހިބަހުގެުކުރިމަގަށްުނަޒަރެއްު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒްުޖަމާލުުު

ުއަބޫބަކުރުު
ު

ުތަމްރީނުތަކުގައިުބަިއވެރިވިުފަރާތްތައް 4.15
ު

English Language for work placeުނަން:ުު
ުބައިވެރީންު:

ު
ު

ުތާރީޚްުުމުއްދަތުުުމަރުކަޒުުތަމްރީނުދުޭުުމަޤާމުުުނަންުު
ޓްރެއިނިންގުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުމަރިޔަމްުނުސްރ1ުުާ ސަރވިސްު ސިވިލްު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
ު
ު
ު

ޓްރެއިނިންގުު ސަރވިސްު ސިވިލްު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

ުގަޑިއިރ10ުުު
ު
ު
ު
ުގަޑިއިރ10ުުު

2020ު
އޮކްޓޫބަރުުު

13ު ނުްުު
ުށ15ުުް

ުއެޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ2ުުާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުޚަތުމ3ުާ

ުއޮފިސަރ
ުއ.ުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޝާޒިނ4ުުާ
ުއ.ުރިސާރޗްުއޮފިސަުރުފާތުމަތުުސައުދަތ5ުުު

ު

ު
Bid Evaluation Procumentުނަން:ުު

ުބައިވެރީންު:
ުތާރީޚްުުމުއްދަތުުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
ުުމުޙައްމަދުުފިޒާންު 1 އެކައުންޓްސުްުއ.ު

ުއޮފިސަރ
ޓްރެއިނިންގުު ސަރވިސްު ސިވިލްު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
1:30ު
ުގަޑިއިރުު

5ު
ނޮވެންބަރުުު

2020ު
 

Management Development Programުނަން:ުުު
ުބައިވެރީންު:

ުތާރީޚްުުމުއްދަތުުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
އެސިސްޓެންޓުްުުމަރިޔަމްުނުސްރ1ުުާ

ުޑިރެކްޓުަރ
ު ޓްރެއިނިންގުުސިވިލްު ސަރވިސްު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

20ުުގަޑިއިރ12ުުު
އޮކްޓޫބަރުުު

ުއެޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ2ުުާ ށ8ުުުްނ5ުުުްު
 

ު
ު
ު

ުޚިދުމަތްުދެވުނުުމީހުންގެުއަދަދުުުުއަހަރުުު
635ުުވަނަުއަހަރުގެުފުރަބަންދުގެުކުރ2020ުިު
2020ުު ނޮވެންބަރު ފެށިގެންު ފުރަބަންދުންު އަހަރުގެު އ16ުާުވަނަު

ުހަމައަށްުހިންގިުކޯސްތައުްު
2334ު

2020ުު ނޮވެންބަރު ފެށިގެންު ފުރަބަންދުންު އަހަރުގެު އ16ުާުވަނަު
ުށްުދަރެސްތައްުުުހަމައަު

1273ު

4242ުުވަނަުއަހަރުގެުޖުމުލ2020ުަ
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ު
HR Essential Skills Training Programުނަން:ުު

ުބައިވެރީންު:
ުތާރީޚްުުމުއްދަތުުުކަޒުުތަމްރީނުދޭުމަރުުުމަޤާމުުުނަންުު
ޓްރެއިނިންގުުުއޮފިސަުރއެޗްުއާރުުުޙައްވާުނާފިޛާު 1 ސަރވިސްު ސިވިލްު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
2020ުުގަޑިއިރ9ުުު

ސެްޕޓެންބަރުުު
22ުުުު 24ުުން
ުށް

ު

Maliyyath Gavaidh Trainingުނަން:ުުު
ުބައިވެރީންު:

ުތާރީޚްުުމުއްދަތުުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
އެކައުންޓްސުްުުމުޙައްމަދުުފިޒާނ1ުުް އ.ު

ުއޮފިސަރ
ު ސަރވިސްު ޓްރެއިނިންގުުސިވިލްު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
2020ު ގަޑިއިރ10ުުު

ުއޮކްޓޫބަރުު
އެސިސްޓެންޓުްުުމަރިޔަމްުނުސްރ2ުުާ

ުޑިރެކްޓުަރ
މާހިދ3ުުާު

ުޢަބްދުލްސައްތާރުު
ުއެޗްުއާރުުއޮފިސަުރ

ު

Special Session for MS 3 above staffs regarding Regulation on civil serviceުނަން:ުު
ުބައިވެރީންު:

ުމުއްދަތުުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
ުގަޑިއިރ2ުުުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރެއިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުނަސީމާުއަޙްމަދު 1
 
 

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނިގުޚަރަދު 4.16
 

ފޮތްުވިއްކައިގެންުއާމްދަނީއަށްުލިބިފައ2020ުުި ުުވަނަުއަހަރުު 34،359.00ުުުުވަނީ ހަތަރުހާސްުތިންސަތޭކަުފަންސާސްުނުވުަު)ތިރީސް
ުރުފިޔާ(ުރުފިޔާުއެވެު.

2020ުުުު )ހަުމިލިއަންުހަތްދިހަުހަހާސްުހަސަތޭކަުތިރީސްުއަށްުރުފިޔާުތިރީސުްުުު 6,076,638.32ވަނަުއަހަރުުޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ
ުދެލާރި(ުރުފިޔާުއެވެު.

 
ުތަފްޞީލުު ޖުމުލަު  ކޯޑުު

211ު ރަމުސާރައާއިުއުޖޫ  

211001ު މުވައްޒަފުންގެުމުސާރަު 2,261,468.83

211002ު އިތުރުގަޑީގެުމަސައްކަތަށްދޭުފައިސާު 240,542.56
   

212ު މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު  

212005ު ރަމަޟާންުމަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެލަވަންސުްު 87,000.00
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212011ު ންސްުށްދޭުއެލަވަމެންބަރުންނައެކިއެކިުކޮމިޓީތަކުގެު 120,000.00

212013ު އަމިއްލަރަށްުފިޔަވައިުއެހެންރަށެއްގައިުވަޒީފާއަދާކުރާތީުދޭުދަތުރުުއެލަވަންސް 4,560.00

212014ު މުވައްޒަފުންނާއިުމުވައްޒަފުންގެުއަނބިދަރީންގެުލިވިންގުއެލަވަންސްއާއިުފެމިލީުއެލަވަންސްު 240,000.00

212024ު އެލަވަންސްުފޯނުު 36,650.00

212027ު ސަރވިސްުއެލަވަންސްު 506,350.00

212031ު ސަޯޕޓިންގުކޯުއެލަވަންސްު 241,903.33

212032ު ޓެކްނިކަލްުކޯުއެލަވަންސްު 53,550.84
   

ދުޭު   ގޮތުންު މުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންު ެޕންޝަނާއި،ުމުސްކުޅިކުރައްވާު
 ފައިސާ

213ު

213006ު ސާުެޕންޝަންގެުފައި 152,585.40
   

221ު ދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދުު  

221001ު ރާއްޖޭގެުއެތެރޭގައިުކަނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުު 197,286.56

221002ު ރާއްޖޭގެުއެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުު 1,000.00

221003ު އެތެރޭގައިުވައިގެުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުުރާއްޖޭގެު 48,419.00

221004ު ރާއްޖޭންުބޭރަށްކުރާުދަތުރުުޚަރަދުު 0.00
   

222ު އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުު  

222001ު ލިޔެކިޔުމާއިުބެހޭުގޮތުންުހޯދާތަކެތިު 59,154.38

222002ު އާއިބެހޭުގޮތުންުހޯދާުތަކެތިުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީު 79,608.80

222004ު ގައިުއުޅޭވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުދެވޭުކެއުމާއިުސައިފަދަުތަކެތިުޚިދުމަތުުުއޮފީހުގެ 13,979.90

222005ު އިލެކްޓްރިކާުބެހޭގޮތުންުހޯދާތަކެތިު 13,024.98

222008ު ކުނިކަހާުފޮޅާސާފުކުރުމަށްުހޯދާުތަކެތި 24,606.52

222009ު ހިފާގެންގުޅޭުތަކެތިުހޯދުމަށްު 3,010.73

222010ު ދާތަކެތިރިުކުރުމަށްުހޯުއޮފީސްުޒީނަތްތެ 5,980.10

222011ު ދޮރުފޮތި،ުމޭޒުފޮތިުއަދިުދިދަފަދަުފޮތީގެުބާވަތްތައްުހޯދުމަށްު 0.00
   

223ު އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުު  

223001ު ޓެލެފޯން،ުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސްު 16,133.63

223002ު އިލެކްޓްރިކްުފީގެުޚަރަދުު 172,846.38

223003ު ބޯފެނާއިުފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުއަގުދިނުމަށްުކުރާޚަރަދުު 795.00
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223004ު ލީޒްލައިނާއިުއިންޓަނެޓްގެުޚަރަދުު 238,972.70

223007ު ބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުުޢިމާރާތާއިުތަންތާނގެުސެކިއުރިޓީު 12,164.22

223008ު އިުކުނީފީުއޮފީސްުޢިމާރާތްުފޮޅާސާފުކުރުމުގެުޚިދުމަތަށްުދޭުފައިސާުއާ 41,536.16

223010ު އިޢްލާން،ުއިޝްތިހާރު،ުއެންގުންުއަދިުއިޝްތިރާކްުޚަރަދުު 0.00

223011ު އުފުލުމުގެުޚަރަދުު 3,459.76

223012ު ފަދަކަންތައްތަކަށްުކުރާޚަރަދުުޖަލްސާުއަދިުސެމިނަރު 157,416.81

223013ު ކުރާުޚަރަދުުުުއެކިއެކިުރަސްމީުމުބާރާތްތަކާއިުމުނާސަބަތުުފާހަގަުކުރުމަށް 98,145.14

223016ު ކޮންސަލްޓެންސީުޚިދުމަތާއި،ުތަރުޖަމާކުރުންފަދަުޚިދުމަތުގެުއަގަށްދޭުފައިސާ 138,050.00

223017ު މެހުމާންދާރީުއަދާކުރުމަށްުކުރާޚަރަދުުމެހުމާނުންނަށްު 0.00

223020ު ޢާންމުފައިދާއަށްުޗާުޕކުރާުތަކެތީގެުޚަރަދުު 240,462.00

223021ު ދުުކުރުމުގެުޚަރަުދޮވެއިސްތިރި 0.00
   

225ު ތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަދުު  

225005ު ހިންގުމަށްުކުރާުޚަރަދުުރާއްޖޭގައިުއެކިއެކިުޓްރޭނިންގުކޯސްތައްު 69,541.67
   

226ު މަރާމާތުުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު  

226002ު މާރާތްުމަރާމާތުކުރުންުމީހުންުދިރިއުޅުންުނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢި 295,143.94

226006ު ފާޚާނާުއާއިުފެނާބެހޭުނިޒާމްުމަރާމާތުކުރުންު 0.00

226007ު ވިއުގަުމަރާމާތުކުރުންުކަރަންޓްު 25,653.68

226010ު މެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުންު 23,002.00

226013ު ކޮމްިޕޔުޓަރުސޮފްޓްވެޔަރުމަރާމާތުކުރުންު 5,151.60

226014ު އައި.ޓީ.ުއާއިުގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރުމަރާމާތުކުރުންު 13,564.98
   

228ު އިޝްތިރާކާއިުއަދިުސަބްސިޑީޒްސަރުކާރުންދޭުއެހީ،ު  

228004ު ސަރުކާރުންުއެކިފަރާތްތަކަށްުއިނާމުގެުގޮތުގައިުދެވޭުފައިސާ 0.00
   

423ު ޚަރަދުުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާު  

423001ު ފަރުނީޗަރާއިުފިޓިންގްސްު 0.00

423002ު އިކްވިޕްމަންޓްސްްޕލާންޓް،ުމެޝިނަރީއާއިު 106,066.72

423005ު ރިފަރެންސްުފޮތްު 0.00

423008ު އައި.ޓީ.ުއާއިުގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަުރ 27,850.00

ު
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ުވަނަުއަހަރުގެުޓްރަސްޓްުފަންޑްގެުތަފްޞީލ2020ުުުް
ޑިސެންބަރުުމަހުގުެު ޖުމުލަުބާކީު

ުނިޔަލަށްުޚަރަދުު
ޑިސެންބަރުުު

ނިޔަލަށުްު މަހުގެު
ުލިބުނުު

ުމަސުްު ޑިސެންބަރު
ުފެށުނުއިރުު

ުތަފްޞީލުު ފަންޑުުު
 ކޯޑުު

317،054.97 5،000.00ު 1،495.00ު 315،559.97ު 7ު އެހެނިހެންުފައިސާު

43،660.99 5،000.00ު -ު 43،660.99ު 7.1ު އެކިއެކިުމުބާރާތްތަކާއިުއިނާމަށްު

144،835.68 -ު -ު 144،835.68ު 7.2ު ާޕކިސްތާންުފަންޑްު

 7.3 ފޮތްުޗާްޕކުރުމަށްުލިބޭުފައިސާު 38،440.80 - - 38،440.80

68،034.50 -ު 1،495.00ު 66،539.50ު 7.4ު ފޮތްުފިހާރައިންުފޮތްުވިއްކައިގެންު

22،083.00 -ު -ު 22،083.00ު 7.5ު ފޮތްުމައުރަޒުުބާއްވައިގެންުލިބޭުފައިސާ

317،054.97 5،000.00ު 1،495.00ު 315،559.97ު ުޖުމުލަުުުު

ު
ު

ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުު 5
ުޤައުމީުއަރުޝީފުެގުމަސްޢޫލިއްޔަތުުު 5.1

ުު 2011/16ުުުުތިރީގައިމިވަނީުޤާނޫނުުނަންބަރު ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނު(ގެ ވަނަުމާއްދާއިންުޤައުމީުއަރުޝީފަށ6ުުުްު)ދިވެހިރާއްޖޭގެު
ު.ކަނޑައަޅާފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެު

 ު
އަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުއެންމެހައިުތަކެތިުރައްކާތެރިކަމާއެކުުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުު •

ު.ބެލެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެުދާއިރާގައިުނުހިމެނޭ،ުއެހެންުނަމަވެސްުދިވެހިރާއްޖެއާއިުދިވެހިންނާުގުޅުންހުރުިު •

ު.އި،ުރިކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުުދިނުންންމެހައިުލިޔެކިޔުންތަކާއެ
މަޤްޞަދުުު • ޤާނޫނުގެު އެު އިތުރުންވެސްު ކަންކަމުގެު ބަޔާންވެފައިވާު ޤާނޫނުގައިު އަރުޝީފުގެު ޤައުމީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު

ލިޔުންތަ ބަހައްޓަންޖެހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ފޮޓޯޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައިު ރިކޯޑުތަކާއި،ު ކޮބައިކަނުްުކާއި،ު ތަކެއްޗަކީު ފަދަު ު
ު.ކަނޑައެޅުން

ގެންގުޅެުބެލެހެއްޓުމުގެުސިޔާސަތެއްގެުދަށުނުްު • ބެހެއްޓިފައިވަނީ،ުރިކޯޑާއިުމަޢުލޫމާތުު ތަކެތިު ބަހައްޓާު ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިު
ލަތުުތަންދޭ،ުއެންމުެު،ުރާއްޖޭގެުއިޤްތިޞާދީުޙާު)ބައިނަލްއަޤްވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް(،ުކަނޑައެޅިފައިވާުމިންގަނޑަށް

ު.ޒަމާނީުގޮތަށާއިުފެންވަރުގައިތޯުބެލުން
ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުލުއިފަސޭހަކަމާއެކުުބެލޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން •
ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެއްޗާމެދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވެރިކުރުވުން •
ު.ތަކެތިުއެންމެުއެދެވޭުގޮތެއްގައިުރައްކާކުރެވޭނެުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާކުރުންޓާުފުގައިުބަހައްޤައުމީުއަރުޝީު •
ު.ޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރެވޭުތަކެތީގެުފިކުރީުމުދަލުގެުމިލްކުވެރިކަންުހޯދުން •
ު.ުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިތުރުުކޮޕީއެއްހެދުންއުމީުއަރުޝީފުގައިފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤަ •
ު.ފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުޝާޢިއުކުރުން •
ުބަހައްޓަންޖެހޭުދައުލަތުގެު • ުރިކޯޑުތައުްުމުއައްސަސާތަކުގެުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައި

ު.ޤައުމީުއަރުޝީފާުހަވާލުކުރެވެންދެންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއެުމުއައްސަސާއަކަށްުއެންގުން
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ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާތަކެތީގެުއިންޑެކްސާއިުފަސޭހަކަމާއެކުުއެފަދަުތަކެތިުބޭނުންކުރެވޭނެުގޮތުގެުއަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ުު •
ު.ކުރުންދަުތަކެތިުޝާއިޢުލީފްލެޓާއިުގައިޑުުފަު

ު.ދައުލަތުގެުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގެުތެރެއިންުނައްތާލަންޖެހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއެުރިކޯޑުތައްުނައްތާލަންޖެހޭުގޮތްުކަނޑައެޅުން •
ު.ފޯރުކޮށްދިނުންުުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުގައިުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކެތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުު •
ުބެލެހެއްޓުން • ުހޯދައި ުވަޞީލަތްތައް ުބޭނުންވާ ުހިފުމަށްޓަކައި ުއެދެވޭގޮތެއްގައި ުއެންމެ ުބޭނުން ުތަކެތީގެ ުބަހައްޓާ ުއަރުޝީފުގައި ު.ޤައުމީ
ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުބޭނުންކުރާުފަރާތްތަކަށްުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލުންުފޯރުކޮށްދިނުންު •
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނު(2011/16ުުުބަޔާންކުރެވުނުުކަންކަމުގެުއިތުރުންވެސް،ުޤާނޫނުުނަންބަރުުުުުމަތީގައި •

ުކުރުންު. ުކަންކަން ުގެުމަޤްޞަދާއިުޤައުމީުއަރުޝީފާުހަވާލުކުރެވިފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމުގެުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައި
ު

ުޝީފުެގުއޮނިަގނޑުުރުދިވެހިރާއްޖޭެގުޤައުމީުއަ 5.2

ު
 

 ސެކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުެގުމަސައްކަތްުު 5.3
ުއެޑްމިން،ުފައިނޭންސްުއެންޑްުއައި.ުޓީ.ުސެކްޝަންގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް 5.3.1

ު؛އެޑްމިންުއެންޑްުއައި.ޓީ.ުޔުނިޓްު 5.3.1.1
• ުު 6ުުުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެ ތައްުއަދުާުމަސްޢޫލިއްޔަތުުުމަތިކޮށްފައިވާވަނަުމާއްދާއިންުޤައުމީުއަރުޝީފަށް

 ލަތްތައްުހޯދައިުއެކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުސީުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއެންމެހައިުވަ
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުހިންގުމާއިުގުޅޭުއެންމެހައިުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުން •
ހޯު • މުވައްޒަފުންު ބޭނުންވާު މަސައްކަތްތަކަށްު އަރުޝީފުގެު އެމުވައްޤައުމީު ކަންުދުމާއިު ބެލެހެއްޓުމާއި،ުޒަފުންގެު ހިންގައިު ކަންު

 މުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްުކުރާނެުތަންތަނާއިުވަސީލަތްތައްުހޯދައިުބެލެހެއްޓުންު
 މެންޓާއިުމަރާމާތުގެުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުރުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުފައިސާގެުމަސައްކަތްތަކާއިުްޕރޮކިއު •
 ކަންުގިންގައިުބެލެއްޓުންުގެުބޯޑުގެުކަންުއުމީުއަރުޝީފުޤަ •
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 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭކަންކަންުޕްލޭންކުރުމާއިުމަޝްރޫޢުތައްުރޭވުމާއިުހިންގުންު •
ުުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްުހިނގާނުހިނގާގޮތްުބެލުމާއިުސެކްޝަންތަކުންުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތަކަށްު •

ދިނު ދެއްއިރުޝާދުު މަގުު ކަންކަނުްުމާއިު ކުރަންޖެހޭު ފުރިހަމަު ހަރުދަނާކުރުމަށްު ދައުރުު މަސައްކަތުގެު މުވައްޒަފުންގެު ކުމާއިު
 ދެނެގަތުމާއިުޚިދުމަތްތައްުދިނުމަށްުއައުގޮތްތައްުހޯދުމާއިުލުއިުފަސޭހަގޮތެއްގައިުއަވަހަށްުޚިދުމަތްުދެވޭނެުގޮތްތައްުޤާއިމްކުރުންު

އަދިުބައިނަލްުއަޤްވާމީުފެންވަރަށްުދިނުމަށްުބޭނުންވާުމިންގަނޑުތައްުދެނެގަތުމާއުިުތްތައްުޤައުމީުުފުންުދޭުޚިދުމަޤައުމީުއަރުޝީު •
ުު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންވާު މުވައްޒަފުންނަށްު ތަޢާރަފްކުރުމާއިު ގޮތްތައްު ފޯރުކޮށްދެވޭނެު ޚިދުމަތްު ޤާއިމްކުރުމާއުިުއަގުހެޔޮކޮށްު

އަ މުވައްޒަފުންގެު ސުލޫކުމަގުދެއްކުމާއިު މިންގަނޑުތަޚްލާގާއިު ބައްޓަންކޮށުްުގެު ފެތޭގޮތަށްު އުޞޫލުތަކަށްު އަޚުލާޤުގެު ރިވެތިު އްު
 ހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު

މެނޭޖްމަންޓްުްޕރޮސީޖަރތަކާއިުއުޞޫލުތައްުއެކަށައެޅުމާއިުދާއިރާގެުސްޓްރެޓެޖީތައްުޙާސިލްކުރެވޭުމިންވަރުުއެނަލައިޒްކުރުމާއުިު •
ުކުރުމާއިުއެހީތެރިވުމާއިުސްޓޭންޑާރޑްތައްުހިފެހެއްޓުމަށްުކުރަންޖެހުޭުޖެހޭުއޮޑިޓްތައްޅިގެންުކުރަންއޮފީހުގެުމަސައްކަތްތަކާއިުގު

 މަސައްކަތްތައްުހިންގައިުވިލަރެސްުކުރުންު
ުުހިންގުމުގެުދާއިރާއާއިުމުވައްޒަފުންގެުާޕރފޯމަންސްުރިވިއުކުރުމާއިުއެކަންކަންުހަރުދަނާުކުރެވޭނެުގޮތްތައްުތަޢާރަފްކޮށްުޢާއްމު •

އަުުފަރާތްތަކާއި ފުރިހަމައަށުްުމީޑިއާއާއިު މުއްދަތުގައިު ކަނޑައެޅިފައިވާު މަޢުލޫމާތުު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭު ފަރާތްތަކަށްު ކަމާބެހޭު ދިު
 ފޯރުކޮށްދެވޭނެުއިންތިޒާމެއްުހަމަޖެއްސުމާއިުއެކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު

ބޭު • ޒަމާނަށްު މަސައްކަތްތައްު އައި.ޓީއާބެހޭު އަރުޝީފުގެު ފެންވަޤައުމީު ކުރިއެރުވުނުންވާު އެކަންކަނުްުރަށްު މަގުދެއްކުމާއިު މަށްު
ހިންގައުިު ކަންކަންު އެންމެހައިު މިކަންކަމާއިގުޅޭު ތަނަވަސްކުރުމާއިު މަގުު ކުރެވޭނެު އޭގެުބޭނުންު ހޯދައިު ގޮތްތައްު ކުރިއަރުވާނެު

 ބެލެހެއްޓުންު
ގެންދި • ކުރިއަށްު ގޮތަށްު އެކަށީގެންވާު ްޕރޮގްރާމްތައްު ބޭނުންވާމަޝްރޫޢުތަކާއިު ބައްދަލުވުންއުމަށްު ބައިވެރިވުމާއުިުު ތަކާއިު

 ހިންގައިުވިލަރެސްކުރުންުުތައްނެގޯޝިއޭޓްކުރުމާއިުއެގްރީމަންޓްކުރުމުގެުކަންތައް
ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމަސައްކަތްތައްުފުޅާވަމުންދާުމިންވަރުުމުރާޖާކުރުމާއިުމަސައްކަތްތަކަށްުބޭނުންވާުއިންސާނީުވަސީލަތްތަކާއުިު •

 ުމަސައްކަތްތައްުކުރެވޭނެުމާހައުލުުޤާއިމުުކުރުންުންޓްތައްުހޯދައިއިުއިކުއިޕްމެމެޝިނަރީއާ
 މެންޓްގެުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުރުމުވައްޒަފުންގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއި،ުްޕރޮކިއު •
ބައިވެރިވާނެުފަރާތްތައުްުްޕުފަދަުކަންކަމުގައުިުސެމިނާރތަކާއިުވާރކްޝޮޤައުމީުއަރުޝީފުގެުފަރާތުންުބައިވެރިވާުބައިނަލްުއަޤުވާމުީު •

 ކަނޑައެޅުމާއިުއެފަދަުދަތުރުތަކުގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުފަރާތުންުކުރާުބައިނަލްުއަޤުވާމީުދަތުރުތަކާއިުރާއްޖޭގެުއެތެރޭގެުދަތުރުފަތުގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު •
 ކަންުބެލެހެއްޓުންުވައިޒަރީުބޯޑްގެުކަންޤައުމީުއަރުޝީފުގެުއެޑްު •
 އަދިުމީގެުއިތުރުންވެސްުއެހެންުސެކްޝަނަކާއިުހަވާލުކުރެވިފައިުނުވާުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު. •
 ރީނުުފޯރުކޮށްދިނުންުތަކަށްުބެނުންވާުތަމްދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުގައިުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކެތިުބަލަހައްޓާުފަރާތް •
ޤާއިމްުކުރުމަށުްު • ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުންުލާޒިމްކޮށްފައިވާުއެންމެުޒަމާނީުބައިނަލްުއަގުވާމީުއަރުޝީފެއްު

ުު ތަރައްގީކޮށްުބައިނަލްުއަގުވާމުީުބޭނުންވާުްޕރޮފެޝަނަލްުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާއި،ުޑިޖިޓަލްުއާރކައިވްސް
 ސްގެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުންުންވަރެއްގައިުޑިޖިޓަލްުއާރކައިވްފެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޚިދުމަތްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއެމީހަކުުހުރިުކޮންމެުހިސާބަކުންވެސްުޤައުމީުއަރުޝީފުގުެު •
 ދިނުންުއެޚިދުމަތްުތަރައްޤީކޮށްުފޯރުކޮށްުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުޤާބިލްކަންުހޯދައި،ު

ބޭނުންވުާު • މުވައްޒަފުންނަށްު ދާއިރާއިންު ޓީ.ު އައި.ު ބެލެހެއްޓުމާއިު މެއިންޓަނަންސްު ނެޓްވާރކްގެު އިންޓްރާު އަރުޝީފުގެު ޤައުމީު
ުތަމްރީންުފޯރުކޮށްދީުމުވައްޒަފުންނަށްުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުންު

 
 ބަޖެޓްުޔުނިޓުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު: 5.3.1.2

ކުލަވައިުކަމާއިބެހޭުފަރާތްތަކަށްުހުށަހެޅުމާއިުދައުލަތުންުދެއްވުާުންވާުބަޖެޓްުއަހަރުންުއަހަރަށްުއެޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގުމަށްުބޭނު •
 ބަޖެޓްގެުބޭރުންވެސްުޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުމާލީުއެހީތެރިކަންުއެކިފަރާތްތަކަށްުހުށަހަޅައިގެންުހޯދުންު

އަރުޝީފު • މުއާމަލާތްޤައުމީު އެންމެހައިު ފައިސާގެު އެހެނިގެު ޤާނޫނާއިު މާލިއްޔަތުު ޤަވާޢިދުތަކާއެއްގޮތައުްުތައްު ޤާނޫނުތަކާއިު ހެންު
 ހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު
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ޤައުމީުއަރުޝީފުންުލިބިގަންނަުތަކެއްޗާއިުޚިދުމަތްތަކަށްުފައިސާުދެއްކުމާއިުޤައުމީުއަރުޝީފުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުޚަރަދުތައުްު •
 އިުބެލެހެއްޓުންުހިންގަ

 ޑްގެުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުގެުޓްރަސްޓްުފަންުޤައުމީުއަރުޝީފު •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުމުސާރަުދިނުމާއިުބޯޑްުމެމްބަރުންނަށްުދޭންޖެހޭުއެލެވަންސްުދިނުންު •
 ފައިސާގެުރިޯޕޓްތައްުހަދައިުފޮނުވަންޖެހޭުފަރާތްތަކަށްުފޮނުވުންު •
• ުު އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުކުރުމާއިޤައުމީ ހިންގަނީުޤާއަރުޝީފުގެު ނޫނުތަކާއިުޤަވާޢިދުތަކާއެއްގޮތައްުތުޯުުފައިސާގެުމުއާމަލާތްތައްު

 ބަލައިުމޮނިޓަރކޮށްުބެލެހެއްޓުންު
 އަދިުމިނޫނަސްުފައިސާއާއިުގުޅުންހުރިުއެންމެހައިުކަންކަންުކުރުންު •

 

ުު:ރެކޯޑްުމެނޭޖްމެންޓްުސެކްޝަންގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް 5.3.2

 ؛އާކައިވްސްުޔުނިޓްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު 5.3.2.1
• ުު ވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުއެންމެހައިުތަކެތ6ުުުިުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެ

 ރައްކާތެރިުކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުންު
ންުހުރިުއެންމެހައުިުސްުދިވެހިރާއްޖެއާއިުދިވެހިންނާއިުގުޅުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގައިުނުހިމެނޭ،ުއެހެންުނަމަވެ •

 ރެކޯޑްތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުދިނުންުލިޔެކިޔުންތަކާއިު،
ޙާޞިލުްު • މަޤުޞަދުު އެޤާނޫނުގެު އިތުރުންވެސްު ކަންކަމުގެު ބަޔާންވެފައިވާު ޤާނޫނުގައިު އަރުޝީފުގެު ޤައުމީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު

 ޗަކީުކޮބައިކަންުކަނޑައެޅުންުލިޔެކިޔުންތަކާއި،ުރެކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެއްުުކުރުމަށްޓަކައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭ
ދަށުނުްު • ސިޔާސަތެއްގެު ބެލެހެއްޓުމުގެު ގެންގުޅެު މައުލޫމާތުު ރެކޯޑާއިު ބެހެއްޓިފައިވަނީ،ު ތަކެތިު ބަހައްޓާު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު

ންމެުޒަމާނުީުމިންގަނޑަށްުރާއްޖޭގެުއިޤްތިޞާދީުހާލަތުުތަންދޭ،ުއެވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް(،ުކަނޑައެޅިފައިވުާު)ބައިނަލްއަޤްު
 ގޮތަށާއިުފެނވަރުގައިތޯުބެލުންު

 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުލުއިފަސޭހަުކަމާއެކުުބެލޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުން •
 ތަކެއްޗާމެދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވެރިުކުރުވުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާު •
 ޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުއެންމެުއެދެވޭުގޮތެއްގައިުރައްކާކުރެވޭނެުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާުކުރުންުުއަރުޤައުމީ •
 ކްވެރިކަންުހޯދުންޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރެވޭުތަކެތީގެުފިކުރީުމުދަލުގެުމިލްު •
 ރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުޝާއިޢުުކުރުންުފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚިލާު •
ޤައުމީު • ރެކޯޑުތައްު މުއައްސަސާތަކުގެު ދައުލަތުގެު ބަހައްޓަންޖެހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ދަށުންު ޤާނޫނުގެު އަރުޝީފުގެު ޤައުމީު

 އެންގުންުވެންދެންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއެުމުއައްސަސާއަކަށްުއަރުޝީފާުހަވާލުުކުރެު
ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިންޑެކްސާއިުފަސޭހަކަމާއެކުުއެފަދަުތަކެތިުބޭނުންުކުރެވޭނެުގޮތުގެުއަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ު •

 ލީފްލެޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކެތިުޝާއިޢުުކުރުންު
• ުު އަރުޝީފުގެ ދައުލަތުގެޤައުމީު ބަހައްޓަންޖެހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ދަށުންު ޤައުމީުުުޤާނޫނުގެު ރިކޯޑުތައްު މުއައްސަސާތަކުގެު

 ންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއެުމުއައްސަސާއަކަށްުއެންގުންުއަރުޝީފާުހަވާލުުކުރެވެންދެ
ނުންުކުރެވޭނެުގޮތުގެުއަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިންޑެކްސާއިުފަސޭހަކަމާއެކުުއެފަދަުތަކެތިުބޭ •

 ދަުތަކެތިުޝާއިޢުުކުރުންުލީފްލެޓާއިުގައިޑްފަ
 ދައުލަތުގެުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގެުތެރެއިންުނައްތާލަންޖެހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއެުރިކޯޑުތައްުނައްތާލަންޖެހޭުގޮތްުކަނޑައެޅުންު •
 ފޯރުކޮށްދިނުނުްުުރިކޯޑުުފަދަުތަކެތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބެނުންވާުތަމްރީނުުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުގައިުލިޔެކިޔުންތަކާއި •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިގެުބޭނުންުއެންމެުއެދެވޭގޮތެއްގައިުހިފުމަށްޓަކައިުބޭނުންވާުވަޞީލަތްތައްުހޯދައިުބެލެހެއްޓުންު •
ުކުރެުމަތީގައިުބަޔާންކުރެވުނުުކަންކަމުގެުއިތުރުންވެސްުޤައު • ުހަވާލު ވިފައިވުާުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެުމަޤްޞަދާއިުޤައުމީުއަރުޝީފާ

ުހައިުކަންކަންުކުރުންމަސްއުޅިއްޔަތުުއަދާކުރުމުގެުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެ
• ުު ކެތުިުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުއެންމެހައިުތ6ުުަދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެ

 ރައްކާތެރިުކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުންު
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އަ • ޤައުމީު ބަދިވެހިރާއްޖޭގެު ޤާނޫނުގައިު ޙާޞިލުްުރުޝީފުގެު މަޤުޞަދުު އެޤާނޫނުގެު އިތުރުންވެސްު ކަންކަމުގެު ޔާންވެފައިވާު
 ކަންުކަނޑައެޅުންުކުރުމަށްޓަކައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖެހޭުލިޔެކިޔުންތަކާއި،ުރެކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެއްޗަކީުކޮބައި

 ހަުކަމާއެކުުބެލޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުންޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުލުއިފަސޭ •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރެވޭުތަކެތީގެުފިކުރީުމުދަލުގެުމިލްކްވެރިކަންުހޯދުން •
• ުު ޤާނޫނުގެ އަރުޝީފުގެު މުއައްސަޤައުމީު ދައުލަތުގެު ބަހައްޓަންޖެހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ޤައުމީުދަށުންު ރެކޯޑުތައްު ސާތަކުގެު

 އްޓަންވާުގޮތްުއެުމުއައްސަސާއަކަށްުއެންގުންުއަރުޝީފާުހަވާލުުކުރެވެންދެންުބަލަހަ
 ުނައްތާލަންޖެހޭުގޮތްުކަނޑައެޅުންުދައުލަތުގެުލިޔެކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގެުތެރެއިންުނައްތާލަންޖެހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއެުރިކޯޑުތައް •
• ުު އަދި ތާރީޚީު ތެރެދިވެހިރާއްޖޭގެު ލިޔެކިޔުންތަކުގެު ފޮޓޯތަކާއުިުޤަދީމީު ލިޔެކިޔުންތަކާއިު ހުރިު އަތުގައިު މީހުންގެު އަމިއްލަު އިންު

ުއަރުޝީފަށްުހޯދައި،ުޗާޓުތަކާއިުރެކޯޑުތަކާއިުމަޢުލޫމާތުތަކާއިުފޮތްތަކާއިުނޫސްތަކާއިުމަޖައްލާތައްުނުވަތަުއޭގެުނަކަލެއްުޤައުމީ
 ކޮށްުބެލެހެއްޓުންުއެުތަކެތިުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާތެރިު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުތާރީޚީުއަދިުޤަދީމީުލިޔެކިޔުންތަކުގެުތެރެއިންުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުއެކިއެކިުފަރާތްތަކުގައިުހުރިުލިޔެކިޔުންތަކާއުިު •
ގެުނަކަލެއުްުލޫމާތުުއެކުލެވޭުފޮތްތަކާއި،ުނޫސްތަކާއިުމަޖައްލާތައްުނުވަތަުއޭފޮޓޯތަކާއިުޗާޓުތަކާއިުރެކޯޑުތަކާއިުރާއްޖެއާުބެހޭުމަޢު
 ފުގައިުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުންުޤައުމީުއަރުޝީފަށްުހޯދައި،ުއެުތަކެތިުޤައުމީުއަރުޝީ

• ުު ގެންގުޅެ މައުލޫމާތުު ރެކޯޑާއިު ބެހެއްޓިފައިވަނީ،ު ތަކެތިު ބަހައްޓާު އަރުޝީފުގައިު ދަށުނުްުޤައުމީު ސިޔާސަތެއްގެު ބެލެހެއްޓުމުގެު
ނުީު(،ުކަނޑައެޅިފައިވާުމިންގަނޑަށްުރާއްޖޭގެުއިޤްތިޞާދީުހާލަތުުތަންދޭ،ުއެންމެުޒަމާ)ބައިނަލްއަޤްވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށްު

 ގޮތަށާއިުފެންވަރުގައިކަންުދައުލަތުގެުލިޔެކިޔުންތައްުރައްކާތެރިކޮށްުޑިޖިޓަލްުކުރުންު
ުުޤައުމީުއަރުޝިފުގެ • އަރުޝީފުކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއިުުބެލުމުގެުދަށުގައިވާުދައުލަތުގެުދުވަސްވީުލިޔެކިޔުންތަކަށްުފަރުވާދީުއެތަކެތި

 ލޫމާތުުފަސޭހަކަމާއެކުުލިބޭނެުމަގުފަހިކޮށްދިނުންުއެތަކެތީގެުމަޢުލޫމާތުުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއެމައު
 
ު؛ސާރވިސްުޔުނިޓްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުު 5.3.2.2

ދިރާ • ހޯދުމަށާއިު ނަކަލުު ލިޔެކިޔުންތަކުގެު ކުރެވިފައިވާު އަރުޝީފުު ޤައުމީއަރުޝީފުގައިު ބޭނުންވުާުދިވެހިރާއްޖޭގެު ކުރުމަށްު ސާު
 މަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންުމައުލޫމާތުުހޯދުމަށްުއެދޭުފަރާތްތަކަށްުއެފަުމައުލޫމާތުތައްުފޯރުކޮށްދިނުމުގެު

ފުގެުޤާނޫނުގައިުނުހިމެނޭ،ުއެހެންުނަމަވެސްުދިވެހިރާއްޖެއާއިުދިވެހިންނާއިުގުޅުންުހުރިުއެންމެހައުިުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީ •
 ލިޔެކިޔުންތަކާއި،ުރެކޯޑްތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކެތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުދިނުން

 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެއްޗާމެދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވެރިުކުރުވުންު •
 ޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުއެންމެުއެދެވޭުގޮތެއްގައިުރައްކާކުރެވޭނެުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާުކުރުންުޤައުމީުއަރު •
 ފިކުރީުމުދަލުގެުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނެުގޮތުގެމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިުޝާއިޢުުކުރުންު •
މާއެކުުއެފަދަުތަކެތިުބޭނުންުކުރެވޭނެުގޮތުގެުއަތްމަތީުފޮތްތަކާއުިުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތީގެުއިންޑެކްސާއިުފަސޭހަކަ •

 ޝާއިޢުުކުރުންުލީފްލެޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކެތުިު
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކެތިގެުބޭނުންކުރާުފަރާތްތަކަށްުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލުންުފޯރުކޮށްދިނުންު •
ރުޝީފުގައިވާުގޮތަށް،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުތިންުސަރަޙައްދެއްގައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގުެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުޤައުމީުއަ •

 މުކުރުންުތިންުބްރާންޗްުޤާއި
 ސަރަހައްދީުބްރާންޗްތަކަށްުއެުސަރަޙައްދަކަށްުނިސްބަތްވާުއަރުޝީފީުއަގުހުރިުލިޔެކިޔުމާއިުރެކޯޑްސްުހޯދައިުއެއްކުރުންު •
އެންމެ • ހުރިު ބްރާންޗްތަކުގައިު ހެދިފައިވުާުސަރަޙައްދީު ދަށުންު އޭގެު ޤާނޫނާއިު އަރުޝީފުގެު ރެކޯޑުތައްު ލިޔެކިޔުންތަކާއިު ހައިު

ުުޤަވާޢިދުތަކާުއެއްގޮ ބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްު އެތަކެތީގެު އެޚިދުމަތުްުތްވާުގޮތުގެުމަތިންުބަލަހައްޓައިުރައްކާތެރިކުރުމާއެކުު
ުފޯރުކޮށްދިނުންު

ު

 ެގންދެވުނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްތައްުއަހަރުުތެރޭަގއިުކުރިއަށްުު 5.4
ު  އޮންލައިންުޚިދުމަތްުތަޢާރަފުކުރުން 5.4.1

19 ުު ފ2020ުުާޖަނަވަރީ ތާރީޚުގައި،ު އަވަނަު ޤައުމީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ުުހަގަކުރިު ފުރުނ08ުުުްުރުޝީފަށް އަހަރުު
ފާހަގަކުރުމުގެުހަފުލާގައިުވަނީ،ުއަރުޝީފުގެުވެބްސައިޓްުމެދުވެރިކޮށްުއޮންލައިންކޮށްުޚިދުމަތަށްުއެދުމާއިުމިގޮތަށުްު



77 

 

ތްުއިފްތިތާހުުކޮށްދެއްވުީުޒާމުުހަމަޖައްސައިފައެވެ.ުމިޚިދުމައެދޭުޚިދުމަތްތައްުއޮންލައިންކޮށްުފޯރުކޮށްދެވޭނެުއިންތި
ރުއޮފްުއާރޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުއޮންލައިންކޮށްުޚިދުމަތަށުްުމިނިސްޓަ

ު.ވާނެއެވެއެދެވޭނެުގޮތްުހަމަޖެހުމުން،ުއަރުޝީފުންުއެކިުއެކިުމައުލޫމާތުުހޯދުމަށްުފަސޭހަވެުޚިދުމަތްުއަވަސް
ު

ު ފެށުންޓޯުޑިޖިޓައިޒްުކުރަންުއަރުޝީފުކުރެވިފައިވާުފޮ 5.4.2
ވަނަުއަހަރުުވަރަށ2020ުުުްުއަރުޝީފުކުރެވިފައިވާުފޮޓޯތައްުސްކޭންކޮށްުޑިޖިޓައިޒްުކުރުމުގެުމަސައްކަތް،ުނިމިދިޔަުު

ތާުގުޅިގެންުސްކޭނުްުގެުހަލ19ާ-ޚާއްސަުއިސްކަމެއްުދެވިގެންުވަނީުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.ުއެހެންނަމަވެސްުކޮވިޑްު
ހާތަނަށްުސްކޭންުކުރެވިފައިވަނީުނިސްބަތުންުމަދުުމިންވަރެކެވެ.ުުުއްކަތްވަނީުމަޑުޖެހިފައެވެ.ުއަދިުމިކުރުމުގެުމަސަ

ުމަސައްކަތުގެުބޮޑުުމިންވަރެއްުނިންމާލުމަށ2021ުުުްުނަމަވެސްުހިނގަމުންުމިދުާު ވަނަުއަހަރުުފޮޓޯުޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމުގެ
ު .ވަނީުރޭވިފައެވެ

ު

ުފާހަގަކުރުންުަބއިނަލްއަޤްވާމީުއަރުޝީފުުހަފުތާު 5.4.3
ުު އިން )އައިސީއޭ(ު އަރކައިވްސްު އޮންު ކައުންސިލްު ކަނޑައަޅައިފައިވ2020ުުުާުއިންޓަރނޭޝަނަލްު އަހަރަށްު ވަނަު
މިުހަފުތާުފާހަގަކުރެވުނީުމިއަހަރުގުެުުުކުރިއެވެ.އަރުޝީފުުހަފުތާގެުގޮތުގައިުމިއަހަރުގެުޖޫންމަހުގެުދެވަނަުހަފުތާުފާހަގަު

ދުވަހަކަށުްުންުކަނޑައަޅައިފައިވާުޝިޢާރާއި،ުއެުޝިޢާރުގެުދަށުންުހަފުތާގެުކޮންމުެުއަރުޝީފުުހަފުތާއަށްުއައިސީއޭުއި
ުުކަނޑައަޅައިފައިވާުވަކިވަކިުޝިޢާރުުހިމަނައިގެންުތައްޔާރުކުރެވުނުުހަރަކާތްތަކެއްުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއަރުޝީފީުހަފުތާު

ުު އްގައިވީުދުވަސްވަރެއްގައެވެ.ުއެހެންކަމުނުްުގެުއާލަމީުވަބާގެުސަބަބުންުމާލޭުސަރަހައްދުުފުރަބަންދ19ެއައީުކޮވިޑް
ު.ގްރާމެއްުރާވައިފައިވަނީުމީސްމީޑިއާގެުމަންސަތަކުގައިުކުރިއަށްުގެންދެވޭުގޮތަށެވެމިުހަފުތާގެުހުރިހައިުްޕރޮު

ު
ުުގެުހަރަކާތްތައްުރޭވިގެންުހިނގައިދިޔައީުއަންނަނިވިުތަފުސީލުތަކުގައިވާުއަރުޝީފުުހަފުތާގެުޝިޢާރުތަކާއި،ުމިުހަފުތާު

ު .ގޮތުގެމަތީންނެވެ
ު
ު

ު :ގެުމައިގަނޑުުޝިޢާރ2020ުުއަރުޝީފުުހަފުތުާު 
ު    Empowering Knowledge Societies     ޢިލްމީުމުޖުތަމަޢުތައްުބިނާކޮށްުބާރުވެރިކުރުންު

       ު
  ު

ު :ގެުވަކިުދުވަސްތަކުގެުޝިޢާރުތައ2020ްއަރުޝީފުުހަފުތާު  5.4.3.1
ު

ު(:ުއިފުތިތާހީުޚިޠާުބ1ޖޫންު)ދުވަސ8ުުް 5.4.3.1.1
ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދު،ުމިުހަފުތާުފެއްޓެވުމުގެުގޮތުންުއިފުތިތާހުީު •

ު .ޠާބުގައިުއަންނަނިވިުކަންކަމަށްުއަލިއަޅުވައިލެއްވިއެވެޚިޠާބެއްުސޯޝަލްުމީޑީއާުްޕލެޓްފޯރމްތަކުގައިުދެއްވިއެވެ.ުމިުޚި
ބިނާވު • ބާރުވެރިވުމުގެމުޖުތަމަޢެއްު ސައްހުަުމާއި،ު ވާސިލްވުމުގައިު ހަގީގަތަށްު މައުލޫމާތުކަމާއި،ު ސައްހަު މަސްދަރަކީު އަސާސީު ު

ދައުލަތްު ސަބަބުތަކާއިު އަދާކުރާގޮތާއިު ދައުރުު މިު އަރުޝީފުތަކުންު ދައުރާއިު ރެކޯޑުްުުުމައުލޫމާތުގެު ގޮތުގެު ހިނގައިދިޔަު
ު.ރައްކާތެރިކުރުމުގައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޒިންމާ

ު.މީުއަރުޝީފެއްގެުމުހިންމުކަމާއިުއަރުޝީފެއްުބިނާކުރުމުގައިުހުރިުދަތިތަކާއިުގޮންޖެހުންތައްއުޤަ •
ކުރެވޭުމިންގަނޑަކުންުތަރައްގީކުރެވުިުމިއަދުގެުޤައުމީުއަރުޝީފުތަކަކީ،ުޒަމާނުގެ،ުމުވާސަލާތާއިުމައުލުމާތުގެުޓެކްނޮލޮޖީއާުފައިހަމަ •

ކަމު ތަންތަންު ޚިދުމަތްދެވޭު މިންގަނޑުންު ފައިހަމަކުރަނުްުއެު އަޅުގަނޑުމެންު މިރޮނގުންު މަޖުބޫރުވާކަމާއި،ު މިއަދުު ގައިވާންު
ުުޖެ ފަހުގެ ކުރިއަރައި،ު ފަންނީގޮތުންު ތަޖުރިބާއާއި،ު ގިނަު ނުހަނުު މާޒީއަކާއިު އަހަރެއްގެު އެތައްއެތައްު ފަންނިއްޔާތުުުހިފައިވަނީު

ުބޭނުންހިފައިގެންުތަރައްގީކޮށްުޚިދުމަތްދޭުމުއައްސަސާތަކަކާކަންު



78 

 

ުފަރުދީގޮތުނުްުފެ • ުބޭފުޅުން ުއެކިއެކި ުއަރުޝީފުކުރުމުގައި ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުވެސް ުބަލާއިރު ުފެށިގެން ުޒަމާނުން ުދުރު ުއެންމެ ުއޮތް ންނާން
ު.އެުދައުރުުމިއަދުވެސްުއަދާކުރުމުގެުމުހިންމުކަންކުރައްވައިފައިވާުއަގުހުރިުމަސައްކަތުްޕޅުތަކުގެުދައުރާޢިު

ު.ކަންއިުއާއިލީުއަރުޝީފުގެުމުހިންމުއާއިލީުއަރުޝީފުތަކުގެުދައުރާ •
ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުމުސްތަގުބަލް •

ު

ު  (:ުދެމެހެއްޓެނިވިުތަރައްޤީގެުލަނޑުދަނޑިތައ2ްޖޫންު)ދުވަސްު 09 5.4.3.1.2
އެދޭނޭ ޚިދުމަތަށްު އަރުޝީފުންު ޤައުމީު މީސްމީޑިއާގެުދިވެހިރާއްޖޭގެު ބޭނުންކޮށްގެން،ު ގްރެފިކްސްު އިންފޯު ގޮތް،ު ު

އާންމު ކުއިޒްގުެުުުކުރިއެވެ.މަންސަތަކުގައިު މިު ހުޅުވައިލެވުނެވެ.ު މީސްމީޑިއާގައިު ފޮޓޯކުއިޒެއްު ގުޅޭު ޝިޢާރާު އަދިު
ޒުހުރީއެވެ.ުމިކަނުްު އަލްފާޟިލާުސަމާޙަތުު ހޯއްދެވީު އެއްވަންު ޖަވާބުުރަނގަޅުކުރައްވައިގެންު ހުރިހައިުސުވާލެއްގެު

ު  .ފާހަގަކޮށްުއޭނާއަށްުއިނާމަކާއިުހަނދާނީުލިޔުމެއްުއެރުވުނެވެ
ު

ު(:ުސުމޭކުކޮށްުހިމާޔަތްކުރުނ3ްވަސްުޖޫންު)ދު 10 5.4.3.1.3
ޝާއިޢުު  މީސްމީޑިއާގައިު ވީޑިއޯއެއްު ކުރުު ގޮތުންު ހިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭު ވަނުީުުުކުރިއެވެު.ސުމޭކުކޮށްު ވީޑިއޯު މިު

ު .ދެމެހެއްޓެނިވިުތަރައްގީއާުގުޅުވައިފައެވެ
ު

ު(:ުހެއްކާއިުހަގީގަތ4ްޖޫންު)ދުވަސްު 11 5.4.3.1.4
ު ކުރިއެވެ.ފޮޓޯއާއިުލިޔުންުމީސްމީޑީއާުްޕލެޓްފޯމްތަކުގައި،ުޝާއިޢުޅުޭުހެއްކާއިުހަގީގަތް"ުމިޝިޢާރާުގު"

ު

ު  (:ުތިމާވެއްޓަށްުއަންނަުަބދަލުތަކާއިުތަރިކ5ަޖޫންު)ދުވަސްު 12 5.4.3.1.5
ްޕލެޓްފޯމްތަކުގައުިު"  މީސްމީޑިއާު ލިޔުންު ފޮޓޯއާއިު ގުޅޭު ޝިޢާރާު މިު ތަރިކަ"ު ބަދަލާއިު އަންނަު މޫސުމަށްު

ދަުުކުރިއެވެު.ޝާއިޢު ޑރ.ުުއުވަުމިުއޮފީހުގެު ްޕރޮގްރާމުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެން،ުތިމާވެށްޓާބެހޭުވަޒީރުު ތަކަށް،ުމިު
އަލްފާޟިލުްު ޖެނެރަލްު ޑިރެކްޓަރު އޭޖެންސީގެު ްޕރޮޓެކްޝަންު އާއިުއެންވަޔަރަމަންޓްު ޙަސަންު ޙުސައިންުރަޝީދުު

ު.އިބްރާހީމްުނަޢީމްުވަނީުޝިޢާރާުގުޅޭގޮތުންުމީސްމިޑިއާގައިުމެސެޖްުދެއްވައިފައެވެ
ު

ު (:ުހުޅުވާލެވިފައިވާުއަސާސްތަކާއިުހުޅުވާލެވިފައިވާުޕްރޮގްރާމްތައ6ްޖޫންު)ދުވަސްު 13 5.4.3.1.6
މިުޝިޢާރާުގުޅޭގޮތުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުއާއިލީުއަރުޝީފީުތަކެތިުރައްކާތެރިކުރުމުގެުފުރުޞަތުުއާއިލާތަކަށުްު

ބައެއް ގުޅިގެންު ހުޅުވައިލުމާު ހުޅުވައިލިު މިގޮތުންު ލިބިފައެވެ.ުުތަކެުުހުޅުވައިލެވުނެވެ.ު އަލަށްު އަރުޝީފަށްު ވަނީު ތިު
ފުރަތަމުަު ހެދިު ވުމަށްފަހުު ތެރެއިން،ުދިވެހިރާއްޖެުއިނގިރޭސީންގެުހިމާޔަތުންުމިނިވަންު ތަކެތީގެު ލިބުނުު މިގޮތުންު
ުުދިވެހިުޕާސްޯޕޓުގެުޑިޖިޓަލްުކޮީޕުފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.ުުުމިުޕާސްޯޕޓުގެުކޮޕީއެއްުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަންު

ުއެުއޮފީހުންުވިދާޅުވުމާުގުޅިގެންުމީގެުކޮޕީއެއްުއެުއޮފީހާުހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެުއެ ުންޑްުއެމިގްރޭޝަންގައިުނެތްކަމަށް
ު

ު(:ުއަރުޝީފުގެުދާއިރާގެުމުސްތަޤްަބލ7ްޖޫންު)ދުވަސްު 14 5.4.3.1.7
ބަލްުއޮންނާނުެުމުސްތަގުުުދާއިރާގެއަރުޝީފީުދާއިރާގެުމުސްތަގުބަލާުމެދުުކުރެވޭުބަހުސްތަކާއިުޓެކްނޮލޮޖީގެުސަބަބުނުްު

އޮފީހުގުެު ތައްޔާރުކޮށް،ު ކަރުދާހެއްު މައުލޫމާތުު ހިމެނޭގޮތުންު ލަފާތައްު ކުރާު ފަރާތްތަކުންު ކަމާބެހޭު ކަމަށްު
އާންމު މީސްމީޑިއާގައިު މަޢުލޫމާތުުުުުކުރިއެވެ.ވެބްސައިޓްގައްޔާއި،ު އާންމުންނަށްު ގުޅިގެންު ހަފުތާއާު އަރުޝީފުު އަދިު

ުފޭސްބުކްުްޕރޮގްރާމެއްުފޮނުވުނެވެ.ުއަރުޝީފުކުރުމުގެުފަންނީުމައުލޫމާތާއިުޤައުމީުގެުގޮތުންުރިކުރުމުދިނުމާއިުހޭލުންތެު
ތަކެއްޗެއްކަނުްު ކޮންު ހުރީު އަރުޝީފުގައިު ގޮތާއިު ހިނގަމުންދާު މަސައްކަތްު އަރުޝީފުގެު ކޮބައިކަމާއިު އަރުޝީފަކީު

މެދުވެރިކޮށްު ްޕރޮގްރާމްު މިު މައުލޫމާތުތައްު ހާމަުއަންގައިދިނުމުގެު ހުށަހެޅުީުުުއެވެ.ރިުކުު ތައްޔާރުކޮށްު ްޕރޮގްރާމްު މިު
ު .އަރުޝީފުގެުމުވައްޒަފުންނެވެ

 ު
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ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުުއިސްލާހުކުރުމުގެުމަސައްކަތް  5.4.4
ު
2020ުުއޭްޕރިލ29ުުުްުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުުއިސްލާހުކުރުމުގެުފުރަތަމަުމަރުހަލާގެުމަސައްކަތުްު“

.ުއެގޮތުންުއޮފީސްުލެވެލްގައިުވަކިުޓީމެއްުއެކުލަވާލައިުމިުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުފުރަތަމުަުފެށުނެވެުުގައި
ޑްރާފްޓްުއެކުލަވާލައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުބޯޑާއިުހިއްސާކުރެވި،ުބޯޑުގެުލަފާުލިބިފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިހާރުުކުރިއަށްދަނީުުު

ު.ހޯދުމުގެުމަސައްކަތެވެުޚިޔާލުުުތްތަކުގެުސަރުކާރުގެުކަމާބެހޭުފަރާ
ު

ުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުދުވަހެއްުޭބއްވުންު 5.4.5
ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުތާރީޚުގައިުފުރަތަމަުފަހަރަށްުްޕރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުދުވަހެއްުމިުއޮފީހުގައިުފާހަގަކޮށުްު

ންުބައިވެރިވިއެވެ.ުމުިުގެުހުރިހައިުމުވައްޒަފުްޕރޮގްރާމުގައިުއޮފީހުުމުވައްޒަފުންނަށްުތަމްރީނުުދެވުނެވެ.ުމިުތަމްރީނުުު
ޔުމްނާުމައުމޫނާއިު އަލްފާޟިލާު ހެރިޓޭޖްު މިނިސްޓަރުއޮފްުއާރޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްު ފަށްޓަވައިދެއްވީު ދުވަސްު

ު  .މިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއަރޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤެވެު
ު .އިުހިންގެވީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދެވެނުުްޕރޮގްރާމްުރާވަމިުދުވަހުގެުތަމްރީ

ގޮތުގުެު ބޭނުންކުރާނެު އެތަކެތިު ދެނެގަތުމާއިު ތަކެތިު ބޭނުންކުރާު ކުރުމަށްު އާކައިވްު ރާވައިފައިވަނީ،ު ްޕރޮގްރާމުު މިު
ވިގެންުކޮންމެުގްރަޫޕކުނުްުފަހުުމުވައްޒަފުންުތިންުގްރޫަޕކަށްުބަހައިލެމައްޗަށެވެ.ުމިުްޕރޮގްރާމުގެުމައުލޫމާތުުސެޝަނަށް

ު .ވެސްުއެުގުރޫަޕކަށްުލިބިފައިވާުމައުޟޫޢަށްުމައުލޫމާތުުކަރުދާހަކާއިުްޕރެޒެންޓޭޝަނެއްުތައްޔާރުުކުރިއެވެ
ު

ުމްުފެށުންދައުލަތުގެުއިދާރާތަކުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގޭު"ރެކޯޑްުމެނޭޖްމެންޓް"ުތަމްރީންުޕްރޮގްރާ 5.4.6
ދައުލަތުގެުއިދާރާތަކުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުހިންގޭު"ރެކޯޑްުމެނޭޖްމެންޓް"ުޓްރެއިނިންގުްޕރޮގްރާމްުމިު

ުު މަހުގެ އޮކްޓޯބަރުު ހިންގިފައިވެއެވެ.ު 13ުުއަހަރުު ،15ުު އަދި މ19ުުުިު،ު ހިންގުނުު ބަހާލައިގެންު ދުވަހަށްު ތިންު މިު
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްގެުމުވައްޒަފުންނަށެވެ.ުމިުތަމްރީނުގައިުދިވެހިރާއްޖޭގެުތަމްރީންުްޕރޮގްރާމްުހިންގިފައިވަނީ

(ުއަށްުހޭލުންތެރިުކުރުވުމާއި،ުއަރުޝީފުުކުރެވޭުލިޔެކިޔުންތައްުރައްކާތެރ16ުިުު/2011ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުު)
ުު އާކައިވަލްުއިންޑެކްސް ކުރާނެުގޮތާއި،ުރެކޯޑްތަކަށްު ނަންބަރުުދޭނެގޮތާއި،ުއެފަދަުރިކޯޑުތައުްުކަމާއެކުުއަރުޝީފުު

ު .ޑިޖިޓައިޒްުކުރާނެގޮތުގެުމައުލޫމާތާއިުއަމަލީުތަމްރީނުުދެވުނެވެު
އަރުޝީފުގެުޤާނޫނާބެހޭުސެޝަންުނަންގަވައިދެއްވީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދެވެ.ުު

ސައްކަތުގެުސެޝަންުނަންގަވައިދެއްވީުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުޑިޖިޓަލްުކުރުމާބެހޭުސެޝަނާއި،ުމިބައިގެުއަމަލީުމަ
ޢަބްދު ޒީޙާންު މުޙައްމަދުު ުއަލްފާޟިލްު އޮފިސަރުުهللا ްޕރޮޖެކްޓްު ނަންގަވައިދެއްވީު ސެޝަންތައްު އެހެންު އެވެ.ު

ު .)އަރކައިވްސް(ުޙަލީމަތުުޝުހުދާުއާއި،ުއެސިސްޓެންޓްުއަރކިވިސްޓްުޢާއިޝަތުުޒިދުނާއެވެ
ު

ު ޒޭޝަންގެުމަސައްކަތްުފެށުންއޯޑިއޯުޑިޖިޓަލައި 5.4.7
އޯޑިއޯުޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެުމަސައްކަތަކީުއަރުޝީފުުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުތަކެތިުޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމުގެުމަސައްކަތުގުެު
ު .ތެރެއިންުމިމުއައްސަސާއާއިުމިހާތަނަށްުހަވާލުކޮށްފައިވާުއޯޑިއޯުޓޭްޕތަކުގެުޑިޖިޓަލްުކޮޕީުއުފެއްދުމުގެުމަސައްކަތެވެ

ުކޮންޓްރޯލްުނުކޮށްުހުރިުވެށްޓެއްގައިުވަކިުޚާއްސަުރައްކާތެރިކަމެއްުއަ ުފިނިހޫނުމިން ރުޝީފުގައިވާުއޯޑިއޯުކެސެޓްތަކަކީ
ނެތިުހުރިތަކެއްޗަށްުވީތީުބައެއްުކެސެޓްތަކުގައިުހުރީުފަންގަސްުޖަހާފައެވެ.ުއަދިުމިފަދަުޓޭްޕތަކަށްުރައްކާތެރިކަނުްު

ށްުހަމަޖެހިފައެއްުނެތެވެ.ުއަދިުފަންގަސްުޖެހިޔަުނުދިނުމަށްޓަކައި،ުކެސެޓްތައުްުދޭނެުއެއްވެސްުއިންތިޒާމެއްުމިހާތަނަު
ު.ދެކޮޅަށްުއޮޅާނޭުރިވައިންޑަރުއެއްުވެސްުނެތުމުގެުސަބަބުންުގިނަުމައްސަލަތަކެއްުދިމާވެއެވެ

ު
ވަކިުފިނިހޫނުމިނެއްގައިުބަހައް ތަކެއްޗެވެ.ުުމިފަދަުޓޭްޕތަކަކީުއެކަމަށްުޚާއްސަކުރެވިފައިވާުސްޓޯރޭޖެއްގައިު ޓަންޖެހޭު

މިފަދުަު ނަމަވެސްު އޮޅަންޖެހެއެވެ.ު އަނެއްކޮޅަށްު އެއްކޮޅުންު ޓޭްޕތައްު ތެރޭގައިު މުއްދަތެއްގެު ކަނޑައެޅިފައިވާު އަދިު
ގޮތަކަށްުއަމަލުކުރެވޭނޭުވަސީލަތެއްުގާއިމުކުރެވިފައެއްުނެތެވެ.ުގައުމީުއަރުޝީފުގައިވާުވީޑިއޯުކެސެޓްތަކަކީުވެސުްު

ު.ލަތުގައިުހުރިތަކެއްޗެވެ.ުއެހެންކަމުންުމިތަކެތިުހަލާކުވެގެންުދިއުމުގެުފުރުސަތުުބޮޑެވެއިސްވެުދެންނެވިުހާ
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ު
ުކެސެޓްތައުްު ުމި ުމެދުވެރިކޮށް ުޑިވައިޒެއް ުލިބުނު ުއެހީގައި ުފަރާތެއްގެ ުހެޔޮއެދޭ ުހައްލުކޮށް، ުކަންކަން ުބައެއް ުތެރެއިން މީގެ

.ުނަމަވެސްުފުރަބަންދުގެުހާލަތާުގުޅިގެނުްުދިޔައެވެރިއަށްުގެންުޑިޖިޓަލައިޒްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުމިއަހަރުުފެށިގެންުކުު
ު .ދިމާވިުމައްސަލަތަކުގެުސަބަބުންނާއި،ުމުވައްޒަފުންުމަދުވުމުގެުސަބަބުންުމިުމަސައްކަތްުނިންމައެއްުނުލެވުނެވެ

ު

ު މައުލޫމާތުވަނަުއަހަރުުޤައުމީުއަރުޝީފުންުމައުލޫމާތުުދެވުނުުފަރާތްތަކާއިުދެވުނުު 2020 5.4.8
2020 ުު ޖުމްލަ އަރުޝީފުންު ޤައުމީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު އަހަރުު މަޢުލޫމާތ28ުުުުުވަނަު ފަރާތަކަށްު )އަށާވީސް(ު

ުުކުރިއެވެު.ވަޒީރެއްގެުއެދިލެއްވުމުގެުމަތިންުމަޢުލޫމާތުުދ2ުުޫވުޒާރާއަކާއި،2ުުުުދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުންުސަރުކާރުގުެު
ުމަޖިލީ ުރައްޔިތުންގެ ުއިތުރުން ުމީގެ ުމޯއަދި ުއިދާރާ، ުއިމިގްރޭޝަން،ުުހުގެ ުމޯލްޑިވްސް ުކަސްޓަމްސްުސަރވިސް، ލްޑިވްސް

)ދިހަ(10ުުުުއެވެ.ުއަދިުއަމިއްލަުުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީ،ުނ.ުއަތޮޅުުފޮއްދޫުކައުންސިލަށްުމަޢުލޫމާތުުދޫކުރި
ުދޫކޮށްފައިވެއެވެު.ވަނަުއަހަރުުމަޢުލޫމާތ2020ުުުުފަރާތަކަށްު

މަޢުލޫމާތުުު
ދޫކުރެވުނުުު

ުތާރީޚުު

ތަށުްުމަޢުލޫމާު
ުއެދުނުުތާރީޚުު

ުދޫކުރެވުނުުމަޢުލޫމާތުގެު
ުތަފްޞީލުު

ުއެޑްރެސްު ުމައުލޫމާތަށްުއެދުނުުފަރާތްު #ު

13ު
ޖެނުއަރީު
2020ު

ޖެނުއަރ13ުުީު
2020ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުފެނާއިުކަރަންޓުާު
ުބެހޭުމަޢުލޫމާތުު

ުހ.ުޔޫފީލިއާ ުމުޙައްމަދުުޖަމީލް 1ު

21ު
ޖެނުއަރީު
2020 

ޖެނުއަރ21ުުީު
2020ު

ންޑަރެއުްުދިވެހިވަންތަުކަލަ
ުހެދުމަށްުބޭނުންވާުފޮޓުޯު

ހ.ުު
ުތާޅަފިލިގެު

ުޢާއިޝަތުުޝައުފާުޢަލީު 2ު

23ު
ޖެނުއަރީު
2020ު

ޖެނުއަރ23ުުީު
2020ު

މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގުެު
މުންނާރުގައިުހުރިުކުލަތައުްު

ދެނެގަންނަންުކުރެވުޭު
ުސްޓަޑީއަކަށްުބޭނުންވާުފޮޓޯު

ު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސުްު
 ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

3ު

26ު
ޖަނަވަރުީު
2020ު

ޖަނަވަރ26ުުީު
2020ު

ގެުތަސައްވުރުގ2020ުުުެު
 މާރެސްގެުޑިޖިޓަލްުކޮޕުީު

ުހ.ުމީނާޒްު ުއަލްފާޟިލްުޙަމްދޫންުޙަމީދުު 4ު

5ު
ފެބްރުއަރުީު

2020ު

ފެބްރުއަރ5ުުީު
2020ު

ގެުތަޞައްވުރު،ުމާލެ،2020ުުުު
ުޑިޖިޓަލްުކޮީޕ

ުމއ.ުއުރަހަ 5ު ޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސެއިންު

10ު
ފެބްރުއަރުީު

2020ު

އަރުީުފެބްރ5ުު
2020ު

ު"ހުއްދަފަތް"ުމަޒުމޫނުުު ުހ.ުއާމުލީގެު ުޢަލީުރައުފަތުުޞާދިޤްު 6ު

17ު
ފެބްރުއަރުީު

2020ު

ފެބްރުއަރ17ުުީު
2020ު

ޕާސްޓްޯޕޓްުއޮފީސްުއުފެއްދެވުިު
ުތާރީޚުު

ު ޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަނުްު
 އެމިގްރޭޝަންުއެންޑްު

7ު

17ު
ފެބްރުއަރުީު

2020ު

ފެބްރުއަރ17ުުީު
2020ު

މަށްުފަހުުުރާއްޖޭގެުމިނިވަންކަ
އެންމެުފުރަތަމަުހެދިުޕާސްޯޕޓުގުެު

 ކޮީޕ
ު

ު ޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަނުްު
ުއެންޑްުއެމިގްރޭޝަންު

8ު
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18ު
ފެބްރުއަރުީު

2020ު

ފެބްރުއަރ18ުުީު
2020ު

ލ.ުއަތޮޅާުބެހޭުތާރީޚުީު
ުމަޢުލޫމާތުު

ު ުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

9ު

25ު
ފެބްރުއަރުީު

2020ު

ރުީުފެބްރުއ23ުަ
2020ު

ދިވެހިރާއްޖޭގައިުބޭސްު/ުު
ހޮސްިޕޓަލްުޚިދުމަތްުފެށިގެނުްު

ޖަނަވަރީުއ2020ުުާުމިހާތަނަށްު
ހަމައަށްުއައިުގޮތުގެުފޮޓޯތަކާއުިު

ތަފްސީލްު/ުގަރުނުުފޮތުނުްު
ުމަޢުލޫމާތުުސިއްޙަތާުބެހޭު

ުގ.ުިޕކްޗުަރ ުޢަބްދުއްރަޝީދުުއަޙްމަދުު 10ު

މާރިޗ1ުުުު
2020ު

ފެބްރުއަރ26ުުީު
2020ު

މަޖިލީހުގެުފޮޓުޯުރައްޔިތުންގެު
އިންުފެށިގެންުމިއަދ1932ުުާު
ުހަމައަށް

ު ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދާރާު 11ު

މާރިޗ30ުުުު
2020ު

މާރިޗ3ުުުު
2020ު

ކަސްޓަމްސްުއާުގުޅޭުދުވަސްވުީު
ުލިޔެކިޔުމާއިުފޮޓޯފަދަުތަކެތިު

ު މޯލްޑިވްސްުކަސްޓަމްސުްު
ުސާރވިސްު

12ު

އެްޕރީލ13ުުްު
2020ު

އެްޕރީލ13ުުްު
2020ު

ޓުގައިުރައީސުްުހުޅުލޭުއެއަރޯޕ
އިބްރާހީމްުނާޞިރާއިުރައީސުްު

މައުމޫންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްު
ނަންގަވައިފައިފާުފޮޓޯގުެު
ުމުނާސަބަތާއި،ުތާރީޚް

ު މިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ު
ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖުްު

 އަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންު
ު

13ު

މުޭުު 16
2020ު

މުޭުު 16
2020ު

މައިޒާންުމުޙައްމަދުުމަނިކުުު
ުރީޚްއަވަހާރަވީުތާު

ުހ.ުގާދޫު ުމައިޒާންުއަޙްމަދުުމަނިކުު 14ު

ޖޫނ10ުުްު
2020ު

ޖޫނ10ުުްު
2020ު

 މާލޭުބައެއްުބުރުޒުތަކުގެުފޮޓޯު
ު

ު މިނިސްޓަރުއޮފްުއިކޮނޮމިކުްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްުއަލްފާޟިލުްު

ުފައްޔާޒުުއިސްމާޢީލްު

15ު

ޖޫނ17ުުްު
2020ު

ޖޫނ17ުުްު
2020ު

ުމާލޭގެުލޮނުޒިޔާރަތުގެުފޮޓޯު ުގ.ުކެނެރީގެު ޖިލީހުގެުރައީސުްުރައްޔިތުންގެުމަ
ުމުޙައްމަދުުނަޝީދުު

16ު

ޖޫނ23ުުްު
2020ު

ޖޫނ23ުުްު
2020ު

ނާދީތަމައްދުންގެުއިމާރާތުގުެު
ތާރީޚާއި،ުއެތަންުއުފެދުނުގޮތާއުިު
ތަނުގައިުހިނގައިފައިވާުމުހިންމުުު
ހަރަކާތްތަކާއި،ުއެތަންުޤައުމުީު

ުތަރިކައަކަށްވާުގޮތުގެުމައުލޫމާތުުު

ު މިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ު
ޑްުހެރިޓޭޖުްުކަލްޗަރުއެން

ުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންު

17ު

14ު
ސެްޕޓެމްބަރު

2020ު

14ު
ސެްޕޓެމްބަރު

2020 

ގެުއަހަރުތަކުގައ1950ުުުިު
އުފެއްދެވިުފިޝަރީޒުްު

އެޑްވައިޒަރީުބޯޑުުއުފެއްދެވުިު
ތާރީޚާއިުބޯޑުގެުމެންބަރުންގުެު

ުނަންތައް

ހ.ުު
ުމެރީސައިޑް

ުމައިޒާންުއާދަމްުމަނިކުު 18ު

އޮކްޓޯބަރ1ުުުު
2020ު

15ު
ްޕޓެންބަރުުުސެ

2020ު

ހިޖުރީގޮތުންުފާހަގަކުރާުޤައުމުީު
2018ުު-1980ބަންދުދުވަސްތައުްު

ވަނަުއަހަރާުދެމެދުގެުނޫހުނުްު
ުބެލުންު

ު ުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓުީު 19ު
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ު

ުވަނަުއަހަރުުޤައުމީުއަރުޝީފުންުމައުލޫމާތުުދެވުނުުފަރާތްތަކާއިުދެވުނުުމައުލޫމާތ2020ުުު 5.4.9
)އަށާވީސް(ުފަރާތަކަށްުމަޢުލޫމާތުުދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުނ28ުުުްުލުަުވަނަުއަހަރުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުންުޖުމ2020ުުް

ުު 2ުުުުސަރުކާރުގެ ދ2ުުުޫވުޒާރާއަކާއި، މަޢުލޫމާތުު މަތިންު އެދިލެއްވުމުގެު ރައްޔިތުންގުެުުުކުރިއެވެ.ވަޒީރެއްގެު އިތުރުންު މީގެު އަދިު

ލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީ،ުނ.ުއަތޮޅުުުން،ުމޯމަޖިލީހުގެުއިދާރާ،ުމޯލްޑިވްސްުކަސްޓަމްސްުސަރވިސް،ުމޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަ

ުު 10ުުުުފޮއްދޫުކައުންސިލަށްުމަޢުލޫމާތުުދޫކުރެވިފައިުވެއެވެ.ުއަދިުއަމިއްލަ އަހަރުުމަޢުލޫމާތ2020ުުުުު)ދިހަ(ުފަރާތަކަށް ވަނަު

 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.ުު

 ންުދަުދިނުޤާނޫނާއިުޤަވާޢިދާއިުޚިލާފުވެފައިުވޭތޯުެބލުމާއިުލިޔެކިޔުންުނައްތާލުމުގެުހުއް 5.4.10
 :ުއަރުޝީފުުޤާނޫނާއިުޤަވާއިދުތަކާއިުޚިލާފަށްުއެއްވެސްުފަރާތަކުންުރިކޯޑުުނައްތާލައިވާނަމަުއެކަމުގެުމައުލޫމާތު •

ުމައުލޫމާތެއްު ުވާކަމުގެ ުނައްތާލާފައި ުރިކޯޑެއް ުޚިލާފަށް ުޤަވާއިދުތަކާއި ުޤާނޫނާއި ުއަރުޝީފުގެ ުމުއައްސަސާއަކުން ުއެއްވެސް ދައުލަތުގެ

 ވެއެވެ.ުުލިބިފައެއްުނު

 :ުުގައިވާުގޮތުގެމަތިންުނައްތާލުމަށްުކަނޑައެޅުނުުތަކެތި(ުށ)ވަނަުމާއްދާގ36ުުެއަރުޝީފުުޤާނޫނުގުެު •

ުނަުއަހަރުުުއެއްވެސްުފަރާތަކަށްުލިޔެކުޔުންުނައްތާލުމުގެުހުއްދަުދެވިފައެއްުނުވެއެވެ.ުުުވ2020ުުަނިމިދިޔަު

15ު
އޮކްޓޯބަރުުު

2020ު

24ު
ސެްޕޓެންބަރުުު

2020ު

އަމީނިއްޔާުސްކޫލްގެުއެކުިު
ުދުވަސްވަރުގެުފޮޓުޯު

ު ުއަމީނިއްޔާުސްކޫލްު 20ު

22ު
ްޕޓެންބަރުުުސެ

2020ު

28ު
ސެްޕޓެންބަރުުު

2020ު

ރާއްޖޭގެުބޮޑުވަޒީރުކަންުކުރެއްވުިު
ބޭފުޅުންގެުފޮޓޯއާއިުއެުބޭފުޅުނުްު

ބޮޑުވަޒީރުކަންުކުރެއްވުިު
ުތާރީޚުތައްު

ު ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިދާރާު 21ު

15ު
އޮކްޓޯބަރުުު

2020ު

އޮކްޓޯބަރ8ުުުު
2020ު

އިންޑިއާއިުދިވެހިރާއްޖޭގެުޚާރިޖުީު
އްކައިދޭުުފޮޓުޯުގުޅުންތައްުދަ

ުފޮޓުޯ(111ުު)

ު މިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިނުްު
ުއެފެއާޒްު

22ު

15ު
އޮކްޓޯބަރުުު

2020ު

އޮކްޓޯބަރ15ުުުު
2020ު

އަޙުމަދިއްޔާުއިންޓަރނޭޝަނަލުްު
ސްކޫލުގެުއެކިުދުވަސްވަރުގުެު

ުފޮޓޯު(11ުުފޮޓޯު)

ު އަޙުމަދިއްޔާުއިންޓަރނޭޝަނަލުްު
ުސްކޫލްު

23ު

27ު
އޮކްޓޯބަރުުު

2020ު

15ު
ސެްޕޓެންބަރުުު

2020ު

ވަނ1911ުުަުއ.ުގެމަނަފުށީގެުގ
އަހަރުގެުބޯހިމެނިުހިސާބުގުެު

ުފޮޓޯކޮީޕު

އާޒާދީގެ/ގއ.ުު
ުގެމަނަފުށިު

ުމުރާދުުއަޙުމަދުު 24ު

21ު
ޑިސެންބަރުުު

2020ު

ނޮވެންބަރ23ުުުު
2020ު

ޅ.ުއަތޮޅާުގުޅުންުހުރުިު
ުފަތްކޮޅުތަކެއްގެުކޮީޕު

ުމއ.ުމާފުނަ ުމުޙައްމަދުުއިސްމާޢީލްފުޅުު 25ު

15ު
ޑިސެންބަރުުު

2020ު

ބަރުުުނޮވެނ26ުް
2020ު

ނޫމަރާގަނޑުވަރާުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުު
ު)ްޕރިޒަންސްުޑިވިޝަނުް(

ު މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސުްު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

26ު
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 ސްޓްރީުދިވެހިރާއްޖޭެގުޤައުމީުއަރުޝީފުެގުމުވަްއޒަފުންެގުރަޖި 5.5

މަޤާމުގުެު ކްލެސިފިކޭޝަންު ރޭންކްު
 މުސާރަު

ރިކޯޑްކާޑުްު ޝެކްޝަންު
 ނަމްބަުރ

އައިޑީ.ކާޑުްު
 ނަމްބަުރ

 މާގާމުގެުނަންު މުވައްޒަފުގެުނަންު

އެޕޮއިންޓުީު   ލީގަލްު
ދުިު ބައިު

 ްޕރެޒިޑެންޓްު(

  
20,500.

00  

A03552 - ޤައުމީުއަރުޝީފުު
2 

ޢާމިރުުުުުުމުޙައްމަދު
 އަޙްމަދު

ުޑިރެކްޓަރ
 ޖެނެރަލްު

Ex1 ޑިރެކްޓުަރ    
8,835.0

0  

ުު،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

 އައި.ޓީ

 26366 A02457
2 

 ުޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދުުުޢިމާދު

Ms4 ީ7,875.0 ޑިރެކްޓަުރުޑެިޕޔުޓ
0  

A08245 8600 މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
3 

ުޑެިޕޔުޓީ ސޯނިޔާުުޢާއިޝަތު
 ޑިރެކްޓުަރ

MS3 އ.ޑިރެކްޓުަރ    
7,035.0

0  

ުޓްރޭޝަންުއެޑްމިނިސް
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

 އައި.ޓީ

78745 A34986
4 

ޒީހާނުްުުމުޙައްމަދު
 هللاޢަބްދު

ުއެސިސްޓެންޓް
 ޑިރެކްޓުަރ

MS3 އ.ޑިރެކްޓުަރ    
7,035.0

0  

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

 އައި.ޓީ

34073 A09773
3 

ުއެސިސްޓެންޓް އާސިފްުުޢަލީ
 ޑިރެކްޓުަރ

MS2 ުްުޓެކްނިކަލ
 2އޮފިސަރުގްރޭޑް

   
6,295.0

0  

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

 އައި.ޓީ

69749 A11158
5 

ރިސޯސުްުުހިއުމަން އިބްރާހިމްުުއައިޝަތު
 އޮފިސަރ

MS1 ުްުޓެކްނިކަލ
 1އޮފިސަރުގްރޭޑް

   
5,610.0

0  

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

 އައި.ޓީ

65357 A11328
2 

ނާހުީުުهللاޢަބްދު
 މުޙައްމަދު

ުކޮމްޕިއުޓަރ
 ުރްޕރޮގްރާމަ

GS4 ްުއ.ޓެކްނިކަލ
 2އޮފިސަރުގްރޭޑް

   
5,020.0

0  

A10270 36753 މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
8 

ުއެސިސްޓެންޓް ޒިދުނާުުއައިޝަތި
 އާރކިވިސްޓްު

GS2 ުްުޓެކްނިކަލ
 1އޮފިސަރުގްރޭޑް

4,000.0
0  

A03544 26703 މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
2 

ުއެސިސްޓެންޓް އަޙްމަދުުުމަރީނާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިު

 ުވްުއޮފިސަުރ
SS1 ްސާރވިސްުުސަޯޕޓ    

3,100.0
0  

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

 އައި.ޓީ

73792 A09458
0 

 މަސައްކަތު ކުޑަމަނިކުުުޙާމިދާ

ުއަރުޝީފުގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުނެގިފައިވާުކޮންޓްރެކްޓްުމުވައްޒަފުންު
MS2 ުްުޓެކްނިކަލ

 2އޮފިސަރުގްރޭޑް
  

10,000.
00  

A26853 - މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
8 

ުްޕރޮޖެކްޓް ޝަހުރުުުހަލީމަތު
 އޮފިސަރ

MS2 ުްުޓެކްނިކަލ
 2އޮފިސަރުގްރޭޑް

  
10,000.

00  

A15487 - މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
9 

ޒީނިޔުާުުފާތިމަތު
 ޒާހިރުު

ުްޕރޮޖެކްޓް
 އޮފިސަރ
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ު
ު
ުސެކްރެޓަރީއިންުފެށިެގންުމަތީުމަޤާމުތަކަށްުއައިުބަދަލުު 5.6

ުއިސްފައިުނުވެއެވެ.ުުސެކްރެޓަރީންުފެށިގެންުމަތީގެުމަޤާމަކަށްުމިއަހަރުގެުތެރޭގައިުބަދަލެއްުއަ
އޮފިސަރަކާއި ްޕރޮޖެކްޓްު ނެގިފައިވާު ދަށުންު ޤާނޫނުގެު އަރުޝީފުގެު ކަމުގައިވުާުުުު،ޤައުމީު މުވައްޒަފެއްު ސިވިސްސަރވިސްގެު

ުއިުވެއެވެު.އެސިސްޓެންޓްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރެއްުވަޒީފާއިންުވަކިވެފަ
 ވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުންު

ދެއްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު# ވަޒީފާު
ުތާރީޚްު

ުމަޤާމް

މެނޭޖްމެންޓުްުުޙަލީމަތުުޝުހުދ1ުުާ ރެކޯޑްު
ުސެކްޝަން/އާރކައިވްސްުޔުނިޓްު

ު06ު ޖަނަވަރުީުު
2020 

ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރ

 
 
 
 
ު

 ވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންުވަޒީފާއިނުްު
އިންވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު ވަޒީފާު

ުރީޚްުކުރެއްވިުތާ
ކުރެއްވުިުުމުވައްޒަފުު ވަކިު

ުސަބަބު
ު-ުމެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑްުއޮފިސަުރުްޕރޮޖެކްޓް

ު
ސެްޕޓެމްބަރ30ުުުު

2020 
ޢަލުީު

 ޝައްފާހުު
ުއެދިވަޑައިގެންު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަުރ

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

ުއައި.ޓީ

(2)CSC/2020/00391ު01ު މާރިޗުުުު
2020ު

ޢާއިޝަތުުު
ުހަނާު

ުގެންުއެދިވަޑައިު

އެސިސްޓެންޓުްު
އެކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަުރ

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
އެންޑުްު ފިނޭންސްު

ުއައި.ޓީ

(2)CSC/2020/00776ު07ު އޮކްޓޯބަރުުު
2020ު

هللاުޢަބުދު
މަދީޙުްު
ުމަޒީދު

ުއެދިވަޑައިގެންު

ު
 ދިވެހިރާއްޖޭެގުޤައުމީުއަރުޝީފުންުސޮއިކުރެވުނުުއެއްބަސްުވންތައް 5.7
އެއްބަސްވުމެއްގައިުސޮއިކުރެވިފައިވަނީުމިމުއައްސަސާގެުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުސެކްޝަނުްުުުވަނަުއަހަރުުމިުމުއައްސަސާއިނ2020ުުް

އިތުރުުުުުު،ހިންގުމަށްުކުއްޔަށްުހިފާފައިވާުއިމާރާތުގެުވެރިފަރާތާއެކުގައެވެ.ުމިުއެއްބަސްވުމަކީުކުރީގެުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތުުހަމަވެގެން
ުކުރުމަށްުވެވުނުުއެއްބަސްވުމެކެވެ.ުތިރީގައިުމިވަނީުމިއެއްބަސްވުމުގެުޚުލާސާއެވެ.ުުހަރުދުވަހަށްުމުއްދަތުުއިތުރުުއަުު(އެކެއް)1ު
ު

ުއިމާރާތްުކުއްޔަށްުހިފުން 5.7.1
 ގެުތިންވަނަުފަންގިފިލާުކުއްޔަށްުހިފުމާއިބެހޭުއެއްބަސްވުނ1ުުުްމ.ުވައިނުޖެހޭގުެުއެގްރީމަންޓްގެުނަން:ުު •
 2020ުުމެއ01ުުިތާރީޚް:ު •
 ،ުދިވެހިރާއްޖެު.އެގްރީމެންޓްުކުރެވުނުުތަން:ުމާލެ •
 ސޮއިކުރިުފަރާތްތައް:ުު •

MS2 ުްުޓެކްނިކަލ
 2އޮފިސަރުގްރޭޑް

  
10,000.

00  

A22110 - މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
4 

ުްޕރޮޖެކްޓް ޝުހުދާުުހަލީމަތު
 އޮފިސަރ

MS2 ުްުޓެކްނިކަލ
 2އޮފިސަރުގްރޭޑް

  
10,000.

00  

A22372 - މެނޭޖުމަންޓްުުރެކޯޑް
6 

ސަމްޙާުުޙައްވާ
 ޝުއައިބް

ުްޕރޮޖެކްޓް
 އޮފިސަރ
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 ުުުު،ޤައުމީުއަރުޝީފުގެުފަރާތުން:ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދު .1
 ކ.ުމާލެު.ުުު،މ.ުވައިނުޖެހޭގެުު،އިމާރާތުގެުވެރިފަރާތުން:ުުުުއާމިނަތުުޒީނިޔާ .2

 )އެކެއް(ުއަހަރުުދުވަސ1ުުްުއެގްރީމެންޓްގެުމުއްދަތު:ު •
ު

 ޖެއިންުބޭރުަގއިުބަިއވެރިިވުޖަލްސާ،ުސެމިނަރުއަދިުވަރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަންރާއް 5.8
o "ުްނަން:ު"ޑިޖިޓަލްުރެކޯޑްސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުދިުއެސްޓެބްލިޝްމެންޓްުއޮފްުޑިޖިޓަލްުއާރކައިވްސ 
o ުު އުގެނުމާއި ު އަހުލުވެރިވުންމަޤުޞަދު:ު އަރުޝީފުތަކުގަމަސައްކަތައްު އާއިު އާރކައިވްސްު ޑިޖިޓަލްު އަރުޝީފުު.ު އިު

ޖަމުއިއްޔާގުެު އަގުވާމީުއަރުޝީފުު ަބއިނަލްު ކަމުގެުމައްޗަށްު މުހިންމުު ކުރުމުގެު ޑިޖިޓަލައިޒްު ކުރެވޭުލިޔެކިޔުންތައްު
 ު.މެމްަބރުުއަރުޝީފުތަކަށްުޢިލްމީުއަދިުފަންނީގޮތުންުމައުލޫމާތުުދިނުން

 
 ދަތުރުގެުބައިވެރިން:ުުުު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު#
ުއެޕޮއިންޓީު(ުއަޙްމަދުުުމުޙައްމަދުުޢާމިރ1ުު ު)ލީގަލް ުޖެނެރަލް ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓަރ
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރެކްޓުަރުޢިމާދުުމުޙައްމަދ2ުުު
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاމުޙައްމަދުުޒީހާންުޢަބްދ3ުު
ު

 ނުތަކުގައިުބައިވެރިވިުފަރާތްތައްސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕް،ުތަމްރީ 5.9
 ންޓްުނަން:ުުއިންޓްރޮޑަކްޝަންުޓުުރެކޯޑްުމެނޭޖްމެ 5.9.1
ުބައިވެރިންު

ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިުއިރުގ30ުުުެުގަޑިުނުވަތ20ުުަުއެސިސްޓެންޓްުއާރކިވިސްޓްުުޢާއިޝަތުުޒިދުނާު 1
ުޑިުއިރުގެުގ30ުުަގަޑިުނުވަތ20ުުަުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޙައްވާުސަމްހާުޝުޢައިބ2ުުު
ުގަޑިުއިރުގ30ުުުެގަޑިުނުވަތަު 20ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޙަލީމަތުުޝުހުދ3ުުާ

ު
ުދިވެސްުއަކުރުުދަސްކޮށްދިނުމުގެުކޯސް 5.9.2
ުބައިވެރިންު

ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#

ުގަޑިއިރ12ުުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުުމުޙައްމަދުުއާމިރު 1

ުގަޑިއިރ12ުުުުޑިރެކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދ2ުުުު

ުގަޑިއިރ12ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުުދުުޒީހާނުްުމުޙައްމ3ުަ

ުގަޑިއިރ12ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލީުއާސިފ4ުުްު

ުގަޑިއިރ12ުުުުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުުުއައިޝަތުުސޯނިޔ5ުުާ

ުގަޑިއިރ12ުުުުއެސިސްޓެންޓްުއާރކިވިސްޓްުުޢާއިޝަތުުޒިދުނ6ުުުާ

ުޑިއިރުުގ12ުަުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުޙައްވާުސަމްހާުޝުޢައިބ7ުުު

ުގަޑިއިރ12ުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝަހުރ8ުުު

ުގަޑިއިރ12ުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝުހުދ9ުުާ
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ުގަޑިއިރ12ުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުޒީނިޔ10ުުާ

ުގަޑިއިރ12ުުުުއެސިސްޓެންޓްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުުުމަރީނާުއަޙްމަދ11ުުުު

ު
 ޕްރައިޒަލްުޓްރޭނިންުޕަރފޯމަންސްުއެނަން:ު 5.9.3

ުގަޑިއިރ3ުުުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުުުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތުު:ު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ03ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއިމާދުުމުހައްމަދުު 1
ުގަޑިއިރ03ުުުުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަުރުއައިޝަތުުސޯނިޔ2ުުާ
ުގަޑިއިރ03ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاދުމުޙައްމަދުުޒީހާންުއަބ3ުް
ުގަޑިއިރ03ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުއަލީުއާސިފ4ުުް

ު
 ކީޕިންުޔުއަރުއެމްޕްލޯއީސްުއެންގޭޖްޑްުއެމިޑްުއަުޕެންޑަމިކްު 5.9.4

ުގަޑިއިރުު)އޮންލައިންު(2ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުުުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތުު:

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ02ުުުުުޑިރެކްޓުަރުއިމާދުުމުހައްމަދުު 1
ުގަޑިއިރ02ުުުުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަުރުއައިޝަތުުސޯނިޔ2ުުާ
ުގަޑިއިރ02ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاމުޙައްމަދުުޒީހާންުއަބްދ3ުު
 

ުނަން:ުސޭފްޓީުމެޝަރސްުއެންޑްުޑިސްއިންފެކްޓިންުވޯކްުޕްލޭސުްު 5.9.5
2ުުު،ގުޅިގެންުމާލޭގައިު:ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްއާއިުއެން.ުއީ.އޯސީ.ުުއްދަތުުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމު

 ގަޑިއިރު.ު)އޮންލައިންު(

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ02ުުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުުުހަލީމަތުުޝަހުރުު 1
ުގަޑިއިރ02ުުުުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރުހައްވާުސަމްހ2ުުާ
ުގަޑިއިރ02ުުުުސަޯޕޓްުސްޓާފްުުދާުކުޑަމަނިކުުހާމ3ުި

 

ުމާލިއްޔަތުުޤާވާއިދަށްުއަހުލުވެރިކުރުވުންުނަން:ުދަޢުލަތުގެު 5.9.6
ު)އޮންލައިންު(ުުު،ގަޑިއިރ2ުުުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓުްުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތު:ުު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ02ުުުުުރޮޖެކްޓްުއޮފިސަރުުްޕުމަދީހުުމަޒީދުުهللاުއަބްދު 1
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 ސަރވިސްގެުޤަވާއިދުުޓްރައިނިންގްުނަން:ުސިވިލްު 5.9.7
ުގަޑިއިރުު)އޮންލައިންކޮށުް(2ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތު:ުުު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ02ުުުުުޑިރެކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދު 1

ު

ުއިންޓަރވިއުުއެންޑްުސެލެކްޝަންުޓެކްނިކްސްުކޮމްޕިޓެންސީުޭބސްޑްުނަން:ު 5.9.8
ުގަޑިއިރުު.4ުުުުު،މާލެުުުު،ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓްުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތު:ުު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ04ުުުުުޑިރެކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދު 1

ު

ުއެނާލިސިސުްުންގްުނީޑްުޓްރިއިނިނަން:ުު 5.9.9
ުގަޑިއިރު.ު)އޮންލައިންު(2ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތު:ުު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ04ުުުުުޑިރެކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދު 1

ު

 ޔަވަހިވަނަުފ2ުިކުރުވުން(ުއިންޑަކްޝަންު)މަސައްކަތަށްުއަހުލުވެރިުު 5.9.10
ުގަޑިއިރުު)އޮންލައިންކޮށްު(2ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތު:ުު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުގަޑިއިރ02ުުުުުޑިރެކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދު 1
ުގަޑިއިރ02ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاމުހައްމަދުުޒީހާންުއަބްދުު

ު

 ޓްރެއިނިންގްުއުސޫލުު 5.9.11
ުުުދުވަސްު)އޮންލައިންކޮށް(ު.4ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރައިނިންގްުއިންސްޓިޓިއުޓުްުކޯސްުއޮތްތަނާއިުމުއްދަތު:ުު

ުބައިވެރިންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންު#
ުދުވަސ04ުުްުުޑިރެކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދު 1
ުދުވަސ04ުުްުުއެޗް.އާރްުއޮފިސަުރުއާއިޝަތުުއިބްރާހިމްުު
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ުއާުހިނިގުޚަރަދުލިބުނުުއާމްދަނީ 5.10
 

ުޖުމްލަުުތަފްޞީލްު

ހ.ުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުފައިސާއެއްުލިބިފައެއްުނުވެއެވެ.ުއެހެންކަމުންުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުމިުއޮފީހަށުްު
ުއިންސައްތައެވެު.0ުލިބިފައިވަނީުު%

ުު ގޮތުގައ2020ުުުިުށ.ު ބަޖެޓްގެު މުއައްސަސާގެު މިު ފާސްކޮށްު މަޖްލީހުންު ރައްޔިތުންގެު އަހަރުު ވަނަު
ު؛ބިފައިވަނީލި

ުނ.ުޚަރަދުވިުފައިސާގެުމުޅިުޖުމްލުަު

4.92ުުުުއަށްުޚަރަދުިވުފައިސާަވނީުުަވނ2019%ުީުު–2018ުުުުުުުުުުު ުުު–2019ުުއިންސައްތަުއިތުރުެވފައެެވ.ުއަދި
ުއުިނެވފައެެވ.6ުުަވނީު%ުއަށ2020ުް

ުު ކޮވިޑ2020ުް  ރ. ޚަރަދުކުޑަކުރ19ުުުގެު ދައުލަތުގެު ގުޅިގެންު ހާލަތާއިު ބަލިމަޑުކަމުގެު މަށްޓަކައުިުގެު
ުު ރުފިޔާުއުނިކުރެވިފައެވެ.1,279,056.59ުބަޖެޓުންފައިސާުއުނިކުރުމުގެުމަރުހަލާގެުތެރެއިންުވަނީު

ުބ.ުބޮޑެތިުކަންތައްތަކުގެުޚަރަދުު:

ުރުފިޔާއެވެު.2,443,975.99ުފުންނަށްުހިނގިުޚަރަދުގެުޖުމަލަުއަކީު)ހ(ުމުވައްޒަުު

ހިންުުުުުުު ސެކްޝަންު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު ު ވައިނުޖެހޭގެ)ރ(ު )މ.ު އިމާރާތްު 3ުުު،ގަމުނަދާު
 .ޚަރަދުވިއެވ540,000.00ުެފަންގިފިލާ(ުގެުކުލިުދެއްކުމަށްު        ުު  ވަނަު

ު  ޚަރަދުވިއެވެ.105,000.00ުކޮންސަލްޓެންސީގެުޙިދުމަތުގެުއަގުުދެއްކުމަށުްު  )ބު( ުުުުު

ފީުު މެމްބަރޝްިޕު އާކައިވްސްގެު އޮންު ކައުންސިލްު އިންޓަނޭޝަނަލްު ޖުމްލުަު)ށ(ު މުޅިު ދެއްކުމަށްު ު
ުޔޫރޯ(ުުޚަރަދުވިއެވެ.1300ުުުރުފިޔާު)18,073.43ުުު

އާކައިވްސްއިންުުު އޮންު ކައުންސިލްު އިންޓަނޭޝަނަލްު މެނޭޖްމަންޓްުުުުުުުުުުުުުުު)ށ(ު ރެކޯޑްސްު ބާއްވާު ު
ުު އަރުޝީފުގެ ކޯހުގައިު 3ުުުުއޮންލައިންު ބައިވެރިވުމަށް )3,336.63ުުސްޓާފުންު ޔޫރޯ(240ުުުުރުފިޔާު

ުވިއެވެު.ޚަރަދުު
 ު
ު

ު

ު

4,815,334.00 

 

3,545,149.36ު

ު

ު

ު

 

ު

2,443,975.99 

540,000.00 

105,000.00 

18,073.43 

 

3,336.63ު

ު

ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުސަާގފީުތަރިކަުު 6
ުު ނަންބަރު ޤާނޫނުު މަރުކަޒަކީު ޤައުމީު ރައްކާތެރިކުރާު ތަރިކަު ތަރިކައިގ2019/12ުުުެުސަގާފީު ސަގާފީު )ދިވެހިރާއްޖޭގެު

މުިުޤާނޫ ކުރިންު އުފެދުމުގެު މަރުކަޒުު ޤައުމީު ރައްކާތެރިކުރާު ތަރިކަު މުއައްސަސާއެކެވެ.ުސަގާފީު އުފެއްދެވިު ނު(ންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު
)ދިވެހިރާއްޖޭގ2019/12ުުުެުއަދާކުރަމުންުދިޔައީުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހެރިޓޭޖުންނެވެ.ުނަމަވެސް،ުޤާނޫނުުނަންބަރުުުުުމަރުކަޒުގެުމަސްއޫލިއްޔަތު

ުޤާނޫނޫ(ގުެުސަގާ ުތަރިކައި ުރައްކާތެރިކުރ14ުުުާުފީ ުތަރިކަ ު"ުސަގާފީ ުނަން ުގެ ުހެރިޓޭޖް ުއޮފް ު"ޑިޕާޓްމަންޓް ުބަޔާންކުރާތީ ު)ށ(ގައި ުމާއްދާގެ ވަނަ
ވަނަުދުވަހުންުފެށިގެންުބަދަލުވެފައިވާުކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުގ12ުުުެުސެްޕޓެމްބަރ2019ުުުުުނަމަށްުުޤައުމީުމަރުކަޒު"ުގެުު

ުުނަ 22ުުުު)16/2019ުުންބަރު (ުދެންނެވުމުންުވަނީުއަންގަވާފައެވެ.ުމިގޮތަށްުހަމަޖެހުމާުގުޅިގެންުޤައުމީުމަރުކަޒުގ2019ުެުސެްޕޓެމްބަރު
ުދަލުުގެންނަވާފައެވެ.ުުމަސައްކަތްތަކަށްވެސްުވަނީުބަު
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ުންުޝަވި 6.1
ކަށްުފޯރުކޮށްދީ،ުޤައުމީުއަދިުސަރަޙައްދީުފެންވަރުގައުިުދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައި،ުއާލާކޮށްުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަ

ުފާހަގަކޮށްލެވޭުއިދާރާއަކަށްުހެދުނުް.

ުމިޝަން 6.2
ުހަމަ ުއަލީގައާއި،ުސައިންޓިފިކް ުއުފައްދައިގެނުްުޒަމާނީުވަސީލަތްތަކުގެ ުމުވައްޒަފުން ުޤާބިލު ުފަންނީ ުއަދި ުބޭނުންކޮށްގެންނާއި ުއުޞޫލުތައް ތަކާއި

ދުމާއެކު،ުދިވެހީންނާއުިުހެުދެމެހެއްޓެނިވިުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުއިދާރާއަކަށުްު،ުރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދަމަހައްޓައިދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުތަ
 ދީުފެންވަރުގައިުމަޤްބޫލު،ުބަލައިގަންނަ،ުއަދިުޝަޢުޤުވެރިވާުއިދާރަކަށްުހެދުން.ުުފަތުރުވެރީންގެުމެދުގައާއިުސަރަޙައްު

 

ުޤައުމީުމަރުކަޒުެގުމަސްޢޫލިްއޔަތުސަާގފީުތަރިކަުރަްއކާތެރިކުރާުު 6.3
 ސަގާފީުތަރިކަުކަނޑައެޅުމުގައިުފުރިހަމަވާންޖެހޭުޝަރުޠުތައްުކަނޑައަޅައިުޢާންމުުކުރުންު. •
 ގިންތިކޮށް،ުސަގާފީުތަރިކައިގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވާލައި،ުއަދާހަމަކޮށްުބެލެހެއްޓުންު.ސަގާފީުތަރިކަު •
 ރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމާުގުޅޭގޮތުންުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކަށްުއިރުޝާދުުދިނުންު.ޤައުމީުތަރިކައިގެުޙާލަތާއި،ުއެފަދަުތަރިކުަު •
ުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތަކަށުްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުހަދާު •

 ރިކޮށްުޒަމާންތަކަށްުދަމަހައްޓާނެުނިޒާމެއްުޤާއިމުުކުރުންު.އާބާތުރަުފިލުވައި،ުއެފަދަުތަރިކަުބަލަހައްޓައި،ުރައްކާތެ
ންސިލްތަކާއިުއެނޫންވެސްުކަމާބެހޭުއިދާރާތަކަށުްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނުުތަންފީޒުުކުރުމަށްޓަކައިުލޯކަލްުކައު •

 ސަގާފީުތަރިކަުބަލަހައްޓާނެުގޮތުގެުއިދުޝާދުުދިނުންު.
ގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުހަދާުގަވާއިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމުގުެުދިވެހިރާއްގެުސަގާފީުތަރިކައި •

 ކަނޑައެޅުންު.މަސައްކަތްުކުރާުފަރާތްތަކުގެުޝަރުޠުތައްު
ތަންފީު • އެއްބަސްވުންތައްު މުޢާހަދާތަކާއިު އެކިއެކިު ބައިނަލްއަޤްވާމީު ތަރިކައާބެހޭު ބައިވެރިވެފައިވާު ޒުުުދިވެހިރާއްޖެއިންު

 ކުރެވެމުންދޭތޯުބެލުމުގައިުވަޒީރަށްުލަފާުދިނުންު.
• ުު ގަވާއިދުގައިވާ ހަދާު ދަށުންު ޤާނޫނުގެު އެު ޤާނޫނާއިު ތަރިކައިގެު ސަގާފީު ތަރިކުަުދިވެހިރާއްޖޭގެު ސަގާފީު މަތިންު ގޮތުގެު

 ބަލަހައްޓަމުންދޭތޯުބަލައި،ުމޮނިޓަރުކުރުންު.
އި،ުއިހުމާލުވާުފަރާތްތަކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުމާުގުޅޭގޮތުންުވުޒާރާއިނުްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައަށްުގެއްލުންދޭުފަރާތްތަކާ •

 ކަނޑައަޅާުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުތަންފީޒުުކުރުނުް.
އުޞޫލުތައުްުދިވެހިރާއް • ހެދުމާގުޅޭު އެސެސްމަންޓްު ހަދަންޖެހޭު ބެލުމަށްޓަކައިު އަސަރުު ކޮށްފާނެު ތަރިކައަށްު ސަގާފީު ޖޭގެު

 ކަނޑައެޅުންު.
ހުއްދުަުދިވެހިރާއްޖޭ • ފަރާތްތަކަށްު ތަރިކަުހޯދުމަށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަރަޙައްދުުބެލުމާއި،ުއެފަދަުދިރާސާތައްުކުރާު ގެުސަގާފީު

 މަސައްކަތްުކުރަމުންދާުގޮތްުބެލުންު.ދިނުމާއި،ުއެު
ރާސާކުރުމާއި،ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަރަޙައްދުގެުތެރޭގައިުހުރިުސަގާފީުތަރިކަ،ުސައިންސްގެުހަމަތަކުގެުމަތިންުހޯދައިުބަލައިުދިު •

 އެފަދަުދިރާސާތައްުކުރުމަށްުހިތްވަރުދީ،ުއެހޭތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުންު.
އެއްކުރެވޭ • ގުޅޭގޮތުންު ތަރިކައާު މެދުވެރިކޮށުްުުުސަގާފީު ވަޞީލަތްތައްު ޒަމާނީު ތެރެއިންު ނިޒާމެއްގެު ރައްކާތެރިު މަޢުލޫމާތު،ު

 ބެލެހެއްޓުންު.
 ރުކޮށްދޭުޚިދުމަތްތަކަށްުއަގުުނެގުންު.ކަނޑައެޅިފައިވާުއުސޫލެއްގެުދަށުންުމަރުކަޒުންުފޯު •
 މަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުހިންގުމަށްޓަކައިުއެކިއެކިުކޮމިޓީތައްުހެދުންު. •
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ޖޭގެުތަރިކައާުގުޅޭގޮތުންނާއި،ުދިވެހިންގެުއޭދަކާދައާުގުޅޭގޮތުންުހޯދުންތައްުހޯދައި،ުދިރާސާތައްކޮށް،ުއެުމަޢުލޫމާތުުުދިވެހިރާއް •
 ޢާންމުުކުރުންު.

 ރަސްޓްުފަންޑުުހިންގުންު.ހެރިޓޭޖްުޓް •
ތެރިުކުރުމުގެުޙަރަކާތްތައުްުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމާުގުޅޭުކަންކަމުގައިުޢާންމުންގެުމަޝްވަރާއާއިުޚިޔާލުުހޯދައި،ުހޭލުން •

 ހިންގުންު
،ުމެނޭުތަންތަނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކަގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުހަދާުގަވާއިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުހި •

 ބިނާތަކާއިުސަރަޙައްދުުތައްުޢާންމުންނަށްުހުޅުވާލުމާުގުޅޭުކަންކަންުހަމަޖެއްސުން.

 ރިކައަށްުގެއްލުންދޭުފަރާތްތަކާއިުއިހުމާލުވާުފަރާތްތަކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުންު.ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަ •

ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގެުމަސައްކަތްތައް 6.3.1
 ރީުތަކެއްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކެތީގެުފުރިހަމަުކެޓަލޮގެއްުހަދައިުއެުކެޓަލޮގްުބެލެހެއްޓުން.ދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާ •
ކުރެވިފައިުހުރިުތަކެއްޗާއިުގުދަންކޮށްފައިުހުރިުތަކެތިުބެހެއްޓިފައިުވަނީުކަނޑައެޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކާއިުއެއްގޮތަށްތުޯުއެގްޒިބިޓުްު •

 ކަށަވަރުުކުރުންު.
ދާުއާސާރީުތަކެއްޗާއި،ުހުރިުތަކެތީގެުފޮޓޯނަގައިުގިނަދުވަހުުހުންނާނޭހެންުފަރުވާުދިނުމާއިުއެތަކެއްޗަށުްުދާރުލްއާސާރަށްުހޯ •

 ނުވާނޭުގޮތަށްުބެލެހެއްޓުންު.ުުގެއްލުން
 ދާރުލްއާސާރުގެުޑިސްްޕލޭގައިުހިމެނޭުތަކެއްޗާއިބެހޭުމަޢުލޫމާތުުއާންމުކުރުން. •
ތަކާބެހޭުއިންޓަރްޕރިޓޭޝަންުތައްޔާރުކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމާއި،ުލުއިފޮތާއުިުދާއިމީުއެގްޒިބިޝަންތަކާއިުޚާއްޞަުއެގްޒިބިޝަންު •

 ،ުއެތަކެތިުޢާންމުކޮށްުހިލޭުނުވަތަުގަންނަންުލިބޭނެުއިންތަޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ބްރޯޝާުފަދަުތަކެތިުތައްޔާރުުކުރުމާއި
އިުުސަރަޙައްދީުދާރުލްއާސާރުތަކުގައިުހުންނުަުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުއިސްނަގައިގެންުއުފައްދަންުބޭނުންވާުދާރުލްއާސާރުތަކާ •

 ބަލަހައްޓާނެުގޮތުގެުއިރުޝާދުދީުއެހީތެރިވެދިނުންު.ުއާސާރީުތަކެތިުކެޓަލޮގްކޮށްުފޮޓޯުނަގާުޑޭޓާބޭސްއެއްުގާއިމްކޮށްގެން
ުމަޢުު • ުކުރުމަށް ުމުއްސަނދި ުމަޢުލޫމާތު ުތަކެތީގެ ުކުރުމާއި ުދިރާސާ ުހޯދުމަށް ުމަޢުލޫމާތު ުތަކެއްޗާބެހޭ ުފަރާތްތަކާއުިުއާސާރީ ުހުރި ލޫމާތު

 ންު.ބައްދަލުކޮށްުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށް،ުސައްޙަުމަޢުލޫމާތުތޯުކަށަވަރުކޮށްުލިޔެުބެލެހެއްޓު
 ސަރަހައްދީުދާރުލްއާސާރުތައްުބެލެހެއްޓުން. •
ދާރުލްއާސާރުތަކުު • ސަރަހައްދީު ދާރުލްއާސާރުތަކާއި،ު ބޭނުންވާު އުފައްދަންު އިސްނަގައިގެންު ހުންނުަުއަމިއްލަފަރާތްތަކުންު ގައިު

ުމަސައްކަ ުކުރުމަށް ުމުއްސަނދި ުމަޢުލޫމާތު ުމަޢުލޫމާތު ުކުރާނެގޮތާއި ުތަކެއްޗާއިބެހޭުދިރާސާތައް ުމަޢުލޫމާތުުުއާސާރީ ުކުރާނެގޮތާއި ތް
 ދޭނެގޮތާއިުބެހޭގޮތުންުއިރުޝާދުުދީުއެހީތެރިވެދިނުނުް.

ދާރުލްއާސާރު • ބޫނުންވާު އުފައްދަންު އިސްނަގައިގެންު ފަރާތްތަކުންު ުުއަމިއްލަު ހުންނުަުތަކާއިުސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރުތަކުގައިު
އާސާރީުތަކެއްޗަށްުގިނަދުވަހުުދެމިހުންނާނޭުގޮތަށްުފަރުވާދީުބަލަހައްޓާނެުގޮތާއިުފަރުވާުދިނުމުގެުކުރިންނާއިުފަހުންުފުރިހަމުަު

.ކުރަންޖެހޭުކަންކަމާއިބެހޭގޮތުންުއިރުޝާދުދީުއެހީތެރިވެުދިނުން
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ު
  

 

 

 ސެކްޝަންު

 ޓްުޔުނިު

 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

ކޯޕަރޭޓްުއެފެއާޒްު
 ސެކްޝަންު

ޓަރޑިރެކްު  

 ހެރިޓޭޖްުސެކްޝަންު
ޓަރޑިރެކްު  
 

ޝެނަލްުމިއުޒިއަމްުނޭު
 ސެކްޝަންު

ޓަރޑިރެކްު  
 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
 އެންޑްުއެޗް.އާރުު

ނޭންސްުއިުފަު  

ސެކިއުރިޓީުމިއުޒިއަމްު
 އެންޑްުމެއިންޓެނަންސްު

ބޮޑުތަކުރުފާނުުމެމޯރިއަލްު
ންޓަރސެު  

ރިސާރޗްުއެންޑްު ހެރިޓޭޖްުމެނޭޖްމަންޓްު ދިވެހިުސަޤާފަތާއިުއާދަކާދަު
 ކޮންޒަވޭޝަންު

އިންޓަޕްރިޓޭޝަންު
 އެނޑްުކަލެކްޝަންު

ސަރަޙައްދީުމިއުޒިއަމްު
 ޔުނިޓްު
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ުރަްއކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުެގުސެކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުެގުމަސައްކަތްތައްުސަާގފީުތަރިކަު 6.5
ުކޯޕަރޭޓްުއެފެއަރޒްުސެކްޝަންު 6.5.1

ުކުރުމުގައިުހުރިހުާުކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒްުސެކްޝަންގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުއޮފީހުގެުމެންޑޭޓްގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުމަސައްކަތްތައް
ވެ.ުއެގޮތުންުއޮފީހުގައިުކުރަމުންގެންދާުހުރިހާުކަމެއްުރާވައިުހިންގުމުގައިުއެހީތެރިވުމާއިުއިދާރީުގޮތުންނާއުިުރޮނގަކުންވެސްުއެހީތެރިވެދިނުމެ

ނޮލޮޖީގެުއެހީތެރިކަންުޒަމާނާުއެންމުެުމާލީުގޮތުންުކޮށްދޭންޖެހޭުހުރިހާުކަމަކާއި،ުއެކިއެކިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއިންފޮމޭޝަންުޓެކް
ުުވަރެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ުއޮފީހުންުހިންގާުތަފާތުުްޕރޮޖެކްޓްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމުގައިުއެހީތެރިވުމާއި،ުއޮފީހުގެުބަޖެޓްުއެކަށޭނެުފެންު

ުު އްހެދުމާއިުއަދިުހިއުމަންުރިސޯސަސްގެުދާއިރާުވަރުގަދަުކުރުމަށްުކުރަންހުރިުމަސައްކަތްތަ މެއިންޓެނަންސްުއަދުިުކުރުމާއިުޑިާޕޓްމަންޓްގެ
ުސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓުމަށްުކުރަންޖެހޭުއެންމެހާުމަސައްކަތްތައްުކުރުންުހިމެނެއެވެ.

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުއެޗް.އާރްުޔުނިޓްުު 6.5.1.1
ކަންތައްތަ އިދާރީު ކުރަންޖެހޭު ހިންގުމަށްޓަކައިު އޮފީސްު ބަލަހައްޓާނީު ހިންގާު ޔުނިޓުންު އެންމެހައިުުުު،ކާއިމިު ބެހޭު މުވައްޒަފުންނާު

ކަންުރާވައުިުކަންތައްތަކާއިުއިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީގެުއެހީގައިުއޮފީހުންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުމަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކުުއެކަން
މަގުު މަސައްކަތްތަކަށްު ސެކްޝަންތަކުގެު އެހެންު އޮފީހުންު އެހެންމެު ހަމަު އަދިު އިންވެންޓްރުީުފަހިުހިންގުމެވެ.ު އޮފީހުގެު އަދިު ކޮށްދިނުމެވެ.ު

ުބެލެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތެވެު.
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްު 6.5.1.2

ބުޭުމިުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީުއޮފީހުގެުބަޖެޓްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުއޮފީހުގެުފަރާތުންުކުރަންޖެހޭުޚަރަދުތައްުކުރުމާއި،ުލި
ދަނީއާއިުކުރެވޭުޚަރަދުތަކާއިުގުޅިގެންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުތަފާތުުރިޯޕޓްތައްުތައްޔާރުކުރުމާއިުބަޖެޓުްުއާމްުުފައިސާުބަލައިގަތުމާއިުއޮފީހަށްުލިބޭު

ުއެންމެުފައިދާުހުރިގޮތަށްުބޭނުންކުރެވެމުންދޭތޯުބެލުމާއިުއޮފީހަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުހޯދުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމެވެު.
ުޓްުޔުނިުުމިއުޒިއަމްުސެކިއުރިޓީުއެންޑްުމެއިންޓެނަންސް 6.5.1.3

މިުޔުނިޓުގެުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުދާރުލްއާސާރުގެުއެތެރެއާުބޭރުގެުސަލާމަތީުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމާއިުއޮފީހުގެުމަރާމާތާއުިު
ުގުޅިގެންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުމެވެު.

ުހެރިޓޭޖްުސެކްޝަން 6.5.2
ކަުގިނަުދުވަހަށްުދެމިހުންނާނޭުގޮތަށްުރައްކައުތެރިކޮށުްުތަރިުުހެރިޓޭޖްުސެކްޝަނުންުކުރަމުންުއަންނަުމަސައްކަތަކީުރާއްޖޭގެުސަޤާފީު

ގެުމަތީނުްުބެލެހެއްޓުމާއިުދިވެހީންގެުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުދިރުވައިުއާލާކުރުމާއިުމިުކަމުގައިުގެންގުޅޭނެުހަރުދަނާުނިޒާމެއްުޤާއިމްކޮށްުއެގޮތުު
ދުތައްުގިނަދުވަހަށްުދެމިހުންނާނޭުގޮތަށްުބެލެހެއްޓުމާއި،ުރާއްޖޭގެުސަގާފުީުޙައްޢަމަލުުކުރުމެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގައިުރާއްޖޭގައިުހުރިުއާސާރީުސަރަ

ުޢާންމުންގެުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުމާއިުމިކަމުގައިުޢާންމުންގެުއެއްބާރުލުންުހޯދުމާއިުރާއްޖޭގެުއާސާރީުތަރިކަ ުދެމެހެއްޓެނިވުިުތަރިކައާބެހޭގޮތުން
ުއާސާރީުތަންތަނާއިުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުުބެލެހައްޓުންުހިމެނެއެވެު.ުޖޭގެގޮތެއްގައިުޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިުރާއްު

ުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު 6.5.2.1
ގެއްލުންތަކުނުްު ލިބެމުންދާު ތަންތަނަށްު މިފަދަު ރައްކާތެރިކޮށް،ު ތަރިކަު މާއްދީު މަސައްކަތަކީު މައިގަނޑުު ކުރާނެު ޔުނިޓުންު މިު

އެތަންތަ ތަންތަނުްުސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައިު އެފަދަު ްޕރިޒާވްކޮށްު ދެމިހުންނާނޭގޮތަށްު ގިނަދުވަހަށްު މަސައްކަތްކޮށްު އާބާތުރަފިލުވުމުގެު ނުގެު
ކުރުމާއިު، ތަރައްޤީު ތަންތަންު އެފަދަު ހުޅުވާލައިު ފަތުރުވެރިކަމަށްު ތަންތަނާއިުސަރަޙައްދުތައްުސަގާފީު ރާއްޖޭުއާސާރީު އަދިުުުބެލެހެއްޓުމާއި،ު

ދުތައްުސައިންޓިފިކްުއުސޫލުންުކޮނެުބަލައިުއެފަދަުތަންތަނުގައިުކުރަންޖެހޭުދިރާސާތައްުކުރުމާއި،ުއެުސަރަޙައްދުތައުްުރާއްޖޭގެުއާސާރީުސަރަޙައްު
ުތަރައްޤީުކުރުމަށްޓަކައިުކުރެހުންުތައްޔާރުކުރުމެވެު.

ުދިވެހިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުޔުނިޓްު 6.5.2.2
ކަނިުއާސާރީުސަރަޙައްދުތަކުގެުފޭރާންުޙިމާޔަތްުކުރުމެއްުނޫނެވެ.ުުުކުރުމުގެުމަސައްކަތަކީުހަމައެރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކަުޙިމާޔަތް

ގެންނެވެ.ުުސަގާފީުތަރިކަުޙިމާޔަތްުކުރެވޭނީުއެުސަރަޙައްދުތަކަށްުމީހުންުދޭުއަހުމިއްޔަތުުދެނެގަނެުއެުފަދަުތަންތަނާުއިންސާނީުފިކުރުުގުޅުވައި
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ތަު އެު ތަރިކަު ގޮތުންުސަގާފީު އަޙުލުވެރިންނަށްުޝަރަމިު ގޮތުގައުިުރިކައިގެު ފުރިހަމަު އެންމެު ހިތްތަކަށްު މީހުންގެު މާނަު އޭގެު އަދިު ޙަކޮށްދީު
އާލާކުރުމާއި ދިރުވައިު އާދަކާދަތައްު ސަގާފީު ހުންނަު ރަށްތަކުގައިު ތަފާތުު ރާއްޖޭގެު ދިރާސާކުރުމާއިު ތަރިކަު މައުނަވީު އުެުފޯރުކޮށްދިނުމާއިު ު،

ޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމާ،ުސަރަޙައްދުތަކަށްުޒިޔާރަތްކުރާުފަރާތްތަކަށްުއެތަންތަނުގެުމާނުަުށްުމެްޕކުރުމާ،ުތަރިކައާބެހޭުމަކަންތައްތައްުޑޮކިއުމަންޓްކޮު
ލަވަރުުހުރިހާުދޭހަވާުގޮތަށްުސަރަޙައްދުތައްުބައްޓަންުކުރުމާއި،ުތަފާތުުމީޑިއާގެުވަޞީލަތްތައްުބޭނުންކޮށްގެންުދިވެހިންގެުސަގާފަތުގެުފުރިހަމަުކުު

ުޙިއްޞާުކުރުމަކީުމިުޔުނިޓުގެުމަސައްކަތެކެވެު.ވެހިންނާުއަދިުފަތުރުވެރިންނާުދި
ުބޮޑުތަކުރުފާނުުމެމޯރިއަލްުސެންޓުަރު 6.5.2.3

ުގަނޑުވަރުު ު"އުތީމު ުގެކޮޅު ުއުޅުއްވި ުބޮޑުތަކުރުފާނު ުހުރި ުއުތީމުގައި ުހއ. ުމަސައްކަތަކީ ުމައިގަނޑު ުމަރުކަޒުގެ ުހަނދާނީ "ުުބޮޑުތަކުރުފާނު
ހެއްޓުމާއިުއެތަކުރުފާނުގެުޒިކުރާުއާކުރުމުގެުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައުްުނާނޭގޮތަށްުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެގިނަދުވަހަށްުދެމިހުން

ުފަރާތުނުްުކުރުމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުހއ.އުތީމުުކަނދުވަލުުމިސްކިތްުރައްކާތެރިކޮށްުދެމެހެއްޓުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްވެސްުއެުސެންޓަރުގެު
ުރައްވަމުންުގެންދަވައެވެ.ުުކު

ު
ުޝަނަލްުމިއުޒިއަމްުސެކްޝަންުނޭ 6.5.3

ތަކެތީގުެު އާސާރީު ހުރިު މިހާރުު ތަކެއްޗާއި،ު އާސާރީު ހޯދާު ދާރުލްއާސާރަށްު މަސައްކަތްތަކަކީު މައިގަނޑުު މިއުޒިއަމްގެު ނެޝަނަލްު
ުބެލެހެއްޓުމާއި ުބޭނުންކޮށްގެން ުވަޞީލަތްތައް ުޒަމާނީ ުތަކެގިނަދުވަހަށްުދެމިހުންުުު،މަޢުލޫމާތު ުފަރުވާދިނުމާއި، ުމަޢުލޫމާތުުުނާނޭގޮތަށް ުއިތުރު އްޗާއިބެހޭ

މީގެއިތުރުންުއަމިއްލަފަރާތްު ތަކުނުްުހޯދުމަށްުދިރާސާުކުރުމާއިުދާއިމީުއަދިުޚާއްޞަުއެގްޒިބިޝަންތަކާއިބެހޭުމަޢުލޫމާތުުޢާންމުކުރުމެވެ.ުއަދިު
ުުލަފާދީުއެހީތެރިވާނީުމިުސެކްޝަނުންނެވެު.ުދާރުލްއާސާރުތައްުހިންގުމުގައިއިސްނަގައިގެންުއުފައްދަންުބޭނުންވާުދާރުލްއާސާރުތަކާއިުސަރަޙައްދީ

ުރިސަރޗްުއެންޑްުކޮންޒަރވޭޝަންުޔުނިޓްު 6.5.3.1
ުުމިުޔުނިޓުންުކުރުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުލިބޭުއާސާރީުތަކެއްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރިުތަކެތީގެުއިތުރުު

ތަފާތުުފަރާތްތަކަށްުއިންޓްަޕރިޓްުކުރުމާއި،ުދާރުލްއާސާރުގައުިު،ުމަޢުލޫމާތުުޑޮކިއުމެންޓްކޮށްހޯދުމަށްުކުރަންޖެހޭުދިރާސާތައްކޮށް،ުހޯދުޭުމަޢުލޫމާތުުު
ކެއްޗަށުްުހުރިުއާސާރީުތަކެއްޗާއިުއަލަށްުލިބޭުތަކެތީގެުތެރެއިންުގިނަުދުވަހުުދެމިހުންނާނެުފަރުވާުދިނުމަށްުބޭނުންވާނެުތަކެތިުދެނެގަނެުއެުތަ

ކުރުމާ ލިޔުމާއިުު،ުއިފަރުވާދިނުމުގެުމަސައްކަތްު ލިޔުންތައްު ގޮތުގެު ފަރުވާދެވޭު ުތަކެއްޗަށްު ފަހުންުއުެު، ކުރިންނާއިު ފެށުމުގެު ފަރުވާދޭންު އަދިު
ުއެއްޗެއްުފޮޓޯނަގައިުއެުމަޢުލޫމާތުތައްުރެކޯޑްކޮށްުބެލެހެއްޓުމެވެު.

ުއިންޓަރްޕރިޓޭޝަންުއެންޑްުކަލެކްޝަންުޔުނިޓްު 6.5.3.2
މަސައްކަތްތަުމިުޔުނި ހަމަޖެހިފައިވާު ކުރުމަށްު ތަކެތީގުެުޓުންު ހުރިުއާސާރީު އާސާރީުތަކެއްޗާއި،ުމިހާރުު ދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާު ކަކީު

ުއިނގޭގޮތަށުްުފުރިހަމަުކެޓަލޮގެއްުއަްޕޑޭޓްކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއި،ުއެގްޒިބިޓްުކުރެވިފައިުހުރިުތަކެއްޗާއިުސްޓޯރޭޖުގައިުހުރިުތަކެތީގެުލޮކޭޝަންތައް
ތަުުލިޔެ ހިމެނޭު ދާރުލްއާސާރުގައިު ދާރުލްއާސާރުތައުްުބެލެހެއްޓުމާއިު ހިންގާު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު އަދިު ދިނުމާއި،ު މަޢުލޫމާތުު ކެއްޗާއިބެހޭު

ުހިންގުމުގައިުލަފާުދިނުމާއިުއެހީތެރިވުމެވެު.
ުސަރަޙައްދީުމިއުޒިއަމްުޔުނިޓްު 6.5.3.3

ގދ. މަސައްކަތަކީު މައިގަނޑުު ޔުނިޓުގެު މިއުޒިއަމްު މިއުޒިއަުުސަރަޙައްދީު ރީޖަނަލްު "ހުވަދޫު ހުރިު ގިނަދުވަހަށުްުތިނަދޫގައިު މް"ު
ުދެމިހުންނާނޭގޮތަށްުރައްކާތެރިކޮށްުބެލެހެއްޓުމުގެުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެު.

ު
ު
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ުމަޤާމުތަކުެގުރަޖިސްޓްރީުހަމަޖެހިފައިވާުޮގތާއިުއަހަރުތެރޭަގއިުއައިުބަދަލުު 6.6
2020ު މަޤާމުގެުނަންު ވަނުަުު

އަހަރުުު
ފެށުނުއިރުުު

 މަޤާމުގެުއަދަދުު

އުފެއްދުިު
 މަޤާމްގެުއަދަދުު

އުފެއްދުިު
 ތާރީޚުު

އުވާލުިު
މަޤާމުގުެު
 އަދަދުު

އުވާލުިު
 ތާރީޚުު

2019ު ވަނުަުު
ނިމުނުއިރުުު އަހަރުު

 މަޤާމުގެުއަދަދުު

1ުު-ު-ު-ު-1ުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

 3 - - - -3ުުޑިރެކްޓުަރ

 3 - - - - 3 އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ

1ުު-ު-ު-ު-1ުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރ

1ު - - - -1ުުއާކިއޮލޮޖިސްޓްު

1ު - -ު-ު-1ުުއެސިސްޓެންޓްުއާކިޓެކްޓްު

1ު - -ު-ު-1ުުފޮޓޯގްރާފުަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު ސީނިއަރު
 އޮފިސަރ

1 - - - - 1 

 1 - - - - 1ުްޕރޮޖެކްޓްުއޮފިސަުރ

1ުު-ު-ު-ު-1ުުްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރ

1ު - -ު-ު-1ުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންު

3ުު-ު-ު-ު- 3ުއޮފިސަުރކޮންޒަރވޭޝަންު

4ުު-ު-ު-ު-4ުުރިސަރޗްުއޮފިސަުރ

ކޮންޒަރވޭޝަނުްު އެސިސްޓެންޓްު
ުއޮފިސަރ

4ު-ު-ު-ު-ު4ު
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ޕްލޭނިންގުު އެސިސްޓެންޓްު
 އޮފިސަރ

1ު-ު- -ު-ު1ު

1ު - -ު-ު-1ުުމެއިންޓެނަންސްުއޮފިސަުރ

 3 - - - - 3 އެސިސްޓެންޓްުގައިޑް

 2 - - - - 2 ކިއުރޭޓަުރ

3ުު-ު-ު- -3ުުުގައިޑްުއެސިސްޓެންޓްުމިއުޒިއަމް

 7ު-ު-ު- - 7 އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރ

އެކައުންޓްސުްު އެސިސްޓެންޓްު
 އޮފިސަރ

1 1 10.03.20
20 

- - 0 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު އެސިސްޓެންޓްު
 އޮފިސަރ

2 - - 1 10.03.2
020 

3 

4ުު-ު-ު-ު-4ުުކިއުރޭޓަުރއެސިސްޓެންޓުްު

1ުު-ު-ު-ު-1ުުކޭޝިއަުރ

 1ު-ު- - -1ުުސްަޕވައިޒަރ

1ުު-ު-ު-ު-1ުުސީނިއަރުސެކިއުރިޓީުއޮފިސަުރ

1ުު-ު-ު-ު-1ުުއޮފީސްުއެސިސްޓެންޓްު

10ުު-ު-ު-ު-10ުުސެކިއުރިޓީުއޮފިސުަރ

 20ު-ު-ު-ު- 20 މަސައްކަތު

 3ު-ު-ު-ު- 3 ވޮޗަުރ

ު
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ުމުވައްޒަފުންނަށްުއައިުަބދަލުު 6.6.1
ުވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުންު 6.6.1.1

ދެއްވުިުވަުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްުު# ޒީފާު
ުތާރީޚްު

ުމުވައްޒަފުު

އެފެއާޒުްުުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަނ1ުުް ކޯަޕރޭޓްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު/

ުއެންޑްުއެޗް.އާރް

(1)CSC/2020/00103 13.01.2020ުުާުމަރްޔަމްުރިޒްލ

ު
ުބަދަލުކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންުވަޒީފާު 6.6.1.2

ުޔުނިޓްުުމަޤާމްުު# /ު ބަދަލުުުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަން ވަޒީފާު
ުުތާރީޚްުކުރެއްވިު

ކުރެއްވުިުުމުވައްޒަފުު ބަދަލުު
ުއޮފީސްު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ1ުުްު
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒްު ކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްު/

(3)CSC/2020/00142ު09.01.2020ުުުުޢާއިޝަތ
ޝިފްނާޒުްު

ޢަލުީު
ުސަލީމް

މިމަރުކަޒުގުެު
މުިު މަޤާމަކުންު
އެހެނުްު މަރުކަޒުގެު
ުމަޤާމަކަށްުބަދަލުވީު

ދިވެހުިުުުހެރިޓޭޖްުމަސައްކަތ2ުު ު/
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު

(3)CSC/2020/02154ު15.10.2020ުުާުސަދީމ
ުޢުމަރުު

ނެޝަނަލްުސޯޝަލުްު
ްޕރޮޓެކްޝަނުްު

ުއޭޖެންސީ
ު

ުވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު 6.6.1.3
/ުުުމަޤާމްުު# ސެކްޝަންު

ުޔުނިޓްު
ވަޒީފާުއިންވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުު

ުކުރެއްވިުތާރީޚްު
ކުރެއްވުިުުމުވައްޒަފުު ވަކިު

ުސަބަބުު
/ުުުމަސައްކަތ1ުު ހެރިޓޭޖްު

ބޮޑުތަކުރުފާނުުު
މެމޯރިއަލްު

ުސެންޓަރުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00002 01.01.2020 ުްއާދަމ
 އިބްރާހީމް

ު)ގު(

ނަންބަރުުު ޤާނޫނުު
)ދިވެހ5/2007ުުުިު

ސިވިލުްު
ސަރވިސްގުެު
ުު ގެ 49ުުޤާނޫނު(ު

މާއްދާގުެުުވަނަ
ގައިވުާު )ށ(ު

ގޮތުނުްު
މުވައްޒަފުގުެު
ު 65ުއުމުރުންު
ުއަހަރުވުމުން
ކޮށުްުމުސްކުޅި

ވަޒީފާއިނުްު
ު.ވަކިކުރަންޖެހޭތީ
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ްޕރޮޖެކްޓ2ުުްު
ުއޮފިސަރ

ުު/ ހެރިޓޭޖްު
ހެރިޓޭޖުްު

މެނޭޖްމަންޓްު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00066 08.01.2020ުުާުޝައިޙ
ުއަޙްމަދު

ުއެދިވަޑައިގަތުންު

އެސިސްޓެންޓ3ުުްު
ރިސަރޗުްު
ުއޮފިސަރ

ދިވެހުިު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު

(2)CSC/2020/00065 08.01.2020ުުްުއިސްމާޢީލ
ުއަޝްރަފްު

ުއެދިވަޑައިގަތުންު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ4ުުްު
ުއޮފިސަރ

ުު/ ހެރިޓޭޖްު
ބޮޑުތަކުރުފާނުުު

މެމޯރިއަލްު
ުސެންޓަރުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00544 17.06.2020ުުްުޢަބްދުއްލަޠީފ
ުއިބްރާހީމް

ސިވިލުްު ދިވެހިު
ސަރވިސްގުެު
2014ުުގަވާއިދުުު

ވަނ271ުުުަުގެުު
މާއްދާގެު)ނ(ުގުެު

6ުުުު ުުވަނ6.1ުުުަގެ
ނަންބަރަށުްު

ރިޢާޔަތްކޮށް،ުު
ސިވިލުްު ދިވެހިު

ސަރވިސްގުެު
ު 47ުުޤާނޫނުގެު

މާއްދާގުެު ވަނަު
ުު ވަނ3ުުުަު)ނ(ުގެ

ުނަންބަރުގެުދަށުންު
 

ުމަޝްރޫޢުތައްހިންުގނުު 6.7
ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުހޯދައި،ުއަލުންުއެުމިސްކިތްުރޭވުން 6.7.1

19ުުސެްޕޓެމްބަރ2019ުުުުުމުޙައްމަދުުޞާލިޙްުބަހައްޓަވައިުދެއްވީުުމިުމިސްކިތުގެުފުރަތަމަުގައުުރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއިބްރާހީމްު 
ުު ދުވަހުއެވެ. ގަލުވަޑާމުގެުމަސައްކަތްުނިމުމަށްފަހުުފުރާޅުުހެދުމުގެުމަސައްކަތުްުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުމިސްކ2019ުުިވީުބުރާސްފަތިު ތުގެު
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ވަނަުދުވަހުުހުޅުވުމުގެުހުރިހާުތައްޔާރީތަކެއްުކުރެވެމުނ2ުުުްުމާރިޗ2020ުުުުުފެށުނެވެ.ުމިސްކިތްުުރޭވުމުގެުހުރިހާުމަސައްކަތެއްުނިމުމާުގުޅިގެނުްު
އެހެންނަމަވެސްުއައުުއާންމުުހާލަތުގައިުއޮފީސްުހުޅުވުމާގުޅިގެން،ުުުުކުރިއެވެ.ޅުވުންުލަސްުބަލިމަޑުކަމާުގުޅިގެންުމިސްކިތްުހ19ުުުދަނިކޮށްުކޯވިޑުްު

ވަނަުއަހަރުގެުރަބީޢުލްއާޚިރުުމަހުގ1442ުުުެުހިޖުރީުކަލަންޑަރުނުްުއަދިުމިދުވަހަކުީުުުވަނަުދުވަހުއެވެ.17ުުނޮވެމްބަރ2020ުުުުމިސްކިތްުހުޅުވުނުީު
ުރާއްޖެުއިސްލާވިުދުވަހެވެ.ުުުވަނަުދުވަސްުކަމަށްވ2ުުި

ު
ުމޯލްޑިވްސްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭުމަޝްރޫޢު 6.7.2

މި ގެންދާު ކުރިއަށްު މަރުކަޒުންު ގުޅިގެންުޤައުމީު މަޝްރޫޢަކުީުުުއޮކްސްފޯޑްުސެންޓަރުފޮރުއިސްލާމިކްުސްޓަޑީޒްުއާު
ުބޮޑުުއެހީތެރިކަމެއްުލިބިގެންދާނެުމަޝްރޫޢެކެވެ.ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުއާސާރީުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުވަރަށް

ރުމާއިުކިތާބުކުރުމެވެ.ުހަމައެއާއިުމިުމަޝްރޫޢުގެުމަގްޞަދަކީުރާއްޖޭގެުނެތިގެއްލިުދިއުމަށްުބިރުހީވާުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމުގެުގޮތުންުދަްޕތަރުކުު
ވާުކަންތައްތަކަކީުމިުމަރުކަޒުގެުމެންޑޭޓްގައިުހިމެނިފައިވާ،ުނަމަވެސުްުއެކުުމިުމަޝްރޫޢުގައިުމިުސަރވޭގެުމަޤްޞާދުތައްކަމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިު

ުހު ުމިުމަޝްރޫޢު ުކަންތައްތަކެކެވެ. ުހުރި ުކުރައްވާނީުއެބޭފުންނަށްުއާކޭޑިޔާ،ުުމާލީުއަދިުފަންނީުޤާބިލްކަންުނެތުމުންުނުކުރެވިފައި ރިހާުޚަރަދެއްވެސް
މިުފަދަުފުރުޞަތެއްުފަހިވެގެންުދިއުމަކީުމިުދާއިރާއަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށާއި،ުއިތުރުުބަޔަކުުުުުޔޫ.ކޭުއިންުލިބިވަޑައިގެންފައިވާުގްރާންޓަކުންނެވެު.

ންުލިބިުޑޭޓާބޭސްއެއްުތައްޔާރުކުރުމަށްުމަގުފަހިވެ،ުމިުތަންތަނާއިުތަކެއްޗާއުިުދިވެހިރާއްޖޭގެުތަރިކައާއިުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުފަސޭހައި،ުތަމްރީންކުރެވި
ުންުދާނެުކަމެކެވެ.ުުުމެދުުބޮޑަށްުހޭލުންތެރިވެގެ
ުު 2018ުުުުމިުްޕރޮޖެކްޓަކީ 1ުުުުއެްޕރީލް 2ުުުުއިންުފެށިގެން އަހަރުުދުވަހުގ2ުުުެުއަހަރުުދުވަހަށްުކުރިޔަށްުގެންދެވުނުުްޕރޮޖެކްޓެކެވެ.

.އަތޮޅެވެ.ުއެއުީުއަތޮޅަކީުލ.އަތޮޅު،ުފުވައްމުލައް،ުކ.އަތޮޅު،ުއައްޑުުއަތޮޅުުއަދިުހދ5ުއްުސަރވޭކޮށްުނިންމާފައިވެއެވެ.ުމިުއަތޮޅ5ުެތެރޭގައިު
70ުު3ުުތަކެތި،991ުުުުމަހާނަގާ،18418ުުުުސްޓްރަކްޗަރ،1154ުުުުސައިޓް،288ުުުުރަށް،152ުުުު ފަތްކޮޅު،ުފޮތްފަދ115ުުުަުޑީުމޮޑެލްުއަދި

މިހާރުުުއަތޮޅުގެުމަސައްކަތްުވަނީުފެށިފައެވެ.ުމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްތައްުފުރިހަމަކަމާއެކުުކުރިޔަށްދާތީ،ުު ހދ.ތަކެއްޗެވެ.ުމިހާރުުމާލެުއާއުިު
ފަންޑިން ުުުުގވަނީުމިުމަޝްރޫޢަށްުބޭނުންވާު ވިލާތުގެުއާކޭޑިޔާގެުފަރާތުން މ5ުުުިުއިނގިރޭސިު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.ުއަދިު އަހަރުުދުވަހަށްު

މިހާރުުުުުވެ،ުމިުމަޝްރޫޢުގެުނަންު"މެރިޓައިމްުއޭޝިޔާުހެރިޓޭޖްުސަރވޭ"ުއަށްުވަނީުބަދަލުވެފައެވެ.ުއަދިުމިުމަޝްރޫޢުމަޝްރޫޢުުއިތުރަށްުފުޅާ
ުކުރިއަށްގެންދަވާުކިޔޯޓޯުޔުނިވަރސިޓީުއާއެކުުފަހުމުނާމާގައިުސޮއިކުރުމުގެުމަސައްކަތްުމިހާރުުދަނީުކުރިއަށެވެ.ުު

 ު:މަޝްރޫޢުގައިުކުރާުމައިގަނޑުުކަންކަމަކީުުމި
 ޒަމާނީުަވސީލަތްުބޭުނންކޮށްެގންުޑޮކިއުމެންޓްުކުރުން •
 ުސްކޭންުކުރުންުޑ3ުީމިންުަނަގއި،ު،ުަވކިުަވކިުފޮޓޯުނަަގއި •
 ުކުރުން.ުއޮންލައިންުއެކްސެސްުޑޭޓާުބޭސްުއެއްުތައްޔާރުކޮށް،ުއެްނމެންނަށްުފަސޭހައިންުފެންނާނޭުޮގތަށްުބައެއްުއަތޮޅުތަކުެގުމައުލޫމާތުުއާންމު •



99 

 

ުރުުމިސްކިތްުއާބާތުރަފިލުވުމުގެުމަސައްކަތްމާލޭުހުކު 6.7.3
ުު ސަރުކާރު އިންޑިޔާު ސަރުކާރާު އިންޑިޔާގުެުދިވެހިރާއްޖޭގެު ކުރުމަކީު މަސައްކަތްު އާބާތުރަފިލުވުމުގެު މިސްކިތުގެު ހުކުރުު ގުޅިގެންު

ުުދުބޮޑުވަޒީރުުނަރެންު އިވާުވަޢުދުފުޅެކެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގައުިުވަނައަހަރުުކުރެއްވިުޒިޔާރަތުގައިުވެވަޑައިގެންފ2019ުުަރަުމޯދީުދިވެހިރާއްޖެއަށް
ުމިުވަޢުދުފުޅާުގުޅިގެންުއިންޑިޔާގެުއާކިއޮލޮޖިކަލްުސަރވޭުއޮފްުއިންޑިއުާުރާއްޖޭގައިުހުންނަުއިންޑިޔާުއެމްބަސީންުއެހީތެ ރިކަންުފޯރުކޮށްދެއްވައެވެ.

ުު)އޭ.އެސް.އައި(ުގެުފަރާތުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުއާބާތުރަފިލުވުމުގެުމަސައްކަ ފަހަރުުމާލެުވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.ުއަދިުވޭތުވެދިޔ2ުުުަުތަށް
ސާގެުކަންތައްުހަމަޖެއްސުނެވެ.ުމިޓީމުގެުފަރާތުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުއާބާތުރަފިލުވުމުގެުމަޝްރޫޢަށްުވާންޖެހުޭުމީހެއްގެުވ6ުުިއަހަރުުއިތުރުުު

ރިގަލުގެުބައިތަކާއިުބެހޭގޮތުންުވަކިންުހަދަންޖެހޭުސަރވޭތައްުހަދާފައިވެއެވެ.ުމުިުތައްޔާރީތައްުފެށްޓެވިއެވެ.ުއެގޮތުން،ުމިސްކިތުގެުލަކުޑިއާއިުހި
ުޢަށްުކުރަންޖެހޭުކިތާބީުއެކިއެކިުމަސައްކަތުގެުބޮޑުބައިުވަނީުނިމިފައެވެ.ުުމަޝްރޫ

ުު ކޮވިޑް ދަނިކޮށްު ކުރިޔަށްު މަސައްކަތްު ގޮތ19ުުުުމިު ފިޔަވަޅެއްގެު ރައްކާތެރިކަމުގެު ވަނުީުބަލިމަޑުކަމުގެުސަބަބުންު މަސައްކަތްު ންު
ުވަނަުދުވަހުއެވެ.30ުުުގޮސްފައިވަނީުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުމެއިުުުމިުމަސައްކަތަށްުމާލެުއައިުޓީމްުއެނބުރިުއިންޑިޔާއަށްުކުރިއެވެ.ފަސް

 

ުދިވެހިރާއްޖޭގެުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުޔުނެސްކޯގެުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގެުލިސްޓުގައިުހިމެނުމުގެުމަޝްރޫޢު 6.7.4
ޑޯ ުުނޮމިނޭޝަންު ގޮތުން އެއްކުރުމުގެު މަޢުލޫމާތުތައްު ބޭނުންވާު ކުރުމަށްު ތައްޔާރުު ުުޒިއަރު ތެރޭގައ10ުުުިުފާއިތުވެ ދުވަހުގެު އަހަރުު

ޔެކިޔުންތައުްުމިސްކިތްތަކުގައިުމިހާތަނަށްުކުރެވިފައިުހުރިުހުރިހާުމަސައްކަތްތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުދަނީުއެއްކުރަމުންނެވެ.ުޑޮޒިއަރުއަށްުބޭނުންވާުލިު
އދ.ފެންފުުފުރިހަމަކުރެ މޮނިއުމެންޓްުފަލ.އިސްދޫުގައެވެ.ުވާުުށިުއަދިުވިފައިުވަނީު ުުލްޑްު ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުމ2020ުުުިުންޑާުގުޅިގެން

ވަނަުއަހަރުުޔުނެސްކޯުއަށްުހުށަހެޅުމަށ2022ުުުްުވަނަުއަހަރުުނޮމިނޭޝަންުޑޯޒިއަރުފުރިހަމަކޮށ2021ުުުުްމަސައްކަތްުދަނީުކުރެވެމުންނެވެ.ުު
ުތައްުދަނީުކުރެވެމުންނެވެު.ވާންޖެހޭުތައްޔާރީ

ު

ުރުންޮބޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުުތަރައްޤީކު 6.7.5
ފިޔަވަހީގުެު ފުރަތަމަު މަސައްކަތުގެު މިު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުު ކުރެހުންތައްު އާކިޓެކްޗަރަލްު އެންޑްު ސްޓްރަކްޗަރަލްު ްޕރޮޖެކްޓްގެު މިު

2021ުުނީުޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތްުނިމޭނެުކަމަށްުލަފާކުރާުތާރީޚަކީުުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުވައި.އެލްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުއާުވަ
ުމާރިޗެވެ.ުު
ު

ުކުރެވުނުުމުހިންމުުކަންތައްތައްު 6.8
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަޤާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނު(ުއާއިުގުޅިގެންުއެކުލަވާލަންޖެހޭުގަވާއިދުތައ2019/12ުުުްޤާނޫނުުނަންަބރުުު 6.8.1

ުއެކުލަވާލައިުއާންމުކުރުން
ގެންުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭުގަވައިދުތަކުގެުފުރަތަމުަު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނު(ުއާުގުޅ2019/12ުުިނުުނަންބަރުުުޤާނޫ

މަރުކަޒުާުުޑްރާފްޓްުއެކުލަވާލެވުނީުބިޑްުކުރުމަށްފަހުުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރެވުނުުއަޒުރްުޗެމްބަރސްގެުފަރާތުންނެވެ.ުއަޒުރްުޗެމްބަރސްުއާއިުމި
އެއަށްފަހުގާތު އެކުލަވާލެވުނެވެ.ު ޑްރާފްޓްު ފުރަތަމަު މަސައްކަތްކޮށްގެންު މުިުުުންު ކޮމިޓީއަކުންު ކުޑަު އެކުލަވާލެވުނުު ފަރާތުންު މަރުކަޒުގެު މިު

ލްޗަރުުމިުކޮމިޓީގައިުހިމެނޭުފަރާތްތަކަކީުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް،ުކަުުކުރިއެވެ.ޑްރާފްޓްތައްުއެކީުބަލައި،ުއިސްލާޙުކޮށްުފައިނަލުްު
ނުގެުއިއްޒަތުގެުވެރިޔާުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑުްުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤު،ުނިޝާންުޢިއްޒުއްދީ

މަދުުއާމިރު،ުުހެރިޓޭޖްގެުމުޝީރުުއޮނަރަބަލްުއައްބާސްުއިބްރާހީމް،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުއަރުޝީފުގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްުމުޙައް
ޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލާުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުޑިރެކްޓަުރ

ރޫޙު އަލްފާޟިލްު އޮފިސަރު ލީގަލްު ހެރިޓޭޖްގެު މުޝީރުهللاުއެންޑްު އަދިު މެނޭޖްމަންޓްު ދާއިރާގެުސީނިއަރު އިތުރުންު މީގެު ންގުެުޝިޔާމެވެ.ު



100 

 

މެންބަ ކޮމިޓީގެު އެގްޒެކެޓިވްު ދާއިރާގެު އަދިު ހޯދުނެވެ.ު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގުެުކޮމެންޓްތައްު ބައްދަލުވުންތަކުގައިު ކޮމިޓީގެު މިު ރުންނަށްު
ުފުރުސަތުުހުޅުވާލައި،ުބައެއްުމެންބަރުންުވަނީުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.ުު

ު
އަށްުުޤާނޫނުުއާންމުކުރެވުނުތުާުުުތްތަކުގެުކޮމެންޓްތައްުހިމަނައި،ުއެޓަރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހުގެުކޮމެންޓްއެގޮތުން،ުގުޅުންހުރިުފަރާު

ގައިުފޮނުވުނެވެ.ުއެޓަރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހުގެުކޮމެންޓާއިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުގެުލީގަލ2020ުުުްުމަސްދުވަހުގެުތެރޭގައި،ުމާރޗ6ުުުުު
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީުތަރިކަުރައްކައުތެރިުކުރުމުގެުގަވާއިދު(ުއަދR-37ުުުިު/2020ނުމަށްފަހުުގަވާއިދުުނަންބަރުުުއޮފީހުގެުކޮމެންޓްތައްުހިމެ

ުގައެވެ.1ުުުުޖޫނ2020ުުް)ދާރުލްއާސާރުުހިންގުމުގެުގަވާއިދު(ުއާންމުކުރެވުނR-38ުުީ/2020ގަވާއިދުުނަންބަރުު
ު

ުވަޒީރުންގެުމަޖިލީހަށްުހުށަހެޅުނުުކަރުދާސްު 6.8.2
ުުޑ2020ުުި 29ުުުުސެންބަރު 14:30ުުުުގެ ހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގެުލިސްޓުގައިުހިމެނުމުގުެުއަށްުދިވ15:00ުުުެން ހިރާއްޖޭގެު

ވަރކިންގުުުމަސައްކަތާުގުޅިގެންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުވަށައިގެންުބަފަރޒޯން/ކަލްޗަރަލްުޒޯނެއްުގާއިމުކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުކެބިނެޓުގައިުބޭއްވުނުު
ވެ.ުމިުވަރކިންގުސެޝަންގައިުމިުމަރުކަޒުގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުސްޓޭޓުްުބައްދަލުވުމުގައިުްޕރެޒެންޓޭޝަނެއްުދެވުނެުސެޝަންުު

އެސިސްޓަންޓުްު އަދިު ނަޒްލާު ޙައްވާު ޖެނެރަލްު ޑިރެކްޓަރު ޖަމީލް،ު މައުރޫފްު ކޯޑިނޭޓަރު ްޕރޮޖެކްޓްު ލޯކަލްު ޠާރިޤް،ު މުޙައްމަދުު މިނިސްޓަރު
ުުލޯކަލްުްޕރޮޖެކްޓްުކޯޑިނޭޓަރުމައުރޫފްުޖަމީލެވެ.ުުުޒަހާުއަޙްމަދެވެ.ުްޕރެޒެންޓޭޝަންުދެއްވީއާކިޓެކްޓް

ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުވަޒީރުންު

 ،ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙް (1
 ،ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުނައިބުުފައިޞަލްުނަސީމް (2
 އިބްރާހީމްުއަމީރު،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުފިނޭންސްު (3
 މުޙައްމަދުުއަސްލަމް،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުނޭޝަނަލްުްޕލޭނިންގ،ުހައުސިންގުއެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗުަރ (4
 ޙަސަން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުހަޔަރުއެޑިޔުކޭޝަންުުޑޮކްޓަރުއިބްރާހީމް (5
 މުޙައްމަދުުމަލީޙްުޖަމާލް،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުކޮމިއުނިކޭޝަން،ުސައިންސްުއެންޑްުޓެކްނޯލޮޖީު (6
 ޑޮކްޓަރުޢާއިޝަތުުޢަލީ،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުއެޑިޔުކޭޝަންު (7
 ވިއޭޝަންުޢާއިޝަތުުނަހުލާ،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުޓްރާންސްޯޕޓްުއެންޑްުސިވިލްއޭ (8
 އުމޫން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުޔުމްނާުމަ (9

 އަލްއުސްތާޛުުފައްޔާޟްުއިސްމާޢީލް،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓް (10
 ޒަހާުވަޙީދު،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުފިޝަރީޒް،ުމެރިންުރިސޯސަސްުއެންޑްުއެގްރިކަލްޗަުރ (11
 އެފެއާޒްުރުއޮފްުއިސްލާމިކްުޑޮކްޓަރުއަޙްމަދުުޒާހިރު،ުމިނިސްޓަު (12
 ޑޮކްޓަރުޙުސައިންުރަޝީދުުޙަސަން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓް (13
 ޢާއިޝަތުުމުޙައްމަދުދީދީ،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުޖެންޑަރ،ުފެމިލީުއެންޑްުސޯޝަލްުސަރވިސަސްު (14
 މަޢުޞޫމް،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުޓޫރިޒަމްުهللاުޑރ.ުޢަބްދު (15
 އަޙްމަދުުނަސީމް،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުހެލްތްު (16
 އެޑްވައިޒަރުޓުުދަުްޕރެޒިޑެންޓްުުު،މުޙައްމަދުުޝިހާބު (17
ުސްެޕޝަލްުއެޑްވައިޒަރުއޮންުސޯޝަލްުޮޕލިސީުުު،ޑޮކްޓަރުމުސްޠަފާުލުޠުފީ (18

https://www.presidencymaldives.gov.mv/PO/Raees/12
https://www.presidencymaldives.gov.mv/PO/NaibuRaees/13
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ުނިންމުންތައްު

 ކެބިނެޓްގެުމެޖޯރިޓީއިންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގައިުބަފަރޒޯނެއް/ކަލްޗަރަލްުޒޯނެއްުކަނޑައެޅުމަށްުތާއިދުކުރައްވާކަމަށްު .1
 ުްޕލޭނިންގުމިނިސްޓްރީުއާއިުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލާއިުގުޅިގެންުމަސައްކަތްުކުރުންުމަސައްކަތްކުރާއިރުުބަފަރޒޯނުގެ .2
ބަފަރުޒޯނުގެުހިމެނޭުސަރަޙައްދުގައިުދިރިއުޅޭުފަރާތްތަކާއިުނުވަތަުގުޅުންުހުރިުފަރާތްތަކާއިުއެކުުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތައުްު .3

ުބާއްވައިގެންުކުރިއަށްގެންދިއުންު.

ު

ންުނަމާދުުކުރަންުފެށުމަށްުހުޅުވާލުމުގެުކުރިންުމިސްކިތާއިުމިސްކިތުގެުހަރިއްމަތެރޭގައުިުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުއަލު 6.8.3
ުކުރެވިގެންދިޔަުމަސައްކަތްު

ުތައް ުފަށަން ުއެހީގައި ުއިންޑިޔާގެ ުމަޝްރޫޢެއް ުއާބާތުރަފިލުވުމުގެ ުމިސްކިތުގެ ުބަންދުކުރެވުނީ ުވަގުތީގޮތުން ުމިސްކިތް ުހުކުރު ޔާރުވަމުނުްުމާލޭ
ުުރެއްގައެވެ.ުމިސްކިތްުބަންދުކޮށްފައިުހުރިުމުއްދަތުގައިުއިންޑިޔާގެުއާސާރުތަކާއިބެހޭުއިދާރާ،ުއާކިއޮލޮޖިކަލްުސަރވޭުއޮފްުއިންޑިޔާުދިޔަުދުވަސްވަ

ޔާރީތައުްުމަޝްރޫޢަށްުވާންޖެހޭުތައްުު)އޭއެސްއައި(ުގެުތަޖުރިބާކާރުންގެުޓީމެއްުރާއްޖެއަށްުޒިޔާރަތްކޮށް،ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުއާބާތުރަފިލުވުމުގެު
މިުމަޝްރޫޢަށުްުފަށާފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުން،ުމިސްކިތުގެުލަކުޑިއާއިުހިރިގަލުގެުބައިތަކާއިުބެހޭގޮތުންުވަކިންުހަދަންޖެހޭުސަރވޭތައްުހަދާފައިވެއެވެ.ުު

ބަލިމަޑުކަމުގެުސަބަބުނ19ުުުްުވިޑްތްުކުރިޔަށްުދަނިކޮށްުކޮކުރަންޖެހޭުކިތާބީުއެކިއެކިުމަސައްކަތުގެުބޮޑުބައިުމިހާރުުވަނީުނިމިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަ
ުކުރިއެވެު.ރައްކާތެރިކަމުގެުފިޔަވަޅެއްގެުގޮތުންުމަސައްކަތްުވަނީުފަސްު

ު
ކޮވިޑ2019ުުްު ވަނިކޮށް،ު ބަންދުކުރުރެވިފައިު މިސްކިތްު މަސައްކަތަށްު މަރާމާތުގެު ތެރޭގައިު މަހުގެު ސެްޕޓެންބަރުު 19ުުވަނައަހަރުގެު
ޖުލައިުމަހުުމާލޭސަރަހައްދުގެުމިސްކިތްތަކުގައިުުއަލުނ2020ުުުްުުއަޅާފައިވާުފިޔަވަޅުތަކަށްުލުއިުދިނުމާއެކުުުުގުޅިގެންުފުރަބަންދުގައިުބަލިމަޑުކަމާ

2020ުުޖޫނ3ުުުްުނަމާދުކުރެވޭގޮތަށްުސަރުކާރުންުނިންމެވުމުން،ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުއަލުންުހުޅުވުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުދެނެގަތުމަށުްު
ުއެުރިޯޕޓްގެމައްޗަކަށްުބިނާކޮށްުރިޯޕޓްގައިުފާހަގަކުރެވިފައިވާުމަސައްކަތްުުވަނީުކުރެވިފައިވެު.ުކުރިއެވެ.ޯޕޓެއްުތައްޔާރުުގައިުއެސެސްމަންޓްުރި

ުުކުރިއެވެު.ުުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުބަންދުުކުރުމަށްފަހު،ުމިސްކިތަށްުއޭރުުދިމާވިުކަތުރުފަނީގެުމައްސަލަުނައްތާލުމަށްޓަކަުމަސައްކަތްު

ސްކިތްުބަންދުކުރުމަށްފަހުުކަތުރުފަނިުނައްތާލުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވިގެންދިޔައެވެ.ުމީގެއިތުރުންުމިސްކިތުގައިުކުރަންހުރިުގިނުަުއެގޮތުން،ުމި
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އްގޮތަށުްުރާތްތަކުގެުއިރުޝާދާއިުއެގެުޙާލަތަށްުރިޢާޔަތްކޮށް،ުކަމާބެހޭުފ19ުަހަމައެއާއެކުުމިހާރުުކުރިމަތިވެފައިވާުކޮވިޑްުުުކުރިއެވެު.މަރާމާތުތައްވެސުްު
ފާ އަޅާުގިބްލަު ލައިންތައްު ކުރަންުސަފުތަކުގެު ބަދަލުކޮށް،ުނަމާދުު ނަގައިުފްލޯރިންގުއަށްު ކާެޕޓްު އޮތްު ކުރިންުއަޅާފައިު ހަގުަުމިސްކިތުގައިު

ުު މަސައްކަތްވެސް ުުުުކުރިއެވެު.ކުރުމުގެު އޮފް މިނިސްޓްރީު ކޮށްފައިވަނީު މަސައްކަތްު އެޅުމުގެު މިފްލޯރިންގު އެފެއާޒާއިު މަރުކަޒާއުިުއިސްލާމިކްު
ސާފުކޮށް ހުރިތަންު ހަދާފައިވާުއިސްކުރުބަރިު މީގެއިތުރުން،ުމިސްކިތުގައިުވުޟޫކުރުމަށްު ފެނުްުުުު،ގުޅިގެންނެވެ.ު ލީކުވާުއިސްކުރުތަކުންު ފެންު

ހައްލުކޮށް މައްސަލަު މަސަުުު،ލީކުވުމުގެު ހަރުކުރުމުގެު ހޭންޑްުސެނިޓައިޒަރު ކައިރީގައިު ުުއިސްކުރުބަރިު ުުއްކަތްވެސް ސިޓީ ންސިލުނުްުކައުމާލެު
ުކޮށްދެއްވިއެވެު.

 

ު
ުތަންތަނުގައިު ުހުރި ުހަރުކޮށްފައި ުކުރިން ުއެތަކެތި ުގެނެސް ުފަންކާތަކާއި،ުސައުންޑްުސިސްޓަމް ުމިސްކިތުގެ ުހުރި ުކައުންސިލުގައި ުުުމާލެުސިޓީ

ތާއި،ުުމިސްކިތުގެުފާޚާނާތައްުސާފުކޮށުްުމިސްކިތުގެުގޯތިތެރެުސާފުކުރުމުގެުމަސައްކަހަރުކޮށް،ުމިސްކިތުންުކަރަންޓުދާުމައްސަލަުހައްލުކުރުމާއި،ުު
އިހުރުިުފާހާނާގެުދޮރުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުުމާލެުސިޓީުކައުންސިލުންުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.ުމިުމަސައްކަތުގެުއިތުރަށްުގަބުރުސްތާނުގެުތެރޭގަ

ކޮށުމުގެުމަސައްކަތާއުިުުުއްއެގޮފިތަުުު،ގެއްލުންވެދާނެތީުުޒިޔާރަތަކަށ2ުުުްރިުޒިޔާރަތްތަކުގެުތެރެއިނުްުފުނަގަސްތަކުގެުގޮފިތަކުންުގަބުރުސްތާނުގައިުހު
 ގަބުރުސްތާނުުސާފުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކައުންސިލުންުކޮށްދެއްވިއެވެ.ުު

ު
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އްކަތްުކުރީުމިުމަރުކަޒުންނެވެ.ުއަދުިުމިސްކިތުގެުއުތުރުފަރާތާއިުދެކުނުފަރާތުގެުގޭޓުގައިުހަރުކޮށްފައިުހުރިުބޮކިުބަދަލުކުރުމުގެުމަސަ
ވަނަުމަރުކަޒުންުވަނީުނިންމާފައެވެ.ުމީގެުއިތުރުނ25ުުުްުތްުހިޔާކުރަންުޖަހާފައިހުރިުޓިނުތަކުގައިުދަވާދުލުމުގެުމަސައްކަތްުސެްޕޓެމްބަރުުމިސްކި

ުުުކުރިއެވެ.މިސްކިތުގެުދާލަުފިލާުމަރާމާތުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކެއްވެސްު

ުުދިޔަުހިއްކުންވަޅ4ުުހުކުރުުމިސްކިތުގެުމުންނާރުުސާފުކޮށްުއުވަލުމާއިުމާލޭު 6.8.4
ވަނަުދުވަހ29ުުުުުސެްޕޓެމްބަރ2020ުުުުމާލޭުހުކުރުމިސްކިތުގެުމުންނާރުުސާފުކޮށްުމުންނާރުގައިުއުވައާއިުދަވާދުުލުމުގެުމަސައްކަތުްު

ުުމިުމަރުކަޒުންނެވެ.ުއަދިުމިސްކިތުގެުހަރިއްމަުތެރޭގައިުުކުރެވިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތަށްުބޭނުންވާުއުވައާއިުދަވާދުުފޯރުކޮށްދިނީ ވަޅ4ުުުުުުހުރި
މިުމަސައްކަތަކީުމިުމަރުކަޒާއިުސްޓެލްކޯއާއިުދެމެދުުވެވިފައިވުާުުުކުރިއެވެ.ވަނަުދުވަހ28ުުުުުސެްޕޓެމްބަރ2020ުުުދިޔަުހިއްކުމުގެުމަސައްކަތްުު

މަ ކަނޑައަޅާފައިވާު ކުރުމަށްު ސްޓެލްކޯއިންު ދަށުންު މަސައްކަތެކެުފަހުމުނާމާގެު ކޮށްދެއްވިު ކުންފުނިންު އެު މަސައްކަތުްުސައްކަތަށްވާތީު މިު ވެ.ު
ުފަށްޓަވައިދެއްވީުސްޓެލްކޯގެުމެނޭޖިންގްުޑިރެކްޓަރުއެވެު.

2020ުުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގައިުއޭރުުކުރަންހުރިުމުހިއްމުުބައެއްުމަރާމާތުުތަކަށްފަހުުވަގުތީގޮތުންުއާންމުންނަށްުބޭނުންކުރެވޭނޭހެނުްު
ުކުރ1ުުުޓޯބަރުުއޮކް ުއަލުންުނަމާދު ުހުކުރުމިސްކިތް ުދުވަހު ުކޮވިޑުްުވަނަ ުހުޅުވާލެވުނީ ުބަދަލުވ19ެމަށް ުޙާލަތަކަށް ުއާންމު ުމިހާލަތު ދަތުރުފަތުރާއި،ުު،ގެ

ުމަސައްކަތަށްުފަހިުމާހައުލެއްުޤާއިމުުވުމުން،ުއިންޑިޔާގެުއެހީގައިުކުރިޔަށްުގެންދެވޭުމަޝްރޫޢުުއަލުންުފެށުމާއިުހަމަޔަށެވެު.
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ު
ު

ު

ުކޮރަލްސްޓޯންުމޮސްކްުވެްބސައިޓްުއާންމުކުރުން 6.8.5
ވަނުީުވިލާ ވެބްސައިޓެއްު ބެހޭގޮތުންު މިސްކިތްތަކާު ހިރިގަލުު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ޖަމީލާއެކުު މައުރޫފްު އަލްފާޟިލްު އިއްތިހާދާު ތުގެު

 www.coralstonemosques.comއާންމުކުރެވިފައެވެ.ުމިުވެބްސައިޓްގެުއެޑްރެހަކީ:ު
 
 
 
 
 
 
 

 
ު
ު
 

ުމުުގަނޑުވަރުުއާާބތުރަފިލުވުމާއިުކަނދުވަލުުމިސްކިތުގެުވެވުުސާފުކުރުންތީހއ.އު 6.8.6
2020ުުުު އުވަލުމުގެުމަސައްކަތް ފެބްރުއަރީުމަހުުހއ.އުތީމުުގަނޑުވަރުގައިު މީގެުއިތުރުންުގަނޑުވަރުގުެުުުކުރިއެވެ.ވަނަުއަހަރުގެު

ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުމިުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވަނީުބޮޑުތަކުރުފާނުގުެުވެލިުުުުކައިރީގައިވާުުބޭރާއިުގަނޑުވަރުގެުއެތެރޭގެުއުނދޯލިުދާންކޮޅުތަކުގެ
ތައްޔާރު ދުވަހަށްު ގައުމީު އިތުރުންު މީގެު މުވައްޒަފުންނެވެ.ު މަރުކަޒުގެު ގޮތުންވެސްހަނދާނީު ކަނދުވަލުުުވުމުގެު ގަނޑުވަރުގައްޔާއިު އުތީމުު ު

ފުކޮށްފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތްުކުރެއްވީުހއ.އުތީމުުބޮޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނުީުސާވަނީުމިސްކިތުގައިުއުވަލައިުކަނދުވަލުުމިސްކިތުގެުވެވުުވެސުްު
 މަރުކަޒުގެުމުވައްޒަފުންނެވެު.

ު

http://www.coralstonemosques.com/
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ުތައްޔާރުުކުރުންމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޕޯޓްުފޯލިއޯުއެއްު 6.8.7
ތްުކުރެވުނީުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުޑިސެމްބަރުުމަހުގުެުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޯޕޓްުފޯލިއޯއެއްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަ

ުގެންދެވު ުކުރިޔަށް ުޙަވާލުކޮށްގެން ުބަޔަކާއި ުބިޑްކޮމިޓީންުނިންމުމުން ުއިޢުލާންކޮށްގެން ުމަސައްކަތަކީ ުމި ުމިމަސައްކަތުްުތެރޭގައެވެ. ުމަސައްކަތެކެވެ. ނު
ުު ުުކުރުމަށްުއެގްރިމެންޓްގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުުމުއްދަތުގެުތެރޭގައި 15،900:00ުުމަސައްކަތްުވަނީުނިމިފައެވެ.ުއަދިުމިުމަސައްކަތުގެުއަގަކީ

ު)ފަނަރަހާސްުނުވަސަތޭކަުރުފިޔާ(ުއެވެ.ުުު
 

ުކުރަންޖެހޭުކޮމިއުނިކޭޝަންުސްޓްރެޓެޖީުތައްޔާރުުކުރުންސަޤާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުތައްޔާރުު 6.8.8
ކުރުމަޓަކައިުަޕބްލިސިޓީުބިއުރޯއާއިުމިމަރުކަޒާއުިުުުކޮމިއުނިކޭޝަންުސްޓްރެޓެޖީުތައްޔާރުުސަޤާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނުގެުދަށުންުތައްޔާރުުކުރަންޖެހުޭު

ުރުފިޔާއަށްުމިމަސައްކަތްުކުރުމަށެވެު.127200:00ުުދެމެދުުއެގްރިމެންޓްުކުރެވިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރެވުނީު
ު

ުހެރިޓޭޖްުޤާނޫނުުއިނގިރޭސިުަބހަށްުތަރުޖަމާުކުރުން 6.8.9
ުއިނގިރޭސިުބަހަށްުތަރުޖަމާުކުރުމަޓަކައިުޢާއިޝަތުުޙަސަނާއިުމިމަރުކަޒާއިުދެމެދުުއެގްރިމެންޓްުކުރެވިފައެވެ.ުމިުމަސައްކަތުްުހެރިޓޭޖްުޤާނޫނު
ުއަށްުމިމަސައްކަތްުކުރުމަށެވުެ.ރުފިޔ15210:00ުާޙަވާލުކުރެވުނީު

ު
ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުފޮތްުއިނގިރޭސިުަބހަށްުތަރުޖަމާުކުރުން 6.8.10

ތްުފޮތްުއިނގިރޭސިުބަހަށްުތަރުޖަމާުކުރުމަޓަކައިުމަރިޔަމްުއިޝާުއަޒީޒާއިުމިމަރުކަޒާއިުދެމެދުުއެގްރިމެންޓްުކުރެވިފައެވެ.ުުކަޅުވަކަރުުމިސްކިުު
ުރުފިޔާއަށްުމިމަސައްކަތްުކުރުމަށެވެު.24750:00ުުމިުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރެވުނީު

ު
ުއާސާރުުވަގުތީގޮތުންުަބންދުކުރުންޤައުމީުދާރުލްއާސާރު،ުއުތީމުުގަނޑުވަރު،ުހުވަދޫުސަރަހައްދީުދާރުލް 6.8.11

ުު )ކޮވިޑް ދާރުލްއާސާރާއި،ުހއ.އުތީމުުގަނޑުވަރާއި،ުހުވަދޫުސަރަހައްދީުދާރުލްއ19ާުު–ކޮރޯނާުވައިރަސްު ގުޅިގެންުޤައުމީު ސާރުގުެު(ުއާއިު
މުކޮށްުއެންގުމަށްޓަކައިުއިޢުލާނެއުްުވަނީުއާނ9ުުްވަނަުދުވަހުންުފެށިގެންުމެދުކަނޑާލުމަށްުނިންމާުމާރިޗ9ުުުުުމާރިޗ2020ުުުުުޚިދުމަތްުވަގުތީގޮތުނުްު
ުު ޝާއިޢު މިހާރުުުުުކުރިއެވެ.ގެޒެޓްގައިު ގޮތުންނެވެ.ު ފިޔަވަޅެއްގެު ރައްކާތެރިު ކުރައްވާފައިވަނީު މިގޮތައްު މިކަންު ގޮތުން،ު އިޢުލާނުގައިވާު މިު

ުމިއުޒިއަމްތައްުހުޅުވާލުމުގެުތައްޔާރީތައްުދަނީުކުރެވެމުންނެވެު.
ު

ުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުުުމަރުކަޒުގެުސަރވަރުއަޕްގްރޭޑްު 6.8.12
2003ުުުުުވާރުއަކީުވަރަށްުކުރީގެުު)ޤައުމީުމަރުކަޒުގައިުމިހާރުުބޭނުންކުރާުސަރ ވަނަުއެޑިޟަން(ުއެއްޗަކަށްވުމުންުސަރވަރގައ2008ުުުުިުއަދި

ބޭނުންުުކޮށްގެންުކުރަންޖެހުޭުއައުުތަކެތިުއިންސްޓޯލްކޮށްުމައުލޫމާތުުރައްކާުކުރުމަށްުފަހުގެުޓެކްނޮލޮޖުީުުުު،މިހާރުުހުރިުބައެއްުތަކެތިުބަދަލުކޮށްު
ުރުފިޔާއަށްުމިުމަރުކަޒުންުކުރުވިުމަސައްކަތެކެވެ.253310.32ުުުއިވެއެވެ.ުމިުމަސައްކަތަކީުކަންކަންުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުުކުރެވިފަު

ު
ގެންުުނިންމެވުމުންުގޭގައިުތިެބުުބަންދުކުރަންުުގެުަބލިމަޑުކަންުރާއްޖޭގައިުފެތުރެންފެށުމާުގުޅިގެންުއޮފީސްތައ19ްކޮވިޑް 6.8.13

ުމަސައްކަތްުކުރާނެގޮތްުރޭވުން
އެުބަލިުފެތުރުންުކުޑަކުރުމަށްޓަކައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއެޅުއްވުިު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިުފެތުރެމުންދާތ19ުުުީ-ދާުކޮވިޑްުދުނިޔޭގައިުމިހާރުުފެތުރެމުން

ވަނަުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުބަންދުުކުރައްވަނ26ުުުްުގެނުްުވަނަުދުވަހުންުފެށ19ުުިމާރިޗ2020ުުުުު ޚާއްޞަުފިޔަވަޅެއްގެުގޮތުންުސަރުކާރުުއޮފީސްތައުްު
ުު ދެންނެވުމުންުއެންގެވުމާުގުޅިގެންުމަރުކަޒުގެުމުވައްޒަފުންުގޭގައ7/2020ުުުިުނިންމަވައި،ުއެކަންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުގެުނަންބަރު
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ނިން މަސައްކަތްތަކެއްު ކުރައްވާނެު މަސަތިއްބަވައިގެންު މުވައްޒަފުންނާއިު އެު ުުމަވާު ޙަވާލު ޙަވާލުުުުުކުރިއެވެ.އްކަތްތަކެއްު މަސައްކަތްތައްު މިު
ގަުއެވެ.ުުކޮށްފައިވަނީުމަރުކަޒުގެުޑިރެކްޓަރުުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުކޮންމެުސެކްޝަނެއްގެުމުވައްޒަފުންނާއިުވަކިންުބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުު

ުތިު ުގޭގައި ުބަންދުތެރޭގައި ުމަސައްކަތްމުވައްޒަފުން ުކުރައްވާނެ ުކުރެވިގެންނެވެ.ުުއްބަވައި ުތާވަލް ުކަނޑައެޅި ުމަސައްކަތް ުކުރައްވާނެ ުުކޮންމެހަފްތާއަކަށް
ުު ބަންދުކުރުމަށްުނިންމެވުމާުގުޅިގެންުމަރުކަޒުގެުމުވައްޒަފުންުގޭގައިުތިއްބަވައިގެންުކުރައްވާނެުމަސައްކަތަށުްު ސަރުކާރުުއޮފީސްތައް

ުއެގޮތުންުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.ުރިއެވެ.ކުރަށްުގިނަުމަސައްކަތްތަކެއުްުތައްޔާރުވުމުގެުގޮތުންުވަ
ސިސްޓަމަށުްު • އޮފީސްު ބޭނުންކޮށްގެންު ޑެސްކްޓޮްޕު ރިމޯޓްު ގޫގުލްު ހަމަޖައްސާު ގޮތްު ކުރެވޭނެު ތިބެގެންު ގޭގަު އޮފީހުގެމަސައްކަތްު

 ގެންދެވޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުންު.އެކްސެސްވެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށުްު
 ްޕުހަދައި،ުއޮންލައިންުބައްދަލުވުންތައްުބޭއްވޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ޒޫމްުސެޓްއަ •
 ލެްޕޓޮްޕުނެތްުމުވައްޒަފުންނާއިުލެްޕޓޮްޕުޙަވާލުކޮށްފައިުވަނީުގޭގައިުމަސައްކަތްުކުރެވޭުގޮތަށްުސެޓަްޕުހެދުމަށްފަހުު. •
 ވަނީުހެދިފައެވެ.ުމިުއުޞޫލުތަކަކީ:ުުުގެންުމަސައްކަތްުކުރާނެުގޮތުގެުއުޞޫލުތަކެއްވެސްމުވައްޒަފުންުގޭގައިުތިބެ •

 ގޮތްުުުއެންޓްރީގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގެންދިއުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާ -
 ހިފައިވާުގޮތްު.ޖެސެކްޝަން/ޔުނިޓްުބައްދަލުންުކުރިޔަށްުގެންދިއުމަށްުހަމަ -
 ށްުގެންދިއުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތްު.ސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުބައްދަލުވުންުކުރިޔަު -
ުއުމިއްޔާުލިޔުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތުްުދުވަހުުޔަ -

ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގައިުކުރެވުނުުމުހިއްމުުކަންތައް 6.8.14
ދާރުލްއާސާރުގައިުހުރުިުބަލިމަޑުކަމުގެުތެރޭގައިުމުވައްޒަފުންުގޭގައިުތިބެގެންުމަސައްކަތްުކުރަންޖެހުމާގުޅިގެންުުޤައުމ19ުުުުީކޮވިޑްުު

ުުނައިއާސާރީތަކެތީގެުބައެއްުމައުލޫމާތުުހިމަ ުު،އެގޮތުންުުކުރިއެވެު.ގެންުއާސާރީުތަކެއްޗާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުޢާންމުުކުރުމަށްުލީފްލެޓްތައްުޑްރާފްޓް
ުތައްޔާރުކުރެވުނުުލީފްލެޓްތަކަކީު:

 އޮޑިުދޯނިފަހަރާުގުޅޭުކޮށާރުގެުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުރުންު)ދިވެހި(ުު •
 ގައްދޫުކުނާުލީފްލެޓްު)ދިވެހިު(އަދުިުު ދޫގދ.ުތިނަު •
 ލެޓްުތައްޔާރުުކުރުންު)ދިވެހިު(ފައިސާއާބެހޭުލީފްު •
 ލޮއިުކަންވާރާބެހޭުލީފްލެޓެއްުތައްޔާރުުކުރުންު)ދިވެހިު( •
 ރަސްރަސްކަލުންގެުކޮށާރުގެުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުރުންު)ދިވެހުި( •
 ތައްޔާރުުކުރުންު)ދިވެހިު(ޗައިނީޒްުފޮސެލިންުކަލެކްޝަންގެުލީފްލެޓްު •
 )ދިވެހުި(ުުރުންލިޔެލާޖެހިުކަލެކްޝަނާބެހޭުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުު •
 )ދިވެހުި(ުުމެރިންުކަލެކްޝަންގެުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުރުން •
 )ދިވެހުި(ުުްޕރީުއިސްލާމިކްުކަލެކްޝަންގެުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުރުން •
 )ދިވެހުި(ުުމުނިފޫހިުފިލިވުމުގެުކޮށާރުގެުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުރުން •
 )ދިވެހިު(ުކަނޑިުބަޑީގެުލީފްލެޓްުތައްޔާރުުކުރުން •

ު
ުސާރުގައިުހުރިުއާސާރީުތަކެއްޗާއިުގުޅޭގޮތުންުކުރެވުނުުމަސައްކަތްޤައުމީުދާރުލްއާ 6.8.15

 ފޮޓޯުއިންވެންޓްރީގައިުހުރިުހުރިހައިުއެއްޗަކަށްުފޮޓޯުހިމަނައިގެންުދިވެހިުބަހުންނާއިގިރޭސިުބަހުންުކެޕްޝަންުތައްޔާރުކުރުންު •
 ުހުށަހެޅުންުއުޒިއަމްުދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގެުގޮތުންުއެފްބީުގައިުލައިވްކޮށްުމަޢުލޫމާތުމި •
 އާސާރީުތަކެއްޗާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުޓުވީޓްކުރުންު •
 ދުތައްުތައްޔާރުކުރުނުް.ޝާުއާސާރީުތަކެތިުރައްކާތެރިކޮށްުބަލަހައްޓާނެުގޮތުގެުއިރު •
 ގަނޑުވަރުކޮށާރުުގެުމަޢުލޫމާތުއެއްކުރުންު.ުު،ކަނޑުފަޅުުކޮށާރު •
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 ލޮއިުމުށިުކަންވާރުުފޮޓޯުމަޢުލޫމާތުުއެއްކުރުންު. •
 ރީގައިުހުރިުފޮޓޯުބޭނުންކޮށްގެންުކެްޕޝަންުހެދުންު.ފޮޓޯުއިންވެންޓްު •
 ފޮޓޯުއިންވެންޓްރީގެުމައުލޫމާތުުދިވެހިބަހުންނާއިުއިގިރޭސިުބަހުންުތައްޔާރުކޮށްުފުރިހަމަކުރުންު. •
 ލެކްޝަނާުގުޅޭގޮތުންުލިބެންހުރިުހުރިހާުމަޢުލޫމާތެއްުއެއްކުރުން.މެރިންުކަުު •
 ލިބެންހުރިހުރިހާުމަޢުލޫމާތެއްުއެއްކުރުންު.ްޕރީުއިސްލާމިކްުކަލެކްޝަނާުގުޅޭގޮތުންުުު •
 ލިޔެލާޖެހިުކަލެކްޝަނާގުޅޭގޮތުންުލިބެންހުރިުހުރިހާުމަޢުލޫމާތެއްުއެއްކުރުންު.ު •
 މިއުޒިއަމްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުްޕލޭންުތައްޔާރުކުރުންު.ު •
ު

 ޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގެުއެތެރޭގައިުއަމަލުކުރާނެުއުސޫލުތައްުހެދުން 6.8.16
ގެުއެތެރޭގައިުއަމަލުކުރަންޖެހޭުއުސޫލުގައިުގައިޑުންުގައިޑުްުގުމުގެުޤަވާއިދުގެުދަށުންުމުވައްޒަފުންުތަނުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުހިންު •

 ކުރިއެވެު.ކުރުމުގައިުހިމަނަންުބޭނުންވާުބައިތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުފާހަގަކޮށްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްު
 ވެު.އިދާރީުގޮތުންުއަމަލުކުރަންޖެހޭުއުސޫލުުއެކުލަވާލެވުނެ •

ު

 މަސައްކަތްތައްޑިސްޕްލޭއާއިުގުޅޭގޮތުންުކުރެވުނުު 6.8.17
ުފުލޯުްޕލޭންުތައްޔާރުކުރުންު •
ުޑިސްްޕލޭއަށްުނެރޭުތަކެތީގެުމަޢުލޫމާތުުއެއްކުރުންު. •
ުޑިސްްޕލޭގައިުހުރިުބައެއްތަކެތިުބަދަލުކުރުންު. •
ުކަނޑިުބަޑިުބަހައްޓާުސްޓޭންޑްުތައްޔާރުކުރުންު. •
ުސުލްތާންުޗާރޓުުހެދުނުް. •
 ކުރުންު.ޑިސްްޕލޭުތައްޔާރު •

ު
ވަނަުއަހަރުުބައެއްތަކެތިުވަނީުއަލަށްުުނެރެފައެވެ.ުމ2020ުުިުމިމަސައްކަތްތަކުގެުއިތުރުން،ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގެުޑިސްްޕލޭއަށުްު

ުހިމަނާފައިވެއެވެ.ުުުއެއްޗެއ22ުްނެރެވުނުުތަކެތީގެުުފޮޓޯުއިންވެންޓްރީއެއްުވަނީުތައްޔާރުުކުރެވިފައެވެ.ުފޮޓޯުއިންވެންޓްރީގައުިު
ު

ުުއޮފިސަރުުކަނޑައެޅުންންފޮމޭޝަންއި 6.8.18
''މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުގެުޤާނޫނު''ުއަދިު"މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޤަވާއިދު''ގެުދަށުންުރައްޔިތުންނަށުްު

ފައިުހުންނަންޖެހެއެވެ.ުއިންފޮމޭޝަނުްުކަނޑައެޅިމައުލޫމާތުުދޫކުރުމުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއުފުލާނެުއިންފޮމޭޝަންުއޮފިސަރެއްުކޮންމެުއިދާރާއެއްގައުިު
ރާނެގޮތެއްގުެުއޮފިސަރގެުމަސްއޫލިއްޔަތެއްގެުގޮތުންުއޮފީހުގެުމައުލޫމާތުުބަލަހައްޓާނެގޮތާއި،ުމައުލޫމާތުުއަރުޝީފުުކުރާނެގޮތާއި،ުމައުލޫމާތުުދޫކު

ކުުއެކަށައަޅައި،ުއެުއުޞޫލުތަކަށްުއަމަލުކުރުމާއުިުޝްވަރާއާއެސިޔާސަތުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުމުރާޖަޢާުކޮމިޓީއާއިުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރގެުމަު
ުު،ުއުފުލުމާއިކުރުވުމުގެުރޫޙުުއާލާކުރުމާއިު"މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޤަވާއިދު''ގެުދަށުންުހޯދަންުއެދޭުމައުލޫމާތުުދޫކުރުމުގެުއިސްުޒިންމާ

އެހީތެރިވެދިނުމާއި ފަރާތްތަކަށްު އެދޭު ހޯދަންު ުމައުލޫމާތުު ޤަވާއަދި، އެު ޤަވާއިދުގުެުު ގުޅިގެންު ހުށަހެޅުންތަކާއިު ހުށަހެޅޭު ދަށުންު އިދުގެު
ުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުނިންމަންޖެހޭުނިންމުންތައްުނިންމުންުހިމެނެއެވެ.15ުުުއަދ14،13،12،11ުުި

އޮ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްު މަރުކަޒުގެު މިު މަސްޢޫލިއްޔަތުު އޮފިސަރުގެު އިންފޮމޭޝަންު މަރުކަޒުގެު މިު ފިސަރުުމިގޮތުން،ު
ުގައެވެ.16ުުުޖެނުއަރ2020ުުީފާޟިލާުފާތިމަތުުއުޘްރާުއާުޙަވާލުކޮށްފައިވަނީުއަލް
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ު
ުުގދ.ތިނަދޫުސަރަހައްދީުމިއުޒިއަމްއާއިުގުޅޭގޮތުންުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައްު 6.8.19

ވެސުްުބައެއްުމަސައްކަތްތިނަދޫުސަރަހައްދީުމިއުޒިއަމަކީުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގެުދަށުގައިުއޮންނަުތަނަކަށްވުމުންުއެތަނުގުެު
ުވޭތުވެދިޔަުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުއެގޮތުންުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.

ުގދ.ުތިނަދޫުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގެުމެއިންޓެއިނަސްުުރިޯޕޓްުތައްޔާރުކުރުންު. .1
2. ުު ޢިމާރާތުން ުުފެންލީކްވެގެންނާއި،ުއަދިުއިމާރާތަށްުގެއްލުންުލިބިގެތިނަދޫުސަރަހައްދީުދާރުލްއާސާރުގެު ފަހަރެއްގ3ުުުެުން

ުމަތިންުމަރާމާތުުކުރެވުނުު
އެކިފަރާތްތަކުނުްު .3 ތަންތަނަށްު ތަކެއްޗަށާއިު ގޯތިތެރޭގައިވާު އިމާރާތަށާއި،ު ދާރުލްއާސާރުގެު ސަރަހައްދީު ތިނަދޫު

 ކަތްުއިތުރަށްުހަރުދަނާކުރެވުނުު.އެތަނުގެުސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓުމުގެުމަސައް،ުގެއްލުންދެމުންދާތީ
 

 
ުގެުދަށުންުދާރުލްއާސާރަށްުޒިޔާރައްކުރިުފަރާތްތަކުގެުތަފްޞީލްުޚާއްޞަުހުއްދައިު 6.8.20

ު
ުގައުމީުދާރުލްއާސާރަށާއިުހއ.އުތީމުުގަނޑުވަރަށްުޓިކެޓްުގަނެގެންުވަދެފައިވާުފަރާތްތަކުގެުތަފްސީލުު 6.8.21
ުދާރުލްއާސާރަށްުޓިކެޓްުގަނެގެންުވަދެފައިވާުފަރާތްތަކުގެުތަފްޞީލުުޤައުމީު 6.8.22

ު

 

ުްމަލު
ުޖ
ވަުހ
ުދ

ެގެްނު 
ަގނ

ްޓު
ިޓެކ

ު

ުޒިޔާރާތްކުރިުުހިލޭު ުދުވަސްު

ިެސްމު
ޑ ަބުރު

ު ު ު
05

ު
ު

ަދްށު
ްނު

ަހުރ
ައ

ުު
ުު

(
ެިހު/
ިދވ

ު
ޭީސު(

ިބދ
ުު
ުު

 

65ު
ތިުު
ުަމ
ުރްނ

ައަހ
ްނު(
ވެީހ
)ިދ

ު

ުސްކޫލްު ުރަސްމީު

ޞީްލު
ަތްފ

ު

ުރަސްމީު
ުުޒިޔާރާތްކުރި/ސްކޫލްު

ުނަންު

  

ު

ުރްނު
ީޓަޗ

ުރްނު 
ރިަވ

ަދ
ު

ދަުދު
ަޢ

ު

ު
11
64 

އިމާދުއްދީނުްު  -  10 324 24 0 70 806
 ސްކޫލްު

1ު ޖަނަވަރީު

 
17
03 

ުއަރަބިއްޔާުސްކޫލްު  -  40 757 80 0 0 826
މުހިޔިއްދީނުުު

ކަލާފާނުުު ސްކޫލްު
 ސްކޫލްު

ހައުިު ބިލަބޮންގު
އިންޓަރނޭޝަނަލުްު

 ސްކޫލްު

2ު ފެބްރުއަރީު

 
19
6 

3ު މާރިޗުު   -  0 0 0 0 0 196

 
30
63 

182
8 

 ޖުމްލަ   -  50 1081 364 0 70
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ުޖުމްލަުުކެޓެގަރީުުމަސްު
ުހީނުްުދިވެު
ުންުމަތިު(16ު)

ުދިވެހީނުްު
ުއަހަރުންުދަށްު(16ު)

ުބޭރުުމީހުންު
ުންުމަތިު(16ު)

ުބޭރުުމީހުންު
ުއަހަރުންުދަށްު(16ު)

 806 40 646 38 82ު 2020 ނަވަރީޖަ
 1131 34 788 30 79ު 2020ފެބްރުއަރީ

 200 5 160 17 18ު 2020މާރިޗު
 1927 79 1549 85 179ުޖުމްލަު

175ުުއެވްރޭޖްު

ު
ުގަނޑުވަރަށްުޓިކެޓްުގަނެގެންުވަދެފައިވާުފަރާތްތައްުުހއ.އުތީމު 6.8.23

ްސު
ަމ

 

ުޑު(
)ޮބ
ެވިހ
ިދ

 

ަޑު(
)ުކ
ެވިހ
ިދ

ުޑު( 
)ޮބ
ީސ
ިބޭދ

 

ަޑު(
)ުކ
ީސ
ިބޭދ

 

5ުު
ަދްށު
ުރްނ

ައަހ
 

ުު
ޞަުު

ާޚްއ
(

ްނު
ަތުކ

ްލު
ްސޫކ ަދު(
ުހްއ

 

ުުު
ުށްނު

ުަދ
ިއެގ

ްއަދ
ުުހ
ަސ
ާޚްއ

ު

ަދުދު
ުައ
ްމަލ

ުުޖ
ްނެގ

ާމުނ
ެމެހ

 

ުރ20
 

ުރ10
 

10
0

ުރ
 

ުރ20
 

 657 - - 55 14 58 117 413 2020ުޖެނުއަރީު
ުފެބްރުއަރީު
2020 

141 14 54 -8 6 - - 223 

 127 - - 2 1 15 16 93 2020ުމާރިޗްު
ު602ު265ު1ުު62ުުު930ު

 1937 ު- ު- 125 23 128 412 1249 ޖުމްލަު
 

ު

ުފަހުމުނާމާު 6.9
ުުހުކުރުުމިސްކިތްުޕްރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތަށްުޭބނުންވާުުތަކެތިުގުދަންުކުރުމަށްުކ.ތިލަފުށިންުނަންަބ 6.9.1 S6-TP03ުރު

ުިބންުޙަވާލުކުރުމުގެުފަހުމުނާމާު
ުު ތަކެތި ްޕރޮޖެކްޓްުމަސައްކަތަށްުގެންނަު ުުުުބެހެއްޓުމަށްުގުދަނެއްުހެދުމަށްޓަކައިުހުކުރުުމިސްކިތްު -S6ކ.ތިލަފުށީގެުބިމުގެުނަންބަރު

TP03ުުާލެުއިންޑަސްޓްރިއަލްުޒޯންުލިމިޓެޑާއިުދެމެދުުުގްރޭޓަރުމާުުޙަވާލުކުރުމާބެހޭުފަހުމުނާމާގައިުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒ
މިުފަހުމުނާމާގުެުުުދުވަހުއެވެ.ުުމިބިމަކީުކުލިުނުނަގާުގޮތަށްުޙަވާލުކުރިުބިމެކެވެު.ވަނ25ުުުުަޖޫނ2020ުުުުްއެއްގައިުސޮއިުކުރެވުނީުު ފަހުމުނާމާ
ުއަހަރުުދުވަހެވެު.1ުމުއްދަތަކީު

ު
ުޑިވެލޮްޕ ުހުޅުމާލެ ުޒޯން ުއިންޑަސްޓްރިއަލް ުމާލެ ުއިންޑަސްޓްރިއަލުްުގްރޭޓަރ ުމާލެ ުގްރޭޓާރ ުގުޅިގެން ުއެއްކޮށްލުމާއި ުކޯަޕރޭޝަންއާއި މަންޓް

އިވާުއެއްބަސްވުންުހުޅުމާލެުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޯަޕޜޭޝަންއާއިުދެމެދުުވެވޭުއެއްބަސްވުމަކަށްުބަދަލުުކުރުމަށްޓަކައިުހުޅުމާލުެުޒޯނާއިުދެމެދުުވެވިފަ
ުވަނަުދުވަހުުއަލުންުވަނީުސޮއިުކުރެވިފައެވެު.12ުުއޮކްޓޯބަރ2020ުުުބަސްވުމެއްގައިުޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއިުުމިުމަރުކަޒާުދެމެދުުއެއް
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ު
ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ފޮރުުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުް ސްޓޭޓްު އޮފްު މިނިސްޓަރު
ުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު

ުހައުސިންގުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޯަޕރޭޝަންުލިމިޓެޑްުުރެކްޓުަރމެނޭޖިންގުޑިުސުހައިލްުއަހްމަދ2ުުު

ު
ު

6.9.2 ުު ގެންދިއުގެުހިރިގަލު ކުރިޔަށްު ކަންކަންު މަޝްރޫޢުގެު ހިމެނުމުގެު ތަރިކައިގައިު ދުނިޔޭގެު ޔުނެސްކޯގެު މިސްކިތްތައްު
ުފަހުމުނާމާު

ކައިގައިުހިމެނުމުގެުމަޝްރޫޢުގެުކަންކަނުްުވަރލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑާުގުޅިގެންުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުޔުނެސްކޯގެުދުނިޔޭގެުތަރި
ުު ުުކުރިޔަށް ފަހުމުނާމާުއެއްގައިުސޮއިުކުރެވުނީ 2020ުުުުގެންދިއުމަށްޓަކައިު ފަހުމުނާމާގައިުސޮއ15ުުުިުޖުލައި ދުވަހުއެވެ.ުމިު ވަނަު

އަހަރ1ުުުުުގެުމުއްދަތަކީުުކުރެއްވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިފަހުމުނާމާު
 ދުވަހެވެު.

ުުުސޮއިުކުރިުފަރާތް:

ު
ު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

މިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

ުމިނިސްޓަރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

އެންޑްުުކްރިސްޓޮފަރުޖޭނަޮޕލޮސ2ުުް ފިއިނޭންޝިއަލްު ޗީފްު
ުވްުއޮފިސަުރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިު

ުވަރލްޑްުމޮނިއުމަންޓްސްުފަންޑްު
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ުރާއްޖޭަގއިުބޭްއވުނުުޖަލްސާ/ުސެމިނަރ/ުވަރކްޝޮޕްު 6.10
ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުހުޅުވުމުގެުރަސްމިއްޔާތުު 6.10.1

ުުވަނަުދުވަހ17ުުުުސެްޕޓެމްބަރ2020ުުުުމިސްކިތްުހުޅުވުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުއޮތީުު،ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވާުބެހެއްޓުމަށްފަހު
ވެރިުކޮށްދެއްވީުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިއްޒަތްތެރިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހިމުްުގައެވެ.ުމިުރަސްމިއްޔާތުުޝަރަފ10:00ުުުހެނދުނުުު

 ންނެވިއެވެު.ކެބިނެޓްުވަޒީރުންުބައިވެރިވެވަޑައިގެުއަދިުު،މުޙައްމަދުުޞާލިޙެވެ.ުމިުރަސްމިއްޔާތުގައިުުދައުލަތުގެުއިއްޒަތްތެރިންނާއިުއިސްވެރިން
އިުބެހެއްޓުމަށްުހިންގުނުުމަޝްރޫޢާގުޅޭުތަޢާރަފެއްުދެއްވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޯުއާޓްސް،ުުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަލުންުރާވަ

ފާޟިލުްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤެވެ.ުއަދިުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުވުޒާރާގެުރިސަރޗްުއެނަލިސްޓްުއަލް
ުު މިސްކިތުގެ ކަޅުވަކަރުު އަލާު ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.އަޙުމަދުު ޢިއްޒަތްތެރުިު ތާރީޚާބެހޭގޮތުންު ރާއްޖޭގެު ޝަރަފުވެރިމެހްމާނުު މިރަސްމިއްޔާތުގެު

އަލް ވަޒީރުު ވުޒާރާގެު ދެއްކެވީު ވާހަކަފުޅުު ގޮތުންު ދެންނެވުމުގެު ދެއްކެވިއެވެ.ުޝުކުރުު ވާހަކަފުޅުު ފާޟިލާުޔުމްނުާުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސްު
ުމައުމޫނެވެ.

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

ޑައިގެންނެވުިުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުރާވައިުބެހެއްޓުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުދިޔަުގޮތުގެުކުރުުވީޑިއޯއެއްވެސްުމިުރަސްމިއްޔާތުގައިުުބައިވެރިވެުވަ
 ބޭފުޅުންނަށްުދާއްކާލާފައިވެއެވެު.

 

ުއަތޮޅުތެރެއަށްުކުރެވުނުުދަތުރުތައްު 6.11
ކުރުމަށްުރާވާފައިވާުދަތުރުތައްުވަނީުފަސްކުރެވިފައެވެ.ުމީގުެުމިުއަހަރުުތެރޭގައިުއަތޮޅުތަކަށްުުބަލިމަޑުކަމުގެުސަބަބުންުުގ19ުުުެކޯވިޑް

 ތެރޭގައިުލ.އަތޮޅު،ުކ.ކާށިދޫ،ުބ.ކެންދޫ،ުހއ.ކެލާ،ުހއ.މަތީރަށް،ުބ.ކުޑަރިކިލުުހިމެނެއެވެ.ުު
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ުބައްދަލުވުންތައްު 6.12
ުވަނަުަބއްދަލުވުންުފަންޑްުޯބޑުގެުއެއްހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްު 6.12.1

 
އަށ12:30ުުުްުއިނ11:30ުުުްުވަނަުދުވަހުގ16ުުުެުޖަނަވަރ2020ުުުީުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުފުރަތަމަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނުީު

ުވުޒާރާގެުވަޒީރުުުގާފަތާއިުތަރިކައިގެޤައުމީުމަރުކަޒުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވީުފަންނާއިުސަ
ުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެުވަނީުއެވެ.

ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންު #
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުފްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުއޮުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަސްއަދުުރިޝ4ުުާ

ުސްލާމިކްުއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުުهللاުޢަބްދ5ުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުުޖެނެރަލްުުޑިރެކްޓުަރުުމުޙައްމަދުުޒާހިރ6ުުު

ުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީުުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުނަޞީރ7ުުު

ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރަޕބްލިކްުުަޕބްލިކްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުސިވ8ުުާު

ުއެޑިޔުކޭޝަނުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުުސީނިއަރުކޮމްްޕލަޔަންސްުއޮފިސަުރުޢަލީުވަޙީދުުއުސްމާނ9ުުްު

ު
 ތިންމަހުންުއެއްމަހުުޓްރަސްޓްުފަންޑުުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންުބޭއްވުމަށްުނިންމުނެވެ.ުު

 
ުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުޯބޑުގެުދެވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.12.2

2020ުުުުނީުުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުދެވަނަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުު އަށ13:30ުުުްުއިނ12:30ުުުުްވަނަުދުވަހުގ18ުުުުެމާރިޗު
ޓޭޓުްުރުކަޒުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވީުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުވުޒާރާގެުސްުޤައުމީުމަ

 އިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެ.ުުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައިުބަ
ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންު #
އެންޑުްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހެރިޓޭޖް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޙައްވާުނަޒްލ2ުާ

ުއިސްލާމިކްުއެފެއާޒްމިނިސްޓްރީުއޮފްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުުهللاުްބދުޢ3ުަ

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަންމަންޓްުުޖެނެރަލްުޑިރެކްޓަރުމުޙައްމަދުުޒާހިރ4ުުު

ުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީުުުޑިރެކްޓަރުމުޙައްމަދުުނަޞީރ5ުު

ކޮމްޕްލަޔަންސްުުޢަލީުވަޙީދުުއުސްމާނ6ުް ސީނިއަރު
ުރއޮފިސަ

ުއެޑިޔުކޭޝަންުމިނިސްޓްރީުއޮފްު
ު
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އިސްލާހުގެނައުންުުމި     ޚަރަދަށްު ހުއްދަު ކުރުންު އެކައުންޓުންު ޓްރަސްޓްު )2ުުުު،ަބއްދަލުވުމުގައިު ސަގާފ5ުީގެު ު)
ުއެހީތެ ުމާލީ ުކުޅިވަރުތަކަށް ުފަރާތްތަކަށާއި،ުސަގާފީ ުކުޅޭ ުކުޅިވަރު ރިކަންުމަސައްކަތްތެރިންނަށާއި،ުސަގާފީުމަސައްކަތްތަކަށާއި،ުސަގާފީ

ުކުރިއެވެު.މަންޓަށްުއިސްލާހުގެނައުމަށްުހުރިހާުޭބފުޅުންގެުތާއީދާއެކުުފާސްފޯރުުކޮށްދިނުން"ުމިުގޮތަށްުސްޓޭޓް
ު
ުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުޯބޑުގެުތިންވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.12.3

ުު 2020ުުުުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުތިންވަނަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީ 3ުުުުމެއި 12:00ުުުުވަނަުދުވަހުގެ އަށ13:00ުުުްުއިން
ވަޒީރުުުމަރުކަޒުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވީުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުވުޒާރާގުެުޤައުމުީު

 ވަނީއެވެު.އަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެު
 

ުސްުއޮފީުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުމިނިސްޓަުރުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު
ުމަރުކަޒުުއްކާތެރިކުރާުޤައުމީުސަގާފީުތަރިކަުރަުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިޔުކޭޝަންުުސީނިއަރުކޮމްްޕލަޔަންސްުއޮފިސަުރުޢަލީުވަޙީދުުއުސްމާނ4ުް

 
ތިރީު ކަންތައްތައްު ނިންމުނުު މަޝްވަރާކޮށްު އުސޫލާބެހޭގޮތުންު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެު އެހީތެރިކަންު ފަރާތްތަކަށްު ބެނުންވާު އެހީތެރިކަންު ގައުިުމާލީު

 .ުުއެވަނީއެވެ
 މިލިއަންުރުފިޔާުއެހީގެުގޮތުގައިުދިނުމަށްުބޭނުންކުރުންު.1ުފަންޑުގައިުހުރިުފައިސާގެުތެރެއިނުްު •
 އެހީއެއްުގަނޑުކޮށްުދިނުންު.ރުފިޔާުގ5000ުުެ/- •
ސޫލުގައުިުދުވަސްުތެރޭގައިުގޮތެއްުނިންމުމަށްުއ10ުުުދުވަހުގެުބަދަލުގައިުހުރިހާުލިޔެކިޔުންތަކެއްުފުރިހަމަުކުރާތ7ުުުާުފޯމްުހުށަހަޅާތުާު •

 އޮތުން.
• ުު އާއިުގުޅިގެނ19ުުުްުުުވަނަުނުކުތާގެު)ރ(ުގައިުސަރުކާރުންުއަޅާފައިވާުފިޔަވަޅުތަކުގެުސަބަބުންުއޮތްތަންު"ކޮވިޑ4ުުުްއުޞޫލުގެ

 "ުމިގޮތަށްުއިސްލާޙުކުރުން.ުު… ފަތުރުވެރިކަމުގެުދާއިރާުހީނަރުުވުމުގެުސަބަބުން
ރުމުގެުމަސައްކަތްުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުކުރިއަށުްުލިޔެކިޔުންތައްުހަމަވުމުން،ުކައުންސިލުންުވެރިފައިުކު •

 ގެންދިއުން.ުު
 މެދުވެރިކޮށްުފޯމުުހުށަހެޅޭނެުގޮތުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން.ވަޓްސްއެްޕުއަދިުވައިބަރު •
ސައްކަތްުކުރާުފަރާތްތަކުންުދަފްތަރުކުރުމަށުްުސަގާފީުމަސައްކަތްތެރިންނާއިުސަގާފީުކުޅިވަރުުކުޅޭުފަރާތްތަކާއިުސަގާފަތްުދެއްކުމުގެުމަ •

 އެދިުހުށަހަޅާުފޯމުުގެޒެޓްގައިުޝާޢިއުުކުރުން.ުު
 

ުޓްރަސްޓްުފަންޑުުޯބޑުގެުހަތަރުވަނަުަބއްދަލުވުންުހެރިޓޭޖްު 6.12.4
ުު 2020ުުުުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުހަތަރުވަނަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީ 12ުުުުމެއި އިނ12:30ުުުްުވަނަުދުވަހުގެ

ނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގުެުއަށްުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވީުފަނ13:00ުުް
ުވުޒާރާގެުވަޒީރުުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.

ުއޮފީސްުުޤާމުުމަުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުމިނިސްޓަުރުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު



114 

 

ުމަރުކަޒުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަސްއަދުުރިޝ4ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއާޒްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުުهللاުޢަބްދ5ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަމަންޓްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޒާހިރ6ުުު
ުވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓުީުލޯކަލްުގަުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުނަޞީރ7ުުު

ު
ުުއާުގުޅިގެންުއާމްދަނީުހޯދާނެުމަގުުބަންދުވެފައިވާުސަގާފަތްުއެކިއެކިުފަރާތްތަކަށްުދެއްކުމަށްުމަސައްކަތްުކުރާުފަރާތްތަކާއިުސަގާފ19ުުުީކޮވިޑް

ރާކޮށްުނިމުނުުުއިސްލާހުކުރުމުގެުމަޝްވަމަސައްކަތްތެރީންނާއިުސަގާފީުކުޅިވަރުުކުޅޭުފަރާތްތަކަށްުމާލީުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުއުޞޫލުުުު
 ކަންތައްތައްުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެ.ުު

 ރުފިޔާ(ުތިންުމަހަށްުބަހާލުނުު.5000ު/ު-އެހީގެުގޮތުގައިުދެއްވާުފައިސާު) •
 ޅެހެޅުންު.މަރުކަޒުގެުތެރެއިންުވަކިުކޮމިޓީއެއްުހެދުމަށްފަހުުއެުކޮމިޓީންުފޯމްތައްުޗެކްކުރުމަށްފަހުުޓްރސްޓްުފަންޑުުކޮމިޓީއަށްުހު •
 ދިނުމުގައިުފުޅާނުވާނެުގޮތަކަށްުކުރިޔަށްުގެންދިއުމަށްުނިންމުންު.އެހީު •

 

ުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުޯބޑުގެުފަސްވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.12.5
ުު 13:30ުުއިނ12:00ުުުުްވަނަުދުވަހުގ30ުުުުެއޮގަސްޓ2020ުުުުްހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުފަސްވަނަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީ

ސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވީުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުވުޒާރާގުެުމަރުކަޒުގެުޖަލްއަށްުޤައުމީުު
ުވަޒީރުުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީުއެވެު.

ު
ުސްުއޮފީުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުމިނިސްޓަުރުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު
ުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއާޒްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުުهللاުޢަބްދ4ުު
ު

ކޯރަމުްު ބައްދަލުވުގެު ބޭއްވިު ކުރުމަށްު މަޝްވަރާު ކުރުމާބެހޭގުންު ތައްޔާރުު ްޕރޮފައިލްު ވީޑިއޯު އާއިު ފޮޓޯު މިސްކިތުގެު ހުކުރުު މާލެު
ުޓީގެުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވާުމިކަމާބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުނިންމުނެވެ.ުުވަނަުދުވަހުުއަލުންުކޮމ3ުުިސެްޕޓެމްބަރ2020ުުުުުހަމަވެފައިުނުވާތުީު

ު
 ހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުޯބޑުގެުހަވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.12.6

12:00ުުއިނ11:00ުުުުްވަނަުދުވަހުގ13ުުުުެސެްޕޓެމްބަރ2020ުުުުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުހަވަނަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީުު
ފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުވުޒާރާގުެުޒުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވުީުއަށްުޤައުމީުމަރުކަ

ުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.ވަޒީރުު
ު

ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުމިނިސްޓަުރުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ



115 

 

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއާޒްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުުهللاުބްދުޢ4ުަ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަމަންޓްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޒާހިރ5ުުު
ުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓުީުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުނަޞީރ6ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިޔުކޭޝަންުުސީނިއަރުކޮމްްޕލަޔަންސްުއޮފިސަުރުޢަލީުވަޙީދުުއުސްމާނ7ުް

ު
ު

ުު ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭގޮތުންުކޮމިޓީގެުމެމްބަރުންުމިކަމާބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކޮށުްުމާލެުހުކުރުުމިސްކިތުގެުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުްޕރޮފައިލް
ު)ކޮންޓެންޓ3ުުުްުުުު،ުފޮޓޯޑުރޯންުުުު،ފޮޓ30ުުޯނިންމަވާފައިުވަނީ،ުުްޕރޮޕޯސަލްގައިުހިމަނާފައިވާުކަންތައްތަކަކީުހައިުޑެފިނީޝަންކޮށުްު މިނިޓްގެުވީޑިއޯ

 ރުފިޔާުޚަރަދުުކުރުމަށެވެު.55,000ުޕޯސަލްގައިުހިމަނާފައިވާުކަންތައްތަކަށްުޖުމްލަުއެޑިޓިންުއާއިުކަލަރުގްރޭޑިން(ުހިމެނޭގޮތަށްުްޕރޮ

 ހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުޯބޑުގެުހަތްވަނަުަބއްދަލުވުންު 6.12.7
25ުުުުއޮކްޓޯބަރ2020ުުުުނަުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީުުހެރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުބޯޑުގެުހަތްވަ 12:00ުުއިނ11:00ުުުުްވަނަުދުވަހުގެ

ފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގެުވުޒާރާގުެުއަށްުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުޖަލްސާުކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވައިދެއްވުީު
ުލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.އަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިުބައްދަުވަޒީރުު

ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަުުޖެނެރަލްުޑިރެކްޓަރުުުޙައްވާުނަޒްލ2ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއާޒްުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުޖަމީލުުهللاުޢަބްދ3ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެންވަޔަރަމަންޓްުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމުޙައްމަދުުޒާހިރ4ުުު
ުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓުީުުޑިރެކްޓުަރުމުޙައްމަދުުނަޞީރ5ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއެޑިޔުކޭޝަންުުސްުއޮފިސަުރސީނިއަރުކޮމްްޕލަޔަންުޢަލީުވަޙީދުުއުސްމާނ6ުް

ު
ުކުރުމާއި ުތައްޔާޜު ުކޮންސެްޕޓް ުބޭނުންވާ ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުދާރުލްއާސާރު ުކުޑަދޮރުތަކުގައުިުު،ުޤައުމީ ުފްލޯގެ ުފަސްޓް ުއަދި ުހެދުން ސޮވެނިއަރުޝޮްޕ

 ގޮތަށްުކޮމިޓީގެުމެމްބަރުންުނިންމެވިއެވެ.ުުބްލައިންޑްސްުހަރުކުރުމާބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރެއްވުމަށްފަހުުމިުމަސައްކަތްުކުރާު
ު

 ަބއްދަލުވުންތައްުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުމަޝްރޫޢާުގުޅޭގޮތުންުޭބއްވުނުު 6.12.8
 ހުކުރުުމިސްކިތުގެުމަޝްރޫޢާުގުޅިގެންުއިންޑިއަންުހައިކޮމިޝަނަރުއާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުނުްުު 6.12.8.1

އިންޑިޔަންުހައިކޮމިޝަރަށްުބޭއްވިުބައްދަލުވުންުއޮތީުުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގުެުުުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުމަޝްރޫޢުގެުޕްރޮޖެކްޓްގެުއަދާހަމަ
ުއެވެ.ުުވަނަުދުވަހ20ުުޖަނަވަރީު

 މިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީުއެވަނީއެވެު.
ު

ުއޮފީސްުުނަންުު#
ުލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުހައިކޮމިޝަންުއޮފްުއިންޑިޔާުޑެޕިއުޓީުހައިކޮމިޝަނަރ،ުުޝްރީުރޮހިތްުރަތިޝ2ުުުުުުުުުް
ުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ3ުް
ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރ،ުސަގާފީުތަރިކުަުުނަޞީރުުުުުުުުުުުއާދަމ4ުުް
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ުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުބައްރަތުުޙަސަނ5ުުް
ުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރ،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ6ުުުުުުުުުާ

ުު
ފައިވަނީ،ުއަންނަުއަހަރުގެުޖެނުއަރީުމަހުުްޕރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތްުފެށްޓުމަށްޓަކައިުވާންޖެހުޭުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމާ

ުތައްޔާރީތައްުކުރިޔަށްގެންދިއުމަށެވެު.
 
މަުު 6.12.8.2 ބެހޭގޮތުންު އޮފީސްުއަދިުގުދަނާއިު ބޭނުންވާު އާބާތުރަފިލުވުމުގެުމަޝްރޫއަށްު މިސްކިތުގެު ކުރުމަށްުބޭއްވުިުހުކުރުު ޝްވަރާު

 ބައްދަލުވުންު
ުުހުކުރުުމިސްކިތުގެުއާބާތުރަުފިލުވުމުގެުމަޝްރޫއަށްުބޭނުންވާުއޮފިސްުއަދިުގުދަނާއިުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

ުވަނަުދުވަހުއެވެު.5ުއޮތީުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުފެބްރުއަރުީު
ުއޮފީސްުުނަންުު#
ުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުުުމައުމޫންޔުމްނ1ުުާ
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުުުުުު
ުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ3ުުު
ުއްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ،ުސަގާފީުތަރިކަުރަުބައްރަތުުޙަސަނ4ުުް
ުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރ،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ5ުުުުުުުުުާ
ުއިންޑަސްޓްރިއަލްުޒޯންުމެނޭޖިންގުޑިރެކްޓަރ،ުގްރޭޓާުމާލުެުުއިބްރާހިމްުރަޝީދ6ުުުު
ު

ގުދަންކުރާ ނިންމާފައިވަނީ،ު މަޝްވަރާކޮށްު ލިމިޓެޑުާުބައްދަލުވުމުގައިު ޒޯންު އިންޑަސްތްރިއަލްު މާލެު ގްރޭޓަރު ލިސްޓެއްު ސާމާނުގެު ު
 ހިއްސާކުރުމަށެވެު.

ބަޖެޓާބެހޭުގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށްުބޭއްވުިުމިސްކިތުގެުއާބާތުރަފިލުވުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގެންދާނެުގޮތާުބެހޭގޮތުންނާއިުު 6.12.8.3
ުބައްދަލުވުންު

މަ ފިލުވުމުގެު އާބާތުރަު މިސްކިތުގެު ގޮތުނުްުހުކުރުު ބަޖެޓާބެހޭު ްޕރޮޖެކްޓުގެު ބެހޭގޮތުންނާއި،ު ގޮތާު ގެންދާނެު ކުރިޔަށްު ސައްކަތްު
 ވަނަުދުވަހުއެވެު.11ުމަޝްވަރާކުރުމަށްުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންުއޮތީުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެުމާރިޗުު

ުނީއެވެު.މިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީުއެވަު
ުއޮފީސްުުނަންުު#
ުުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ1ުް
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ2ުުާު
ުރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުރެކްޓަރ،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެުޑިުއާދަމްުނަޞީރ3ުުު
ުުއެސިސްޓެންޓްުއާކިޓެކްޓް،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުޒަހާުއަޙްމަދ4ުުު
ުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރ،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ5ުުާ
ޓީމްގ6ުުެު އޭ.އެސް.އައިު އަދިު ޓިއްލޫު ޕޫޖާު

ުބޭފުޅުން
ު

ު

ު
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ހުޅުވުމަށްުނިންމުމަށާއި.ުބައްދަލުުު މިސްކިތްު ނުފެށިުލަސްވަމުންދާތީުރޯދަމަހުު ވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމާފައިވަނީ،ުމަސައްކަތްު
 އާބާތުރަުފިލުވުމަށްުކުރާނެުމަސައްކަތްުއޭ.އެސް.އައިުގެުފަރާތުންުއެން.ސީ.ސީ.އެޗްުއާއިުހިއްސާކުރުމަށެވެު.

ުތުންުހައިކޮމިޝަނަރއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގެުމަޝްރޫޢުއާުގުޅޭގޮު 6.12.8.4
ފެށުމަށްޓަކައިުއިންޑިޔާއިންުރާއް ޖެއަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުސަފީރާއިއެކުުމަޝްވަރާކުރުމަށުްުމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްތައްުއަލުންު

ުުުބޭއްވިއެވެ.ވުމެއުްުއަށްުޒޫމްުމެދުވެރިކޮށްުއޮންލައިންުބައްދަލ11:30ުުނ11:00ުުުްވަނަުދުވަހ05ުުުުއޮކްޓޯބަރ2020ުުު
ުއެވަނީއެވެު.މިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީު

ުއޮފީސްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުުުުުު
ުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ3ުުު
ުހައިުކޮމިޝަނަރ،ުއިންޑިއަންުހައިކޮމިޝަންުުސަންޖޭުސުދީރ4ުުު
ުޑެޕިއުޓީުހައިކޮމިޝަނަރ،ުއިންޑިއަންުހައިކޮމިޝަންުުުރޯހިތުުރަތީޝ5ުުް
ުހެރިޓޭޖްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރ،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުުދުުނާޒިމްމުޙައްމ6ުަ
ުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަރު،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއަޙްމަދުުހާޝިމ7ުުް
ނާއިލ8ުުް އިސްމާއިލްު

ުނަޝީދުު
ުފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުކޮމިއުނިކޭޝަންސްުޑިރެކްޓަރ،ުމިނިސްޓްރީުއޮ

ުއާކިޓެކްޓް،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުއެސިސްޓަންޓްުުޒަޙާުއަޙްމަދ9ުު
ުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަރު،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއާއިޝަތުުމުނީޒ10ުުާ
ު
ު

ު
ުކަންު:ބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމުނުުކަންު

ުއެންމެހައިުތައްޔާރީތައްުކުރުންު.ގައިުފެށުމަށްުވާންޖެހ2021ުޭމިުމަޝްރޫއުުޖެނުއަރީު .1
ުމަސައްކަތަށްުބޭނުންވާުމީހުންުހޯދުމަށްުދިމާވެފައިވާުދަތިތައްުހައްލުކުރުމަށްުމަޝްވަރާކުރެވުނުު. .2
 ހޭުސަލާމަތީުފިޔަވަޅުތަކާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުންުމަސައްކަތަށްުބޭނުންވާުކެމިކަލްުއެއްތަނުންުއަނެއްތަނަށްުގެންދިޔުމުގައިުނަގަންޖެ .3
 ވުނުު.ސައްކަތަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުރާއްޖެއަށްުގެނައުމުގެުކުރިންުގުދަންުކުރަންުހަމަޖެހިފައިވާުގުދަންުނިންމުމުގެުމުހިއްމުކަންުފާހަގަކުރެުމަ .4
އޮ .5 އޮންސައިޓްު ގެންދިޔުމަށްޓަކައިު ކުރިޔަށްު ދަތިކަމެއްނެތިު ކަމެއްކަމުގައިުމަސައްކަތްތައްު މުހިއްމުު ހުރުމަކީު ގުދަނެއްު އަދިު ުފީހެއްު

ުއެމްބެސެޑަރުވަނީުފާހަގަުކުރައްވާފައި.
ު
ުހިރިގަލުުމިސްކިތުުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތާެބހޭގޮތުންުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންތައްު 6.12.9

ުވަރލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތައްުު 6.12.9.1
ުނިންމުންތައްު ޤްޞަދުުމަު ބައިވެރިންު ގަޑިު ތާރީޚްުު#
1ު2020/03/30ު15:40ު

-ު
15:00ުު

ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

މަޝްރޫޢުގުެު މިު
މަސައްކަތުްު

އަވަސްކުރުމަށުްު

ުދިވެހި .1 މަޝްރޫއުއަށްުު މިު ސަރުކާރުންު
އަންގައިދިނުމަށުްު އިސްކަންދޭކަންު
ލިޔުމުނުްު ޔުނެސްކޯއަށްު އިސްނަގައިގެންު

ުކަންކަންުއޮޅުންފިލުވަންުލިޔުން.ުު
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ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

ކުރެވޭނެކަންކަނުްު
ުހޯދުންު

ވޯލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑާއެކުުސޮއިކުރެވުޭު .2
ުފަހުމުނާމާގެުކަންކަންުއަވަސްކުރުންު

އިނގިރޭސުިު .3 ޤާނޫނުގެު ތަރިކައިގެު ސަގާފީު
ުބަހަށް މަސައްކަތުްުތަރުޖަު ކުރުމުގެު މާު

ުއަވަސްކުރުންު
އެކުު .4 އެހީތެރިކަމާު މީހުންގެު "ގޫގުލް"ު

ު ހިރިގަލުގެު ކޮށ3ުްުދިވެހިރާއްޖޭގެު ޑީު
ކުރުމާއުިު މަސައްކަތެއްު ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންު
މިކަމުާު އިތުރަށްު ގޮތުންު ބެހޭު

ުމަޝްވަރާކުރުމަށުްު
2ު2020/04/07ު15:25ު

–ު
15:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުކްޓަުރޑައިރެ
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގުެު މިު
މަސައްކަތުްު

އަވަސްކުރުމަށުްު
ކުރެވޭނެކަންކަނުްު
އަދާހަމަހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ރޭވިފައިވުާު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ފަންޑައިއެކުު .5 މޮނިއުމަންޓްު ވޯލްޑްު
ު ފަހުމުނާމާގެު ކަންކަނުްުސޮއިކުރެވޭު

ުރުންުއަވަސްކު
އިނގިރޭސުިު .6 ޤާނޫނުގެު ތަރިކައިގެު ސަގާފީު

މަސައްކަތްތަކުގުެު ކުރުމުގެު ތަރުޖަމާު ބަހަށްު
ުއަދާހަމަުހޯދާުއެުމަސައްކަތްުއަވަސްކުރުންު

7. ުު 10ުުހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގައިު)ުފާއިތުވި
މަސައްކަތްތައުްު ކުރެވުނުު ު ު) އަހަރުގައިު
ދެއްވިު ކޮންސަލްޓަންޓްު ުުއިންޓަނޭޝަނަލްު

ުށްުޒަހާުފުރިހަމަކުރުންފޯމެޓާއިުއެއްގޮތަ
3ު2020/4/14ު15:30ު

–ު
15:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގުެު މިު
މަސައްކަތުްު

އަވަސްކުރުމަށުްު
ކުރެވޭނެކަންކަނުްު

މާއުިުއަދާހަމަހޯދު
ކުރިއަށުްު

ރޭވިފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

މަޝްރޫޢުގުެު .1 މިު ބައްދަލުވުންތަކުގައިު މިު
އަދުިު )މައުރޫފުު ބައިވެރިންު ދެންތިބިު
ބައިވެރިކޮށްގެނުްު ވެސްު ހަމްޝާ(ު

ުކުރިއަށްގެންދިއުންު
ުބައި .2 ުހިމެނޭ ުގައި ުހުލާސާއެއްުޑޮސިއަރ ތަކުގެ

ކޮންސަލްޓަންު ޓުްުއިންޓަނޭޝަނަލްު
ުހިއްސާކުރެއްވިު

މިހާރުުނިމިފައިުހުރިުބައިތަކަށްުއެންމެންގުެު .3
ުޚިޔާލާުކޮމެންޓްުދިނުމަށްު

ވޯލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑާއެކުުސޮއިކުރެވުޭު .4
ވީކަމުގުެު އޮފީހުގައިު ނިއުޔޯކުު ފަހުމުނާމާު

ުއަދާހަމަުހިއްސާކުރެވުނުު



119 

 

4ު2020/4/22ު17:30ު
–ު

17:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޓަުރޑައިރެކް
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
 ލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގުެު މިު
މަސައްކަތުްު

އަވަސްކުރުމަށުްު
ކުރެވޭނެކަންކަނުްު

ހަމަހޯދުމާއުިުއަދާ
ކުރިއަށުްު

ރޭވިފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

އިނގިރޭސުިު .1 ޤާނޫނުގެު ތަރިކައިގެު ސަގާފީު
މަސައްކަތްތަކުގުެު ކުރުމުގެު ތަރުޖަމާު ބަހަށްު
ުއަދާހަމަުހޯދާުއެުމަސައްކަތްުއަވަސްކުރުންު

ރަށްތަކުގުެު .2 ހިމެނޭު މިސްކިތްތައްު ހިރިގަލުު
ހޯު ްޕލޭންު ޔޫޒްު އަދާހަމުަުލޭންޑްު ދުމުގެު

ުހިއްސާކުރުންު
އެނގޭގޮު .3 ދައުރުު ތަށުްުސްޓޭކްހޯލްޑަރސްގެު

ތައްޔާރުކުރަންޖޭހެނެކަމަށުްު ތާވަލެއްު
ުމަޝްވަރާުކުރެވުނުު

މިސްކިތުގުެު .4 ފެންފުށިު ު( ނިފައިހުރިު ލިޔެު
ގޮތުނުްު ބެހޭު ބަޔާއިު އާކިޓެކްޗަރަލްު
ޑްރާފްޓުްު ު) ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު

ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު

5ު2020/4/29ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ރުުސިލްވިއަ
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
 ލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

ުއާކިޓެކްޓުްުު–
ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު
ުުރާވާފައިވާ

މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ގޮތުނުްުބެހޭ

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ތަރިކައިގެުޤާނޫނުގައިުޔުސްކޯއިނުްު .1 ސަގާފީު
އުެު ފާހަގަކޮށްު ބައިތައްު ބޭނުންވާނެު ބަލަންު

ުބައިތަކާއިުބެހެގޮތުންުމަޝްވަރާކުރެވުނު
2. ުު ފެންފުށި ު( ނިފައިހުރިު މިސްކިތާއުިުލިޔެު

އާކިޓެކްޗަރަލުްު ގެު މިސްކިތުގެު އިހަވަންދޫު
ތައްޔާރުކޮށްފައި ގޮތުންު ބެހޭު (ުުބަޔާއިު ވާު

ުޑްރާފްޓްުމަޝްވަރާކުރެވުނުު
ގޮތުނުްު .3 ބެހޭު މިސްކިތްތަކާއިު މިު އިހުގެު

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާުރިޯޕޓާއިުލިޔެކިޔުންތައުްު
ގޮތުނުްު ބެހޭު ހިއްސާކުރުމާއިު

ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު
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6ު2020/5/07ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު

ޝަނަލުްުއިންޓަނޭ
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނާުބެހޭުގޮތުންުޒަހުާު .1
ބޮޑަށްު ކަންކަންު އީމެއިލްއިންު ކޮށްފައިވާު
މިސްކިތްތަކަކުީު މިު ސާފުވީނަމަވެސްު

ކަންު ތަންތަންު އާންމުުުުހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާު
ުއިއުލާނެއްުކުރާނެުތާރީޚެއްުހޯދުންު

2. ުު 10ުުހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގައިު)ުފާއިތުވި
ުު ކުރެވުނު ު ު) މަސައްކަތްތައުްުއަހަރުގައިު

ދެއްވުިު ކޮންސަލްޓަންޓްު އިންޓަނޭޝަނަލްު
ފޯމެޓާއިުއެއްގޮތަށްުޒަހާުފުރިހަމަކުރަމުންދުާު
ތާވަލުުރަނގަޅުކަންުފާހަގަކޮށްުނުނިމިުހުރުިު

މިސްކިތުގެު ުދެު މައުލޫމާތުތައްުު އެު
ުފުރިހަމަކޮށްުނިންމުންު

ލިޔެކިޔުނުްު .3 ރަސްމީކޮށްު ޔުނެސްކޯއަށްު
މަސަ މަޝްރޫޢުގެު މިު އްކަތުްުބަދަލުކޮށްު

ކުރަމުންދާކަމާއިުސާފުކުރަންހުރިުކަންކަމާއުިު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު ލިޔުމަށްު ގޮތަށްު ގުޅޭު

ުދެއްވިުުދުކޮންސަލްޓަންޓްުއިރުޝާު

7ު2020/05/13ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–ުުމައުރޫފުުޖަމީލު

ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ
ު

ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު
 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު

މަުހޯދުމާއުިުއަދާހަ
ކުރިއަށުްު

ކުރަންހުރުިު
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

ރިފަރެންސްތަކުގެު .1 ދިރާސާތަކުގެު ކުރާު ުުމިު
ލިސްޓެއްުތައްޔާރުކުރުމަށްުއިންޓަނޭޝަނަލުްު

ުކޮންސަލްޓަންޓްުއިރުޝާދުދެއްވިު.
"އޮތެންޓިސިޓުީު .2 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު މައުރޫފުު

ުބެހޭގޮތުނުްުއަދިުއިންޓަގްރިޓީ"ުޑޮކިއުމަންޓާ
ުމަޝްވަރާކުރުންު

ރަސްމީކޮށުްު .3 އަށްު ދިއްލީު ނިއުު ޔުންސްކޯު
ލިޔާއިރުުއެތަނުގެުޑިރެކްޓަރުއެރިކްުފެލްޓުްު

އިލްުލޫްޕގައިުހިމެނުމަށްުސްޓީފަންުއަދުިުއީމެ
ުސިލްވިއަރުއެދުންު.

ސިލްވިއަރުު .4 މައުލޫމާތުު ސްޓޭކްހޯލްޑަރގެު
ތާވަލުުު އެު ޒަހާު ފޯމަޓާއެއްގޮތަށްު ފޮނުވާު

ުފުރުންު
ޓްރީގެުރިސަރޗްުއެނަލިސްޓްުނާޖިހުުުމިނިސް .5

ހިސްޓޯރިއަންއަށްު މަޝްރޫޢުގެު މިު
ުކަނޑައެޅުމަށްުމަޝްވަރާކުރެވުނުު

މަ .6 މަޝްރޫޢުގެު ސައްކަތްކުރުމަށުްުމިު
ހޯދުމަށުްު ޔޫރަފުންު އިންޓަރންއެއްު

ުސިލްވިއަރުއެއްބަސްވުންު
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8ު2020/6/3ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 ޓުްުއާކިޓެކްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ރުިުކުރަންހުު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ބަފަރޒޯނުގުެު .1 މިސްކިތުގެު ހުކުރުު މާލޭު
ުޑޮކިއުމަންޓްގެުޑްރާފްޓްުމަޝްވަރާުކުރުންު

ހުކުު .2 ބަފަރޒޯނުގުެުމާލޭު މިސްކިތުގެު ރުު
ކަންކަނުްު އިސްލާހުކުރާނެު ޑޮކިއުމަންޓުގައިު

ުފާހަގަކުރުންު
3. ުު ބަފަރުޒޯނުގެުކަންކަން ނިންމުމަށްުމާލޭގެު

އެންމެުއިސްދައުރެއްުއަދާކުރާުފަރާތްތަކާއުިު
ބައްދަލުވުންުއިންތިޒާމުކުރުމަށްުމައުރޫފުވަނުީު

ުއެދިލައްވާފަު
މަޝްރޫޢުގަ .4 މިު )ހިސްޓޯރިއަން(ު އުިުނާޖިހުު

ުކުރާނެުމަސައްކަތްތައްުމަޝްވަރާކުރެވުނުު
މަސައްކަތްކުރުމަށުްު .5 މަޝްރޫޢުގެު މިު

މާއުިުއިންޓަރންއެއްުޝޯޓްލިސްޓުުވެފައިވާކަ
މަސައްކަތްތައުްު ކުރާނެު އިންޓަރންު އެު

ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު
ރަށްތަކުގުެު .6 ހުރިު މިސްކިތްތައްު ހިރިގަލުު

މެޕްސް،ުު ގޫގްލްު )މިސާލަކަށްު މެްޕު އިހުގެު
ސަރވޭު ލިބޭނުެުުުއިހުގެު މެްޕ(ު ކޮށްފައިވާު
ުގޮތައްުހޯދުންު.

9ު2020/06/10ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު
 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
ޓުްުއެސިސްޓަން
ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު
ތަކުާުމަސައްކަތް
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ބައްދަލުވުންތައުްު .1 ބަފަރޒޯނުގެު މާލޭގެު
ތާރީޚްތައުްު ކަނޑައެޅިފައިވާު ބޭއްވުމަށްު

ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު
މަސައްކަތްު .2 މަޝްރޫޢުގެު ކުރުމަށުްުމިު

އިންޓަރނެއްުހޮވާފައިވާކަމާއިުއެުއިންޓަރނުްު
މަސައްކަތުްު ހަވާލުކުރެވިފައިވާު މިހާރުު އަށްު

ު ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު ު(8ު ހަފުތާގުެުު
ުކޮމްެޕރިޓިވްުއެނަލިސިސްގެުބައިު(

ުލިޔެފައިވާުސިޓުީު .3 ުއަށް ުދިއްލީ ޔުންސްކޯުނިއު
ފޮނުވާލަނުްު އަވަހަށްު ރަނގަޅުކަމާއިު މިހާރުު

ުނިންމުނު
މަޝްރޫު .4 އޭފްސީީޕުމިު ކަންކަންު ޢުގެު

ްޕރޮޕޯސަލްު ހިމަނުމަށްު ފަންޑުގައިު
ތަރުތީބުނުްު އިސްކަންދޭު ތައްޔާރުކުރަންު

ުމަށްުމަޝްވަރާކުރެވުނުު.އަތުރާލަންުޖެހޭކަ
ުު
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10ު2020/06/17ު13:30ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު

ުޓްުކޮންސަލްޓަން
ު

ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ުބެ .1 ުބަފަރޒޯނާ ުބާއްވަނުްުމާލޭގެ ުބައްދަލުވުން ހޭ
ކަނުްު ބަދަލުވެފައިވާު ތާރީޚުު ރޭވުނުު

ުހިއްސާކުރުންު
2. ުު ބެހޭގޮތުނުްުލިޔެ ތަކާު ޑްރާފްޓްު ނިފައިހުރިު

ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު

11ު2020/7/8ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–އުރޫފުުޖަމީލުުުމަ

ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ
ު

ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު
 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ރެވުޭުލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑާއެކުުސޮއިކުވޯ .1
ުފަހުމުނާމާގައިުޖަހާނެުތާރީޚުުހޯދުންު

ހެދުމަށުްު .2 އެސެސްމަންޓްު ކޮންޑިޝަންު
ރަށްތަކަށްުދަތުރުކުރަންުޖެހޭނެކަމާއިުމިކަނުްު
އެސްޓިމޭޓެއުްު ދާނެު ގޮތާއިު ރާވާނެު

ުތައްޔާރުކުރުންު
"އޮތެންޓިސިޓުީު .3 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު މައުރޫފުު

އިންޓަގްރި ޑޮކިއުމަންޓާބެހޭގޮތުނުްުއަދިު ޓީ"ު
ުރާކުރުންުމަޝްވަ

ހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގެު"ކީުއެޓްރިބިއުޓް"ުު .4
ކޮމެްޕރެޓިވުްު ކޮބައިކަމާއިު ތަކަކީު
މިނެއްު ފުޅާު ހަދާނެު އެނޭލަސިސްު
ުކަނޑައެޅުމާއިުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުންު

ު
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ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

12ު2020/07/15ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުުރޑައިރެކްޓަ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

އަށުްުކުރި
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ޒޯނަށުްު .1 ބަފަރު މިސްކިތުގެު ފެންފުށިު
ޑޮކިއުމަންޓްު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު

ުމަޝްވަރާކުރުންު
ހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގެު"ކީުއެޓްރިބިއުޓް"ުު .2

ކޮމެްޕރެޓިވުްު ކޮބައިކަމާއިު ތަކަކީު
މިނެއްު ފުޅާު ހަދާންު އެނޭލަސިސްު

ުރާކުރުންުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަުުކަނޑައެޅުމާއި
ހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކާއިުއަޅާުކިޔާނެުބޭރުގުެު .3

ުއެއްކަހަލަުމިސާލުތައްުމަޝްވަރާކުރުން
ދިރާސާކުރަންުމައުލޫމާތުުއެއްކުރަންުބަލާނުެު .4

އޮންލައިނުްު އެހެނިހެންު ވެބްސައިޓްތަކާއިު
ުްޕލެޓްފޯމުތައްުމަޝްވަރާކުރެވުނުު

ު

13ު2020/07/22ު14:00ު
–ު

13:00ު

ބެޓަލުްުސްޓީފަ ންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
ކަތްތަކުގުެުމަސައް

ދާހަމަުހޯދުމާއުިުއަ
ކުރިއަށުްު

ކުރަންހުރުިު
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

ހެދުމަށުްު .1 އެސިސްމަންޓްު ކޮންޑިޝަންު
ރަށްތަކަށްުކުރަންޖެހޭުދަތުރުތައްުވީހާވެސުްު
ގޮތްތަކެއުްު އެކަންކުރާނެު ގޮތަށްު ފައިދާހުރިު

ުރޭވުންު
އޭއެފްސީީޕު .2 ކަންކަންު މަޝްރޫޢުގެު މިު

ހިމަނުމަށްފަންޑުގަ ްޕރޮޕޯސަލްގައުިުއިު ު
ުހިމަނާނެުބައިތަކާމެދުުމަޝްވަރާކުރެވުނުު.

ހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގެު"ކީުއެޓްރިބިއުޓް"ުު .3
އަޅާކިޔޭނުެު ބޭރުގެު ތަކާއިު

ުމިސާލުތަކާބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުންު
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ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު
 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

14ު2020/07/29ު17:00ު
–ު

16:00 

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ުކްރަު ުުު–ވޭރިއޯު

އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ބާއްވަނުްު .1 އަހަރުު މިު ހެރިޓޭޖްު ވޯލްޑްު
ރާވާފައިވާުބައްދަލުވުންުކޮވިޑްގެުސަބަބުންު
ލަސްކޮށްފައިވުާު ނުކޮށްު އިއުލާނުު ތާރީޚެއްު

ުވާހަކަުސިލްވިއަރުވިދާޅުވިު.
އެނެލިސިސްއަށްު .2 ކޮމްްޕރެޓިވްު

ޑްރާ ތާވަލުގެު ފްޓުްުތައްޔާރުކޮށްފައިވާު
ގެންނާނުެުމަޝްވަ އަދިު ރާކުރުންު

ުއިސްލާހުތައްުފާހަގަކުރުންު
މަހާނުަު .3 ފޭސްބުކްު އިޝާު މަރިޔަމްު

ގައުތަކުގައިުހުންނަުކަނޑާނެގުންތަކާއިުގުޅުޭު
ސެޝަންގުެު އޮންލައިންު ދެއްވިު ގޮތުންު
ހޯދަނުްު ކްރިްޕޓެއްު ޓްރާންސްު އިންގިރޭސިު

ުމައުރޫފުުއެދިލެއްވިު.
ުު

15ު2020/8/19ު17:00ު
–ު

16:00ު

ސިލްވިއަރުު
ުކް ުުު–ރަވޭރިއޯު

އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު

އެނެލިސިސްއަށްު .1 ކޮމްްޕރެޓިވްު
ޑްރާފްޓުްު ތާވަލުގެު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު
ގެންނާނުެު އަދިު މަޝްވަރާކުރުންު

ުއިސްލާހުތައްުފާހަގަކުރުންު.
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ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު
ރިއަށުްުކު

ުުކުރަންހުރި
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

ހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގެު"ކީުއެޓްރިބިއުޓް"ުު .2
މިސާލުތަ އަޅާކިޔޭނެު ބޭރުގެު ކާމެދުުުތަކާއިު

ުރުންު.މަޝްވަރާކު

16ު2020/9/9ު17:00ު
–ު

16:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ރަށްތައުްު .1 ހުރިު ނުނިމިު ޒޯނުގައިު ބަފަރު
އަދާހަމުަު މަސައްކަތުގެު މަޝްވަރާކޮށްު

ުހިއްސާކުރުންު.
އެނެލިސިސްއަށްު .2 ކޮމްްޕރެޓިވްު

ޑްރާފްޓުްުތައްޔާރުކޮށްފަ ތާވަލުގެު އިވާު
ގެންނާނުެު އަދިު މަޝްވަރާކުރުންު

ުއިސްލާހުތައްުފާހަގަކުރުންު.
ހުރުިު .3 ޔަގީނުކުރަންު ގޮތުންު ތާރީޙީު

އެކަނުްު މަޝްވަރާކޮށްު މައުލޫމާތުތައްު
ޚިޔާލުުު ހޯދުމަށްު ގޮތްތަކެއްު އެހެންކުރާނެު

ުު.ބަދަލުކުރެވުނު
މަހާނުަު .4 ފޭސްބުކްު އިޝާު މަރިޔަމްު

ކަނޑާު ހުންނަު ގުޅުޭުގައުތަކުގައިު ނެގުންތަކާު
ސެޝަންގުެު އޮންލައިންު ދެއްވިު ގޮތުންު
ކްރިްޕޓެއްުހޯދުމުގުެު އިނގިރޭސިުޓްރާންސްު

ުއަދާހަމަުހިއްސާކުރުންު
ވެލިއުުު .5 ޔުނިވަރސަލްު އައުޓްސްޓޭންޑިންގްު

ުރަނގަޅުކުރުމަށްުމަޝްވަރާކުރުންު
ުމައު .6 ުތާރީޚީ ުފަރާތްތަކުާުރާއްޖޭގެ ުއެނގޭ ލޫމާތު

ކަންކަންު ހުރިު ކުރަންު ޔަގީންު ުުއެކުު
މަޝްވަރާކުރުމަށްުއޮންލައިންުބައްދަލުވުމެއުްު

ުބާއްވަންުނިންމުނުު
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ކައުންސިލްތަކާުއެކުުބޭއްވޭުބަފަރުޒޯނާއިުު .7
ގަޑުިު ދުވަހާއިު ބާއްވާނެު ބައްދަލުވުންތައްު

ުމަޝްވަރާުކުރެވުނުު.
17ު2020/9/16ު17:00ު

–ު
16:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު
ތަކުާުމަސައްކަތް
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ޒޯނުގުެު .1 ބަފަރު މިސްކިތްު ހުކުރުު މާލޭު
މިނިސްޓަރުު ޓުއަރިޒަމްު ްޕރެޒެންޓޭޝަންު
ވާހަކުަު ރޭވިފައިވާު ހުށަހެޅުމަށްު އަށްު

ުހިއްސާކުރުންު
ޒޯނުު .2 ބަފަރު މިސްކިތުގެު އިސްދޫު

ުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުންުުޑޮކިއުމަންޓާ
އެނެލިސިސްއަށްު .3 ކޮމްްޕރެޓިވްު

ޑްރާފްޓުްުތައްޔާރުކޮ ތާވަލުގެު ށްފައިވާު
ގެންނާނުެު އަދިު މަޝްވަރާކުރުންު

ުއިސްލާހުތައްުފާހަގަކުރުންު.
ގުޅިގެނުްު .4 ޔުނިވަރސިޓީއާު މޯލްޑިވްސްު

ވަޑާމުގުެު ހިރިގަލުު މިސްކިތުގެު ކަޅުވަކަރުު
މްޝުާުޓެކްނީކްުއާއިުގުޅޭުރިސަރޗްުއެއްުހަ

ވާހަކުަު ކުރަމުންދާު ބައިވެރިވެގެންު
ުހިއްސާކުރެވުނުު

ރިޓޭޖްުސަރވޭުްޕރޮޖެކްޓްއިނުްުމޯލްޑިވެސްުހެ .5
ކުރެވުނުުު މިސްކިތްތަކުގައިު ހިރިގަލުު މިު
ގޮތެއުްު ހިއްސާކުރެވޭނެު މަސައްކަތްތައްު

ުހޯދުންު
ު

18ު2020/09/23ު14:00 
– 

15:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު

ުކަލްުކޯޑިނޭޓަުރލޯ
ު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

ސަރވޭުްޕރޮޖެކްޓްއިނުްުުުމޯލްޑިވެސްުހެރިޓޭޖްު .1
ގޮތްތައުްު ބޭނުންކުރިު ކުރުމަށްު ޑޮކިމެންޓްު

ުހޯދުންު
މޯލްޑިވެސްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭުްޕރޮޖެކްޓްއިނުްު .2

ކުު މިސްކިތްތަކުގައިު ހިރިގަލުު ރެވުނުުުމިު
ގޮތެއުްު ހިއްސާކުރެވޭނެު މަސައްކަތްތައްު
ުހޯދުމަށްުމައިކަލްުފީނާއަށްުއީމެއިލްުކުރުންު

މި .3 ފެންފުށިު ު( ނިފައިހުރިު ސްކިތާއުިުލިޔެު
ނޯޓުްު ޓެކްނިކަލްު މިސްކިތުގެު އިސްދޫު
ޑްރާފްޓުްު ު) ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު

ުމަޝްވަރާކުރެވުނުު
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ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު
 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

އިސްދޫުކައުންސިލްުއާއިުއެއްކޮށްުބޭއްވުނުުު .4
ހިއްސާކޮށުްުބައްދަލުވު ހުލާސާއެއްު މުގެު

ުކުރަންުހުރިުކަންކަމުގައިުހިޔާލުުހޯދުން
އަންނަު .5 ކުރިމަތިވަމުންު މިސްކިތްތަކަށްު

ުމައްސަލައަށްުހައްލެއްުހޯދުމަށުްުކަތުރުފަނީގެު
މައްސަލަތަކުގުެު ދިމާވާު ބޭނުންވާތީު އެހީު
ހިއްސާކުރުމަށުްު ސިލްވިއާއާު ރިޯޕޓުތައްު

ުނިންމުން
މިުމަޝްރޫއުގުެުުުޔުނެސްކޯުނިއުުދިއްލީއަށް .6

ުފަރާތުނުްު ުމަރުކަޒުގެ ުހިއްސާކުރުމަށް އަދާހަމަ
ުލިޔުންުފޮނުވާުއެކަންުއިންތިޒާމުކުރުން.

19ު12/10/2020ު17:00ު
–ު

16:00 

ު
ސިލްވިއަރުު

ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު

މާއުިުއަދާހަމަުހޯދު
ކުރިއަށުްު

ކުރަންހުރުިު
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

1. ުު އޮފީހަށްުހުށަހަޅުާުޔުނެސްކޯގެުނިއުުދިއްލީ
އިސްލާހުުު މަޝްވަރާކޮށްު ްޕރެޒެންޓޭޝަންު

ުގެންނަންުހުރިުތަންތަންުފާހަގަުކުރުން.
އަންނަު .2 ކުރިމަތިވަމުންު މިސްކިތްތަކަށްު

ދުމަށުްުކަތުރުފަނީގެުމައްސަލައަށްުހައްލެއްުހޯ
ުތަޖުރިބާކާރުންގުެު ުކުރި ުމަޝްވަރާ ސިލްވިއަރ
ހިސާބުގުެު މިު އެކަމުގައިު މައުލޫމާތާއިު

ލަފުާުތަޖުރި މުހިއްމުކަމުގައިު ހޯދުންު ބާު
ުދެއްވިު.
ު

20ު13/10/2020 12:00 
– 

12:30ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ޔުނެސްކޯގެުނިއުުު
އޮފީހަށުްު ދިއްލީު

ހުށަހަޅުާު
ނުްުްޕރެޒެންޓޭޝަު

ކުރިއަށުްު
ގޮތާއުިު ގެންދާނެު

ހުށައަޅާނުެު

ޔުނެސްކޯގެުނިއުުދިއްލީުއޮފީހަށްުހުށަހަޅުާު .1
ްޕރެޒެންޓޭޝަންުދިނުމުގެުބައްދަލުވުންުޒަހުާު

ުމޮޑަރޭޓްކުރުންު.
ުުްޕރެޒެންޓޭޝަންުއެއްބައިުޒަހާުހުށަހަޅާފައި .2

ުއަނެއްބައިުމައުރޫފުުހުށައެޙުންު
އެމްބަސީއި .3 އެުއެމެރިކަންު ންވެސްު

ުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވާުގޮތަށްުނިންމުން
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ބައިތައްު
ުއިސްލާހުކުރުންު

މައިގަނޑުުު .4 ބޭއްވުމުގެު ބައްދަލުވުންު މިު
ސާފުކޮށުްު އެންމެނަށްު ހުރިހާު މަޤްޞަދުު
ވީހާވެސުްު ބައްދަލުވުންު ކިޔައިދިނުމާއިު

ުކުރުކޮށްުބޭއްވުންު
21ު14/10/2020 16:00 

– 
16:45 

ު–ޔުމްނާުމައުމޫނުްު
ފުޯު މިނިސްޓަރު
ކަލްޗުަރ ުުއާޓްސްު
ުއެންޑްުހެރިތޭޖްު

ު
ތޯރިގުުު މުޙައްމަދުު

–ު ސްޓޭޓުްުު
ފުޯު މިނިސްޓަރު
ކަލްޗަރުު އާޓްސް،ު

ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު
ު

ނާޒިމުުު މުހައްމަދުު
–ު ސީނިއަރުުު

އެގްޒެކެޓިވުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

ު
ހާޝިމުްު އަހްމަދުު

–ު ކަލްޗަރަލުްުު
ުމެނޭޖަރ

ު
އިލްުނާއިލުްުއިސްމާ

–ު ޑައިރެކްޓަރުުު
އޮފްު

ުކޮމިއުނިކޭޝަންު
ު

ުު ނަޒްލާ ުުު–ހައްވާު
ޓަރުުޑިރެކް

ުޖެނެރަލްު
ު

ުު ފެލްޓް ުުު–އެރިކްު
ޑިރެކްޓަރުު
ޔުނެސްކުޯު

 ނިއިދިއްލީުއޮފީސްު

ހިރިގަލުުު
މިސްކިތުްު

މަޝްރޫޢުގުެު
އަދުިު އަދާހަމަު

ދިމާވުާު
ގޮންޖެހުމާއުިު

ކަތުްުމަސައް
ކުރިއަށުްު

ުރޭވިފައިވާުގޮތްު

ބެހުޭު .1 އާއިު މަޝްރޫޢުު މިސްކިތްު ހިރިގަލުު
ުްޕރެޒެންޓޭޝަންުއެއްުދިނުންު

މަސައްކަތްތަކާއުިު .2 ހުރު ރޭވިފައިު ކުރިއަށްު
ުރުންުދިމާވާުގޮންޖެހުންތައްުހިއްސާކުު

ޔުނެސްކޯުނިއުުދިއްލީުއޮފީސްުއަދިުޔޫއެސްު .3
އެހީތެރިކަނުްު އިންު އެމްބަސީު

ނުންުއަދިުއެހީތެރިކަނުްުފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށްުބު
ފޯރުކޮށްދެވޭވެުގޮތްތައްުއިތުރަށްުމަޝްވަރުާު

ުކުރުމަށްުނިންމުންު.
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ު
ޑޭވިޑްުކިސްލިންގުްު

–ު ކަލްޗަރަލުްުު
އޮފިސަރުު އެފެއާޒްު
ުޔޫއެސްުއެމްބަސީު

ު
ހާންުު ުުު–ޖުންހީު

ްޕރޮގްރާމުްު ޗީފްު
ސްެޕޝަލިސްޓުްު

ކަލްޗަރުު އޮފްު
ނިއުުު ޔުނެސްކޯު

ުދިއްލީުއޮފީސްު
ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުުރޑައިރެކްޓަ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު
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22ު10/11/2020 17:00ު
–ު

16:00 

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު
ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރ

ު
ހުސެ އިނުްުހަމްޝާު

 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު
އަދާހަމަުހޯދުމާއުިު

ކުރިއަށުްު
ކުރަންހުރުިު

މަސައްކަތްތަކުާު
ބެހޭގޮތުނުްު

ުމަޝްވަރާކުރުންު

އޭފްސީީޕުގްރާންޓަށްުހުށަހެޅުނުުްޕރޮޕޯސަލްު .1
ުރާުކުރުންުމަޝްވަ

މިުމަޝްރޫޢުުދިވެހިުސަރުކާރުގެުރިކަވަރުީު .2
މަޝްރޫޢުއެއްގުެު ްޕރިއޮރިޓީު ރިސިލަންު

އޮ ރައީސްު ފާހަގަކޮށްު ފީހުނުްުގޮތުގައިު
ުއަންގާފައިވާުކަންުހިއްސާކުރުންު

ކަނުްު .3 ހުރިު މެޕްގައިު ރޯޑްު މަޝްރޫޢުގެު
ުދެނުްު ުކޮށް ުމަޝްވަރާ ުމިންވަރު ުހުރި ނިމިފައި

ުލިސްޓުކުރުންުކުރަންުހުރިުމަސައްކަތްތައްު
ނިމިފައިވުާު .4 އެނެލިސިސްގެު ކޮމްްޕރެޓިވްު

ުޑްރާފްޓްުމަޝްވަރާކުރުންު
މޯލްޑިވްސްުޔުނިވަރސިޓީއިންުކުރާުދިރާސުާު .5

މަސައްކަތުްު ހޯދުމާު އަދާހަމަު މަސައްކަތުގެު
ުއަވަސްކުރެވޭނެުގޮތްތައްުހޯދުންު

ބައިތަކަކުީު .6 ހުރިު ނުނިމިު ޑޮޒިއަރގައިު
ުފަރާ ުޒިންމާވާ ުއެކަމަށް ުހޯދާ ތްތައުްުކޮބައިކަން

ގޮތްތައުްު ރާވާފައިވާު ނިންމުމަށްު އެކަންކަންު
ުހިއްސާކުރުންު

ޒޯނުުު .7 ބަފަރު އެކުު ކައުންސިލްތަކާއިު
ުއަވަހަށްުބޭއްވުންުބައްދަލުވުންތައްު

ފޮޓޯތައްުތަރުތީބުކުރުމަށްުމަރުކަޒުގެުސަރވުާު .8
ުއަށްުއެކްސެސްުލިބޭނެުގޮތެއްުހޯދުން

23ު18/11/2020 17:00ު
–ު

16:00ު

ބެޓަލުްު ސްޓީފަންު
–ު ްޕރޮޖެކްޓުްުު

ުޑައިރެކްޓަުރ
ު

ސިލްވިއަރުު
ު ުުު–ކްރަވޭރިއޯު
އިންޓަނޭޝަނަލުްު
ުކޮންސަލްޓަންޓްު

ު
ުުު–މައުރޫފުުޖަމީލުުު

ުކޯޑިނޭޓަުރލޯކަލްު
ު

ހުސެއިނުްު ހަމްޝާު
 އާކިޓެކްޓުްުު–
ު

މަޝްރޫޢުގައުިު
ކުރަނުްު

ރާވާފައިވުާު
މަސައްކަތްތަކުގުެު

ދާހަމަުހޯދުމާއުިުއަ
ކުރިއަށުްު

ކުރަންހުރުިު
މަސައްކަތްތަކުާު

ބެހޭގޮތުނުްު
ުމަޝްވަރާކުރުންު

1. ުު ރ.މީދޫ ު( ނިފައިހުރިު މިސްކިތާއުިުލިޔެު
ގޮތުނުްު ޒޯނާއިބެހޭު ބަފަރު ސ.މީދޫގެު
ޑްރާފްޓުްު ު) ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު
ނިންމިު ގެންނަންު އަދިު މަޝްވަރާކުރުންު
އިސްލާހުތައުްު މިު ު( ގެނައުން.ު އިސްލާހުު

ބައްދަލުވުންތައުްުލިބުމު ކައުންސިލްގެު ންު
ުބޭއްވުންު(

ގުެު .2 ދިރާސާު ކުރާު ކުދިންު ޔުނިވަރސިޓީު
ުު )މި ހިއްސާކުރުންު ފަހުކޮޅުުުއަދާހަމަު މަހުު

ދުވަސްކޮޅުުު މިު ފެށޭނެކަމަށްު މަސައްކަތްު
ުއެކުދިންގެުއިމްތިހާނުގެުދުވަސްކޮޅުު(

މަޝްރޫޢުގުެު .3 މިު އެދިގެންު ފިނޭންސްއިންު
ުު އެސްޓިމޭޓެއުްުކުރިއަށްުބޭނުންވާނެުބަޖެޓްގެ

ހިއްސާު ބަޔަށްު ފިނޭސްު މަރުކަޒުގެު
ުކުރެވުނުކަމަށްު
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ުު އަޙްމަދު ުުު–ޒަހާު
އެސިސްޓަންޓުްު

ުއާކިޓެކްޓްު
ު

ު ުުު-ލުޑްމިލާު
ުއިންޓަރންު

ދެނުްު .4 ވާނީު ހަބަރެއްު ގްރާންޓްގެު އޭފްސީީޕު
ުނަުއަހަރުުމެދުުތެރޭގައިުކަންު.އަން

ދެންުއަންނަުއަހރުުއޮންނަުވޯލްޑްުހެރިޓޭޖުްު .5
ު)ޖޫނުްު (ުގައިުމަރުކަޒުގ2021ުެުބައްދަލުވުން

ޒަހާ(ުު އެދެނީު )ސިލްވިއަރު ފަރާތުންު
އޮންނާނުެުބައިވެރި ބައްދަލުވުންު މިު ވުމަށް،ު

އަދުިު ޗައިނާގައި،ު ފުޖީު ބެލެވެނީު ކަމަށްު
ބައްދަލުވުމުގައިު މިު ުުމައުރޫފުވެސްު
ރަނގަޅުވާނެކަމަށުްު ބައިވެރިވެވިއްޖެނަމަު

ުސިލްވިއަުވިދާޅުވިު.
ކޮންޑިޝަނުްު .6 ތަނަށްު ފެށޭު އަހަރުު އަންނަު

ރަށްތަކަށުްު ހަދަންު އެސިސްމަންޓްު
ުު ޖެހޭނެކަމަށް އަދުިުދަތުރުކުރަންު ސެޑިއުލްު

ުބަޖެޓްުކުރުންު
ބަފަރުޒޯނުގެުމައުލޫމާތުުބޮޑަށްުސާފުކުރުނުްު .7

އެކަ ކައުންސިލްތަކުންު ގިނަު މަށުްުއެހެނީު
ުވަރަށްުސުވާލުތައްުއަމާޒުވާތީު.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ު
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 ހިރިގަލުުމިސްކިތްތަކުގެުހިމަޔަތްކުރެވިފައިވާުސަރަޙައްދާުބެހޭގޮތުންުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތައްު  6.12.9.2
ު
ުނިންމުންތައްު މަޤްޞަދުު ބައިވެރިންު ގަޑިު ޚްުތާރީުު#
1ު2020/06/22ު44ު

ުމިނިޓް
މައުމޫން،ު .1 ޔުމްނާު

ުު،އާޓްސްއޮފްުު މިނިސްޓަރ
 ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު

އަސްލަމް،ު .2 މުޙައްމަދުު
ނޭޝަނަލުްު މިނިސްޓަރ އޮފްު
ުްޕލޭނިންގ ހައުސިންގުު،

 އެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗުަރ
މޭޔަރ .3 މުޙައްމަދު،ު ،ުޝިފާު

 ކައުންސިލްުުުމާލެުސިޓީ
ސްޓޭޓުްު .4 ޠާރިޤު،ު މުޙައްމަދުު

ުމިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރުީު،
ކަލްޗަރުު އަރޓްސް،ު އޮފްު

 ހެރިޓޭޖްުއެންޑްު
ޙަމީދު .5 ،ުޝަމްޢޫންު

ސެކްރެޓަރީ،ުު ާޕރމަނަންޓްު
އަރޓްސް،ުު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

 ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްު
ޖަމީލް،ުު .6 މަޢުރޫފުު މުޙައްމަދުު

ވޯލްޑުްު ކޯޑިނޭޓަރ،ު ލޯކަލްު
 ންޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަ

ޒަހާުއަޙްމަދު،ުއެސިސްޓެންޓުްު .7
ތަރިކުަު އާރކިޓެކްޓް،ުސަގާފީު
ުމަރުކަޒުު ުޤައުމީ ުރައްކާތެރިކުރާ

އަހަރު) (2021ުުމިއަންނަު
ފެބްރުއަރީގެުނިޔަލަށްުވޯލްޑުްު
ކޮމިޓީއަށުްު ހެރިޓޭޖްު
ތައްޔާރުކުރުާު ހުށަހެޅުމަށްު
ލިޔުނުްު ޑޮސިއަރު
ތައްޔާރުކުރުމަށްުމާލެުހުކުރުުު
ވަށައިގެންވުާު މިސްކިތުގެު
ޒޯން(ުު ސަރަޙައްދުގެ)ބަފަރު
ބެހޭގޮތުނުްު މަސައްކަތާއިު
ކުރުމަށްޓަކައުިު މަޝްވަރާު

ުވުމެކެވެު.ބޭއްވުނުުބައްދަލު

ޖަމީލުްު .1 މަޢުރޫފްު
ްޕލޭނިންގްުއެކްޓާއުިު

ގުޅިގެނުްު
ކުޑަލިޔުމަކާއުިު

ްޕރެޒެންޓޭޝަނެއުްު
ހިއްސާކުރެވޭނުެު

ވަނުީު ވާހަކަު
 ދަންވނަވާފައެވެު.

މިނިސްޓަރުު .2
ޑޮޒިއަރުު ދެންނެވީު

އިރުުުހުށަހަޅާ
ވެވެނުްު މަރުކަޒުންު
ތައްޔާރީއެއްު އޮތްު

 ވެގެންުހުށަހަޅަންު
ޝިފާއާއިު .3 މެޔަރު

މިނިސްޓަރުު
އަސްލަމްއަށްު
ބަފަރޒޯނާއުިު

ލިޔުނުްު ގުޅިގެންު
ހިއްސާކުރާނުެު

 ވާހަކަު
ޒޯނާއުިު .4 ބަފަރު

ގުޅިގެންުކެބިނެޓަށުްު
ލިޔުމެއްު

ތައްޔާރުކުރުކޮށުްު
އަދުިު

ްޕރެސެންޓޭޝަނެއުްު
ުތައްޔާރުކުރުންު
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2ު17/09/2020ު10:00 
– 

10:40ު

1. ު ޠާރިޤްު ުުު–މުޙައްމަދުު
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުްރ

ލޯކަލުްުުު–މަޢުރޫފްުޖަމީލުްު .2
 ކޯޑިނޭޓުަރ

ފެންފުށުީު .3 އދ.ު
ުުު–ކައުންސިލުންުޝާހިދުުު
ުކައުންސިލްގެުރައީސްު

4. ު ނަޒްލާު ުުު–ޙައްވާު
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

5. ު އަޙްމަދުު ުުު–ޒަހާު
ުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްު

މިއީުއދ.ުފެންފުށީުއާސާރުީު
ވަށައިގެ ބަފަރުުމިސްކިތްު ންު

ބޭއްވުިު ކަނޑައެޅުމަށްު ޒޯނުު
ުބައްދަލުވުމެކެވެު.

ފެންފުށުީު .5
ސިލްގުެުކައުން

ފަރާތުނުްު
'ކޮމިޓްމަންޓް'ުު

މަރުކަޒަށުްު ލިޔުންު
 ފޮނުވުންު

ޒޯނުުު .6 ބަފަރު
ސަޙައްދުގައުިު
އިމާރާތްތައްު

ގޮތުގުެު ހުންނަންވީު
ގައިޑްލައިނެއުްު
އެކުލަވާލައިނުްު

މިއަންނަުހަފްތާގައުިު
 ހިއްސާކުރުންު

ްޕލޭނިންގުްު .7
މިނިސްޓްރީއަށުްު

ފޮނުވާފައިވާުލޭންޑުްު
ުހޯދުންު ުްޕލޭން ުޔޫސް

3 29/06/2020 40ު
 މިނިޓް

1. ު މަޢުމޫންު ުުު–ޔުމްނާު
ުމިނިސްޓަުރ

ޢަބްދު .2 هللاުޑރ.ު
މިނިސްޓަރ،ު މަޢުސޫމް،ު
ުޓުއަރިސަމްުމިނިސްޓްރީު

3. ު ޠާރިޤްު ުުު–މުޙައްމަދުު
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުްރ

އިކްރާމްުު .4 ުުު–މުޙައްމަދުު
ުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރ

ވިކްރީ .5 ުުއިބްރާހީމްު ުުު–ސް
ުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓަުރ

އަޙްމަދުުު .6 ުުު–ޝަޒްލީންު
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

7. ު ނަޒްލާު ުުު–ޙައްވާު
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

ނާއިލްުު .8 ުުު–ޢިސްމާއިލްު
ކޮމިއުނިކޭޝަނުްު

ުޑިރެކްޓުަރ

އަހަރު) (2021ުުމިއަންނަު
ފެބްރުއަރީގެުނިޔަލަށްުވޯލްޑުްު
ކޮމިޓީއަށްު ުުހެރިޓޭޖްު
ތައްޔާރުކުރުާު ހުށަހެޅުމަށްު
ލިޔުނުްު ޑޮސިއަރު

ރުކުރުމަށްުމާލެުހުކުރުުުތައްޔާ
ވަށައިގެންވުާު މިސްކިތުގެު
ޒޯން(ުު ސަރަޙައްދުގެ)ބަފަރު
ބެހޭގޮތުނުްު މަސައްކަތާު
ކުރުމަށްޓަކައުިު މަޝްވަރާު

ުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެު.

ޔުމްނުާު .8 މިނިސްޓަރު
ފޮނުވާފައިވުާު

ޖަވާބައުްު ސިޓީގެު
ސިޓުީު ތާޢީދުކޮށްު

ފޮނުވާނެކަމަށުްު
އަބްދު هللاުޑރ.ު

 ދެންނެވިު.މަޢުސޫމުްު
ޓުއަރިޒަމްު .9

އިނުްު މިނިސްޓްރީު
ކުޅުޭު މިއުޒިކުު

ފަންނާނުންނާއުު
ވަކިނުްު

ބައްދަލުކުރާނެކަމަށުްު
ޑރ.ުު މިނިސްޓަރު

ުއަބްދު މަޢުސޫމްުهللا
 ދެންނެވިު.

ޒޯނުގުެު .10 ބަފަރު
މަސައްކަތުގަވެސުްު

ފުރިހަމުަު
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9. ު އަޙްމަދުު ުުު–ޒަހާު
ުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްު

އެއްބާރުލުނުްު
ޓުއަރިސަމްު

މިނިސްޓްރީއިނުްު
ުދިނުންު.

4ު20/09/2020ު10:00 
– 

10:40ު

1. ު ޠާރިޤްު ުުު–މުޙައްމަދުު
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުްރ

ލޯކަލުްުުު–މަޢުރޫފްުޖަމީލުްު .2
 ކޯޑިނޭޓުަރ

އިހަވަންދުޫު .3 ހއ.ު
މުޙައްމަދުުު ކައުންސިލުންު
ކައުންސިލްގުެު ރަޝީދު،ު

 ރައީސް
އިހަވަންދުޫު .4 ހއ.ު

 ކައުންސިލްގެުމެމްބަރުުު
އިހަވަންދުޫު .5 ހއ.ު

މުޙައްމަދުުު ކައުންސިލުންު
ު ުުު–އިބްރާހީމްު

ުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓަުރ
ުޙައް .6 ނަޒްލާު ުުު–ވާު

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު
7. ު އަޙްމަދުު ުުު–ޒަހާު

 އެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްު
ު

އިހަވަންދުޫު ހއ.ު މިއީު
އާސާރީުމިސްކިތްުވަށައިގެނުްު
ކަނޑައެޅުމަށްު ޒޯނުު ބަފަރު

ުބޭއްވިުބައްދަލުވުމެކެވެު.

ޒޯނުުު .11 ބަފަރު
މިންގަނޑުުު

އާންމުު ތެރޭގައިވާު
ފަރުދުންގުެު
ތެރޭގައުިުބިންތަކުގެ ު

މިންގަނޑުުު އޮންނަު
ވުާު ތެރޭގައިު
ވުީު އެއްބަސްވުންު
އަވަހަށުްު އެންމެު

ކައުންސިލުނުްު
 ހިއްސާކުރުންު

މިނިސްޓަރުު .12
ވައިދުިު ކުރެއްވިު
ކަމަށްވުާު ފުޅެއްު

ހަތިމުްު
ޑިޖިޓަލްކުރުމުގުެު
މަސައްކަތާއިު

ގުޅީގެނުްު
ޕޮސިޓިވްކޮށްުޖަވާބުުު

އަންނާނެކަމަށުްު
ސްޓޭޓުްު ވަނީު

މިނިސްޓަރުު
ުު.ދަންނަވާފައެވެ

5ު24/09/2020ު10:00 
– 

10:40ު

1. ު ޠާރިޤްު ުުު–މުޙައްމަދުު
 ސްޓޭޓްުމިނިސްޓުްރ

ލޯކަލުްުުު–މަޢުރޫފްުޖަމީލުްު .2
 ކޯޑިނޭޓުަރ

ުކައުންސިލުނުްު .3 ުއިސްދޫ ލ.
ު ޙަލީލްު ުުު–އިބްރާހީމްު
 ކައުންސިލްގެުރައީސްު

ުކައުންސިލުންު .4 ުއިސްދޫ  ލ.
5. ު އަޙްމަދުު ުުު–ޒަހާު

ުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްު

އާސާރުީު އިސްދޫު ލ.ު މިއީު
ބަފަރުުމިސްކި ވަށައިގެންު ތްު

ބޭއްވުިު ކަނޑައެޅުމަށްު ޒޯނުު
ުބައްދަލުވުމެކެވެު.

އާއިު .13 އިސްދޫު
ހުރުިު ގުޅިގެންު
ތާރީޙުީު އެއްވެސްު
ވާނަމުަު ފޮޓޯއެއްު
ޖަމީލާއުިު މަޢުރޫފްު

ހިއްސާކުރަނުްު
 އެދުނުު

ކައުންސިލުނުްު .14
ޒޯނުުު ބަފަރު

ސަރަހައްދުގައުިު
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ދިރިއުޅުޭު
ރައްޔިތުންނާއުިު

ދައްކައުިު ވާހަކަު
މަޝްވަރާކޮށުްު

ތަކެއުްުނިން މުންު
ުނިންމަން ސްޓޭޓުްުު

ޠާރިޤުްު މިނިސްޓަރު
 އެދުނެވެު.

ބަނބުކެޔޮގަހުގުެު .15
ބުޑުު

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގުެު
އުޅަނދުންުނެގުމަށުްު

ހަމަޖައްސާނެު
މިނިސްޓަރުު ވާހަކަު

 ޠާރިޤްުދެންނެވިު.
ލ.ުއިސްދޫުއާސާރުީު .16

މިސްކިތުްު
ބަނދަރެއުްު

ވުމުނުްު ކައިރީގައިު
ކަމަށްވެސުްު މިު

ހާއްސަކޮށުްު
އަމަލުކުރާނުެު

އްުލިޔުމެ
ކުަުތައްޔާރުކުރާނެވާހަ

ޖަމީލުްު މަޢުރޫފްު
ވަނުީު

ުދަންނަވާފައެވެު.
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6 7/10/2020  10:30 
– 

11:30 

މައުމޫން،ުު .1 ޔުމްނާު
އޮފުްު މިނިސްޓަރ
ުު،އާރޓްސް ކަލްޗަރުުު

 އެންޑްުހެރިޓޭޖްު
އިސްމާއިލް .2 ުު،ފައްޔާޒުު

އޮފުްު މިނިސްޓަރ
އިކޮނޮމިކުްު

 ޑިވެލޮޕްމެންޓުްު
ޠާރިޤު،ުު .3 މުޙައްމަދުު

މިނިސްޓަރ ،ުސްޓޭޓްު
އޮފުްުމި ނިސްޓްރީު

ކަލްޗަރުު އަރޓްސް،ު
 އެންޑްުހެރިޓޭޖްު

4. ު ނަޒްލާު ުުު–ޙައްވާު
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު

5. ުު ނާއިލް ުުު–ޢިސްމާއިލްު
ކޮމިއުނިކޭޝަނުްު

 ޑިރެކްޓުަރ
އަޙްމަދު،ު .6 ޒަހާު

އެސިސްޓެންޓުްު
ސަގާފުީު އާރކިޓެކްޓް،ު
ރައްކާތެރިކުރުާު ތަރިކަު

ުޤައުމީުމަރުކަޒުު

އަހަރު) (2021ުުއަންނަު
ވޯލްޑުްުފެބްރުއަރީގެުނިޔަލަށްުު

ުހެރިޓޭޖް ކޮމިޓީއަށުްުު
ތައްޔާރުކުރުާު ހުށަހެޅުމަށްު
ލިޔުނުްު ޑޮސިއަރު
ތައްޔާރުކުރުމަށްުމާލެުހުކުރުުު
ވަށައިގެންވުާު މިސްކިތުގެު
ޒޯން(ުު ސަރަޙައްދުގެ)ބަފަރު
ބެހޭގޮތުނުްު މަސައްކަތާއިު
ކުރުމަށްޓަކައުިު މަޝްވަރާު

ުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެު.

ހުކުރުުު .17 މާލޭު
މިސްކިތުްު

ބަފަ ރުުވަށައިގެންު
ު އޮތުމުގެުޒޯނެއްު

ކަމާއިު މުހިއްމުު
ހެރިޓޭޖުްު ވޯލްޑްު

ލިސްޓުގައިު
މިު ހިމެނުމަށްު
މުހިއްމުކަނުްު ކަމުގެު
 މަޝްވަރާކުރެވުނުު.

ސަރަހައްދުގައުިު .18 މިު
އަމިއްލަު ހުރިު

ފަރާތްތަކުގުެު
އިމާރާތްތަކާއުިު

އިތުރަށުްު ދޭތެރޭު
މަޝްވަރާކުރުާު

 ގޮތަށްުނިންމުނެވެު.
ބަފަރުު .19 ސާފުކޮށްު

ކުރެވޭނުެު ޒޯނުގައިު
ންކަމާއުިުކަ

ކަނުްު ނުކުރެވޭނެު
ބަޔާންކުރުނުްު
މުހިއްމުކަނުްު

ުކުރިއެވެު.ފާހަގަު
ު

ުމައުނަވީުސަގާފީުތަރިކައިގެުމަސައްކަތާުގުޅިގެންުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންތައ6.12.10ުް
ުމާނަވީުތަރިކައިގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާލުންު 6.12.10.1

ުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުބައެއްުމަސައްކަތްތަކާއުިު 2020ުުމައުނަވީުސަގާފީުތަރިކައިގެުމަސައްކަތާުބެހޭގޮތުން
ވުމެކެވެ.ުުވަނަުދުވަހުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުމިބައްދަލުވުމަކީުމިނިސްޓަރގެުއެދިވަޑައިގަތުމުގެުމަތިންުބޭއްވިުބައްދަލ29ުުުުޖޫންުމަހުގުެު

 ުއެވަނީުއެވެ.ުުމިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައި
ުުުު
ޔުމްނ1ުުާު އަލްފާޟިލާު

ުމައުމޫނުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރ

ހައުލަތ2ުުުު އަލްފާޟިލާު
ުމާހިރާ

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރ،ުު
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ޙައްވ3ުުާު އަލްފާޟިލާު
ުނަޒްލާު

ތަރިކުަުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު، ސަގާފީު
ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު

ު

ޒަހ4ުުާު އަލްފާޟިލާު
ުއަޙްމަދު

ސަގާފުީު އާރކިޓެކްޓް،ު އެސިސްޓެންޓްު
ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުތަރިކުަު

ު

ު
ު

ުމަޝްވަރާކުރެވިުނިމުނުކަންތައްތައްު:
 ކެބިނެޓްުޭޕަޕރާއެކުުފޮނުވާުލިޔެކިޔުންތައްުހަމަކޮށްުފޮނުވުންު •
 ވެސްުމައުނަވީުސަގާފީުތަރިކައިގެުމަޢުލޫމާތުުލުންުފޭސްބުކްއަށްު •
 މަޢުލޫމާތުުޝީޓުުތައްޔާރުކޮށްުއިޢުލާންކުރުންުކަނދުވަލުުމިސްކިތުގެުވެވުުހިޔާކުރުމުގެުމަސައްކަތުގެު •
 ދާރުލްުއުލޫމްގެުއާބާތުރަފިލުމުގެުމަސައްކަތްުފެށުންު •
 މިނިސްޓަރުއަށްުއީމެއިލްކުރުންުހުކުރުުމިސްކިތުުނޮވިލޯންއެޅުމާއިުގުޅިގެންުސިޓީގަުސޮއިުހޯދަންު •
 ބަފަރުޒޯނުުކަންކަމުގައިުޓުއަރިޒަމްުމިނިސްޓްރީއަށްުސިޓީއެއްުކިޔުންު •
 ނިންގްުމިނިސްޓްރީއަށްުސިޓީުފޮނުވުންުްޕލޭ •
 އައްޑޫުއާއިުއިސްދޫުއާއިުމީދޫއަށްުލޭންޑްުޔޫސްުްޕލޭންުހޯދަންުސިޓީުލިޔުންު •
 ހަރުގަުހިންގަންުއެދުނީކައުންސިލްތައްުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްުމިުއަ •
 ންުމައުނަވީުސަގާފީުތަރިކަ،ުބައިކުރެވިފައިވާުގޮތުގެުލިޔުންުުހައުލަތާއިުހިއްސާކުރު •

ު

ުމޯލްޑިވްސްުއޮތެންޓިކްުކްރާފްޓްސްުކޯޕަރޭޓިވްުސޮސައިޓީުއާއެކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުނ6.12.11ުް
ގެ އެން.ޖީ.އޯު މެކްސްު ގުޅޭގޮތުންު މަސައްކަތާު ތަރިކައިގެު ސަގާފީު ބެހޭގޮތުނުްުުުމައުނަވީު ކަންކަމާއިު ކުރެވޭނެު މަތިންު ލަފާގެު

ުު 2020ުުުުމަޝްވަރާކުރުމަށް ވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުނުްުވަނަުދުވަހުުބޭއ16ުުުްޖުލައިުމަހުގެ
 ތިރީގައިުއެވަނީުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވިފައިވެއެވެު.

ުުުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުޓަރ،ުުމިނިސްުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރ،ުުުޠާރިޤްުމުޙައްމަދ2ުުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކޮމިއުނިކޭޝަންުޑިރެކްޓަރ،ުުުޢިސްމާއީލްުނާއިލ3ުުުުް
ުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރ،ުުުރާުހައުލަތުުމާހ4ުި
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަރ،ުުުޙައްވާުނަޒްލާު 5
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޗެއަރަޕރސަން،ުުهللاއާމިނަތުުއަބްދު 6

ުު
ުުނިމުނުުކަންތައްތައްު:މަޝްވަރާކުރެވި

 ކުރުމުގެުްޕރޮގްރާމްތައްުހިންގުންުމެކްސްުއާއިުގުޅިގެންުހޭލުންތެރިު •
 ކައުންސިލްތަކާއި،ުއެމް.އެމް.ީޕ.އާރ.ސީުއާއިުމެކްސްުއާއިުގުޅިގެންުްޕރޮގްރާމެއްުއެކުލަވާލުންު •
 ލިޔުމަކާއިުއެއްކޮށްުއަލުންުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވަން •
 ގޮތަކަށްުހިއްސާކުރުންުންުކުރުުވީޑިއޯުކޮޅުތައްުޝައުގުވެރިވާނެުފަދުަުސޯޝައަލްުމީޑިއާުބޭނުންކޮށްގެ •
 ތަރިކައިގެުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރަންުވޯކްޝޮޕްއެއްުބޭއްވުންުހިންގުން.ުމިފަދަުމަސައްކަތްުކުރާުމީހުނަށްުއެއްޗެހިުވިއްކޭނެގޮތަށްު •
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 ތައްތައްުބެލުންު.ޢީދުުކުޅިވަރުުފާހަގަކުރުމާއިުގުޅިގެންުހުންނަުއިޖްތިމާޢީުހުރިހާުކަންު •
 

 މިއުޒިއަމްުގާއިމުކުރުމަށްޓަކައިުކައުންސިލްތަކާއެކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންުސައިޓ6.12.12ުުް
ުކިނބިދޫުކައުންސިލާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންު 6.12.12.1

ލާއެކުުުތ.ުކިނބިދޫުމާލޫދުުހަރުގެުމަރާމާތުކޮށްުއާބާތުރަފިލުވައިުއެތަންުގިނަދުވަހަށްުދެމިހުންނާނެުގޮތަށްުތ.ކިނބިދޫުކައުންސި
ވަނަުދުވަހުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންުތިރީގައ13ުުުިސެްޕޓެމްބަރުުުުުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގުެު

 އެވަނީުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،ސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްުމިނިސްޓަރ،ުުުޔުމްނާުމައުމޫނުު

ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރ،ުުުޠާރިޤްުމުޙައްމަދުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލާުު

ު
ު

ުމަޝްވަރާކުރެވިުނިމުނުުކަންތައްތައްު:
30ުުންުމާލޫދުުހަރުގެުމަރާމާތުކުރަންުކުރަންހުރިުމަސައްކަތްތަކައްުއަގުތަކުގެުއެސްޓިމޭޓްުްޕލޭނެއްުލިޔެުސެްޕޓެމްބަރުުކައުންސިލުުތ.ުކިނބިދުޫު

 ވަނަުދުވަހަސްުފޮނުވުންު.
ު

ުބ.ކުޑަރިކިލުުކައުންސިލާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންު 6.12.12.2
އާބާތުރަފިލުވު މަރާމާތުކޮށްު މިސްކިތްު އާސާރީު ކުޑަރިކިލުު ބ.ު ގުޅިގެުމިއީު އެކުުުމާއިު ކައުންސިލާއިު ޝީޓުު މަޢުލޫމާތުު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު ންު

ުގައިުބޭއްވިުބައްދަލުވުމެކެވެު.29ުުސެްޕޓެންބަރ2020ުުުމަޝްވަރާކުރަންު
ުބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރިނުް:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުުހެރިޓޭޖްުކަލްޗަރުއެންޑްުު،އާޓްސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުުކަލްޗަރަލްުޖެރިޓޭޖްުމެނޭޖަރުުުއަހްމަދުުހާޝިމ1ުުް

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ2ުުު

ު
ުމަޝްވަރާކުރެވިުނިމުނުުކަންތައްތައްު:
ުމަޝްވަރާކުރެވިުނިންމުނުުކަންކަންު:

 ހިޔާލެއްުހުރެއްޖެނަމަުމާދަންުފޮނުވާލުންު .1
 އެއްކަރުދާސްުކޮށްފައިުފޮނުވުންުނުގައިުކުރާުސުވާލުތަކުގެުޖަވާބުުމަޢުލޫމާތުުސެޝަ .2
ުމިސްކިތްުސާފުކުރާނެުގޮތްުކައުންސިލުންުލިޔުމަކުންުހިއްސާކުރުންު .3

ުހއ.ކެލާުކައުންސިލާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންު 6.12.12.3
ުކެވެު.ގައިުބޭއްވުނުުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުމ15ުުެއޮކްޓޯބަރ2020ުުުމިއީުހއ.ުކެލާުލިލީގެުއާބާތުރަފިލުވައިުމަރާމާތުކުރުމާއިުގުޅިގެނުްު

ުބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރިނުް:
ުުުު
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ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރ،ުުުޠާރިޤްުމުޙައްމަދ1ުުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ2ުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުޝަންުޑިރެކްޓުަރކޮމިއުނިކޭުުއިސްމާއިލްުނާއިލ3ުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުހަވްލަތުުމާހިރ4ުުާ
ުުމެމްބަރުުއިބްރާހިމްުޝަރީފްު 5
ުހއ.ުކެލާުކައުންސިލުްުުކައުންސިލްުުޣުފްރާންުއާދަމްު 6
ކައުންސިލ7ުުް ކެލާު ގުެުހއ.ު

 އެސް.ޖީ
ު

ުު

ުކެލާުކައުންސިލްުމެމްބަރުުުމެމްބަރުުއައިޝަތުުމިޒްނ8ުުާ
ުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ9ުުު
ު

ުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމުނުުކަންކަންު:
 ބަލަހައްޓާނެކަމުގެުކައުންސިލުގެުސިޓީއެއްުމަރުކަޒަށްުފޮނުވުންުލިލީުހައުސްު .1
 އްުތައްޔާރުކުރުންުފެންޑާގެުމިންތައްުޖަހައިުމަޢުލޫމާތުުޝީޓެ .2
 ކައުންސިލުންުސިޓީުފޮނުވާއިރުުމެޕެއްގައިުލިލީގެުމާކުކޮށްފައިުވަށައިގެނަވާުތަންތަންުފާހަގަކޮށްފައިުލިޔުމެއްުފޮނުވުންު .3
 މޭޓެއްުހުށަހެޅާނެުވާހަކަުކައުންސިލުންުވިދާޅުވި.ުލިލީގެުކުރަހައިުއެސްޓި .4
ު

ުލެހެއްޓުމާުެބހޭގޮތުންުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންުމާލެުސިޓީުކައުންސިލާއެކުުމާލޭގެުއާސާރީުތަންތަންުެބ6.12.13ު
ުު ކައުންސިލާއިުއެކުުމަރުކަޒުންުމަސައްކަތްުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއްުހޯދުމަށްުބޭއްވެވުިުމިއީުމާލޭގައިުހުރިުއާސާރީުމިސްކިތްތައްުބެލެހެއްޓުމަށްު

ުބައްދަލިވުމެކެވެު.
ުބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރިނުް:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުމޫންުޔުމްނާުމަޢ1ުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް
ުމާލެުސިޓީުކައުންސިލްުުމޭޔަރުސިފާުމުޙައްމަދ3ުު
ުމާލެުސިޓީުކައުންސިލްުުޑެޕިއުޓީުމޭޔަރުޝަމާޢުުޝަރީފ4ުުް
ުމާލެުސިޓީުކައުންސިލްުުކައުންސެލަުރުމަދުުޝަމީރުުއަޙް 5
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމްު 6
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ7ުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކޮމިއުނިކޭޝަންުޑިރެކްޓުަރުއިލްއިސްމާއިލްުނ8ުާ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ9ުުު
ު
 
 
ު
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ުމަޝްވަރާކުރެވުނުުކަންކަނުް:
ުށްުޑްރާފްޓްުކުރެވިފައިވާުފަހުމުނާމާުއާބެހޭުމަޝްވަރާކުރުން.ުުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލުންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުކަނޑައެޅުމަ

ުމޯލްޑިވްސްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭގެުމަސައްކަތްތަކާުެބހޭގޮތުންުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުނ6.12.14ުުް
ުމަޝްރޫއުގުެު ުހެރިޓޭޖްުސަރވޭގެ ުމޯލްޑިވްސް ުގުޅިގެންމިއީ ުކޮމެންޓްތަކާ ުކޮށްފައިވާ ުއޮފީހުން ުޖެނެރަލްގެ ުއެޓަރނީ މަޝްވަރާކުރުމަށުްުުުފަހުމުނާމާއަށް

ުގައިުބޭއްވިުބައްދަލުވުމެކެވުެ.11ުުނޮވެންބަރ22020ުުު
ުބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރިނުް:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝައްމޫންުހަމީދ2ުުު
ުމޯލްޑިވްސްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭުުްޕރޮޖެކްޓްުޑިރެކްޓުަރުމައިކަލްުފީނ3ުުާ
ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ4ުުު
ު

ުމަޝްވަރާކޮށްުނިންމުނުުކަންކަންު:
 ގެންނަުބަދަލުތައްުހައިލައިޓުކޮށްފައިުހުރުންު .1
 ހުމުުނާމާގައިުސޮއިކުރާނެުފަރާތެއްުޗެކުކުރުންުފަ .2
 މަރުކަޒުގެުސަރވަރުއަްޕގްރޭޑްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުންު .3

 މަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާެބހޭގޮތުންުާބއްވާުަބއްދަލުވުންތައްުޤައުމީުމަރުކަޒުގ6.12.15ުެ
 އްދަލުވުންުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާބެހޭގޮތުންުބޭއްވިުފުރަތަމަުބަ 6.12.15.1

ބެހޭގޮތުނުްު ރާވާުހިންގުމާއިު މަސައްކަތްތައްު މަރުކަޒުގެު ޤައުމީު ރައްކާތެރިކުރާު ތަރިކަު ބައްދަލުވުމަކީުސަގާފީު މިު
ވަނަުދުވަހުުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތ9ުުުުުުމަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިުވޭތުވެދުތަޔަުއަހަރުގެުމާރިޗުުމަހުގެުު

ތިރީގައިުބެލެހެއް ނަންތައްު ބޭފުޅުންގެު ވަޑައިގެންނެވިު ބައިވެރިވެު މިބައްދަލުވުމުގައުު މައުމޫނެވެ.ު ޔުމްނާު އަލްފާޟިލާު މިނިސްޓަރު ުުޓެވީު
ުއެވަނީއެވެު.

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުލްުހެރިޓޭޖްުމޭނޭޖަުރކަލްޗަރަުުއަޙްމަދުުހާޝިމ2ުުް
ުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފުީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރ4ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުރެކްޓުަރއެސިސްޓަންޓްުޑިުފާތިމަތުުވަޙީދާު 5
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުބައްރަތުުޙަސަންު 6
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަހްމަދ7ުުު

ު
 ޝްވަރާކޮށްުނިމުނުކަންތައްު:މިުބައްދަލުވުމުގައިުމަ

ުކޮވިޑް • ުފެތުރެމުންދާ ުއެކު ުހަލުވިކަމާއި ުދާރުލުއާސާރުގ19ުުުެުު-ދުނިޔޭގައި ުޤައުމީ ުއިމާރަތް ުހިންގަމުންދާ ުމަރުކަޒު ުގުޅިގެން ުރޯގާއާ މި
ުު އަތްލާތަންތަން އާއްމުކޮށްު މިގޮތުންު ވިދާޅުވިއެވެ.ު މިނިސްޓަރުު އިރުތުުސަމާލުކަމެއްދިނުމަށްު ގިނަގިނައިނުްުސާފުތާޙިރުކަމަށްު

ފާހަނާއިގައިުސައިބޯނިުއަދިުޓިޝޫުބެހެއްޓުމަށްުސަމާލުކަންުދިނުމަށްވެސްުވިދާޅުވި.ުހޭންޑްުސެނިޓައިޒަރުުުުސާފުކުރުމަށާއި
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އާއްމުންު އަޅަމުންގެންދިއުމަށާއިު ފިޔަވަޅުތައްު ލަސްނުވެު ވިދާޅުވި.ު ބެހެއްޓުމަށްު ސެކްޝަންތަކުގައިު އަދިު ދޮރުތައްކައިރީގައިު
 ޒަފުންނަށްުއިލްތިމާސްކުރުމަށްުމިނިސްޓަރުއެދިވަޑައިގަތެވެު.ތަންތަނަށްުނުދިއުމަށްުމުވައްއެއްވެުއުޅޭު

ރަށުގުެު • މުވައްޒަފުންނާއިު ބަންދުކުރެވފައިވަނީު އާސާރުު ދާރުލްު ސަރަހައްދީު ހުވަދޫު މަރުކަޒާއިު ހަނދާނީު ބޮޑުތަކުރުފާނުު
 ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައިކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެު.

ުކުރިުކަމުގައިދާރުލުްު • ވީނަމަވެސްުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގެންދިއުމަށްުއެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއިުމިދުވަސްތަކުގައުިުުުއާސާރުުބަންދު
ތައްވެސްުބަދަލުކުރެވިދާނެކަނުްު ްޕލޭންކުރެވިދާނެުކަމަށާއިުލިޔެކިއުމާއިުޤާނޫނުގެުމަސައްކަތުގެުއިތުރުންުދާރުލްއާސާރުގެުލިޔުން

 އެވެު.މިނިސްޓަރުވިދާޅުވި
ހަނދާނީ • ޤައުމުީުބޮޑުތަކުރުފާނުު މަސައްކަތްކުރެވިދާނެކަމަށްށައިު ތަރިކައިގެު މައުނަވީު ލައްވާު މުވައްޒަފުންު މަރުކަޒުގެު ު

 ދާރުލްއާސާރުގައިުމެނެކުއިންުއެބަހުރިކަމަށްށާއިުދިވެހިުހެދުންުކަލެކްޝަންގެުމަސައްކަތްުކުރެވޭނެކަމަށްުހާޝިމްުވިދާޅުވިއެވެު.
ުދަތުރު • ުމިނިސްކުރަންހުރި ުމަޑުޖައްސާލުމަށް ުގެންދާނުެުތައް ުކުރިޔަށް ުކަންތައް ުކެންސަލްކުރުމުގެ ުދަތުރު ުއައްޑޫއަށް ުވިދާޅުވިއެވެ. ޓަ

ކުރާދަތުރުގައުިު ހެރިޓޭޖްުސަރވޭގެުޓީމްުއެރަށަށްު ނުފޮނުވާު ވާހަކަުނަޒްލާުވިދާޅުވި.ުއަދިުުކާށިދޫއަށްުއިތުރުުމުވައްޒަފަކުު
 ޅުވިއެވެު.ރުމަށްުއަންގާނެުވާހަކަުވިދާއެރަށުންުފެނުނުުތަންުބަލާދިރާސާކުު

މީޑިއުާު • އަދިު ވިދާޅުވި.ު މިނިސްޓަރު ފޮނުއްވުމަށްު އިރުޝާދުު ގޮތުގެު ކަންކުރަންވީު މެދުު ތަރިކައާު ކައުންސިލްތަކަށްުސަގާފީު
 މެދުވެރިކޮށްުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށްުވިދާޅުވިު.

ބަދަލުކުރުމަށްުމިއަދުުމެމ14:00ުުޯުހުުމެންދުރުފ8:00ުުަގުތުުހެނދުނުުމިއުޒިއަމްުސެކްޝަންގެުމުއްޒަފުންގެުމަސައްކަތުގެުވަު •
 ފޮނުވާނެކަމަށްުނަޒްލާުވިދާޅުވިު.

ސައިކޮޓަރީގެުސާފުތާހިރުކަމަށްުބެލުމަށްޓަކައިުސައިކޮޓަރިުބަލަހައްޓާުފަރާތަކީކޮބައިކަންުވަކިވާންުޖެހޭތީ،ުމަރުކަޒުންުއެކަމުގުެު •
 ޒިންމާުނެގުމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިު.

 ންސިލާުހަވާލުކުރަންުފެންނަކަމަށްުނިންމުނެވެު.ސަރަހައްދީުމިއުޒިއަމްުކައުުު •
 

ުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާބެހޭގޮތުންުބޭއްވިުދެވަނަުބައްދަލުވުންު 6.12.15.2
ގޮތުންުމަޝްވަރުާުމިުބައްދަލުވުމަކީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާއިުބެހޭު

ުުކުރުމަށްޓަު މަހުގެ އެްޕރީލްު އަހަރުގެު ވޭތުވެދުތަޔަު 29ުުކައިު ރިޔާސަތުުުު ބައްދަލުވުމުގެު މިު ބައްދަލުވުމެކެވެ.ު ބޭއްވުނުު ު ދުވަހުު ވަނަު
ނަންތަ ބޭފުޅުންގެު ވަޑައިގެންނެވިު ބައިވެރިވެު މިބައްދަލުވުމުގައުު މައުމޫނެވެ.ު ޔުމްނާު އަލްފާޟިލާު މިނިސްޓަރު ތިރީގައުިުބެލެހެއްޓެވީު އްު

 އެވަނީއެވެު.
ު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުުމުހައްމަދުުޠާރިޤްުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،އާޓްސްމިނިސްޓްރީުއޮފްުުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމޭނޭޖަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމ2ުުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރ4ުުު
ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސަގާފީުތަރިކަުުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުފާތިމަތުުވަޙީދާު 5
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުބައްރަތުުހަސަންު 6
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ7ުުު

ު



142 

 

 ތައްު:ނިމުނުކަންުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށުްު
 ގެުތަރުޖަމާގެުމަސައްކަތްވެސްުހިނގަމުންދާކަމަށްުޤާނޫނުުުު,ހުކުރުުމިސްކިތުގެުރިސްކްުއެސެސްމެންޓްުހަދަމުންދާުކަމަށާއި •
 ކަޅުވަކަރުުމިސްކިތާއިުހުކުރުުމިސްކިތުންުކަރަންޓްުދިޔުމުގެުމައްސަލައާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުނުްު •
ާޕކްގެުު • ފަރާސަލްޓަންު ތިބޭު ސެންޓަރގައިު އިންތިޒާމުުުކޯލްު ނަމާދުކުރެވޭނެު މިސްކިތުގައިު ކަޅުވަކަރުު ތްތަކަށްު

 ހަމަޖައްސައިދެވުނުކަންު
 ދުވަސްވަރެއްކަމުން،ުދާރުލްއާސާރަށްުފެންފައިބާުދިމާތަކުންުއާޓިފެކްޓްސްުދުރުކުރެވިފައިވާކަމަށްުވިއްސާރުަު •
އައި.ުޓީމްގެުމެމްބަރުންުމާލޭގައިުއެބަތިބިކަމަށާއި،ުުހުކުރުުމިސްކިތުގެުއެއްވެސްުމަސައްކަތެއްުކުރިޔަށްުނުދާކަމަށާއި،ުއޭ.އެސް. •

 ސްކިތުގެުރިސްކްުއެސެސްމެންޓްުހެދުމުގެުމަސައްކަތްކަމަށުް.އޭރުުކުރެވެމުންދިޔަުމަސައްކަތަކީުހުކުރުުމި
 ކަދެންނެވުނުުހިރިގަލުުމިސްކިތުގެުްޕރޮޖެކްޓްގެުމަސައްކަތާގުޅޭުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތައްުސްކައިްޕުމެދުވެރިކޮށްުބޭއްވޭުވާހަު •
• ުުު ފާއިތުވެދިޔަ ގެންދިއުމަށްު ކުރިއަށްު މަސައްކަތްު މ10ުުިމިު ތެރޭގައިު ދުވަހުގެު ކޮށްފައިވުާުއަހަރުު މިސްކިތްތަކުގައިު ު

 މަސައްކަތްތަކުގެުމައުލޫމާތުުއެއްކުރަމުންުދާކަމަށްށާއިުއެއަށްބެލުމަށްފަހުުކޮންސަރވޭޝަންގެުމަސައްކަތްުކުރެވޭނެުކަމަށްު
ދުވަހަށްު • ގެންދިއުމަށުްުމިއުޒިއަމްު ކުރިޔަށްު އިވެންޓްއެއްު ލައިވްު ގުޅިގެންު މަރުކަޒާއިު އާއިު ސެންޓަރު އެމެރިކަންު ު

ބޭއްވިުލައިވްުއިވެންޓްއަށްުސްކްރިްޕޓެއްުލިޔެުދެފަރާތުނުްުުުު،ކަދެކެވިފައިވާކަމަށާއި،ުތަރިކައިގެުދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެުގޮތުންވާހަު
 ވިފައިވާކަމަށް.ުުދައްކާނެވާހަކަތައްުކުރީބައިގައިުމަޝްވަރާކުރެު

.ުއަދިުހުރިފޮޓޯތަކުންުޓްވީޓްުކުރަމުންދާުކަމަށުްުޓްވީޓްތައްުކުރާއިރުުހާލަތަށްުބެލުމަށްފަހުުޓްވީޓްކުރުމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވި •
 ނަޒްލާުވިދާޅުވިު

 އަހަރަށްުހެރިޓޭޖްުސަރވޭގެުޓީމަށްުމަސައްކަތްކުރުމަށްުލިބުނުވާހަކަުހިއްސާކުރެވުނ5ުުުުއިތުރުު •
 ުދެންނެވުނުުލިބެންުހުރިުތަކެތިުބޭނުންކޮށްގެންުތައްޔާރުކުރެވޭނެުކާއެއްޗެހީގެުރެސިީޕުޓްވީޓްކުރެވިދާނެކަމަށްފަސޭހައިންު •
 އައްޑޫުހުކުރުުމިސްކިތުގެުމަސައްކަތްުނުމުމާގުޅިގެންުއެުމިސްކިތުގެުފޮޓޯުލިބިފައިުހުރިވާހަކަުހާޝިމްުހިއްސާުކުރެއްވިު. •

ު
ުުހިންގުމާބެހޭގޮތުންުބޭއްވިުތިންވަނަުބައްދަލުވުންުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާ 6.12.15.3

ުު ރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާއިުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރުާުމިުބައްދަލުވުމަކީުސަގާފީުތަރިކަ
ުު މަހުގެ އެްޕރީލްު އަހަރުގެު ވޭތުވެދުތަޔަު 29ުުކުރުމަށްޓަކައިު ބައްދަލުވުމެު ބޭއްވުނުު ު ދުވަހުު ރިޔާސަތުުުވަނަު ބައްދަލުވުމުގެު މިު ކެވެ.ު
މައުމޫނެ ޔުމްނާު އަލްފާޟިލާު މިނިސްޓަރު ތިރީގައުިުބެލެހެއްޓެވީު ނަންތައްު ބޭފުޅުންގެު ވަޑައިގެންނެވިު ބައިވެރިވެު މިބައްދަލުވުމުގައިު ވެ.ު

 އެވަނީއެވެު.
ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުންޑްުހެރިޓޭޖްުކަލްޗަރުއެުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،ރީުއޮފްުއާޓްސްމިނިސްޓްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ4ުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުުޙައްވާުނަޒްލާު 5
ުސަގާފީުތަރިކަރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރުު 6
ުތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާުުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުފާތިމަތުުވަހީދ7ުުާ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުބައްރަތުުޙަސަނ8ުުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަހްމަދ9ުުު
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 އްު:މިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުދެކެވުނުުވާހަކަތަު
ރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުއިސްވެރިންނާއިުބައްދަލުކޮށްލީުމަސައްކަތްކުރިޔަށްދާގޮތްުބެލުމަށާއިުކުރިޔަށްުހުރުިުސަގާފީުތަރިކަުު •

ށުްުމަސައްކަތްތައްުރޭވުމުގެގޮތުންުކަމަށާއި،ުލިބިފައިވާުލުއިތަކާއެކުުކުރިންވެސްުމަސައްކަތްކުރިގޮތަށްުމަސައްކަތްކުރަމުންުގެންދިއުމަ
ުވިދާޅު ުރާވަންޖެހޭކަމަށްވެސުްުމިނިސްޓަރ ުގޮތެއް ުބަލަހައްޓަންޖެހޭތަންތަންުސާފުކުރެވޭ ުއަދި ުފަރާތުންުސާފުކުރަންޖެހޭ ުމަރުކަޒުގެ ވިއެވެ.

ުވިދާޅުވިއެވެު.
ލެު • ބޭއްވުނުު އޮންލައިންކޮށްު ގުޅޭގޮތުންު ދާރުލްއާސާރާއިު މަސައްކަތްތަކާއިު ކުރަމުންދާު މީސްމީޑީއާގައިު ކްޗަރވެސުްުއޮންލައިންކޮށްު

ުންުފާހަގަކުރައްވާުއެކަމަށްުމިނިސްޓަރުޝުކުރުުއަދާކުރެއްވިއެވެ.ުުރަނގަޅުކަ
ުކުރެވިފަ • ުހާޟިރުވެ ުކޮމިޓީއަށް ުމަޖިލީހުގެ ުދުވަހު ުއާދީއްތަ ުކުރެވެންޖެހޭކަމަށާއި، ުމަސައްކަތްތަކެއް ުވީނަމަވެސް ުކަމުގައި ުތިބި އިވުާުގޭގައި

ުވިދާޅުވިއެވެ.ހޭކަމަށްުމިނިސްޓަރުުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުޖަވާބުދާރީުވާންޖެ
އަށް • ފުރިހަމަު ވަރަށްު މުވައްޒަފުންު މަރުކަޒުގެު ނަމަވެސްު ތިބިކަމުގައިވީު ގޭގައިު ކުރަމުންދާކަމަށާއުިުުު ފުރަބަންދުގައިު މަސައްކަތްު

ހިއް މަޢުލޫމާތުު އެކަމުގެު އައިސްފައިވާތީު ހަމައަށްު ނިމުމަކާއިު މަސައްކަތްު ޤަވާއިދުގެު ގާނޫނާއިު ކަމަށުްުހާއްސަކޮށްު ސާކުރެއްވިު
 ނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުުމި
ކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުސާފުކޮށްުބެލެހެއްޓުމުގެުއިންތިޒާމެއްުހަމަޖައްސަންުމިނިސްޓަރު • ދާރުލްުއާސާރު.ުހުކުރުުމިސްކިތް،ުއަދިު

ުވިދާޅުވިއެވެު.
 ފްޞީލްުދެއްވިއެވެ.ުުވާުމަސައްކަތުގެުތަުމިުބައްދަލުވުމުގައިުހުރިހާުބޭފުޅުންވެސްުފުރަބަންދުގައިުގޭގައިުތިއްބަވައިގެންުކުރައް •

ު
ުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާބެހޭގޮތުންުބޭއްވިުހަތަރުވަނަުބައްދަލުވުންު 6.12.15.4

މިުބައްދަލުވުމަކީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާއިުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރުާު
ވަނަުދުވަހުުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެވ3ުުުުީުވޭތުވެދުތަޔަުއަހަރުގެުމެއިުމަހުގެުުއިުުކުރުމަށްޓަކަ

ުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.
ުއިދާރާުުމްމަޤާުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް
ުޑްުހެރިޓޭޖްުކަލްޗަރުއެންުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ4ުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުުޙައްވާުނަޒްލާު 5
ުުމަރުކަޒުުތަރިކަރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީސަގާފުީުުޑިރެކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރުު 6
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުފާތިމަތުުވަހީދ7ުުާ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުބައްރަތުުޙަސަނ8ުުް
ުކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަހްމަދ9ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަުރުއައިޝަތުުމުނީޒ10ުުާ

ު
 މިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުދެކެވުނުުވާހަކަތައްު:

• ުު ރަނގަޅުކަމަށްށާއި،ުސަރުކާރުގެ ވަރަށްު ތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްު ވައުދުުކަމަށްވުާުސަގާފީު އެއްު
ކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުރޭވުމުގެުމަސައްކަތްުނިމިފައިވާކަމަށްށާއި،ުުސަގާފީުތަރިކައިގެުޤާނޫނެއްުއެކުލަވައިލާުމަޖިލީހުންުފާސްކޮށުްު
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އްުރަނގަޅަށުްުއެޤާނޫނާުގުޅޭުޤަވާއިދުތަކެއްުތައްޔާރުކޮށްުގެޒެޓްކުރެވިފައިވާކަމަށްށާއިުކުރަންުހުރިުމަސައްކަތްތަތަސްދީޤްކުރައްވުާު
ުކުރެވިފައިވާކަމަށްުވިދާޅުވެ،ުހުރިހާުބޭފުޅުންނަށްުމިނިސްޓަރުޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.ުު

ފުޅާއެކުުހުރިހާުބޭފުޅުންުހިމަނުއްވައިގެންުނަޒްލާުކުރެއްވުިުޤަވާއިދުގެުމަސައްކަތުގައިުއެކްސް.ކޮމްގެުހުރިހާުބޭފުޅުންގެުޚިޔާލު •
ވަު ގުތެއްގައިވެސްުދެއްވާުހިޔާލާއިއެކު،ުއެއްވެސްުޝަކުވާއެއްުނެތިުނަޒްލާުކޮށްދެއްވުިުމަސައްކަތްުފާހަގަކުރައްވައި،ުހުރިހާު

ޝީރުުއައްބާސްުއިބްރާހީމްުއާއިުޤައުމީުމަސައްކަތަށްުޠާރިޤްުޝުކުރުއަދާުކުރެއްވިއެވެ.ުޤާނޫނާއިުޤާވާއިދުގެުމަސައްކަތުގައިުމު
ުރިޤްުފާހަގަކުރެއްވިއެވެު.އަރްޝީފްގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުޢާމިރުުވެދެއްވިުއެހީވެސްުޠާ

ހުރިހުާު • ގޮތެއްގައިު ހަމައެއާއެކު،ުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުގެުމަސައްކަތުގައިުޠާރިޤްއާއިުނަޒްލާގެުމަސައްކަތްުފާހަގަކުރައްވާުޖުމްލަު
ުމިނިސްޓަރޝުކުރުުއަދާކުރެއްވިއެވެު.ުމުވައްޒަފުންނަށް

• ުު )މެއި ހަފްތާގައިު ހެނ10މިއަންނަު ހުއްދައާއިއެކުު މިނިސްޓަރގެު ު)ުު 9:00ުުުުދުނު މެންދުރުފަހު އަށ13:00ުުުްުއިންު
 މަސައްކަތްކުރުމަށްުނުކުމެވޭނެކަމަށާއިުމިކަމަށްުމަސައްކަތްުރާވާފައިުބޭއްވުމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުު

 އެވެ.ުުހުރިހާުބޭފުޅުންވެސްުފުރަބަންދުގައިުގޭގައިުތިއްބަވައިގެންުކުރައްވާުމަސައްކަތުގެުތަފްޞީލްުދެއްވިުމިުބައްދަލުވުމުގައި •
 

ުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާބެހޭގޮތުންުބޭއްވިުފަސްވަނަުބައްދަލުވުންު 6.12.15.5
ސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާއިުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރުާުމިުބައްދަލުވުމަކީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަު

ވަނަުދުވަހުުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެވ18ުުުީުހުގުެުކުރުމަށްޓަކައިުވޭތުވެދުތަޔަުއަހަރުގެުޖުލައިުމަ
ުއިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.މިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑަ

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުނިސްޓަުރމިުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ4ުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުުޙައްވާުނަޒްލާު 5
ުސަގާފީުތަރިކަރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރުު 6
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރއެުފާތިމަތުުވަހީދ7ުުާ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުބައްރަތުުޙަސަނ8ުުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަހްމަދ9ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުްޕރޮޖެކްޓްުމެނޭޖަުރުުމުނީޒާުއައިޝަތ10ުު
 ބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުދެކެވުނުުވާހަކަތައްު:މުިު

ބައްދަލުކޮށްލަނުްު • ޝުކުރުދަންނަވާލަންު މަސައްކަތްތަކަށްު ކުރާު އެކުގައިު ސަރވެންޓުންު ސިވިލްު ބޭފުޅުންނާއި،ު ސިޔާސީު
މަސައްކަތްތަކާއެކުުމަޝްވަރާކުރުމަށްކަމަށްވެސްުމިުތީކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުއަދިުކުރިޔަށްުހުރުިުބޭނުންފުޅުވެުވަޑައިގަު

ހޭލުންތެރިކަނުްު ނިންމާފައިވާކަމަށާއި،ު ޑެޑްލައިނަށްު ފުރިހަމައަށްު ވަރަށްު ޤަވާއިދުު ޤާނޫނާއިު ވިދާޅުވިއެވެ.ު ބައްދަލުވުމުގައިު
ބާއްވަން ސެޝަންތަކެއްު މިނިސްޓްުުއިތުރުކުރުމަށްު ތެރެއިންު ދާއިރާގެު ފުރަތަމަު ހުރުިުފެންނަކަމަށާއި،ު ދެންު ރީއާއިު

މިނިސްޓަރުު ބޭއްވުމަށްު ސެޝަންތަކެއްު އޮންލައިންު ކައުންސިލްތަކަށްު ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއިު މުވައްޒަފުންު ޑިާޕޓްމެންޓްތަކުންު
ޤަވާއިދުގައިުއޮންނަނީުކޮންއެއްޗެއްކަންުމީހުންނަށުްުވިދާޅުވިއެވެ.ުގާނޫނާއިުޤަވާއިދުުހެދުމުންުނިމުނީުނޫންކަމަށްށާއިުޤާނޫނާއިުު

މިނސްޓަރުުބު ކަމުގައިު އެދިވަޑައިގަންނަވާު ގެންދިއުމަށްު ކުރިޔަށްު މަސައްކަތްު މިު އަހަރުތެރޭގައިު މިު ނެދެވެންޖެހޭކަމަށްށާއިު
 ވިދާޅުވިއެވެު.
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މިނި • އިސްލާމިކްު ވާހަކަު ގެންދާު ކުރިޔަށްު މަސައްކަތްު ހުޅުވުމުގެު މިސްކިތްު ވާހަކުަުހުކުރުު ފޮނުއްވިު ސިޓީއެއްު ސްޓަރީއަށްު
ވިދާޅު ހުރިކަނުްުމިނިސްޓަރު ނުހުޅުވިު ސަބަބުންު ކޮވިޑްގެު ނިމިފައިވީނަމަވެސްު މަސައްކަތްު މިސްކިތުގެު ކަޅުވަކަރުު ވިއެވެ.ު

ހަރުކުރު ބޯޑުު ނަންު ޒިޔާރަތުގެު މެދުު އަދިު މިސްކިތްު ހުކުރުު މިސްކިތާއި،ު ކަޅުވަކަރުު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ު މުގުެުމިނިސްޓަރު
ރުުމިސްކިތްުހުޅުވިކަމުގައިުވީނަމަވެސް،ުކޮވިޑްުއެއްކޮށްުފިލައިގެންނުދާނަމުަުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުހުކު

ޖެހޭކަމަށްވެސުްު ހޯދަންު ޖެހޭގޮތްު ހަދަންު ވެއްޖެނަމަު ޕޮސިޓިވްު މީހަކުު ނަމާދަށްއަރާު މިސްކިތަށްު ވިސްނަންޖެހޭކަމަށްށާއި،ު
އާ ކުރަމުންދާއިވިދާޅުވިއެވެ.ު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާު މިސްކިތްތަކުގައިު ބޭނުންކުރާނުެުއްމުު ތަނެއްގައިު ފަދަު މިސްކިތްު ހުކުރުު ރުު

ކެމިކަލްުގެުމައުލޫމާތުުހޯދާ،ުއެޗް.ޕީ.އޭގެުލަފައެއްުހޯދުމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުުމިއީުހަމައެކަނިުހުކުރުުމިސްކިތަށުްު
ުމައުލޫމާތުުބޭނުންުކުރެޥޭނެކަމަށުްުރުުބޭނުންުކުރަމުންދާުހުރިހާުއާސާރީުމިސްކިތްތަކަށްުމިހޯދާުމައުލޫމާތެއްުނޫންކަމަށްށާއިުމިހާު

 މިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުު
ު

ހިރިގަލުުމިސްކިތްުްޕރޮޖެކްޓްުގެުމިސްކިތްތަކުގެުބަފަރުޒޯންުކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިުމާލެުސިޓީުކައުންސިލްއަށާއިުްޕލޭންނިނުްު •
ވާކަންުމިނިސްތަރުފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ުބަފަރުޒޯންުއަދިުކަލްޗަރަލްުޒޯންގެުކޮންސްްޕޓްުރައީސުްުމިނިސްޓްރީއަށްުފޮނުވައިފައި
ކަމަށްށާއިުކެބިނެޓްުޭޕަޕރުއެއްުތައްޔާރުކޮށްުމައުލޫމާތުުސެޝަނެއްުބޭއްވުމަށްުމައުރޫފްުޖަމީލުވެސުްުއޮފީހަށްުފޮނުވަންުފެންނަ

.ުސެޝަންތަކެއްބާއްވާުކެބިނެޓްުލެވެލްގައިުމަސައްކަތްކޮށްގެންުމަސައްކަތުްުހުންނެވީުތައްޔާރަށްކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ
 ނިންމިދާނެކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުު

ު

ުޤައުމީުމަރުކަޒުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވާުހިންގުމާބެހޭގޮތުންުބޭއްވިުހަވަނަުބައްދަލުވުންު 6.12.15.6
ކަޒުންުކުރިޔަށްުގެންދަންުހުރިުމަސައްކަތްތަކާއިުމަސައްކަތުްުމިުބައްދަލުވުމަކީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުު

ވަނ22ުުުަުޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުބެލުމަށްުވޭތުވެދުތަޔަުއަހަރުގެުޖުލައިުމަހުގެުުުުކުރިޔަށްުގޮސްފައިހުރީުއަދިުއަވަސްކޮށްުކުރިޔަށްުގެންދަންު
ޓެވީުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގައުިުދުވަހުުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއް

ުރީގައިުއެވަނީއެވެު.ބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިު
ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުުމިނިސްޓުަރސްޓޭޓްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރަލްުހެރިޓޭޖްުމެނޭޖަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ4ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުކޮމިއުނިކޭޝަންުޑިރެކްޓުަރުއިސްމާއިލްުނާއިލް 5
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުހައުލަތުުމާހިރާު 6
ުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދުު 7
ުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުުޙައްވާުނަޒްލާު 8
ުސަގާފީުތަރިކަރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރުު 9
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުޑިރެކްޓުަރުފާތިމަތުުވަހީދ10ުުާ
ުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުސީނިއަރުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުބައްރަތުުޙަސަނ11ުުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއެސިސްޓަންޓްުއާކިޓެކްޓްުުޒަހާުއަހްމަދ12ުުު

 
ު

ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުދެކެވުނުުވާހަކަތައްު:



146 

 

 
ރިކައިގެުކޮންވެންޝަންގައިުސޮއިކުރުމާއިުކެބިނެޓްުޕަޭޕރުކެބިނެޓަށްުފޮނުވިފައިވާކަމަށްށާއިުއިއްޔެުއެޖެންޑާކުރެވުިުމާނަވީުސަގާފީުތަު •

ހުރުިު ސާފުކުރަންު އެއްބާރުލުންލިބުނުކަމަށްށާއިު ބޭފުޅުންގެު ގިނަު ކޮންވެންޝަންގައިުސޮއިކުރުމަށްު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށްށާއިު
ހުރުމާއިއެކުމައުލޫމާ ދިޔުމަށުްުުުތުު ކުރިޔަށްގެންު ދުވަހަކަށްު އޮންނަު ދެންު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުު މިނިސްޓަރުންނާއިއެކުު ބައެއްު

ގެުއިރާދަފުޅާއިއެކުުލަހެއްނުވެުކޮންވެންޝަންގައިުސޮއިކުރެވޭނެކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުސޮއިކުރަނުްުهللاނިންމާފައިވާކަމަށާއުިު
ބަހުރިކަމަށާއިުކެބިނެޓްުޭޕަޕރުމިނިސްޓްރީގެުފަރާތުންުފޮނުވާފައިުވީނަމަވެސްުމިދާއިރާގުެުންވެންޝަންސްުއެޖެހޭުއިތުރުުހެރިޓޭޖްުކޮ

ފަންނީުއަދިުދާއިރާުއެނގިވަޑައިންނަވާުބޭފުޅުންުތިބީުމަރުކަޒުގައިކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެ.ުމިފަހަރުުފޮނުވުނުުކެބިނެޓުްު
މަރުކަ އަދިު ޒަހާު ނަޒްލާ،ު އެއްބާރުލުޭޕަޕރގައިު ފަންނުީުޒުންު ބޭނުންވާު ކޮންވެންޝަންތަކަށްު ޔުނެސްކޯގެު އެހީލިބުނުކަމާއިު މާއިު

ޔުނެސްކޯއިނުްު ކުރީގައިު ވަރަށްު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ު މިނިސްޓަރު މުވައްޒަފުންނަށްކަންު މަރުކަޒުގެު އެނގެނީު މައުލޫމާތުތައްު
ުކޮންވެންޝަނެއްުއޮންނާނެކަމަށާއުިުތަނުންުއަނެއްތަުއާއްމުކޮށްފައިވާުސަގާފީުތަކެތިުނުގަވާއިދުންުވިއްކުމާއިުއެއް ނަށްުބަދަލުކުރުމާުބެހޭ

މިނިސްޓަރުު ފެންނަކަމަށްު ކުރިޔަށްގެންދަންު ފަރާތުންު މަރުކަޒުގެު މަސައްކަތްު މިކަމުގެު ހޯދައިު މައުލޫމާތުު ކޮންވެންޝަންގެު މިު
 ވިދާޅުވިއެވެ.ުު

 
ތްކުރެވޭތޯުމިނިސްޓަރުސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.ުއުސޫލުތަކާއުިުއިުހުރިުމަސައްކަޤާނޫނާއިުޤަވާއިދުގެުމަސައްކަތްުނިމިފައިވީނަމަވެސްުއޭގަ •

،ުުކޮމެޓީތައްުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުދަނީުކިހިނެއްތޯުމިނިސްޓަރުސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.ުއެކަންކަންުކުރިޔަށްުދާކަމަށާއި
ބެލުމަށް ދާއިރާތަކަށްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ކޮމެޓީއަޤާނޫނާއިޤަވާއިދުގައިު ު ފުރުސަތުުުފަހު،ު ހުށައެޅުމުގެު ނަންތައްު ފެނިވަޑައިންނަވާު ށްު

ފާސްނުވާނެކަނުްު ނަމެއްު ހުރިހާު ހުށައަޅާު ބަލާނެކަމަށާއިު ނަންތަކަށްު މިު ދީފައިވާނެކަމަށާއިު ނާޒިމްއަށްު އަދިު ހާޝިމްު
 ޅުވިއެވެު.އަންގާފައިވާނެކަމަށާއިުމީގެުއިތުރުންުނަންތަކެއްވެސްުބަލަމުންދާކަމަށްުޠާރިޤްުވިދާ

ު
ުމަޝްވަރާމަރު • ުމަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން ުކުރާ ުހުޅުވުމާބެހޭގޮތުނުްުުުކުރިއެވެ.ކަޒުން ުމިސްކިތް ުނިމިފައިވާތީ ުމިސްކިތް ުކަޅުވަކަރު އެގޮތުން،

ުކުރިއެވެު.މަޝްވަރާު
• ުު ކާެޕޓްގެުމައްސަލައިގައި ލިހުކުރުުމިސްކިތުގެުމަސައްކަތްުއެއްކޮށްުނިމިފައިވާކަމަށްށާއިު ޔެުއިސްލާމިކުްުއިސްލާމިކްުމިނިސްޓްރީއަށްު

ުމިނިސްޓަރަށްުދަންނަވާފައިވާނެކަމަށްުމިނިސްޓަރުވިދާޅުވިއެވެު.
 ުކުރިއެވެ.ވީހައިވެސްުއަވަހަކަށްުކައުންސިލަރުންނަށްުޓްރެއިނިންުސެޝަންތަކެއްުބޭއްވުމާބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާު •

 

6.12.16ުު ކޯގަންނުުސަރަޙައްދުގައިުސަގާފީުމަރުކަޒެއް އެކަމާެބސ.މީދޫު ޭބއްވުނުުގާއިމުކުރުމަށްޓަކައިު ކުރުމަށްު ހޭުމަޝްވަރާު
ުަބއްދަލުވުން.ުު

ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި،ުއެތަނުގެުކޮންސެްޕޓްުތައްޔާރުކުރުމުގެު ުުމިުބައްދަލުވުމަކީުސ.މީދޫުކޯގަންނުުސަރަޙައްދުގައިުސަގާފީުމަރުކަޒެއްު
ުު .ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުިުކުރިއަށްގެންދިއުމަށްުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެކުރިންުއެކަމުގެުފުރަތަމަުމަޝްވަރާތައް
ުބޭފުޅުންގެުނަންތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމަޢުމޫނ1ުުް
ުއައްޑޫުމީދޫުދާއިރާުމެމްބަރުުުމެމްބަރުުރޮޒައިނާުއާދަމ2ުުް
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުޠާރިޤްުމުޙައްމަދ3ުުު
ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ4ުް
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ުޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިުަޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދުު 7
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުުުޙައްވާުނަޒްލާު 8
ު

ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކޮށްުދެކެވުނުުވާހަކަތައްު:
ރުމަށުްުސަގާފީުމަރުކަޒުގެުކޮންސެްޕޓްުްޕލޭންުހެދުމުގެުކުރިންުމިކަމުގެުމަޝްވަރާތައްުކުކޯގަންނުުސަރަޙައްދުގައިުގާއިމުކުރުާު •

ުކުރަމުންދާތީ،ުތަނުގުެު ުފަނޑިޔާރުުމިސްކިތްުޔުނެސްކޯގެުހެރިޓޭޖްުލިސްޓުގައިުހިމެނުމަށްުމަސައްކަތް ބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.

ުހެދުމުގަ ުކޮންސެްޕޓް ުކަނޑައަޅަންޖެހޭތީއާއެކު، ކޮންސެްޕޓްުްޕލޭންގުެުުުކުރިއެވެ.އިުއެކަމަށްުވިސްނަންޖެހޭނެކަންުފާހަގަުބަފަރޒޯން
ުޓީމުގެުކޮމެންޓަށްުފޮނުވުމަށްުނިންމުނެވެ.ުުތުުޝީޓުުތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުުއިއުލާނުުކުރުމުގެުކުރިންުއެމް.ީޕުއަދިުމައުލޫމާ

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަކުގައިުބައިވެރިވިުފަރާތްތައް 6.13
ުއިުޭބއްވުނުުތަމްރީނު،ުަބއްދަލުވުންތަކުގައިުަބއިވެރިކުރެވުނުގޮތުގެުމަޢުލޫމާތުުރާއްޖޭގަ 6.13.1

ު
#ު

ބައިވެރިވުިު
ުމުވައްޒަފުު

ޕްރޮގްރާމްގުެުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު
ުމަޢުލޫމާތުު

އިންތިޒާމުްުުމުއްދަތުު ޕްރޮގްރާމްު
ކުރުިު

ުފަރާތް/ބޭއްވުނުތަންު
ޢާއިޝަތ1ުުުު

ުޝިވާނީު
ސީނިއަރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ޮޕލިސުީު ޓްރެއިނިންގު
 މެންޓޭޝަންުއިމްްޕލި

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ޢާއިޝަތ2ުުުު
ުޝިވާނީު

ސީނިއަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ4ުުް އުސޫލުުޓްރެއިނިނުްގ
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ފާޠިމަތ3ުުުު
ުވަޙީދާު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ4ުުް އުސޫލުުޓްރެއިނިނުްގ
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(
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އާމިނަތ4ުުު
ުލަޔާލްުޢަލީު

އެފެއާޒުްުުކޭޝިއަުރ ކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްު/

އެސެންޝަލްސުްު
ސަރވިސުްު އެންޑްު

ުއެކްސެލެންސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ4ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

މައިސަމ5ުުުް
ުމޫސާުޢަލީު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުކިއުރޭޓަުރ

މިއުޒިއަމްު ނޭޝަނަލްު
އިންޓަރްޕރިޓޭޝަނުްު/

ުއެންޑްުކަލެކްޝަންު

އެސެންޝަލްސުްު
ު ސަރވިސުްުއެންޑްު

ުއެކްސެލެންސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ4ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ޙުސެއިނ6ުުް
ުޞައްފާޙުު

އެސިސްޓެންޓުްު
ކޮންޒަރވޭޝަނުްު

ުއޮފިސަރ

މިއުޒިއަ މްުނޭޝަނަލްު
އެންޑުްު/ ރިސަރޗްު

ުކޮންޒަރވޭޝަންު

އެސެންޝަލްސުްު
ސަރވިސުްު އެންޑްު

ުއެކްސެލެންސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ4ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ޔާނިއ7ުުު
ުވަޙީދުު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުމިއުޒިއަމްުގައިޑް

މިއުޒިއަމްު ނޭޝަނަލްު
އިންޓަރްޕރިޓޭޝަނުްު/

ުއެންޑްުކަލެކްޝަންު

އެސެންޝަލްސުްު
ސަރވިސުްު އެންޑްު

ުލެންސްުއެކްސެ

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ4ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

މަރްޔަމ8ުުް
ުރިޒްލާު

ކޮމްޕިއުޓަރުު
ުޓެކްނީޝަންު

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ރަފްހާނ9ުުްު
ުއިބްރާހީމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްުކޯަޕރޭޓް ު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ފާޠިމަތ10ުުުު
ުއުޘްރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ޝާޠިފ11ުުާު
ުމުޙައްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ުު މިއުޒިއަމްުނޭޝަނަލް
އިންޓަރްޕރިޓޭޝަނުްު/

ުއެންޑްުކަލެކްޝަންު

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އެސިސްޓެންޓުްުުވަފާުޢިމާދ12ުުު
ުމިއުޒިއަމްުގައިޑް

މިއުޒިއަމްު ނޭޝަނަލްު
އެންޑުްު/ ރިސަރޗްު

ުރވޭޝަންުކޮންޒަ

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

މަރްޔަމ13ުުް
ޞުވުާު
ުއުމަރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ދިވެހުިު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(



149 

 

އެސިސްޓެންޓުްުުސާއިދުުޢަލ14ުުީ
ުއުޒިއަމްުގައިޑްމި

ު/ުސަރަޙައްދުީު ހެރިޓޭޖް
ުމިއުޒިއަމްުޔުނިޓްު

ފޭސުްު އިންޑަކްޝަންު
2ު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ2ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ޙައްވ15ުުާު
ުނަޒްލާު

ޑިރެކްޓަރުު
ުޖެނެރަލްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުްުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުުުޑިާޕޓްމަންޓްުހެޑްު
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ސިސްޓެންޓުްުއެުޢަލީުސިފާމ16ުުް
ުޑިރެކްޓުަރ

ުު/ ހެރިޓޭޖްު
ބޮޑުތަކުރުފާނުުު

ުމެމޯރިއަލްުސެންޓަރުު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުްުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުު
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ްޕރޮކިއުމެންޓުްުުފާޠިހުުޢަލ17ުުީ
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްު/

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުްުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުު
ުކޮށްު()އޮންލައިނުްު

މަރްޔަމ18ުުް
ުޝިހާމާު

އެފެއާޒުްުުމަސައްކަތު ކޯަޕރޭޓްު
މިއުޒިއަމްު/

އެންޑުްު ސެކިއުރިޓީު
ުމެއިންޓަނަންސްު

ސަޯޕޓްސަރވިސުްު
ުްޕރޮގްރާމްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ5ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އަނީލ19ުުާު
ުމުޙައްމަދު

އެފެއާޒުްުުމަސައްކަތު ކޯަޕރޭޓްު
މިއުޒިއަމްު/

އެންޑުްު ސެކިއުރިޓީު
ުނަންސްުމެއިންޓަ

ސަޯޕޓްސަރވިސުްު
ުްޕރޮގްރާމްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ5ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ނާހިޔ20ުުާު
ުސަޢީދުު

އެފެއާޒުްުުމަސައްކަތު ކޯަޕރޭޓްު
މިއުޒިއަމްު/

އެންޑުްު ސެކިއުރިޓީު
ުމެއިންޓަނަންސްު

ސަޯޕޓްސަރވިސުްު
ުްޕރޮގްރާމްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ5ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އަޙްމަދ21ުުު
ުފަޔާޟްު

ހެރިޓޭޖުްުުމަސައްކަތު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުމެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު

ސަޯޕޓްސަރވިސުްު
ުްޕރޮގްރާމްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ5ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ސަދީމ22ުުާު
ުއުމަރު

ދިވެހުިުުމަސައްކަތު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު

ސަޯޕޓްސަރވިސުްު
ުްޕރޮގްރާމްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ5ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ރަފްހާނ23ުުްު
ުއިބްރާހީމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

5ުުވެބިނަރުސެޝަނުްު
–ު އެތިކަލުްުު

ުު ފޮރުުުުު–ކަލްޗަރސް
ސެލްފުްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(
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ޓްރާންސެންޑިންގުު
ުވެލިއުސްު

އެސިސްޓެންޓުްުުޢަލީުސިފާމ24ުުް
ުޑިރެކްޓުަރ

/ުުހެރި ޓޭޖްު
ބޮޑުތަކުރުފާނުުު

ުމެމޯރިއަލްުސެންޓަރުު

5ުުވެބިނަރުސެޝަނުްު
–ު އެތިކަލުްުު

ުު ފޮރުުުުު–ކަލްޗަރސް
ސެލްފުްު

ޓްރާންސެންޑިންގުު
ުވެލިއުސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ތުުުޢާއިޝ25ުަ
ޝިފްނާޒުްު
ުޢަލީުސަލީމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްު/

މާލިއްޔަތުުުދައު ލަތުގެު
ގަވާއިދަށުްު

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގުެު
ުްޕރޮގްރާމްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ6ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ނާހިޔުާު 26
ުސަޢީދުު

އެފެއާޒުްުުމަސައްކަތު ކޯަޕރޭޓްު
މިއުޒިއަމްު/

އެންޑުްު ސެކިއުރިޓީު
ުމެއިންޓަނަންސްު

މެޝަރސުްު ސޭފްޓީު
އެންޑްު

ޑިސްއިންފެކްޝަނުްު
ުއިންުވޯކްޕްލެސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުސްުދުވ1ުަ
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ސަދީމ27ުުާު
ުއުމަރު

ދިވެހުިުުމަސައްކަތު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު

މެޝަރސުްު ސޭފްޓީު
އެންޑްު

ޑިސްއިންފެކްޝަނުްު
ުއިންުވޯކްޕްލެސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އަޙްމަދ28ުުު
ުފަޔާޟްު

ހެރިޓޭޖުްުުމަސައްކަތު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްުމެ

މެޝަރސުްު ސޭފްޓީު
އެންޑްު

ޑިސްއިންފެކްޝަނުްު
ުއިންުވޯކްޕްލެސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

މަރްޔަމ29ުުް
ޞުވުާު
ުއުމަރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ދިވެހުިު ު/ ހެރިޓޭޖްު
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދުަު

މެޝަރސުްު ސޭފްޓީު
އެންޑްު

ޑިސްއިންފެކްޝަނުްު
ުޕްލެސްުއިންުވޯކް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ފާޠިމަތ30ުުުު
ުވަޙީދާު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

މެޝަރސުްު ސޭފްޓީު
އެންޑްު

ޑިސްއިންފެކްޝަނުްު
ުއިންުވޯކްޕްލެސްު

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އުމެންޓުްުްޕރޮކިުފާޠިހުުޢަލ31ުުީ
ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްު/

ޓުުު ު ޓްރެއިނިންގު
ްޕރޮކިއުމަންޓުްު
ުއޮފިސަރސުްު

އޮފުްުުދުވަސ1ުުް މިނިސްޓްރީު
ކަލްޗަރުު އާޓްސްު
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ހެރިޓޭޖުްު އެންޑްު
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އެސިސްޓެންޓުްުުޢަލީުސިފާމްު 32
ުޑިރެކްޓުަރ

ުު/ ހެރިޓޭޖްު
ބޮޑުތަކުރުފާނުުު

ުމެމޯރިއަލްުސެންޓަރުު

ސިންގުުއެޑްވާން
އުަު ވިތްު ޓުގެދަރު

ްޕރޯއެކްޓިވުްު
ުމައިންޑްސެޓް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އާދަމްު 33
ުނަޞީރުު

އެޑްވާންސިންގުުުމިއުޒިއަމްުސެކްޝަންުުޑިރެކްޓުަރ
އުަު ވިތްު ޓުގެދަރު

ްޕރޯއެކްޓިވުްު
ުމައިންޑްސެޓް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އާދަމްު 33
ުނަޞީރުު

ޔުޯުުމިއުޒިއަމްުސެކްޝަންުުޑިރެކްޓުަރ ކީިޕންގު
އެމްްޕލޯއީސްު

އެމިޑްސްު އެންގޭޖްޑްު
ުއަުެޕންޑެމިކް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ފާޠިމަތުުު 34
ުވަޙީދާު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ޔުޯު ކީިޕންގު
އެމްްޕލޯއީސްު
އެ މިޑްސްުއެންގޭޖްޑްު
ުއަުެޕންޑެމިކް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ބައްރަޠުުު 35
ުޙަސަން

ސީނިއަރު
އެކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްު/

ޔުޯު ކީިޕންގު
އެމްްޕލޯއީސްު

އެމިޑްސްު އެންގޭޖްޑްު
ުއަުެޕންޑެމިކް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

އާދަމްު 36
ުޞީރުުނަ

އުަުުމިއުޒިއަމްުސެކްޝަންުުޑިރެކްޓުަރ އެމްބްރޭސިންގު
ރެސިލިއެންޓުްު

އެންޑްު މައިންޑްު
ނިއުުު އިންު ވޯކިންގު

ުނޯމަލް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

ފާޠިމަތުުު 37
ުވަޙީދާު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

އުަު އެމްބްރޭސިންގު
ސިލިއެންޓުްުރެ

އެންޑްު މައިންޑްު
ނިއުުު އިންު ވޯކިންގު

ުނޯމަލް

ސީ.އެސް.ޓީ.އައިުުދުވަސ1ުުް
ު)އޮންލައިންުކޮށްު(

މަރްޔަމްު 38
ުރިޒްލާު

ކޮމްޕިއުޓަރުު
ުޓެކްނީޝަންު

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

މައިކްރޯސޮފްޓުްު
އެންޑުްު ޓިްޕސްު

ުޓްރިކްސްު

ުއެން.ސީ.ޓީ.އައިުދުވަސ1ުުް
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ުުޢާއިޝަތު 39
ުޝިވާނީު

ސީނިއަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

ުއޮފިސަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ުުު–ީޕ.އޭުއޮފިސަރސުްު
އެވެއަރނަސުްު

 ސެޝަންު

ސަރވިސުްުުދުވަސ1ުުް ސިވިލްު
ުކޮމިޝަންު

ފާޠިމަތ40ުުުު
ުވަޙީދާު

އެސިސްޓެންޓުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

އެފެއާޒުްު ކޯަޕރޭޓްު
އެންޑުްު/ އެޑްމިންު

ުއެޗް.އާރ

ުމެނޭޖްމަންޓް
ޑިވެލޮޕްމަންޓުްު

ުްޕރޮގްރާމްު

ސަރވިސުްުުދުވަސ5ުުް ސިވިލްު
ުކޮމިޝަންު

ބައްރަޠ41ުުުު
ުޙަސަން

ސީނިއަރު
އެކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަރ

ު އެފެއާޒުްުކޯަޕރޭޓްު
ުފައިނޭންސްު/

މެނޭޖްމަންޓްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓުްު

ުްޕރޮގްރާމްު

ސަރވިސުްުުދުވަސ5ުުް ސިވިލްު
ުކޮމިޝަންު

އެސިސްޓެންޓުްުުޢަލީުސިފާމ42ުުް
ުޑިރެކްޓުަރ

/ުުހެރިޓޭ ޖްު
ބޮޑުތަކުރުފާނުުު

ުމެމޯރިއަލްުސެންޓަުރ

މެނޭޖްމަންޓްު
ޑިވެލޮޕްމންޓުްު

ުްޕރޮގްރާމްު

ސަރވިސުްުުދުވަސ5ުުް ސިވިލްު
ުކޮމިޝަންު

 

ުއިންފޮމޭޝަންުއޮފިސަރުުކަނޑައެޅުން 6.13.2
އްޔިތުންނަށުްު''މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުގެުޤާނޫނު''ުއަދިު"މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޤަވާއިދު''ގެުދަށުންުރަ

ުކަނޑައެ ޅިފައިުހުންނަންޖެހެއެވެ.ުއިންފޮމޭޝަނުްުމައުލޫމާތުުދޫކުރުމުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއުފުލާނެުއިންފޮމޭޝަންުއޮފިސަރެއްުކޮންމެުއިދާރާއެއްގައި
އި،ުމައުލޫމާތުުދޫކުރާނެގޮތެއްގުެުއޮފިސަރގެުމަސްއޫލިއްޔަތެއްގެުގޮތުންުއޮފީހުގެުމައުލޫމާތުުބަލަހައްޓާނެގޮތާއި،ުމައުލޫމާތުުއަރުޝީފުުކުރާނެގޮތާ

އެކުުއެކަށައަޅައި،ުއެުއުޞޫލުތަކަށްުއަމަލުކުރުމާއުިުސިޔާސަތުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުމުރާޖަޢާުކޮމިޓީއާއިުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރގެުމަޝްވަރާއާ
ުު،މައުލޫމާތުުދޫކުރުމުގެުއިސްުޒިންމާުއުފުލުމާއިުުކުރުވުމުގެުރޫޙުުއާލާކުރުމާއިު"މައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޤަވާއިދު''ގެުދަށުންުހޯދަންުއެދޭ

އެހީތެރިވެދިނުމާއި ފަރާތްތަކަށްު އެދޭު ހޯދަންު ުމައުލޫމާތުު ޤަ، އެު ޤަވާއިދުގުެުއަދިު ގުޅިގެންު ހުށަހެޅުންތަކާއިު ހުށަހެޅޭު ދަށުންު ވާއިދުގެު
ުއެވެ.ުުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުނިންމަންޖެހޭުނިންމުންތައްުނިންމުންުހިމެނ15ުެއަދ14،13،12،11ުުި

އޮފިސަރުު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްު މަރުކަޒުގެު މިު މަސްޢޫލިއްޔަތުު އޮފިސަރުގެު އިންފޮމޭޝަންު މަރުކަޒުގެު މިު މިގޮތުން،ު
ުގައެވެ.16ުުުޖެނުއަރ2020ުުީއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުއުޘްރާުއާުޙަވާލުކޮށްފައިވަނީު

ު

ުބޭއްވުނުުކޯސްތަކާއިުއިތުރުުހަރަކާތްތައްު 6.14
ުއް"ގެުނަމުގައިުޭބއްވުނުުފޭސްުބކްުއޮންލައިންުސެޝަންުނަޒަރެ"ޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްު 6.14.1

އަށ21:30ުުުްުނ20:30ުުުްުގ14ުުުެުމ2020ުުުޭުމިއީުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒާއިުއެމެރިކަންުސެންޓަރުުގުޅިގެނުްު
ުމިުމަރުކަޒުގެުއެސިސްޓަންޓްުކިއުރޭޓަރުުދެއްވީފޭސްބުކްުމެދުވެރިކޮށްުލައިވްުކުރެވުނުުއޮންލައިންުސެޝަނެވެ.ުމިުސެޝަންުހުށަހަޅުއްވައިުު

ުމައިސަމްުމޫސާުއަލީުއަދިުކޮންޒަރވޭޝަންުއޮފިސަރުހުސައިންުޝައްފާހެވެ.ުު
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ު"ގްލާންސްުއިންޓުުދަުނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްުކަލެކްޝަން"ުނަމުގައިުޭބއްވުނުުފޭސްުބކްުއޮންލައިންުސެޝަން 6.14.2
މިއީުމިުމަރުކަޒުގެުފަރާތުންުއިނގިރޭސިު

ގައިުކުރިއަށ21:00ުުުްުގ21ުުެއިުުމ2020ުުެބަހުންުު
ގެންދެވުނުުސެޝަނެކެވެ.ުމިުސެޝަންުނަންގަވައުިު
ދެއްވީުއެސިސްޓަންޓްުކިއުރޭޓަރުމައިސަމްުމޫސާު

ުއަލީުއެވެ.ުު
 

ު
 
 
 
ު

 "ސަގާފީުތަރިކައަށްުނަޒަރެއް"ގެުނަމުގައިުޭބއްވުނުުފޭސްުބކްުލައިވްުސުމޭކްުދަރެސްުސިލްސިލާު 6.14.3
އެގޮތުންުހޯމަުދުވަހުގުެުުުބޭއްވިއެވެ.މުގައިުފޭސްބުކްުމެދުވެރިކޮށްުލައިވްކޮށްުސުމޭކުުދަރެސްުސިލްސިލާުއެއުްު"ސަގާފީުތަރިކައަށްުނަޒަރެއް"ގެުނަ

ުުުބޭއްވިއެވެ.ދަރެސ9ުުުްއަށ9:00ުުްނ8:30ުުްރޭު
ުބޭއްވުނުުތާރީޚުުުދަރެސްގެުނަންުުދަރެސްުނަންގަވައިުދެއްވިުފަރާތްުު#
އަދުިުހިރިުއަލްއުސްތާޛްުޙުސައިންުމުޙައްމަދުުހަނީފ1ުުް އިޖުތިމާޢީު ގުޅިފައިވާު މިސްކިތްތަކާއިު ގަލުު

ުސަގާފީުއާދަކާދަތައްު
2020ުޖޫނ22ުުް

ޙައްޤުތަކުގުެުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޠަލާލ2ުުް އިންސާނީު ސަގާފަތް،ު ދިވެހިރާއްޖޭގެު
ުނަޒަރުންު

2020ުޖޫނ29ުުް

2020ުލައިުޖ06ުުުދާރުލްއާސާރުުބެލުމަށްުމީހުންގެުލޯބިުޖެއްސުންުއަލްފާޟިލްުޢަލީުވަހީދ3ުުު
ހިރިގަލުުުުއަލްފާޟިލާުމަރިޔަމްުއިޝާުއަޒީޒ4ުުް ގަބުރުސްތާނުތަކާއިު އާސާރީު ރާއްޖޭގެު

ުމަހާނަތަކުންުއިވޭުހިމޭންުވާހަކަތައް
2020ުޖުލައ13ުުި

ުރަޙީމް/5ުުު ުޢަބްދުލް ުމަތީން ުޢަބްދުލް އަލްފާޟިލް
ުބ.ތުޅާދޫު

އިހުގުެު މަސައްކަތް،ު ލާފެންކުރުމުގެު ލިޔެލާޖެހުމާއިު
ުސައްކަތްތެރިކަމުގެުނަމޫނާުމިސާލެއްކުޅަދާނަުމަ

2020ުޖުލައ20ުުި
ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުމާއްދީުސަގާފަތާއިުތަރިކަުއަދިުއަމިއްލުަުުއަލްފާޟިލާުޠައިބާުސަޢީދ6ުުު
ުޝަޚްސުު

2020ުއޮގަސްޓ10ުުުްު

2020ުއޮގަސްޓ17ުުުްުުތަނެއްގެުއިހުސާސް،ުއަހުލުވެރިކަމާއިުހުރިުގުޅުންުުއަލްފާޟީލްުޙުސައިންުޒިޔަތ7ުުު
2020ުއޮގަސްޓ24ުުުްުުތިލޭރުކަމާއިުގެތިުލާމެހިފައިވާުދިވެހިުހުނަރުވެރިކަންުުލްފާޟިލްުޚާތިމްުއިބްރާހީމްއ8ުަ
ތިގޭުސޯފާއިންުއުތީމުުގަނޑުވަރުގެުއުނދޯލިުދާންކޮޅަށް:ުުުއަލްފާޟިލްުޢަލީުސިފާމ9ުް

ުގަނޑުވަރުގެުދާދިވަރުުތަޢާރުފެއްު
އޯގަސްޓުްު 31

2020ު
ު
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6.14.4 6.14.4ުުު ގުޅޭ ތަރިކައާއިު އަމާޒުކޮށްގެންު"ގައުމީު ކައުންސިލްތަކަށްު އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްު ގަވާއިދުތަކަށްު ޤާނޫނަށާއިު
 ާބއްވާުދާދިވަރުުދަންފަޅި"ުފެށުންު

ޅި"ުްޕރޮގްރާމުްު"ގައުމީުތަރިކައާއިުގުޅޭުޤާނޫނަށާއިުގަވާއިދުތަކަށްުއަހުލުވެރިކުރުވުމަށްުކައުންސިލްތަކަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުބާއްވާުދާދިވަރުުދަންފަ
ންސިލްތައުްުވީުބުރާސްފަތިުދުވަހުުފެށުނެވެ.ުމިުސެޝަންުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގެުމަޤްސަދަކީުޤާނޫނާއިުގަވާއިދަށްުކައ24ުުުޑިސެންބަރ2020ުުުުު

ކެތުިުނާއިުތަުހޭލުންތެރިކޮށް،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައިުކައުންސިލްތަކުގެުދައުރުުބުނެދީ،ުދެމެހެއްޓެނިވިުގޮތެއްގައިުއާސާރީުތަންތަ
ރުލިބި،ުމިުތަންތަނާއިުތަކެތުިުއަދުގެުޖީލަށާއިުއަންނާންުއޮތްުޖީލަށްުބުނެދިނުމެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތެރިކުރުމަށްުޤާނޫނީުބާ

 ސަގާފީުފަތުރުވެރިކަމާުގުޅުވާ،ުވިޔަފާރީުއުސޫލުންުރަށަށްުއާމްދަނީުލިބޭގޮތަށްުކަންކަންުކުރާނެުގޮތްުބުނެދިނުމެވެ.ުު

ގަޑިއިރަށެވެ.ުސެޝަންތައްުކުރިއަށްދާނ2ުުުެުދުވަހަށްުއަތޮޅުތައްުބަހާލައިގެންނެވެ.ުއަދިުމިުސެޝަންުކުރިއަށްދާނ4ުުުުީސެޝަންުބާއްވަނީުުމިުު
ުގޮތުގެުތާވަލްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުު

ުބައިވެރިންގެުއަދަދުުުބައިވެރިވާުއަތޮޅުތައްުުގަޑިުުތާރީޚްު

2020ުޑިސެމްބަރ24ުުުުު

ު)ބުރާސްފަތުި(

24ުުހއ.،ުހދ.ުއަދިުށު.10:00ުު–12:00ު

2020ުުޑިސެމްބަރ31ުުުު
ު)ބުރާސްފަތު(

22ުުނ،ުރުއަދިުުބ10:00ުުު–12:00ު

ު

ހަމަޖެހިފައިވަނުީު،ުޅ،ުކ،އއ،ުއދ،ުވ،މ،ފުއަދިުދ ކައުންސިލްތަކުގެުސެޝަންުބޭއްވުމަށްު ގއ،ުގދ،ުތ،ލ،ޏުއަދިުސުއަތޮޅުގެު
ޝާންުއިއްޒުއްދީންގެުއިއްޒަތުގެުވެރިޔާުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުޖެނުއަރީގައެވެ.މިުޝެޝަންތައްުކުރިއަށްުގެންގޮސްދެއްވީުނ2021ުުުި

ބާސްުއިބްރާހީމްުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުުސްޓޭޓުްުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުމުޝީރުުއޮނަރަބަލްުއައް
ުމިނިސްޓަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤެވެ.ުު

ު

ުފާހަަގުކުރެވުނުުދުަވސްތައްު 6.15
ުނިޔޭގެުތަރިކައިގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުންދު 6.15.1

ދުވަސްކަމަށްވާތީުމިދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގެުގޮތުންުމިުމަރުކަޒުންުމީސްމީޑިއާުވަނަުދުވަހަކީުދުނިޔޭގެުތަރިކައިގ18ުުުެުއެްޕރީލ2020ުުުްު
ުތަރިކައާއިުގުޅޭުޕޯސްޓަރުހިއްސާ ުފޭސްބުކުްުއަދިުއެމެރިކަންުސެުުުކުރިއެވެ.މެދުވެރިކޮށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސަގާފީ ންޓަރުއާއިުމިުމަރުކަޒާއިުގުޅިގެން

(ުކުރިޔަށްުގެންދެވުނެވެ.ުސެޝަނMaldivian Heritage – unique culture and shared architectureުްުސެޝަނެއްުު)ުލައިވް
ކު މަރުކަޒުގައިު އަދިު އަޙްމަދުު ޒަހާު އާކިޓެކްޓްު އެސިސްޓަންޓްު މަރުކަޒުގެު މުވައްޒަފެއްކަހުށަހަޅައިދެއްވީު އޮފިސަރުުރީގެު ރިސަރޗްު މުގައިވާު

 އިސްމާއިލްުއަޝްރަފެވެު.
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ުަބއިނަލްއަޤުވާމީުދާރުލްއާސާރުުދުވަސްުފާހަގަުކުރުން 6.15.2
ުު ވަނަުދުވަހަކީުކޮންމެުއަހަރަކުވެސްުދުނިޔޭގައިުފާހަގަުކުރަމުންދާުބައިނަލްއަޤުވާމީުދާރުލްއާސާރުތަކުގެުދުވަހެވެ.18ުުުުމެއިުމަހުގެ
ުމުނާސަބަތުގައި ުމިއަހަރުގެުދުވަހުގެ ުމެސެޖެއްުދެއްވާފައިވެއެވެ. ުޚާއްޞަ ުޔުމްނާ ުއަލްފާޟިލާ ުހެރިޓޭޖް ުއެންޑް ުކަލްޗަރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުުުމިނިސްޓަރ

ުު "މިއުޒިއަމް ނުވަތަު ބައިވެރިކުރުން"ު ތަފާތުތަކާއެކުވެސްު ދާރުލްއާސާރުތައް:ު "ހަމަހަމަކަމަށްޓަކައިު ޝިޢާރަކީު ދުވަހުގެު ފޮރުުދާރުލްއާސާރުު
ުުއިކުއަލިޓީ:ުޑައި ުުުވަނައަހަރުުމިއުޒިއަމްުދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގެުގޮތުންުއެއްހަފްތާވަންދެނ2020ުުުްވަރސިޓީުއެންޑްުއިންކްލޫޝަން"ުއެވެ.ު

ުު ޓްވީޓް ފޮޓޯތައްު ތަރިކައާުގުޅުންހުރިު ުުުުކުރިއެވެ.ތާރީޚާއިު ގުޅިގެންުމެއިމަހުގެ ސެންޓަރުުއާއިު މިުމަރުކަޒާއިުއެމެރިކަންު ވަނ14ުުުަުއަދިު
ުު 8:30ުުުުދުވަހުގެރޭ 9:30ުުުުއިން ުނަރގައިުުމަޢުލޫމާތުުހުށަހަޅުއްވައިުދެއްވީުމިުވެބިުުުކުރިއެވެ.ފޭސްބުކްުމެދުވެރިކޮށްުވެބިނަރުއެއްުލައިވް

ުދާރުލްއާސާރުގެުދެުމުވައްޒަފުންކަމުގައިވާުމައިސަމްުމޫސާުޢަލީުއާއިުޙުސައިންުޞައްފާހެވެ.ުު

ުޤައުމީުދުވަސްުފާހަގަުކުރުންު 6.15.3
ުުކޮންމެުއަހަރެއްގެުރަުުުުުުުު ވަނަުދުވަހަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުދުވަހެވެ.ުމިދުވަސްުފާހަގަުކުރުމުގެުގޮތުނ1ުުުްުބީޢުލްއައްވަލުުމަހުގެ

ުުބޭއްވިުފުު ުުގައިުބޮޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުގައ5:45ުުުުިރަތަމަުކަމެއްގެުގޮތުން ުުޤައުމީ ޤައުމުީުުުބޭއްވިއެވެު.ދިދަުނެގުމުގެުރަސްމިއްޔާތު
ުުގައިުބޮޑުތަކުރުފާނުގެުހަނދާނީުމަރުކަޒުގެުޖަލްސާކުރާުމާލަމުގައެވެ.ުމިޖަލްސާގައ9:30ުުުިރަސްމީުޖަލްސާުއޮތީުހެނދުނުުުުުދުވަހާގުޅިގެންުބޭއްވިު

ުމިމަރުކަޒުގެުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުޢަލީުސިފާމްުފާހަކަދެއްކެވިއެވެު
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ހެންނަމަވެސްުޖަލްސާުބޭއްވުމުގެުހުރިހާުއިންތިޒާމުތަކެއްުހަމަޖައްސާުއަދުިުމިޖަލްސާުއިންތިޒާމުުކުރެއްވީުއުތީމުުކައުންސިލްގެުފަރާތުންނެވެ.ުއެ
ުު ގަނޑުވަރު ކުރިނުްުއުތީމުު އެގޮތުންު މުވައްޒަފުންނެވެ.ު މަރުކަޒުގެު ހަނދާނީު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެު ވަނީު ކޮށްފައިު މަސައްކަތްު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެު

ުުކުލަބޮކިދިއްލާުގަނޑުވަރުގެުބޮޑުދިދަުނަގާފައިވެއެވެު.އަހަރުތަކެކޭވެސްުއެއްފަދައިންުގަނޑުވަރުުޒީނަތްތެރިކޮށް

 ލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނގިުޚަރަދުު 6.16

ު
ުވަނަުއަހަރުުހިނގިުޚަރަދުގެުތަފްޞީލ2020ުުު 6.16.1

ު
ވުރުެުުވަނ2018ުަ އަހަރަށްު
2019ު އުނުިުު އަހަރުު ވަނަު
 100%ުނިސްބަތްުުއިތުރުވީު

ު
ު

2020 

ު
ު

2019 

ު
ު

 ކުރެވުނުުކޯޑްުތަފްޞީލްުުޚަރަދުު

 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު 4,903,120.50 2738205.82 102.79

 ެޕންޝަންުސްކީމަށްުޖަމާކުރާުފައިސާުުރިޓަޔަރމެންޓް 299,144.18 173799.96 68.87

189.93    33,514.00  
 

 ކުރުމުގެުޚަރަދުުުދަތުރުފަތުރުު 32,083.50

32.75    195,785.05  
 

 ކެތީގެުއަގުުއޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތެު 561,638.80

83.17 1,582,880.65  
 

 ބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުުއޮފީސްުހިންގުމަށްު 3,034,719.24

9.99 2,148,390.62  
 

 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުުުމަރާމާތް 5,322,000.38
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202.72           
13,717.40  

 ސަރުކާރުންދޭުއެހީ،ުއިޝްތިރާކާއިުއަދިުސަބްސިޑީޒްު 6,341.34

94.63          
563,482.46  

ުުުއޮފީސް 560,495.28 ބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރުިުހިންގުމަށް
 ޚަރަދުު

 އިންުޚަރަދުވިުުީޕ.އެސް.އައި.ީޕ - - 100.00

2.88 5,937,613.36 
 

ޚަރަދުުުުޑިސެންބަރުގެު 9,090,421.48 ބަޖެޓުންު އޮފީސްު ނިޔަލަށްު
 ކުރެވިފައިވާުޖުމްލަު

ު
 ނުުއާމްދަނީގެުތަފްޞީލްުވަނަުއަހަރުުލިބ2020ުުުުު

1ު ކުއްޔާއިުހަރުމުދަލުގެުއާމްދަނީުުއެހެނިހެން 550.00

2ު ުގަޑިލާރިު 3,442.71

 ތިންހާސްުނުވަސަތޭކަުނުވަދިހަުދެުރުފިޔާުހަތްދިހަުއެއްުލާރިު()ުޖުމްލަު 3,992.71

ު
 ގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާގެުތަފްޞީލްުުވަނަުއަހަރުުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްުއާމްދަނީުގ2020ުުެ

1ު ޓިކެޓްުވިއްކައިގެންުލިބުނުުއާމްދަނީުފައިސާުުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްު 196,426.89

 ލާރުި(ުއެއްލައްކަުނުވަދިހަުހަުހާސްުހަތަރުުސަތޭކަުސައްބީސްުރުފިޔާުއަށްޑިހަުނުވަު)ުޖުމްލަު 196,426.89
ު

 ނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްު 7
 އޮފީސްުހިންުގންު 7.1

ގައިުދިވެހިުސަރުކާރުނ2005ުުުްުޑިސެމްބަރ29ުުުުއެވެ.ުމިއިދާރާުއަކީ،ުުުުންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްު""ުނޭޝަނަލްުސެުމިުއިދާރާގެުނަމަކީުު
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސްުކަލްޗަރުއެންޑުްުމިހާރުުހިންގަމުންުއަންނަނީުު އެވެ.އުފައްދަވާފައިވާު"ނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"

އާޓްސްު"ުުހެރިޓޭޖުގެު ދިު ފޮު ސެންޓަރު "ނެޝަނަލްު އާޓިސްޓިކްުުދަށުންނެވެ.ު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ކުރިއެުއަކީ،ު ުުރުވުމަށާއިފަންނުތައްު
އި،ުމަސައްކަތްތަކަށުްުށާޖަމާޢަތްތަކަށްުފަންނީުފުރުޞަޠުތައްުބޭރާއި،ުއެތެރެއިންުހޯދާދިނުމަުއުނގަންނައިދިނުމަށާއި،ުއަމިއްލަުފަރުދުންނާއި

ުވެ.ުުދިނުމަށްުއުފައްދާފައިވާުސެންޓަރެކެުުއާއިުލަފާބޭނުންވާުފަންނީުއެހީ
ު

 ުވިޝަން: 7.1.1
އުފަލާއިު ލިިބދޭު އެކަންކަމުންު އަދިު ހޭލުންތެރިވެފައިވާ،ު ފަންނުތަކަށްު އާޓިސްޓިކްު ދުނިޔޭގެު އަދިު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ދިވެހީންނަކީު

ުލިިބދި ުހަށިގަނޑަށް ުުބއްދިއަށާއި ުއެދެވޭގޮތުގައި ުއެންމެ ުއަރާމު ުމުޅުިުހިތްހަމަޖެހުމާއި ުމަގުފަހިވެފައިވުމުގެުސަަބބުން، ދިރިއުޅުމަށްުނުމުގެ
ުފަންނުތަ ުއާޓިސްޓިކް ުދިވެއްސަކީވެސް ުކޮންމެ ުަބޔަކަށްވެފައިވުން. ުޙާސިލްވެފައިވާ ުއުފާފާގަތިކަން ުއުޖާލާކަމާއި ުފުރިހަމަކަމާއި ކުގެުުއިތުރު

ކުރުމަށް،ުއަދިުުކުރުމަށާއިުއުފެއްދުންތެރިކަމުގެުފެންވަރުމަތިޢިލްމުުއުގެނުމަށާއިުޙިލްމުުކުރިއެރުވުމަށް،ުއަދިުހުނަރުވެރިކަންުއިތުރު
ުފަންނީުމަސައްކަތްތަކުންުއާމްދަނީުހޯދުމުގެުހަމަހަމަުފުރުޞަތުުތަނަވަސްވެފައިވާުމީހަކަށްވެފައިވުން.ުއަދިުދިވެހިރާއްޖެއަކީުޒަމާނީު
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ހަރަކާ ފަންނުތަކުގެު އާޓިސްޓިކްު ބޭނުންކުރުމަށާއި،ު ސާމާނުު ކުރިއަށްގެންދިއުމުވަޞީލަތްތަކާއިު ފެންވަރަށްު ދުނިޔޭގެު ގެުތްތައްު
 މަގުތަނަވަސްވެފައިވާުޤައުމަކަށްވެފައިވުން.ު

 ުމިޝަން: 7.1.2
ދިވެހީންގެުއަދިުދުނިޔޭގެުއާޓިސްޓިކްުފަންނުތައްުދިވެހިރާއްޖޭގައިުތަޢާރަފްކޮށްުއުގަންނައިދިނުމާއި،ުދިރާސާކޮށްުދެމެހެއްޓުމާއި،ުު

ހުނަރުވެރިކަންުއިތުރުކުރުމާއި،ުއުފެއްދުންތެރިކަމުގެުއާލާކޮށްުކުރިއެރުވުމާއި،ުއަދިުދިވެހިުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވެރީންުިބނާކުރުމާއި،ުު
ފުރުޞަތުތައްުފެންވަ ވަޞީލަތްތަކާއިު ކުރާނެު މިކަންތައްތައްު އިތުރުކުރުމާއި،ު ގާިބލުކަންު ހުށަހަޅައިދިނުމުގެު އަދިު ރުމަތިކުރުމާއި،ު

ވަރަށްުވާސިލްވުމަށްުހިތްވަރުދީުއެހީތެރިވެުުރާއްޖޭންނާއިުރާއްޖޭންޭބރުންުހޯދައިދީ،ުދިވެހިުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވެރީންުދުނިޔޭގެުފެން
 ނުން.ުުމަގުފަހިކޮށްދި

ު

 ނޭޝަނަލްުސެންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްެގުމަސައްކަތްތައްު 7.2

ުލިިބފައިނުވާުު • ުފުރުޞަތު ުކިޔެވުމަށް ުއިތުރަށް ުދިވެހީންނަށާއި،ުސްކޫލްުނިންމާފައި ުހުރިހާ ުފަންނުތަކަށްުޝައުޤުވެރިވާ އާޓިސްޓިކް
ވަ އަދިު އަމާޒުކޮށްޒުވާނުންނަށާއި،ު ފަރުދުންނަށްު އެކިއެކިު ދަތިވެފައިވާު ލިުބންު ފަންނުތައްުުޒީފާު އާޓިސްޓިކްު ގެންު

ުއުގަންނައިދިނުމުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވައިުހިންގުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވެރިންގެުޖަމްޢިއްޔާތައްުއުފެއްދުމުގައާއި،ުހިންގުމުގައިުފަންނީުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދީ،ު •
ުަބދަހިކުރުމަށްުއެހީތެރިވެދިނުންު.އްޖެއިންުޭބރުގެުއެކިއެކިުޖަމްޢިއްޔާތަކާުގުޅުންުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވެރިންގެުހުނަރުވެރިކަންުޢާންމުންނަށްުދައްކައި،ުފަންނުވެރިންުތަޢާރުފުވުމުގެުފުރުޞަތުުު •
 ރާއްޖެއިންނާއިުރާއްޖެއިންުޭބރުންުހޯދައިދިނުންު.

ހުށަހަޅައިދިނުމުގެުޤާިބލުކަމާއި،ުހުނަރުވެރިކަންުއިތުރަށްުތަރައްޤީކޮށްުކުރިއަރުވައިުންނީުއުފެއްދުންތެރިކަމާއި،ުުދިވެހިންގެުފަ •
ފެސްޓިވަލްތަކާއި،ު އާޓްސްު ގޮތުން،ު ތަޢާރުފުކުރުމުގެު ޢާންމުނަށްު ހުނަރުވެރިކަންު ފަންނުވެރިންގެު އަދިު ދެމެހެއްޓުމާއި،ު

ުޒާމުކޮށްުހިންގުންު.މުާބރާތްތަކާއި،ުމައުރަޒުތައްުއިންތި

• ުު ފަންނުވެރިންުކުރާުމަސައްކަތުގެުއަގުުވަޒަންކުރުމުގެުގޮތުންުފަންނުވެރިންނަށާއި،ުފަންނީުއުފެއްދުންތަކަށްުޤައުމީުދިވެހި
ުފެންވަރުގައިުދެވޭނޭުއެވޯޑުތައްުތަޢާރުފުކުރުމާއި،ުމިފަދަުހަރަކާތްތައްުހިންގުންު.

އުނގަ • ފަންނުތައްު އާޓިސްޓިކްު ކުރިއެރުދިވެހިރާއްޖޭގެު ކުރާުންނައިދިނުމަށާއި،ު ޖަމާޢަތްތަކުންު ފަރުދުންނާއިު އަމިއްލަު ވުމަށްު
ުމަސައްކަތްތަކަށްުޭބނުންވާުފަންނީުއެހީއާއިުލަފާުދިނުންު.

ދިވެހިރާއްޖޭގައިުދިވެހިުފަންނުވެރިންުއުފައްދާުފީޗަރުއަދިުކުރުުފިލްމުތަކަށާއި،ުރާއްޖެއިންުޭބރުގެުފަރާތްތަކުންުކުރާުފޮޓޯުު •
ުުޝޯތަކަށްުހުއްދަުދިނުންު.ލްމްުޝޫޓްތަކަށާއި،ުމިޔުޒިކްއަދިުފި

ުރާއްޖޭގެުފަންނުވެރީންގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވައިލައިުބެލެހެއްޓުންު. •
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ދިރާސާކޮށް،ު • ކުޅިވަރުތަކާެބހޭު ސަޤާފީު އެކިއެކިު ގުޅުންހުރިު ދާއިރާއާު އާޓްސްު ހިންގޭ،ު ޒަމާނުއްސުރެު ދިވެހިރާއްޖޭގައިު
ުމުނަށްުލިޭބނޭުމަގުފަހިކޮށްދިނުންު.ލޫމާތުުފަސޭހަކަމާުއެކުުޢާންޑޮކިއުމަންޓްކުރުމާއި،ުމިުމަޢު

ރަނގަޅުު • އޮންސާމްަބލްތައްު މިޔުޒިކުު ޭބނުންވާު ޙަފްލާތަކަށްު އިންތިޒާމުކުރާު ސަރުކާރުންު މުނާސަބަތުތަކާގުޅިގެންު އެކިު
ުފެންވަރެއްގައިުރާވައިުހިންގުން.

ުއާލާކުރުމުގެގޮތުންުތަފާތުުފަންނުތަކުގެުުށްުޝައުޤުވެރިކަންުއިތުރުކޮށްރާއްޖޭގެުސްކޫލްުދަރިވަރުންގެުމެދުގައިުއާޓްސްުދާއިރާއަ •
ފަންނުވެރިންނާއެކުުމަސައްކަތުުަބއްދަލުވުންތަކާއިުމަޝްވަރާުަބއްދަލުވުންތައްުސްކޫލްުމާހައުލުގައިުހިންގުން.ުއަދިުހުނަރުވެރިުު

ުނުންު.ދަރިވަރުންނަށްުއެުދަރިވަރުންގެުހުނަރުުދައްކާލުމުގެުފުރުސަތުުހޯދައިދި

ުންނަށްުފަންނީުއުފެއްދުންތައްުއިޝްތިހާރުކޮށްުއާންމުންގެުޝައުޤުވެރިކަންުހޯދޭނެުމަގުފަހިކޮށްދިނުންު.ރާއްޖޭގައިުފަންނުވެރީ •

ުއެުދަފްތަރުުެބލެހެއްޓުންު. ،ރާއްޖޭގެުފަންނުވެރީންގެުދަފްތަރެއްުއެކުލަވާލައި •

ުއްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުންު.ސަރުކާރުގެުސިނަމާތަކާއި،ުމުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭުމަރުކަޒުތަ •

 

 މެންޑޭޓުްު

އެކިއެކިު • ރާއްޖެއިންޭބރުގެު ޭބއްވުމާއި،ު އިންތިޒާމުކޮށްު މައުރަޒުތައްު މުާބރާތްތަކާއިު ތަފާތުު މެދުގައިު ކުރެހުންތެރިންގެު
ު.މައުރަޒުތަކާއި،ުފެއަރތަކާއިުމުާބރާތްތަކުގައިުދިވެހިުފަންނާނުންގެުމަސައްކަތްތައްުަބއިވެރިކުރުން

• ުު ުުދުނިޔޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށްުލިބޭނެގޮތްުުމަޝްހޫރު ކުރެހުންތެރިންގެުމަޢުލޫމާތު،ުދިވެހިު ކުރެހުންތަކާއި،ު ކުރެހުންތެރިންގެު
ު.ހަމަޖެއްސުން

ު.ދިވެހިުކުރެހުންތެރިންގެުމަސައްކަތްތައް،ުއާންމުކޮށްުދެއްކޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން •
ކުރެހުންތެރިކަ • ކުރެހުންތެރިކަމާއި،ު ގުޅިފަދިވެހިރާއްޖޭގެު ބަލަހައްޓައި،ުމާު ރައްކާތެރިކަމާއެކުު އެއްކޮށް،ު ހޯދައިު ތަކެތިު އިވާު

ު.އެތަކެތިުޢާންމުކޮށްުމީހުންނަށްުފެންނާނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން
ުދިވެހިރާއްޖެއާއިުއެހެނިހެންުޤައުމުތަކުގެ،ުޚާއްސަކޮށްުދެކުނުުއޭޝިއާުސަރަޙައްދާއިުއިސްލާމީުޤައުމުތަކުގެުކުރެހުންތެރިކަމުގެު •

އެތަކެތިުސަޤާފަތު ދީ،ު މަޢުލޫމާތުު އެތަކެއްޗާެބހޭު ބަލަހައްޓައި،ު ރައްކާތެރިކަމާއެކުު އެއްކޮށް،ު ހޯދައި،ު ތަކެތިު ހިމެނޭު ގައިު
ު.ޢާންމުކޮށްުފެންނާނެުގޮތަށްުެބހެއްޓުމުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުން

ތާޒާކޮށްުު • އިތުރަށްު ފަންނާނުންު ހަރަކާތްތެރިވާު ރޮނގުގައިު ުތިކުރުމާއިފެންވަރުމަކުރެހުންތެރިކަމުގެު ފަންނާނުންުު، އާު
ު.އުފެއްދުމަށްޓަކައިުކުރެހުންތެރިކަމުގެު"ރެސިޑެންސީުޕްރޮގްރާމް"ުތައްުރާވައިުހިންގުން

ފަންނާނުންުު • އާު ފެންވަރުމަތިކުރުމާއި،ު ތާޒާކޮށްު އިތުރަށްު ފަންނާނުންު ހަރަކާތްތެރިވާު ރޮނގުގައިު ކުރެހުންތެރިކަމުގެު
ުމަސައްކަތަށްުމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެުގޮތުންު"ކޮމިޝަން"ުކޮށްގެންުކުރެހުންތެރިންުލައްވާުތެރިކަމުގެއުފެއްދުމަށްޓަކައިުކުރެހުން
ު.މަސައްކަތްތައްުއުފެއްދުން
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އިތުރަށްުު • ގެންދިއުމަށްު ކުރިއަށްު އެކަންތައްތައްު ރޮނގުންު މަސައްކަތްތަކުގެު ކުރެހުންތެރިު ރޮނގުންނާއިު ކުރެހުންތެރިކަމުގެު
ކަންތައްތަ ކޮަބކުރެވިދާނެު މަޝްވަރާުކަކީު ަބއްދަލުވުންތަކާއިު މަސައްކަތުު މެދުގައިު ކުރެހުންތެރިންގެު ބެލުމަށްޓަކައި،ު އިތޯު

ު.ަބއްދަލުވުންތައްުއިންތިޒާމުކޮށްުޭބއްވުން
ށްުރާއްޖޭގެުކުރެހުންތެރިންގެުމެދުގައިުއެކުވެރިކަމާއިުއެއްަބއިވަންތަކަންުއާލާކޮށް،ުކުރެހުންތެރިކަމުގެުމަސައްކަތްުތަރައްޤީކޮ •

ު.ރުވުމުގެުމަޤްޞަދުގައި،ުދިވެހިުކުރެހުންތެރިންގެުމެދުގައިުގުޅުންަބދަހިުކުރެވޭނެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުންކުރިއެ
ުފަންނާނުންނަށާއި،ުު • ުދިވެހި ުޙަރަކާތްތެރިވާ ުމިދާއިރާގައި ުދާއިރާއަކީ ުފަންނާނުންގެ ުގުޅިފައިވާ ުކުރެހުންތެރިކަމާ ކުރެހުންތެރިކަމާއި،

 .ރައްޔިތުންނަށްުމާލީުކުރިއެރުންުގެނެސްދޭުދާއިރާއަކަށްުހެދުންުރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭގެ

 

 އިދާރީުއޮނިަގނޑުު 7.3

ު
ު

 ސެކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުެގުމަސައްކަތްު 7.4
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުފައިނޭންސްު 7.4.1
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 އޮފީހުގެުއިދާރީުހިންގުމުގެުއެންމެހައިުކަންކަންުއިންތިޒާމުކޮށްުެބލެހެއްޓުންުު •
 ންނާުގުޅުންހުރިުއެންމެހައިުކަންކަންުހިންގާުެބލެހެއްޓުންުއޮފީހުގެުމުވައްޒަފު •
ޖެހޭުފައިސާގެުއޮފީހުގެުމުދަލާއި،ުއޮފީހަށްުލިޭބުފައިސާުޤަވާޢިދުންުެބލެހެއްޓުމާއި،ުއެކިފަރާތްތަކަށްުއޮފީހުންުރައްދުުކުރަން •

 އެންމެހައިުކަންތައްތައްުެބލެހެއްޓުން
ފޮޅާސާފުކޮށްުމެއިންޓެނެންސްުކުރުމުގެުކަންތައްތައްު،ުރާތްތައްުމަރާމާތުކުރުމާއިއޮފީހާއި،ުއޮފީހުގެުެބލުމުގެުދަށުގައިވާުޢިމާ •

 ބެލެހެއްޓުންު
ު

ުފްޓްސްފައިންުއާރޓްސްުއެންޑްުހޭންޑިކްރާ 7.4.2
ުއެންމެހައިުކަންތައްތައްުހިންގާުެބލެހެއްޓުންުނެޝަނަލްުއާރޓްުގެލެރީގެު •
ުއްޓުންުޕާރމަނެންޓްުކަލެކްޝަނެއްުއުފައްދާުމެއިންޓެއިންކޮށްުެބލެހެ •
ުފްޓުގެުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންފައިންުއާރޓްސްުއެންޑްުހޭންޑިކްރާ •
ުތްކުރުންކުރެހުމާއިުއަތްތެރިމަސައްކަތުގެުދާއިރާުކުރިއެރުވުމަށްުމަސައްކަ •
ުކުރެހުމާއިުއަތްތެރިމަސައްކަތުގެުއެގްޒިިބޝަންތައްުޭބއްވުންު •
 ކަތްކުރާުފަންނާނުންނަށްުއެކިގޮތްގޮތުންުއެހީތެރިވެދިނުންުކުރެހުމާއިުއާރޓްުދާއިރާގައިުމަސައް •

ު
 

ުމިއުޒިކްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުއެންޓެޓެއިންމެންޓްު 7.4.3
ުއެންމެހައިުކަންތައްތައްުހިންގާުެބލެހެއްޓުންުއެން.ސީ.އޭުމިއުޒިކްުޭބންޑުގެު •
ުރުންމިއުޒިކާއިުމުނިފޫހިފިލުވުމުގެުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާުކުރުމަށްުމަސައްކަތްކު •
ުމުނިފޫހިުފިލުވުމުގެުއެކިއެކިުޝޯތައްުއިންތިޒާމުކުކުމާއި،ުހިންގާުބެލެހެއްޓުންު •
ުޒާމްކޮށްުހިންގާުބެލެހެއްޓުންުމިއުޒިކާއި،ުއެންޓެޓެއިންމެންޓްުދާއިރާގެުފޯރަމްތައްުއިންތި •
ުުއެކިގޮތްގޮތުންުއެހީތެރިވެދިނުންުމިއުޒިކްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުއެންޓެޓެއިންމެންޓްުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރާުފަންނާނުންނަށް •

ު

ުފިލްމުުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުޕަރފޯމިންގުއާރޓްސް 7.4.4
ުޭބއްވުމުގެުއެންމެހައިުކަންތައްތައްުހިންގާުެބލެހެއްޓުންުއޮލިމްޕަހުގައިުފިލްމުުދެއްކުމާއިުއެކިއެކިުއިވެންޓްތައްު •
ުހުންުިބނާކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންފިލްމުުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުޕަރފޯމިންގުއާރޓްސްގެުދާއިރާއިންުމީ •
ުފިލްމުުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުޕަރފޯމިންގުއާރޓްސްުދާއިރާގެުފޯރަމްތައްުއިންތިޒާމްކޮށްުހިންގާުެބލެހެއްޓުންު •
އެކިގޮތްގޮތުންުު • ފަންނާނުންނަށްު މަސައްކަތްކުރާު ދާއިރާގައިު އާރޓްސްު ޕަރފޯމިންގު އެންޑްު ޑިވެލޮޕްމެންޓްު ފިލްމުު

ުންުއެހީތެރިވެދިނު

ު
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ުމެންޓްުޖްފޮޓޮގްރަފީުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުއިވެންޓްުމެނޭ 7.4.5
ުއެން.ސީ.އޭުއިންުއިންތިޒާމުކުރާުއެންމެހައިުއިވެންޓްތައްުމެނޭޖްކޮށްުބެލެހެއްޓުންު •
ުމެންޓްުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާުކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންޖްފޮޓޮގްރަފީުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުއިވެންޓްުމެނޭ •
ފަރާތް • ގޮތްގޮތުންުުއަމިއްލަު އެކިއެކިު ފަންނީގޮތުންނާއި،ު ޭބއްވުމުގައިު މައުރަޒުތައްު ފޮޓޯު ާބއްވާު ޖަމާޢަތްތަކުންު ތަކުންނާއި،ު

ުއެހީތެރިވެދިނުންު
ުމެންޓްުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރާުފަންނާނުންނަށްުއެކިގޮތްގޮތުންުއެހީތެރިވެދިނުންުޖްްްުމެނޭފޮޓޮގްރަފީުޑިވެލޮޕްމެންޓްުއެންޑްުއިވެންޓ •

ު

 ތެރޭަގއިުކުރިއަށްުެގންދެވުނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްތައްުުއަހަރު 7.5
 

• ުު 11ުުުުމިއަހަރުގެުއޭޕްރިލް 17ުުުުން 8ުުުުށްުޭބއްވުމަށްުހަމަޖެހުނު އިންޓަރނޭޝަނަލްުފެސްޓިވަލްުފޮުޑްރަމްސްުއެންޑުްުވަނަ
 ޓްރެޑިޝަނަލްުއާޓްސް"ުގައިުަބއިވެރިވުމުގެުފުރުޞަތުުހުޅުވާލައިުއިޢުލާންުކުރެވުނެވެު.

ޑްރާމާގުެުމިސެންޓަރާއި • އޮފްު ދިއްލީގެުނޭޝަނަލްުސްކޫލްު ގުޅިގެންު ކަލްޗަރަލްުސެންޓަރު އިންޑިއަންު ހުންނަު ރާއްޖޭގައިު ު
އެު އަދިު ުުޑައިރެކްޓަރު ޕްރޮފެސަރާއެކު ދެު 22ުުުުސޯސިއޭޓްު 2020ުުުުފެްބރުއަރީ 26ުުުުން އެކްޓިންގ2020ުުުުފެްބރުއަރީ ށްު

 ވާރކްޝޮޕެއްުމާލޭގައިުކުރިއަށްގެންދެވުނެވެު.
ުފެސްޓިވަލް • ުވާރކްޝޮޕުްުުުސާކް ުއެންޑް ުމިއުޒިކް ުއިންސްޓްރޫމެންޓަލް ުޓްރެޑިޝަނަލް ުަބއިވެރިވުމުގ2020ުެުބޫޓާނުްުުު–އޮފް ުގައި "

 ުއިޢުލާންުކުރެވުނެވެ.ފުރުޞަތުުހުޅުވާލައި
 އެކްޓިންގުވާކްޝޮޕްގައިުަބއިވެރިވުމުގެުފުރުޞަތުުހުޅުވާލައިުއިޢުލާންކުރެވުނެވެު. •
• ުު އެންޑް އެސޯސިއޭޝަންު ފިލްމުު ރީމްުއިންޑިއާގެު އޯޝަންު އިންޑިއަންު އިންތިޒާމުކޮށްގެންު އިންސްޓިޓިއުޓުންު ޓެލެވިޜަންު

ގެންުާބއްވާުފިލްމުުމޭކިންގުކޯހުގައިުަބއިވެރިވުމުގެުފުރުޞަތުުހުޅުވާލައިުުއެސޯސިއޭޝަންު)އަޔޯރާ(ގެުޤައުމުތަކަށްުއަމާޒުކޮށް
 އިޢުލާންުކުރެވުނެވެު.

 ށްުއިޢުލާންކުރެވުނެވެ.އޮލިމްޕަހުގައިުކެފޭއެއްުހިންގާނެުފަރާތެއްހޯދުމަ •
 ހިންގައިދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުމަށްުއިޢުލާންކުރެވުނެވެ.2020ުދިވެހިުފަންނާނުންގެުމިއުޒިކީުއީދުުޝޯު •
 ންނުވެރިންގެުހައްގުތައްުރައްކާތެރިުކުރުމާެބހޭުޤާނޫނުގެުޑްރާފްޓެއްުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދެވުނެވެު.ފަ •
ުސީ.އޭުއާުގުޅިގެންުވަރޗުއަލްުގެލަރީއެއްުސެޓްއަޕްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ޔޫ.އެން.އާރް.ސީުއޮފީހާއިުއެން. •
ދިމާވެފައިވާުގޮންޖެހުންތަކާުއަދިުހައްލުކުރެވިދާނެުގޮތްތައްުހޯދައިދިނުމަށްުމަސައްކަތްުުއާުގުޅިގެންުފަންނާނުންނަށ19ުުުްު-ކޮވިޑް •

ުކުރެވުނެވެ.
ޢަމަލުުކުރާނެުގޮތުގެުއުޞޫލުުތައްޔާރުކޮށުްު ގައިުހަރަކާތްތައްުހިންގުމުގައިއައުުޢާންމުުޙާލަތުގައިުނޭޝަނަލްުއާޓްުގެލެރީ •

 ގެޒެޓްުކުރެވުނެވެ.
ލިމްޕަސްުގޯތިތެރެުއާއިުއޮލިމްޕަސްުސްޓޭޖްުދޫކުރުމުގައިުޢަމަލުުކުރާނެުގޮތުގެުއުޞޫލުުތައްޔާރުކޮށްުއައުުޢާންމުުޙާލަތުގައިުއޮ •

ުގެޒެޓްކުރެވުނެވެ.
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• ުު ފާުގެއްލިފައިވާުފަރާތްތަކަށްުއިކޮނޮމިކްުމިނިސްޓްރީުއިންުދޭންުހަމަޖައްސާފައިވާުލޯނާއިުެބހޭުއާުގުޅިގެންުވަޒ19ުުީކޮވިޑް
ފަންނުވެރިންނާއި ފަރާތްތަކަށްުުުުމައުލޫމާތުު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާު އެން.ސީ.އޭގައިު ގޮތުންު އެހީތެރިވުމުގެު އެކަމަށްު ޙިއްސާކޮށްު

ުރަޖިސްޓްރީވެވައިވާުކަމުގެުލިޔުންުދެވުނެވެ.ު

 

 ލައިންކޮށްުދެވުނުުޚިދުމަތްތައްުއޮން 7.5.1
ކުރީޒަމާނުގެުފަންނުވެރިންނާއިުފަންނީުއުފެއްދުންތެރިކަމާެބހޭުމަޢުލޫމާތުުސޯޝިއަލްުމީޑިއާުމެދުވެރިކޮށްުއާންމުންނަށްުު -1

 ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ު
 އާޓިސްޓްުއޮންލައިންުރެޖިސްޓްރޭޝަންގެުމަްަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެު. -2
ުއަލަށްުމިުދާއިރާތަކަށްުނުކުންނަންުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުުުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރާުއަދިފިލްމުުއަދިުމިއުޒިކުގެ -3

ހިންގުމަށްުު ޕްރޮގްރާމްތަކެއްު ތަމްރީނުު ކުރުު )އޮންލައިންކޮށް(ު މެދުވެރިކޮށްު އެޕްލިކޭޝަންު ޒޫމްު އަމާޒުކޮށްގެން،ު
ުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

 
 މުގެުހުއްދަދިވެހިުފިލްމުުޝޫޓުުކުރު 7.5.2

2020ުުުު ފިލްމުުތަކުގެުލިސްޓ28ުުުްުވަނަުއަހަރު ވެއެވެ.ުހުއްދަުދޫކުރެވިފައިވާު ދެވިފައިު ދިވެހިުފިލްމެއްުޝޫޓްކުރުމަށްުހުއްދަު
ުތިރީގައިުއެވަނީއެވެު.

ުނަންު ނަންބަރުު
ުހަނ1ުުާ
ުޖޯޑެއްގެސާފުލޯބ2ުުި
ުލޯބ3ުި
ުޔާރ4ުުާ
ުވަފާތ5ުުް
ުލޯބިވެވިއްޖ6ުެ
ުނޮވެމްބަުރ7ު
ުމަންމަ 8
ުފުރޭތަު 9

ުޒާލިމާ 10
ުފަރީު 11
ުމަރިޔަމް 12
ުރެހެންދިު 13
ުރެހެންދިުހަދީޖާު 14
ުހަދީޖާު 15
ުމާފްކުރާށޭު 16
ުޙިންތާ 17
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ުޙަސީނާގެުޑައިރީު 18
ުބިރުވެރިވާހަކަު 19
ުލަސްވިޔަސްު 20
ުދަތުރުު 21
ުކެހިުުު-ޑާކްރެއިންުޝޯޓްސުްު 22
ުދައުވަތްުުު–ޑާކްރެއިންުޝޯޓްސުްު 23
ުނިކިޓާު–ޓްސުްުޑާކްރެއިންުޝޯ 24
ުބަތްަޕު–ޑާކްރެއިންުޝޯޓްސުްު 25
ުއަނގުރުު–ޑާކްރެއިންުޝޯޓްސުްު 26
ުހިތުގެުއިހްސާސް 27
ުބުރިޖް 28

 

 ޭބރުގެުފަރާތްތަކަށްުރާއްޖޭގައިުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޝޫޓުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނުންު 7.5.3
 

ުފަރާތަކަށްުހުއްދަުދޫކުރެވިފައިުވެއެވުެ.30ުުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުފަރާތްތަކުންުރާއްޖޭގައިުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޝޫޓުުކުރުމަށް
 

ުއޮލިމްޕަހުގައިުހިންގުނުުޙަރަކާތްތައް 7.5.4
ނުވަތުަު ދޫކުރެވުނުު

ުބުކްކުރެވުނުުތާރީޙްު
ގެންދެވުނުުުުދޫކުރެވުނުުފަރާތްު ކުރިޔައްު

ުހަރަކާތްު
ސަބަބުނުްުުކުރިޔަށްުގެންދެވުންު ކޮވިޑްގެު

ުކެންސަލްުކުރެވުންު
ުު 14ުުުުޖެނުވަރީ 16ުުއިން

ުއަށްު
ުުކުރިޔައްުގެންުދެވުނުުުުހުގެުއެކެޑަމީުބަދިވެހިު

ުު 5ުުުުފެބްރުއަރީ 8ުުއިން
ުއަށްު

ރެއިނުްު ޑާކްު
ުސްުއަށްުއިންމެންޓްޓެއެންޓެ

އަދުިު މާމުއިު
ުގޮށްރާޅުއެޅުވުމަށްު

ުުކުރިޔަށްުގެންުދެވުންު

17ުުއިނ13ުުުްުފެބްރުއަރުީު
ުޔަށްު

ގުެުުއެންސީުއޭގެބޭނުމަށްު އޮލިންަޕސްު
ުބައެއްމަރާމާތުތަކަށްު

ުުންުކުރިޔަށްުގެންުދެވު

ހާނުާުުވަރުުއްހުސެއިންުމުނ27ުަފެބްރުއަރުީު ފިލްމްު ދިވެހިު
ުއެޅުވުމަށް

ުުކުރިޔަށްުގެންުދެވުންު

ފިލްމުްުުއަލީުސީޒަންުުއަށ14ުުުްއިނ4ުުުްުމާރޗުްު ދިވެހިު
ުއަނދިރިކަންުއެޅުވުމަށްު

ސުޯު ބައެއްު ގެު ފިލްމްު
ުކުރިޔަށްުގެންުދެވުނުު

އައުމުާު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު
ބައެއުްު ގުޅިގެންު

ކެން ސަލުްުޝޯތައްވަނީު
ުކުރެވިފައިު

ފަރުީުުހަސަންުޝަރީފްުުއަށ6ުުުްއިނ1ުުުްުއޭޕްރިލުްު ފިލްމްު ދިވެހިު
ުއެޅުވުމަށް

އައުމުާުު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު
ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު

ުކެންސަލްުކުރެވިފައިު
އޮފުްުުއެންސީއޭުއަށ6ުުުްއިނ3ުުުްުޖޫނުްު ފެސްޓިވަލްު

ުއިންޑިއާ
އައުމުާުު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު

ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު
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ކުރެވިފައުިުކެންސަލްު ު
މަހުުު )ފެބްރުއަރީު

ުބުކިންގްސްުހެދިފައިު(
އައުމުާުުުބޭންޑްުފެސްޓިވަލްުުއެންސީއޭުއަށ29ުުުްއިނ24ުުުްުޖޫނުްު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު

ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު
ކުރެވިފައުިު ކެންސަލްު
މަހުުު )ފެބްރުއަރީު

ުބުކިންގްސްުހެދިފައިު(
ުު 13ުުުުޖުލައި 24ުުއިން

ުއަށްު
ރެއިނުްު ޑާކްު

ުސްުއަށްުއެންޓަޓައިންމެންޓަ
ދިވެހިުފިލްމްުނޮވެމްބަރުު

ުއެޅުވުމަށް
އައުމުާުު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު

ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު
ުކެންސަލްުކުރެވިފައިު

ު 29ުޖުލައިު އިނުްުު
ުު އަދ4ުުުިުއޮގަސްޓް އަށްު
21ުުއިނ11ުުުުްއޮގަސްޓްުު

ުއަށްު

ފިލްމުްުުޝާނީޒްު ދިވެހިު
ުލޯބިވެވިއްޖެ

އައުމުާުު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު
ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު

ުލްުކުރެވިފައިުކެންސަ

ުު 5ުުުުއޮގަސްޓް 10ުުއިން
ުއަށްު

އައުމުާުުުޓެލެންޓްުފެސްޓިވަލްުުއެންސީއޭ ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު
ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު
ކުރެވިފައުިު ކެންސަލްު
މަހުުު )ފެބްރުއަރީު

ުހެދިފައިު(ބުކިންގްސްު
ު 27ުއޮގަސްޓްު އިނުްުު
ުއަށ13ުުުްސެޕްޓެމްބަރުު

ކޮސުްުުއިސްމާއިލްުޝަފީގްު ު ފިލްމްު ދިވެހިު
ުޓޭކްުގިނަުމިސް

އައުމުާުު ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު
ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު

ުކެންސަލްުކުރެވިފައިު
ުު 2ުުުުއޮކްޓޯބަރ 6ުުކުން

ުކަށްު
އައުމުާުުުޑާންސްުޝޯުުއެންސީއޭ ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު

ުު ޝޯތައްވަނުީުގުޅިގެންު
ކުރެވިފައުިު ކެންސަލްު
މަހުުު )ފެބްރުއަރީު

ުބުކިންގްސްުހެދިފައިު(
26ުުކުނ22ުުުްުއޮކްޓޯބަރުު

ުހަށްު
އައުމުާުުުޒިކްުއެވާރޑްުމިޔުުއެންސީއޭ ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު

ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު
ކުރެވިފައުިު ކެންސަލްު
މަހުުު )ފެބްރުއަރީު

ުބުކިންގްސްުހެދިފައިު(
26ުުކުނ25ުުުްުއޮކްޓޯބަރުު

ުހަށްު
ކުރިޔަށްުގެންުދެވުންު)ުުުލަވައެއްުޝޫޓްުކުރުމަށްުުނަޝީރުުުނުހާ

ކޮވިޑްުގެުޙާލަތުުލުއިވުެު
އުސޫލުްު ގެު ނިއުނޯމަލްު

ު
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އޮު ލިންޕަސުްުތަކަށްު
ުހުޅުވުމަށްުފަހުު(

16ުުއިނ12ުުުްުނޮވެމްބަރުު
ުޔަށްު

އައުމުާުުުއެންސީއޭުވެރައިޓީުޝޯުުއެންސީއޭ ޙާލަތްު ކޮވިޑްގެު
ގުޅިގެންުުޝޯތައްވަނުީު

ު ކުރެވިފައުިުކެންސަލްު
މަހުުު )ފެބްރުއަރީު

ުބުކިންގްސްުހެދިފައިު(
 

 އާރޓްުގެލެރީގައިުހިންގުނުުޙަރަކާތްތައްު 7.5.5
ުމުއްދަތުުުރާތްުކުއްޔަށްުހިފިުފަުުތަފްޞީލްުު#
ުއަށ2020ުުްފެބްރުއަރ19ުުީނ18ުުްުގްލޯނެޓްުުބޭއްވުމަށްުއެޑިއުކޭޝަންުފެއާއެއ1ުުުް
2ުުު އޮފީސް ގެލަރީގައިު ގާއިމުކުރުމުގުެުއާޓްު

ުމަސައްކަތް
2020ުފެބްރުއަރީުު

ލައިޓިންގ3ުުު ގެލަރީގައިު އާޓްު
ުރަނގަޅުކުރޭވޭނޭުގޮތްތައްުދިރާސާކުރުންު

2020ުމާރިޗުުު

ުއަށ2020ުުްުއޮކްޓޯބަރ26ުުނ17ުުްުއެން.ސީ.އޭު/ުމެކްުުވުމަށްުމަޢުރަޒެއްުބޭއ4ުް
 

 މުވަްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީު 7.6
 މުވައްޒަފުންުވަޒީފާުދެއްވުިު

ދެއްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު# ވަޒީފާު
ުތާރީޚްު

ުމަޤާމް

 2020މާރޗ15ުުުްު 2020/70 (1)ުމެނޭޖްމެންޓްުު އިވެންޓްުމުނާޒުުهللاުޢަބްދ1ުުު
އަރުސީނި

އެގްޒެކްޓިވުްު
ުޑިރެކްޓުަރ

2020ުޖަނަވަރCSC/2020/00002 5ުުުީު(3)ުއެޑްމިން/ުއެޗް.އާރުުުހިދާޔަތުުމުޙައްމަދ2ުުު
ހިއުމަންު
ރިސޯސްު
ުއޮފިސަރ

ު

 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުންު
/ުުުމަޤާމްު ސެކްޝަންު

ުޔުނިޓްު
އިންވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުު ވަޒީފާު

ުކުރެއްވިުތާރީޚްު
ުކުރެއްވިުސަބަބުުވަކުިުުމުވައްޒަފުު

ުވަޒީފާއިންުވަކިވެފައެއްުނުވެއެވެު.މިއަހަރުުމިއިދާރާއިންުއެއްވެސްުމުވްއަޒަފަކުުު
ު
 
 
ު
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 ބައްދަލުވުންތައްު 7.8
ުސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުޓީމްގެުަބއްދަލުވުންތައ7.8.1ުުް
 

o ަވަނަުއަހަރ2020ުުުުުނައިގެނުްުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްގެުސިޔާސީުބޭފުޅުންނާއިުސިވިލްުސަރވިސްގެުއިސްުބޭފުޅުންުހިމ
ުު ބައްދަލުވުންތައް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށުްުުުބޭއްވިއެވެ.ތެރޭގައިު ގުޅޭގޮތުންު މަސައްކަތްތަކާއިު ހަރުދަނާކޮށްު ކަންކަންު އެން.ސީ.އޭގެު އަދިު

 ވެވަޑައިގަންނަވައެވެު.އެން.ސީ.އޭގެުއެސް.އެމް.ޓީުބައެއްުބައްދަލުވުންތަކުގައިުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމަޢުމޫންުވެސްުބައިވެރި
 

o 2020ުުުީުނިޔަލަށްުސީނިއަރުމެނޭޖްމަންޓްުޓީމްގެުމެމްބަރުންުގ30ުުުެުންުނޮވެމްބަރ1ުުުުޖެނުއަރ 
ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ1ުުް

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުުރޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުއަލްފާޟިލާުވަލީދާުވަލީދ2ުުުު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑައިރެކްޓަރުުުޙުސެއިންުއަލިމަނިކުުއަލްފާޟިލ3ުުް

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑައިރެކްޓަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުރިޝްވާނ4ުުް

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުނިއަރުއެގްޒެކެޓިވްުޑައިރެކްޓަުރސީުމުނާޒުުهللاުއަލްފާޟިލްުއަބްދ5ުު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއެގްޒެކެޓިވްުޑައިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ6ުުް

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުޢަބްދ7ުު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުމަދުުމުމްތާޒްުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްޞ8ުަ

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއިވެންޓްުޑައިރެކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުރަމީޒ9ުު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުކްރިއޭޓިވްުޑައިރެކްޓަުރުއަލްފާޟިލްުޙަސަންުއަމްރ10ުުު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުކިއުރޭޓަުރުނަޢީމްުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދ11ުުުު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއެސިސްޓެންޓްުްޕރޮގްރާމްުއޮފިސަުރުއަލްފާޟިލާުޞަފާުބަދީޢ12ުުު

ު
ުފަންނާނުންނާއިުއަދިުގުޅުންހުރިުމުވައްސަސާތަކާއެކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންތައްުުު 7.8.2

 

o ުުްފަންނާނުންގެުވަޒީފާުގެއްލިުއާމްދަނީުހޯދާނެުދޮރުތައްުބަންދުވެފައިވާތީުފަންނުވެރިންނަށުްުއަދަދެއްގެުުއާުގުޅިގެންުގިނ19ުުުުަކޮވިޑ
ބެހޭގޮތުނުްު ގޮތްތަކާު ރާވާނެު ކަންކަންު އޮތްތަނުގައިު ކުރިއަށްު އަދިު ގޮތްތަކާއިު ޙައްލުކުރެވޭނެު އެކަންކަންު ދަތިތަކާު ދިމާވެފައިވާު

ުއަދުިު ުފަންނާނުންނާއި ުމިބައްދަލުވުންތަކުގުެުގުޅުންހުރުިުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުއަދި ުބޭއްވިފައެވެ. ުވަނީ ުބައްދަލުވުންތަކެއް މުވައްސަސާތަކާއެކު
 ރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމަޢުމޫންއެވެު.

 
ުތަފްޞީލްު/ުބައްދަލުކުރެވުނުުފަރާތްުުތާޜީޚްުު#

1ުފާދޭުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންުމިއުޒިކްުލ2020ުަމެއ1ު21ުުި

1ުފިލްމީުދާއިރާުލަފާދޭުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުނ2020ުުްމެއ2ު23ުުި

2ުމިއުޒިކްުލަފާދޭުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުނ2020ުުްމެއ3ު27ުުި
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ުމިއުޒީޝަންސްުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ4ު02ުުް

1ުލުވުންުއެސޯސިއޭޝަންުއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަމޯލްޑިވްސްުފިލްމ2020ުުުޖޫނ5ު03ުުް

ުމޯލްޑިވިއަންުއާޓިސްޓްސްުކޮމިއުނިޓީއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ6ު04ުުް

1ުރިސޯޓްުމިއުޒީޝަނުންނާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްުޖޫނ7ު06ުުް

2ުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންުމޯލްޑިވްސްުފިލްމުުއެސޯސިއޭޝަންުއާއެކ2020ުުުޖޫނ8ު08ުުް

2ުމިއުޒީޝަނުންނާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނުްުރިސޯޓ2020ުުްޖޫނ9ު09ުުް

1ުީޕ.އެސް.އެމްުއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ10ު09ުުް

ުބައިސްކޯފްުއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ11ު11ުުް

1ުފޮޓޯގްރާފަރުންނާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ12ު15ުުް

ުސިލްއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނުްުމާލޭުސިޓީުކައުނ2020ުްޖޫނ13ު15ުުް

2ުީޕ.އެސް.އެމްުއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ14ު18ުުް

ުއެމް.އެފް.ސީ.އެފްުއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ15ު21ުުް

ުދިރާގާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖޫނ16ު29ުުް

ުުބައްދަލުވުންުްޕރޮޑިއުސަރުންނާއެކުުބޭއްވުނ2020ުުޖުލައ17ު13ުުި

ުކޮރިއޮގްރާފާރސްުއަދިުބޮޑުބެރުުގްރްޫޕތަކާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްޖުލައ18ު22ުުި

2ުބައްދަލުވުންުފިލްމީުދާއިރާުލަފާދޭުކޮމިޓީގ2020ުުެސެްޕޓެމްބަރ19ު02ުު

ުވުންުމިއުޒީޝަންސްުޔޫނިއަންުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލ2020ުުުސެްޕޓެމްބަރ20ު07ުު

2ުފޮޓޯގްރާފަރުންނާއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2020ުުްއޮކްޓޯބަރ21ު28ުު

2020ުސެްޕޓެމްބަރ22ު03ުު

ުު ކައުންސިލް އާޓްސްު އޮފްު ފެޑެރޭޝަންު އެޖެންސީސުްުއިންޓަރނޭޝަނަލްު ކަލްޗަރަލްު އެންޑްު
ނުްުއަހަރުގެުސްޓްރެޓެޖީުކަނޑައެޅުމަށްުބޭއްވިުުކޮންސަލްޓޭޝ5ުުުަ)އިފާކާ(ުގެުކުރިއަށްުއޮތްުު

އިކްރާމުު މުޙައްމަދުު މިނިސްޓަރު ޑެޕިއުޓީު ގެު އެން.ސީ.އޭު ބައްދަލުވުމެއްގައިު އޮންލައިންު
ުބައިވެރިވެވަޑައިނެންނެވިއެވެު.

23ު04.11.2020ު

ުފެޑަރޭޝަންުއޮފްުއާޓްސްުކައުންސިލްސްުއެންޑްުކަލްޗަރުއެޖެންސީނުްުއިންޓަރނޭޝަނަލް
ޓިންގުއޮފްުއޭސިއާުޗްެޕޓަރުމެމްބަރސް"ުުވަނަުމ14ުުީބޭއްވިުއެނުއަލްުބައްދަލުވުންު"އިފާކުާު

އިކްރާމުުު މުޙައްމަދުު މިނިސްޓަރު ޑެޕިއުޓީު ގެު އެން.ސީ.އޭު ކޮށްު ގައި)އޮންލައިން(ު
ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެު.

ު
ުއާޓްސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޓްރަސްޓްުފަންޑުގެުހިންގާުކޮމިޓީގެުަބއްދަލުވުން 7.8.3

 

o ޭފުޅުންނާއިުސިވިލްުސަރވިސްގެުއިސްުބޭފުޅުންުއަދިުމިނިސްޓްރީގެުއިސްުބައެއްުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްގެުސިޔާސީުބ
ބައްދަލުވުމެއްުމިއަހަރުުތެރޭގައ13ުުިުންޑުގެުހިންގާުކޮމެޓީގެުބޭފުޅުންުހިމަނައިގެންުއެކުލަވާލެވިފައިވާުއާޓްސްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުޓްރަސްޓްފަ
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ންޑުންުއޮލިމްަޕހާއިުއާޓްުގެލެރީގެުއެކިުކަންކަންުކުރުމަށްުޚަރަދުުކުރުމާުބެހޭގޮތުނުްުބޭއްވިފައިުވެއެވެ.ުމިުބައްދަލުވުންުތަކަކީުޓްރަސްޓްުފަު
 ލްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުުބޭއްވިފައިވާުބައްދަލުވުންުތަކެކެވެ.ުބައްދަލުވުންުތަކުގެުތަފްޞީު

ު
ުބައްދަލުވުމުގެުތަފްޞީލްު/ުނިންމިުކަންތައްތައްުުތާޜީޚްުު#

1ު
19ު

ޖެނުއަރީު
2020ު

ވުމަކީ،ުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުކޮށްގެންުކަންތައްތކެއްުކުރުމަށްުގޮތެއްުނިންމުމަށްުބޭއްވުނުުބައްދަލުުުުުމިބައްދަލު
ުމިބައްދަލުވުމުގައިުނިންމިުކަންތައްތަކަކީު،ވުމެކެވެ.ު

އާރޓްުގެލެރީގައިުމިހާރުުމަގުމަތިންުވަދެވޭުވީލްުޗެއާރުރޭމްޕެއްުނެތުމުންުނުކުޅެދުންތެރިކަންުހުންނުަު •
ބޭނުންވާުުފަރާތް ކުރުމަށްު މަސައްކަތްު ހެދުމުގެު ރޭމްްޕު ދަތިވާތީު ނިކުތުމަށްު ވަދެު 34,821.00ުތަކަށްު

 ތޭކަުއެކާވިސްުރުފިޔާ(ުޓްރަސްޓުުފަންޑުންުޚަރަދުކުރުމަށްުނިންމުނެވެު.)ތިރީސްހަތަރުހާސްުއަށްސަު
ހަރުކުރުމަށްުބޭ • އޮފީސްބައިގައިުދޮރެއްު ހަމަޖެހިފައިވާު ހެދުމަށްު ުުއާރޓްުގެލެރީގައިު 9,153.00ުނުންވާ

 )ނުވަހާސްުއެއްސަތޭކަުފަންސާސްުތިންުރުފިޔާ(ުޓްރަސްޓުުފަންޑުންުޚަރަދުުކުރުމަށްުނިންމުނެވުެ.
)ހަތާވިސްުހާސްުރުފިޔާ(ުޓްރަސްޓ27,000.00ުުުުުަޕސްުއިޝްތިހާރުުބޯޑުުތައްުހެދުމަށްުބޭނުންވުާުއޮލިމް •

 ފަންޑުންުޚަރަދުުކުރުމަށްުނިންމުނެވެ.
)ފަސްހާސްުރުފިޔާ(ުޓްރަސްޓްުފަންޑުނ5000.00ުުުްުރާމާތުުކުރުމަށްުބޭނުންވުާުއޮލިމްަޕސްުތަނބުތައްުމަ •

 ޚަރަދުުކުރުމަށްުނިންމުނެވުެ.
ދަތު • ދެއްވާފައިވުާުސީޝެލްސްު އިންު އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީު ގޮތުގައިު ފައިސާގެު ސްޮޕންސަރު ރުގެު

)ހަތަރުލައްކ432,901.08ުުުަު)ހަލައްކަުތިރީސްހަހާސްުތިންުރުފިޔާު/ުތިންުލާރި(ުގެުތެރެއިނ6،36003.30ުުުުް
ތިރީސްދެހާސްުނުވަސަތޭކަުއެއްރުފިޔާު/ުއަށްލާރި(ުދަތުރުގެުޓިކެޓްުޚަރަދަށްުއައިލެންޑްުއޭވިއޭޝަންުސާރވިސުްު

ުލިމިޓެޑުއިންުފޮނުއްވާފައިވާުބިލްތަކަށްުދެއްކުމަށްުނިންމުނެވެ.ުު

2ު
26ު

ފެބްރުވަރުީު
2020ު

• ުު ުުވ2019ުުުައާޓްސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުޓްރަސްޓްުފަންޑުން ކުރެވިފައިވާުޚަރަދުތަކާއިުފަންޑަށުްުނަ އަހަރުު
 ލިބުނުުއާމްދަނީގެުތަފްސީލްުސްޓޭޓްމަންޓުުއާއްމުކުރުމަށްުނިންމުނެވެު.

ބޭނުންވުޭު • ގަތުމަށްޓަކައިު ފަރުނީޗަރު ބޭނުންވާު ހެދުމަށްު ސެޓަްޕު އޮފީސްު ގެލެރީގެު އާޓްު ނެޝަނަލްު
 ނިންމުނެވެު.ށްު)ވިހިުހާސް(ުރުފިޔާުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުކުރުމ20،000ަ

ލޯު • ރަނގަޅުު އެންމެު ހުޅުވާލައިގެންު އަށްު ބްރޭންޑިންގު ގެލެރީު އާޓްު ތައްޔާރުކުރުާުނެޝަނަލްު ގޯއެއްު
ު)ދިހަުހާސް(ުރުފިޔާުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުުކުރުމަށްުނިންމުނެވެ.10،000.00ުފަރާތަކަށްުދިނުމަށްޓަކައިު

3ު
މާރިޗ18ުުުްު

2020ު

• ުު ުުހުށައެޅިފައިވާުގޮތަށް ފިނޭންސްއަށުްުޓްރަސްޓް ފަންޑުުސްޓޭޓްމަންޓްުބަދަލުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްު
 ފޮނުވުމަށްުނިންމުނެވެު.

ޓްރަސްޓްުފަންޑުުސްޓޭޓްމަންޓްުބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައިވެސްުފަންނުވެރިންނަށްުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދޭނުީު •
 މަށްުނިންމުނެވެު.ހުގައިުކަހަމަހަމަުއުސޫލަކުންުއެކަންުކުރެވޭނެުނިޒާމެއްުގާއިމުކުރުމަށްފަ

 އުސޫލުުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްގެުފަރާތުންުލިޔެުކަނޑައެޅުމަށްުނިންމުނެވެު. •
އުސޫލުގައިުހިމަނާުއެހީތެރިކަންދޭުފަރާތްތަކަށްުދޭނެުފައިސާގެުއަދަދުތައްުކޮމިޓީގެުމެމްބަރުންގެުމެދުގައުިު •

ުކަތްތައްުފެށުމަށްުނިންމުނެވެު.ގެުމަސައްމަޝްވަރާކޮށްުފާސްކުރުމަށްފަހު،ުއެހީތެރިކަންުދިނުމު
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4ު
މާރޗ30ުުުްު

2020ު

އެހީގެުގޮތުގައިުދޭނެުއަދަދެއްުކަނޑައަޅާނީުއެކަމަށްުއެކުލަވާލާފައިވާުކޮމެޓީއިންުއެހީއަށްުއެދޭުފަރާތުގުެު •
 ހާލަތަށްުރިޢާޔަތްުކުރުމަށްފަހުގައިުކަމަށްުނިންމުނުު.

 ބާއްވަންުނިންމުނު.ބައްދަލުވުމެއްުއުސޫލްުފައިނަލްުކުރުމުގެުކުރިންުއަލުންު •
ު

5ު
އޭްޕރީލ26ުުުްު

2020ު

ުއޮފީހަށުްު • ުއޭ.ޖީ ުހޯދުމަށް ުކޮމެންޓް ުއުސޫލަށް ުހަދާފައިވާ ުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުއެހީތެރިކަން ުމާލީ ފަންނާނުންނަށް
 ވަނަުދުވަހުުފޮނުވުމަށްުނިންމުނުު.2020ުުމާރޗ26ުުް
ދަުހޯދުމަށްުސަރކިއުލައެއުްުފިނޭންސްުމިނިސްޓްރީުއިންުހުއްހާހަށްުވުރެުމަތިންުޚަރަދުުކުރާނަމ30ުުުުަ •

 ނެރެފައިވާތީުފަންނުވެރިންނަށްުއެހީުދިނުމުގައިުހުއްދަުހޯދަންުޖެހޭތޯުބެލުމަށްުނިންމުނުު.
• ުު މިނިސްޓްރ19ުުުީުކޯވިޑް އެހީތެރިވެދިނުމަށްުއިކޮނޮމިކްު އާުގުޅިގެންުވަޒީފާުގެއްލިފައިވާުފަރާތްތަކަށްު

 ހިމެނޭތޯުބެލުމަށްުނިންމުނު.ުުުއިވާުެޕކޭޖުގައިުފަންނުވެރިންއިންުތައާރަފްކޮށްފަ
ުއޭ.ޖީުއޮފީހުންުކޮމެންޓްސްުލިބުމުންުއަލުންުމީޓީންގުބެއްވުމަށްުނިންމުނު.ުު •

6ު
ޖުލައ09ުުުިު

2020ު

ުބެހެއްޓުމާއިއެކުުު • ުހުރިހާުލިޔެކިޔުމެއް ުގެ ުއެއްގޮތަށްުޝޯވ ުޤާނޫނާއި 200،000.00ުުމާލިއްޔަތުުޤަވާއިދާއި
 ވާނެގޮތަކަށްުޝޯވގެުޚަރަދުތައްުހަމަޖެއްސުމަށްުނިންމުނެވެު.ރުފިޔާުއަށްުވުރެުއަގުބޮޑުުނު)ދެލައްކަ(ު

 ޝޯވުނިންމުމަށްފަހުުހުރިހާުމަޢުލޫމާތެއްުކޮމިޓީއަށްުހުށައެޅުމަށްުނިންމުނެވެު. •
• ުު މިނިސްޓްރީއަށްުސިޓީ ފިނޭންސްު އެދިު ހުއްދައަށްު ކުރުމުގެު ޚަރަދުތައްު ބޭއްވުމުގެު ފޮނުވުމަށުްުޝޯވު

ުނިންމުނެވެު.

7ު
ޖުލައ16ުުުިު

2020ު

ޚަރަދެއުްުމާލި • ހުރިހާު ހިންގުމުގެު ކޯސްު މަތިންު ގޮތުގެު އެއްގޮތްވާު ޤާނޫނާއިު ޤަވާއިދާއިު އްޔަތުު
ޝޯވ100،000.00ުުުު ނިންމުނެވެ.ު ހަމަޖެއްސުމަށްު ނުވާނެގޮތަކަށްު އަގުބޮޑުު ވުރެު އަށްު ރުފިޔާު )އެއްލައްކަ(ު

ުފޮނުވުމަށްުނިންމުނެވުެ.ުހުއްދައަށްުއެދިުފިނޭންސްުމިނިސްޓްރީއަށްުސިޓީބޭއްވުމުގެުޚަރަދުތައްުކުރުމުގެު

8ު
19ު

އޮގަސްޓުްު
2020ު

ބައްދަލުވުމެއްގައިުފާސްކުރުމަށުްު • ދެންުއޮންނަު ކޮމިޓީުބައްދަލުވުމުގެުޔައުމިއްޔާތަށްު ފަންޑުު ޓްރަސްޓްު
 ނިންމުނެވެު.

ޚަރަދެއުްު • ހުރިހާު އެގްޒިބިޝަންގެު ވާޗުއަލްު މަތިންު ގޮތުގެު އެއްގޮތްވާު ޤާނޫނާއިު ޤަވާއިދާއިު މާލިއްޔަތުު
ހަމަޖެއްސުމަށ150،000.00ުުުް ނުވާނެގޮތަކަށްު އަގުބޮޑުު ވުރެު އަށްު ރުފިޔާު ހާސް(ު ފަންސާސްު )އެއްލައްކަު

ުނިންމުނެވެު.

9ު
10ު

ސެްޕޓެމްބަރު
2020ު

ޓްރަސްޓްުފަންޑުގެުސްޓޭޓްމަންޓުގައުިު • އަދިު މާލިއްޔަތުުޤަވާއިދާއިުޤާނޫނާއިުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންު
ކަންކަމަށްުބެލުމަށްފަހުުފަންނާނުންގެުޙައްޤުތައްުރައްކާތެރިކުރުމުގެުޤާނޫނުުުުުޚަރަދުުކުރެވޭނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަންސާސްހާސް(ުރުފިޔާުއަށްުވުރެުއަގުބޮޑުުނުވާނެގޮތަކަށުްުުު)އެއްލައްކ150،000.00ުުަހެދުމުގެުހުރިހާުޚަރަދެއްުު
ުހަމަޖެއްސުމަށްުނިންމުނެވެު.

10ު
12ު

އޮކްޓޯބަރުު
2020ު

ސްުސެންޓަރުއިންުއިންތިޒާމުކުރާުޤައުމީުލަވަުހުށައެޅުމުގެުމުބާރާތަށުްުމޯލްޑިވްސްުމިއުޒިކްުއަދިުއާޓް •
)އަށްޑިހަުއެއްހާސް(ުރުފިޔާުޓްރަސްޓްުފަންޑުނ81،000.00ުުުްދިނުމަށްުުމާލީުއެހީތެރިކަމުގެުގޮތުގައިުއެފަރާތަށްުު

 ޚަރަދުުކުރުމަށްުނިންމުނެވުެ.
ުސްޓްރީއަށްުސިޓީުފޮނުވުމަށްުނިންމުނެވެު.މާލީުއެހީތެރިކަންުދިނުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުފިނޭންސްުމިނިު •
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11ު
09ު

ނޮވެމްބަރުު
2020ު

• ުު ގެލަރީގެުލައިޓިންުރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަށ200،000.00ުުުްއާޓްު ރުޓްރަސްޓްުފަންޑުންު
 ނިންމުނެވެ.ުު

ތަރމޮމީޓަރުު • އަދިު ޑިސެްޕންސަރު ސެނިޓައިޒަރު އޮޓޮމެޓިކްު އޮލިމްަޕހުގައިު އަދިު ގެލަރީު އާޓްު
 ނެވެު.ރުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުކުރުމަށްުނިންމ15،000.00ުމަށްޓަކައިުބެހެއްޓު

ނަރުދާޖެހުން(ުު • މަރާމާތުކުރުމާއިު )ދިޔަދޮވިު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިު ލީކުވުންު ފެންު ހޯލަށްު އޮލިމްަޕސްު
 ރުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުކުރުމަށްުނިންމުނެވުެ.75,000.00

ުުއޮލިމްަޕސްުހޯލުގެުސްޓޭޖުގައިުނެށުންުްޕ • ރ30،000.00ުުރެކްޓިސްކުރުމަށްުފްލޯރިންގުއެޅުމަށްޓަކައި
ުފަންޑުންުޚަރަދުކުރުމަށްުނިންމުނެވެު.ުުޓްރަސްޓް

12ު
18ު

ނޮވެމްބަރުު
2020ު

ކޮމެޓީުބައްދަލުވުމަށްުހުށައަޅާފައިވާުޓްރަސްޓްުފަންޑްުބާކީގެުތަފްސީލްުމިހާރުުހުރިުބާކީުއެނގޭނެުގޮތަށުްު •
 އެޅުމަށްުނިންމުނެވެު.ދެންުއޮންނަުބައްދަލުވުމެއްގައިުހުށަު

• ުު ސަރވިސްކޮށް އޮންނުަުއޭސީު ދެންު ކުރުމާމެދު،ު އިންު ފަންޑްު ޓްރަސްޓްު ޚަރަދުު މަރާމާތުކުރުމުގެު
 ކުރިއެވެު.ބައްދަލުވުމެއްގައިުގޮތެއްުނިންމެވުމަށްުފާސް

ޓްރަސްުފަންޑްުއިންުޚަރަދުުކުރުމަށްުފާސްކުރާުކަންކަމަށްުއިޢުލާންުކުރުމަށްފަހުުޚަރަދުުވާނެުޢަދަދުުު •
 ހޯދުމަށްުސިޓީުފޮނުވުމަށްުނިންމުނެވެު.އެނގުމުންުފިނޭންސްުއަށްުހުއްދަު

ުގައިުޓްރަސްޓްުފަންޑްުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވުމަށްުނިންމުނެވެ.2020ުުުނޮވެމްބަރ19ުު •

13ު
19ު

ނޮވެމްބަރުު
2020ު

ރުފިޔ180،000.00ުުުާުއޭސީުސަރވިސްކޮށްުމަރާމާތުކުރުމުގެުކޯޓޭޝަންތައްުބައްރަތުުުބެއްލެވުމަށްުފަހު •
 ނޭގޮތަކަށްުޓްރަސްޓްުފަންޑްުއިންުޚަރަދުުކުރުމަށްުނިންމުނެވެ.ުުއަށްވުރެުބޮޑުުނުވާު

ު
 
 ގެުނިޔަލަށްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުކޮމެޓީގެުމެމްބަރުނ30ުުްންުނޮވެމްބަރ1ުުޖެނުއަރ2020ުުީުު

ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންުު#

1ު
ުއާުުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންު ުއޮފް ުއެންޑްުމިނިސްޓްރީ ުކަލްޗަރ ޓްސް،

ުހެރިޓޭޖްު

2ު
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤްު

ުހެރިޓޭޖްު

3ު
)އެން.ސީ.އޭުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއިކްރާމްު މިނިސްޓަރު ޑެޕިއުޓީު

ުހިންގުމާއިުޙަވާލުވެުހުންނެވުި(
ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްު

ުނެޝަނަލްުސެންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުލްފާޟިލާުވަލީދާުވަލީދުުުއ4ުަ

ުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ5ުުު
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުުމިނިސްޓްރީގެުއިސްުޒިންމާދާރުވެރިޔާު

ުހެރިޓޭޖްު
ުރުފޮުދިުއާޓްސްުނެޝަނަލްުސެންޓަުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުهللاޢަބްދުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތ6ުުު

ުއަލްފާޟިލްުނުހާދުުމުޙައްމަދުުރަޝާދ7ުުު
ފިނޭންސްު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުއެސިސްޓަންޓްުފަންޑްސްުއޮފިސަުރ
މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެސިސްޓަންޓުްު

ުފަންޑްސްުއޮފިސަުރ
ު

ު
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 ލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނިގުޚަރަދު 7.9
ުޖުމްލަުުތަފްޞީލްު
ުުބަޖެޓުުު

 4,641,001.54ުބަޖެޓަށްުލިބުނުުފައިސާު
3,546,034.20ުުބަޖެޓަށްުލިބުނުުފައިސާުއިންުކުރެވުނުުޚަރަދުު

1,094,967.34ުުުބާކީު
ުުޓްރަސްޓްުފަންޑްު

175,000.00ުުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްުލިބުނުުފައިސާު
144,912.00ުުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުކުރެވުނުުޚަރަދުު

1,125,560.73ުުބާކީު
ު 

ު

 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު .8
ކީުނެޝަނަލްުލައިބްރަރީގެުއިތުރުންުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީއެއްގެުދައުރުުއަދާކުރާ،ުމުޅިުޤައުމަށްުހިދުމަތްދޭ،ުއާންމުުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަުުުުުު

ުތަޢުލީމަށާއިުމުނިފޫހިުފުލިވުމަށްުބޭނުންވާުޢިލްމީުވަސީލަތްތަު ދާުކުރަނިވިުއެތަކެއުްުރައްކާކޮށް،ުފޯރުކޮށްދީުއަދިުމުޖުތަމަޢުއަށްުފައިުުއްރައްޔިތުންގެ
ު .ކާތްތަކެއްުހިންގާުމުއައްސަސާއެކެވެޙަރަ

ގައި،ުއަލްއަމީރުުމުޙައްމަދުުއަމީންުދޮށިމޭނާކިލެގެފާނު،12ުުުުޖުލައ1945ުުުިުޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަކީ،ު"ދައުލަތުގެުކުތުބުޚާނާ"ުމިނަމުގައުިު
މަށުްުތަނުގެުނަންު"މަޖީދީުކުތުބުޚާނާ"ުގެުނަވަނަުއަހަރުުމ1948ުުިނާދީތަމައްދުންގެުއިމާރާތުގެުކޮޓަރިއެއްގައިުހުޅުއްވެވިުކުތުބުޚާނާއެކެވެ.ުު

25ުުޑިސެމްބަރ1968ުުުުބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.ުމަޖީދީުކުތުބުޚާނާުހިނގަމުންއައިުނާދީތަމައްދުންގެުއިމާރާތުންުގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެއަށްުބަދަލުކުރެއްވުީު
ުޢަބަދުލްޤ1ުުަޖޫނ1982ުުުްުގައެވެ.ުު ުމައުމޫން ުއަލްއުސްތާޛު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުބަުގައި، ުގެުނަމަށް ުކުތުބުޚާނާ" ު"ޤައުމީ ދަލުކުރެއްވެވިއެވެ.ުުއްޔޫމް

ހަމައެކަނުިުނެޝަނަލްުލައިބްރަރީގެުކޮންސެްޕޓްުދިވެހިރާއްޖެއަށްުތަޢާރަފުވީުމިބަދަލުގެުފަހުންނެވެ.ުއޭގެކުރިންުމިލައިބްރަރީުހިނގަމުންުދިޔައީުު
ުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީއެއްގެުގޮތުގައަވެ.ު

ު
ރައ1990ުުީ އަހަރުު ދެންނެވުންުވަނަު އޮފީހުގެު ުުުުސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެު މަތީނ18ުުުްުު/90ނަންބަރު: ގޮތުގެު މާއްދާގައިވާު ދެވަނަު ގެު

ޢާންމުންނާއިުމިފަދުަު،ުއި،ުއެތަކެތިުބަލަހައްޓައިދިވެހިރާއްޖޭގައިުޗާްޕކޮށްގެންުޝާއިޢުކުރާުހުރިހާުބާވަތެއްގެުނޫސް،ުމަޖައްލާުއަދިުފޮތްުހޯދަ
އެހެނިހެން ބޭނުންވާު ފޯރުކޮށްދިނުމަޢުލޫމާތުު މަޢުލޫމާތުު ފަރާތްތަކަށްު ކުތުބުޚާނާގުެުު މިވަނީު ތިރީގައިު ޒިންމާއެކެވެ.ު ކުތުބުޚާނާގެު ޤައުމީު މަކީު

ުމެންޑޭޓްގެުދަށުންުކުރަންުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކެވެު.

ުވިޝަންު 8.1
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގަ ތަރިކަުއެއްކޮށްު ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީކުތުބުޚާނާއަކީުމަޢުލޫމާތުގެު އެުމަޢުލޫމާތުުުއިުބަލަހައްޓައި،ުބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްު

ކޮށްުދަމަހައްޓުާުފޯރުކޮށްދީުލައިބްރަރީތައްުތަރައްޤީކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމާއި،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުހުރިހާުކަންކޮޅުތަކުގައިުކިޔުންތެރިކަންުތަރައްޤީ
ޖީގެުއެހީގައިުމުޖުތަމަޢުއަށްުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދުޭުގައިުއެންމެުޒަމާނީުޓެކްނޮލޮއަދިުބައިނަލްުއަޤްވާމީުފެންވަރުގެުލައިބްރަރީތަކާުއެއްުފެންވަރުު

ު.މައިުމަރުކަޒުުކަމުގައިވުމެވެު
ު
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ުމިޝަން 8.2
އުކުރާުހުރިހުާުދިވެހިރާއްޖޭގައިުޝާޢިއުކުރާުހުރިހާުތަކެއްޗާއިުދިވެހިރައްޔިތުންުޝާޢިއުކުރާުހުރިހާުތަކެއްޗާއިުދިވެހިުރާއްޖެއާއިބެހޭުގޮތުންުޝާޢި

ުޒަމާނީުޓެކްނޮތަ ުހޯދާ، ުއެހީވުމާއި،ުުކެއްޗެއް ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުއިންތިޒާމްުޤާއިމްކުރުމާއިުރާއްޖޭގެުލައިބްރަރީތައް ުބެލޭނެ ުފަސޭހައިން ުއެހީގައި ލޮޖީގެ
ޚާއްސަުއެހީއަށްުބޭނުންވުާުުުކިޔުންތެރިކަންުތަރައްޤީކޮށްުދެމެހެއްޓުމާއި،ުއަމިއްލައަށްުއުނގެނުމަށްުމަގުފަހިުކޮށްދީުއަދިުޚާއްސަކޮށްުކުޑަކުދިންނާއި

ުރާތްތަކަށްުއުނގެނުމުގައިުރަޙުމަތްތެރިުއަދިުރައްކާތެރިުމާހައުލެއްުޤާއިމްކުރުމެވެު.ފަ
ު

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާެގުމެންޑޭޓްު 8.3
މުުުތަފާތުުފަންނުތަކުގެުޢިލްމީުފޮތްތަކާއި،ުއަދިުމިނޫންވެސްުމަޢުލޫމާތުުލިޭބނެުތަކެތިުއެއްކޮށް،ުޢާންމުންނަށްުެބލޭނެުއިންތިޒާ •

މުޖުތަ ދިވެހިު ތަރައްޤީކޮށުްުކުރުމާއި،ު ކުރިއަރުވައިު ކިޔުންތެރިކަންު ޝައުގުވެރިކުރުމާއި،ު ކިޔުންތެރިކަމަށްު މަޢުު
 އުނގަންނައިދިނުމަށްުބޭނުންވާުމަޢުލޫމާތުހޯދައިދީުއެުމަޢުލޫމާތުުޭބނުންވާުފަރާތްތަކަށްުފޯރުކޮށްދިނުން.

ންުހަދާފައިވާުޤަވާއިދުގައިުހިމެނޭުއެންމެހާުުގެުދަށ2006/1ުުުން"ުނަންަބރުުު"ޤައުމީކުތުުބޚާނާއަށްުތަކެތިުޖަމާކުރުމުގެުޤާނޫ •
މުސްތަޤުބަލަށްުު ތާރީޚަށްޓަކައިު އެތަކެތިު ބެލެހެއްޓުމާއި،ު ރައްކާތެރިކަމާއެކުު އަސްލުތައްު އެތަކެތީގެު އެއްކޮށް،ު ތަކެތިު

 ޖެއްސުން.ބޭނުންކުރެވޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަުދެމެހެއްޓުމާއި،ުޢާންމުުފައިދާއަށްުއެތަކެތި
ޝާއިޢުކުރާުހުރިހާުނޫސްުމަޖައްލާ،ުފޮތްފަދަުތަކެއްޗާއިުރާއްޖޭންުޭބރުގައިުދިވެހިންުޝާޢިއުކޮށްގެންުނެރުޭުދިވެހިރާއްޖޭގައިުު •

މަޖައްލާުފޮތްފަދަުތަކެތިުއެއްކޮށްުއެތަކެތިުއަސްލުތައްުރައްކާތެރިކޮށްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއެތަކެތިުު،ުރާއްޖެއާެބހޭުނޫސް
 ހަމަޖެއްސުންު.ތިޒާމްުެބލޭނެުއިން

 ނެޝަނަލްުިބްބލިއޮގްރަފީުއެކުލަވާލައިުޝާއިޢުުކުރުން. •
ކަނޑައެޅުމާއި،ު • އުސޫލުތައްު ޤަވާއިދުތަކާއިު ހިންގާު ކުތުުބޚާނާތައްު ހިންގާު ރާއްޖޭގައިު ފަރާތްތަކުންު ޢާންމުު ސަރުކާރާއިު

 ކުތުުބޚާނާތައްުރަޖިސްޓްރީކުރުން.
ރާއްޖޭ • ފަރާތްތަކުންު ޢާންމުު ހިންސަރުކާރާއިު މަޝްވަރާދިނުމާއި،ުގައިު ލަފަޔާު ބޭނުންވާު ތަރައްޤީކުރުމަށްު ކުތުުބޚާނާތައްު ގާު

އެތަންތަންުހިންގުމަށްުޭބނުންވާުފަންނީުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދީ،ުއެތަންތަނުގެުމުވައްޒަފުންުލައިްބރަރީުފަންނުގައިުކުރިއަށްު
 ދިއުމަށްުބޭނުންވާުތަމްރީންުދިނުން.

 އްޖެތެރެއަށްުގެންގޮސްުޚިދްމަތްުދިނުންު.އާއިުރާމޯަބއިލްުލައިްބރަރީުމާލެ •

ު

 އިދާރީުއޮނިަގނޑުުުު 8.4
2014ުުުުނޮވެމްބަރ19ުުުު ުު ގައިުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަންގެުސިޓީ އިންުއެންޑޯސOD/141/2014/42ުުުް-188ނަންބަރު

ުވާނެއެވެ.ުުގައިުހިމަނާފައ1ުިކުރައްވާފައިވާުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުމިރިޕޯޓުގެުއެނެކްސްު
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ު
 

 ސެކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުެގުމަސައްކަތްުު 8.4
ުު ކުރަމުންދަނީ މަސައްކަތްު ހިންގުމުގެު ކުތުބުޚާނާު 3ުުުުޤައުމީު އެފެއާޒް، ކޯަޕރޭޓްު އެއީ،ު އެންޑުްުސެކްޝަނަކުންނެވެ.ު ކަލެކްޝަންު

ތަކުންުކުރަމުންދާުމަސައްކަތުްުސަރވިސަސްުއަދިުޑިޖިޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުއޮޓޮމޭޝަންުއެވެ.ުސެކްޝަންތަކުގެުދަށުގައިވާުޔުނިޓުު
ުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުު

ުކޯޕަރޭޓްުއެފެއާޒްު 8.4.1
ުހުރިހާުމަސައްކަތެއްުކުރުންުުުއިދާރީުހުރިހާުމަސައްކަތެއްުއަދިުމުވައްޒުންނާުބެހޭުު–އެޑްމިންުއެންޑްުއެޗް.އާރުޔުނިޓުު

ުލައިބްރަރީއަށްުއައި.ޓީުސަޯޕޓުުދިނުންުުު–އައި.ޓީުޔުނިޓުުު
 އިސާއާބެހޭުހުރިހާުމަސައްކަތެއްުމާލިއްޔަތުުޤަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުކުރުންުފަުު–ފައިނޭންސްުޔުނިޓުު

ުމެއިންޓެނަންސްގެުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުބެލެހެއްޓުންުލައިބްރަރީއަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުހޯދުމާއިުު–މަންޓުްުްޕރޮކިއު

ުކަލެކްޝަންުއެންޑްުސަރވިސަސްު 8.4.2
ުު ޔުނިޓު ދޭންުހަމަޖައްސާފައިވުާުލައިބްރަރީގެުޚިުުުު–ލައިބްރަރީުސަރވިސަސްު ލައިބްރަރީއިންު ހޯދުމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކަށްު ދުމަތްު

ުޚިދުމަތްތައްުދިނުން.ުު
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ލައިބްރަރީގެުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކަށްުލައިބްރަރީއިންުދޭންުހަމަޖައްސާފައިވުާުުު–މަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީުުކުޑަކުދިންގެުު
ުޚިދުމަތްތައްުދިނުންު.

ޑިޕޮސި ުުލީގަލްު ޔުނިޓު މެނޭޖްމަންޓްު ކަލެކްޝަންު އެންޑްު ލައިބްރަރީގުެުުު–ޓްު އެއްގޮތަށްު ޕޮލިސީއާު ޑިވެލޮޕްމެންޓްު ކަލެކްޝަންު
ުޝަންުޑިވެލޮްޕކުރުންު.ކަލެކް

ުޑިޖިޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުއޮޓޮމޭޝަން 8.4.3
ުކުރުން.ލައިބްރަރީއިންުބާއްވާުހަރަކާތްތައްުްޕރޮމޯޓުުުު–ަޕބްލިކްުޮޕރޮގްރާމްސްުއެންޑްުއައުޓްރީޗްުސަރވިސަސްު

ންުއަދިުމަސައްކަތުުުލައިބްރަރީުދާއިރާއާގުޅޭުޚާއްޞަުތަމްރީުު–އިންސްޓިޓިއުފްުއޮފްުލައިބްރަރީުއެންޑްުއިންފޮމޭޝަންުސަރވިސަސުްު
ުބައްދަލުވުންފަދަުްޕރޮގްރާމްތައްުހިންގުންު.

 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާއިންުއަހަރުުތެރޭގައިުކުރިއަށްުެގންދެވުނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްތައްު 8.5
ުތާރީޚްުުފްޞީލްުތަު #
2020ުޖެނުވަރ12ުުީުފޯޓަލްުރިމޯޓްއެކްސްއެސްުމެދުވެރިކޮށްުދެވެންުފެށުނެވެު.ު-ޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުއ1ުީ
2ުުު 75ުުުުކުތުބުޚާނާއަށް މީ" "ޕިކްު ު ގޮތުންު ފާހަގަކުރުމުގެު ފުރުންު ޤައުމީު-އަހަރުު މިނަމުގައިު

ުވެު.ކުތުބުޚާނާއަށްުތަކެތިުހަދިޔާކުރުމުގެުްޕރޮގްރާމެއްުހިންގުނެު
2020ުފެބްރުއަރީު

ޚާއްސަުހަރަކާތްު"ހިނގަމުނުްުދިވެހިުބަހުގެުއެކަޑަމީގެުފަރާތުންުބޭއްވިުމާދަރީުބަހުގެުދުވަހުގ3ުުުެ
ުހިނގަމުންުކިޔަމާ"ުހަރަކާތުގައިުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުފަރާތުންުބައިވެރިވިއެވެ.

15ު ުު ގައ2020ުިުފެބްރުއަރީު
ުގައ16:00ުިހަވީރުު

ުކުތުބުޚާނާގެުސާވިސްުއޭރިޔާއަށުްުުުމާދަރީުބަހުގެުދުވަހާއ4ުި ގުޅިގެންުމަޢުލޫމާތުުޑިސްްޕލޭއެއްުޤައުމީ
ުނެރެވުނެވެު.

2020ުފެބްރުއަރ20ުުީ

ކުތުބުޚާނާގައ5ުުިު ޤައުމީު ގޮތުންު ފާހަގަކުރުމުގެު ދުވަސްު އަންހެނުންގެު ބައިނަލްއަޤްވާމީު
ުމުވައްޒަފުންނަށްުހަފްލާއެއްުބޭވުނެވެު.

2020ުމާރޗ8ުުް

ުކުތުބުޚ6ުާ ުއީޤައުމީ ުގޮތުނުްު-ނާގެ ުމުއްސަދިކުރުމުގެ ުކަލެކްޝަން "މެތަމެޓިކްސްުސައިންސުްުރިސޯސް
ުު 23ުުުުަޕބްލިޝަރސްުޖާރނަލް"ުއަށްުއެކްސެސްުހޯދައި އިންުފެށިގެންުޤައުމ2020ުުުީުމާރޗް

ުޯޕޓަލްއިންުލިބޭނެގޮތްުހެދުނެވެު.-ކުތުބުޚާނާގެުއީ

2020ުމާރޗ23ުުް

ުކުތުބުޚާނާއަށ7ުުްު ުފ75ުުާޤައުމީ ުފުރުން ުމެދުވެރިކޮށ2020ުްުޖުލައ12ުުުިުހަގަކުރުމަށުްުއަހަރު ުޒޫމް ގައި
ުު ޖަލްސާއެއް ޔުމްނުާުުުބޭއްވިއެވެ.ހާއްސަު އަލްފާޞިލާު މިނިސްޓަރު ވުޒާރާގެު މިު މިޖަލްސާގައިު

މައުމޫން،ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުއަލްފާޞިލްުުމުޙައްމަދުުުޠާރިޤްުގެުއިތުރުންުމިނިސްޓްރީގުެު
ހުރި ކުތުބުޙާނާގެު ޤައުމީު އަދިު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުުއިސްވެރިންު ބައިވެރިވެު މުވައްޒަފުންު ހާު

ސާގެުޝަރަފުވެރިުމެހެމާނުންގެުގޮތުގައިުބައިވެރިވެވަޑައިުގެންނެވީުނިޝާންުއިއްޒުއްދީންގުެުޖަލް
ސާދިޤްުއަދިުނިޝާންުއިއްޒުއްދީންގެުއިއްޒަތްތެރުިުهللاުއިއްޒަތްތެރިުވެރިޔާުއަލްފާޞިލްުއަބްދުއް

ުރާހިމްުއެވެ.ުުވެރިޔާުއަލްފާޞިލްުއައްބާސްުއިބް

2020ުޖުލައ12ުުި

އޮންލައިނ8ުުްު ބޭއްވުނުު މެދުވެރިކޮށްު ޒޫމްު ލޯންޗްކުރެވުނީު ޗެނަލްު ޔޫޓިއުބްު ކުތުބުޚާނާގެު ޤައުމީު
ޔުމްނުާު އަލްފާޟިލާު މިނިސްޓަރު ތަރިކައިގެު ސަޤާފަތާު ދިވެހިު ޖަލްސާގައިު ޖަލްސާއެއްގައެވެ.ު

ުމައުމޫންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ވަނަުދުވަހުގ23ުުުެުގުެުޖުލައިުމަހު
ުގައ16:00ުިހަވީރުު

ޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުފަރާތުންުއިންޓަރނެޝަނަލްުއޯގަނައިޒޭޝަންއެއްުކަމުގައިވާުއިލެކްޓްރޯނިކ9ުުްު
ުއިންފޮމޭޝަންުފޮރުލައިބްރަރީސްު)އައިފްލް(ގެުޖެނެރަލްުއެސެމްބްލީގައިުބައިވެރިވެވުނެވެު.

2020ުސެްޕޓެމްބަރ30ުު



176 

 

ުުއިސްލާމިކްުޔުނިވ10ުަ މޯލްޑިވްސްގައިުކިޔަވާުދަރިވަރުންނަށްުޔޫސަރުއެޑިއުކޭޝަނުްުރސިޓީުއޮފް
ުސެޝަންއެއްުޒޫމްުމެދުވެރިކޮށްުނަގައިދެވުނެވެު.

2020ުއޮކްޓޫބަރ13ުު

އިންފޮމޭޝަނ11ުުްު އެންޑްު ލައިބްރަރީު އިންު ޑިޕްލޮމާު ޔުނިވަރސިޓީގެު ޤައުމީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު
ުު ކިޔަވަމުންދާ "8ުުސަރވިސަސްު މޮޑިއުލުްުއިންޑަސްޓްރިދަރިވަރުންނަށްު ޕްލޭސްމަންޓް"ު އަލްު

ުުުކުރިއެވެ.ފުރިހަމަުކުރުމަށްުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގައިުއަމަލީތަޖުރިބާުހޯދުމަށްުމަސައްކަތް

6ު 2020ުއޮކްޓޫބަރު އިނުްުު
ުއަށ2020ުުްއޮކްޓޫބަރ26ު

އިންޓަރުނެޝަނަލްުފެޑެރޭޝަންުފޮރުލައިބްރަރީުއެސޯސިއޭޝަންސްު)އިފްލާ(ުއިންުކުރިއަށ12ުުްު
ުުގެންު ތަފާސުްުދާ ލައިބްރަރީތަކުގެު ރާއްޖޭގެު ބޭނުންވާު އަށްު ލައިބްރަރީސް"ު އޮފްު މެްޕު "ވޯލްޑްު

 ކުރިއެވެު.ހިސާބުުއެއް
ު

ު

13ުުު މައުރަޒު ފޮތްު އޮންލައިންު އިޤްރާު "އައި.ޔޫ.އެމްު ބޭއްވުނުު ބައިވެރިވ2020ުެުގައިު ގައިު ު"
މައުލޫ ބެހޭު ޚިދުމަތްތަކާއިު ލައިބްރަރީގެު މަލްޓިމީޑިއާު ހަރަކާތުްުމާތުކުޑަކުދިންގެު ދިނުމާއިއެކުު ު

ުހިންގުނުު.

1ު ުު އިންު 10ުުޑިސެމްބަރު
2020ުޑިސެމްބަރު

ގައިުރަސްރަނިުބަގީޗާގައިުބޭއްވުނުު"ހިނގަމުންުހިނގަމުންުކިޔަމާ"ުއިވެންޓުގައިުބައިވެރިވެު"ވާހަކަުކިޔ2020ުުުާުފެބްރުއަރ15ުުުީު
ުކަން"ުހަރަކާތުގެުތެރެއިންު

ު
ު
ު
ު

ުުުުުު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

 ންުހިންުގނުުވެބިނަރ،ުސެމިނަރުއަދިުަވރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަންކުތުބުޚާނާއިޤައުމީު 8.6
ުބައިވެރިންުުތާރީހްުުނަންު #
ވެބ1ުުްު އަދިު ލިޓަރަސީު އިންފޮމޭޝަންު

ުއިވެލުއޭޝަންުސެޝަންު
މާހާސިންުއަހްމަދުުދީދީ،ުހައްވާުނާސިހާ،ުމަރިޔަމްުޝޮބީހާ،2020ުުުމާރޗ28ުުް

އަޝްފާުު އާމިރު،ު ނަބާހާު ޝަހީބުާުހައްވާު މުހައްމަދު،ު
މުހައްމަދު،ުހަލީމަތުުނާދިރާ،ުއަޒުމާުއިބްރާހިމް،ުއައިޝަތުު

ުޖިލްވާ،ުވިލްމާުރަޝީދުު

ލައިބްރަރ2ުުީު އަު އެޓްު ގްލޭންސްު ޓެކްނިކަލްު
ުސެޝަންު

ުއަބްދުއ2020ުްމެއ31ުުި ުބަދުރުއްނިސާ ުދީދީ، ުއަހްމަދު އާމިނަތުުهللاު،މާހާސިން
އަބްދުއްރަޝީދު،ުު ރީޝަމްު ނާސިހާ،ު ހާއްވާު ޝިއުނާ،ު
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މް،ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރު،ުއަޝްފާުމުހައްމަދު،ުުޒުލްހާނާުއާދަ
ުހަލީމަތުުނާދިރާ،ުޝަހީބާުމުހައްމަދު،ުސަރާުދާއޫދުު

ުއާމިނަތުުޝިއުނާ،ުހައްވާުޝިއުނާ،ުޒުލްހާނާުއާދަމ2020ުުްޖޫނ4ުުްު:ުޑިޖިލަމްުލިޓަރަސީުސްކިލ1ުްުވެބިނާރ3ުު
ތަންފީޒ2ުުުވެބިނާރ4ުު މަންހަޖުު ޤައުމީު ު:

ުގެުދައުރުުުކުރުމުގައިުކުތުބުދާރުންު
ދީދ2020ުީޖުލައ14ުުި އަހްމަދުު ުމާހާސިންު ޒުލްހާނުާު، ޝިއުނާ،ު އާމިނަތުު

ުއާދަމް،ު
ޤައުމ5ުުީު އާއިު އިންޖިނިއަރިންގު އެކްލެޓްު

ގެންދެވުނުުު ކުރިއަށްު ގުޅިގެންު ކުތުބުޚާނާު
ވެބިނާރު:ު"އިޓްސްުނޮޓްުވަޓްުލައިބްރަރީސުްު

ުހޯލްޑް،ުބަޓްުހޫުލައިބްރަރީސްުސާރވްު"

ހައްވާުނަބާހާުއާމިރު،ުު،ުޒުލްހާނާުއާދަމް،ުއާމިނަތުުޝިއުނ2020ުާއޮކްޓޯބަރ21ުު
ުهللاއަޝްފާުމުހައްމަދު،ުސަނިއްޔާުއަބްދުއް

3ުުވެބިނާރ6ުު އިތުރު ބޭނުންވުާު:ު އެހީތެރިކަމަށްު
ހިދުމަތްުުު ލައިބްރަރީު ކުދިންނަށްު

ުފޯރުކޮށްދިނުންު

އާދަމް،ުުުުއާމިނަތުުޝިއުނާ،ުޒުލްހާނާުު،މާހާސިންުއަހްމަދުުދީދ2020ުީނޮވެމްބަރ21ުު
ުޖިލްވާ،ުު ުއައިޝަތު ުމުހައްމަދު، ުއަޝްފާ ުއާމިރު، ުނަބާހާ ހާއްވާ

އަބްދު ުު،ުهللاސަނިއްޔާު ޚާލިދާ އަބޫބަކުރު،ު އަލީ،ުުއަންސޫދާު
މަރިޔަމްުޞަބީހާ،ުު ނާދިރާ،ު ހަލީމަތުު ރަޝީދާ،ު އައިޝަތުު

ުވިލްމާުރަޝީދު،ުއާމިނަތުުއަލީު
 

 ުދުވަހުގެުހަރަކާތް"ކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑީއާުލައިްބރަރީއިންުހިންގިު"ހޮނިހިރު 8.6.1

ުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #
ބައިވެރިންގުެު

ުއަދަދުު
ކަރުދާސްުމީދަލެއުްު"ުކަންޓްރީުމައުސްދަުޓައުންުމައުސްުއެންޑްުދަު"ުވާހަކަުއިނގިރޭސ1ުި

ުހަރަކާތަކާއިއެކުުުތައްޔާރުުކުރާ
2020ު06ުޖެނުއަރ11ުުީ

2020ު08ުޖެނުއަރ18ުުީުހަރަކާތަކާއިއެކުުުކަރުދާސްުއައިނެއްުތައްޔާރުުކުރާ"ުމާމަގެުއައިނު"ުވާހަކަުުދިވެހ2ުި
ުު"ުދަުވިނަރ"ުވާހަކަުއިނގިރޭސ3ުި ބޭނުންކޮށްގެންުގަސްުއިންދުާުކަރުދާސްުފެންުބޯުތަށި

ުހަރަކާތަކާއިއެކުު
2020ު14ުޖެނުއަރ25ުުީ

2020ު17ުއަރީުފެބްރ01ުުުހަރަކާތަކާއިއެކުުުކަރުދާސްުރާމާމަކުނެއްުތައްޔާރުުކުރާުު"ރާމާމަކުނުގެުޢާއިލާު"ުވާހަކަުުދިވެހ4ުި
ދަުޑާކް"ުވާހަކަުއިނގިރޭސ5ުި ުުހަނކަރުދާސްުކަ"ުފްރޭންކްލިންުއިންު ކުރާބެއް ުތައްޔާރުު

ުހަރަކާތަކާއިއެކުު
2020ު34ުފެބްރުއަރ08ުުީ

ުމުސަޅު"ުވާހަކަުދިވެހ6ުި ުތަރުތީބުކުރުާުު"ތެދުވެރި ުތަކެތި ުމުސަޅުގެުސިފަގެނެސްގެން ކަރުދާހުން
ުއިއެކުުހަރަކާތަކާުފޮށްޓެއްުތައްޔާރުުކުރާ

2020ު21ުފެބްރުއަރ15ުުީ

ސްޮޕންޖްުބޭނުންކޮށްގެންުޓެޑީުބެއަރުއެއްުތައްޔާރުުު"ުދަުޓެޑީުރޮބަރ"ުވާހަކަުއިނގިރޭސ7ުި
ުހަރަކާތަކާއިއެކުުުކުރާ

2020ު17ުފެބްރުއަރ22ުުީ

މާސްކެއްުތައްޔާރުުކުރާ"ުސިންގާގެުހިއްސާު"ުވާހަކަުުދިވެހ8ުި ުކުލަޖައްސައިގެންުސިންގާު
ުހަރަކާތަކާއިއެކުު

2020ު29ުފެބްރުއަރ29ުުީ

ޓޮއިލެޓްުޭޕަޕރުރޯލުުބޭނުންކޮށްގެނުްު"ުއެންޑްުބަޓަރފްލައިުއޭންޖަލީނުާު"ުވާހަކަުއިނގިރޭސ9ުި
ުހަރަކާތަކާއިއެކުުުކޮކާލެއްުތައްޔާރުުކުރާު

2020ު22ުމާރޗ07ުުް
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 ހޮނިހިރުުދުވަހުގެުހަރަކާތްތަކުގެުތެރެއިންު
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ުތާރީޚްުުހިންގުނުުހަރަކާތްުުސްކޫލްު #
ބައިވެރިންގުެު

ުއަދަދުު
ބައިވެރިންގުެު

ުއަދަދުު
ޓުއަރ،ުުމާފަންނުުމަދަރުސ1ުުާ ލައިބްރަރީު ސެޝަން،ު ފޮޓޯު

އަކާއިއެކުުު ތައާރަފްު ބެހޭު ލައިބްރަރީއާއިު
ވާހަކައެއުްު ޑިޖިޓަލްު ކުރުު ތިއޭޓަރގައިު
ބެލުން،ުކިޑީުކޯނަރގައިުވާހަކަުކިޔާދިނުނުްު
އަދިުރީޑިންުއޭރިއަރގައިުފޮތްތައްުބަލައިލުާު

ުމާރކްގައިުކުލަޖައްސާުހަރަކާތްުބުކް

2020ު185ު10ުޖެނުއަރ11ުުީ

ފިންލަންޑ2ުުްު
އިންޓަރނެޝަނަލުްު

ުސްކޫލްު

ލައިބްރަރުީު އޮރިއެންޓޭޝަން،ު ލައިބްރަރީު
ުޓުއަރ ޑެސްކްގުެު، ސަރކިއުލޭޝަންު އަދިު

ދޫކުރުމާއުިު )ފޮޓްު މަސައްކަތްު
ުއަނބުރާގެނައުން(ުު

2020ު25ު2ުފެބްރުއަރ26ުުީ



179 

 

 އިންޓަރންޝިޕްސް 8.6.3
ުތާރީޚްުުސްކޫލްުުނަންު #
ުއަށ2020ުުްމާރޗ12ުުްއިނ07ުުްުޣިޔާސުއްދީންުއިންޓަނޭޝަނަލްުސްކޫލްުމުޙައްމަދުުމީރާނ1ުް
ުއަށ2020ުުްމާރޗ12ުުްއިނ07ުުްުޣިޔާސުއްދީންުއިންޓަނޭޝަނަލްުސްކޫލްުއިސްމާއިލްުރަފްހާންުޒާހިރ2ުުު
ުއަށ2020ުުްމާރޗ12ުުްއިނ07ުުްުނޭޝަނަލްުސްކޫލްޣިޔާސުއްދީންުއިންޓަުއަޔާނާުއަރީފ3ުުް
2020ުމާރޗ07ުުްުޣިޔާސުއްދީންުއިންޓަނޭޝަނަލްުސްކޫލްުޒަހާުޒައިދުލްުޚަލީލ4ުުް
ު

 ޑިސްޕްލޭ ފޮތްުއަދިުމަޢުލޫމާތުު 8.6.4
ުތާރީޚްުުޑިސްޕްލޭު #
1ުުު އަދ2020ުިު"ވެލްކަމް ކިޔުންު ތަހުނިޔާު އަހަރުގެު އައުު )ކުދިންނަށްު ބޯޑުު ޑިސްްޕލޭު ު"

ުއެންމެުފެންނަންުބޭނުންވާުފޮތްތައްުހޯދުމަށްުތައްޔާރުުުންމެުކިޔުާުކުދިންުއެ ލައިބްރަރީުއިން
ުކުރެވުނުުޑިސްްޕލޭއެއްު(

ުޖެނުއަރީުއަށ11ުުްއިނ05ުުް

ުޖެނުއަރީުއަށ11ުުްއިނ05ުުްުއައުުފޮތުގެުޑިސްްޕލޭު)ލައިބްރަރީއަށްުލިބިފައިވާުއައުުފޮތްތައްުކުދިންނަށްުދައްކާލުންު(2ު
ުޖެނުއަރީުއަށ25ުުްއިނ16ުުްުސްްޕލޭު)ލައިބްރަރީއަށްުލިބިފައިވާުއައުުފޮތްތައްުކުދިންނަށްުދައްކާލުންު(ޑިއައުުފޮތުގ3ުުެ
ފެބްރުއަރ01ުުުީުއިނ2020ުުުްުޖެނުއަރ27ުުުީުުއައުުފޮތުގެުޑިސްްޕލޭު)ލައިބްރަރީއަށްުލިބިފައިވާުއައުުފޮތްތައްުކުދިންނަށްުދައްކާލުންު(4ު

ުއަށ2020ުުް
މާރޗ12ުުުްއިނ2020ުުުުްފެބްރުއަރ04ުުުުީުއުލޫމާތުުޑިސްްޕލޭުއާއިުގުޅޭުމ19ުާކޮވިޑ5ުުް

ުއަށ2020ުުް
2020ުފެބްރުއަރ20ުުީުމާދަރީުބަހުގެުމާއުލޫމާތުުޑިސްޕްލ6ުުޭު
 

 ފޭސްުބކްުއޮންލައިންުހޮނިހިރުުދުވަހުގެުހަރަކާތް 8.6.5
ުބައިވެރިންގެުއަދަދުުުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #
66ު އަށ2020ުުްއޭްޕރިލ11ުުްއިނ04ުުްުވާހަކަުޗޭނ1ުުު
17ުުއަށ2020ުުްއޭްޕރިލ18ުުްއިނ11ުުްުަޕެޕޓާއެކުުތިކުދިންގެުވާހަކ2ުުަ
ދުނިޔޭގެުފޮތުގެުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުއަޅުގަނޑުުއެންމެުލޯބިވ3ުުާު

ުފޮތްު
27ުުއަށ2020ުުްއޭްޕރިލ30ުުްއިނ23ުުް

31ުުއަށ2020ުުްމެއ09ުުިއިނ02ުުްުރަމަޟާންުމަހަށްުޚާއްސަު:ުތިކުދިންގެުރަހ4ުުަްަ
103ުުއަށ2020ުުްމެއ16ުުިއިނ09ުުްުހަށްުޚާއްސަު:ުއަކުރުންުޖުމްލަުހަދަމާު!ކުޑަކުދިންގެުދުވ5ުުަ
176ުުއަށ2020ުުްމެއ21ުުިއިނ16ުުްުފިތުރުުއީދުުޚާއްސަު:ުއީދުުތަހުނިޔ6ުުާ
31ުުއަށ2020ުުްމެއ28ުުިއިނ23ުުްުފިތުރުުއީދުުޚާއްސަު:ުތިއްތިުތިއްތިުހެދުނ7ުުް
185ުުއަށ2020ުްޖޫނ04ުުްމެއިުއިނ30ުުްުއިނގިއްޔާއިުކުލ8ުުަ
330ުުއަށ2020ުުްޖޫނ11ުުްއިނ06ުުްުދުނިޔޭގެުތިމާވެށީގެުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުނަލަުނަލަުވެށ9ުުި
ދުނިޔޭގެުލޭހަދިޔާުކުރާމީހުންގެުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުލޭުހަދިޔ10ުުާު

ުކުރަމާު
268ުުއަށ2020ުުްޖޫނ18ުުްއިނ13ުުް
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241ުުއަށ2020ުުްޖޫނ25ުުްއިނ20ުުްުމަސައްކަތްުބޮޑުވެގެންުކުރާނ11ުުެ
122ުުއަށ2020ުުްޖުލައ02ުުިޖޫންުއިނ27ުުްުޑޮކްޓަރުންގެުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުޝުކުރިއްޔާުޑޮކްޓަރުނ12ުުް
ުލިޔުންތެރިއަކަށ13ުުްު ުއަޅުގަނޑު :ު ުޚާއްސަ ުދުވަހަށް ލިޔުންތެރިންގެ

ުވީނަމަު
82ުުއަށ2020ުުްޖުލައ09ުުިއިނ04ުުް

76ުުއަށ2020ުުްޖުލައ16ުުިއިނ11ުުްުލައިބްރަރީުދުވަހަށްުޚާއްސަ:ުކެރެކްޓަރުބުނީ.ު.14ު
177ުުއަށ2020ުުްޖުލައ23ުުިއިނ18ުުްުބައްޓަމުންުމަންޒަރ15ުުު
21ުުއަށ2020ުްއޮގަސްޓ13ުުްއިނ09ުުްުމިނިވަންުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުމިނިވަންުކަމުގެުޝުއޫރ16ުުު
44ުުއަށ2020ުްއޮގަސްޓ27ުުްއިނ22ުުްުކޮލާޖުންުޙައްޖުުހައްޖުުދުވަހަށްުޚާއްސަު:17ުު
78ުުއަށ2020ުްއޮގަސްޓ27ުުްއިނ22ުުްުުކުލަުސްޮޕންޖާއ18ުި
2020ުުސެްޕޓެމްބަރ03ުުުުއޮގަސްޓްުއިނ29ުުުްުުއޮރިގަމީުހަދަމ19ުާ

ުއަށް
84ު

75ުުއަށ2020ްސެްޕޓެމްބަރ10ުުއިނ05ުުްު؟އެންމެުގެންގުޅޭުހިތްވަނީުކޮންުޖަނަވާރެއ20ުް
58ުުއަށ2020ުްބަރުސެްޕޓެމ17ުްއިނ12ުުްުމާމަުކާފަުދުވަހަށްުޚާއްސަ:ުލޯބިވާުމާމައާއިުކާފ21ުަ
ފަށަލ22ުުަު އޯޒޯންު ު: ޚާއްސަު ދުވަހަށްު އޯޒޯންު ދުނިޔޭގެު

ުރައްކާތެރިކުރަމާު
59ުުއަށ2020ުްސެްޕޓެމްބަރ24ުުއިނ19ުުް

23ުުު : ދުވަހަށްުޚާއްސަު ފަތުރުވެރިކަމުގެު އަޅުގަނޑުގުެުދުނިޔޭގެު
ުޕާސްޯޕޓު

ުއިނ26ުުުްު 2020ުުއޮކްޓޯބަރ01ުުުުސެްޕޓެމްބަރ
ުއަށް

31ު

49ުުއަށ2020ުްއޮކްޓޯބަރ08ުުއިނ03ުުްުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުމުދައްރިސުންނަށްުމަލެއްުުުމުދައްރިސުންގ24ުުެ
37ުުއަށ2020ުްއޮކްޓޯބަރ15ުުއިނ10ުުްުކާބޯތަކެތިންުމަންޒަރެއ25ުުް
56ުުއަށ2020ުްއޮކްޓޯބަރ22ުުއިނ17ުުްުޤައުމީުދިދަުޤައުމީުދުވަހަށްުޚާއްސަު:26ުުު
65ުުއަށ2020ުްއޮކްޓޯބަރ29ުުއިނ24ުުްުފެންކުލަުމަޖ27ުާ
2020ުުނޮވެމްބަރ05ުުުުއޮކްޓޯބަރުއިނ31ުުުުްުނަޞްރުންގެުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުބަތަލުންނަށްުޝުކުރިއްޔ28ުުާ

ުއަށް
50ު

31ުުއަށ2020ުުްނޮވެމްބަރ12ުުުއިނ07ުުްުޖުމްހޫރީުދުވަހަށްުޚާއްސަު:ުކޮއްކޮމެންގެުޤައުމ29ުު
41ުުއަށ2020ުުްނޮވެމްބަރ19ުުުއިނ14ުުްުއިސްލާމްކަމުގެުފަސްުރުކުނ30ުުް
 40ުއަށ2020ުުްނޮވެމްބަރ26ުުުއިނ21ުުްުގަލަންދާނ31ުުް
2020ުުޑިސެމްބަރ03ުުުުނޮވެމްބަރުއިނ28ުުުްުުކޮއްކޮވެސްުއެހީވާނަނ32ުުް

ުއަށް
23 

 37ުއަށ2020ުުްޑިސެމްބަރ10ުުއިނ05ުުްުކަނޑުުރޯދ33ުުި
 53ުއަށ2020ުުްޑިސެމްބަރ17ުުއިނ12ުުްުވެލިުކުޅެމ34ުުާ
ުދުވަހުގެުުއެއްބައިވަންތަކަމުގ35ުުެ ުުު: ހަރަކާތްު ޚާއްސަު

ުއެހީތެރިކަމުގެުއަތެއްު
 22ުއަށ2020ުުްޑިސެމްބަރ24ުުއިނ19ުުް

 35ުއަށ2020ުުްޑިސެމްބަރ31ުުއިނ2021ު26ުުްކަލަންޑަރ36ުުު
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ުވާހަކަުއަށިުހަރަކާތުގެުތެރެއިންު 8.6.6

 

 ޕޯސްޓަރުުނެރެވުނުުދުވަސްތައްޚާއްސަު 8.6.7
ުތާރީޚްުުވާހަކަު #
 2020އޭްޕރިލ24ުުްުރަމަޟާންުމުބާރަކ1ުުް
2020ުމެއ10ުުިުކުޑަކުދިންގެުދުވަސ2ުުް

2020ުމެއ10ުުިުންގެުދުވަސްުމަންމައ3ުި
2020ުމެއ12ުުިުރަމަޟާންުމަހުގެުފަހުުދިހަުދުވަހުުކިޔުންުރަނގަޅުުދުޢ4ުުާ
2020ުމެއ24ުުިުފިތުރުުޢީދުުމުބާރިކ5ުުު
2020ުޖޫނ05ުުްުދުނިޔޭގެުތިމާވެށިުދުވަސ6ުް
2020ުޖޫނ15ުުްުބައްޕައިންގެުދުވަސ7ުުް
2020ުންުޖ14ުޫުދުނިޔޭގެުލޭުހަދިޔާކުރާުމީހުންގެުދުވަސ8ުުް
2020ުޖުލައ08ުުިުލިޔުންތެރިންގެުދުވަސ9ުުް
2020ުޖުލައ09ުުިުލެސްޓްުރީޑްުއެްޕ10ު
2020ުއޮގަސްޓ19ުުްުހިޖުރީުއައުުއަހަރ11ުުު

ުތާރީޚްުުހުށައަޅާދިނީުުވާހަކަު #
 2020ޖުލައ23ުުިުއަހަރ6ުުުމްުޝަފީއު،ުއިސްރާުއާރާުއިބްރާހިު:ުއެުފުރަބަންދ1ުުުުސިލްސިލ1ުުާ
2020ުއޮގަސްޓ30ުުްުއައިޝަތުުޖިލްވާު)ލައިބްރަރީގެުމުވައްޒަފެއް(ު:ުނޫުކުލައިގެުކުޑަުދޫނ2ުުުިސިލްސިލ2ުުާ
2020ުއޮކްޓޯބަރ06ުުުއަހަރ8ުުުއައިޝަތުުލިބާ،ުު:ުލާރާގެުއަލިގަދަުފިޔ3ުުަސިލްސިލ3ުުާ
2020ުއޮކްޓޯބަރ25ުުުއަހަރ6ުުު،ުޝިމާުޝުޢަބްުޢަލީު:ުކުޑަުދޫނ4ުުުިސިލްސިލ4ުުާ
:ުހައިޝަމްުއާއިުމަކަރުވެރ5ުުުިުސިލްސިލ5ުުުާ

ުކިނބޫު
2020ުނޮވެމްބަރ22ުުުއަހަރ8ުުުއާކިފްުއުސާން،ު
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2020ުއޮކްޓޯބަރ05ުުުމުދައްރިސުންގެުދުވަސ12ުުް
2020ުއޮކްޓޯބަރ18ުުުޤައުމީުދުވަސ13ުުްު
2020ުނޮވެމްބަރ03ުުުނަޞްރުގެުދުވަސ14ުް
2020ުނޮވެމްބަރ11ުުުދުވަސްުޖުމްހޫރ15ުުީ
 2020ނޮވެމްބަރ17ުުުރާއްޖެުއިސްލާމްވިުދުވަސ16ުުް
2020ުޑިސެމްބަރ26ުުުއެއްބައިވަންތަކަމުގެުދުވަސ17ުުް

ު

 ގައިުކުރެވުނުުމުހިއްމުުކަންތައްތައ2020ުްލީގަލްުޑިޕޮސިޓްުއެންޑްުކަލެކްޝަންުމެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓުންު 8.6.8
ުއަދަދުުުމަސައްކަތުގެުތަފްޞީލުު #
 7ުޖައްލާުޕްރޮސެސްކުރެވުނުމ1ުަ
162ުުނޫސްުޕްރޮސެސްކުރެވުނ2ުު
68ުުކުރެވުނުނޫސްުސްކޭނ3ުުް
30ުުފޮތްުމެންޑްކުރެވުނ4ުު
587ުުފޮތްުޕްރޮސެސްކުރެވުނ5ުުު
56ުުފޮތްުރީޕްރޮސެސްކުރެވުނ6ުުު
445ުުފޮތްުއެކްސެޝަންުކުރެވުނ7ުު
443ުުުފޮތްުކެޓަލޮގްުކުރެވުނ8ުު
445ުުުނުފޮތްުކުލެސިފައިުކުރެވ9ުު
1ުުުފޮތްުވިތްޑްރޯކުރެވުނ10ުު

ު
ު
ު

ުު
ު
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 ކުތުބުޚާނާއިންުދެވުނުުޚިދުމަތްތައްުއަދިުޤައުމީުކުތުބުޚާނާެގުފަރާތުންުދެވުނުުއެހީެގުތަފްޞީލުޤައުމީު 8.7
 :ޤައުމީުކުތުުބޚާނާގެުކަސްޓަމަރުންގެުއަދަދު 8.7.1

 

 ގައިުފޮތްުދޫކުރިުއަދަދ2020ުުޤައުމީުކުތުުބޚާނާއިންު 8.7.2

 

ުމެމްަބރުންގެުއަދަދުރުުޤައުމީުކުތުުބޚާނާއަށްުވަތްުއާުވަނަުއަހ2020ަ 8.7.3
ު
ު
ު
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ުގައިުދެވުނުުޚިދުމަތުގެުތަފްޞީލ2020ުުްޤައުމީުކުތުުބޚާނާއިންު 8.7.4

 

ު
ު
ު
ު
ު
ު
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 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަށްުހަދިޔާެގުޮގތުަގއިުލިބުނުުތަކެތީެގުތަފްޞީލު 8.8
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ު

ުގައިުލިބިފައިވާުތަކެތީގެުތަފްޞީލ2020ުުޑިޕޮސިޓްުޤާނޫނުގެުދަށުނުްުލީގަލްު .1
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 މުވަްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީުު 8.10
 ވަޒީފާުދެއްވިުމުވައްޒަފުންު 8.10.1

ުވަޒީފާުުޗިޓުުނަންބަރުުުސެކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުު # ދެއްވުިުު
ުތާރީޚްު

ުމަޤާމްު

ުއެންޑުްުުސީމާުއަޙްމަދ1ުު ުއެފެއާޒް/އެޑްމިން ކޯަޕރޭޓް
ުއެޗް.އާރްުޔުނިޓްު

(1)CSC/2020/00126ު15ު ޖަނަވަރުީުު
2020ު

އެސިސްޓެންޓުްު
ރިސޯސުްު ހިއުމަންު

 އޮފިސަރ
ރީޝަމ2ުުްު

ުޢަބްދުއްރަޝީދުު
ުއެންޑުްު ުއެފެއާޒް/އެޑްމިން ކޯަޕރޭޓް

ުއެޗް.އާރްުޔުނިޓްު
(1)CSC/2020/00437ު18 ުުުީުފެބުރުވަރ

2020ު
އެސިސްޓެންޓުްު
ޑިރެކްޓަރ،ުު

 އެޗް.އާރް
އެފެއާޒް/ފައިނޭންސުްުުޢާއިޝަތުުނަފ3ުުާ ކޯަޕރޭޓްު

ުޔުނިޓްު
(1)CSC/2020/00604ު10ު ުުުމާރިޗ

2020ު
އެކައުންޓްސުްު

 އޮފިސަރ
އައިމަނ4ުުް އަޙްމަދުު

ުމުޙައްމަދު
މާރިޗުުު CSC/2020/00603ު10ު(1)ުކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒް/އައި.ޓީުޔުނިޓްު

2020ު
ކޮމްޕިއުޓަރުު
 ޓެކްނީޝަންު

ބިލާލ5ުުުު މުޙައްމަދުު
ުهللاސަޢުދު

އެންޑުްު ކަލެކްޝަންސްު
ޑިވިޛަނުްު ސަރވިސަސްު

ލީގަލްުޑިޕޮސިޓްުއެންޑުްު/ޑިވިޜަންު
ުކަލެކްޝަންުމެނޭޖްމެންޓްުޔުނިޓްު

(1)CSC/2020/00185ު21ު ޖެނުއަރުީުު
2020ު

އެސިސްޓެންޓުްު
 ލައިބްރޭރިއަންު

ުޢަލ6ުުީ ުޖޫދު އެންޑުްުކަލެކްޝަންުމުޙައްމަދު ސްު
ޑިވިޛަނުްު ސަރވިސަސްު

ލައިބްރަރީުސަރވިސުްުުު/ޑިވިޜަންު
ުޔުނިޓްު

(1)CSC/2020/00482ު20ު ފެބްރުއަރުީުު
2020ު

އެސިސްޓެންޓުްު
 ލައިބްރޭރިއަންު

 
 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިުމުވައްޒަފުން 8.10.2

/ުުުމަޤާމްުު# ސެކްޝަންު
ުޔުނިޓްު

ވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުު އިންު ވަޒީފާު
ުތާރީޚްުކުރެއްވުިު

ކުރެއްވުިުވަުުމުވައްޒަފުު ކިު
ުސަބަބުު

ކޮމްޕިއުޓަރ1ުުު
 ޓެކްނީޝަންު

ު

ކޯަޕރޭޓުްު
އެފެއާޒް/އައި.ޓުީު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00147ު
ު

ޖަނަވަރުީު 19 
2020ު

ޖައިލަމްު
 އިބްރާހީމް

 އެދިވަޑައިގަތުންު

CSC/2020/00164ު(2)ުކޯަޕރޭޓްުއެފެއާޒްުުޑިރެކްޓުަރ2ު
2020ުޖަނަވަރ22ުުީ

ޢުމަރުުު
އަޙްމަދުު
 ޙުސައިން

 ތުންުއެދިވަޑައިގަ

އެކައުންޓްސ3ުުްު
ުއޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓުްު
އެފެއާޒް/ފައިނޭންސުްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00192ު
2020ުޖަނަވަރ28ުުީ

އީމާންު
 މުޙައްމަދު

 އެދިވަޑައިގަތުންު
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އެސިސްޓެންޓ4ުުްު
ުލައިބްރޭރިއަންު

ޑިޕޮސިޓުްު ލީގަލްު
ކަލެކްޝަނުްު އެންޑްު
ުމެނޭޖްމެންޓްުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00262ު
2020ުފެބުރުވަރ6ުުީު

އާމިނަތުު
 އިބްރާހީމް

 އެދިވަޑައިގަތުންު

އެކައުންޓްސ5ުުްު
ުއޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓުްު
އެފެއާޒް/ފައިނޭންސުްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00658ު 10 ުުޢާއިޝަތ2020ުުުުމާރިޗ
 ނަފާު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

އެސިސްޓެންޓ6ުުްު
ުލައިބްރޭރިއަންު

ޑިޕޮސިޓުްު ލީގަލްު
ުު ކަލެކްޝަނުްުއެންޑް

ުމެނޭޖްމެންޓްުޔުނިޓްު

(2)CSC/2020/00650ު
2020ުއޯގަސްޓ10ުުުްު

ޢާއިޝަތުުު
 هللاޢަބްދު

 އެދިވަޑައިގަތުންު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ7ުުްު
ުއޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓުްު
އެފެއާޒް/އެޑްމިންު

އެޗް.އާރުްު އެންޑްު
ުޔުނިޓްު

(3)CSC/2020/02090ު
05ު އޮކްޓޯބަރުުު

2020ު

ސަރާު
 ދާއޫދުު

ސިވިލްސަރވިސްގުެު
އެހެންުއިދާރާއަކަށުްު
 ވަޒީފާުބަދަލުކުރުންު

ު

 ުބޭރުަގއިުބަިއވެރިިވުޖަލްސާ،ުވެބިނަރ،ުސެމިނަރުއަދިުވަރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަންރާއްޖެއިން 8.11
 އޮންލައިންުކޮންފަރަންސް:ުއޯޕަންުއެކްސެސްުއިންުޓައިމްުއޮފްުގްލޯަބލްުޗެލެންޖް.2020ުއޯ.އޭ.އެސް.ޕީ.އޭ.ުު 8.11.1

 ންުދެނެގަތުންުދުނިޔެއަށްުދިމާވެފައިމިވާުއާލަމީވަބާގައިުއޯަޕންުއެކްސެސްުގެުމުހިންމުކަުޤުޞަދުު:މަ 
ކަންކަން  ހާޞިލުކުރެވުނުު މުޅުިުވެބިނާރުންު މިހާރުު ލިބެންހުރުމުންު ކޮށްު އެކްސެސް"ު އޯަޕންު ު" ތަކެތިު :ުޝާއިޢުކުރެވޭު

އިުދިރާސާކުރާުފަރާތްތަކަށްުކުރާނެުފައިދާުއާއިުލުއިުފަސޭހަކަނުްުފަދަުހާލަތްތަކުގ19ުުަު-ދުނިޔެއަށްުކުރިމަތިުވެފައިވާުކޮވިޑް
 ުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުމަށްުކުރެވިދާނެުކަންކަންުއެނގިގެންދިޔަުދެނެގަނެވުނުުއަދިު

 2020އޯގަސްޓ20ުުް:ުުތާރީޚް 
 
 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު:

 
ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް

ު
 ުވެިބނަރުސެޝަންު.ލޮފްޓްުޑެމޯުމައިު 8.11.2

 ލޮފްޓްުއިންުހުށަހަޅާުކަންކަންުދެނެގަތުންުު:ުޓެކްނޮލޮޖީގެުއެހީގައިުލައިބްރަރީުޚިދުމަތްުފުޅާކުރުމަށްުމައިމަޤުޞަދު 
 ލޮފްޓްުމެދުވެރިކޮށްުލިބެންހުރިުވަސީލަތްތަކާުއޭގެުބޭނުންުު:ުމައިކަންކަންުވެބިނާރުންުހާޞިލުކުރެވުނުުު 
 0010:،2020ުސެްޕޓެމްބަރ2ުު:ުތާރީޚް 



189 

 

 ުުުުުުުބައިވެރިންުވެބިނާރުގުެު

 އިންުމޯލްޑިވްސް.19ުުު-އެކްސެސްުޓުުއިންފޯމޭޝަންުޑިއުރިންގުކޮވިޑްު 8.11.3
 ގެުއެކިުކުތުބުޚާނާތަކުގައިުހިދްމަތްުފޯރުކޮށްުދެމުންުދާގޮތްުދެނެގަތުންގެުހާލަތުގައިުދުނިޔ19ުޭ-ކޮވިޑްުމަޤުޞަދުު: 
ފުރަުބަނދުގައިުޤައުމުތަކުންުހިދުމަތްުދިނުމުގައިުއައިސްފައިވާުބަދަލުތަކާއ19ުުުިުު-ކޮވިޑްުުވެބިނާރުންުހާޞިލުކުރެވުނުުކަންކަން: 

 ސައްކަތްތަކާުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުންުއަދިުދިމާވިުދަތިތައްުހައްލުކޮށްުޚިދުމަތްުފުޅާކުރުމަށްުކުރެވިދާނެުމަ
 2020ުު،15:00ސެްޕޓޭމްބަރ28ުު:ުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް

 ،އޯލްޓަރނޭޓިވްުއެކްސެސްުއޮޕްޝަންކެންސަލޭޝާންުއެންޑްުުސަްބސްކްރިޕްޝަން 8.11.4
 ހޯދުމުގައިުބަލަންވީުކަންތައްތައްުދެނެގަތުންުރިސޯސްުއަދިުޖާނަލްސްުު-މަޤުޞަދު:ުލައިބްރަރީުއަށްުހޯދާުއީ 
އީ  ހޯދާު އަށްު ލައިބްރަރީު ކަންކަން:ު މުހިންމުުު-ވެބިނާރުންުހާޞިލުކުރެވުނުު ު ބަލަންވީު ހޯދުމުގައިު ޖާނަލްސްު އަދިު ރިސޯސްު

 ދެނެގަނެވުނުުކަންތައްތައުްު
 2020ސެްޕޓެމްބަރު 30:ުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ

 ކޮންފަރަންސްުއޮންުއޯޕަންުއެކްސެސްުއިންުޓައިމްުއޮފްުގްލޯަބލްުޗެލަންޖް.ު 8.11.5
 :ުއޯަޕންުއެކްސެސްުގެުމުހިންމުކަންުދެނެގަތުންުމަޤުޞަދު 
އެކްސެސް"ުކޮށްުލިބެންހުރުމުންުމިހާރުުމުޅިުދުނިޔެއަށުްު:ުޝާއިޢުކުރެވޭުތަކެތިު"ުއޯަޕނުްުވެބިނާރުންުހާޞިލުކުރެވުނުުކަންކަންު 

 ފަދަުހާލަތްތަކުގައިުދިރާސާކުރާުފަރާތްތަކަށްުކުރާނެުފައިދާުއާއިުލުއިުފަސޭހަކަންުދެނެގަނެވުނ19ުުުު-ކުރިމަތިުވެފައިވާުކޮވިޑްު
 2020ު،20:00މްބަރުސެްޕޓެ 30:ުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ3ުުު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް



190 

 

 އިފްލާުުއިންސްޕަޔަރ،ުއެންގޭޖް،ުއިނޭަބލް،ުކަނެކްޓްުަބއިއޮންުލައިްބރަރީުކެޓަލިސްޓް:ުުވެިބނަރު 8.11.6
 :ުލައިބްރަރީުޚިދުމަތްުފުޅާކުރުމަށްުކުރެވިދާނެކަންކަންުދެނެގަތުންމަޤުޞަދު 
ކަންކަން  ހާޞިލުކުރެވުނުު މުހިންމުކަނުްުވެބިނާރުންު ލީޑަރޝްިޕގެު ދާއިރާއަށްު ލައިބްރަރީު ފުޅާކަމާު ދާއިރާގެު ލައިބްރަރީު ު:

 އެގިގެންދިޔަު
 2020ު،17:00ސެްޕޓެމްބަރ30ުުުު:ުުޚްތާރީ 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް

 

 ޖާރނަލިސްޓްސްުވެިބނަރު 8.11.7
 ންުދޭންވީކަންކަންުދެނެގަތުނުްު:ުކޮވިޑްގެުހާލަތުގައިުޚަބަރުުފެތުރުމަށްުސަމާލުކަމަޤުޞަދު 
 :ުސައްހަުމަސްދަރުންުމަޢުލޫމާތުުހޯދާނެގޮތްުދެނެގަތުނުްުވެބިނާރުންުހާޞިލުކުރެވުނުުކަންކަންު 
 2020ު،16:00އޮކްޓޫބަރ1ުު:ުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ1ުް
 

އެފަރޓްުުދަުއިންު 8.11.8 މައިލޮފްޓްސްު އެންޑްު އެލައިޑްު ޝެއަރިންގު ލައިްބރަރީސް:ު އޮފްު ހެލްޕްުުުސަރވިސްު ޓުު
 އިންސްޓިޓިއުޝަންުަބއުންސްުެބކްުފުރޮމްުދަުޕެންޑަމިކްު

ކޮވިޑްމަޤުޞަދު  ވެފައިވާު ކުރިމަތިު 19ުުުުު-:ުދުނިޔެއަށްު މިހާލަތުނުްުގެ އަދިު ކޮށްފައިވާުއަސަރާއިު ލައިބްރަރީތަކަށްު ސަބަބުންު
 ގަތުމަށްުލައިބްރަރީތަކުންުކުރެވިދާނެުކަންކަންުދެނެގަތުންުއަރައި

ގެުހާލަތުގައިުލައިބްރަރީުތަކަށްުމައިލޮފްޓްުއިންޖިނިއަރިންގްުއިންުފޯރުކޮށްދ19ުޭު-:ުކޮވިޑްުވެބިނާރުންުހާޞިލުކުރެވުނުުކަންކަންު 
 އްުދެނެގަނެވުނުުޚިދުމަތްތަ

 2020ު،11:00އޮކްޓޫބަރ5ުު:ުތާރީޚް 
 
 ންުވެބިނާރުގެުބައިވެރިު
ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް
 
 



191 

 

 

 19-ޓައިމްުއޮފްުކޮވިޑްސްޓޯރީޓެލިންގްުފޯރުލައިްބރަރީުއެޑްވޮކަސީުއެޓްުދަުު 8.11.9
 އިުބަދަލުތައްު:ުކުތުބުޚާނާތަކުގެުހިދްމަތްުފޯރުކޮށްުދިނުމަށްުއަމަޤުޞަދު 
ުކަންކަންު  ުހާޞިލުކުރެވުނު ުކޮވިޑްުވެބިނާރުން ުހުނަރުތަކުގ19ުެު-: ުތަފާތު ުބޭނުންކުރި ުދިނުމަށް ުޚިދުމަތް ުކުތުބުޚާނާތަކުގެ ުހާލަތުގައި ގެ

 މައުލުމާތުުއަދިުޚިދުމަތްދިނުމަށްުއައިސްފައިވާުކުރިއެރުންތައުްު
 2020ު،17:00އޮކްޓޫބަރ13ުު:ުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް

 

 ލައިްބރަރީުޕަބްލިޝިންގ:ުއަުކެޓަލިސްޓްުފޯުޗޭންޖް 8.11.10
 :ުކުތުބުޙާނާތަކުގައިުތަކެތިުަޕބްލިޝްކުރުމުގެުމުހިންމުކަންުމަޤުޞަދު 
ުުރެވުނުުކަންކަންވެބިނާރުންުހާޞިލުކު  ހޯދުމަށްުދިމާވާުދަތިތަކާއިުއަދިުއެކަމަށްުހޯދިނާނުެު: ަޕބްލިޝްކުރުމަށްުބޭނުވާުބަޖެޓްު

 ހައްލުތައްު
 17:00އޮކްޓޫބަރ،15ުު:ުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުއަންުލައިބްރޭރިުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުް

 

 "ޑޮކިއުމަންޓަރީުހެރިޓޭޖްުއެޓްުރިސްކް:ުޕޮލިސީުގެޕްސްުއިންުޑިޖިޓަލްުޕްރިޒަރވޭޝަން" 8.11.11
 :ުޑިޖިޓަލްުޕްރިޒަރވޭޝަންގެުމުހިންމުކަންުދެނެގަތުންުމަޤުޞަދު 
ުކަންކަން  ުހާޞިލުކުރެވުނު ުގޮތުގައިހުރުިުވެބިނާރުން ުއާސާރުގެ ުދާ ުނެތިގެން ުގެއްލިގެން ުހިމާޔައްކޮށުްުކަރުދާހުގަ: ުތަކެތި ުލިޔެފައިވާ އި

 ސުމޭކުކުރުމުގެުމުހިންމުކަންުދެނެގަނެވުނުު
 ގަޑިއިރ2020ު،4ުުުއޮކްޓޯބަރ27ުުު:ުުތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ
 



192 

 

 ،ވްލޮޕްމަންޓް"ޕްަބލިކްުލައިްބރަރީުޑި"އައިފަލްސްުސްޓްރެޓަޖީުފޮރު 8.11.12
 :ުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީުތަރައްޤީކުރުމަށްުކުރެވިދާނެކަންކަންުދެނެގަތުންުމަޤުޞަދު 
ކަންކަން  ހާޞިލުކުރެވުނުު ކަންކުރުާުވެބިނާރުންު ލައިބްރަރީތަކުގައިު އެހެންު ދުނިޔޭގެު އުފެއްދުމަށްު ޝައުގުު ކިޔުމަށްު ފޮތްު ު:

 ގިނަގޮތްތައްުއެނގުންު
 2020ު،1:002ނޮވެމްބަރ19ުުު:ތާރީޚް 

 
 ވެބިނާރުގެުބައިވެރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ1ުުާ

 "2020"އައި.ޔޫ.އެމްުއިޤްރާުއޮންލައިންުފޮތްުމައުރަޒުު .1.1.1

 ނުު.މައުލޫމާތުުދިނުމާއިއެކުުހަރަކާތްުހިންގުކުޑަކުދިންގެުމަލްޓިމީޑިއާުލައިްބރަރީގެުޚިދުމަތްތަކާއިުެބހޭު:ުމަޤުޞަދު 

 2020ޑިސެމްަބރ10ުުޑިސެމްަބރުއިންު:ުުތާރީޚް 

 
 މައުރުޒުގެުބައިވެރިންު
ުގަޑިުުތާރީޚްުުނަންު #

ުއަށ11:00ުުްއިނ2020ު10:00ުުްޑިސެމްބަރ03ުުުޙައްވާުނަބާޙާުޢާމިރ1ުުު

ުއަށ17:00ުުްއިނ2020ު16:00ުުްޑިސެމްބަރ06ުުުއައިޝަތުުޖިލްވ2ުުާު

ުއަށ11:00ުުްއިނ2020ު10:00ުުްޑިސެމްބަރ07ުުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަހީދ3ުުު

ުއަށ17:00ުުްއިނ2020ު16:00ުުްޑިސެމްބަރ08ުުުނަޒީހާުނައީމ4ުް

ުއަށ11:00ުުްއިނ2020ު10:00ުުްޑިސެމްބަރ10ުުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ5ުުު

ު
ު

 ބައިވެރިވިުފޯރަމްތައްު 8.12
 އެހެންފަރާތްތަކަށްުފޯރުކޮށްދިނުމެވުެ.ުފޯރަމްތަކުގައިުބައިވެރިވުމުގެުއެންމެބޮޑުުއެއްުބޭނުމަކީުލައިބްރަރީުދާއިރާގެުއަޑުު:މަޤުޞަދު

ހާޞިލުކުރެވުނުުކަންކަން:ުލައިބްރަރީުދާއިރާގެުގޮންޖެހުންތައްުދެނެގަނެވިުކުރިއަށްުދާންވީުމިސްރާބާއިުބޮޑަށްުސަމާލުކަންުދޭންވުީު
ުނެވުނެވެު.ކަންކަންުދެނެގަު

 
ުތާރީޚާއިުގަޑިުުޓަރގަޓްުއޯޑިއަންސްުުޕްލީނަރީުސެޝަންު #
 2020ު،10:00ފެބްރުއަރ13ުުީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުމުއައްޒިފުންުުއެކުުމަސައްކަތްކުރުންުހިތްުހަމަޖެހުމ1ުާ
ުއަށ13:00ުްު-2020ު،11:00އޮކްޓޫބަރ01ުު މޯލްޑިވްސްުލައިބްރެރީުއެސޯސިއޭޝަންުއައިފަލްުނެޓްވޯރކިންުސެޝާނ2ުުް
ޕްލޭސްމަންޓ3ުުް އިންޑަސްޓްރިއަލްު

ުދަރިވަރުންގެުޑިސްކަޝަންުފޯރަމް
ޔުނިވަރސިޓުީުމޯލްޑިންވް ނޭޝަނަލްު ސްު
ުދަރިވަރުންު

ުއަށ14:00ުްުުު-2020ު،11:00އޮކްޓޫބަރ25ުު

ު



193 

 

 ބައްދަލުވުންތައްު 8.13
 ކޯޕަރޭޓްުމެނޭޖްމަންޓްުކޮމިޓީ 8.13.1

ުު އަކީޤައުމީ ސީ.އެމް.ސީު އިސްވެރިޔާގުެުުުު،ކުތުބުޚާނާގެު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިު ކަންތައްތައްު ހިމެނޭު މެންޑޭޓްގައިު އޮފީހުގެު
ކުންުކުރެވެމުންދާުމަސައްކަތްތައްުޙިއްޞާކުރުމަށާއިުމުހިންމުުކަންތައްތައްުނިންމުމުގައިުއެހީތެރިވުމަށުްުފަރާތުންނާއިުޔުނިޓުތަު

ުއުފައްދާފައިވާުކޮމިޓީއެކެވުެ.
01ުުުު 2020ުުުުޖަނަވަރީ ުުއ31ުުުޮއިން 2020ުުުުކްޓޫބަރު ބައްދަލުވުންުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުއަދިުމިކޮމެޓީގ16ުުުެުގެުނިއަލަށްުޖުމްލަ

ުޓަވާފައިވަނީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދީއެވެު.ރިއާސަތުުބަލަހައް
ުބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރިންު

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންު #

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދ1ުުީ
ުޑިރެކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު އާމިނަތުުޝިއުނ2ުުާ
ުޑިރެކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު هللاބުދުބަދުރުއްނިސާުޢ3ުަ
ުޗީފްުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޙައްވާުނާސިޙ3ުުާ

ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ރީޝާމްުޢަބްދުއްރަޝީދ4ުުު

ުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ޒުލްހާނާުއާދަމ5ުް

ުޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރސީނިއަރުއެުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުގުލޭފާުމުޙައްމަދ6ުުު
ުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު މުޙައްމަދުުއާތިފ7ުުް
ުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުކުތުބުޚާނާުޤައުމީުުއަދުނާނުުރަޝާދ8ުުު

ުޑެޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމާޖިދާުޢަލ9ުުީ

ުލައިބްރޭރިއަންުުޑެޕިއުޓީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޙައްވާުނަބާޙާުުއާމިރ10ުުު

ުއެސިސްޓެންޓްުއެކައުންޓްުއޮފިސަުރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުއަޙުމަދުުއަލީފ11ުުް
 

 

 މުވައްޒަފުންގެުަބއްދަލުވުންު 8.13.2
ުއަކީ ުމީޓިންގ( ު)ސްޓާފް ުބައްދަލުވުން ުމުވައްޒަފުންގެ ުކުތުބުޚާނާ ުފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައުިުުުު،ޤައުމީ ުކަންކަން ުހިމެނޭ ުމެންޑޭޓްގައި އޮފީހުގެ

ުުއިސްވެރިޔާ މުހިންމު ޙިއްޞާކުރުމަށާއިު މަސައްކަތްތައްު ކުރަމުންދާު މުވައްޒަފުންު ހުރިހާު ފަރާތުންނާއިު ހުރިހުާުގެު ކަންތައްތައްު
ބާއްވުާު މަޤްސަދުގައިު ގުޅުންބަދަލުކުރުމުގެު ބައްދަލުވެު މުވައްޒަފުންނާު ހުރިހާު އިތުރުންު އަންގާދިނުމުގެު މުވައްޒަފުންނަށްު

ުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުު
ދަލުވުމުގުެުބައްދަލުވުންުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުއަދިުބައ06ުުްގެުނިއަލަށްުޖުމްލ2020ުުުުައޮކްޓޫބަރ31ުުުުުއިނ2020ުުުުްޖަނަވަރ01ުުުުީ

ުުރިއާސަތުުބަލަހައްޓަވާފައިވަނީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގެުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދީއެވެ.ުމިބައްދަލުވުންތަކުގައިުޤައުމީު
ުފުންުބައިވެރިވިއެވެު.ކުތުބުޚާނާގެުހުރިހާުމުވައްޒަ
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 ޓޭޖްގެުއިސްވެރިންގެުަބއްދަލުވުންުޤައުމީުކުތުުބޚާނާުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިު 8.13.3
ުު ކޯވިޑް ގޮތާއ19ުުުިުމިބައްދަލުވުމަކީު ކުރިއަށްދާު މަސައްކަތްތައްު ކުތުބުޚާނާގެު ޤައުމީު ޙާލަތުގައިު ކުރިމަތިވެފައިވާު ގުޅިގެންު އާު

އާޓްސް،ުކަލްޗރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގުެުކުރުމުގައިުދިމާވާުދަތިތަކާުގުޅޭގޮތުންުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފުްުުުމަސައްކަތްތައް
އިސްވެރިންުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުމިބައްދަލުވުމުގެުރިޔާސަތުުބެލެހެއްޓެވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުު

ުުއަލްފާްާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނުއެވެު.ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖް
 ބައްދަލުވުމުގެުބައިވެރިނުްު

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންު #
ުހެރިޓޭޖްުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް ުއެންޑް ުކަލްޗރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީ
ުހެރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީ
ުހެރިޓޭޖްުުއަޙުމަދުުޝަޒްލީނ3ުުް ުއެންޑް ުކަލްޗރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމިނިސްޓްރީ
ުހެރިޓޭޖްުުއަޙުމަދުުމުޙުސިނ4ުް ުއެންޑް ުކަލްޗރ ުއާޓްސް، ުއޮފް ުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީ
ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދ5ުުީ
ުޑިރެކްޓުަރުޚާނާުޤައުމީުކުތުބު އާމިނަތުުޝިއުނ6ުުާ
ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުކުތުބުޚާނާުޤައުމީު ރީޝާމްުޢަބްދުއްރަޝީދ7ުުު

ު

 ސްކޯލަރޝިޕް،ުފެލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަކުގައިުބައިވެރިވިުފަރާތްތައް 8.14
o ުު އެވަނީ މެދުވެރިކޮށ2020ުްތިރީގައިު ގޫގުލްމީޓްު ތަމްރީނުްު ގައިު އެކިއެކިު ހިންގާފައިވާު ކޮމިޝަންއިންު ސަރވިސްު ސިވިލްު

 ރޮގްރާމްތަކުގައިުބައިވެރިވިުފަރާތްތަކުގެުތަފްޞީލް.ުުުުްޕ
ުފައިނޭންޝަލްުސްޓޭޓްމެންޓްުޕްރިޕަރޭޝަންުޓްރެއިނިނުްގ

ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
2020ުމާރޗ04ުުްުއެސިސްޓެންޓްުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރ އަޙްމަދުުއަލީފ1ުުް

ުނެވިގޭޓިންގުދަުނިއުނޯމަލްުލޭންޑްސްކޭޕްު
ުތުމުއްދަުމަޤާމްުނަން #
2020ުޖޫނ25ުުްުކޮމްިޕޔުޓަރުޓެކްނީޝަންު މުޙައްމަދުުޢާޠިފ1ުުް

ުސޭފްޓީުމެޝާރސްުއެންޑްުޑިސްއިންފެކްޝަންުއިންުވޯކްުޕްލޭސްު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
18:00ުު–2020ު17:00ޖޫނ17ުުްުއޮފީސްުއެސިސްޓެންޓްު ޝިފާނާުޢީސ1ުުާ
18:00ުު–2020ު17:00ޖޫނ17ުުްުރސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުގުލޭފާުމުޙައްމަދ2ުުު
18:00ުު–2020ު17:00ޖޫނ17ުުްުއެސިސްޓެންޓްުފޯމަންުުމުޙައްމަދުުރަޝީދ3ުުު

ުކީޕިންގުޔުއަރުއެމްޕްލޯއީސްުއެންގޭޖްޑްުއަމިޑްސްޓްުއަުޕެންޑެމިކްު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްު މަޙާސިންުއަޙްމަދުދީދ1ުުީ
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުޑިރެކްޓުަރުهللاދުރުއްނިސާުޢަބްދުބ2ުަ
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15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ3ުުާ
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުޗީފްލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނާޞިޙ4ުާ
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ5ުުު
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުޑެޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުމާޖިދާުޢަލ6ުުީ
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ7ުް
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ29ުުްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާޙާުޢާމިރ8ުުު

ުއުުނޯމަލްުއެމްބްރޭސިންގުއަުރިޒިލިއަންޓްުމައިންޑްސެޓްުއެންޑްުވޯރކިންގްުއިންުނިު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
15:00ު-2020ުުު14:00ޖޫނ21ުުްުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ ރީޝަމްުޢަބްދުއްރަޝީދ1ުުު
15:00ު-2020ުު14:00ޖޫނ21ުުްުުއޮފިސަުރޑިއުޓީުުهللاސަނިއްޔާުޢަބްދ2ުު
15:00ުު-2020ުު14:00ޖޫނ21ުުުްުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ3ުް
15:00ު-2020ުުު14:00ޖޫނ21ުުްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާޙާުޢާމިރ4ުުު

2ުއިންޑަކްޝަންުފޭސުްު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
14:00ު-19.08.2020ުު09:00ު-17.08.2020ުއޮފިސުަރއެސިސްޓެންޓްުއެޗް.އާރު ސީމާުއަޙްމަދ1ުު
14:00ު-09:00ު-19.08.2020ު-17.08.2020ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ2ުުް
14:00ު-09:00ު-19.08.2020ު-17.08.2020ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްމަދުުޖޫދުުޢަލީުމ3ުު
14:00ު-09:00ު-19.08.2020ު-17.08.2020ުކޮމްިޕޔުޓަރުޓެކްނީޝަންުުއަޙްމަދުުއައިމަންުމުޙައްމަދ4ުު
14:00ު-09:00ު-19.08.2020ު-17.08.2020ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދ5ުު

ުއެޑްވާންސިންގުޓުގެދަރުވިތްުއަުޕްރޯއެކްޓިވްުމައިންޑްސެޓްުއެޓްުވޯރކްު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުމަޙާސިންުއަޙްމަދުދީދީު މަޙާސިންުއަޙްމަދުދީދ1ުުީ
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ2ުުާ
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުރިއަންުޗީފްލައިބްރޭުޙައްވާުނާޞިޙ3ުާ
ުއޮފިސަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ4ުުު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުސީނިއަރ
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢިފާފްުޔޫސުފ5ުުް
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ6ުުު
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ7ުުު
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ8ުުް
15:00ު-08.07.2020ު14:00ުުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާޙާުޢާމިރ9ުުު

ުސިވިލްސަރވިސްުޤަވާއިދުު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
ރިސޯސްު ސީމާުއަޙްމަދ1ުު ހިއުމަންު އެސިސްޓެންޓްު

ުއޮފިސަރ
24.08.2020ު09:00-12:00ު

12:00ު-24.08.2020ު09:00ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ2ުުް
12:00ު-24.08.2020ު09:00ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމުޙައްމަދުުޖޫދުުޢަލ3ުުީ
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12:00ު-24.08.2020ު09:00ުމްިޕޔުޓަރުޓެކްނީޝަންުކޮުއަޙްމަދުުއައިމަންުމުޙައްމަދ4ުު
12:00ު-24.08.2020ު09:00ުއެސިސްޓެންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاބިލާލްުސައުދުމުޙައްމަދ5ުުު

ުއުސޫލްުޓްރެއިނިންގުރެކްރޫޓްމެންޓްު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
ރިސޯސްު ސީމާުއަޙްމަދ1ުު ހިއުމަންު އެސިސްޓެންޓްު

ުއޮފިސަރ
17.08.2020ު13:00-14:30 

ުއޮފިސަރސީނިއަރުުުގުލޭފާުމުޙައްމަދ2ުުު 14:30ު-17.08.2020ު13:00ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ުއުސޫލްުޓްރެއިނިންގުޕޮލިސީުއެންޑްުއޯޑީުސެޝަންު

ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
15:30ު-14:00ު-10.08.2020ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރ ރީޝަމްުޢަބްދުއްރަޝީދ1ުުު
ުއޮފިސަރއެސީނިއަރުުުގުލޭފާުމުޙައްމަދ2ުުު 15:30ު-14:00ު-10.08.2020ުޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ުޓްރެއިނިންގުޕޮލިސީުއިންޕްލިމެންޓޭޝަންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
ުއޮފިސަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ1ުުު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 11:00ު-06.08.2020ު10:00ުސީނިއަރ

ުނީޑްުއެސެސްމެންޓްުސެޝަންުޓްރެއިނިންގުު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
11:00ު-05.11.2020ު10:00ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުރީޝަމްުޢަބްދުއްރަޝީދ1ުުު
ރިސޯސްުުސީމާުއަޙްމަދު 2 ހިއުމަންު އެސިސްޓެންޓްު

ުއޮފިސަރ
05.11.2020ު10:00-11:00ު

11:00ު-05.11.2020ު10:00ުޑިރެކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނާު 3
11:00ު-05.11.2020ު10:00ުޑިރެކްޓުަރުهللاބަދުރުއްނިސާުޢަބްދު 4
ުންކްުޔުއަރުސެލްފްުހެޕީުވެބިނަުރތިު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
15:00ު-21.10.2020ު14:00ުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ1ުުު

ުބީލަންުބަލައިގަތުމާއިުއިވެލުއޭޝަންުތައްޔާރުކުރުމުގައިދިމާވާުމައްސަލަތައްުހައްލުުކުރުންު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
11:00ުު-05.11.2020ު13:00 ްޕރޮކިއުމެންޓްުއޮފިސަުރުންުރަޝާދުުޢަދުނ1ުުާ

ުނިއުުރެކްރޫޓްމަންޓްުޕޮލިސީުޓްރެއިނިންުގު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަން #
12:00ުު–29.12.2020ު9:00ުުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުުމަޙާސިންުއަޙްމަދުދީދ1ުުީ
12:00ުު–29.12.2020ު9:00ުުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓުަރުޢަބްދުއްރަޝީދުުރީޝަމްު 2
12:00ުު–29.12.2020ު9:00ުުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދުު 3
12:00ުު–29.12.2020ު9:00ުުއެސިސްޓެންޓްުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުސީމާުއަޙްމަދު 4
ު
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ު

ުތަފްޞީލް.ރާއްޖެއިންުބޭރުަގއިުބޭްއވުނުުތަމްރީނުތަކުަގއިުބައިވެރިވިުފަރާތްތަކުެގުަގއ2020ުުި 8.15
ުޓްރެއިނިންގުޕްރޮގަރާމްުއިންުފީލްޑްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުފޮރުސިވިލްުސަރވަންޓްސްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްު

ުމުއްދަތުުޤައުމުުމަޤާމްުނަންު#
16.02.2020ުު–02.02.2020ުުއިންޑިޔާުސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުުުގުލޭފާުމުޙައްމަދ1ުުު
ު
ު

 ހިނިގުޚަރަދުުއިއާ ލިބުނުުއާމްދަނީ 8.16

 ވަނަުއަހަރުުއެކިއެކިުކަންކަމަށްުޚަރަދުވިުފައިސާގެުޖުމްލަުއަދަދ2020ުު 8.16.1
ުޖުމްލަު ތަފްޞީލްުުޚަރަދުކޯޑުު
2,525,428.33ުުމުސާރަުުމުވައްޒަފުންގ211001ުުެ
95,017.77ުުމަސައްކަތަށްދޭުފައިސާުުއިތުރުގަޑީގ211002ުެ
118,400.00ުުުލަވަންސްމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެުރަމަޟާންުމަހުގ212005ުެ
7,257.00ުުފިޔަވައިުއެހެންރަށެއްގައިުވަޒީފާއަދާކުރާތީުދޭުދަތުރުުއެލަވަންސްުއަމިއްލަރަށ212013ުް
16,890.83ުުދުވަސްތަކުގައިުމަސަތްކުރާތީުމުސާރައިގެުއިތުރުންުދޭުއެލަވަންސްުބަންދ212015ުު
25,498.33ުުކެންސަލްވާުދުވަސްތަކަށްުދޭުފައިސާުުއަހަރީޗުއްޓ212017ުީ
36,808.33ުުއެލަވަންސްުުފޯނ212024ުު
737,700.00ުުއެލަވަންސްުުސަރވިސ212027ުް
341,779.99ުުއެލަވަންސްުުސަޯޕރޓިންގުކ212031ުޯ
99,269.80ުުކޯުއެލަވަންސްުުޓެކްނިކަލ212032ުުް
176,634.79ުުފައިސާުުެޕންޝަންގ213006ުެ
 31,656.67ުބެހޭުގޮތުންުހޯދާތަކެތިުުލިޔެކިޔުމާއ222001ުި
 1,980.00ުބެހޭގޮތުންުހޯދާތަކެތިުުއިލެކްޓްރިކ222002ުާ
 4,725.13ުފޮޅާސާފުކުރުމަށްުހޯދާުތަކެތިުކުނިކަހ222008ުާ
 3,042.20ުތަކެތިުހޯދުމަށްުުހިފާގެންގުޅ222009ުޭ
 5,967.59ުހޯދާުތަކެތިުުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތުނ222999ުް
 35,133.11ުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސްުުޓެލެފޯންު،223001ު
 582,958.57ުފީގެުޚަރަދުުުއިލެކްޓްރިކ223002ުް
 3,519.55ުއަގުދިނުމަށްުކުރާޚަރަދުުފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުުބޯފެނާއ223003ުި
 238,372.80ުއިންޓަނެޓްގެުޚަރަދުުުލީޒްލައިނާއ223004ުި
 112,745.05ުޢިމާރާތްުފޮޅާސާފުކުރުމުގެުޚިދުމަތަށްުދޭުފައިސާުއާއިުކުނީފީުުއޮފީސ223008ުް
 15,900.00ުކޮމިޝަންގެުގޮތުގައިުދައްކާުފައިސާުުބޭންކްޗާޖާއ223999ުި

 79,724.56ުދިރިއުޅުންުނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުކުރުންުުމީހުނ002ުް 226
 1,980.00ުއާއިުފެނާބެހޭުނިޒާމްުމަރާމާތުކުރުންުުފާޚާނ006ުާ 226
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 1,027.90ުވިއުގަުމަރާމާތުކުރުންުުކަރަންޓ007ުް 226
 10,234.30ުފިޓިންގްސްުމަރާމާތުކުރުންުުފަރުނީޗަރާއ009ުި 226
 20,284.98ުއިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުންުުމެޝިނަރީއާއ010ުި 226
 2,717.94ުއިކުވިޕްމަންޓްުމަރާމާތުކުރުންުުއެހެނިހެނ226015ުް
 267,703.90ުފީުއަށްުދައްކާުފައިސާުުުބޭރުގެުއެކިއެކިުޖަމާޢަތްތަކާއިުތަންތާނގެުޗަންދާއާއިުމެމްބަރޝިްޕ228007ުު
 12,125.34ުމެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓްސްުު،ްޕލާންޓ423002ުް
 23,520.00ުރިފަރެންސްުފޮތ423005ުުް

 5,598,650.41ުޖުމްލަުު
 

 ުބނުުޖުމްލަުއަދަދުުވަނަުއަހަރުުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުފައިސާުލިުބނުުމައިގަނޑުުކައްތައްތަކާއި،ުއެކަންތައްތަކަށްުލ2020ި 8.16.2
ުޖުމްލަު ތަފްޞީލްުުޚަރަދުކޯޑުު
3,809.00ުުފޮޓޯކޮީޕުހައްދައިދީގެންުލިބޭުފައިސ121041ުާ
23,775.00ުުލިބޭުމެމްބަރޝިްޕުފީުއާއިުޗަންދާުފަދަުފައިސ129003ުާ
8,325.00ުުއެހެނިހެންުޖޫރިމަނ126999ުުާ
1,050.00ުުޑިޕޮސިޓ513012ުް

 36,959.00ުޖުމްލަުު
ު

 ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށްުދޫކުރިުފައިސާގެުޚުލާސާުޖަޓުންުއިދާރާގެުަބ 8.16.3
ު

ުޖުމްލަު ތަފްޞީލްުުޚަރަދުކޯޑުު
35,450.00ުުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސްުގެުޚަރަދުުުު،ޓެލެފޯނ223001ުް
356,573.58ުުއިލެކްޓްރިކްުފީގެުޚަރަދ223002ުުު
50,000.00ުުންުމަރާމާތުކުރުމީހުންުދިރިއުޅުންުނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތ226002ުުް

 442,023.58ުޖުމްލަުު
ު
ު

ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންު 9
އިދާރާއެކެވެ.ުފިލްމްުުުޔަނޭޝަނަލްުިބޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނަކީުކުރިންުފިލްމްުސެންސަރުޯބޑުގެުނަމުގައިުހިންގަމުންުގެންދި

ރެއްވުމުގެުގޮތުންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުންުސެންސަރުޯބޑުގެުމަސައްކަތްުއިތުރަށްުފުޅާކޮށްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީުކު
29ުުުު ންުފެށިގެންު'ނޭޝަނަލްުިބޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަން'ުގެުނަމުގައިުވަކިންުހިންގާުއިދާރާއެއްގ2005ުުުެުޑިސެންަބރު

ުމިއޮފީސްުހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ުުގޮތުގައި
 

ުމަސައްކަތަކީުއިޖުތިމާޢީުމިންގަނޑުތަކާއިުއަޚުލާޤީުހަމަތަކަށްުުއަދިުމިގޮތަށްުަބދަލުގެނައުމާއިުގުޅިގެންުމިިބޔުރޯގެުމައިގަނޑު
ުހެޔޮުއަދަީބުއަދިުފަންނީުއުފެއްދުންތަކެއްުދިވެހިުމުޖުތަމަޢަށްުނެރުމަށްުާބރުއެޅުމުގެުގޮތުންުމިޒަ މާނުގެުމުވާޞަލާތީުފެތޭުފޭރާން



199 

 

ުތަކެތީސީވަ ުއަދިުޝާއިޢުކުރެވޭ ުއާއްމުކުރެވޭ ުއެހީގައި ުގަވާއިދުތަކާއިުުުގިންތިުުގެލަތްތަކުގެ ުޤާނޫނާއި ުދަރަޖަކުރުމާއި، ކަނޑައެޅުމާއި
ުުުުކުރިއެވެ.ޚިލާފުުތަކެތިުހިފެހެއްޓުންުކަމަށްުަބދަލު ުުމިގޮތުން ިބއުރޯއިންުކުރާުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރޭގައި އްޖެއަށްުދިވެހިރާމިު

އްޖޭގައިުރީްބރޯޑްކާސްޓްުކުރެވޭުކޭަބލްުޓީވުީުއެތެރެކުރާުއަދިުރާއްޖޭގައިުއުފައްދާުފަންނީުއުފެއްދުންތައްުކްލެސިފައިކުރުމާއި،ުރާ
ފަންނީ އަދިު ދެއެވެ.ު ޚިދުމަތްތައްު ފާސްކުރުމުގެު އުފެއްދުންތައްު ފިކުރީު އަދިު ކްލެސިފައިކުރުމާއިު ުޗެނަލްތައްު އަދަީބު،

ޕްރޮގްރާމްއުފެއްދުންތަކު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެު ގޮތުންު ކުޑަކުރުމުގެު އަސަރުތައްު ނޭދެވޭު އާއްމުންނަށްކުރާު ތައްވެސުްުންު
 ހިންގަމުންދެއެވެ.ުު

ު

ުު 21ުުުުފިލްމްުސެންސަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުދިވެހިރާއްޖޭގައިުއެންމެުފުރަތަމަުފެށިފައިުވަނީ ގައިުއަލްސުލްޠާނ1956ުުުުްމޭ
ފަރީދުލްއައްވަލް ަބލާުުމުޙައްމަދުު ފިލްމްތައްު ސްކްރީންު ޮބޑުު ގެންނަު ދިވެހިރާއްޖެއަށްު އެދުވަސްވަރުު ރަސްކަމުގައެވެ.ު ގެު

ފެސެ މިމަސައްކަތްު ދަށުންު ވުޒާރަތުލްމަޢާރިފުގެު ގުޅިގެންު ނިންމެވުމާު ސަރުކާރުންު ރާއްޖެއަށްުުށްންސަރުކުރުމަށްު ޓެވިއެވެ.ު
އިތުރުވެު ފިލްމުތައްު ހޯމުްުުު،އެތެރެކުރެވޭު އޮފްު މިނިސްޓްރީު ގެންދެވުމަށްޓަކައިު ކުރިއަށްު ގޮތެއްގައިު ހަރުދަނާު މިމަސައްކަތްު
'ފިލްމްުސެ ުުއެފެއާޒްގެުދަށުންު 15ުުުުންސަރުޯބޑު'ުއުފެއްދެވިއެވެ.ުމިގޮތުން ފިލްމްުސެންސަރުޯބޑުންުވީޑިއ1983ުުުޯުމޭ ގައިު
ފަ ކުރަންު ސެންސަރުު ސެންސަރުށްުފިލްމްު ފިލްމްު އޭރުު އައީުޓަވާފައިވެއެވެ.ު ބަލަމުންު ގޮތެއްގައިު މައިގަނޑުު ކުރުމުގައިު

ުއާދަކާދަތަކަށްުޙުރުމަތްތެރިކޮށްުހިތުމާއެކުުއަދިުއަޚްލާޤީުއިސްލާމްދީނާއި،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤާނޫނާއިުގަވާއިދުތަކާއި،ުދިވެހިންގެ
ުމިންގަނޑުތައްުހިފެހެއްޓުމުގެުމައްޗަށެވެ.ު

ު

ުު 17ުުުުއޭގެފަހުން 1990ުުުުފެުބރުވަރީ ނަމަވެސުްުުުކުރިއެވެ.ފުރަތަމަުފަހަރަށްުފިލްމްުސެންސަރުކުރުމުގެުގަވާއިދެއްުފާސްގައި
ޮބޑެތިުުު،ގެުގަވާއިދު،ުއެއްގަވާއިދަކަށްވުމުގެުސަަބުބންުމިކަމުގައިުއޮޅުންއަރައިދިވެހިުފިލްމާއިުިބދޭސީުފިލްމްުސެންސަރުކުރުމު

ޤައުމުތަުުދަތިތަކާ ަބއެއްު މިސަރަޙައްދުގެު ހޯއްދަވައިކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ،ު ގަވާއިދުތައްު ސެންސަރުކުރުމުގެު ފިލްމްު އެުުު،ކުގެު
ވެހިުފިލްމްުއުފައްދާުފަރާތްތަކުގެުޚިޔާލާއިުމަޝްވަރާއާއެކުުުޓަށްުފެތޭުކަންތައްތަކާއިުދިުށްގަވާއިދުތަކުގައިުހުރިުރާއްޖޭގެުވެ

 ގައެވެ.2001ުުނޮވެންަބރ15ުުުުގަވާއިދެއްުއެކުލަވާލެވުނެވެ.ުމިގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފެށީު
 

ޒްުއެންޑުްުސެންސަރުޯބޑުންުކުރައްވާުމަސައްކަތާއިުގުޅުންހުރިުވުޒާރާއެއްުއުފެއްދެވުމާއިުގުޅިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހޯމްއެފެއާ
ންުފެށިގެންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިންފޮމޭޝަން،1998ުުުުއެޕްރީލ01ުުުްުހައުސިންގގެުދަށުންުހިންގަމުންުގެންދެވިުސެންސަރުޯބޑުުު

ލްޗަރގެުދަށުންުހިންގަވާުގޮތަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުންުހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ުއެގޮތުންުމިނިސްޓްރުީުއާޓްސްުއެންޑްުކަ
އިންފޮމޭޝަން، ލަވަރޯލްުުުުއޮފްު ފާސްކުރުމާއި،ު ލަވަު ދިވެހިު ގެންދެވިު ކުރައްވަމުންު ކަލްޗަރއިންު އެންޑްު އާޓްސްު
2000ުނޮވެންަބރ21ުުުުުދިވެހިުފިލްމާއި،ުފޮތްުފާސްކުރުމާއިުއާއްމުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނުމުގެުމަސައްކަތުްުުު ,ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި

ުމުންުގެންދެވިއެވެ.ުންުފެށިގެންުމިއޮފީހުގެުމަސައްކަތެއްގެުގޮތުގައިުކުރައްވަ
 

11ުުުު ،ުއާޓްސްުއެންޑްުކަލްޗަރގުެުންުފެށިގެންުމިިބޔުރޯުހިންގަމުންުގެންދެވީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމް 2008ނޮވެންަބރު
ުު އަދި، އޮނިގަނޑަށ2013ުުުްދަށުންނެވެ.ު އޮފީސްތަކުގެު ސަރުކާރުގެު ފެށުމަށްފަހުު އައުދައުރުު ރިޔާސީު އަހަރުގެު ވަނަު
ުހިންގުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުުއެންޑްުސްޕޯޓްސްގ2013ުުުެނޮވެންަބރ17ުުުުުޅިގެނުްުަބދަލުގެންނެވުމާއިުގު ުފެށިގެންުމިިބޔުރޯ ން

ވަނަުއަހަރުގެުރިޔާސީުއައުުދައުރުުފެށުމަށްފަހުުސަރުކާރުގެުއޮފީސްތަކުގ2018ުުުެުއެއަށްފަހު،ުު ދަލުކުރެއްވިއެވެ.ުުދަށަށްުަބ
އިންުފެށިގެންުމިިބޔުރޯުހިންގުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،2018ުުުުންަބރުުުނޮވ17ުުެއޮނިގަނޑަށްުަބދަލުގެންނެވުމާއިުގުޅިގެނުްު

 ކުރިއެވެ.ދަލުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުދަށަށްުަބ
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 އޮފީސްުހިންުގންު 9.1
 

ންުފެށިގެންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގެުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަޤާމުގައިުހުންނެވ2010ުުުިުފެބްރުވަރ23ުުުުީ
14ުުުއިނ2017ުުްމާރިޗ27ުުްސައިންުޝަރީފް،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުުއެންޑްުސްޯޕޓްސްއަށްުބަދަލުކުރެއްވުމާއިުގުޅިގެނުްުއަލްފާޟިލްުޙު

އަށްުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުވަގުތީުގޮތުންުހިންގެވުމާއިުޙަވާލުވެުހުންނަވަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތ2018ުުުުުޖަނަވަރީުު
އިންުފެށިގެންުނޭޝަނަލްުބިޔުރ2018ުުޯުޖަނަވަރ15ުުީުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުނާޒްުއެވެ.ުއަދިުއެންޑްުސްޯޕޓްސްގެުޑެޕިއުޓީ

ސިފިކޭޝަންުވަގުތީުގޮތުންުހިންގެވުމާއިުޙަވާލުވެުހުންނެވިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުުއެންޑްުސްޯޕޓްސްގެުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލުްުއޮފްުކްލެ
ގައިުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންުވަގުތީުގޮތުންުހިންގެވުމާއ2019ުުުިުޖޫނ10ުުުުް.ުުޢަބްދުލްފައްތާޙްއެވެهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު
ުޑި ުހުންނެވި ުޢަބްދުޙަވާލުވެ ުއަލްފާޟިލް ުޖެނެރަލް ުއޮފްުޔޫތުهللاުރެކްޓަރ ުމިނިސްޓްރީ ުއެމްަޕވަރމަންޓަށުްުުުު،ޢަބްދުލްފައްތާޙް ުއެންޑް ކޮމިއުނިޓީ

ޒިންމާ މިބިޔުރޯއަށްު އެންމެހައުިުބަދަލުކުރެވުމަށްފަހު،ު ކްލެސިފިކޭޝަންގެު އޮފްު ބިޔުރޯު ނޭޝަނަލްު އައްޔަންކުރެވެންދެންު ދާރުވެރިއެއްު
ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުާޕރމަނަންޓްުސެކްރެޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫނުްު،ުކަންތައްތައްުކުރިއަށްުގެންދެވީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް

ުވަލީދުގެުބެއްލެވުމުގެުދަށުންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުންނެވެ.ުުުުޙަމީދުުއަދިުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުވަލީދާ
ު

ުުއެއަށްފަހު ،27ުުުު 2020ުުުުޖަނަވަރީ 30ުުުުއިން އޮފ2020ުުުްުޖޫން ބިޔުރޯު ނޭޝަނަލްު ގޮތުންު ވަގުތީު ނިޔަލަށްު ގެު
ުު ޤައުމީ އަރުޝީފުގެުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުުކްލެސިފިކޭޝަންގެުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްޢޫލިއްޔަތުުއަދާކުރެއްވީުދިވެހިރާއްޖޭގެު

ުު އަދި އެވެ.ު 01ުުުުމުޙައްމަދުު 2020ުުުުޖުލައި 30ުުުުއިން އޮފ2020ުުުްުސެްޕޓެންބަރު ބިޔުރޯު ނޭޝަނަލްު ގޮތުންު ވަގުތީު ނިޔަލަށްު ގެު
ސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުުކްލެސިފިކޭޝަންގެުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްޢޫލިއްޔަތުުއަދާކުރެއްވީުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަންގެުއެސި

ޒިންމާދާރުވެރިއެއްުބިޔުރޯގައިުނެތުމުންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފުްުުއިންުފެށިގެނ2020ުުްއޮކްޓޫބަރ01ުުުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙްމަދުުއެވެ.ު
ާޕ ހެރިޓޭޖްގެު އެންޑްު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު ގެންދެވީު ކުރިއަށްު ކަންތައްތައްު އެންމެހައިު ރމަނަންޓުްުކްލެސިފިކޭޝަންގެު

ލީދާުވަލީދުގެުބެއްލެވުމުގެުދަށުންުނޭޝަނަލްުބިޔުރުޯުސެކްރެޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދުުއަދިުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުވަ
ުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނުންނެވުެ.

ު
ު

 ވިޝަންު 9.2
ދާފަދަުގޮތެއްުމެދުވެރިވިޔަުނުދިނުމަށްޓަކައުިުފަންނީުއުފެއްދުމަކުންުމީހަކަށްުނުވަތަުބަޔަކަށްުސީދާުނުވަތަުނުސީދާކޮށްުގެއްލުމެއްުލިބިު

 ދުރާލާުއެންގޭނެުނިޒާމެއްުގާއިމްކުރުން.
ު

 މިޝަން 9.3
ުކަނޑައެޅު ުދަރަޖަ ުއުފެއްދުންތަކަށް ުފަންނީ ުއެތެރެކުރާ ުބޭރުން ުރާއްޖޭން ުއަދި ުއުފައްދާ ުރާއްޖޭގައި ުޒިންމާދާރުގޮތަކަށް ުއަދި މާއި،ުހަރުދަނާ

ުރުވަނިވިުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްުދިނުމަށްުއެހީތެރިވުންު.ރައްޔިތުންނަށްުހަރުދަނާުއަދިުބިނާކުު
 

 މެންޑޭޓް 9.4
އި،ުުދިވެހިރާއްޖޭގައިުއުފައްދާުނުވަތަުރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާުފަންނީުއުފެއްދުންތައްުއާންމުކުރުމުގެުކުރިންުކްލެސިފައިކޮށް،ުފާސްކުރުމާ •

ު.އާންމުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނުން
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ކުރުމުގެުކުރިންުކްލެސިފައިކޮށް،ުުއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާުއަދަބީުއުފެއްދުންތައްުފާސްކުރުމާއި،ުއާންމުދިވެހިރާއްޖޭގައިުއުފައްދާުނުވަތަުރާ •
 .އާންމުކުރުމުގެުހުއްދަުދިނުމާގުޅޭުކަންކަންުކުރުން

ކަު • ތެރެއިން،ުރާއްޖޭއަށްުއެތެރެކުރުންުމަނާުފަންނީުއުފެއްދުންތައްު ފަންނީުއުފެއްދުންތަކުގެު ނޑައެޅުމާއިުރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރެވޭު
ު.ހިފެހެއްޓުންު

 ކްލެސިފިކޭޝަންުމިންގަނޑުުކަނޑައެޅުމާއި،ުކްލެސިފިކޭޝަނާބެހޭުއުސޫލުތައްުއެކަށައަޅައިުއާންމުކުރުންު.ދިވެހިރާއްޖޭގައިުޢަމަލުކުރުާު •

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗެނަލްތައްުކްލެސިފައިކުރުންު.-ރާއްޖޭގައިުރީ •

 ުހައިސިއްޔަތުންުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުން.ުުރާއްޖޭގެުނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުއެޖެންސީގެ •

 .ފާސްކުރެވޭުފަންނީުއުފެއްދުންތަކުގެުދަފްތަރުުގަވާއިދުންުބެލެހެއްޓުންުު،ސިފައިކުރެވޭުފަންނީުއުފެއްދުންތަކުގެުދަފްތަރާއިކްލެ •

 އަދަބީުއުފެއްދުންުފާސްކުރާުފަރާތްތަކުގެުދަފްތަރުުގަވާއިދުންުބެލެހެއްޓުން. •

 އްދުންތަކުގެުއެއްުއަސްލުުރައްކާކޮށްުބެލެހެއްޓުން.ކޮށްުރާއްޖޭގައިުއާންމުކުރުމުގެުހުއްދަދެވޭ،ުދިވެހިުއުފެކްލެސިފައިު •

 ފާސްކުރުމާއި،ުކްލެސިފައިކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުހަދާފައިވާުގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކަށްުޢަމަލުކުރަމުންދާުމިންވަރުުބެލުންު. •

ު.ގެުމަސައްކަތްުތަރައްޤީކޮށްުހަރުދަނާކުރުންފަންނީުއުފެއްދުންތައްުކްލެސިފައިކުރުމު •

 ޓްކުރުމުގެުދާއިރާގެުކްލެސިފިކޭޝަންުއުޞޫލުތައްުކަނޑައެޅުމުގައިުފަންނީުލަފާުދިނުންު.ބްރޯޑްކާސް •

ުމަ • ުބިއުރޯގެ ުފަރާތްތައް ުއާންމުކުރާ ުއުފެއްދުންތައް ުއެ ުފަރާތްތަކާއި، ުއުފައްދާ ުއުފެއްދުންތައް ުއަދަބީ ުއުފެއްދުންތަކާއި ސައްކަތްތަކުާުފަންނީ
ު  މަސައްކަތްތަކާުބެހޭުގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތެރިކުރުން.ުބެހޭުގޮތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމާއި،ުބިއުރޯގެ

 އިދާރީުއޮނިަގނޑުު 9.5
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 ސެކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުެގުމަސައްކަތްު 9.6
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުފައިނޭންސްުސެކްޝަން 9.6.1
އައިޓީުމަސައްކަތްުތަކާއިުމުވައްޒަފުންގެުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމެވެ.ުު،ުރީުމަސައްކަތާއި،ުބަޖެޓާއިމިސެކްޝަންގެުމަސައްކަތަކީުބިޔުރޯގެުއިދާ

ުޔުނިޓަށެވ4ުުުެމިސެކްޝަންުބެހިފައިވަނީު
ު

 އޮފީސްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު 9.6.2
އިތު ހުރިހާުމަސައްކަތްުކުރުމުގެު ކުރަންޖެހޭު ދަލާއިުތަކެތުިުއިމާރާތާއިުބިޔުރޯގެުމުުުުު،ރުންމިޔުނިޓްގެުމަސައްކަތަކީުބިޔުރޯގެުއިދާރީުގޮތުންު

ނާކޮށުްުމަރާމާތުކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއި،ުއަދިުބިޔުރޯގެުތަރައްޤީއަށްުބޭނުންވާުކަންކަންުކުރުމާއި،ުބިޔުރޯގެުއައިޓީުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުހަރުދަ
 ބެލެހެއްޓުމެވެު.

ު

 ހިއުމަންުރިސޯސަސްުޔުނިޓް 9.6.3
.ުމީގެުތެރޭގައިުމުވައްޒަފުންގުެުމެވެޖެހޭުއެންމެހާުމަސައްކަތްުކުރުންުރިސޯސަސްގެުދަށުންުކުރަންުމިޔުނިޓުގެުމަސައްކަތަކީުބިޔުރޯގެުހިއުމަ

 މުސާރަުހެދުމާއި،ުމުވައްޒަފުންގެުރިކޯޑްސްުބެލެހެއްޓުމާއިުއަދިުމުވައްޒަފުންުތަރައްގީކުރުންުހިމެނެއެވެު.
ު

 އެކައުންޓްސްުއެންޑްުފިނޭންސްުޔުނިޓް 9.6.4
ބިޔު މަސައްކަތަކީު ުުމިޔުނިޓްގެު ބަޖެޓް ބަޖެޓާއިބެހުޭުރޯގެު ދެއްކުމާއި،ު ފައިސާު ބިލްތަކަށްު ބެލެހެއްޓުމާއި،ު ޚަރަދުތައްު ބިޔުރޯގެު ލަފާކުރުމާއިު

ުލިޔެކިޔުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެު.
ު

 ޕްރޮކިއުމަންޓްުޔުނިޓް 9.6.5
ުއިދާރީުއިންވެންޓްރީުއާއިުސްޓޮކުްުއަދިުބިޔުރޯގެުުމިޔުނިޓްގެުމަސައްކަތަކީުބިޔުރޯއަށްުހޯދަންޖެހޭުއެންމެހާުތަކެތިުހޯދުމުގެުމަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ުބެލެހެއްޓުމެވެު.
ު

 ކްލެސިފިކޭޝަންުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝަންު 9.6.6
ޅެންުއަދުިުުުު،ފޮތްުުު،މިސެކްޝަންގެުމަސައްކަތަކީުބިޔުރޯއަށްުހުށަހަޅާުފަންނީުއަދިުފިކުރީުއުފެއްދުންތައްުބަލައިގަތުމާއިުކްލެސިފައިކުރުމާއި

ފާސްކުރުމާއި،ުުއަދިު މައުލޫމާތުުފެތުރުމެވެ.،ުގެުމަސައްކަތާއިުއާންމުންުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވާުހިންގުމާއިލަވަުފާސްކުރުމު
މިސެކްޝަންު ބެލުމެވެ.ު މިންވަރުު ޢަމަލުކުރަމުންދާު އުސޫލުތަކަށްު ގަވާއިދުތަކާއިު ހަދާފައިވާު ގުޅޭގޮތުންު ުުކްލެސިފައިކުރުމާު ބެހިފައިވަނީ ު2ުު

ުު.ޔުނިޓަށެވެ
ު

 ކްލެސިފިކޭޝަންުޔުނިޓް 9.6.7
ސިފައިކޮށުްުމިޔުނިޓްގެުމަސައްކަތަކީު'ގިންތިުކަނޑައެޅުމާއި،ުދަރަޖަކުރުމުގެުޤަވާޢިދު'ުގެުދަށުންުކްލެސިފައިކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުތަކެތިުކްލެ

،ުއެކަމާުބެހޭގޮތުނުްުއިުްޕރޮގްރާމްތައްުހިންގަުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުތަފާތުއުމުރުފުރާުކަނޑައެޅުމެވެ.ުއަދިުކްލެސިފައިކުރުމާއިުބެހޭގޮތުންުއާންމުން
ުއާންމުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރުމެވެު.
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 ފިލްމް،ުލިޓްރެޗަރުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުޔުނިޓް 9.6.8
ފަންު ބަލައިގަތުމާއި،ު އުފެއްދުންތައްު ފިކުރީު އަދިު ފަންނީު ހުށަހަޅާު ބިޔުރޯއަށްު މަސައްކަތަކީު އުފެއްދުނުްުމިޔުނިޓްގެު ފިކުރީު އަދިު ނީު

ކުރަ ރީއެކްސްޯޕޓްު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުކްލެސިފައިކުރުވުމާއި،ު
އުފެއްދުންތައްުދޫކުރުމާއިުއަދިުކްލެސިފިކޭޝަނުްުވުމާއި،ުކްލެސިފައިކުރެވުޭުންޖެހޭުއުފެއްދުންތައްުމޯލްޑިވްސްުކަސްޓަމްސްުސަރވިސްއަށްުފޮނު

ުހޭލުން ުއާންމުން ުބެހޭގޮތުން ުކްލެސިފައިކުރުމާއި ުއަދި ުފާސްކުރުމާއި ުލަވަ ުއަދި ުޅެން ުފޮތް، ުހުށަހެޅޭ ުބިޔުރޯއަށް ުދޫކުރުމާއި ތެރިކުރުމުގުެުސެޓްފިކެޓް
ބިޔު އިތުރުން،ު ރޭވުމުގެު ްޕރޮގްރާމްތައްު ތަރައްތަފާތުު މަސައްކަތްތަށްު އޭގުެުރޯގެު ހިއްސާކުރުމާއިު މައުލޫމާތުު އާންމުންނަށްު އަދިު ގީކުރުމާއިު

ުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމެވެ.
 
ު

ުއަހަރުުތެރޭަގއިުކުރިއަށްުެގންދެވުނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްތައްު 9.7
2020ުުުކުރުމުގެުގޮތުންުުެޕންޑެމިކްގެުބަލިމަޑުކަމުންުމުވައްޒަފުންުރައްކާތެރ19ުުިު-ވަނަުއަހަރުުދިވެހިރާއްޖެއަށްުކުރިމަތިވިުކޮވިޑ2020ުުް

ުު ދިނުމަށ19ުުުްުމާރިޗު އޮންލައިންކޮށްު ޚިދުމަތްތައްު ދޭު އޮފީހުންު ކުރައްވައި،ު ބަންދުު އޮފީސްތައްު ސަރުކާރުގެު ފެށިގެންު އިންު
ންުޚިދުމަތްތައުްުއްޔާގެުއޮފީހުންުނިންމެވިއެވެ.ުމިގޮތަށްުނިންމެވުމާއިުގުޅިގެން،ުއޮފީހުންުއާންމުންނަށްުދޭުޚިދުމަތްތަކާއިުއެނޫރައީސުލްޖުހޫރި

ށްުއެދުިުއޮންލައިންކޮށްުދިނުމަށްުއުޞޫލުތަކެއްުއެކުލަވާލައި،ުއަމަލުކުރަންުފެށުނެވެ.ުއެގޮތުންުއޮފީހުންުދޭުޚިދުމަތްތަކާއި،ުއެނޫންުކަންކަމަ
މަސައްކަތްކުރުމަށްުހުރީުއެންމުެުމެއިލްުމެދުވެރިކޮށްުހުށަހެޅޭނެުގޮތްތައްުހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ުއަދިުއެވަގުތުުއޮފީހުގައުިު-ހުށަހަޅާުލިޔުންތައްުއީ

ު.ުުލްެޕޓޮްޕުހޯދުނެވ02ުެލެްޕޓޮޕެއްުކަމަށްވާތީ،ުމުވައްޒަފުންުގޭގައިުތިއްބަވައިގެންުއޮންލައިންކޮށްުމަސައްކަތްކުރުމަށްުއިތުރުު
ު

ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުންުއެކިުފަހަރުމަތިންުއިތުރުކުު ޖުލައ05ުުުިުރެއްވުމަށްފަހު،ުުސަރުކާރުގެުއޮފީސްތައްުބަންދުކުރެއްވިުމުއްދަތުު
ވެ.ުުންުފެށިގެންުސަރުކާރުގެުއޮފީސްތައްުއާންމުކޮށްުހުޅުވައިގެންުމަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެުއޮފީހުންުނިންމެވިއ2020ުުެ

އިުއެއްގޮތަށްުއޮފީހުގުެުއެގޮތުން،ުރާއްޖޭގެުހެލްތުުްޕރޮޓެކްޝަންުއޭޖެންސީުއަދިުސިވިލްުސާރވިސްުއިންުކަނޑައަޅާުއެންގެވިުއުސޫލުތަކާ
އްޒަފުނުްުގެުބަލިމަޑުކަމުންުރައްކާތެރިވުމަށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތަކާއެކުުއޮފީހުގެުމުވ19ަ-މަސައްކަތުުމާހައުލުުބަދަލުކޮށް،ުއޮފީހަށްުކޮވިޑްު

އޮފީހަށްުޙާޟިރުވެުމަސައްކަތްކުރުާުުުގްރޫަޕކަށްުބަހާލައިގެނ02ުުްގެުހާލަތުުކުޑަކޮށްުރަގަޅުވުމުނ19ުުުްު-ގްރޫަޕކަށް،ުއަދިުކޮވިޑ03ުުުްފުރަތަމުަު
ފުންުގޭގައުިުބައްޔަށްުހައިރިސްކްުކަމަށްުކަނޑައެޅުނުުމުވައްޒ19ުުަ-ގޮތަށްުއޮފީހުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގެންދެވުނެވެ.ުއަދިުކޮވިޑްު

 ތިއްބަވައިގެންުމަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ުު
 

 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުޕްރޮގްރާމްުަބއިސްކޯފްގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގުންުުކްލެސިފިކޭޝަނާއިުެބހޭގޮތުންުއާންމުން 9.7.1

ުު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އާންމުންު ބެހޭގޮތުންު މުިުކްލެސިފިކޭޝަނާއިު މުވައްޒަފުންނަށްު ގެު 'ބައިސްކޯފް'ު ދަށުންު ްޕރޮގްރާމްގެު
ުު.ުްޕރޮގްރާމްުހިންގުނެވެ ރާމްގައިުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެު.ުއަދިުމުިުމުވައްޒަފުންުމިުޕްރޮގ12ުުްމިގޮތުންުބައިސްކޯފްގެ

ުު.ްޕރޮގްރާމްގައިުކްލެސިފިކޭޝަންގެުމުހިންމުކަމާބެހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދެވުނެވެ
ު

ުސިފިކޭޝަނާއިުެބހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުޕްރޮގްރާމްުދިރާގުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުހިންގުންުކްލެ 9.7.2
ުއާންމުންުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުްޕރޮގްރާމްގެުދަށުންު"ދިރާގު"ުގެުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުްޕރޮގްރާމުްުކްލެސިފިކޭޝަނާއިުބެހޭގޮތުން

މުވައްޒަފުންުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.22ުުުުންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމިްޕރޮގްރާމްގައުިުދެުސެޝަނަކަށްުބަހާލައިގެު.ހިންގުނެވެ
 މުހިންމުކަމާއިބެހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދެވުނެވުެ.ުއަދިުމިުްޕރޮގްރާމްގައިުކްލެސިފިކޭޝަންގެ
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ުިބއުރޯގެުޤާނޫނުުހެދުންު 9.7.3
ތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައް ޑްރާފްޓްު ޤާނޫންގެުފައިނަލްު ުުބިއުރޯގެު ލީގަލްޓީމާއިއެކު ޤާނޫންގުެުުުކުރިއެވެ.ކަތްުމިނިސްޓްރީގެު އަދިު

ުުުުކުރިއެވެ.ޑްރާފްޓްުނިންމައިުއެޓާނީުޖެނެރަލްުއޮފީހާއިުހިއްސާ
ު

 ފަޔަރުސޭފްޓީުއިކުއިޕްމަންޓްުހަރުކުރުންުގެުިބއުރޯ 9.7.4
ުު ހަރުކުރުމަށްޓަކައި، އިކުއިޕްމަންޓްު ސޭފްޓީު ފަޔަރު ރިޕޯޓުްުމިބިޔުރޯގައިު ޗެކްކޮށްު ބަލައި،ު މިބިޔުރޯު އިންު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްު

ފޮލޯގައިުއެތަކެތ3ުުުިުޔުރޯގުެުބިުުު،ހުށަހަޅުއްވިއެވެ.ުއަދިުއެުމަސައްކަތްކޮށްދޭނެުފަރާތްތަކުންުކޮޓޭޝަންުހުށަހެޅުންުއެތަކެތިުހޯދައި
ުުުކުރިއެވެ.ހަރު

 

 ކްލެސިފިކޭޝަންގެުމަސައްކަތްތައް 9.7.5
ު

 ކްލެސިފައިކުރެވުނުުދިވެހިުފިލްމާއި،ުދިވެހިުވީޑިއޯުއުފެއްދުންު
ުުުުތެރޭގައިވަނަުއަހަރުގ2020ުުުުެ ުުދިވެހިުފިލްމާއިުވީޑިއޯުއުފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރ7ުުުުޖުމްލަ

ުުުކުރިއެވެު.އުފެއްދުންުކްލެސިފައ7ުުިހުށަހެޅުނުު
 

 މާއި،ުބިދޭސީުވީޑިއޯުއުފެއްދުންު)އަމިއްލަުފަރާތްތަކުނުް(ކްލެސިފައިކުރެވުނުުބިދޭސީުފިލް
ބިދޭސީުއުފެއްދުންުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރ13ުުުުުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުުުުތެރޭގައިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުުުެ
ުުުކުރިއެވެ.ުުުުކެންސަލްއުފެއްދުނ02ުްުު،އުފެއްދުންުކްލެސިފައިކޮށ11ުުްގެުތެރެއިންުމުއުފެއްދ13ުުޅާފައިވާުހުށަހަ
ުު

ު
 ކްލެސިފައިކުރެވުނުުބިދޭސީުފިލްމާއި،ުބިދޭސީުވީޑިއޯުއުފެއްދުންު)ދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުނުް(

އްދުންުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުުއުފ13ުުެވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކުނ2020ުުުުް
ުުުކުރިއެވެ.އުފެއްދުންުކްލެސިފައ13ުިހުށަހެޅުނުު

ު

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗެނަލްު-ކްލެސިފައިކުރެވުނުުރީު
ުތެރެއިނުްުބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗެނަލްުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.ުމީގެ-ރ30ުުުީޖުމްލަުުުުތެރޭގައިވަނަުއަހަރުގ2020ުުުުެ
ުުުކުރިއެވެ.ޗެނަލްުކްލެސިފައ30ުި
 

 ކްލެސިފައިކުރެވުނުުސްޓޭޖްުޝޯވްު
ުވަނަުއަހަރުުކްލެސިފައިކުރުމަށްުސްޓޭޖްުޝޯވްއެއްުހުށަހެޅިފައެއްުނުވެއެވެ.2020ުުުު

ުކްލެސިފައިކުރެވުނުުޅެމާއިުލަވަު
 

ޅެމާއި،13ުުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުހުށަހެޅުނުުުޅެމާއި،ުލަވަުކްލެސިފައިކުރުމަށްުހ13ުުޖުމްލުަުުުތެރޭގައިވަނަުއަހަރުގ2020ުުެު
ުުކުރިއެވެ.ލަވަުކްލެސިފައި

ުު

 ކްލެސިފައިކުރެވުނުުދިވެހިުފޮތްު
ފޮތްވަނ128ުުުީުފޮތްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުހުށަހެޅުނ128ުުުުުކްލެސިފައިުކުރުމަށްުޖުމްލުަުތެރޭގައުިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުުެު

 ކްލެސިފައިުކުރެވިފައެވެ.ުު
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 ނަންަބރުުދޫކުރުންުިބއްޔާތުުފާސްކުރުމާއި،ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަޑްުުބކްުއަދަ 9.7.6
ު

 ފާސްކުރެވުނުުޅެމާއި،ުލަވުަު
ޅެމާއި،ުލަވ13ުުަުޅެމާއި،ުލަވަުފާސްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ުމިއަހަރުުހުށަހެޅުނ13ުުުޖުމްލަުތެރޭގައިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެ
 ުކުރިއެވެ.ފާސް

 

 ފާސްކުރެވުނުުފޮތުްު
2020ުުު އަހަރުގެ ުުވަނަު ުުތެރޭގައި 122ުުުޖުމްލަ ހުށަހެޅުނު މިއަހަރުު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ު ފާސްކުރުމަށްު ފޮތ122ުުުްުފޮތްު

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.ުު
ު

 އައި.އެސް.ބީ.އެންުދޫކުރެވުނުުފޮތްު
128ުު.ުމިއަހަރުުހުށަހެޅުނުުުފޮތަށްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުހޯދުމަށްުއެދިުހުށަހަޅާފައިވެއެވ128ުުެޖުމްލުަުތެރޭގައުިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެު

ުުކުރިއެވެު.ސް.ބީ.އެންުދޫުފޮތަށްުއައި.އެ
 

 

 ފޮތް،ުޅެންުއަދިުލަވަުފާސްކުރާުފަރާތްތަކުގެުދަފްތަރުުެބލެހެއްޓުންު 9.7.7
ުޅެމާއި،ުލަވަުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުދަފްތަރަށްުގެނެވުނުުއުނިއިތުރުު

ުބޭފުޅުންނެވެ.28ުުުޅުންގެުދަފްތަރުގައިުތިއްބެވީުޖުމްލަުލަވަުފާސްކުރައްވާުބޭފުުު،ޅެމާއިތެރޭގައިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުުެު
 

ުފޮތްުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުދަފްތަރަށްުގެނެވުނުުއުނިއިތުރުު
 ބޭފުޅުންނެވެ.48ުުފޮތްުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގެުދަފްތަރުގައިުތިއްބެވީުޖުމްލަުތެރޭގައިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުުެު

 

ުމުވަްއޒަފުންެގުރަޖިސްޓްރީު 9.8
ވަނ2019ުުުަު މަގާމުތައްު

އަހަރުުު
އިރުުު ނިމުނުު

ހުރުިު
ުމަޤާމުތައްު

ުވަނަުއަހަރުުތެރޭގައ2020ުުުި
ުމަގާމުތަކަށްުއައިު

އަހަރ2020ުުުުު ވަނަު
ހުރުިު އިރުު ނިމުނުު

ުމަޤާމުތައްު ުއިތުރުުުއުނިު

 01 -ު-01ުު(3ުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނަރަލްު)އީ.އެކްސުްު

02ުު-ު-02ުު(3ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރު)އެމް.އެސުްު

ު)އެމް.އެސުްުސީު ުއޮފިސަރު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 01ުު-ު-01ުު(1ުނިއަރ

01ުު-ު-01ުު(1ުއެކައުންޓްސްުއޮފިސަރު)އެމް.އެސުްު

 01 -ު-01ުު(1ުއޮފިސަރު)އެމް.އެސުްުޕްރޮގްރާމުްު

01ުު-ު-01ުު(4ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު)ޖީ.އެސުްު

04ުު-ު-04ުު(4ުއެސިސްޓެންޓްުކްލެސިފަޔަރު)ޖީ.އެސުްު
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 01ު- -01ުު(4ުޓްުޕްރޮގްރާމްުއޮފިސަރު)ޖީ.އެސުްުއެސިސްޓެންު

01ުު-ު-01ުު(3ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު)ޖީ.އެސުްު

އެސިސްޓެންޓްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުު)ޖީ.އެސުްު
2)ު

08ު-ު-ު08ު

 01ު- -01ުު(3ުޑިއުޓީުއޮފިސަރު)އެސް.އެސް.ުު

01ުު-ު-01ުު(2ުއޮފީސްުއެސިސްޓެންޓްު)އެސް.އެސުްު

01ުު-ު-01ުު(2ު)އެސް.އެސުްުުުމަސައްކަތުު

24ު00ު00ު24ުުޖުމްލަު
ު
ު
ު
ު
ު

 އެއްވެސްުމުވައްޒަފަކަށްުވަޒީފާުދެއްވާފައެއްުނުވެއެވުެ.ވަނަުއަހަރ2020ުުުުއެން.ބީ.ސީުއިންު •
ު

 ވަނަުއަހަރުުއެން.ބީ.ސީުއިންުއެއްވެސްުމުވައްޒަފަކުުވަޒީފާއިންުވަކިކުރައްވާފައެއްުނުވެއެވެު.2020ުު •
ު

 ހުމުނާމާުފަ 9.9
o ުަުރާތްތައްުސޮއިކުރިުފ

ުތަފްޞީލްުުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ވެބްސައިޓުްުުޢަބްދުލްޙަމީދުުޢަހްމަދުުުު-ުޢަބްދުލްހަމީދުުއަހުމަދ1ުުު ގެު އެން.ބީ.ސީު
ުހެދުމުގެުމަސައްކަތްު.

ޖިނާޙ2ުުް މުޙައްމަދުު
ުއިބްރާހީމް

އޮފުްު ޑައިރެކްޓަރު
ުކޮމަރޝަލްުސަރވިސްު

ޚިދުމަތުގުެުއިންޓަރނެޓްގެުފޯކަސްުއިންފޮކޮމްުްޕރައިވެޓްުލިމިޑެޓްު ު
އެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތުުއިތުރުުު

ުއެއްބަސްވުނުް.ކުރުމާބެހޭު
އިމާރާތުގައުިުުސޭްޕޓީުސާރވިސްުމޯލްޑިވްސްުުސްޓާފްުސާޖެންޓްުުއިބްރާހީމްުއައްޒާމ3ުް ގެު އެން.ބީ.ސީު

ބަހައްޓަންޖެހުޭު
އަލިފާންނިއްވާފުޅިތައްުހޯދުމުގުެު

ުމަސައްކަތް.
ްޕރައިވެޓުްުލެރޯުުުމެނޭޖަރުމުޙައްމަދުުޝަމްވީލ4ުުް އިންވެސްޓްމަންޓްު

ުލިމިޓެޑްު
ު އޮފުްުނޭޝަނަލްު ބިޔުރޯު

އިމާރާތުްު ކްލެސިފިކޭޝަންގެު
ފޮޅާސާފުކުރުމުގުެު ކުނިކަހާު

ުއެއްބަސްވުން.
ު

 

 ރާއްޖެއިންުބޭރުަގއިުބަިއވެރިިވުޖަލްސާ،ުސެމިނަރުއަދިުވަރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަން 9.10
ުއި ުބޭއްވުނު ުވަރޗުއަލްކޮށް ުމިއަހަރުވަނީ ުއިން ުޖަލްސާގައުިުންޓަނޭޝަނަލުްުއެން.ބީ.ސީ ުޢާއްމު ުއަހަރީ ުއެޖެންސީގެ އައި.އެސް.ބީ.އެން

ުވަނަުދުވަހުއެވެު.2020ުުސެްޕޓެމްބަރ09ުުުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީުުބައިވެރިވެފައެވެު.
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o ުުުުމެންބަރ ުއެއެޖެންސީގެ ުއާއިު ުއެޖެންސީ ުއައި.އެސް.ބީއެން ުއިންޓަނޭޝަނަލް ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުދިޔަ ުފާއިތުވެ ޤައުމުތަކުގައުިުމަޤުޞަދު:
އަހަރުީު މަޝްވަރާކޮށްު ބެހޭގޮތުންު ކުރެވިފައިވާުމަސައްކަތްތަކާު ތަކުންު ނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުއެޖެންސީު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާު

 ބަޔާންުހުށަހެޅުންު.
o ު:ްޖަލްސާއިންުހާޞިލުކުރެވުނުުކަންކަނ 
 ސްުއެކުލަވާލުންުޑައިރެކްޓަރއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީއެންުއެޖެންސީގެުބޯޑްުއޮފްު •
 ހުސްވެފައިވާުބޯޑްުއޮފްުޑައިރެކްޓަރސްުގެުގޮނޑިއަށްުކުރިމަތިުލުމަށްުމެންބަރުުހުރިހާުޤައުމުތަކަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލުންު •
 މާލީުބަޔާންުއިއްވުންު •
 ޯޕޓްުހުށަހެޅުންުއިފައިވާުރިުއާއިުގުޅިގެންުފޮތުގެުއިންޑަސްޓަރީއަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތަކުގެުމައްޗަށްުއެކުލަވާލ19ުަ-ކޮވިޑްު •
ހުރިހާުމެންބަރުުޤައުމުތަކުންުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީއެންުއެޖެންސީގެުމައިުއިދާރައިންުތަމްރީންުހޯދުމަށާއިުމަސައްކަތާއިގުޅުޭު •

 ގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުމުއްސަދިުކުރުމަށްޓަކައިުޒިޔާތަރްކުރުމުގެުފުރުސަތުުހުޅުވާލުންު
އިންޓ2021ުުުަ • އަހަރުގެު އަވަނަު ބޭއްވުމަށުްުނޭޝަނަލްު ރަބާތުގައިު މޮރޮކޯގެު ޖަލްސާު ޢާއްމުު އަހަރީު އެޖެންސީގެު އި.އެސް.ބީ.އެންު

 ކަނޑައެޅުންު
މެންބަރުުޤައުމުތަކަށ2021ުުުްު • ހުރިހާު އަހަރީުޢާއްމުުޖަލްސާއަށްު އިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުއެޖެންސީގެު ވަނަުއަހަރުގެު

 ދައުވަތުުދިނުންު

ުޖަލްސާގެުބައިވެރިންު
ުއިދާރާުުމްުމަޤާުުނަންުު#
ުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުއެޖެންސީުއެގްޒެކެޓިވްުޑިރެކްޓަުރުސްޓެއްލާުގްރިފިތްސ1ުް
ުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އެސް.ބީ.އެންުއެޖެންސީުއޮަޕރޭޝަންސްުމެނޭޖަުރުނިކްުވުޑްސ2ުުް
ުސިފިކޭޝަންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެުއެސިސްޓެންޓްުކަލެސިފަޔަުރުއިބްރާހީމްުރިމާޒްުއަޙްމަދ3ުު
ު
ު
ު

ުބައްދަލުވުންތައްު 9.11
 ހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޮމެޓީގެުަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވުން 9.11.1

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުފަރާތުންުބާއްވާުހިއުމަންުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުއެންޑްުޑިވެލޮޕްމަންޓުްު
ވުންތަކުގައިުޒިންމާދާރުވެރިއެއްުބިޔުރޯގައިުނެތުމުންުބަދަލުގައިުމިބިޔުރޯގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނުީުކޮމިޓީގެުބައްދަލު
ުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙްމަދުއެވެ.ުުުއެސިސްޓެންޓް

ު

ޒިންމާދާރުވެމި 9.11.2 އޮފީސްތަކުގެު ހިންގާު ދަށުންު ހެރިޓޭޖްގެު އެންޑްު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު ރިންގެުނިސްޓްރީު
 ަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވުންު

ލުވުންތަކުގައިުޒިންމާދާރުވެރިއެއުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުފަރާތުންުބާއްވާުއިސްވެރިންގެުބައްދަު
އަލްފާޟިލްުމަހުދުީުުުބިޔުރޯގައިުނެތުމުންުބަދަލުގައިުމިބިޔުރޯގެުފަރާތުންުބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަުރ

ުއަޙްމަދުުއެވެ.ުު
ު
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ޓީގެުަބއްދަލުވުމުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުދަށުންުހިންގާުއޮފީސްތަކުގެުިބޑްުކޮމި 9.11.3
 ަބއިވެރިވުންު

ުމިބިޔުރޯގެުފަރާތުނުްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުފަރާތުންުބާއްވާުބިޑްުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންތަކުގައި
ުބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙްމަދުުއެވެު.

ު

އިސްމުވައްޒަފުންގެު 9.11.4 އޮފީސްތަކުގެު ހިންގާު ދަށުންު ހެރިޓޭޖްގެު އެންޑްު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު
 ަބއްދަލުވުމުގައިުަބއިވެރިވުންު
ކަލްޗަރުއެންޑްުހެރިޓޭޖްގެުފަރާތުންުބާއްވާުއިސްމުވައްޒަފުންގެުބައްދަލުވުންތަކުގައިުމިބިޔުރޯގުެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުު

ުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙްމަދުުއެވުެ.ފަރާތުންުބައިު
ު

ުިބޔުރޯގެުމުވައްޒަފުންގެުަބއްދަލުވުން 9.11.5
ތުުމާހައުލުގައިުދިމާވާުދަތިތަކާއި،ުއިސްލާޙުުކުރަންުފެންނަުކަންތައްތަކާއިުއަދިުބިޔުރުޯުބިޔުރޯގެުމުވައްޒަފުންނަށްުމަސައްކަު

ުު ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެު ހޯދުމަށްު ޚިޔާލުު މުވައްޒަފުންގެު ހަރުދަނާކުރުމަށްު އިތުރަށްު މިގޮތުނުްުުުބޭއްވިއެވެ.ހިންގުންު
ުުުބޭއްވިއެވެ.އްދަލުވުންުބ09ުަމިއަހަރުތެރޭގައުިު

 
ުއިސްމުވައްޒަފުންގެުަބއްދަލުވުންު.ުިބޔުރޯގެ 9.11.6

ބިޔުރޯގުެު މަޝްވަރާކުރުމަށްު ގޮތުންު މަސައްކަތްތަކާއިގުޅޭު އެކިއެކިު ރޭވިފައިވާު ކުރުމަށްު އަދިު ކުރަމުންދާު ބިޔުރޯގައިު
 ުުބޭއްވިއެވެު.ބައްދަލުވުނ17ުުްމިގޮތުންުމިއަހަރުތެރޭގައިުުބޭއްވިއެވެ.އިސްމުވައްޒަފުންގެުބައްދަލުވުންު

 ފެލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަކުގައިުބައިވެރިވިުފަރާތްތައްސްކޯލަރޝިޕް،ު 9.12
ުމުއްދަތުުުތަމްރީންުުމަޤާމްުުނަންުު#
1ު

ުމަސައްކަތުުމުހުސިނާުމޫސާ
އެންޑްުުސޭފްޓީ މެޝަރސްު

ުޑިސްއިންފެކްޓަންޓްުއިންުވޯރކްުްޕލޭސް
ުދުވަސ1ުް

2ު

ުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދާު

ރިއަލަސްޓިކުްު އަު އެމްބްރަސިންގު
އިންުުޓްމައިންޑްސެ ވޯރކިންގު އެންޑްު
ުނިޔުުނޯމަލްު

ުދުވަސ1ުް

3 

ުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއަޙްމަދުުުމަހުދީ

ރިއަލަސްޓިކުްު އަު އެމްބްރަސިންގު
އިންުުމައިންޑްސެޓް ވޯރކިންގު އެންޑްު
ުނިޔުުނޯމަލްު

ުދުވަސ1ުް

4ު

ުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދާު

ރިއަލަސްޓިކުްު އަު އެމްބްރަސިންގު
އިންުުމައިންޑްސެޓް ވޯރކިންގު އެންޑްު
ުނިޔުުނޯމަލްު

ުދުވަސ1ުް

ުދުވަސ1ުްުސީ.އެސް.ސީުއުސޫލުުޓްރޭނިނުްގުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދ5ުުާ
6ު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުޢާއިޝަތުުހުދާު

ރިއަލަސްޓިކުްު އަު އެމްބްރަސިންގު
އިންުުމައިންޑްސެޓް ވޯރކިންގު އެންޑްު
ުނިޔުުނޯމަލްު

ުދުވަސ1ުް
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7ު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުމިނަތުުހަބީބާުއާ

ރިއަލަސްޓިކުްު އަު އެމްބްރަސިންގު
އިންުުމައިންޑްސެޓް ވޯރކިންގު އެންޑްު
ުނިޔުުނޯމަލްު

ުދުވަސ1ުް

8ު
ުކްލެސިފަޔަުރުއެސިސްޓެންޓްުމުޙައްމަދުުއިނާންުއަލީު

ު-ވެބިނަުރ ނޯމަލްުު ދަު ުނެވިގޭޓިންގު
ުލޭންޑްސްކޭްޕު

ުދުވަސ1ުް

9ު
ުއޮފިސަުރުރޮގްރާމްސްްޕުއަޙުމަދުުރިފްޝާންު

ކަލްޗަރސް ސެލްފްުު-އެތިކަލްު ުފޮރު
ުޓްރާންސެންޑިންގުވެލިޔުސް

ުދުވަސ1ުް

ރިމާޒ10ުުްު އިބްރާހީމްު
ުކްލެސިފަޔަުރުއެސިސްޓެންޓްުއަޙުމަދު

ު ސެލްފްުު-ކަލްޗަރސްއެތިކަލްު ުފޮރު
ުޓްރާންސެންޑިންގުވެލިޔުސް

ުދުވަސ1ުް

11ު
ުއޮފިސަުރުއެކައުންޓްސްުއާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރުު

ުއަޙުލުވެރިކުރުވުމުގުެުުޔަތުމާލިއް ޤަވާޢިދަށް
ުްޕރޮގްރާމްު

ުދުވަސ5ުް

12ު
ުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދާު

އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގުެުޤަވާޢިދަށުްުުމާލިއްޔަތު
ުްޕރޮގްރާމްު

ުދުވަސ5ުް

ުދުވަސ1ުްުއޯޑިޓްުޓްރޭނިންުގުއޮފިސަުރުއެކައުންޓްސްުއާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރ13ުުު
ުދުވަސ3ުްުސީ.އެސް.ސީުއުސޫލުުޓްރޭނިނުްގުއޮފިސަުރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުމައިމޫނާުރަޝިދ14ުުާ
ުދުވަސ3ުްުސްކިލްސްުއެސެންޝަލްުުއެޗް.އާރްުއޮފިސަުރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުމައިމޫނާުރަޝިދ15ުުާ
ުދުވަސ2ުްުއެސެންޝަލްުސްކިލްސްުއެޗް.އާރްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުއާއިޝަތުުހުދ16ުުާ
ުދުވަސ2ުްުސްކިލްސްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުޒުުއަޙުމަދުުޝައްފ17ުާ
ުދުވަސ5ުްުއޮފީސްުދިވެހިުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުއާމިނަތުުހަބީބ18ުުާ
ުދުވަސ5ުްުއޮފީސްުދިވެހިުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުފާތިމަތުުނަދ19ުުާ
ުދުވަސ5ުްުއޮފީސްުދިވެހިުުފަޔަުރކްލެސިުއެސިސްޓެންޓްުމުޙައްމަދުުއިނާންުއަލ20ުުީ
ުދުވަސ5ުްުއޮފީސްުދިވެހިުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުސާދުނާުމުޙައްމަދ21ުުު
ުދުވަސ5ުްުއޮފީސްުދިވެހިުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުއާމިނަތުުމަޝްފޫގ22ުުާ
23ު

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުއާމިނަތުުހަބީބާު
ުއަޙުުުމާލިއްޔަތު ލުވެރިކުރުވުމުގުެުޤަވާޢިދަށް
ުްޕރޮގްރާމްު

ުދުވަސ5ުް

24ު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުފާތިމަތުުނަދާު

ުއަޙުލުވެރިކުރުވުމުގުެުުމާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދަށް
ުްޕރޮގްރާމްު

ުދުވަސ5ުް

25ު
ުޚަދީޖާުމުޙައްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުސީނިއަރ
ުއޮފިސަރ

ފޮރުުުއިންގްލިޝް ލެންގްއޭޖްު
ުވޯރކްްޕލޭސްު

ުދުވަސ3ުް

26ު
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުމަރްޔަމްުނަސީމާ

ފޮރުުުއިންގްލިޝް ލެންގްއޭޖްު
ުވޯރކްްޕލޭސްު

ުދުވަސ3ުް

ުދުވަސ2ު4ުްއޮފީސްުދިވެހިުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުފަރީދާުޙުސައިނ27ުް
28ު

ުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދާު
ުއަޙުލުވެރިކުރުވުމުގުެުުމާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދަށް

ުގްރާމްުްޕރޮ
ުދުވަސ5ުް

ުދުވަސ1ުްުއެސެސްމަންޓްުުޓްރޭނިންގުނީޑްުުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދ29ުުާ
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ުދުވަސ1ުްުއެސެސްމަންޓްުުޓްރޭނިންގުނީޑްުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުޢާއިޝަތުުހުދ30ުުާ
ުދުވަސ1ުްުްޕރޮގްރާމްއެވެއަރނަސްުުްޕރޮކިއުމަންޓްުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދ31ުުާ
ުދުވަސ1ުްުއެވެއަރނަސްުްޕރޮގްރާމްުްޕރޮކިއުމަންޓްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއ.ުފާތިމަތުުނަދ32ުުާ
ުދުވަސ1ުްުޤަވާއިދުުޓްރޭނިންުގުސިވިލްުސަރވިސްުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއާއިޝަތުުހުދ33ުުާ
ުދުވަސްު 1ުޓްރޭނިންުގުުޤަވާއިދުުސަރވިސްސިވިލްުުޑިރެކްޓުަރުއެސިސްޓެންޓްުއަޙްމަދުުުމަހުދ34ުީ

ު

 ލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނިގުޚަރަދު 9.13
ވަނަުއަހަރުުއެއްވެސްުއާމްދަނީުއެއްުލިިބފައެއ2020ުުްއެން.ީބ.ސީ.ުއަކީުއާމްދަނީުލިޭބުމަސައްކަތެއްުކުރާތަނަކަށްުނުވާތީުު

 ނުވެއެވެ.ު
ުޖުމްލަުުތަފްޞީލްު

ުށްުނޭޝަނަލުްުވަނަުއަހަރ2020ުުަމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުއިންު
ުބިޔުރޯުއޮފްުކްލެސިފިކޭޝަނަށްުޚަރަދުުކުރުމަށްުދޫކޮށްފައިވާުބަޖެޓުްު

2,937,338.00ު

2,315,000.65ުުލިބުނުުބަޖެޓުންުމިހާތަނަށްުހިނގިުޚަރަދުު
ު

 އިދާރާގެުަބޖެޓުންުޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށްުދޫކުރިުފައިސާގެުޚުލާސާު 9.13.1
ގުތީުގޮތުންުމިބިޔުރޯގެުޒިންމާދާރުުވެރިޔާގެުމަސްޢޫލިއްޔަތުުދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމުީުއެން.ބީ.ސީުގައިުޒިންމާދާރުުވެރިއެއްުނެތުމުންުވަު

ުު ބަޖެޓަށް ޢިމާދުުމުޙައްމަދަށް،ުޙަވާލުކުރެއްވުމުން،ުޤައުމީުއަރުޝީފުގެު ޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްު )ުުުު-/6,720އަރުޝީފުގެު ރުފިޔާު
 ކުރިއެވެު.ުހަހާސްުހަތްސަތޭކަުވިހިރުފިޔާ(ުބިޔުރޯގެުބަޖެޓުންުޓްރާންސްފަރ

 
ު

 ނިންމުންުުރިޕޯޓުގެު .10

2020ުުުު ުުގުޅިގެުުމާގެުނުރައްކާތެރިކ19ުުަ-ކޮވިޑްުުުމުޅިުދުނިޔެއަށްުކުރިމަތިވިުވަނަުއަހަރަކީ ުުކާއެކުުތިތަުދަންުދިމާވި މިުމިނިސްޓްރީުއާއުިުވެސް
ުހޯދުނުުއަހަރެކެވެ.ުއެހެންކަމުންުހާލަތާއި،ުވަގުތާއި،ުވަސީލަތާއި،ުމުވައްޒަފުންގުެުުުގެުތަކުއިދާރުާުމިނިސްޓްރީގުެު ުކާމިޔާބު ބުރަުމަސައްކަތްތަކެއްކޮށް

ލައިުއަޅުގަނޑުުުތަޖުރިބާގެުމައްޗަށްުބަުުއަދިުވޭތުވެދިޔަުއަހަރުގެހަރުުމިނިސްޓްރީުހިނގައިދިޔަުގޮތާމެދުުހިތްހަމަޖެހެއެވެ.ުުނިސްބަތުންުމިުއަ
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