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`ު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުު
 މާލ ،ުދިވ ހިރާއްޖ ު  ުުުުު
ު

ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގު ު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްު
2021ުއަހަރީުރިޕޯޓްު

 

 ރިޕޯޓުގ ުފ ށުންު 2
ޖ.ުއޮފިޝަލްުކަންތައްތައްުޗ ްޕޓަރ68/2ުުވަނަުއަހަރުުމިުމިނިސްޓްރީުހިނގިގޮތްުބަޔާންކޮށްުޤާނޫނުުނަންބަރ2120ުުުުުމިުރިޯޕޓަކީުމީލާދީނުްު

)ށ(ގައިުބަޔާންވ ގ ންވާުގޮތުގ މަތިންުލިޔ ފައިވާުއަހަރީުރިޯޕޓ ވ .ުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުުމިުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގ 14ުުުގ 2ުު ުުވަނަުމާއްދާގު 
އ ހ ންުމުއައް ރިޯޕޓުގައުިުދާއިރާގު  ހުރިހައިުމައުލޫމާތުތަކ އްުމިު ތަފުޞީލުތަކާއ ކު،ުގާނޫނޫނީުގޮތުންުހުށަހަޅަންޖ ހޭު ސަސާތައްުހިނގިގޮތުގު 
ު.ހިމަނައިފައިވާނ އ ވ ު

މާހައުލުުހަރުދަނާކޮށް،ުމުވައްޒަފުންުހ2021ުުުޯ މަސައްކަތުގު  ތިންުވަނަުއަހަރ ވ .ުއޮފީހުގު  ދުމާއުިުވަނަުއަހަރަކީުމިުމިނިސްޓްރީގ ުޙަޔާތުގު 
ކޮވިޑްު ކުރިމަތިވިު ދުނިޔ އަށްު މުޅިު ކުރިއ ވ .ު އަހަރުވ ސްު މިު މަސައްކަތްތައްު ކުރުމުގ ު ހަރުދަނާު ނުރައްކާތ ރިކަމާގުޅިގ ން،19ުުު-ނިޒާމުު ގ ު

ހ ންކަމާއ ކުވ ސުްުއޮފީސްތައްުދ ުފަހަރުުމަތިންުބަންދުުކުރުމަށްފަހުުމަސައްކަތްތައްުރަސްމީކޮށްުފ ށީުއަހަރުގ ުފުރަތަމަުދ ުމަހަށްުފަހުުއ ވ .ުއ 
ގުސަދުާުއަހަރުުނިމިގ ންުދިޔައީުއ އަށްފަހުުކުރ ވުނުުމަސައްކަތްތަކުގ ުތ ރ އިންުމިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގ ުއޮފީސްތައްުއޭގ ުމަ

ުދާއިރާއ އް ުފުޅާ ުހަމައ ހ ންމ ، ުގޮތުގައ ވ . ުއަހަރ އްގ  ުޙާޞިލްކުރ ވުނު ުކާމިޔާބީތަކ އް ުހިންގުމުގައި ުތަރިކައިގ ުުއ އްގޮތަށް ުފަންނާއިުސަގާފަތާއި ގައި
މުޅިން ހޯދައިު ޚިޔާލުު ފަރާތްތަކުގ ު ނިސްބަތްވާު އަންގައިދީ،ު އާންމުކޮށްު އ ކަންކަންު އަދިު އިންތިޒާމްކޮށްު ތަރުތީބުކޮށްު އާުމަސައްކަތްތައްު ު

 ނިޒާމުތަކަކަށްުމަސައްކަތްުކުރ ވުނުުއަހަރ އްގ ުގޮތުގައިވ ސްުވ އ ވ .ުު

ދާއިރާު ު އަލްފާޟިލުްުމިނިސްޓްރީއާއިު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު ދިޔައީު ހައްލުވ ގ ންު މައްސަލައ އްު ހުރިހައިު ދިމާވިު ހިންގުމުގައިު ކަންކަންު ގ ު
އ ހ ންކަމުނުްު ސަބަބުންނ ވ .ު ލަފާފުޅުތަކުގ ު ދ އްވިު ހިންގުމަށްު މިނިސްޓްރީު ސިޔާސަތާއި،ު ހަރުދަނާު ޞާލިޙްގު  މުޙައްމަދުު އިބްރާހީމްު

ުު.ޟިލްުއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙަށްުވަރަށްުއިޚުލާސްތ ރިކަމާއ ކުުޝުކުރުުދަންނަވަމ ވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަލްފާު

2021ުުރުުުކުރިންވ ސްުދަންނަވާފައިވާފަދައިންުމަސައްކަތްކުރަންުލިބުނުުވަގުތާއި،ުވަސީލަތްތަކާއި،ުހާލަތާއިުމުވައްޒަފުންގ ުނިސްބަތުންުބަލާއި
ޓްރީގ ުދާއިރާގ ުމުއައްސަސާތަކުންުވަނީުފަޚުރުވ ރިވާުފަދަުކާމިޔާބުުމަސައްކަތްތަކ އްުުކޮށްފައ ވ .ުުއާއިުމިނިސް ވަނަުއަހަރުުމިުމިނިސްޓްރީ

ޅުގަނޑުުުއ ހ ންކަމުންުއަޅުގަނޑާއ ކުުމަސައްކަތްުކުރައްވާުހިންމަތްތ ރިުއިޚުލާސްތ ރިުމުވައްޒަފުންނަށްުހައްގުވާުޝުކުރުުއަދާކުރުމަށްވ ސްުއަ
ބޭނުންކުރަމ ވ   .ުުމިުފުރުޞަތުގު 
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 ފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރުާު

ފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރާުއިންުކުރިުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކުގ ުތ ރޭގައި،ުފަންނުވ ރިންގ ުދ ލިކޮޕީގ ުމަސައްކަތުްު
ޤާނޫނު ުު ކުރުމާއި،ު 9/2011ުުުުނަންަބރު ބަހަށް ޤައުމީު ުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު އަށް ޤާނޫނު(ު އިޞްލާޙުު ވަނ2ުުައިސްކަންދިނުމުގ ު

ުުުު ގ ނައުމުގ  25ުިބލުުއ ޓަރނީުޖ ނ ރަލްގ ުއޮފީހަށްުފޮނުވުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގ ުއިދާރާތަކުންުއ ކިުފަރާތްތަކާއިުދ މ ދުުވ ވުނު
ުަބޔާންތަ ުވަޒީފާ ުމުވައްޒަފުންގ  ުކުރުމާއި ުމަސައްކަތް ުކުރުމުގ  ުރިވިއު ުއޮނިގަނޑު ުއިދާރާތަކުގ  ުދިނ ވ . ުލަފާ ުޤާނޫނީ އްުުފަހުމުނާމާއަކަށް

ވަނަުއަހަރުގ ުކޮންސޮލިޑޭޓ ޑްުމާލީުަބޔާންުއަދިުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރިއ ވ .ުމީގ ުއިތުރުން،ުޕްރޮގްރާމ2020ުުުްއަދާހަމަުކުރުމާއި،ުު
ުު ތަމްރީންތަކ އްުާބއްވައި، ަބޖ ޓްުތަންފީޒްުކުރިއ ވ .ުއަދި،2021ުުުުޭބސްުަބޖ ޓާުގުޅިގ ންުއިދާރާތަކަށްުޙާއްސަު ވަނަުއަހަރުގު 

ުކުރުމާއި،ުޙާރިޖީުގުޅުންތައްުވަރުގަދަުކުރުމުގ ުގޮތުން،ުދިވ ހިރާއްޖ ުއާއިުބަންގްލަދޭޝްުއިދާރީުގޮތުންުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައް
ުއަށްު"ކަލްޗަރަލްުއ ކްސްޗޭންޖްުޕްރޮގްރާމް"ުއ އްުގައިުސޮއިުކުރިއ ވ .2025ުުނ2022ުުްއާުދ މ ދުު

 ދިވ ހިުބަހުގ ުއ ކަޑ މުީު

މަސައްކަތްތަ މައިގަނޑުު ކުރިު އިންު އ ކަޑ މީު ަބހުގ ު ދުވަސްތައްުުދިވ ހިު އ ކިު ފާހަގަކުރާު ފ ންވަރުގައިު ގައުމީު ތ ރޭގައި،ު ކުގ ު
ުާބއްވައި،07ުުުުފާހަގަކުރުމާއި،ުސަރުކާރުގ ުު ުކޯސް ުދަސްކޮށްދޭ ުބޭނުންކުރަން ުހ ޔޮގޮތުގައި ުަބސް ުދިވ ހި މުވައްޒަފުނ631ުުުްުއިދާރާއަކަށް

ުު "ތުއްރަވާސް އިތުރުން،ު މީގ ު މ7ަތަމްރީންކުރ ވުނ ވ .ު ތާރީޚީު ނަމުގައިު ުު"ގ ު ވ ިބނާރ އް ަބއިވ ރިންނަށ234ުުުުްޢުލޫމާތުދިނުމުގ ު
އީދުުު އަދަީބު އޮންލައިންު ނ ރުމާއި،ު އޮންލައިންކޮށްު ލޯމާފާނުު ކުޑަހުވަދޫު އަދި،ު 252ުުޭބއްވުނ ވ .ު ަބއިވ ރިންނާއ ކުުު

ުކުރިއަށްގ ންދ ވުނ ވ .ުު

ުގައުމީުއަރުޝީފުު

އިނަލްއަގުވާމީުއަރުޝީފީުހަފްތާުފާހަގަުކުރުމަށްުޖޫންުމަހުގު ޤައުމީުއަރުޝީފުންުކުރިުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކުގ ުތ ރޭގައި،ުަބ
7ުުުު އ ކިުޝިއާރުތަކަށްުހަރާކަތްތައްުހިންގުނ ވ .ުއަރުޝީފުުކުރުމުގ ުޕްރޮގްރާމްތަކުގ ުތ ރ އިންުކޮވިޑ11ުުްއިން އ19ުުުާު-އަށްު

09ުުުުގުޅިގ ންުަބއ އްުޕްރޮގްރާމްތައްުފަސްުކުރަންުޖ ހުނުުނަމަވ ސް،ުު ުުއ2021ުުިޑިސ ންަބރު 10ުުުުން އަށ2021ުުުުްޑިސ ންަބރު
ށްުުހައްދުންމަތީުގަމުގައިުވަނީުއަރުޝީފުުކުރުމުގ ުޕްރޮގްރާމ އްުކުރިއަށްގ ންގޮސްފައ ވ .ުމީގ ުއިތުރުން،ުޑިޖިޓަލްުއާކައިވްުއުފ އްދުމަު

ުކުރަންޖ ހޭުދިރާސާތައްުކުރުމާއިުއ ކަމުގ ުޕްރޮޕޯސަލްުއ އްުވަނީުތައްޔާރުކޮށްފައ ވ .ު

ުތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާު

ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުކުރިުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކުގ ުތ ރޭގައި،ުހއ.ުކ ލާުލިލީުހައުސްުއިމާރާތްުު
ހިމ ނ އ ވ .ުކުރުމާއި،ުތ.ުކިނިބދޫުމާލޫދުުހަރުގ ުމަރާމާތުުކުރުމާއިުއައްޑޫުސިޓީުމީދޫުގައިުސައިޓްުމިއުޒިއަމްއ އްުގާއިމްުކުރުނުްު

މީގ ުއިތުރުން،ުނ.ުލަންދޫުމާަބދުގ ުސައިޓްުމިއުޒިއަމްގ ުމަސައްކަތްތަކާއިުއާސާރީުސަރަހައްދުތަކާއިުތަންތަންުމަރާމާތުުކޮށްުު
އާާބތުރަުފިލުވުމުގ ުމަސައްކަތްތައްުކުރިއ ވ .ުހިންގުނުުމަޝްރޫއުތަކުގ ުތ ރ އިން،ުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުޔުނ ސްކޯގ ުދުނިޔޭގ ުު

މިސްކިތްުތަރިކަ ހުކުރުު މާލ ު މަޝްރުއާއިު ސަރވޭގ ު ހ ރިޓޭޖްު އޭޝިއާު މ ރިޓައިމްު މަޝްރޫއާއިު ހިމ ނުމުގ ު ލިސްޓުގައިު އިގ ު
މަރާމާތުކޮށްުއާާބތުރަުފިލުވުންުއަދި،ުހއ.ުއުތީމުުދާރުލްުއާސާރުުގާއިމްުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުހިމ ނ އ ވ .ުމީގ ުއިތުރުން،ުއ ކިުު

ވަު އަދިު ސ މިނާރުު ދަތުރުތަކާއި،ުޖަލްސާތަކާއިު ކުރިު އަތޮޅުތަކަށްު އ ކިު ރާއްޖޭގ ު ހަމައ ހ ންމ ،ު ާބއްވާފައ ވ .ު ވަނީު ކްޝޮޕްތައްު
ުގުޅުންހުރިުދުވަސްތައްުފާހަގަުކުރިއ ވ .ު

ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްު

ުތ ރޭގައި،ުނޭޝަނަލްުއާޓްުގ ލަރީުރ ނޮވޭޓްކޮށްުއޮފިސްުސ ޓްއަޕްު އ ންސީއޭުއިންުނިމިދިޔަުއަހަރުުކުރިުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކުގ 
ޕ ންޑަމިކާއިުގުޅިގ ނުްު އ ވ .ުކޮވިޑްު ކުރިު ޑިވ ލޮޕްު އަދިުވަރޗުއަލްުގ ލަރީު ކުރުމާއި،ުނޭޝަނަލްުއާޓްުގ ލަރީގ ުވ ްބސައިޓްުު

ރުމަށްުފަހުުއަލުންުހުޅުވާލުމުންުމިޔުޒިކީުދާއިރާގައިުހަރަކާތްތ ރިވާުފަންނާނުންނަށްުރިސޯޓްތަކުގައިުމިޔުޒިކުްުރިސޯޓްތައްުަބންދުކު
ފްރާތްތަކަށްުކޮވިޑް ވ ކްސިނ19ުުުްު-ހުށަހ ޅުމުގ ުފުރުޞަތުުތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގ ުއިތުރުން،ުރިސޯޓްުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރާު
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މުގައި،ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓުއަރިޒަމްުއަދިުއ ޗް.ޕީ.އޭުއާއިުގުޅިގ ންުހާއްސަުއިންތިޒާމްތަކ އްުުޖ ހުމާއިުޕީ.ސީ.އާރްުޓ ސްޓްުހ ދު
ތަމްސީލްކުރުމަށްުދާުފަންނާނުންނަށްުއ ކަމުގައިުއ ހީތ ރިވ ދީު ޭބރުގައިުރާއްޖު  ހަމަޖައްސައިދިނ ވ .ުމީގ ުއިތުރުން،ުރާއްޖ އިންު

މާއި،ުފަންނުވ ރިންގ ުހައްޤުތައްުރައްކާތ ރިކުރުމާުބ ހޭުޤާނޫނ އްުހ ދުމުގ ުމަސައްކަތްުމަގުފަހިކޮށްދިނ ވ .ުދިވ ހިުމިއުޒިކީުއީދުުޭބއްވު
ުުަބޔަކާއިުހަވާލުކޮށްުޤާނޫންގ ުޑްރާފްޓ އްުވަނީުހ ދިފަުއ ވ .ުއަދި،ުއޮލިމްޕަސްުމަރާމާތުުކުރުމުގ ުގޮތުން،ުއޮލިމްޕަހުގ ުފާހަނަުަބރި

ސްތަކާއިުކޮރިޑޯތަކަށްުމަރާމާތުުކުރުމާއި،ުޓިކ ޓްުކައުންޓަރާއިުހާއްސަުއ ހީއަށްުމަރާމާތުކޮށްުއަލުންުހ ދުމާއި،ުއޮލިމްޕަހުގ ުޓ ރަ
ުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުހާއްސަުރޭމްޕ އްުހަދާފައިވ އ ވ .ުު

ުއުމީުކުތުބުހާނާުޤަު

އ  ހިންގާފައ ވ .ު ހަރަކާތްތަކ އްު ތަފާތުު ފާހަގަކުރުމަށް،ު ދުވަސްު ފޮތުގ ު ދުނިޔޭގ ު ވަނީު އިންު ކުތުބުހާނާު ގޮތުން،ުުގައުމީު
ުލިޔުންތ ރިޔަކާއ ކުުވީޑިއޯުއިންޓަވިއުއ އްުތައްޔާރުކޮށްުއާއްމުކުރިއ ވ .ުއަދި،ުފަސްުފޮތ އްުތައާރަފްކޮށްުލިޔ ުއާއްމުކުރިއ ވ .ުމީގ ު

މާއި،ުުއިތުރުން،ުގައުމީުޔުނިވަސިޓީގ ުޑިޕްލޮމާުއިންުލައިްބރަރީގައިުކިޔަވަމުންދާުދަރިވަރުންނަށްުއަމަލީުތަޖުރިާބުދިނުމަށްުއ ހީވ ދިނު
އޮފުްު މ ޕްު "ވޯލްޑްު ގ ންދާު ކުރިއަށްު އިންު )އިފްލާ(ު އ ސޯސިއޭޝަންސްު ލައިްބރަރީު ފޮރު ފ ޑ ރޭޝަންު ނ ޝަނަލްު އިންޓަރު
ލައިްބރަރީސް"ުއަށްުބޭނުންވާުރާއްޖޭގ ުލައިްބރަރީތަކުގ ުތަފާސްހިސާުބުއ އްކުރ ވުނ ވ .ުއަދި،ުނ ޝަނަލްުޑިޖިޓަލްުލައިްބރަރީުއޮފްު

ުޤައުމީުކުތުުބޚާނާުމ ދުވ ރިކޮށްުރަޖިސްޓަރީުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގ ންދ ވުނ ވ .އިންޑިޔާގ ުޚިދުމަތްު

ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަނުްު

ުު ރަށ އްގައިުކްލ ސިފިކޭޝަނަށްުހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުގޮތުނ07ުުުުްނ ޝަނަލްުިބއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަނުންުވަނީުމިދިޔަުއަހަރު
ފައ ވ .ުއަދި،ުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުމަސައްކަތްތަކުގ ުތ ރ އިން،ުދިވ ހިުފިލްމާއިުވީޑިއޯުއަދި،ުިބދޭސީުފިލްމާއިުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގާ

ުވީޑިއޯުވަނީުކްލ ސިފައިުކޮސްފައ ވ .ުމީގ ުއިތުރުން،ުފޮތް،ުޅ ންުއަދިުލަވަުފާސްުކުރުމަށްުދަފްތަރުގައިުވަނީުބ ލ ހ އްޓިފައ ވ .ުު
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 ހިންުގންުއޮފީސްު 3
ުު 2018ުުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގ ުނަމުގައި ވަނަުދުވަހުުުސަރުކާރުންުުމ18ުުުިވަނަުއަހަރުގ ުނޮވ މްބަރު

،ުއިމިނިސްޓްރީުއުފައްދަވައި،ުމިނިސްޓްރީގ ުދަށުންުހިނގަމުންދާުމުއައްސަސާތަކުގ ުގޮތުގައިުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކަޑަމީުއާއި،ުޤައުމީުއަރުޝީފާ
ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒު(ުއާއި،ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުު އާއި،ުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހ ރިޓޭޖްު)މިހާރުގު 

 .ނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޯރުދިުއާޓްސްުއާއި،ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުހަމަޖ އްސ ވިއ ވ 

ހ2021ުުުު ދާއިރާގައިުހިމ ނޭު ދިވ ހިބަސުްުވަނަުއަހަރުުމިނިސްޓްރީގު  ކުރިއ ވ .ުއ ގޮތުން،ު ރިހާުމުއައްސަސާތަކުންުގިނަުމަސައްކަތްތަކ އްު
ންުކުރުިުދިރުވައިުއާލާކުރުމަށާއި،ުކުރިއ ރުވުމަށްުއަތޮޅުުފ ންވަރުގައްޔާއިުރަށުުފ ންވަރުގައިުކުރިުމުހިންމުުމަސައްކަތްތަކާއި،ުއަރުޝީފީގޮތުު

މުގ ުމަސައްކަތްތަކާއި،ުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުދާއިރާއިންުކުރިުމަސައްކަތްތަކާއި،ުފަންނުވ ރިންގ ުުމަސައްކަތްތަކާއި،ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރު
މިކަންު މަސައްކަތްތަކާއި،ު ކުރިު ދާއިރާއިންު ލައިބްރަރީގ ު ކުރ ވުނުުމަސައްކަތްތަކާއި،ުނ ޝަނަލްު ތަރައްޤީއަށްު ކުރިއ ރުމަށާއިު ކަނުްުދާއިރާގ ު

ު.ށްުގިނަުމަސައްކަތްތަކ އްުކުރ ވުނ ވ ުތަރައްޤީކޮށްުހިންގުންުހަރުދަނާކުރުމަު

ުވިޝަންު 3.1
ޖީލުތަކަށާއިުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުދ މ ހ އްޓ  ނިވިގޮތ އްގައުިުފަންނުވ ރިކަންުކުރިއަރުވައި،ުސަގާފީުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުތަރައްގީކޮށްުމިހާރުގު 

ު .ރައްކާތ ރިކަމާއ ކުުފޯރުކޮށްދިނުން

ުމިޝަންު 3.2
ު.ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކޮށްުފަންނުވ ރިކަންުކުރިއަރުވައި،ުދ މ ހ އްޓ ނިވިުގޮތ އްގައިުތަރައްގީކޮށްުބ ލ ހ އްޓުން

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
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 މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖް 4
 މ ންޑޭޓް 4.1

ުފަންނުވ ރިކަންުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައިުއާލާކޮށްުދ މ ހ އްޓުމުގ ުުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބާއި،ުތާރީޚާއިުސަޤާފުީު • ތަރިކައާއިުއާދަކާތަކާއިުދިވ ހި
ު.ސިޔާސަތުތައްުކަނޑައަޅައިުތަންފީޒުކުރުން

އާލާކޮށުްު • ދިރުވައިު ހިމާޔަތްކޮށްު ފަންނުވ ރިކަންު ދިވ ހިު އާދަކާތަކާއިު ތަރިކައާއިު ސަޤާފީު ތާރީޚާއިު އަދަބާއި،ު ދިވ ހިބަހާއިު
ު.ޓުމާގުޅޭުގޮތުންުހަދަންޖ ހޭުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުހަދައިުހިންގުންދ މ ހ އް

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުމާނަވީުތަރިކައާއިުމާއްދީުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައިުދ މ ހ އްޓުމުގ ުސިޔާސަތުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްުކަނޑައަޅައުިު •
ު ހިންގުންު.

ތަރިކައާއި • ސަޤާފީު ތާރީޚާއި،ު އަދަބާއި،ު ބިނާކުރުމުގ ުުދިވ ހިބަހާއިު މީހުންު ދާއިރާތަކުންު ފަދަު ފަންނުވ ރިކަންު އާދަކާދައާއިު ު،
ު .ފުރުސަތުތައްުރާއްޖ އާއިުރާއްޖ އިންުބޭރުންުލިބޭނޭުމަގުތައްުފަހިކޮށްދިނުން

ު.ދިވ ހިބަހާއިުއަދަބާއިުތާރީޚާއިުސަޤާފީުތަރިކައާއިުއާދަކާދަތަކާއިުފަންނުވ ރިކަމާއިުފޮތްތ ރިކަމުގ ުޢިލްމުުފ ތުރުން •
ު.ޢިލްމީުގޮތުންުހޭލުންތ ރިުފޮތްތ ރިުމުޖުތަމަޢ އްުބިނާކުރުން •
ު.ދިވ ހިބަހާއިުއަދަބާއި،ުދިވ ހިުފަންނުވ ރިކަމާއި،ުމުނިފޫހިފިލުވުމުގ ުދާއިރާުތަރައްޤީކުރުން •
ކުންުއުފައްދާުފިކުރުީުދިވ ހިބަހާއި،ުއަދަބާއި،ުތާރީޚާުސަޤާފީުތަރިކައާއި،ުއާދަކާދައައިުފަންނުވ ރިކަންުފަދަުދާއިރާއިންުއ ކިުފަރާތްތަު •

އ ކުލަވައުިު މިންގަނޑުތައްު ތަސްނީފުކުރުމުގ ު ގިންތިކޮށްު ކުރިންު އާންމުކުރުމުގ ު އުފ އްދުންތައްު ފަންނުވ ރިު އުފ އްދުންތަކާއިު
ު.ތަންފީޒުކުރުން

މިންގަނ • ކަނޑައ ޅުމުގ ު އުފ އްދުންތައްު ފަންނުވ ރިު އުފ އްދުންތަކާއިު ފިކުރީު މަނާު އ ތ ރ ކުރުންު އ ކުލަވައުިުރާއްޖ އަށްު ޑުތައްު
ު.ތަންފީޒުކުރާނޭުއޮނިގަނޑ އްުގާއިމުކުރުން

ުތަރައްގީު • ުމަސައްކަތްތ ރިކަން ުއުފ އްދުންތަކާއި ުޢިލްމީ ުފަންނީ ުފަންނުތަކާއި ުއާދަކާދަތަކާއި ުތަރިކައާއި ުތާރީޚާއިުސަޤާފީ ކޮށުްުދިވ ހިބަހާއި
ު.ފަރާތްތަކުންުމާލީުއ ހީއާއިުފަންނީުއ ހީުހޯދުންކުރިއ ރުވުމުގައިުރާއްޖ އާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގ ުު

މަސައްކަތްތަކާުގުޅުންހުރި،ުރާއްޖ އާއި،ުރާއްޖޭންުބޭރުގ ުފަރާތްތަކާުގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުކަންތައްތައްުކުރުންު • ު .މިނިސްޓްރީގު 
ފަު • ރާއްޖޭގ ު ޖަލްސާތަކުގައިު އ އްވުންތަކާއި،ު ބައްދަލުވުންތަކާއި،ު އޮންނަު ބޭރުގައިު އިސްވ ރިނުްުރާއްޖ އިންު ދައުލަތުގ ު ރާތުންު

ުތަޤުރީރުތައް،ުދިވ ހިބަހުންުތަރުޖަމާކޮށް ުމަޞްލަޙަތާގުޅޭ ޢާންމު ތ ރ އިންުދިވ ހީންގު  ،ުުދިވ ހިބަހުންުނޫންުބަހަކުންުދޭުތަޤުރީރުތަކުގު 
ު  .ލުކުރުންދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުނުވަތަުޤައުމީުކުތުބާޚާނާގައިުރައްކާކުރުމަށްޓަކައިުއ ތަނަކާުޙަވާު

ލިޔ ުު • ދުވަހަށްު ދުވަހުންު ކަންތައްތައްު ލިޔ ބަލަހައްޓަންޖ ހޭު ތާރީޚަށްޓަކައިު ތ ރ އިންު ކަންތައްތަކުގު  ހިނގަމުންދާު ރާއްޖޭގައިު
ު.ބ ލ ހ އްޓުން

މަސައްކަތްތަކާުގުޅިގ ންުޤާނޫނީުގޮތުންުހިންގަންޖ ހޭުކަންތައްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންު. • ުމިނިސްޓްރީގު 
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 އިދާރީުއޮނިަގނޑުު 4.2
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 މިނިސްޓްރީގ ުސ ކްޝަންތަކާިއުޔުނިޓްތަކުގ ުމަސައްކަތްު 4.3
 ކޯޕަރޭޓްުޑިޕާޓްމަންޓ3.3.1ުް 4.3.1

އަދާކުރުމަށްޓަކައިުުު މަސްއޫލިއްޔަތުތައްު ކަނޑައ ޅިފައިވާު މ ންޑޭޓްގައިު އޮފީހުގ ު މަސައްކަތަކީު މައިގަނޑުު ޑިާޕޓްމަންޓްގ ު ކޯަޕރޭޓްު
ދާއިރާއަށްު ކަންކަމާއި،ުަޕބްލިކްރިލޭޝަންގ ުރޮނގުންު ުުމަސައްކަތްތައްުރާވައިުހިންގުމާއިުމާލީުކަންކަމާއި،ުއިދާރީުކަންކަމާއި،ުޤާނޫނީު

ުވާުއ ހީތ ރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުމ ވ .ުުބޭނުން
ުމިުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުބަހާލ ވިފައިވަނީުއަންނަނިވިުގޮތަށ ވ ު.

 އައި.ޓީ.ސީގ ުމަސައްކަތްު 4.3.2
ވަސީލަތްތަކާއުިު ޒަމާނީު ބޭނުންވާު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިު މަސައްކަތްތައްު މިނިސްޓްރީގު  މަސައްކަތަކީު އައި.ޓީ.ސީގ ު މިނިސްޓްރީގު 

އުފައްދައިުުުުުސޮފްޓްވ އަރތައް ވ ބްސައިޓްު ހޯދައިުސިސްޓަމްތައްުޤާއިމްކޮށްުބަލަހައްޓައިުމުވައްޒަފުންުއަހުލުވ ރިކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގު 
ހުށަހ ޅުންތައުްުުުު،ހަރުދަނާކޮށްުުު،ތަރައްޤީކޮށް އ ހ ނިހ ންު އާއިު ޝަކުވާު ހޯދުމާއިު މަޢުލޫމާތުު ކަންކަމުގައިު ހުރިު ގުޅުންު ރައްޔިތުންނާު

ުސަރވިސްުނިޒާމ އްުތަޢާރަފްކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމ ވ ު.-ހުގ ުވ ބްސައިޓްުމ ދުވ ރިކޮށްުއީބަލައިގަތުމަށްުއޮފީ

ުޕަްބލިކްުރިލޭޝަންސްގ ުމަސައްކަތް 4.3.3
ަޕބްލިކްުރިލޭޝަންސްގ ުމަސައްކަތަކީ،ުރައްޔިތުންނާުގާތުންުޚިދުމަތްުދިނުމުގައި،ުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގ ުތަސައްވުރުުު

ކައިދިނުމާއި،ުމިުދާއިރާއިންުއިންތިޒާމުކުރާުޕްރޮގްރާމްތަކާއިުހިންގާުހަރަކާތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމީޑިއާއަށްުފޮނުވަންޖ ހުޭުރަނގަޅުގޮތުގައިުދައް
ހުރިހައިުކަމަކަށްުމީޑިއާގ ުުުުު،އާންމުކުރުމާއިުުު،މައުލޫމާތުުހިއްސާކޮށް މީޑިއާުއާއ ކުުރަނގަޅުުގުޅުމ އްުގާއިމްކޮށްުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގު 

ދާއިރާގ ުމީސުްުުު،މާއިުއ އްބާރުލުންުހޯދަންުމަސައްކަތްކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގ ުވ ބްސައިޓަށްުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމާއ ހީތ ރިކަ
ުމީޑިއާގ ުހުރިހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުމ ވ .ުު

ުޤާނޫނީުމަސައްކަތް 4.3.4
ުު މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނީު ކުރާު އިންު ގާނޫނުތައުްުމިނިސްޓްރީު ބޭނުންވާު އިދާރާތަކަށްު ހިނގަމުންދާު ދަށުންު މިނިސްޓްރީގު  މިނިސްޓްރީއާއިު

ުު،ދާއިރާއާުގުޅުންހުރިުގާނޫނުތަކަށްުގ ންނަންުފ ންނަުުއިސްލާހުތައްުގ ނައުމަށްުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމާއިުުު،ތައްޔާރުކުރުމާއި
ތައްޔާރުކޮށްުމުރާޖަޢާކޮށުްުޤާނޫނީުލަފާުދިނުމާއިުދާއިރާއާުގުޅުންހުރިުގާނޫނުތަު ކާުގުޅޭގޮތުންުތައްޔާރުކުރަންޖ ހޭުގަވައިދާއިުއުސޫލުތައްު

ބުގ ުުވިލަރ ސްކޮށްުހަރުދަނާކޮށްުތަންފީޒުކުރާުމިންވަރުުބ ލ ހ އްޓުމ ވ .ުއަދިުމީގ ުއިތުރުންުދާއިރާގ ުމަސައްކަތާގުޅޭުގޮތުންުބަންޑާރަނާއި
ުރުމ ވ ު.އޮފީހާުގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްުކު

ުހިއުމަންުރިސޯސްުސ ކްޝަންު 4.3.5
މިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާއަށްުބޭނުންވާުމުވައްޒަފުންުހޯދުމާއިުމުވައްޒަފުންގ ުރިކޯޑުތައުްުުުު،މިުސ ކްޝަންގ ުމަސައްކަތްތަކަކީ

މިކަންކަމުާުުު،އިުމުސާރައާއިުއިނާޔަތްތަކާއިބ ލ ހ އްޓުމާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުތައްުކަނޑައ ޅުމާއިުތަމްރީނުތައްުހޯދައިދިނުމާ
ުގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުުއ ންމ ހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުމ ވ ު.

ކަންކަމުގައުިު އ ންމ ހައިު ބ ހޭު މުވައްޒަފުންނާު ގޮތުގ މަތިންު އ އްގޮތްވާު ގަވާއިދާު ޤާނޫނާއިު ޤާނޫނާއިުސިވިލްުސާރވިސްގ ު ވަޒީފާއާބ ހޭު
ުތައްޔާރުކުރުމާއިުުތައްޔާރުކުރަންޖ ހޭ ު)އ ޗް.އާރް.އ މް.ޑީ(ުުުުު،އުޞޫލުތައް ުކޮމިޓީ ުމ ނޭޖްމަންޓް ުއ ންޑް ުޑިވ ލޮޕްމަންޓް ުރިސޯސް ުހިއުމަން ދާއިރާގ 

މިނިސްޓްރީުއާއިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގ ުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުމުރާޖަޢާކޮށްުދާއިރާއަށްުބޭނުންވުާުުުު،ގ ުއިދާރީުމަސައްކަތްތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއި
ުފަންނީުމަގާމުތައްުހިމ ނޭގޮތަށްުއޮނިގަނޑުުއ ކުލަވާލާުފާސްކުރުމަށްުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމ ވ ު.

ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސ ކްޝަން 4.3.6
މަސައްކަތްތައްުބަހާލާފައި ވަނީުދ ުޔުނިޓ އްގ ުމައްޗަށ ވ .ުއ އީުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓާއިުްޕރޮކިއުރުމަންޓްުޔުނިޓ ވ .ުުމިުސ ކްޝަނުގު 

ގޮތުންުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމާއިުއޮފީހަށްުބޭނުންވާުތަކ އްޗާއުިު އޮފީހުގ ުއިދާރީު މަސައްކަތަކީު މައިގަނޑުު މިުސ ކްޝަންގު 
 ޚިދުމަތްުހޯދައިދިނުމ ވ .ުު

ުޝަންުޔުނިޓްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭ 4.3.6.1
ުު،ވިލަރ ސްކުރުމާއިުުު،ތައްޔާރުކޮށްުއ ކުލަވާލައި މިުޔުނިޓުގ ުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީ،ުުދާއިރާގ ު"ުސްޓްރ ޓ ޖިކްުއ ކްޝަންުްޕލޭން"ުު

ބ ލ ހ އްޓުމާއި ރ ކޯޑްސްު ލިޔ ކިޔުންތަކުގ ު ކުރުމާއިުުު،މިނިސްޓްރީގ ު ހަވާލުު މޮނިޓަރުުު،ކަމާބ ހޭުސ ކްޝަންތަކާު ުު،ކުރުމާއިލިޔ ކިޔުންތައްު
ބ ލ ހ އްޓުމާއި ހަރުމުދާު އޮފީހުގު  ުއިންވ ންޓްރީއާއިު ކުރުމާއި، ު ތައްޔާރުު ރިޯޕޓުު އަހަރީު ތާވަލުްުުުު،ޔައުމިއްޔާއާއިު މަސައްކަތުގ ު އަހަރީު

އ ންމ ހައިުމަ ސައްކަތްތައުްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގ ުދަތުރުތަކުގ ުއ ންމ ހައިުއިންތިޒާމުތައްުހަމަޖ އްސުމާއިުމިނިސްޓަރސްުބިޔުރޯގު 
ުރާވައިހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުމ ވ .ުު
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ުްޕރޮކިއުރުމަންޓްުޔުނިޓްުު 4.3.6.2
ގަވާއިދުާު ޤާނޫނާއިު މާލިއްޔަތުގ ު ދައުލަތުގ ު ތަކ ތިު ޚިދުމަތާއިު ބޭނުންވާު މިނިސްޓްރީއަށްު ު މަސައްކަތްތަކަކީ،ު މައިގަނޑުު ޔުނިޓުގ ު މިު

މަތިންުހޯދުމާއި،ުއިދާރާތަކުންުފޮނުވުާު ްޕރޮކިއުރުމަންޓްގ ުުއ އްގޮތްވާުގޮތުގު  ްޕރޮކިއުމަންޓާުގުޅޭުލިޔުންތައްުރިވިއުކުރުމާއި،ުމިނިސްޓްރީގު 
ުު އޮފީހުންުދ އްވާުލަފަޔާއިުއިރުޝާދުތަކާއިުއ އްގޮތަށްުހަމަޖައްސައިުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުދާއިރާގ  ބިޑުްުމަސައްކަތްތަކަށްުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްގު 

އ ންމ ހައިުއިދާރީުމަސައްކަތްތައްުއިންތި މިނިސްޓްރީގ ުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގ ން،ުރަސްމީުބޭނުންތަކުގައުިު،ުޒާމްކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމާއިކޮމިޓީގު 
ުރާއްޖޭއާުރާއްޖޭންުބޭރަށްުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހައިުދަތުރުފަތުރުގ ުއިންތިޒާމުތައްުހަމަޖ އްސުމ ވ .

ުަބޖ ޓްުއ ންޑްުފައިނޭންސްުސ ކްޝަން 4.3.7
މައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީުމި ުު،ނިސްޓްރީުބަޖ ޓްުއަދިުކޮންސޮލިޑޭޓަޑްުބަޖ ޓްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުބަޖ ޓުުތަންފީޒުކުރުމާއިމިުސ ކްޝަނުގު 

ކުރުމާއި ޚަރަދުތައްު ކުރަންޖ ހޭު ފަރާތުންު ޚަރަދުތަކާުުު،އޮފީހުގު  ކުރ ވޭު އާމްދަނީއާއިު ލިބޭު އޮފީހަށްު ބަލައިގަތުމާއިު ގުޅިގ ނުްު ފައިސާު
ުބަޖ ޓްުބޭނުންކުރަމުންދޭތޯުބ ލުމާއިތައްޔާރުކުރަންޖ ހޭުރިޯޕޓްތައްުތައްޔާރުކުރުމާ މާލީުކަންކަމާުގުޅޭުއިރުޝާދުުުުުު،އިުއ ންމ ުފައިދާުހުރިގޮތަށް
ކުރަންޖ ހުޭުުުު،ދާއިރާގ ުބަޖ ޓާއިުޓްރަސްޓްުފަންޑުތަކާއިުމިކަންކަމާުގުޅިގ ންުމާލީުވުޒާރާއާއ ކުުުު،ދިނުމާއި،ުމާލީުބަޔާންުތައްޔާރުކުރުމާއި

ހުއްދުަުއަދި،ުު  ު.އ ންމ ހައިުމުޢާމަލާތްތައްުކުރުމ ވ  ސ ްޕުސިސްޓަމްުއަދިުބަނޑޭރިުޯޕޓަލްުގ ުރިކުއ ސްޓްތައްުމާލީުޒިންމާދާރުވ ރިޔާގު 
ުހޯދައިުކަމާއިގުޅޭުއިދާރާތަކަށްުފޮނުވުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުމ ވ ު.

ު

 އަހަރުުތ ރޭަގއިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމައިަގނޑުުމަސައްކަތްތައްު 4.4
ބިލުުުު އިޞްލާޙުުގ ނައުމުގ  ވަނ2ުުަ)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުބަހަށްުއިސްކަންދިނުމުގ ުޤާނޫނު(ުއަށ9ު/2011ުުުްނަންބަރުު ޤާނޫނު •

އޮފީހަށްުފޮނުވުން.  އ ޓަރނީުޖ ނ ރަލްގު 
މަސައްކަތްުކުރިއަށްުގ ންދިއުނުް. •  ފަންނުވ ރިންގ ުބިލުގ ުދ ލިކޮީޕގު 
އޮފީހަށްުފޮނުއްވާފައިވާުކްލ ސިފިކޭޝަންުބި • 2021ުުލާުގުޅޭުގޮތުންުއ ޓަރނީުޖ ނ ރަލްގ ުއޮފީހާއ ކުުއ ޓަރނީުޖ ނ ރަލްގު 

 ވަނަުދުވަހުުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުންު.06ުުސ ްޕޓ ންބަރުު
އިދާރާތަކުންުއ ކިުފަރާތްތަކާއިުދ މ ދުުވ ވުނުު •  ފަހުމުނާމާއަކަށްުޤާނޫނީުލަފާުދިނުންު.25ުމިނިސްޓްރީގު 
 ވަނަުއަހަރުުވަނީުމިނިސްޓްރީގ ުވ ބްސައިޓްުއަްޕޑޭޓްުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުން.2021ުުުު •
އޮނިގަނޑުުރިވިއުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުމާއިުމުވައްޒަފުންގ ުވަޒީފާުބަޔާންތައްުއަދާހަމަުކުރުން.ުު •  އިދާރާތަކުގު 
 ޔާރުކުރުންު.ވަނަުއަހަރުގ ުކޮންސޮލިޑޭޓ ޑްުމާލީުބަޔާންުއަދިުރިޯޕޓްުތައ2020ުުް •
ވަނަުއަހަރުގ ުކޮންސޮލިޑޭޓ ޑްުމާލީުބަޔާނުގައިުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީހުގ ުްޕރިލިމިނަރީުވ ރިފިކޭޝަންުއިނ2020ުުުްު •

 ފާހަގަކުރ ވުނުުކަންތައްތައްުއިސްލާޙްކުރުންު.
 ވަނަުއަހަރުގ ުބަޖ ޓްުތަންފީޒްުކުރުންު.2021ުު •
 ޔާރުކުރުންު.ވަނަުއަހަރުގ ުްޕރޮގްރާމްުބޭސްުބަޖ ޓްުތައ2022-2024ުުް •
 ސ ކްޓަރުްޕރޮގްރާމްުބޭސްުބަޖ ޓުގ ުއޮނިގަނޑުުތައްޔާރުކުރުން.ުު •
 ވަނަުއަހަރުގ ުްޕރޮގްރާމްުބޭސްުބަޖ ޓުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއިންުފާހަގަކުރިުކަންތައްުއިސްލާޙްކުރުން.2022ުުުު •
ނިއުުޮޕލިސީުއިނިޝިއޭޓިވްސްު)ުއ 2024-2022ުު • ން.ފީ.އައިު(ުތައްޔާރުކުރުމާއިުވަނަުއަހަރަށްުލަފާކުރާުބަޖ ޓްގު 

 އައިލްސްޯޕޓަލްުމ ދުވ ރިކޮށްުފޮނުވުން.
 ވަނަުއަހަރުގ ުއިންޓާނަލްުއޮޑިޓްުމަސައްކަތްުކުރުންު.2020ުު •
 އްސަުތަމްރީންތަކ އްުބޭއްވުން.ުުޚާްޕރޮގްރާމްުބޭސްުބަޖ ޓާުގުޅިގ ންުއިދާރާތަކަށްު •
އްސަުތަމްރީންުްޕރޮގްރާމްުތަކ އުްުޚާތަކާުގުޅިގ ންުއިދާރާުތަކަށްުުުބޭނުންކުރައްވާުފޯމުްޕރޮކިއުމަންޓްުއަދިުބަޖ ޓްުސ ކްޝަންގ ު •

 ބޭއްވުން.ުު
ވަނަުއަހަރުުތ ރޭގައިުހައްލުކޮށްފައ ވ .2021ުުުުމިނިސްޓްރީގ ުއިމާރާތުގ ުސީލިންގްގައިުކޮތަރުުއުޅ މުންދާތީ،ުމިުމައްސަލަުވަނުީު •

ުރައްކާތ ރިކުރާުމަރުކަޒުގ ުމިއުޒިއަމްުސ ކްޝަންއަށްުއިންޓަނ ޓާއިުފޯނުގ ުުއަދިުމިނިސްޓްރީގ ުދަށުންުހިންގާުސަގާފީުތަރިކަ
މަސައްކަތްވ ސްުކޮށްނިންމުން.ުު  ހިދުމަތްުދިނުމަށްުކޭބަލްުއިންސްޓޯލްކުރުމުގު 

މުހި • ޔުނިޓަށްުބޭނުންވާު ރިސާރޗްު ހޯދާއިުންމިނިސްޓްރީގު  އ ކުު ހުއްދައާު ފިނޭންސްގ ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު ވަނީު ފޮތްތަކ އްު ުުމުު
 ރިސަރޗްުޔުނިޓަށްުހަވާލުކުރުން.ުު

މިނިސްޓްރީގ ުމީޓިންގްުރޫމްގައިުފަންގަސްުޖަހާފައިވާތީުމަރާމާތުކޮށްުކުލަލައިުމިނިސްޓްރީގ ުނަންބޯޑުުހަރުކޮށްުމީޓިންގްުރޫމަށުްު •
 ބޭނުންވާުގޮނޑިތައްުހޯދުންު.
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އިމާރާތްުއ ކިުކުލައިންުދިއްލުގ ުުއ ކިުމުނާސަބަތުތަކާއިުގުޅިގ ންުފާހަގަުކުރ ވޭުދުވަސްތައްުފާހަގަުކުރުމަށްޓަ • ކައިުމިނިސްޓްރީގު 
ުމަސައްކަތްތައްުކުރުން.ުު

 ދުމަތްތައްުހޯދުން.ުުުޚިއިދާރީުގޮތުންުހޯދަންޖ ހޭުތަކ އްޗާއި،ު •
ގޮތުންުދިވ ހިރާއްޖ ުއާއިު • ގޮތުން،ުމިނިސްޓްރީންުވަނީުގުޅުންުހަރުދަނާކޮށްުފުޅާކުރުމުގު  ޙާރިޖީުގުޅުންތައްުވަރުގަދަުކުރުމުގު 

ނަމުގައ2025ުުުިުނ2022ުުުްުންގްލަދޭޝްުއާުދ މ ދުުުބަ ވަނ18ުުުަުމަރޗ2021ުުުްުއަށްު"ކަލްޗަރަލްުއ ކްސްޗޭންޖްުްޕރޮގްރާމް"ުގު 
ދުވަހުުވަނީު"މ މޮރަންޑަމްުއޮފްުއަންޑަސްޓޭންޑިންގ"ުއ އްުގައިުސޮއިުކޮށްފައ ވ .ުއަދިުމިުއ އްބަސްވުމުގ ުދަށުންުދ ުޤައުމުގ ުު

 ންޑަރ"ުއ އްުވަނީުދ ުޤައުމުންުހުށައަޅާފައ ވ ު.ގ ު"ޕްރޮޕޯސްޑްުއ ކްޓިވިޓީުކަލަުފަރާތުންުހިންގޭނ ުހަރަކާތްތަކުު
ފޯމަށްުމައުލޫމާތުުދިނުން.2021ުުުުު •  ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރު،ުމައުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގ ުހައްގުގ ުދަށުންުއ ދިފައިވާުދު 
ތްުކުރުމުގ ުރޮނގުން،ުއިތުރަށްުގުޅުންުބަދަހިުކުރުމަށުްުދ ުޤައުމުގ ުދ މ ދުގައިުސަގާފީ،ުފަންނީުއަދިުއާސާރީުތަކ ތިުހިމާޔަ •

ްޕރޮޓ ކްޝަން،ުު ދަު ފޮރު ު އ މިރޭޓްސްު އަރަބްު ޔުނައިޓ ޑްު އ ންޑްު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ރިްޕބލިކްު ދަު ބިޓްވީންު "އ ގްރީމ ންޓްު
ކަލް،ުއާޓިސްޓިކްުއ ންޑުްުކޮންސަރވޭޝަން،ުރިކަވަރީުއ ންޑްުރ ސްޓިޓިއުޝަންުއޮފްުކަލްޗަރަލް،ުަޕލ އޮންޓޮލޯޖިކަލް،ުއާކިއޮލޮޖިު

ކުރުމަށުްު ސޮއިު ފަހުމުނާމާގައިު ު ޓްރާންސްފަރޑް"ު އިލިސިޓީު އ ކްސްޯޕޓްޑް،ު ރޮބްޑް،ު ސްޓޯލ ން،ު ްޕރޮަޕރޓީ،ު ހިސްޓްރިކަލްު
ުުފުރަތަމަުދ ލިކޮީޕުވަނީުމުރާޖަޢާުކޮށްފައ ވ .ުމިުޖޮއިންޓްުކޮމިޓީގައިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާުުުުއިު،ޖޮއިންޓްުކޮމިޓީއ އްުއ ކުލަވާލަ

 ތަމްސީލްުކުރައްވާފައިވަނީުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫންުއ ވ .ުު
އޮނުްު • އަންޑަސްޓޭންޑިންގު އޮފްު "މ މޮރަންޑަމްު ކުރުމަށްު ހަރުދަނާު ގުޅުންު ސަގާފީު ދ މ ދުު އާއިުސްރީލަންކާއާއިު ދިވ ހިރާއްޖ ު

ުު އޮފްުމޯލްޑިވްސް ދަުގަވަރމ ންޓްުއޮފްުދަުރިަޕބްލިކްު ދަުގަވަރމ ންޓްުއޮފްުދުަުއަރކައިވިންުކޯަޕރޭޝަންުބިޓްވީންު އ ންޑްު
ޑިމޮކްރަޓިކްުސޯޝަލިސްޓްުރިަޕބްލިކްުއޮފްުސްރީލަންކާ"ުގައިުސޮއިުކުރުމުގ ުމަރުހަލާުކުރިއަށްުގ ންދިއުމަށްުއ ުފަރާތުނުްު

އްުވަނުީުހުށަހަޅުއްވާފައިވާުއ އްބަސްވުމަށްުމިނިސްޓްރީގ ުފަރާތުންުގ ންނަންުބޭނުންވާުބަދަލުތައްުހިމަނާުމިނިސްޓްރިގ ުޚިޔާލުތަ
 އޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީހާުޙިއްސާކޮށްފައ ވ .ުު

 

 މުވަްއޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރީު 4.5
 

 ވަޒީފާުދ އްވިުމުވައްޒަފުންު

ުމަޤާމްުުވަޒީފާުދ އްވިުތާރީޚްުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު#

ްޕރޮކިއުމަންޓCSC/2021/00029 18.01.2021ުުްު(3)ުްޕރޮކިއުމަންޓްުުޙުސައިންުނިހާދ1ުުު
ުއޮފިސަރ

އައިޝ2ުުާ
ުއަޝްރަފްު

ުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންސުްު
(1)CSC/2021/00102 

ަޕބްލިކ24.01.2021ުުްު
ރިލޭޝަންސުްު

ުއޮފިސަރ
3ު
ު

ރިސޯސCSC/2021/00154 15.02.2021ުުްު(3)ުހިއުމަންުރިސޯސްުނަޝާޔާުވަހީދުު ހިއުމަންު
ުއޮފިސަރ

ްޕރޮކިއުމަންޓCSC/2021/00279 17.02.2021ުުްު(1)ުްޕރޮކިއުމަންޓްުުޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދ4ުު
ުއޮފިސަރ

އ ސިސްޓަންޓCSC/2021/00339 16.03.2021ުުްު(3)ުްޕރޮކިއުމަންޓްުުޙުސައިންުސިމާނ5ުް
ުޑިރ ކްޓުަރ

ސާޖިދ6ުުާު
ުމުޙައްމަދު

ުޑިރ ކްޓުަރCSC/2021/00684 18.04.2021ު(1)ުބަޖ ޓްުއ ންޑްުފައިނޭންސްު

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ު
ު
ު
 
 
ު
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 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރ އްވިުމުވައްޒަފުންު

ުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު
އިންވަކުިު ވަޒީފާު
ުކުރ އްވިުތާރީޚްު

ުމުވައްޒަފުު
ކުރ އްވުިު ވަކިު

ުސަބަބުު
އ ންޑްުުޑިރ ކްޓުަރ ބަޖ ޓްު

ުފައިނޭންސްު
(2)CSC/2021/00527 28.04.2021ުުާުސާޖިދ

 މުޙައްމަދު
ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

އ ސިސްޓަންޓުްު
ުޑިރ ކްޓުަރ

ޙުސައިނCSC/2021/01204 12.09.2021ުުް(3)ުްޕރޮކިއުމަންޓްު
 ސިމާން

އޮފީހަކަށުްު އ ހ ންު
ުބަދަލުވުންު

ކޮމްޕިއުޓަރުު
ުޓ ކްނީޝަންު

ުއައިޓީުޔުނިޓްު
 

(2)CSC/2021/00949 23.09.2021ުުުުއ ދިވަޑައިގަތުންު ޙަސަންުމުޢާޛ

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު ޙުސައިންުމުއާނCSC/2021/00969 29.09.2021ުް(2)ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު

ްޕރޮކިއުމަންޓުްު
ުއޮފިސަރ

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު ޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދCSC/2021/01116 31.10.2021ުު(2)ުްޕރޮކިއުމަންޓްު

ްޕރޮކިއުމަންޓުްު
ުއޮފިސަރ

ުއ ދިވަޑައިގަތުންުުޙުސައިންުނިހާދުު CSC/2021/01215 17.11.2021(2)ުްޕރޮކިއުމަންޓްު

އ ކައުންޓްސުްު
ުއޮފިސަރ

އ ންޑްު ބަޖ ޓްު
ުފައިނޭންސްު

(2)CSC/2021/01264ު30.11.2021ުުުުއ ދިވަޑައިގަތުންުުއިފާޤަތުުއަޙްމަދ

 
ު
ު
ު
ު

  އ އްބަސްވުންތަކާއިު/ުފަހުމުނާމާ 4.6
 ޝްުދ މ ދުުސޮއިުކުރ ވުނުު"ކަލްޗަރަލްުއ ކްސްޗޭންޖްުޕްރޮގްރާމުް"ދޭބަންގްލަދިވ ހިރާއްޖ ުއާއިު 4.6.1

އަށ2025ުުުްުނ2022ުުުްުދ ުޤައުމުގ ުދ މ ދުގައިުސަގާފީުގުޅުންުހަރުދަނާކޮށްުފުޅާކުރުމުގ ުގޮތުންުދިވ ހިރާއްޖ ުއާއިުބަންގްލަޑޭޝްުދ މ ދުުު
ވަނަުދުވަހުުވަނީު"މ މޮރަންޑަމްުއޮފްުއަންޑަސްޓޭންޑިންގ"ުއ އ18ުުުްުުުމަރޗ2021ުުް"ކަލްޗަރަލްުއ ކްސްޗޭންޖްުްޕރޮގްރާމް"ުގ ުނަމުގައުިު

"ްޕރޮޕޯސްޑްުއ ކްޓިވިޓީުކަލަ ހަރަކާތްތަކުގު  ފަރާތުންުހިންގޭނު  ދަށުންުދ ުޤައުމުގު  ންޑަރ"ުުގައިުސޮއިުކޮށްފައ ވ .ުއަދިުމިުއ އްބަސްވުމުގު 
 އ އްުވަނީުދ ުޤައުމުންުހުށައަޅާފައ ވ .ު

ުމުއްދަތުު އ އްބަސްވުމުގައުިު
ސޮއިކުރ ވުނުުު

ުތާރީޚްު

އ އްބަސްވުމުގ ުު
 ޖުމްލަުއަގުު

ުފަރާތްު ުކުރާ ުމަސައްކަތް އ އްބަސްވުނުްު
 ނަމްބަރުު

ުތަފްސީލްު # 

މަރޗ2021ުުުްު އަހަރ3ުުުު
18 

- - -ު ސަގާފުީު ދ މ ދުގައިު ޤައުމުގު  ދ ު
ފުޅާކުރުމުގ ުު ހަރުދަނާކޮށްު ގުޅުންު
އާއިު ދިވ ހިރާއްޖ ު ގޮތުންު

ދ މ ދުުުުސޮއުިުުުއާުުޝްދޭުބަންގްލަު
ކުރ ވުނުު"ކަލްޗަރަލްުއ ކްސްޗޭންޖުްު

 ްޕރޮގްރާމްު"

1ު

ު
ު
ު
 
ު
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ުތަކ ތިުއަދިުހިދުމަތައްުހޯދިފައިވާުއ އްަބސްވުންތަކުގ ުތަފްސީލުު 4.6.2
ުމަސައްކަތްުކުރާުފަރާތްު އ އްބަސްވުމުގ ުޖުމްލަުއަގުު ުތަފްސީލްު އ އްބަސްވުންުނަމްބަރުު # 

-473(AGR) އ ޖައިލްުޑާޓަރުލިންކްުުު 207285.12
AP/PRIV/2021/3ު

1ު ޖީުސޫޓް

އިންވ ސްޓްމަންޓުްު 88404.00 ލ ރޯު
 ްޕރައިވ ޓްުލިމިޓ ޑްު

(AGR)473-
AP/PRIV/2021/16 

މިނިސްޓްރުީު
ު ވަނ2ުަުއިމާރާތުގ ު

ފޮޅުާު ފަންގިފިލާު
 ސާފުކުރުންު

2ު

މޯލްޑިވްސުްު 381600.00 ވޯކްސްު ގުޑްު
 ްޕރައިވ ޓްުލިމިޓ ޑްު

(AGR)473-
AP/PRIV/2021/17ު

މިނިސްޓްރީުއިމާރާތުްު
ސ ކިއުރިޓުީު
 ބ ލ ހ އްޓުންު

3ު

އ ލް.އ މް.އޭު 79060.00
ްޕރައިވ ޓުްު އިންވ ސްމަންޓްު

 ލިމިޓ ޑްު

(AGR)473-AP/473/2021/1ު މިނިސްޓްރީގ ުު
ރޫމަށުްު މީޓިންގު

ގޮނޑ20ުުުިުބޭނުންވުާު
 )މީޑިއަމްުބ ކްު(

4ު

ު

 ދަތުރުތައްުރާއްޖޭގ ުއ ކިުއަތޮޅުތަކަށްުކުރިު 4.7
ުފަރާތުނ2021ުުުްު ުމިނިސްޓްރީގ  ނިޔަލަށް ުޑިސ މްބަރުގު  ުއަހަރު ުމިނިސްޓްރީގ 01ުުުުވަނަ ުމިުދަތުރުފުޅަކީ ުކުރައްވާފައިވ އ ވ . ުދަތުރު ރަސްމީ

ފައިވައިވާުގޮތުގ ުުބަޖ ޓުންުޚަރަދުުކުރ ވިގ ންުކުރ ވިފައިވާުދަތުރ އްކަންުފާހަގަކޮށްލަމ ވ .ުތިރީގައިުމިވަނީުޙަވާލާދ ވުނުުރަސްމީުދަތުރުުކޮށް
 ޚުލާސާުތާވަލ ކ ވ ު.

ުމަޤުޞަދުުުތާރީޚުުުތަންުުމަޤާމްުުދަތުރުފުޅުކުރ އްވިުބޭފުޅުންުު#
މިނިސްޓަރގ ުުުޖަމީލްهللاުއަޙްމަދ1ުު

ުނައިބު
ގދ.ުު
ުތިނަދޫު

09ު ސ ްޕޓ ންބަރުުު
2021ު

މީހުނުްު ފަހަރަށްު ދ ވަނަު ތިނަދޫގައިު ގދ.ު
ުު އަހަރުުފުރުމ55ުުުާުއާބާދުވ ުދިރިއުޅ މުންދާތާ

ގުޅޭުގޮތުންުބާއްވާުޚާއްޞަުރަސްމިއްޔާތުގައުިު
ުމިުމިނިސްޓްރީުތަމްސީލުކުރުން.ުުު

 

 ބައްދަލުވުންތައްު 4.8
 އ ގްޒ ކ ޓިވްުކޮމިޓީގ ުަބއްދަލުވުންު 4.8.1

ހިމަނައިގ ންު، ބޭފުޅުންު ސިޔާސީު މިނިސްޓްރީގު  ހ ރިޓޭޖްގައިު އ ންޑްު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު ގައ2019ުުުިުމިނިސްޓްރީު އަހަރުު ވަނަު
ުު ނިޔަލަށްުޖުމްލ31ުުަންުޑިސ ންބަރ1ުުުުުޖ ނުއަރ2021ުުުުީއ ގްޒ ކ ޓިވްުކޮމިޓީުއ ކުލަވާލައިުބައްދަލުވުންުބާއްވަންުފ ށުނ ވ .ުއަދި 5ުުގު 

ރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނ ވ .ުުބައްދަލުވުންުބޭއް  ވުނ ވ .ުމިުކޮމިޓީގު 
ުގ ުނިޔަލަށްުއ ގްޒ ކ ޓިވްުކޮމިޓީުމ ންބަރުނ31ުްންުޑިސ ންބަރ1ުުުޖ ނުއަރ2021ުުީ
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު މިނިސްޓަުރު ޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް
ނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު ުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުޖަމީލްهللاުއަޙްމަދ6ުު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ7ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޑިރ ކްޓަރ،ުކޮމިއުނިކޭޝަންުުއިސްމާޢީލްުނާޢިލްުނަޝީދ8ުުު
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ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖަުރުއަޙްމަދުުޙާޝިމ9ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސީނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރުމަނިކްުޙުސައިންުއަލ10ުުި
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސީނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރ މުޙައްމަދުުނާޒިމ11ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސީނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރުމުނާޒްهللاުއަބްދ12ުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުސީނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރުމުއާޒްهللاުއަބްދ13ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސީނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރުޢަލީުފަޞީލ14ުުްު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓުުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ15ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓުުުއަޙްމަދުުޢަލ16ުުާު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖަުރުޝަމްޢޫންުޖަލީލ17ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުހައުލަތުުމާހިރ18ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުއަހްމަދުުރިޝްވާނ19ުުް
ުއާޓްސްނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ20ުް

 

 ަބއްދަލުވުންުުހ ޑްުއޮފްުޑިޕަރޓްމަންޓްސްގ  4.8.2
ުު ުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގައި އިސްވ ރިންުހިމަނައިގ ން 2021ުުުުއިދާރާތަކުގު  ުުއ ޗް.އޯ.ޑީުވަނަުއަހަރުުގައި
ބައްދަލުވުނ6ުުުްުގ ުނިޔަލަށްުޖުމްލ31ުުަންުޑިސ ންބަރ1ުުުުުޖ ނުއަރ2021ުުުުީކޮމިޓީުއ ކުލަވާލައިުބައްދަލުވުންުބާއްވަންުފ ށުނ ވ .ުއަދިުު

 ބޭއްވުނ ވ .ުމިުކޮމިޓީގ ުރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނ ވ .ުު
ުމ ންބަރުންުުއ ޗް.އޯ.ޑީުގ ގ ުނިޔަލަށ31ުްންުޑިސ ންބަރ1ުުުޖ ނުއަރ2021ުުީ
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު މިނިސްޓަުރު ޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް
ނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ6ުުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރ7ުުު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުރައީސްުބްދުއްރަޙީމްުރަފްުއައަޝ8ުް
ުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ9ުުާ
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުނަސީމާުއަހުމަދ10ުުު
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމަހާސިންުއަހުމަދުުދީދ11ުުީ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރ ކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ12ުުާ
ުއަރުޝީފުުޤައުމީުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދ13ުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަނުްުުއ ސިސްޓަންޓްުުޑިރ ކްޓަުރުމަހުދީުއަޙުމަދ14ުުުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުުއ ސިސްޓަންޓްުުޑިރ ކްޓަުރުهللاޢައިޝަތުުއަބްދ15ުު

 

 ސީނިއަރުމ ނޭޖްމަންޓްުުޓީމުުަބއްދަލުވުންު 4.8.3
އިސްވ ރިންުހިމަނައިގ ން،ު ސިޔާސީުބޭފުޅުންނާއިުއިދާރާތަކުގު  މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގު 

ުކޮމިޓީުއ ކުލަވާލާފައ ވ .ުއަދ2019ުުުިުޖަނަވަރ02ުުުީު ު)އ ސް.އ މް.ޓީ( ންުޑިސ ންބަރ1ުުުުުޖ ނުއަރ2021ުުުީުގައިުސީނިއަރުމ ނޭޖުމަންޓުުޓީމު
 ބައްދަލުވުންުބޭއްވުނ ވ .ުމިުކޮމިޓީގ ުރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫނ ވ .2ުުުލަށްުޖުމްލަުގ ުނިޔ31ުަ

ުގ ުނިޔަލަށްުސީނިއަރުމ ނޭޖްމަންޓްުޓީމުގ ުމ ންބަރުނ31ުްންުޑިސ ންބަރ1ުުުޖ ނުއަރ2021ުުީ
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ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަުރުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުތާރިޤ2ުުް
ނާއިބުުުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ3ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުވަލީދާުވަލީދ4ުުު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުއަޙްމަދުުމުހުސިނ5ުުް ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ނާއިބުުުޖަމީލްهللاުއަޙްމަދ6ުު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމިނިސްޓަރުގު 
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޕާމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ7ުުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރ8ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޑިރ ކްޓަރ،ުކޮމިއުނިކޭޝަންުުއިސްމާޢީލްުނާޢިލްުނަޝީދ9ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސިނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރުޙުސައިންުއަލިުމަނިކ10ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސިނިއަރުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓުަރ މުޙައްމަދުުނާޒިމ11ުް
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަނުްުުއ ސިސްޓަންޓްުުޑިރ ކްޓަުރުމުނާޒްهللاުއަބްދ12ުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓުުުމުޙައްމަދުުނާޖިޙ13ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓުުުއަޙްމަދުުޢަލ14ުުާު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖަުރކަލްޗަރަލުްުުޝަމްޢޫންުޖަލީލ15ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖަުރުއަޙްމަދުުޙާޝިމ16ުުް
ުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމާހިރުުހައުލަތ17ުުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ18ުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޕާސަނަލްުއ ސިސްޓަންޓްުުޢަލީުފަޞީލ19ުުްު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުރައީސްުއަޝަރަފްުއަލ20ުުީ
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުޢަބްދުލްޤާދިރުުރާފިއ21ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ22ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޙައްވާުނަޒްލ23ުުާ
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުނަސީމާުއަހުމަދ24ުުު
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމަހާސިންުއަހުމަދުުދީދ25ުުީ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރ ކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ26ުުާ
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދ28ުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަނުްުުއ ސިސްޓަންޓްުުޑިރ ކްޓަުރުމަހުދީުއަޙުމަދ29ުުުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުުއ ސިސްޓަންޓްުުޑިރ ކްޓަުރުهللاޢައިޝަތުުއަބްދ30ުު

ު

 
 މިނިސްޓްރީތަކާއި،ުކައުންސިލްތަކާއިުޖަމުޢިއްޔާުތަކާއިުއަދިުއ ހ ނިހ ންުފަރާތްތަކާއ ކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުންު 4.8.4
ވަނުީުވަނަުއަހަރުުވަނ2021ުުުީ އ ކިއ ކިުކައުންސިލްތަކާއިުޖަމްޢިއްޔާތަކާުއ ކުުބައްދަލުވުންތަކ އްުބޭއްވިފައ ވ .ުއަންނަނިވިުތާވަލުގައިުއު 

ުމިގޮތުންުބޭއްވިުބައްދަލުވުންތަކުގައި،ުބައްދަލުކުރ ވުނުުފަރާތްތަކުގ ުތަފުސީލ ވ ު.

ުބައްދަލުކުރ ވުނުުފަރާތްުުތާރީޚްުު#
ުމައުސޫމްުهللاުޓުއަރިޒަމްުމިނިސްޓަރުއަބްދ2021ުުފ ބްރުއަރ1ު10ުުީ
ުޔޫއ ންޑީީޕުރ ްޕރ ޒ ންޓޭޓިވ2021ުުްފ ބްރުއަރ2ު28ުުީ
ުކޮންޓްރޯލަރުޖ ނ ރަލްުއޮފްުއިމިގްރޭޝަނ2021ުުްމާރިޗ3ު4ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހަޔަރުއ ޑިއުކޭޝަނ2021ުްމާރިޗ4ު21ުުު
ުސ ންޓަުރނޭޝަނަލްުކައުންޓަރުޓ ރަރިޒަމ2021ުުްމާރިޗ5ު30ުުު
 މާލޭުސިޓީުކައުންސިލ2021ުުްުމ އ6ު26ުުި
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 ހއުއުތީމުުކައުންސިލ2021ުުްޖޫނ7ު10ުުް
 ގދުތިނަދޫުކައުންސިލ2021ުުްުޖޫނ8ު10ުުް
ުއައްޑޫުސިޓީުކައުންސިލ2021ުުްޖޫނ9ު17ުުް
ުގދުވާދޫުކައުންސިލ2021ުުްޖޫނ10ު22ުުް
ުމިލަދުންމަޑުލުުދ ކުނުބުރިުލަންދ2021ުުޫއޮގަސްޓ11ު26ުުް
ުމިލަދުންމަޑުލުުދ ކުނުބުރިުކުޑަފަރީުކައުންސިލ2021ުުްއޮގަސްޓ12ު26ުުް
 ހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކޮނޑޭުކައުންސިލ2021ުުްސ ްޕޓ މްބަރ08ުު 13
ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫުކައުންސިލ2021ުްސ ްޕޓ މްބަރ14ުު 14
ުނ އްލައިދޫުތިލަދުންމަތީުދ ކުނުބުރ2021ުުިސ ްޕޓ މްބަރ15ު15ުު
ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުތަކަންދޫުކައުންސިލ2021ުްސ ްޕޓ މްބަރ16ު14ުު
ުތިލަދުންމަތީުދ ކުނުބުރިުނ އްލައިދ2021ުުޫސ ްޕޓ މްބަރ17ު15ުު
ުމުލަކުުއަތޮޅުުމަޑުއްވަރ2021ުުިސ ްޕޓ މްބަރ18ު15ުު
ުމާޅޮސްމަޑުލުުދ ކުނުބުރީުތުޅާދޫުކައުންސިލ2021ުުްުސ ްޕޓ މްބަރ19ު16ުު
ުތިލަދުންމަތީުދ ކުނުބުރީުކުމުންދޫުކައުންސިލ2021ުުްުސ ްޕޓ މްބަރ20ު27ުު
ުލ.ުގަމުުކައުންސިލްު)އަދިުއ މް.ީޕު(2021ުއޮކްޓޫބަރ21ު13ުުު
ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީުއިހަވަންދޫުކައުންސިލ2021ުުްއޮކްޓޯބަރ22ު14ުު
ުމުލަކުުއަތޮޅުުވޭވަށުުކައުންސިލ2021ުުްުއޮކްޓޯބަރ23ު26ުު
ުމާޅޮސްމަޑުލުުދ ކުނުބުރީުކުޑަރިކިލުުކައުންސިލ2021ުުްުނޮވ މްބަރ24ު10ުު
ުމާޅޮސްމަޑުލުުދ ކުނުބުރީުދަރަވަންދޫުކައުންސިލ2021ުުްނޮވ މްބަރ25ު18ުު
ުލ.ުގަމުުކައުންސިލ2021ުުްުނޮވ މްބަރ26ު18ުު
ުބ.ކުޑަރިކިލުުކައުންސިލ2021ުުްނޮވ މްބަރ27ު21ުު
ުތ.ުތިމަރަފުށިުކައުންސިލ2021ުުްނޮވ މްބަރ28ު25ުު
ުތ.ުވިލިފުށިުކައުންސިލްުއިދާރ2021ުުާނޮވ މްބަރ29ު25ުު
ުތިލަދުންމަތީުދ ކުނުބުރީުނޮޅިވަރަމްފަރުުކައުންސިލ2021ުުްޑިސ ންބަރ30ު06ުު
 ތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރިުބާރަށުުކައުންސިލ2021ުުުުްޑިސ މްބަރ31ު15ުު
ުތިލަދުންމަތީުދ ކުނުބުރިުނޭކުރަންދޫުކައުންސިލ2021ުުްުޑިސ މްބަރ32ު22ުު
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ުހިއުމަންުރިސޯސްުމ ނޭޖްމަންޓްުއ ންޑްުޑިވ ލޮޕްމަންޓްު)އ ޗް.އާރް.އ މް.ޑީ(ުކޮމިޓީ 4.8.5
ުު 05/2007ުުޤާނޫނުުނަންބަރު ުުު ުު)ދިވ ހި ވަނަުމާއްދާއަށްުޙަވާލާދ އްވާުސިވިލްުސަރވިސްގ ުޤަވާޢިދ9ުުުުުސިވިލްުސަރވިސްުޤާނޫނު(

ކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގ ުހުރިހުާުުުު،ވަނަުމާއްދާގ ު)ހ(ުގ ުދަށުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސ36ުްގ 2014ުުުު
ސްުމ ނޭޖްމަންޓްުއ ންޑްުޑިވ ލޮޕްމަންޓްު)އ ޗް.އާރު.އ މް.ޑީ(ުކޮމިޓީުވަނުީުގައިުހިޔުމަންުރިސ2019ުޯމ އ14ުުިު،ުއިދާރާތައްުހިމަނައިގ ން

2021ުުއ ކުލަވާލާފައ ވ .ުއަދިުމިނިސްޓްރީއާއިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގ ުއިދާރާތަކުގ ުމުވައްޒަފުންނަށްުއައިސްފައިވާުއުނިއިތުރާުގުޅިގ ންުު
ު)ށ(ުގައިވާުގޮތުގ ުމަތިންުމިުކޮމިޓިއަށްުވަނީުބަދަލުގ ނ ވިފައ ވ .ުުވަނަުމާއ41ުުްސިވިލްުސައވިސްުޤަވަޢިދުގ ުުުުު،ގ ުނިޔަލަށ3ުުްޖޫނުްު ދާގ 
ބައްދަލުވުންުބޭއްވުނ ވ .ުމިުކޮމިޓީގ ުރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓްރީގ ުަޕރމަނަންޓ35ުުުްުގ ުނިޔަލަށްުޖުމްލ02ުަުޑިސ މްބަރ2021ުުުުު

ު.ސ ކްރ ޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ ވ 
ު

ުގ ުނިޔަލަށްުއ ޗް.އާރް.އ މް.ޑީުކޮމިޓީގ ުމ ންބަރުނ02ުުުްއިންުޑިސ މްބަރ1ުުުޖަނަވަރ2021ުުީ
ު

ުހިމ ނޭުޕ ނަލްުުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ަޕރމަނަންޓުްުުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދުު)ޗ އަރު(1ު

ުސ ކްރ ޓަރީު
ކަލްޗަރުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް

ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު
ު

ޑިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދުު 2
ުޖ ނ ރަލްު

ކަލްޗަރުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް
ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުޕ ނަލްު

ޑިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ3ުުު
ުޖ ނ ރަލްު

ުަޕރސަނަލްުޕ ނަލްުުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީު

ޑިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ4ުުާ
ުޖ ނ ރަލްު

ރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުސަގާފީުތަރިކަުު
ުމަރުކަޒުު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުޕ ނަލްު

ޑިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުމަހާސިންުއަޙްމަދުުދީދ5ުުީ
ުޖ ނ ރަލްު

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު

ޑ ޕިއުޓީުުއަލްފާޟިލްުޙުސައިންުއަޙްސަންުއަޙްމަދު 6
ޑިރ ކްޓަރުު
ުޖ ނ ރަލްު

ދިު ފޮރު ސ ންޓަރު ނޭޝަނަލްު
ުއާޓްސް

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްު

ުކޮމްްޕލަޔަންސްުޕ ނަލްުުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުޢާތިކާުއިބްރާހީމްު 7

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްުުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުުމުޙައްމަދ8ުުު
ުުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދުު 9 ކަލްޗަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،

ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު
ުަޕރސަނަލްުޕ ނަލްު

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްުުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުރީޝަމްުޢަބްދުއްރަޝީދ10ުުު
ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްުުނޭޝަނަލްުލައިބްރަރީުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުޝިއުނ11ުުާ
އ ސިސްޓ ންޓުްުުއަލްފާޟިލްުމަޙުދީުއަޙުމަދ12ުުު

ުޑިރ ކްޓުަރ
އޮފްު ބިއުރޯު ނޭޝަނަލްު

ުކްލ ސިފިކޭޝަންު
ުކޮމްްޕލަޔަންސްުޕ ނަލްު

އ ސިސްޓ ންޓުްުުއަލްފާޟިލާުފާތިމަތުުވަހީދާު 13
ުޑިރ ކްޓުަރ

ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީު
ުމަރުކަޒުު

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްު

އ ސިސްޓ ންޓުްުުهللاއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުޢަބްދ14ުު
ުޑިރ ކްޓަރުު

ދިު ފޮރު ސ ންޓަރު ނޭޝަނަލްު
ުއާޓްސް

ުަޕރސަނަލްުޕ ނަލްު

އ ސިސްޓ ންޓުްުުއަލްފާޟިލްުމުހައްމަދުުޒީހާނ15ުުް
ުޑިރ ކްޓުަރ

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްުުޤައުމީުއަރުޝީފުު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްهللاުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރޫހ16ުު
ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު

ުޓްރ އިނިންގުޕ ނަލްު



 

 

  25 

 

ުޒިންމާދާރުވ ރިންގ ުަބއްދަލުވުންު 4.8.6
ގައ2019ުުުިުމާރިޗ26ުުުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުއިދާރާތަކުގ ުއިސްވ ރިންުހިމަނައިގ ން،ުު

ުު 2021ުުުުޒިންމާދާރުވ ރިންު)ޒ ޑް.ވީ(ުުކޮމިޓީުވަނީުއ ކުލަވާލާފައ ވ .ުއަދި 1ުުުުޖ ނުއަރީ 31ުުުުންުޑިސ ންބަރު  36ގ ުނިޔަލަށްުޖުމްލަ
ރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓްރީގ ުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ ވ ު.ބައްދަލުވުންުބޭ ުުުއްވުނ ވ .ުމިުކޮމިޓީގު 

ބައްދަލުވުމުގ ުމ ންބަރުންު.31ންުޑިސ ންބަރ1ުުުޖ ނުއަރ2021ުުީ  ގ ުނިޔަލަށްުޒިންމާދާރުވ ރިންގު 

ު
ހުންނ ވީުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދުުުމަސްުދުވަހަށ06ުުުްުންުފ ށިގ ނ2020ުުުްުޖަނަވަރ27ުުުީު

ުުުގޮތުގައ ވ .ޒިންމާދާރުވ ރިޔާގ ުު
 

 ޖ ންޑާުއީކުއަލިޓީުކޮމިޓީ 4.8.7
ކަލްޗަރުުުުު،މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްވަނަުމާއްދާގ ުދަށުނ20ުުުްު)ުޖ ންޑަރުއީކްއަލިޓީގ ުޤާނޫނު(ުގ 18ުުުުު/2016ޤާނޫނުުނަންބަރު:ުު

ކޮމިޓީުވަނުީުޖ ންޑަރުއީކްއަލިޓުީުގައ09ުުުިުއޮގަސްޓ2020ުުުްުުުު،އ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުދާއިރާގ ުމުއައްސަސާތައްުހިމަނައިގ ން
ުުުއ ކުލަވާލާފައ ވ .

 

ުޕްރޮގްރާމްުޭބސްުަބޖ ޓްުތައްޔާރުުކުރުމާއިުގުޅިގ ންުޭބއްވުންުަބއްދަލުވުނ2022ުުް 4.8.8
ދުިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގ ުބަޖ ޓްުތައްޔާރުުކުރައްވާުބޭފުޅުންނާއިުމިނިސްޓްރީގ ުމާލީުޒިންމާދާރުވ ރިޔާއާއިުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަ

ވަނަުދުވަހުުވަނީުުބައްދަލުވުމ އްުބައްވާފައ ވ .ުމިުބައްދަލުވުމުގ 04ުުުުއޮގަސްޓ2021ުުްމުވައްޒަފުންުހިމަނައިގ ންުބަޖ ޓްުސ ކްޝަންގު 
ުރިޔާސަތުުބ ލ ހައްޓަވާފައިުވަނީުުމިނިސްޓްރީގ ުއޮފްުފިނޭންސްގ ުމުވައްޒަފުންނ ވ ު.

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ު)ޗ އަރު(އަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫނ1ުުްު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުޙަމީދު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު
ުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނުާުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލުްުުއަލްފާޟިލާުމަޙާސިންުއަޙްމަދުުދީދ4ުުީ
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ5ުުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދ7ުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒީޙާނ8ުުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުهللاއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުއަބްދ9ުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަނުްުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުމަހުދީުއަޙުމަދ10ުުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލުްުުއަލްފާޟިލްުޙުސައިންުއަހްސަނ11ުުްު

ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުއާތިކާުއިބްރާހިމ12ުުްު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމުީުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުޝަހުމާުއަލ13ުުީ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުޝިއުނ14ުުާު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
އ ންޑުްުުޑިރ ކްޓަރުުުޢާއިޝަތުުޔުހ1ުުާ ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހ ރިޓޭޖްު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުފައުޒާންުއަޙްމަދ2ުުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުޢަލީުއާޞިފ3ުުް
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުގުލައިފާުމުޙައްމަދ4ުު
ުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުނޭޝަނަލްުުއިވ ންޓްސްުއޮފިސުަރުސަފާުބަދީޢ5ުުު
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ުބައްދަލުވުމުގ ުމ ންބަރުންު.

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ވުޒާރާުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ1ުުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުުޑިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލާުއައިޝަތުުޔުހ3ުުާު ުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުއާސިމާުއަލ4ުުީ ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުއަލްފާޟިލާުުނުޒުފާުތައުފީޤ5ުުްު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުއަލްފާޟިލާުފާތުމަތުުއިފާޤަތުުއަޙްމަދ6ުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުުއަލްފާޟިލްުއަލީުސަރީފ7ުުް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުު އަލްފާޟިލްުއިބްރާހިމްުސަރީފ8ުުްު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުުުއާރނޯޑްުހޯއިޓިންކ9ުުް
 

ވަނަުދުވަހުުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީހާުގުޅިގ ނ14ުުްނޮވ މްަބރ2021ުުނިންމުމަށްުވަނަުއަހަރުގ ުއޮޑިޓ2020ުުް 4.8.9
 ޭބއްވިުަބއްދަލުވުންު

މުވައްޒަފުންނ ވ ު. ުމިުބައްދަލުވުމުގ ުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވާފައިުވަނީުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީހުގު 

ުބައްދަލުވުމުގ ުމ ންބަރުންު.

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ވުޒާރާުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރީޤ1ުުް ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ނާއިބުުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުމުހުސިނ2ުުްު ވުޒާރާުމިނިސްޓަރުގު  ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާފަންނާއި،ުުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ3ުުުު ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ4ުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުޚައްވާުނަޒްލ5ުުާ
ުދިވ ހިުބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުއަޙުމަދ6ުުުު
ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުއާތިކާުއިބްރާހިމ7ުުްު
ވުޒާރާުޑިރ ކްޓުަރުއައިސަތުުޔުހ8ުާ ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުކުތުބުޙާނާުޤައުމީުުޑިރ ކްޓުަރުއައިމިނަތުުޝިއުނ9ުުާ
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްުޑިރ ކްޓުަރުهللاުއައިސަތުުއަބްދުލ10ުް
ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއިމާދުުމުޙައްމަދ11ުުުު
ުދިވ ހިުބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުއ.ޑިރ ކްޓުަރުމަރިޔަމްުނުސްރ12ުުާު
ވުޒާރާފަންނާއި،ުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ13ުުް ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުސ.ުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުުުބައްތަރުުހަސަނ14ުުްު
ުނޭޝަނަލްުުބުޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުުުއާމިނަތުުލޫޒިޔ15ުުާު
ުޤައުމީުއަރުޝީފްުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަރުުުފާތުމަތުުޒީނިޔ16ުުާު
ުޤައުމީުކުތުބުޙާނާުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުުުއަލީފްުއަލ17ުުީ
ުޤައުމީުކުތުބުޙާނާުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިންބުުއިލްފ18ުުާު
ުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީސުްުުުއްވާުޖައްނަތުުހ19ުަ
ުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީސްުުުއިސްމާއިލްުރަޝީދ20ުުު
ުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީސްުުުއަހުމަދުުޝާކިރ21ުުު
ުއޮޑިޓަރުޖ ނ ރަލްުއޮފީސްުުުސާމިލާުޔޫސުފ22ުުް
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ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުރިލޭޝަންސްުސަްބކޮމިޓީގ ުަބއްދަލުވުންުު 4.8.10

މަސައްކަތްތަކާއިުހިންގިދާނ ުރާއްޖޭންުޭބރުގ ުފަރާތްތަކާއ ކުުވ ފައިވާުއ އްަބސްވުންތަކުގ ުދަށުން،ުމިުދާއިރާއިންުކުރ ވިދާނ ުު
ވަނަުދުވަހުުއިންޓަރނޭޝަނަލްުރިލޭޝަންސްުސަްބކޮމިޓީުވަނ7ުުުީމާރޗ2021ުުުްުހަރަކާތްތަކާއިުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށުްު

ުވ .އަދިުމިުކޮމިޓީގ ުމ މްަބރުންގ ުގޮތުގައިުދާއިރާގ ުހުރިހާުއިދާރާތަކުންުޭބފުޅުންވަނީުޢައްޔަންކުރ ވިފައ ުއ ކުލަވާލާފައ ވ .
ަބއްދަލުވުންުވަނީުާބއްވާފައ ވ .ުމިުކޮމިޓީގ ުރިޔާސަތ9ުުުުގ ުނިޔަލަށްުޖުމްލ31ުުުަުންުފ ށިގ ންުޑިސ މްަބރ7ުުުުމާރޗ2021ުުުްު

ުުުބަލަހައްޓަވާފައިވަނީުމިނިސްޓްރީގ ުޕަރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ ވ .
ު

ުނަލްުރިލޭޝަންސްުސަބްކޮމިޓީގ ުމ މްބަރުން.ުުުގ ުނިޔަލަށްުއިންޓަރނޭޝ31ުަންުޑިސ ންބަރ7ުުުުުމަރޗ2021ުުުްު

ު
ުިބޑްުކޮމިޓީުަބއްދަލުވުންު 4.8.11

 ބިޑުުކޮމިޓީުބައްދަލުވުންު 4.8.11.1
ބައްދަލުވުންުވަނީުބޭއްވިފައ ވ .37ުުުުވަނަުދުވާހާުހަމައަށްުބިޑުުކޮމ ޓީގ 20ުުުުޑިސ މްބަރ2021ުުުުުނ02ުުުުްޖަނަވަރ2021ުުުުީ

 އަދިުމިކޮމިޓީގ ުރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުދިވ ހިުބަހުގ ުއ ކ ޑަމީގ ުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ،ުމުޙައްމަދުުނާޒިމ ވ ު.

ު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#
ވުޒާރާުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރުީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ1ުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 

ވުޒާރާުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
އ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުއާޞިމާުޢަލ4ުުީ

ުއ ޑްމިނިސްޓރޭޝަނުްު
ވުޒާރާ ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 

ވުޒާރާުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުއާމިނަތުުފަޒީނ5ުުާ ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުުޙަބީބާުއާދަމ4ުް ުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުލީގަލްުއޮފިސަރުުުޒިފުނާުއިބްރާހިމ5ުުް ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުރާފިޢާުއަބްދުލްޤާދިރ6ުުު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުނާޒްލީުއިބްރާޙިމ7ުުް
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދ8ުު
ުޓްސްނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާުއ ސިސްޓ ންޓްުްޕރޮގްރާމްުއޮފިސަރުުުޞަފާުބަދީޢ9ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއަރކިޓ ކްޓުްުުޒަޙާުއަޙްމަދ10ުުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުއައިޝަތުުއަސްރ11ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރ ކްޓަރުުުއައިމިނަތުުޝިއުނ12ުުާު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންު #
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ1ުް
ުޤައުމީުކުތުބުހާނާުުއ ސިސްޓަންޓްުޑިރ ކްޓުަރުމަރިއަމްުސޮބިހ2ުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޒިފްނާުއިބްރާހިމ3ުުް
ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑީރ ކްޓުަރުމަހްދީުއަހްމަދ4ުުު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާުކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑީރ ކްޓުަރުފާޠިމަތުުވަޙީދ5ުުާ
ުނޭޝަނަލްުއާކައިވްސްުުޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއައިޝަތުުސޯނިއ6ުުާ
ުސ ންޓާރުފޯރުދިުއާރޓްސްނޭޝަނަލްުުކިއުރޭޓާުރުއަހުމަދުުނައީމ7ުް
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ުބިޑުުކޮމ ޓީންުނިންމިފައިވާުމަޝްރޫއުތައް 4.8.11.2
ުތަފްސީލްުު#
އިތުރުން،ުއިތުރ1ުުުު ބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުުތަރައްގީުކުރުމަށްުކޮށްފައިވާުއިއުލާނުގައިުހިމަނާފައިވާުމަސައްކަތްތަކުގު 

ުމަސައްކަތްުކުރުމުގ ުހުއްދައަށްުއ ދުމަށް
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުއިންޓަރނ ޓްުޙިދުމަތުގ ުއ އްބަސްވުމުގ ުމުއްދަތުުއާުކުރުމަށ2ުުް
ފަރާތ އްުހޯދުމަށ3ުުް ުއޮލިމްަޕސްުކ ފޭުހިންގާނު 
ުޖީ.ުސޫޓްުސަބްސްކިޝަްޕުީޕދ އްކުމަށްު)ރ ސްޓިކްޓ ޑްުްޕރޮކިއުމަންޓްުއުސޫލުންު(4ު
ުއަރުޝީފުުހިންގުމަށްުއޮފީސްުއިމާރާތ އްުކުއްޔަށްުހިފުމަށްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމ5ުުީ
ުމިނިސްޓްރީންުދޭުމައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުާޕރޓިޝަންުޖ ހުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާއިުހަވާލުުކުރުމަށ7ުުް
8ުުު )ބ ންބޫ(ުްޕލައިޑިންސްުއ ޅުމުގ  ީޕ.ވީ.ސީު ރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންު ގުޅިގ ންުބިޑުުުސަގާފީުތަރިކަު މަސައްކަތާއިު

ލަފަޔ އްުހޯދުމަށްު ުކޮމ ޓީގު 
ުގައިުހަރުކޮށްފައިވާުއޭސިތައްުމަރާމާތުުކޮށްދޭނ ުބަޔަކާއިުހަވާލުުކުރުންުއޮލިމްަޕހުގ ުހޯލ9ުު
ތްުއަލުނުްުމިނިސްޓްރީންުދޭުމައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުާޕރޓިޝަންުޖަހައިދިނުމަށްުމަސައްކަތްުބަޔަކާއިުހަވާލުކުރުމުގ ުމަސައްކ10ުަ

ުރިވިއުކުރުންު)ޑިރ ކްޓަރުރޫމްު(
އަލުނ11ުުްު ނިންމުންު ބިޑުކޮމ ޓީގ ު ގުޅިގ ންު މަސައްކަތަކާއިު ޖ ހުމުގު  ާޕރޓިޝަންު އ އްގޮތަށްު މައުލޫމާތާއިު ދޭު މިނިސްޓްރީންު

ުރިވިއުކުރުމަށްުު)މިއުޒިއަމްުސ ކްޝަންު(
12ުުު ީޕ.ވީ.ސީު)ބ ންބޫ(ުްޕލައިޑިންސްުއ ޅުމުގ ުމަސައްކަތަށްުމުއްދަތުުއިތުރުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުން

ުކުރުމަށްު
ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުއިމާރާތްުކުނިުކަހާުފޮޅައިުސާފުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާުހަވާލުުކުރުމަށ13ުުް
އޮފީސްުއ14ުުާ ުއޮފީސްުއިމާރާތްުބަދަލުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާއިުހަވާލުކުރުންުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުމިހާރުގު 
ގުޅިގ ންުއ އްބަސްވުމަށ15ުުް މަސައްކަތ އްުއިތުރުވުމާއިު ޖ ހުމުގ ުމަސައްކަތައް،ުއިތުރުު ާޕރޓިޝަންު ތ ރ އިންު ވޭރިއޭޝަންގު 

ުބަދަލުގ ނައުމަށްު
ުޤައުމ16ުުީު ުރައްކާތ ރިކުރާ ުތަރިކަ ުއަލީރަސްގ ފާނުުުސަގާފީ ުޒިޔާރަތް ުބޮޑުތަކުރުފާނު ުޒިޔާރަތް، ުމ ދު ުގ ންދާ ުބަލަހައްޓަމުން މަރުކަޒުން

އިންޗިުބޯމިނުގައިުމައުލޫމާތުގައިުހިމަނާފައިވާުއަދަދަށ6ުުުްުޒިޔާރަތް،ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުއަދިުހުކުރުުމިސްކިތުުގޯތިތ ރ އަށުްު
ުވ ލިލައިދިނުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުމަށްު

17ުުު މައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުސ.މީދޫގައިުތަރައްޤީކުރާުސަގާފީުމަރުކަޒުުުސަގާފީ ޤައުމީުމަރުކަޒުންުދޭު ތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާު
ު)ކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރު(ގ ުކޮންސ ްޕޓްުތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާުހަވާލުކުރުމަށްު

ުމަސައްކަތްުބަޔަކާުހަވާލުކުރުމަށްުުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުހިންގާުއިމާރާތްުފޮޅައިސާފުކުރުމުގ 18ު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުފޮތްތަކ އްުޗްާޕކޮށްދިނުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާުހަވާލުކުރުމަށ19ުުް
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުހިންގާުއިމާރާތުގ ުސ ކިއުރިޓީުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާުހަވާލުކުރުމަށ20ުުް
މަސައްކަތްުބަޔަކާއިުހަވާލުުކުރުމަށ21ުުް ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއޮފީސްުއިމާރާތްުބަދަލުކުރުމުގު 
މުއްދަތ22ުުުު އ އްބަސްވުމުގ ު ވ ފައިވާު އ ކުލަވާލުމަށްު ޑްރާފްޓ އްު ޤާނޫނުގ ު ރައްކާކުރުމާއިބ ހޭު ޙައްގުތައްު ފަންނުވ ރިންގ ު

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށްު
ުސަްޕލައިކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒަށްުބޭނުންވާުއައި.ޓީުތަކ ތިުތަރިކަުުސަގާފ23ުީ
ކޮންސ ްޕޓްުދާރުލްއާސާރ24ުުު ހ ދުމަށްު ކ ފޭއ އްު ފިހާރައަކާއިު ތ ރޭގައިު ގޯތިު ކުރ ހުންތައުްުުއިމާރާތުގ ު ޑީޓ އިލްު ތައްޔާރުކޮށްދީު

ފަރާތ އްުހޯދުމަށްު ުތައްޔާރުކޮށްދޭނު 
ުކ ންސަލްކޮށްދ އްވުންުއ ދ1ުުުިކުރ ވުނުުއިޢުލާނުގ ުލޮޓްުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝިފުގ ުއޮފީސްުބަދަލުކުމަށ25ުުް
ތަކ ތީގައ26ުި އަމިއްލަު ހަރުގު  މާލޫދުު އަގަށްުުތ.ކިނބިދޫު އިތުރުކޮށްު މަސައްކަތްު އިތުރުު މަސައްކަތަށް،ު ކުރުމުގު  ުމަރާމާތުު

ުޕްރައިސްުވޭރިއޭޝަންު(ބަދަލުގ ނައުމުގ ުހުއްދަުހޯދުމަށްު)
މަސައްކަތްުއަމިއްލަުތަކ ތީގައިުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އުްުުބ.ކުޑަރިކިލުުބައުުމިސްކިތުުފުރާޅުުމަރާމާތުކޮށް،ުއަލުނ27ުް ހިޔާކޮށްދިނުމުގު 

ުހޯދުމަށްު
ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުުފާހާނާުމަރާމާތުކޮށްދޭނ 28ު
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ހުޅަގ29ުު )އޮލިމްަޕސްު ކުރުމަށްު މަރާމާތުު ުުުއޮލިމްަޕސްު ހުރި ތ ރޭގައިު ގޯތިު ހުޅަގުފަރާތ3ުުުުފަރާތުު ކ ނޑުމާއިު ުގަސްު
ުު އިވ ލުއޭޝަންުއަލުންުކުރިޔަށްުގ ންދިޔުމާއުިުު(ުގ 1ފާރުއަރިއަޅާފައިވާބައިުތަޅާލާުއަލުންފާރުުރޭނުމުގ ުމަސައްކަތްު)ލޮޓް

ުގުޅޭު
ުތަރިކ30ުުަު ުޖީސަގާފީ ުގޫގުލް ުމަރުކަޒުގ  ުޤައުމީ ުްޕރޮކިއުމަންޓުުުރައްކާތ ރިކުރާ ުކުރުމަށްުސިންގަލްުސޯސް ުއައު ުލައިސ ންސް ސުއިޓް

ުޑާޓާުލިންކްުއާއިުހަވާލުކޮށްގ ންުކުރިޔަށްުގ ންދިޔުމާއިުގުޅޭުުއުޞޫލުންުއ ޖައިލް
ުއްުހަދައިދޭނޭުފަރާތ އްުހޯދުމާއިުގުޅޭުއާޓިސްޓްުޑައިރ ކްޓްރީުއ ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޯުދިުއާޓްސްުގ ުވ ބްސައިޓްުއަދ31ުި
ދޭުމަޢުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުޤައުމީުދާރުއްއާސާރުުހޯލުގައިުސީލިންުލައިޓޫ،ުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުނ32ުް

ުނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުއަދިުހަރުކޮށްދޭުުލައިޓްުއަދިުފާރުތަކުގ ުލައިޓުުސަްޕލައިކޮށްދީުއަމިއްލަުތަކ ތީގައިުބަދަލުކޮށްުތަނބު
ުދޭުމަޢުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުކުރުުވީޑިއޯުތައްޔާރުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުނ33ުް
އިލ ކްޓްރީނިކް(ުުު)ފަރްނީޗަރުއަދިުހަދައިފައިވާުއ ކޮމަޑޭޝަންުބޮލަކަށްުބޭނުންވާުތަކ ތުިުުބޮޑުތަކުރުފާނުގ ުހަނދާނީުމަރުކަޒުގައ34ުި

ުސަްޕލައިކޮށްުއިންސްޓޯލްުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުންު
ުބޭއްވުނ2021ުުްދިވ ހިުފަންނާނުންގ ުމިއުޒިކީުއީދުުޝ35ުުޯ
ުނަލްުމަސައްކަތްުކޮންޓްރ ކްޓްުއުޞޫލުންުވަކިުފަރާތަކަށްުހަވާލުކުރުމަށްުނޭޝަުއޮލިމްަޕހުގ ުއިމާރާތުގ ުފުރާޅުގ ުދިޔަދޮވިތަކުގ 36ު

177-A1/PRIV/2021/5ު(AGR)ުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުއާއިުޑައިނޯުކޮންސްޓްރަކްޝަނާއިުދ މ ދުުވ ފައިވާުނަންބަރު
ުގުޅޭުުއ އްބަސްވުމުގ ުއަގުގ ުވޭރިއޭޝަނަށްުހުއްދަުދިނުމާއި

ދާރުއްއާސާރުުހޯލުގައިުސީލިންުލައިޓް،ުުދޭުމަޢުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުޤައުމީުުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުނ37ުް
ުއަދިުހަރުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުުލައިޓްުއަދިުފާރުތަކުގ ުލައިޓުުސަްޕލައިކޮށްދީުއަމިއްލަުތަކ ތީގައިުބަދަލުކޮށްުތަނބު

ހިމ ނ38ުޭ ޢިމާރާތްު ޢިމާރާތާއި،ު ުުުމިނިސްޓްރީު ކަޅުވަކަރު ހިމ ނޭު ސަރަޙައްދުގައިު އ ު ސ ކިއުރިޓީުސަރަޙައްދާއިު ުމިސްކިތުގ ު
ފަރާތ އ01ުްބ ލ ހ އްޓުނުްު ުހޯދުމަށްުުއަހަރުުދުވަހުގ ުމުއްދަތަށް،ުބަލަހައްޓައިދޭނު 

މަސައްކަތް 39 ސަރަހައްދުގ ު ކ ފޭު ކ ފާއާއިު ނޭޝަނަލުްުުއޮލިމްަޕސްު ހަވާލުކުރުމަށްު ފަރާތަކަށްު ވަކިު އުޞޫލުންު ކޮންޓްރ ކްޓްު
ދި ފޮު ުުުސ ންޓަރު ވީނަސް އާއިު ނަންބަރުއާޓްސްު ވ ފައިވާު ދ މ ދުު އާއިު ލިމިޓ ޑްު ްޕރައިވ ޓްު -177(AGR)ުގްރޫޕްު

A1/PRIV/2021/10ުިވޭރިއޭޝަނަށްުހުއްދަުދިނުމާއ ުގުޅޭުއ އްބަސްވުމަށްުއަގުގު 
ވަދ 40ު ތަޅުމާއި،ުއޮލިމްަޕހަުހާއްސަުއ ހީއަށްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއޮލިމްަޕހަށްު ށްުނިކުމ ވޭގޮތަށްުހަދާުރޭންޕާއި،ުކޯރިޑޯގު 

ނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސުްުުބޮޑުދޮރުގ ުމަސައްކަތްުކޮންޓްރ ކްޓްުއުޞޫލުންުވަކިުފަރާތަކަށްުޙަވާލުކުރުމަށްުވަންނަ
ްޕރިވ ޓްު ކޮމްޕ ނީު ކޮންސްޓްރަކްޝަންު ޑައިނޯު ުުއާއިު ނަންބަރުު ވ ފައިވާު ދ މ ދުު -177(AGR)ލިމިޓ ޑާއިު

A1/PRIV/2021/07ުްވޭރިއޭޝަނަުުއ އްބަސްވުމަށ ުށްުހުއްދަުދިނުމާއިުގުޅޭއަގުގު 

މަސައްކަތްުކޮންޓްރ ކްޓްުއުޞޫލުންުވަކިުފަރާތަކަށްުޙަވާލުކުރުމަށުްުުއޮލިމްަޕހުގ ުފާހާނަުބަރިުމަރާމާތުކޮށްުއަލުންުހ ދުމުގ 41ު
ވ ފައިވާުނޭޝަނަލް އާޓްސްުއާއިުއޭ.އާރުުބިޒްނަސްުމޯލްޑިވްސްއާއިުދ މ ދުު ުުުސ ންޓަރުފޮުދިު -177(AGR)ނަންބަރު

A1/PRIV/2021/09ުަވޭރިއޭޝަނަށްުހުއްދ ުދިނުމާއިުގުޅޭުއ އްބަސްވުމަށްުއަގުގު 
މަސައްކަތ42ުް ޙަވާލުކުރުމަށްުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުުުކޮންޓްރ ކްޓްުއުޞޫލުންުވަކިުފަރާތަކަށްުުއޮލިމްޕަސްގ ުޓިކ ޓްުކައުންޓަރުގު 

ޓްރޭޑިންގ ނާލަމްު އާއިު އާޓްސްު ދިު ކޮމްޕ ުފޮު ނަންބަރުކޮންޓްރ ކްޓިންގު ވ ފައިވާު ދ މ ދުު ލިމިޓ ޑާއިު ްޕރައިވ ޓްު ުނީު
(AGR)177-A1/PRIV/2021/13ުިުގުޅޭުުއ އްބަސްވުމަށްުއަގުގ ުވޭރިއޭޝަނަށްުހުއްދަުދިނުމާއ

އިމާރާތ43ުުް މުއްދަތަށް،ުކޮންޓްރ ކްޓ01ުުްމިނިސްޓްރީގު  ުއުޞޫލުންުފޮޅާުސާފުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުއަހަރުގު 

މީޓިންގުރޫމަށްުބޭނުންވ44ުުާ ުބ ކް(ުސަްޕލައިކޮށްުޑ ލިވަރީކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުުގޮނޑިު)މީޑިއަމ20ުްމިނިސްޓްރީގު 

ުމަސައްކަތްުކުރުންުުމިނިސްޓްރީންުދޭުމައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުއިމާރާތުގ ުމަރާމާތ45ުު

އަލުނ46ުް މަރާމާތުކޮށް،ު ފުރާޅުު މިސްކިތުު ބައުު ކޮށްދިނުމުގ ުުހިޔާކޮުުބ.ކުޑަރިކިލުު ތަކ ތީގައިު އަމިއްލަު މަސައްކަތްު ށްދިނުމުގ ު
މަސައްކަތްުރިވިއުކުރުމާއިުގުޅޭުުމަސައްކަތް ުބަޔަކާުހަވާލުކުރުމުގު 

ުމަޢުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުމާލޭުމ ދުުޒިޔާރާތަށްުގޯތިތ ރޭގައިުހުރިުގަހާއިުުސަޤާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދ47ުުޭ
ބުޑާއިުއ ކުުނަގައިުގަހުގ ުބައިތަށްުއުކާލާށްުބިންސާފުކުރުމުގު ުމަސައްކަތްުބަޔަކާއިުހަވާލުކުރުންުުއ ގަހުގު 
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ގަހާއިުމޫތަށްނ ގުމުގައިުކުރިންުލަފާކުރ ވިފައިވާުވަރަށްވުރ ުުުގަސްުކަނޑ3ުާއޮލިމްަޕހުގ ުހުޅަންގުުފަރާތުުގޯތިތ ރޭގައިުހުރ48ުުުި
ބުޑުބޮޑ ތިވުމާއިުމަގުުގަހުގ ުމޫތަށްު ނ ގުންުއަންނަނީުމުޅިުފާރާއިުދޮރާށުިުުމަތީފާރުގ ުދަށުންުމޫތަށްުދުވ ފައިވާުގޮތުންުގަހުގު 

ުބަޔަކާއިުހަވާލުކުރުންުުދަޝުންުމަސައްކަތްުުްޕރޮކިއުމަންޓްގ ުނަގައިގ ންުކަމުގައިވާތީުސިންގަލްުސޯސް
މަސައްކަތ49ުް ފިލުވުމުގ ު އާބާތުރަު މިސްކިތްު ހުކުރުު ުުުުކުރަމުންދާތުީ،ުމާލޭު ސ ކިއުރިޓީ ދުވަހަށ1ުުުްުމިސްކިތުގ ު އަހަރުު

ުފަރާތަކައިުހަވާލުކުރުންުުބަލަހައްޓައިދިނުން
ރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދ50ުޭ ބޭނުންވާުސޮފްޓްވ އަރުގަތުމުގ ުުުސަގާފީުތަރިކަު މައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުމަރުކަޒަށްު

ުފަރާތަކައިުހަވާލުކުރުންުުމަސައްކަތް
2ުުވަނަުފަންގިފިލާގ 2ުުުުމައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގ ުުުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދޭސަގާފ51ުުީު

ުގުޅުވާލުގ ުމަސައްކަތްުފަރާތަކައިުހަވާލުކުރުންުުކޮޓަރިު
މަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީުއިމާރާތްުކޮންޓްރ ކްޓްުޤައުމ52ުީ ުފޮޅައިުސާފުކުރުމުގ ުމަސައްކަތުްުއުސޫލުންުުކުތުބުހާނާއާއިުކުޑަކުދިންގު 

ުފަރާތަކައިުހަވާލުކުރުންު
ުސ ކިއުރިޓީުބަލ ހ އްޓުންުފަރާތަކައިުހަވާލުކުރުންުުކުތުބުހާނާުއިމާރާތާއިުކުޑަކުދިންގ ުމަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީުއިމާރާތުގ ުޤައުމ53ުީ

ުހަވާލުކުރުންުުފަރާތަކާއިމަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރ ރީުކުރަންހުރިުމަރާމާތުުމަސައްކަތްުުޗިލްޑްރަނ54ުް

މަސައްކަތުގައިުބޭނުންކުރުާުުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުބ.ކުޑަރިކިލިުބައުުމިސްކިތްުއާބާތުރަުސަގާފ55ުުީ ފިލުވުމުގު 
ލަފަޔ އްުދިނުންުުލަނކުޑިއާއިުގުޅޭގޮތުންުލަފަޔަކަށް ުއ ދިފައިވާތީުކޮމ ޓީގު 

ުުުސަގާފ56ުީ މާބުދުގ ުސަރަހައްދާއިުސަރަހައްދުގައުިުުރައްކާކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުދޭުމައުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުނ.ލަންދޫތަރިކަ
ތަރައްގީކުރުމަށް މިއުޒިއަމްއ އްު ބަޔަކާއިުުސައިޓްު މަސައްކަތްު ތައްޔާރުކުރުމުގ ު ކުރ ހުންު ތަފްސީލްު ޑިޒައިންކޮށްު ުބޭނުންވާު

ުހަވާލުކުރުންު
ުއިންތިުއ ން.ސީ.އ57ުޭ ުފ ސްޓިވަލްގ ުއިން ުއާޓްސް ުހަމަޖ ހިފައިވާ ުބޭއްވުމަށް ުހިންގައުިުުޒާމުކޮށްގ ން ުރާވައި ުމަސައްކަތްތައް އ ންމ ހައި

މަސައްކަތްުބަޔަކާއި ުހަވާލުކުރުންުުދިނުމުގު 
ނުގައުިުމާލޭުމ ދުޒިޔާރަތްުގޯތިތ ރޭގައިހުރިުގަސްކ ޑުމުގ ުމަސައްކަތްުއ އްބަސްވ ފައިވީނަމަވ ސްުމޫސުންގޯސްވުމާއިުގްރީންޒ58ުޯ

ދުވަސްުވަނީުމަސައްކަތ07ުުުްުހިމ ނޭުތަނަކަށްުމ ދުުޒިޔާރަތްވާތީުހޯދަންޖ ހޭުހުއްދަުނުލިބިުލަސްވުމުގ ުސަބަބުންު
ުނުކުރ ވިފައ ވ .ުކޮންޓްރ ކްޓަރުއ ދިފައިވާުމުއްދަތުުއިތުރުކުރުމަށް.ުު

ުގުުޅުވމިާއުޮދުރުަހުރުުކރުުމގ ުމަަސްއަކތްުުކލްާސރޫމ03ުުުްުުއތުީމުޮބުޑަތުކުރާފުނުަހނާދީނުަމުރަކުޒގ 59ުުު

ުގައީުމުާދުރލްއާާސުރގ ުްގރުައްންޑުައިދުއ ްއަވަނުަފްނިގިފާލުފާޮޅުާސުފުކުރުމގ ުމަަސްއަކތ60ުުް

ުުކލްާސރްޫމުގުުޅުވމިާއ،ުޮދުރތްައުަހުރުކރުުމގ ުމަަސްއަކތ03ުުުްުހއ.ުުއތުީމުާދުރލާްއާސުރުހ ދަުމށ61ުުްު

ުާއޓްްސުފ ްސިޓަވްލުމ ންޭޖުކާރނ ުަފާރތ ްއޯހދުުމގ ުިބްޑގ ުިނންމާުމުގިުޅގ ްނުކިޮމީޓުމ ްމަބުރްނގ ުަބހ ްއުުއ ްނ.ީސ.ޭއުގ ުަކްލަޗަރްލ62ު
ުޯހުދްނ

ުަވަނުަފްނިގިފާލުރ ަނޯވަޝްނުމަސްައަކުތގ ުމްުއަދުތުިއުތުރުކރަުމށ02ުުުްުަސާގީފަތިރަކުރްައާކތ ިރުކާރުގައީުމުަމުރަކުޒގ 63ުުު

ުކ.ުިތަލުފީށގިައުއާިމާރްތުުކރަުމްށުޭބުންނާވުުގަދްނުިޑޒިައްނުޮކްށިދނާުމިއުީޑޓ ިއްލްޑުުކރ ުހްނުަތްއާޔުރުުކުރނ64ުުް

ުިރީޓުކ މ ާރުސްިސޓަމ ްއުގިާއްމުކާރނ ުަފާރތ ްއުޯހުދްނޮއލްިމޕްަސުއާިމާރުތުސ ކުިއ65ު

ުުކލްާސރްޫމުގުުޅުވމިާއ،ުޮދުރތްައުަހުރުކރުުމގ ުމަަސްއަކތ03ުުުްުހއ.ުުއތުީމުާދުރލާްއާސުރުހ ދަުމށ66ުުްު

ުއ ަކޑީަމގ ުަކަރްނުޓުަބަދުލުކާރނ ުަފާރތ ްއުޯހުދނ67ުުް

އ ްނ.ީސ.ޭއުގ ުބ ލުުމގ ުަދުށގިައާވުޮއލްިމޕްަސުައިދުޭނަޝަންލުާއރްޓުގ ލ ީރުާސުފޮކްށުޮކްށޭދޭނުަފާރތ އުްުުުު،އ ްނ.ީސ.ޭއުއާއ68ުުި
ުޯހދަުމްށ

ުކ މ ާރުައިދުލ ންްސުޯހުދަމށ4ުުުްީޑުާމރްކ5ީވޑޯިއުައިދުޮޕޯޓްގަރީފުްޕޮރްގރްާމަތްއުިހްނގަުމްށުޭބުންނާވުކ ަނނ69ުުްު

ުމިއުޒިކްުްޕރޮގްރާމްތައްުހިންގުމަށްުބޯސްުމަރުކާގ ުއ ލްވަންުސްީޕކަރުސިސްޓަމްުހޯދުމަށްުއ ން.ސީ.އޭގ ުޑާންސްުއަދ70ުުި
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ުއ ން.ސީ.އޭ:ުމިއުޒިކްުޓްރ އިންގްުޕްރޮގްރާމަށްުބޭނުންވާުމިއުޒިކްުސާމަނުުގަތުމަށ71ުުް

ުގަތުމަށްުއ ން.ސީ.އޭ:ުމިއުޒިކްުޓްރ އިންގްުޕްރޮގްރާމަށްުބޭނުންވާުމިއުޒިކްުސާމަނ72ުުު

ު އ ން.ސީ.އޭ:ުއައިމ ކްުސިސްޓަމ އްުހޯދުމަށ73ުް

ުދިވ ހިުބަހުގ ުއ ކަޑަމީއަށްުސާރވަރުސިސްޓަމްުއ އްުގަތުނ74ުުް

ުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމްުުހޯދުމަށ6ުުްއ ން.ސީއޭގ ުކްލާސްރޫމްތަކަށްުބޭނުންވާު 75

ު މ ންޓ ނިންސްުހިދުމަށްުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޤައުމީުކުތުބުހާނާ:ުއިދާރާގ ުލިފްޓްުއ އްުއަހަރުުދުވަހަށްު 76

ުޤައުމީުކުތުބުހާނާ:ުުކަލ ކްޝަންުއަދާުހަމަކުރުމަށްުފޮތްުުގަތުންު 77

ު
 ވަނަުގަވަރނިންގުޯބޑުގ ުަބއްދަލުވުނ13ުުްސާކްގ ު 4.8.12

ފަރާތުނުްު އަށްުއިންތިޒާމުކޮށްގ ންުއޮންލައިންކޮށ28ުުުްުނ27ުުުްުނޮވ މްބަރ2021ުުުުސްރީލަންކާގ ުސާކްުކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރުގު 
ުވަނަުގަވަރނިންގުބޯޑުގ ުބައްދަލުވުންުވަނީުފަސްކުރ ވިފައ ވ .13ުުުބޭއްވަންުހަމަޖ ހިފައިވާުސާކުގ ުު

ުޚާރިޖީުގުޅުންތައުްު 4.8.13

ވިދާނ ުމަސައްކަތްތަކާއިުހިންގިދާނ ުރާއްޖޭންުޭބރުގ ުފަރާތްތަކާއ ކުުވ ފައިވާުއ އްަބސްވުންތަކުގ ުދަށުން،ުމިުދާއިރާއިންުކުރ 
ުު މަޝްވަރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުންު 2021ުުުުހަރަކާތްތަކާއިު ރިލޭޝަންސ7ުުުުްމަރޗް އިންޓަރނޭޝަނަލްު ދާއިރާގައިު ދުވަހުު ވަނަު

ުސަްބކޮމިޓީުވަނީުއ ކުލަވާލާފައ ވ ު.
2021ުުުު 7ުުުުމަރޗް ޑިސ މްބަރ ފ ށިގ ންު 31ުުުުންު ޖުމްލަ ނިޔަލަށްު ބާއ9ުުުްގ ު ވަނީު ރިޔާސަތުުުބައްދަލުވުންު ކޮމިޓީގ ު މިު ވާފައ ވ .ު

ުުުބަލަހައްޓަވާފައިވަނީުމިނިސްޓްރީގ ުޕަރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ ވ ު.
ު

ުގ ުނިޔަލަށްުއިންޓަރނޭޝަނަލްުރިލޭޝަންސްުސަބްކޮމިޓީގ ުމ މްބަރުން.31ުުުންުޑިސ ންބަރ7ުުުުުމަރޗ2021ުުުްު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ވުޒާރާުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރުީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ1ުުު ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 

ވުޒާރާފަންނާއި،ުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ2ުުު ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުލީގަލްުއޮފިސަރުުުޒިފުނާުއިބްރާހިމ3ުުް ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުުު–އ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުއާޞިމާުޢަލ4ުުީ

ުއ ޑްމިނިސްޓރޭޝަނުްު
ވުޒާރާ ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 

ވުޒާރާުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުއާމިނަތުުފަޒީނ5ުުާ ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ވުޒާރާުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުުުޙަބީބާުއާދަމ6ުް ުފަންނާއި،ުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުނާއިބުުރައީސްުރާފިޢާުއަބްދުލްޤާދިރ7ުުު
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުނާޒްލީުއިބްރާޙިމ8ުުް
ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދ9ުު
ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއަރޓްސްުއ ސިސްޓ ންޓްުްޕރޮގްރާމްުއޮފިސަރުުުޞަފާުބަދީޢ10ުުު
ުުއ ސިސްޓ ންޓްުއަރކިޓ ކްޓުްުުޒަޙާުއަޙްމަދ11ުުު ތަރިކަު ޤައުމުީުސަގާފީު ރައްކާތ ރިކުރާު

ުމަރުކަޒުު
ުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުއައިޝަތުުއަސްރ12ުުާ
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޑިރ ކްޓަރުުުއައިމިނަތުުޝިއުނ13ުުާު
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ުއިގ ންފައިވާުކޮންފަރ ންސްތަކާއިުަބއްދަލުވުންތައްުމިނިސްޓަރުަބއިވ ރިވ ވަޑަ 4.8.14
ުުދަުއިންުހ ރިޓޭޖްުކަލްޗަރަލްުުުއިންޓޭންޖަބަލްުފޮުރުުސ ންޓަރުނ ޓްވޯކިންގުއ ންޑްުުއިންފޮރމޭޝަންުއިންޓަރނޭޝަނަލްު 4.8.14.1

 ުުބައްދަލުވުންުުސަރަހައްދީުއޭސިއާގ ުދ ކުނުުުު-ުުރީޖަންުޕ ސިފިކްުއ ންޑްުއޭސިއާ

ުުއިންޓޭންޖަބަލްުފޮރުުސ ންޓަރުނ ޓްވޯކިންުގުއ ންޑްުުއިންފޮރމޭޝަންުއިންޓަރނޭޝަނަލްުުގުޅޭގޮތުންުުރައްކާތ ރިކުރުމާއިުތަރިކަުުުމަޢުނަވީ
ުުސަރަޙައްދީުުއޭސިއާުދ ކުނުުުއިންތިޒާމްކުރިުގުޅިގ ންުއާއިުރީޖަންުުޕ ސިފިކްުއ ންޑްުއޭސިއާުުދަުުއިންުހ ރިޓޭޖްުުކަލްޗަރަލް

ުުހަރުދަނާުުއިޤްތިސާދުުުފަންނުވ ރިންގ ުުތ ރ އިންުުތަރައްޤިގ ުުދ މ ހ އްޓ ނިވިުުު،ބައިވ ރިވ ުމަޢުމޫންުުޔުމްނާުޓަރމިނިސްުބައްދަލުވުމުގައި
 .ުުުުދައްކަވާފައ ވ ުުވާހަކަފުޅުުުވަނީުގުޅޭގޮތުންުުކުރުމާ

ު
 

 

 

 

 

 

ުވަނަުޤައުމީުދުވަހުގ ުހަފްލ50ުުާޔޫ.އޭ.އީގ ުު 4.8.14.2
ުުޔޫ.އޭ.އީންުރާއްޖ އަށްުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާުހުންނ ވިުސަފީރުުހަރުއ ކްސ ލ ންސީުހ ބާުއަލްޖ ނައިބީުދ އްވާފައިވާުދައުވަތަށްުޔޫ.އޭ.އީ ގު 

ވަނަުދުވަހުުވަރޗުއަލްކޮށްުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުމައުމޫންުވަނީުބައިވ ރިވ 29ުުުުނޮވ މްބަރ2021ުުުުވަނަުޤައުމީުދުވަހުުމުނާސަބަތުގައ50ުުުިު
 އިގ ންފައ ވ .ުުވަޑަ
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 މިނިސްޓީރިއަލްުމީޓިންުގު–ވޯލްޑްުކޮންފަރ ންސްުއޮންުކްރިއޭޓިވްުއިކޮނޮމުީު 4.8.14.3
ުު "ވޯލްޑްުކޮންފަރ ންސްުއޮންުކްރިއޭޓިވްުއިކޮނޮމީ"2020ުުއަށްުދުބާއީގައިުބޭއްވުނުުއ ކްސޯްޕ09ުުުުނ07ުުުުްމިުއަހަރުގ ުޑިސ ންބަރު ގު 

ުުމިނިސްޓީރިއަލްުމީޓިންގައިުބައިވ ރިވ ވަޑައިގަތުމަށްުޔޫ.އޭ.އީގ ުމިނިސްޓަރުއޮފްުކަލްޗަރުއ ންޑްުޔޫތް،ުހަރުއ ކްސ ލ ންސީުނޫރާުބިންތިު
9ުުޑިސ މްބަރ2021ުުުުމިނިސްޓަރ،ުޔުމްނާުމައުމޫންުދުާބއީުއަށްުދަތުރުުކުރައްވައި،ުުުއަލްޚާބީުދ އްވާފައިވާުދަޢުވަތަށްުުމުޙައްމަދު

ހާލަތުުބައިނަލްުއަޤުވާމީުފ ންވަރުގައިުޙިއްސާުކުރައްވާފައ ވ .ުު އަދުިުވަނަުދުވަހުުވަނީުކޮންފަރ ންސްގައިުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންުދާއިރާގު 
ފަންނުވ ު ދިމާވުާުރާއްޖޭގ ު މަސައްކަތްތަކާއިު ކުރ ވ މުންދާު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު ސަރުކާރުންނާއިު ކުރުމަށްު ބިނާު އިޤްތިސާދުު ރިންގު 

 ގޮންޖ ހުންތައްވ ސްުޙިއްސާކުރައްވާފައ ވ .ުު

ު

ުފަސްކުރ ވުނުުބައްދަލުތައްު: 4.8.14.4
ކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުފްރޮމްުދަުއިމްޕ ކްޓްުއޮފުްު"ސާކްުރިސަރޗްުސ މިނަރުއ ންޑްުރިސަރޗްުގްރާންޓްސްުފޮރުޕްރޮޓ ކްޝަންުއޮފުްު •

ުކްލައިމ ޓްުޗޭންޖ ުއ ންޑްުޑިޒާސްޓަރު"

ވަނަުދުވަހުުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުވަރޗުއަލްކޮށްުބޭއްވުމަށ30ުުްުސ ްޕޓ މްބަރ2021ުުސާކްުކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންު
ރިސަރޗްުގްރާންޓްސްުފޮރުްޕރޮޓ ކްޝަންުއޮފްުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުފްރޮމްުދުަުހަމަޖ ހުނުުު"ސާކްުރިސަރޗްުސ މިނަރުއ ންޑްު

 ވަނީުފަސްކުރ ވިފައ ވ ު.2021ުުުއިމްޕ ކްޓްުއޮފްުކްލައިމ ޓްުޗޭންޖ ުއ ންޑްުޑިޒާސްޓަރ"ު

ު"ސާކްުކަލްޗަރަލްުފ ސްޓިވަލްުއޮފްުތިއޭޓަރު" •

ވަނަުދުވަހުުނޭާޕލްގައިުވަރޗުއަލްކޮށްުބޭއްވުމަށ20ުުްުޑިސ މްބަރ2021ުުުސާކްުކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންު
ުހަމަޖ ހުނުުުސާކްުކަލްޗަރަލްުފ ސްޓިވަލްުއޮފްުތިއޭޓަރުވަނީުފަސްކުރ ވިފައ ވ ު.

ު"ސާކްުވޯކްޝޮޕްުއޮންުއިންޓޭންޖަބަލްުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުއޮފްުއަރކިޓ ކްޗަރ"ުު •

އަށްުވަނަުދުވަހުުާޕކިސްތާނުގައިުވަރޗުއަލްކޮށ09ުުްުނ07ުުްމްބަރުުޑިސ 2021ުސާކްުކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންު
ުވަނީުފަސްކުރ ވިފައ ވ ު.2021ުުބޭއްވުމަށްުހަމަޖ ހުނުުުސާކްުވޯކްޝޮްޕުއޮންުއިންޓޭންޖަބަލްުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުއޮފްުއަރކިޓ ކްޗަރު

ު"2021ުުުު-ވޯރކްޝޮޕުްު"ސާކްުފ ސްޓިވަލްުއޮފްުޓްރ ޑިޝަނަލްުއިންސްޓްރުމ ންޓަލްުމިއުޒިކްުއ ންޑުްު •

ވަނަުދުވަހުުބޫޓާންގައިުވަރޗުއަލްކޮށްުބޭއްވުމަށްުހަމަޖ ހުނ6ުުުުުޑިސ މްބަރ2021ުުުސާކްުކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންު
ުވަނީުފަސްކުރ ވިފައ ވ ު.2021ުުު-ސާކްުފ ސްޓިވަލްުއޮފްުޓްރ ޑިޝަނަލްުއިންސްޓްރުމ ންޓަލްުމިއުޒިކްުއ ންޑްުވޯރކްޝޮްޕު

ުވަނަުގަވަރނިންގުބޯޑުގ ުބައްދަލުވުންު"13ުުގ ުު"ސާކްު •
އަށްުއިންތިޒާމުކޮށްގ ންުއޮންލައިންކޮށްުބޭއްވަނ28ުުްުނ27ުުްނޮވ މްބަރ2021ުުސްރީލަންކާގ ުސާކްުކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރުގ ުފަރާތުނުްު

ުވަނަުގަވަރނިންގުބޯޑުގ ުބައްދަލުވުންުވަނީުފަސްކުރ ވިފައ ވ .13ުުުުހަމަޖ ހިފައިވާުސާކުގު 
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ުށްުސްކޯލަރޝިޕް،ުފ ލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަ 4.9
ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު،ުއީުޕަރފޯމަންސްުމ ނޭޖްމަންޓްުޓްރ އިނިންގ 4.9.1

ުމުވައްޒަފަކުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައިުއ ވަނީއ ވ .01ުުުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުގައިުމިނިސްޓްރީގ ު
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދު 1

 

ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުުުޓްރ އިނިންގޕަރފޮމަންސްުއ ޕްރ އިޒަލްު 4.9.2
ުު މުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުުބައިވ ރިވިުމުވައްޒަފުންގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވ06ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ 

 ތާވަލުގައިުއ ވަނީއ ވ ު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުއައިޝަތުުމަލީހާު 1
ުގަޑިއިރ1ުުުުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުފަޒީނާުުއާމިނަތ2ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަުރުޢައިޝާުއަޝްރަފ3ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފ4ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުހަބީބާުއާދަމ5ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ6ުް

ު

ުޕަރފޮމަންސްުއ ޕްރ އިޒަލްުފޮރުސުޕަވައިޒަރސްުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު 4.9.3
ުތާވަލުގައ01ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު މުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުބައިވ ރިވިުމުވައްޒަފުންގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވި

ުއ ވަނީއ ވ ު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ3ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ1ުުީ
ު

 ޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުޓްރ އިނިންގުޕޮލިސީުއިންޕްލިމ ންޓޭޝަންުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސްު 4.9.4
މުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުބައިވ ރިވިުމުވައްޒަފުގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ2ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމުގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު

 އ ވަނީއ ވ ު.
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދު 1
ުގަޑިއިރުު 1ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުރަޝީދުުޝަޒްނ2ުުާ

 

 ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު،ުކޮމްޕިއުޓަރުޕްރޮފިސ ންސީުޓްރ އިނިން 4.9.5
ުމުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައިުއ ވަނީއ ވ .01ުުުުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރުު 10ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒްނާުރަޝީދު 1

ު

 ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު،ުޓްރ އިނިންއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުސްކިލްސްު 4.9.6
ތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ01ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު މުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގު 

ުއ ވަނީއ ވ .ުު
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރުު 10ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާން 1
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 ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓް،ުއ ޑްވާންސްުކޮމިޔުނިކޭޝަންުސްކިލްސްުޓްރ އިނިން 4.9.7
ތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ02ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު މުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުންގު 

ުއ ވަނީއ ވ .ުު
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ12ުުުުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުޢަބުދުއްރަހީމްު 1
ުގަޑިއިރ12ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރ ހަބީބާުއާދަމ2ުުް

 
 ޓްރ އިނިން،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓ2ުުްއިންޑަކްޝަންުފޭސްު 4.9.8

ތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ01ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު މުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގު 
ުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންުު#
ުގަޑިއިރުު 9ުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދު 1

 
މައިންޑްސ ޓްުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންކްރީސިންގުޕަރފޮމަންސްުވިތްުޕޮޒިޓިވްު 4.9.9

 އިންސްޓިޓިއުޓްު
ތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ01ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު މުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގު 

ުއ ވަނީއ ވ .ުު
ުމުއްދަތުުމަޤާމްުނަންުު#
ުގަޑިއިރުު 15ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުއައިޝަތުުމަލީހާު 1

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓްުޓްރ އިނިންގ،ުމިނިސްޓްރީގ ުޕްރޮކިއުމަންޓްުޔުނިޓުު 4.9.10

ތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައ02ުުުިުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު މުވައްޒަފުންުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުންގު 
ުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ01ުުުުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދު 1
ުގަޑިއިރުު 01ުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަުރަޕބްލިކުުުޢައިޝާުއަޝްރަފ2ުުް

ު
 ދިވ ހިަބސްުހ ޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރުންުދަސްކޮށްދިނުމުގ ުކޯސް 4.9.11

ުމިނިސްޓްރީގ ުު ުްޕރޮގްރާމްގައި ުތަމްރީނު ުއ ވަނީއ ވ .11ުުުުމި ުތާވަލުގައި ުއަންނަނިވި ުތަފްސީލު ުމުވައްޒަފުންގ  ުބައިވ ރިވ ފައ ވ . ުވަނީ ުމުވައްޒަފު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ12ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއާއިޝަތުުޔުހ1ުުާ
ުގަޑިއިރ12ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ2ުުީ
ުގަޑިއިރ12ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދު 3
ުގަޑިއިރ12ުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޒިފުނާުއިބްރާހީމ4ުުް
ުގަޑިއިރ12ުުުުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއާމިނަތުުފަޘީނ5ުުާ
ުގަޑިއިރ12ުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ6ުުް
ުގަޑިއިރ12ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުނަޝާޔާުވަހީދ7ުުު
ުގަޑިއިރ12ުުުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަުރުޢައިޝާުއަޝްރަފ8ުުް



 

 

  36 

 

ުގަޑިއިރ12ުުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުއިފާގަތުުއަޙްމަދ9ުުު
ުގަޑިއިރ12ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ10ުް
ުގަޑިއިރ12ުުުުމަސައްކަތުުޙަފީޘ11ުުާ

 
 ސަޕޯޓްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު 4.9.12

ުު މިނިސްޓްރީގ  ްޕރޮގްރާމްގައިު ތަމްރީނުު ތާވަލުގައ02ުުުިުމިު އަންނަނިވިު ތަފްސީލުު މުވައްޒަފުންގ ު ބައިވ ރިވ ފައ ވ .ު ވަނީު މުވައްޒަފުންު
ުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ15ުުުުމަސައްކަތުުޙަފީޘާު 1
ުގަޑިއިރ15ުުުުމަސައްކަތުުޒުލައިޚ2ުާ

 
 ލީޑަރޝިޕްުފޮރުސުޕަވައިޒަރސްުޓްރ އިނިނގް،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުއ ފ ކްޓިވްު 4.9.13

ުމުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައިުއ ވަނީއ ވ .01ުުުުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ12ުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޝިޔާމްުهللاުއަޙްމަދުުރޫހު 1

 
 ސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްު 4.9.14

ުު މިނިސްޓްރީގ  ްޕރޮގްރާމްގައިު ތަމްރީނުު ތާވަލުގައ06ުުުިުމިު އަންނަނިވިު ތަފްސީލުު މުވައްޒަފުންގ ު ބައިވ ރިވ ފައ ވ .ު ވަނީު މުވައްޒަފުންު
ުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ12ުުުުޑިރ ކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލީު 1
ުގަޑިއިރ12ުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ2ުުު
ުގަޑިއިރ12ުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނިހާމާުއިބްރާހީމ3ުުް
ުގަޑިއިރ12ުުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުއިފާގަތުުއަޙްމަދ4ުުު
ުގަޑިއިރ12ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ5ުު
ުގަޑިއިރުު 12ުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދ6ުު
 

 އ ސ ންޓިއަލްސްުސްކިލްސްުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުއ ޗްއާރުު 4.9.15
ުމުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައިުއ ވަނީއ ވ .01ުުުުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރުު 11ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުވަހީދުުނަޝާޔުާު 1

 
ވ ބިނާުއޮންުޔޫ.އ ން.ޑީ.ޕީުހ ކަރުޓޫލްުކިޓް،ުއިންޓްރޮޑިއުސިންުއިނޮވޭޓިވްުއ ޕްރީޗްސްުޓުުޕްރޮޖ ކްޓްސްު 4.9.16

 ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްު،ުޓްރ އިނިން
ުމުވައްޒަފުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމުވައްޒަފުގ ުތަފްސީލުުއަންނަނިވިުތާވަލުގައިުއ ވަނީއ ވ .01ުުުުމިުތަމްރީނުުްޕރޮގްރާމްގައިުމިނިސްޓްރީގ ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރުު 1ުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދު 1
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 ޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުޓްރ އިނިންގ،ުސިވިލްުސަރވިސ2ުުްއޮފީސްުދިވ ހިު 4.9.17
ުމިނިސްޓްރީގ ުު ުްޕރޮގްރާމްގައި ުތަމްރީނު ުއ ވަނީއ ވ .02ުުުުމި ުތާވަލުގައި ުއަންނަނިވި ުތަފްސީލު ުމުވައްޒަފުންގ  ުބައިވ ރިވ ފައ ވ . ުވަނީ ުމުވައްޒަފު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ12ުުުުލީގަލްުއޮފިސަުރުޒިފުނާުއިބްރާހީމްު 1
ުގަޑިއިރުު 12ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒްނާުރަޝީދ2ުުު

 
 ިބޒްނަސްުރައިޓިންގުސްކިލްސްުޓްރ އިނިންގ،ުވިލާުކޮލ ޖްު 4.9.18

ުމިނިސްޓްރީގ ުު ުްޕރޮގްރާމްގައި ުތަމްރީނު ުއ ވަނީއ ވ .02ުުުުމި ުތާވަލުގައި ުއަންނަނިވި ުތަފްސީލު ުމުވައްޒަފުންގ  ުބައިވ ރިވ ފައ ވ . ުވަނީ ުމުވައްޒަފު
ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ14ުުުުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާުޒީއާމިނަތުުފަ 1
ުގަޑިއިރ14ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުހަބީބާުއާދަމ2ުުް

 
 ފޮޓޯޝޮޕްުއ ންޑްުއިލަސްޓްރޭޓަރުޭބސިކްސްުޓްރ އިނިންގ،ުވިލާުކޮލ ޖްު 4.9.19

ުު މިނިސްޓްރީގ  ްޕރޮގްރާމްގައިު ތަމްރީނުު ތާވަލުގައ02ުުުިުމިު އަންނަނިވިު ތަފްސީލުު މުވައްޒަފުންގ ު ބައިވ ރިވ ފައ ވ .ު ވަނީު މުވައްޒަފުންު
ުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ18ުުުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަުރުޢައިޝާުއަޝްރަފްު 1
ުގަޑިއިރ18ުުުުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދ2ުު

 
 ޑިވ ލޮޕިންގުއަވަރުސ ލްވްސްުޓްރ އިނިންގ،ުއާދަމްުނަސީރުުއިްބރާހީމް 4.9.20

ުު މިނިސްޓްރީގ  ްޕރޮގްރާމްގައިު ތަމްރީނުު ތާވަލުގައ13ުުުިުމިު އަންނަނިވިު ތަފްސީލުު މުވައްޒަފުންގ ު ބައިވ ރިވ ފައ ވ .ު ވަނީު މުވައްޒަފުންު
ުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުގަޑިއިރ1ުުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ1ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުއަމްޖަދ2ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުޢާޞިމާުޢަލ3ުުީ
ުގަޑިއިރ1ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުއައިޝަތުުމަލީހާުމުޙައްމަދ4ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުސީނިއާުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުނާފިއާުޢަބުދުއްރަހީމ5ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުފައިނޭންސްުއޮފިސަުރުނުޒުފާުތައުފީޤ6ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރުޝަޒްނާުރަޝީދ7ުުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުހަބީބާުއާދަމ8ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޙުސައިންުމުއާނ9ުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުަޕބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަުރުޢައިޝާުއަޝްރަފ10ުުް
ުގަޑިއިރ1ުުުުްޕރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަުރުޝިޔާޒްުهللاުޢަބްދ11ުު
ުގަޑިއިރ1ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުހަރީޞްުޙަނީފްު 12
ުގަޑިއިރ1ުުުުސީނިއާުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއާމިނަތުުފަޒީނ13ުުާ
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 ލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނިގުޚަރަދު 4.10
ުޖުމްލަުުތަފްސީލްު

ުޚަރަދުުހިނގިުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
10,034,852ު10,742,971.00ުުމުވައްޒަފުންނަށްުހިނގާުޚަރަދުު

479,288ު409,412.83ުުޕ ންޝަންު

542,498ު204,750.91ުުދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގ ުޚަރަދުު
442,608ު146,393.75ުުއޮފީސްުހިންގުމުގ ުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކ ތީގ ުއަގުު

1,739,382ު1,280,425.45ުުޚަރަދުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގ ު
21,269ު6,000.00ުުތަމްރީންުކުރުމަށްުކުރ ވޭުޚަރަދުު

ޚަރަދުު 1,132,913ު990,313.87ުުމަރާމާތުުކުރުމާއިުބ ލ ހ އްޓުމުގު 
332,215ު393,648.79ުުސަރުކާރުންދޭުއ ހީ،ުއިޝްތިރާކާއިުއަދިުސަބްސިޑީޒް

361,029ު600,358.09ުުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާު
14,774,274.69ު 15,086,054ުޖުމްލަު

 

 

ުމިނިސްޓްރީންުބަޖ ޓްުޚަރަދުުކުރ ވުނުުގޮތުގ ުފައިސާގ ުތަފްސީލުްު
ު

93%

2%

3% 2% ބަޖ ޓްުބ ހިފައިވާުގޮތ2021ް ވަނަުއަހަރުގު 

ޖ ޓްވަނަުއަހަރަށްުފާސްކުރިުބ2021ަ

ންުއިތުރުކުރިމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއި

ޓަށްުއިތުރުކުރިއިދާރާތަކުންުމިނިސްޓްރީުބަޖ 

ންުއުނިކުރިމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއި

95%

5% ބަޖ ޓ2021ް ވަނަުއަހަރުގު 

ރަދުކުރިމިނިސްޓްރީުބަޖ ޓުންުޚަ

ބަޖ ޓަށްުބަ ދަލުކުރ ވުނުއިދާރާތަކުގު 
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ުމިނިސްޓްރީންުއިދާރާުތަކަށްުދޫކޮށްފައިވާުފައިސާގ ުތަފްސީލުްު

ުު ރު)ހަތްުސަތޭކަުބާރަުހާސ712,518ުްުއިދާރާތަކަށްުބޭނުންވާުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުމިނިސްޓްރީގ ުބަޖ ޓުންުއިދާރާތަކުގ ުބަޖ ޓަށް
 ފަސްުސަތޭކަުއަށާރަ(ުރުފިޔާުވަނީުދޫކުރ ވިފައ ވ .ުު

ުއަދަދުުުތަފްސީލްުުއިދާރާު
ވޯޑްުހ ރިޓޭޖްުހަފްތާުފާހަގަުކުރުމަށްުރާއްޖޭގ ުފަރާތުނުްުުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޯރުދިުއާޓްސްު

 ބައިވ ރިވުމަށްުސާރުޖާުއަށްުދިއުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާު
19,113 

ނޭޝަނަލްުބިއުރޯގ ުފާހާނަުސިންކުުއަދިުސައިުކޮޓަރީގ ުފ ނުްުުނޭޝަނަލްުބިއުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންު
 މައްސަލަުހައްލުކުރުމަށްުބޭނުންވާުފައިސާުލީކްު

3,405 

މަސ06ުުުްޤައުމީުއަރުޝީފްުހިްނުގމަށްުއަލަންުހިފިުއިމާރާތުގ ުުޤައުމީުއަރުޝީފުު
 ދުަވހުގ ުކުލިު

690,000ު

 712,518 ުޖުމްލަު
 

ުމިނިސްޓްރީގ ުބަޖ ޓަށްުއިތުރުކުރ އްވިުފައިސާުތަފްސީލްު

ުޖުމްލަުުތަފްސީލްު
 136,068.96ުގ ު"ވޯލްޑްުކޮންފަރ ންސްުއޮންުކްރިއޭޓިވްުއިކޮނޮމީ"ުމިނިސްޓަރުކުރ އްވިުދަތުރުުފައިސ2020ުުުުުާ

ު

ުކައުންސިލްތަކަށްުދީފައިވާުއ ހުީު

ުޖުމްލަުުތަފްސީލްު
388,991ުުގދ.ވާދޫުލައިބްރަރީުމަރާމާތްުކުރުމަށް
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ު
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ުއިދާރާތައްުދަށުންުހިނގުާުމިނިސްޓްރީގ ުު
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 ުުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީު 5
ުު ނަންބަރު ގާނޫނުު ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު އ ކ ޑަމީއަކީު 9ުުު/2011ދިވ ހިބަހުގ ު ދަށުން 2011ުުުުގ ު ދުވަހ8ުުުުުއޮގަސްޓް ވަނަު

އ ންމ ުމުހިންމުުއ އްުއަސާސްުކަ މުގައިވާ،ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފ އްދ ވިުސަރުކާރުގ ުއިދާރާއ ކ ވ .ުމަޤުސަދަކީުދިވ ހިުޤައުމިއްޔަތުގު 
ށުްުއަދިުއ ންމ ުއަގުބޮޑުުއ އްުތަރިކަުކަމުގައިވާުދިވ ހިބަސްުއަދިުދިވ ހިުތާރީޚުުހީނަރުވިޔަނުދީުޙިމާޔަތްުކުރުމާއ ކު،ުބަސްުތަރައްޤީކޮު

 ކުރިއަރުވައި،ުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުއަމާނާތްތ ރިުކަމާއ ކުުވާޞިލުކޮށްދިނުމ ވ .ުު
ތިއްބ ވުިުއާުހަމައަށުްުުު–އ ވ .ުއ ގޮތުނުްުވިމ ންބަރުންުތިއްބ 5ުުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވުާުއ ކ ޑަމީގ ުބޯޑުގައުިު

 :މ ންބަރުންނަކީު

 
ުު 3ުުުުއ ކ ޑަމީގ  ނަންބަރު:ުުު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުއޮފީހުގު  އޮގަސްޓPPO/473/2021/25ުު(8ުުުްު-1 ވަނަުދައުރަށްު

ުމ ންބަރުންނަކުީ:5ު(ުސިޓީންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވ2021ުާު
 

އޮފީހުގ ުނަންބަރު:ުު (ުސިޓީންުވަނީުދިވ ހިބަހުގ 2021ުުއޮކްޓޫބަރ11ުުުު)2021/25ުުު/473ީޕޕީއޯ/-1މީގ ުއިތުރުންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގު 
ފ ންވަރުގ ުރޭންކަށްުހަމަޖައްސަވާފައ ވ ު. ނައިބުގު   އ ކ ޑަމީގ ުރައީސްގ ުމަޤާމުުމިނިސްޓަރުގު 

ުޝަން/ުތަސައްވަރުުުވިު 5.1
މ ުއިތުބާރުުުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާއިުތާރީޚާއިުއަދަބީުތަރިކަުރައްކައުތ ރިކޮށް،ުދަމަހައްޓައި،ުތަރައްޤީކުރުމާއ ކު،ުމިުދާއިރާތަކާުބ ހޭުއ ން

ުހުރިުއަދިުއ ންމ ުޞައްޙަުމަޢުލޫމާތުުފަތުރާުޤައުމީުމުއައްސަސާއަށްުވުން.
 

ުމިޝަން/ުމުހިންމަތުްު 5.2
އަކަށުްުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާއިުތާރީޚާއިުއަދަބީުތަރިކަުރައްކައުތ ރިކޮށް،ުދަމަހައްޓައި،ުތަރައްގީކުރުމުގ ުޤާބިލުކަންުހުރިުމުއައްސަސާ

ުހ ދުންު.
ު

ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީގ ުމ ންޑޭޓްު 5.3
ުު ޤާނޫނުުނަންބަރު ޤައުމީުބަހަށްުއިސްކަނ2011/9ުުްމިުމަސައްކަތްތަކަކީ،ު ުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގު  ވަނަުމާއްދާއިނ15ުުުްުދިނުމުގ ުޤާނޫނު(ގ 

ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީއަށްުކަނޑައަޅުއްވާފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ ވ .ުު
 ދިވ ހިބަސްުޙިމާޔަތްކޮށްުތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިުމަސައްކަތްކުރުނުް. •
ލާތުތަކުގައިުއ ންމ ުބޮޑަށްުބޭނުންކުރާުބަހަކުީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއިދާރީުހިންގުމާއި،ުވިޔަފާރިއާއި،ުތަޢްލީމާއި،ުއ ހ ނިހ ންުއާންމުުމުޢާމަ •

ުދިވ ހިބަސްުކަމުގައިުދަމަހައްޓައިުދިވ ހިބަސްުފ ތުރުންު.
ުދިވ ހިބަސްުބޭނުންކުރަންޖ ހޭުހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތައްުކަނޑައަޅައިުބަހުގ ުގަވާއިދުުއ ކުލަވާލައިުމިކަންކަންުއާންމުކޮށްުފ ތުރުންު. •
ބަސްބޭނުންު • ގަވާއިދާއިު ނުކުރުާުދިވ ހިބަހުގ ު ބަލައި،ު ގ ންދޭތޯު ބޭނުންކުރަމުންު ބަސްު އ އްގޮތަށްު އުޞޫލުތަކާު ހަމަތަކާއިު ކުރުމުގ ު

ުފަރާތްތަކާމ ދުުފިޔަވަޅުުއ ޅުންު.
ުދިވ ހިންގ ުޘަޤާފަތާއި،ުއާދަކާދައިގ ުތ ރޭގައިުހިމ ނޭުކަންކަމާބ ހޭުހޭލުންތ ރިކަންުއިތުރުކޮށްުއ ުކަންކަންުދިރުވައިުއާލާުކުރުންު. •

ުއ ޑްރ ސްުުމަޤާމްުުނަންު #
ުގއ.ުނިލަންދޫ،ުލިލީމާގ ުުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުއަލ1ުުުުުުުީ
ުމ.ުމަގުމަތީގ ުުނާއިބުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރ2ުުުުުު
ުމ.ުޑައިމަންޑްވ ލީުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ3ުް

8255ުދަފްތަރުުނަންބަރުުުުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ4ުު
ުމއ.ުއުރަހަުުނޢޢވުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ5ުުް

ުއ ޑްރ ސްުުމަޤާމްުުނަންު #
1901ުދަފްތަރު،ުނަންބަރުުރސުުރައީސްުޑޮކްޓަރުއަޝްރަފްުޢަބްދުއްރަޙީމ1ުުްު
ުޅ.ުކުރ ންދޫުނޫރަންގ ުުނާއިބުރައީސްުއަލްފާޟިލާުޒުލްފާުއިބްރާހީމ2ުުްު
ުމ.ުޑައިމަންޑްވ ލީުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ3ުް

8255ުދަފްތަރުުނަންބަރުުުުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ4ުު
ުމއ.ުއުރަހަުުނޢޢވުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ5ުުް



 

 

  42 

 

ދ މ ހ އްޓުމަށްޓަކައުިުދިވ ހިބަހާއި • މަޢުލޫމާތުގ ުޞައްޙަކަންު އ ު ޢާންމުކުރުމުގައިު މަޢުލޫމާތުު ތަރިކައާބ ހޭު ޘަޤާފަތާއި،ު ތާރީޚާއި،ު ު،
ުއަޅަންޖ ހޭުފިޔަވަޅުތައްުއ ޅުން.

އަދަބިއް • ދިވ ހިބަހާއި،ު ތ ރ އިންު ދުވަސްތަކުގ ު ކަނޑައަޅާު ސަރުކާރުންު ފާހަގަކުރުމަށްު ފ ންވަރުގައިު ޤައުމީު ޔާތާއި،ުުރާއްޖޭގައިު
ުޘަޤާފަތާއި،ުތަރިކައާބ ހޭުގޮތުންުފާހަގަކުރަންޖ ހޭުދުވަސްތައްުފާހަގަކުރުން.

ުދިވ ހިބަސްފޮތްތައްުއ ކުލަވާލައިުޝާއިޢުުކުރަމުންގ ންދިޔުންު. •
ުދިވ ހިބަހާއި،ުތާރީޚާބ ހޭުމަޝްރޫޢުތަކާއިުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވައި،ުފަރުމާކޮށް،ުހިންގުންު. •
ުުދިރާސާތަކާއި،ުޢިލްމީުޙަރަކާތްތައް،ުރާއްޖ އާއިުރާއްޖ އިންުބޭރުގ ުފަރާތްތަކާުގުޅިގ ންުހިންގުންު.ދިވ ހިބަހާއި،ުތާރީޚާބ ހޭުޢިލްމީ •
ޝާއިޢުކުރުމާއި،ުުު • ތަކ ތިު އ ންމ ހައިު ފަދަު މިު މަޖައްލާތަކާއި،ު ރިޯޕޓުތަކާއި،ު މޮނޮގްރާފާއި،ު ފޮތާއި،ު ތާރީޚާބ ހޭު ދިވ ހިބަހާއި،ު

ުތިކޮށް،ުތަރުތީބުކޮށް،ުފަތުރާުމަރުކަޒ އްގ ުގޮތުގައިުޙަރަކާތްތ ރިވުންު.ދިވ ހިބަހާއި،ުތާރީޚާބ ހޭުމަޢްލޫމާތުުގިން
ހިންގުމާއުިު • މުއައްސަސާތަކަށްު އ ކިު ދައުލަތުގު  ފަރާތްތަކާއިު އަމިއްލަު ްޕރޮގްރާމްތައްު ކޯސްތަކާއިު ކުރުު ތާރީޚާބ ހޭު ދިވ ހިބަހާއި،ު

ުހިންގުވުންު.
ބައްދަލުވުންތަކާއި،ުކޮންފަރަންސްތައްުއަމިއްލައަށްުނުވަތަުއ ހ ންުފަރާތްތަކާުގުޅިގ ނުްުސ މިނަރތަކާއި،ުމައުރަޒުތަކާއި،ުމަސައްކަތުުު •

ުއިންތިޒާމުކޮށްުހިންގުވުންު.
މަޤްޞަދުތައްުހާކުރުމަށްުބޭނުންކުރުން • ު.ދައުލަތާއިުއ ހ ންުފަރާތްތަކުންުއ ކިއ ކިުއ ހީތައްުލިބިގަތުމާއި،ުއ ުފައިސާުތަނުގު 
ުގޮތުގ މަތިން،ުއ ކ ޑަމީންުކުރަންޖ ހޭުއ ހ ނިހ ންުކަންކަންުކުރުންު.މިުޤާނޫނުގައިވުާު •
ުވަނަުމާއްދާގ ުހ.ުއާއިުށ.ު(18ުުއ ހ ނިހ ންުކަންކަންު)ޤާނޫނުގ ު •
ުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުކޮންމ ުމަދަރުސާއ އްގައިުދިވ ހިބަސްުމަޖުބޫރުުމާއްދާއ އްގ ުގޮތުގައިުކިޔަވައިދޭންުވާނ އ ވ ު. •
ކިޔަ • ުުދިވ ހިރާއްޖޭގައިު ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓިތަކުންު ކޮލ ޖްތަކާއި،ު މަރުކަޒުތަކާއި،ު އ ންމ ހައިު ނުވަތ3ުުުަުވައިދޭު އަހަރުު )ތިނ އް(ު

)އ ކ އް(ުމާއްދ1ުުުާުއ އަށްވުރ ުދިގުމުއްދަތުގ ުއަމިއްލަުކޮންމ ުކޯހ އްގައިވ ސްު"ދިވ ހިބަސް"ުނުވަތަުދިވ ހިުތާރީޚާބ ހޭުމަދުވ ގ ންުު
 ވ ހިބަހުންުކިޔަވައިދޭންުވާނ އ ވ ު.މަޖްބޫރުުމާއްދާއ އްގ ުގޮތުގައިުދިު
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 ޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުގ ުމަސައްކަތްުސ ކްުވ ހިބަހުގ ުއ ކަޑަމީގ ުދި 5.5
 ތާރީޚްުުު ދިވ ހި 5.5.1

ުސަޤާފަތާއިުއާދަކާދަު 5.5.1.1
 އ ކުޅިވަރުތަކަށްުމީހުންުހޭލުންތ ރިކުރުވައި،ުއާލާކޮށްުދިރުވުންު.ރާއްޖޭގައިުއިހުކުޅ އުޅުނުުކުޅިވަރުތަކުގ ުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ު •
ުރާއްޖޭގ ުުކާބަފައިންގ ުމަސައްކަތްތ ރިކަންު)އިހުގައިކޮށްއުޅުނުގޮތް(ުހޯދައި،ުއ އްކޮށް،ހޭލުންތ ރިކުރުވައި،އ ުމަސައްކަތްތައް •

 ދިރުވައިުއާލާކުރުންު.
 ރާއްޖޭގ ުއިޖްތިމާއީުއާދަތައްުުހޯދައި،ުއ އްކޮށް،ުއ ުއާދަތައްުދިރުވައިުއާލާކުރުން.ުުު •
 ދިވ ހިސަޤާފަތާއިުއާދަކާދައާުގުޅޭގޮތުންުކުރ ވޭުދިރާސާތަކުގ ުމައްޗަށްުފޮތްުލިޔުންު. •
ފޮތްުލިޔުންު. •  ކުޑަކުދިންނަށްުއަމާޒުކޮށްގ ންސަޤާފަތާއިުއާދަކާދައިގު 
އ ކިއަތޮޅުތަކާއިުރަށްރަށްސަޤާފީގޮތުންުޚާއްޞަވ ގ ންދާުގޮތުގ ުމަޢުލޫމާތުުއ އްކޮށްުއިންވ ންޓްރީއ އްުހަދައިުުއަންނަމުންދުާުރާއްޖޭގ ު •

 ބަދަލުތައްުުރ ކޯޑްކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންު.
ތަކ ތުިު ދިރާސާކޮށް،ުއ ުުކުރީޒަމާނުގައިުކިޔައިުއުޅުނުުވާހަކަު،ުރައިވަރު،ުކާ،ުބަނދި،އަތޮޅުވ ށިުފަދަތަކ ތިުރ ކޯޑްކޮށް،ުއ އްކޮށްު، •

 ޢާންމުކުރުންު
 ރާއްޖޭގ ުސަޤާފަތާއިުއާދަކާދައިގ ުސަޤާފީުޢީދުތައްުރާވައިުހިންގުންު. •
ސަގާފަތާުއާދަކާދައިގ ުމަޢުލޫމާތުުފ ތުރުމާއިުމީހުންުސަގާފީުކަންކަމަށްުހޭލުންތ ރިުކުރުވުމަށްުކުރުުކޯސްތަކާއިުުުުުުުު •

 ގުންު.ސ މިނާރ،ުވޯކްޝޮްޕ،ުފޯރަމްތައްުރާވައިހިންު
 ސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުކުރިއަރުވާުއުފ އްދުންތ ރިގޮތ އްގައިުވާދަކުރ ވޭުތަފާތުުހަރަކާތްތައްުރާވާުހިންގުންު. •
މަޢުލޫމާތުުފ ތުރުވުންު. •  އ ކިއ ކިުމީޑިއާގ ުބޭނުންކޮށްގ ންުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގު 
 އްވުން.ދިވ ހީންގ ުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުކުރިއ ރުވުމަށްުވާދަކުރ ވޭުމުބާރާތްުބޭ •
ދިވ ހިންގ ުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގ ުމަޢުލުމާތުުހިމ ނޭުއިންޓާރރ ކްޓިވްުއީުބުކްސްުއުފ އްދުމަށްުހިތްވަރުދިނުމުގ ގޮތުންުއ ކަމަށުްު •

 ޝައުގުވ ރިވާުފަރާތްތަކަށްުއ ހީތ ރިކަންުފޯރުކޯށްދިނުންު.
ުބުކްސްުތައްޔާރުކުރުމުގ ުވާދަކުރ ވޭުްޕރޮގުރާމްތައްުރާވުާުދިވ ހީންގ ުސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގ ުމަޢުލޫމާތުުހިމ ނޭުއިންޓަރ ކްޓިވްުއީު •

 ހިންގުންު.
ސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމާތ އްުފަރާތްތަކުންުހާމަކޮށްފިކަންުއ ނގިއްޖ ނަމަުއޭގ ުސައްޙަކަންުބަލާުސައްޙަގޮތުްު • ސަގާފަތާއިުއާދަކާދައިގު 

 އާންމުކުރުންު.
ު

 ރައްކައުތ ރިކޮށްުދިރުވުންުު 5.5.1.2
 ުޢާންމުުކުރުންު.ދިވ ހިުތާރީޚުގ ުމަޢުލޫމާތު •
 ތާރީޚީުގޮތުންުރާއްޖޭގ ުމުހިންމުުޞަޚުޞިއްޔަތުތައްުހޯދައިުޢާންމުކުރުންު. •
 ތާރީޚުުކޮމިޓީއ އްުއ ކުލަވައިލާުހީންގާބ ލ ހ އްޓުންު. •
 ދިވ ހިުތާރީޚާުބ ހޭުމަޝްރޫޢުތަކާއިުްޕރޮގުރާމްތައްުރާވައިުފަރުމާކޮށްުހިންގުންު. •
އަހަރަށްވުރ ންުދިގުުމުއްދަތުގ ުކޯސްތަކުގައިުދިވ ހިުތާރީޚާުބ ހ1ުުުޭުއ ންމ ހައިުކޮލ ޖްުޔުނިވަރސިޓީތަކުގައުިުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުހިންގުާު •

 މަދުވ ގ ންުމާއްދާުމަޖުބޫރުުމާއްދާއ އްގ ުގޮތުގައިުދިވ ހިބަހުންުކިޔަވައިުދިނުމަށްުމަޖުބޫރުުކުރުވުންު.
 ޖ އާއިުރާއްޖ އިންުބޭރުންުހޯދައިުރައްކާކުރުންު.ތާރީޚަށްޓަކައިުރައްކާކުރަންުޖ ހޭުފޮޓޯުއާއިުލިޔުންުރާއް •
 ރާއްޖޭގ ުއ ކިއ ކިުޞަރަޙައްދުތަކާއިުހިސާބުތަކަށްުއަންމުންދާުބަދަލުތައްުފޮޓޯއިންުޑޮކިއުމަންޓްކުރުންު. •
 ޝާއިޢުކުރުންު.ތާރީޚާުބ ހޭުގޮތުންުބޭރުުބަސްބަހުންުލިޔ ފައިުހުންނަުލިޔުންތައްުދިވ ހިބަހަށްުތަރުޖަމާކޮށުްު •
އިސްވ ރިނުްު • ދައުލަތުގ ު ު ފަރާތުންު ރާއްޖޭގ ު ކަންތައްތަކުގައިު ފަދަު ޖަލްސާތައްު ބައްދަލުވުންތަކާއިު އޮންނަު ބޭރުގައިު ރާއްޖ އިންު

 ދިވ ހިބަހުންުނޫންުބަހަކުންުދޭުތަޤުރީރުތައްުދިވ ހިުބަހަށްުތަރުޖަމާކޮށްުއ ުރައްކާތ ރިކުރޭތޯުބ ލުންު.
 ންޖ ހޭުދުވަސްތައްުފާހަގަކުރުންު.ތާރީޚީގޮތުންުފާހަގަުކުރަު •
 ތާރީޚާުބ ހޭުކުރުުކޯސްތަކާއިުްޕރޮގުރާމްތައްުއަމިއްލަުފަރާތަތްތަކަށާއިުދައުލުތުގ ުމުވައްސަސާތަކަށްުހިންގުމާއިުހިންގުވުންު. •
ު
ު
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ުދިރާސާު 5.5.1.3
ލުމަށްޓަކައިުބަލަންޖ ހޭުކަންކަނުްުތާރީޚީުގޮތުންުއ ކިއ ކިުފަރާތްތަކުންުދިރާސާކޮށްުހުށަހަޅާުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުތައްުއޭގ ުޞައްޙަކަންުބ  •

 ބަލައިުއ ކަންކަންުހިންގުންު.
ފަރާތްތަކާުގުޅިގ ންުހިންގުންު. •  ތާރީޚާުބ ހޭުޢިލްމީުދިރާސާތަކާއިުޢިލްމީުޙަރަކާތްތައްުރާއްޖ އާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގު 
 އިުތަކ ތިުޝާއިޢުކުރުން.އިުރިޯޕޓުތަކާއިުމަޖައްލާތަކާއިުމިފަދަުއ ންމ ހަުއާދިވ ހިުތާރީޚާުބ ހޭުފޮތާއިުމޮނޮގްރާފްު •
 ދިވ ހިުތާރީޚާުބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުގިންތިކޮށްު)ޢުމުރަށްުފ ތޭގޮތަށް(ުތަރުތީބުކޮށްުފ ތުރުންު. •
 ދިވ ހިތާރީޚާުބ ހޭގޮތުންުދިވ ހިބަހުންނާއިުއިނގިރޭސިބަހުންުފޮތާއިުސީޑީުފަދަުތަކ ތިުތައްޔާރުކުރުންު. •
 މަޢުލޫމާތުތައްުހޯދައިުޝާއިޢުކުރުންު.އުވ މުންުނ ތ މުންދާުތާރީޚީު •
ސައްޙަކަންުދ ނ ގަނ ުސައްޙަނޫންުކަންކަނުްުުރާއްޖޭންނާއިުރާއްޖ އިންުބޭރުގ ުފަރާތްތަކުންުކުރާުތާރީޚީުދިރާސާތައްުރ ކޯޑްކޯށްުއޭގ ު •

ސައްޙަގޮތްުއާންމުކުރުން.  ވާނަމަުއޭގު 
 ދިރާސާކުރުންު.ރާއްޖޭގައިުއިހުކުޅ އުޅުނުުކުޅިވަރުތަކުގ ުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ު •
 ރާއްޖޭގ ުުކާބަފައިންގ ުމަސައްކަތްތ ރިކަންު)އިހުގައިކޮށްއުޅުނުގޮތް(ުދިރާސާުކުރުންު. •
 ރާއްޖޭގ ުއިޖްތިމާއީުއާދަތައްުހޯދައި،ުއ އްކޮށް،ުދިރާސާކުރުން.ުު •
ނިޒާމ އް •  ުޤާއިމުކުރުން.ުުރާއްޖ އާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގ ުސްކޮލަރުންުމ ދުވ ރިކޮށްުދިވ ހިތާރީޚާުބ ހޭުގޮތުންުދިރާސާކުރ ވޭނު 
 ދިވ ހިތާރީޚުގ ުއަތޮޅުތަކުގ ުދިރާސާކުރުންު. •

ު

ުަބސްު 5.5.2
ުތަރައްޤީކޮށްުކުރިއ ރުވުންު 5.5.2.1

 ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުރަސްމީުބަސްުދިވ ހިުހުރިހައިުމުއާމަލާތ އްގައިުބޭނުންކުރުމުގައިުއިސްކަންުދިނުންު. •
ވިޔަފާރިއާއިުތަޢުލީމާއިުއ ހ ނިހ ންުޢާންމުުމުއާމަލާތްތަކުގައިުބޭނުންކުރާުބަހަކުީުދިވ ހިންގ ުޢާންމުުމުޢާމަލާތުތަކާއިުއިދާރީުހިންގުމާއުިު •

 ދިވ ހިބަސްުކަމުގައިުދ މ ހ އްޓުންު.
ހަމަތަކާއިުއުޞޫލުތަކާުއ އްގޮތަށްުުޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްުފުރުޞަތުުދިނުން.ުު •  ދިވ ހިުބަހުގ ުޤަވާޢިދާއިުބަސްބޭނުންކުރުމުގު 
 ހަމަތަކާއިުގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުޢާންމުކޮށްުފ ތުރުންު.ދިވ ހިބަސްުބޭނުންކުރަންޖ ހޭު •
 އ ކިއ ކިުއަދަބީުޢިލްމީުލިޔުންތަކާއިުތަކ ތިުހޯދައިުއ އްކުރުންު •
 ދިވ ހިބަސްުހީނަރުވުމަށްުދިމާވާުކަންތައްތަކުންުބަސްުހިމާޔަތްކޮށްުބަހަށްުދޭުސަމާލުކަންުއިތުރުކުރުންު. •
 އުޞޫލުތަކުގ ުމަތިންުބަސްުބޭނުންކުރޭތޯުބ ލުންު.ބަހުގ ުހަމަތަކާު •
މަޢުލޫމާތުުއ އްކޮށް،ުރަނގަޅުގޮތްުހޯދައިުޢާންމުކުރުންު. •  އ ކިއ ކިުމީޑިޔާގ ުފަރާތްތަކުންުބަސްުބޭނުންކުރާުހަމަތަކުގު 
 އ ކިއ ކިުއަދަބީުޢިލްމީުލިޔުންތަކާއިުތަކ ތިުހޯދައިުއ އްކުރުންު •
 އްތަކުންުބަސްުހިމާޔަތްކޮށްުބަހަށްުދޭުސަމާލުކަންުއިތުރުކުރުންު.ދިވ ހިބަސްުހީނަރުވުމަށްުދިމާވާުކަންތަ •
 ކުޑަކުދީންުޝައުގުވ ރިވާުގޮތަށްުކުޑަކުދީންގ ުފޮތްުތައްޔާރުކޮށްުޝާއިޢުކުރުންު •
 ޢާންމުންުބަހުގ ުގަވާއިދުުތަކާއިުހަމަތަގ ުމަތީންުބަސްުބޭނުންކުރުމަށްުޝައުޤުވ ރިކުރުވުމަށްުްޕރޮގުރާމްތަކ އްުއުފ އްދުންު. •
ުުދި • އަހަރަށްވުރ ންުދިގުުމުއްދަތުގ ުކޯސްތަކުގައިުދިވ ހިުބަސްުމ1ުުުިުވ ހިރާއްޖޭގައިުހިންގާުއ ންމ ހައިުކޮލ ޖްުޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި

 މާއްދާުމަޖުބޫރުުމާއްދާއ އްގ ުގޮތުގައިުދިވ ހިބަހުންުކިޔަވައިުދިނުންު.1ުމާއްދާުމަދުވ ގ ންު
ުދިރާސާު 5.5.2.2

ދިރާސާކޮށްުހުށަހަޅާުހުށަހ ޅުންތައްުއޭގ ުޞައްޙަކަންުބ ލުމަށްޓަކައިުބަލަންޖ ހޭުކަންކަންުބަލައިުއ ކަންކަނުްުއ ކިއ ކިުފަރާތްތަކުންުު •
 ހިންގުންު.

 ރާއްޖޭގ ުއ ކިއ ކިުއަތޮޅުތަކުގ ުބަހުރުވަތައްުއ އްކުރުމާއިުދިރާސާުކުރުމާއިުޢާންމުކުރުންު. •
 ދިވ ހިބަސްުއުފ ދިފައިވާުއަސްލުގ މައްޗައްުދިރާސާކުރުން،ުު •
 ދިވ ހިބަހުގ ުގަވާއިދުގ ުބައިތައްުދިރާސާުކުރުންު. •
 ތާނަުއަކުރުުއުފ ދިފައިވާުގޮތުގ ުދިރާސާުކުރުންު. •
 ހަމަތައްުއ ކަށައ ޅުމަށްުގަވާއިދުުކޮމިޓީހިންގުންުުދިވ ހިބަހުގ ުގަވާއިދުުއ ކުލަވާލާުބަހުގ  •
 ބަހަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުދިރާސާކުރުން.ުު •
ގޮތްުހޯދާުކަނޑައ ޅުން.ބަހުގ ުތަރަހަުގ އްލުނަުނުދީުއަސް •  ލުުދ މ ހ އްޓޭނު 
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 ދިވ ހިބަހުގ ުބަސްފޮތްުއ ކުލަވާލައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގ ންދިއުން.ުު •
 އަލަށްުތައާރުފުވާުތަކ އްޗާއިުތަންތަނަށްުކިޔާނ ނަންުކަޑައ ޅުމަށްުއާބަސްުހަދާުކޮމިޓީުހިންގުންު، •
ބަސް • ުހޯދުމަށްުހުށަހަޅާުހުށަހ ޅުންުތަކަށާއިުއަދިުއަލަށްުތަޢާރުފުވުާުއ ކިފަރާތްުތަކުންުބޭރުުބަސްބަހުގ ުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނު 

 ތަކ އްޗަށްުބަސްުކަނޑައ ޅުމަށްުބޭނުންވާުރިސާޗުުކުރުންު.
އަތޮޅުތަކަށްުދަތުރުުކޮށްގ ންނާއިުއ ކިއ ކިުލިޔުންތަކާއިުފޮތްފޮތްުބަލައިގ ންނާއިުއަދިުފުލޯކުުވާހަކަތައްުކިޔައިގ ންުބަސްުހޯދުާު •

 ދ ނ ގަނ ުބަސްފޮތުގައިުހިމ ނުމަށްުބަސްުކޮމިޓީއަށްުފޮނުވުންު.އ ބަހުގ ުއަސްލުުު
 ދިވ ހިބަހާުގުޅޭުޢިލްމީުދިރާސާތައްުރާއްޖ އާއިުރާއްޖޭންުބޭރުގ ުފަރާތްތަކާުގުޅިގ ންުހިންގުންު. •
ހަޅާުހުށަހ ޅުންތަކުގ ުުރާއްޖޭގ ުކަންކޮޅުތަކުންނާއިުރާއްޖޭންުބޭރުންުދިވ ހިބަހުގ ުރިސާރޗްކުރަންުބޭނުންވ ގ ންުއ ދޭުފަރާތްތަކުންުހުށަު •

 މައްޗަށްުބިނާކޮށްުއ ކަންކަމަށްުއ ހީތ ރިވުންު.
 ބަސްުކޮމިޓީުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުން.ުު •
 ވާހަކަދައްކާުުއުޅޭގޮތްުުއަޑުގ ގޮތުގައިުއަދިުލިޔުމުގ ުގޮތުގައިުއ އްކޮށްުރައްކާކުރުންު. •
 ވާުތަކ ތިުުހޯދާުއ އްކުރުންު.އ ކިއ ކިުލިޔުންތަކާއިުނޫސްތަކުގައިުހުންނަުތަފާތުުބަހުރުވައިންުލިޔ ފައިު •
ު

ުހޭލުންތ ރިކުރުންު 5.5.2.3
 ތަފާތުުއަދަބީުމުބާރާތްތައްުރާވާުހިންގުން.ުު •
ތ ރ އިންުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާުގުޅޭުގޮތުންު •  ރާއްޖޭގ ުޤައުމީުފ ންވަރުގައިުފާހަގަކުރުމަށްުސަރުކާރުންުކަނޑައަޅާުދުވަސްތަކުގު 
 ކުރުުކޯސްތައްުރާވައިުހިންގުންު.ދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުގ ުތަފާތުު •
 ފ އްދުންުބަހާބ ހޭުތަފާތުުްޕރޮގްރާމްތައްުރޭޑިއޯ/ޓީވީުމ ދުވ ރިކޮށްުއުު •
ގޮތުންުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު. •  އަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުރާވައިގ ންުހިންގާުއަދަބީުްޕރޮގްރާމްތަކުގައިުބަހުގު 
 ރުންު.އ ކިއ ކިުފަރާތްތަކުންުތައްޔާރުކޮށްުހުށަހަޅާުފޮތްފޮތްުޝާއިޢުކު •
 ދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތާބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގ ުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވައިުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންު •
 ފަތްތޫރަުމަޖައްލާުޝާއިޢުުކުރުންު •
 ތަފާތުުމަޢުރަޒުތައްުބޭއްވުންު. •
ު

 އިދާރާުހިންގުމާއިުފައިސާ 5.5.3
ުހިންގުމާއިުއ ޗް.އާރުު 5.5.3.1

ުފޮނުވަންޖ ހޭުސ ކްޝަންތަކަށްުފޮނުވުމާއިުއޭގ ުރ ކޯޑުުބ ލ ހ އްޓުންު.ުުއޮފީހަށްުއަންނަުސިޓީ،ނޯޓްުފަދަުތަކ ތިުބަލައިގަނ  •
ރ ކޯޑުުބ ލ ހ އްޓުންު.  އޮފީހުންުބޭރުކުރަންުޖ ހޭުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުއޮފީހަށްުލިބޭުލިޔ ކިޔުންތަކުގު 

 އޮފީހުގައިުކުރަމުންދާުމުހިންމުުމަސައްކަތްތަކާއިުކަންކަމުގ ުޔައުމިއްޔާުލިޔ ުބ ލ ހ އްޓުންު. •
އަހަރ އްގ ުއަހަރުުރިޯޕޓަށްުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި،ުއ އްކޮށްުއަހަރުުނިމުމުންުރިޯޕޓުުނިންމައުިުކޮންމ ު • އަހަރ އްުނިމުމުގ ުކުރިންުއު 

 ހުށަހ ޅުންު.
 ސްޓޮކުންުމަދުވާުތަކ ތިުހޯދައިުސްޓޮކުންުތަކ ތިުދޫކުރުންު. •
 ޚިދްމަތްުހޯދުމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކަށްުމަގުފަހިުކޮށްދިނުންު. •
 އަންނަުކޯލްތަކަށްުޖަވާބުދިނުމާއިުއ ކިއ ކިމ ސ ޖްުއޭގ ރައްދުވާފަރާތަށްުދިނުންު.ބޭރުންު •
 އޮފީހުގ ުރިސާރޗްުލައިބްރަރީުބ ލ ހ އްޓުން. •
 އޮފީސްުމަރާމާތުުކުރުމާއިުސާފުކުރުމުގ ުއ ންމ ހައިުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުން. •
 ސުންު.އޮފީސްހުޅުވައި،ުލ އްޕުމުގ ުކަންތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުޑިއުޓީހަމަޖ އް •
 އޮފީހުގ ުޕްލޭންތައްުހ ދުމާއިުއ ކަމާގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހާުކަންތައްކުރުންު •
 އޮފީހުގ ުއޮނިގަނޑަށާއިުމަސައްކަތަށްުއަންނަުުބަދަލުތައްުުބަލައިުއ ކަންކުރުންު •
 މުވައްޒަފުންުތަމްރީނުުކުރުމާބ ހޭުއ ންމ ހައިުކަންތައްުކުރުނުް. •
 އިުއ ކިުއ ކިުޢިނާޔަތަތަކާުބ ހޭުއ ންމ ހައިުކަންކަންުކުރުންުމުވައްޒަފުންުލ އްވުމާއިުވަކިުކުރުމާ •
ޚިދަމްތުގ ުފ ންވަރުުބ ލުމުގ ުއ ންމ ހައިުކަންކަންުރާވައިުހިންގުނުްު •  މުވައްޒަފުންގު 
އ ންމ ހައިުކަންތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންު • މުސާރައާއިުއިތުރުުގަޑިއާއިުޕ ންޝަންގު   މުވައްޒަފުންގު 
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 އާއިުުޗުއްޓީުއާއިުއަދިުއ ހ ނިހ ންުރިކޯޑްތައްުބ ލ ހ އްޓުން.މުއައްޒަފުންގ ުހާޒިރީ •
 މުއައްޒަފުންގ ުުއ ންމ ހައިުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުންު •
 އ ޗް.އާރުުކޮމިޓީގ ުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުންު •
 އައި.ޓީ.އާއިުުގުޅުންހުރިުއ ންމ ހާުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުންު •
 އޮފީހުގ ުސަރވަރުގ ުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުންު •
ުގުޅުންހުރިުއ ންމ ހާތަކ ތީގ ުކޮލިޓީގ ުކަންތައްުބ ލ ހ އްޓުންު.ުއައި.ޓީުއާ •

ުު 
ުފައިނޭންސްު 5.5.3.2

ބަޖ ޓްުހ ދުމާއިުބަޖ ޓްގ ުޚަރަދުތައްުކޮންޓްރޯލްކުރުމާއިުބަޖ ޓުންުކުރަންޖ ހޭުޚަރަދުތައްުކުރުމާއިުބަޖ ޓްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުމިު •
 ކަންކަމުގ ުރިކޯޑްުބ ލ ހ އްޓުންު.

 އޮފީހަށްުލިބޭފައިސާުޖަމާކުރުމާއިުނ ގުން.ުއަދިުފައިސާުޙަވާލުކުރަންޖ ހޭުފަރާތްތަކަށްުފައިސާލިބޭތޯުބ ލުންު.އާމްދަނީގ ުގޮތުގައިު •
ފައިސާގ ުު • އޮފީހުންުހިންގާުފޮތްފިހާރައިގ ުކަންތައްުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުފޮތްތަކުގ ުސްޓޮކްުބ ލ ހ އްޓުން.ުއަދިުުފޮތްފިހާރައިގު 

 ުފޮތްފިހާރައިގ ުލިޔުންތައްުބ ލ ހ އްޓުންު.ރިޯޕރޓްތައްުތައްޔާރުކުރުމާއި
ކަންތައްުބ ލ ހ އްޓުނުް. •  ބިލްތަކަށްުފައިސާދ އްކުމުގު 
 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭންޖ ހޭުޕ ންޝަނާއިުއ ލަވަންސްތައްުދިނުމުގ ުކަންތައްކުރުންު. •
ކަންތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުއޭގ ުރިޯޕރޓްުހ ދުން. •  ތިޖޫރީގައިުބަހައްޓާުފައިސާގު 
 މާތުގ ުކަންތައްުބ ލ ހ އްޓުންު.އޮފީހުގ ުމަރާ •
ކަންތައްުބ ލ ހ އްޓުނުް. •  އޮފީހުގ ުސްޓޮކަށާއިުއ ނޫންުބޭނުންތަކަށްުުހޯދާުތަކ ތިުހޯދުމުގު 
އޮފީހުގ ުފަރާތުންުހިންގާުކުރުވާުމަސައްކަތްތަކުގ ުއަންދާސީުހިސާބުުހޯދައިުއ އްބަސްވުންތައްުހަދައިުއ ކަންކުރުވުމުގ ުކަންތައުްު •

 ންު.ހިންގައިުބ ލ ހ އްޓު
 އޮފީހުގ ުއިންވ ންޓްރީުބ ލ ހ އްޓުންު. •
 އޮފީހުންުޗާުޕކުރަންޖ ހޭުތަކ ތިުޗާުޕކުރުވުމާއި،ުއ ުތަކ ތީގ ުއަގުުހަމަޖ އްސުމާއިުސްޓޮކްުބ ލ ހ އްޓުންު. •
 އޮފީހުންުވިއްކާފޮތްތައްުމާރކ ޓްކޮށްުއިޝްތިހާރުކުރުމުގ ުއ ންމ ހައިުކަންތައްުކުރުންު. •
 ތައްުއިޝްތިހާރުކޮށްުމާރކ ޓްުކުރުންު.އޮފީހުންހިންގާުއ ކިއ ކިުޙަރަކާތް •
އައުުގޮތްތައްުހޯދުމާއ ކުުއ ކަންކަންކުރުން.ުު •  އޮފީހަށްުއާމްދަނީުލިބޭނު 
 ފައިސާއާުބ ހޭުކޮމިޓީުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން.ުު •
ުއޮފީހުގ ުޓްރަސްޓްުފަންޑ އްުހަދައިުހިންގުންު. •

 

 ޙާޞިލްކުރ ވުނުުކަންކަމާއިުކާމިޔާބީތައްުުުވަނަުއަހަރުގައ2021ުުުި 5.6
 

ުފާހަގަކުރ ވުނުުދުވަސްތަކާއިުހިންގުނުުމުހިންމުުޙަރަކާތްތައްު

ުމަޒުމޫނުުލިޔުމާއިުކުރުވާހަކަުލިޔުމުގ ުޤައުމީުމުބާރާތ1ުުް
ޚާއްސަުޖަލްސާުޓީވީއ މްުސްޓޫޑިއޯގައިުޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށ2ުުްު ުފ ންނާނޭހ ންުބޭއްވުންުޅ ންވ ރިންގ ުދުވަހުގު 
ުމާދަރީބަހުގ ުދުވަހުގ ުޝިޢާރާއިުޚާއްޞަުކާލިޓ ގުތައްުއާންމުކުރ ވުންުު
ުސަރުކާރުގ ުމުވައްޒަފުންުދިވ ހިބަހަށްުއަހުލުވ ރިކުރުމުގ ުމުބާރާތ3ުުް
ދުވަހާުގުޅިގ ންުއަދީބުންގ ުްޕރ ޒ ންޓޭޝަނ އްުޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށްުބޭއްވުނ4ުުް ުލިޔުންތ ރިންގު 
ދިވ ހިބަހާއިުތާރީޚާއިުއަދަބިއްޔާތުގ ުތ ރ އިންުޅ ންވ ރިކަމަށްުޚިދުމަތްކުރައްވައިފައިވާުއަލްފާޟިލްުއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދ5ުުު

ުނަސީރުު)މާޅޮހުުނަސީރު(ގ ުތައުޒިޔާުމ ސ ޖ އްުޢާންމުކުރުންު
ުބޭއްވުންުދިވ ހިބަހުގ ުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުވީޓީވީއާުގުޅިގ ންުދާދިވަރުކޮށްުޖަލްސާއ އ6ުް
ުއޮފީހަކުންުއ ދިވަޑައިގަތުމުންުހިންގާުދިވ ހިބަސްުހ ޔޮުގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދޭުކޯސ7ުުްސަރުކާރުގ 7ުު
މަލްޓިުާޕަޕސްުހޯލްގ ުކުރ ހުމުގ ުފުރަތަމަުޑްރާފްޓްުނިންމައި،ުއ އަށްުގ ންނަންުފ ންނަުބަދަލުުގ ނައުމަށްުހަވާލ8ުުުު

ުކުރ ވިފައިު.
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ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުއަހަރުތ ރޭގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމަސައްކަތްތައްު 5.7
ުފާހަގަކުރ ވުނުުމުހިންމުުދުވަސްތައް 5.7.1

2021ުޅ ންވ ރީންގ ުދުވަސްު 5.7.1.1
ުމަޤްޞަދުު

ުު ޅ ންވ ރިކަމަކީުދިވ ހިުއަދަބިއްޔާތުގ ުތ ރޭގައިުހިމ ނުޭުމިުދުވަސްުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުފާހަގަކުރުމުގ ުއ ންމ ުމުހިންމުުމަޤްޞަދަކީ
ންދަވުާުއ ންމ ުމަތިވ ރިުފަންނުުކަމަށްުވ ފައި،ުއ ުފަންނުުދިރުވައިުއާލާކުރުމާއިުދިވ ހިުޅ ންވ ރިންުކުރައްވައިފައިވާުއަދިުކުރައްވަމުންުގ 

އަގުވަޒަންކުރުމާއިުއ ުބޭފުޅުންގ ުމަސައްކަތްުޕޅުތަކަު  ށްުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުވުމ ވ ު.މަސައްކަތްުޕޅުތަކުގު 
ު

ޖ ނުއަރީުމަހުގ 1989ުު ގޮތުގައ15ުިުވަނަުއަހަރުންުފ ށިގ ންުސަރުކާރުންުގ ންދަވަނީުކޮންމ ުއަހަރ އްގު  ދުވަހުގު  ވަނަުދުވަސްުޅ ންވ ރީންގު 
15ުުުުވީުުފާހަގަކުރަމުންނ ވ .ުމިުދުވަސްުޅ ންވ ރީންގ ުދުވަހުގ ުގޮތުގައިުފާހަގަުކުރަންުސަރުކާރުންުނިންމ  ވަނަުއަހަރ1988ުުުޖަނަވަރީ

ުގޮތުންނ ވ .ުު ުގ ނައުމުގ  ުހަނދާނަށް ުދުވަސް ުދަތުރުކުރ އްވި ުޢާލަމަށް ުއިބްރާހީމްުޝިހާބުުދ މިއޮތުމުގ  ުޅ ންވ ރީންގ ުުއަލްއުސްތާޛު ުއަހަރުގ  މި
ުު ފަރިވި ބަގީޗާއިންު ޅ ންވ ރިކަމުގ ު ދިވ ހިު ވަނީު ނިންމައިފައިު އ ކ ޑަމީންު ކުރަންު ތަޚްޞީޞްު އާދޭހ ވ !ުުދުވަސްު ނަރުގިސްލަމަލަށ ވ .ު

ުއައްނަބީލާުއަލްމަރުޙޫމާުފާޠުމަތުުސަޢީދަށ ވ ު.
ު 

ު

ުއ ހ ނިހ ންުޙަރަކާތްތައްު

ތަރުޖަމާުފޮތ1ުުްު ދިވ ހިރާއްޖޭގައިުރަސްމީކޮށްުއ ންމ ުފުރަތަމަުލިޔ ވުނުުތާރީޚުުފޮތް،ުތާރީޚުުއިސްލާމިުދީބާުމަހަލްގު 
ުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުރަސްމީކޮށްުނ ރ ދ އްވުނ2021ުްޗާުޕކުރ ވި،ު

ުނ ރ ވުންުކުޑަހުވަދޫުލޯމާފާނުުއޮންލައިންކޮށ2ުުްު
"ގ ުނަމުގައިުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތުދިނުމުގ ުވ ބިނާރ އްުބޭއްވުނު.ުމިުވ ބިނާރުގައިުރާއްޖޭގ ުހުރިހައ7ުި"ތުއްރަވާސ3ުުް

ުބައިވ ރިންުބައިވ ރިވ ފައިވ234ުުޭއަތޮޅުތަކަކުންުއ ކިއ ކިުކައުންސިލްތަކުންނާއިުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީންު
މުވައްޒަފުންނަށްުދިވ ހިބަސްުހ ޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަނ382ުުްުމުއައްސަސާއ އްގ 5ުުތ ރ އިންުުސަރުކާރުގ ުމުއައްސަސާތަކުގ 4ު

މުވައްޒަފުންނާުއ ކުުޖުމުލ129ުުަުއޮފީހ އްގު 3ުދަސްކޮށްދޭުކޯސްުދާދިވަރުކޮށްުހިންގިފައިވޭ.ުއަދިުއޮފީސްތަކަށްުގޮސްގ ން،ު
ުމުވައްޒަފުންުތަމްރީންކުރ ވިފައިވ631ުޭ

ރުގައިުބޭއްވިުއޮންލައިންުއަދަބީުއީދުގ ުވީޑިއޯތަކަށްުފަނޑިޔާރުކަންުކޮށްުނިމި،ުވީޓީވީންުދައްކަނުްުވަނަުއަހ5ު2021ަ
ު  ފަރާތުންުބައިވ ރިވ ފައިވޭުު 252ފަށައިފައިވުން.ުމިުއަދަބީުއީދުގައުިު

ުލަފަޔަށްުފޮނުވިފައިުދިވ ހިބަހުގ ުގައުމީުސިޔާސަތުުދ ވަނަުދ ލިުކޮީޕުއ ކުލަވައިލ ވި،ުމިނިސްޓްރީގު 6ު
2021ުުމ އ26ުުުިގ ުދަށުންުހަދަންޖ ހޭުޤަވައިދަކާއިުއުސޫލ އްުހަދައި،2011/9ުުުދިވ ހިބަހަށްުއިސްކަންދިނުމުގ ުޤާނޫނ7ުުު

ުގައިުމިނިސްޓްރީއަށްުފޮނުވިފައިު
ދުވ ރިކޮށުްުދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކުގ ުއޮނިގަނޑުތައްުހުންނާނ ުގޮތްތައްުކޮމިޓީންުނިންމައި،ުމިނިސްޓްރީުމ 8ު

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުއޮފީހަށްުފޮނުވިފައިު
ދިވ ހިުނަންތައްުނިންމައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުއޮފީހާއިުބަންޑާރަނައިބުގ ުއޮފީހުގ ުލަފާފުޅ9ުުާު ވުޒާރާތަކަށްުކިޔާނު 

ުއ އްގޮތަށްުމިހާރުުކުރިއަށްުގ ންދަނީު
ުޗާޕްކުރ ވިފައިވާުފޮތްތައްު

ުގައިުނ ރ ވުނ2021ުުުުޖަނަވަރ18ުުީު"ރަހުންނާއިުރަނިން"ގ ުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާު)ހާޑުކަވަރާއިުސޮފްޓް(1ުު
 ނުުގައިުނ ރ ވ2021ުުުުޖަނަވަރ19ުުީ"އޮފްުލަވްުކާފޫރު"ު)އިނގިރޭސިުޅ ންފޮތ އް(2ުުު
ުގައިުނ ރ ވުނ2021ުުުޖަނަވަރ19ުުީ(105ު-"ކަންދު"ުޅ ންފޮތ އްު)މަލަސ3ުުް
ުގައިުނ ރ ވުނ2021ުުުފ ބުރުވަރ21ުުީ(106ު-"ު)މަލަސ3ް-ވަޙީދުގ ުކުރުވާހަކަ"މަޑުލ4ުުުު
ުގައިުނ ރ ވުނ2021ުުމ23ުުޭ(107ު-"ދިވ ހިުގ "ުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމްގ ު)މަލަސ5ުުް

ުނ ރ ވުނުުގައ2021ުިއޭްޕރީލ8ުުް)ބްރައިލްުބަހުރުވައިން(ު)ހަދިޔާކުރ ވުނުފޮތ އް(1ުުު-ދިވ ހިބަހުގ ުޤަވައިދ6ުުު
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ނަުއަހަރުގ ުޅ ންވ ރީންގ ުދުވަހުުކުރިއަށްުވ2021ުަ 5.7.1.1.1
ުގ ންދިޔަުޙަރަކާތްތައް

)ުރަސްމީުޖަލްސާުު(2021ުުޅ ންވ ރީންގ ުދުވަސުްު  

ގޮތުނ2021ުް ޅ ންވ ރީންގ ުދުވަސްުރަސްމީކޮށްުފާހަގަކުރުމުގު  ވަނަުއަހަރުގު 
ކުރިއަށްުގ ންދިޔަުއ ންމ ުޚާއްޞަުހަރަކާތަކީުޅ ންވ ރީންގ ުދުވަހާުގުޅިގ ނުްު

ގައ21:00ުިުގ 2021ުުުުޖަނަވަރ15ުުުުީބޭއްވިުޚާއްސަުޖަލްސާއ ވ .ުއ ގޮތުންުު
ޖަލްސާ މިު ބޭއްވުނުު ސްޓޫޑިއޯގައިު ލައިވްު ވ ސްުޓީވީއ މްގ ު ވަރަށްު އަކީު

ުކާމިޔާބު،ުއަދިުޅ ންވ ރީންގ ުގިނަުހަރަކާތްތަކ އްުފ ނިގ ންދިޔަުޖަލްސާއ ކ ވ .ުު
 

ޝާހިދ ވ .ުމިުޖަލްސާގައިުއަލްފާޟިލުްުهللاުމިުޖަލްސާގ ުޝަރަފުވ ރިުމ ހ މާނަކީުމިނިސްޓަރުއޮފްުފޮރިންުއ ފ އާރޒްުއަލްފާޟިލްުއަބްދު
ޞާދިގަށްުއ ރުވިުޚާއްސަުޖިޒީުހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީުއަލްފާޟިލްުރޯނުގޭުހަސަންުމަނިކ ވ .ުމިުޖަލްސާގައިުޅ ންވ ރިންގ ުދުވަހުާުهللاުއަބްދުއް
ުޅ ންވ ރިކަމުގ ުުުގުޅިގ ން ުޖަލްސާގައި ުމި ުއަދި ުއޮތ ވ . ުފާޅުކުރުން ުމުބާރާތުގ ުނަތީޖާ ުޅ ންހ ދުމުގ  ުބޭއްވިުސަމާސާ ުހުޅުވައިލައިގ ން ުުއާންމުކޮށް

ޝާހިދ ވ .ުމުިުهللاުދާއިރާއިންުހަޔާތީުއަރުތަުއ ރުވުންުއޮތ ވ .ުމިުނަމްބަރުުފުރިހަމަކޮށްދ އްވީުޝަރަފުވ ރިުމ ހ މާންުއަލްފާޟިލްުއަބްދު
ވުޒާރާގ ުވަޒީރުުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ުުޖަލް  ސާގައިުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 

  
ު)ވީޓީވީުއަދިުއޮންލައިންކޮށުް(ުު ޅ ންވ ރީންގ ުގުންޒަރުު

ތައްުހުށަހ ޅުމުގ ުފުރުޞަތުދިނުމުގ ުުމިއީ،ުޅ ންވ ރިންނަށްުއުފާވ ރިުމާހައުލ އްގައިުއ އްުތާކުންުއ ުބޭފުޅުންގ ުމަސައްކަތްުުުުުުުުު
ގުންޒަރުުކުރިއަށ2021ުްުޖަނަވަރ18ުުުުީގޮތުންުގ ންދ ވޭުހަރަކާތ ކ ވ .ުމިުގުންޒަރުުއޮތީުު ޅ ންވ ރިންގު  ރޭުވީޓީވީގައ ވ .ުމިުއަހަރުގު  ގު 

ހ ޅުންތައްުކުރިއަށްުދިޔައ ވ .ުމުިުގ ންދިޔައީުއޮންލައިންކޮށ ވ .ުމިުގުންޒަރުގައިުޅ ންވ ރީންނާއިުމިުފަންނުގ ުއ ކިއ ކިުބޭފުޅުންގ ުހުށަު
ުކަންކޮ ުއ ކި ުރާއްޖޭގ  ުމިުގުންޒަރުގައި ުއަބްދުލްގައްޔޫމ ވ . ުމައުމޫން ުއަލްއުސްތާޛު ުކުރީގ ުރައީސް ުމ ހްމާނަކީ ޅުތަކުނުްުގުންޒަރުގ ުޝަރަފްވ ރި

މު. ރ.އިނގުރައިދުއާއިު އ ގޮތުންު އޮތ ވ .ު ހުށަހ ޅުންު ވީޑިއޯު ބާވަތްތަކުގު  އ ކިު ހުށަހ ޅުންތައުްުޅ ންވ ރިކަމުގު  ފ.ނިލަންދޫންު ދިއްގަރާއިު
ންު"ހިތުނުްުހުށަހ ޅުއްވިއ ވ .ުއަދިުމިުގުންޒަރުގައިުއަލްއުސްތާޛުުމައުމޫނުުޢަބްދުލްޤައްޔޫމްުދިވ ހިބަހަށްުތަރުޖަމާުކުރައްވައިފައިވާުޢަރަބިުޅ 

އަސަރު"ުހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޝަކީބ ވ .ުއަދިުމިުގުން ޒުވާނުންުހުށަހ ޅުއްވުިުނުފިލާނު  ޒަރުގައިުފުވައްމުލަކުުސިޓީގު 
ނުްުޅ ންުބަހުސ އްުވ ސްުހުށަހ ޅުނ ވ .ުމިުގުންޒަރުގައިުވ ސްުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރާގ ުވަޒީރުުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫ

ުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ުު
 

 ނަރުގިސްމާު)އޮންލައިންުބަހާރުު(
ޅ ންވ ރިންނަށްުއުފާވ ރިުމާހައުލ އްގައިުއ އްުތާކުންުއ ުބޭފުޅުންގ ުމަސައްކަތްތައްުހުށަހ ޅުމުގ ުފުރުޞަތުުދިނުމުގ ުުުުމިއީު،ުުުުުުުުު

ވަނަުދުވަހުގ ރޭުދާދިވަރުކޮށ21ުްުޖަނަވަރ2021ުުުީުގޮތުންުގ ންދ ވުނުުހަރަކާތ ކ ވ .ުމިުއަހަރުގ ުޅ ންވ ރީންގ ުބަހާރުުކުރިއަށްުގ ންދިޔައުީު
އޮންލައި ބަހާރުގ ުުނުވަތަު މިު އޮތ ވ .ު ދ އްކ ވުންު ވާހަކަފުޅުު ބޭފުޅުންގު  އ ކިއ ކިު ފަންނުގު  މިު ޅ ންވ ރީންނާއިު ބަހާރުގައިު މިު ންކޮށ ވ .ު

ދަތުރު''ުމިުފޮތުްު ''ރޯނުގޭުހަސަންމަނިކުުޅ ންވ ރިކަމަށްުކުރިު މ ހްމާނަކީުޑރ.އަޝްރަފްުއަބްދުއްރަހީމ ވ .ުމިުބަހާރުގައިު ޝަރަފްވ ރިު
ރިުމ ހްމާންުޑރ.އަޝްރަފްުއަބްދުއްރަހީމ ވ .ުމިުބަހާރުގައިުއަލްފާޟިލްުއަމްޖަދުުރަޝާދުުވަނީުއިލްމީުނަޒަރަކުނުްުނ ރ ދ އްވީުޝަރަފްވ 

ޅ ންވ ރިކަމުގ ުމައްޗަށްުބައްލަވައިުއަލްު ފާޟިލުްު''އޭުމަގޭުގައުމާއޭ''ުމިުމައުލޫއަށްުވާހަކަފުޅުުދައްކަވައިފައ ވ .ުއަދިުފާތިމަތުުސައީދުގު 
ުޙުމާންުވ ސްުމިުބަހާރުގައިުވާހަކަފުޅުުދ އްކ ވިއ ވ .ުުއާދަމްުއަބްދުއްރަ

ު
2021ުމާދަރީބަހުގ ުދުވަސުްު 5.7.1.2

ޞުަުމިުއަހަރުގ ުމާދަރީބަހުގ ުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުޚާއްޞަުޙަރަކާތްތަކ އްުބޭއްވިއ ވ .ުއ ގޮތުންުމާދަރީބަހުގ ުދުވަހުގ ުޝިޢާރާއިުޚާއް
ވ .ުުނ ކާލިޓ ގުތައްުއާންމުކުރ ވުނ ވ .ުއަދިުދުވަހާުގުޅޭުޝިއާރާއިުދުވަހާުގުޅޭުމައުލޫމާތުުމީސްމީޑިއާގ ުއ ކިުމަންސަތަކުގައިުއާންމުުކުރ ވުު

ވަނަުއަހަރުގ ުމާދަރީބަހުގ ުދުވަހުގ ުމުނާސަބަތުގައިުޔުނ ސްކޯއިންުނ ރުނުުޚިޠާބުގ ުދިވ ހިުތަރުޖަމާުއާންމުކުރ ވުނ ވ .2021ުުުުހަމައ އާއ ކުުު
ދަދ އްގ ުުއަދިުރާއްޖޭގ ުހުރިހައިުއިސްކޫލުތަކ އްގައިުމާދަރީބަހުގ ުދުވަސްުފާހަގަުކުރުމަށްުމިުއ ކ ޑަމީންުދ ންނ ވިުދ ންނ ވުމަށްުގިނަުއަ

ުއިސްކޫލުތަކުންުއ ކިުހަރަކާތްތައްުކުލަގަދަުގޮތ އްގައިުކުރިއަށްުގ ންގޮސްފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމ ވ .ުު
ު



 

 

  49 

 

ދުވަހާުގުޅިގ ންުޕްރީސްކޫލުުމުދައްރިސުންނަށްުބޭއްވިުދިވ ހިބަހުގ ުކޯސްު  މާދަރީބަހުގު 
ޚާއްސަުޙަރަކާތަ ނަމުގައުިުމިުދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގ ުގޮތުންުގ ންދ ވުނުުއ ންމު  ކީުދިވ ހިބަސްުހ ޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރަންުދަސްކޮށްދިނުމުގު 
ުު އަމާޒުކޮށްގ ންުފ ބްރުވަރީ 21ުުުުްޕރީުސްކޫލުތަކުގ ުމުދައްރިސުންނަށްު ބޭއްވިުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުމ ވ .ުމ22ުުުިުއަދި ދުވަހުު ދު  މިު

އ ކިުްޕރީުސްކޫލުތަކުނުްު ވުރ ުގިނަުމުދައްރިސުންުބައިވ ރިވިއ ވ .ުމިުހަރަކާތްުގ ންދިޔައުީުއަށ300ުްުމަސައްކަތުުބައްދަލުބުމުގައިުރާއްޖޭގު 
ުދާދިވަރުކޮށ ވ .ުު

 
ދުވަހުގ ުރަސްމީުޖަލްސާު ުދިވ ހިބަހުގު 

ުބާއް ުޖަލްސާއ އް ުވަނީުރަސްމީ ުއ ކ ޑަމީުގުޅިގ ން ުގޮތުންުވީ.ޓީ.ވީއާއިުދިވ ހިބަހުގ  ުފާހަގަކުރުމުގ  ުދުވަސް ުދިވ ހިބަހުގ  ުއަހަރުގ  ވައިފައ ވ .ުުމި
ުު ބްރ އިލްުފޮތްުނ ރުމާއިުމި ދާދިވަރުކޮށ ވ .ުމިުޖަލްސާގައިުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރަޝީދުގ ުތާނަު ކުރިއަށްުގ ންދިޔައީު ޖަލްސާގައިު

ުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމުގ ު"ދިވ ހިުގ "ުނ ރުމާއިުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީގ ުރަސްމީުޓިކްޓޮކްުއ ކައުންޓްުއިފްތިތާހުކުރުންު
ދިުމިުޖަލްސާގައިުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުއޮންލައިންކޮށްުކުރިއަށްުގ ންދިޔަުދިވ ހިބަސްުހ ޔޮގޮތުގައިުބޭނުންކުރުމުގ ުމުބާރާތުގ ުުއޮތ ވ .ުއަ

ުނަތީޖާފާޅުކުރުންުކުރިއަށްުގ ންދިޔައ ވ .ުއަދިުމިުޖަލްސާގައިު'އިއްވިލިޔަނި'ުލިޔަނިއިއްވި'ުއ ްޕލިކޭޝަންުއިފްތިތާހުުކުރ ވުނ ވ .ުު
 

ުދުވަހާުގުޅިގ ންުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުއިތުރުުހަރަކާތްތައްުުުބަހުގ ު
ދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްުވ ސްުޚާއްޞަުޙަރަކާތްތަކ އްުބޭއްވިއ ވ .ުއ ގޮތުންުދުވަހާުގުޅޭުޝިއާރާއިުދުވަހާުގު ޅުޭުމިުއަހަރުގ ުދިވ ހިބަހުގު 

މ ުއަހަރ އްގ ުދިވ ހިބަހުގ ުދުވަހާުގުޅިގ ންުމިުއ ކ ޑަމީގ ުުމައުލޫމާތުުމީސްމީޑިއާގ ުއ ކިުމަންސަތަކުގައިުއާންމުުކުރ ވުނ ވ .ުއަދިުކޮން
ުއ ސ  ުޚާއްޞަ ުގުޅިގ ން ުދިވ ހިބަހުގ ުދުވަހާ ުމުއައްސަސާތަކުގައި ުމިނިވަން ުދައުލަދުގ ުވުޒާރާތަކާއި ުވަނީ ުވ ސް ުއަހަރު ުމި ންބްލުީުދ ންނ ވުމަށް

ރާއްޖޭގ ުހުރިހައިުއިސްކޫލ އްގައިުމާދަރީބަހުގ ުދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށުްުުުބާއްވައިފައ ވ .ުއަދިުއ ހ ންުއަހަރުތަކ ކޭުއ އްގޮތަށްުމިުއަހަރުުވ ސް
ގިނަުއިސްކޫލުތަކުގައިުދިވ ހިބަހުގ ުދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގ ުއ ކިުހަ ރަކާތްތައުްުމިުއ ކ ޑަމީންުދ ންނ ވިުދ ންނ ވުމަށްުއިޖާބަދީ،ުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

ުވަނީުބާއްވައިފައ ވ ު.
 

ދުވަސްު 5.7.1.3 2021ުލިޔުންތ ރީންގު 
ގޮތުގައިުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުފާހަގަކުރަމުންުއަންނަުދުވަހ ވ .ުމ8ުިުކޮންމ ުއަހަރ އްގ ުޖުލައިުމަހުގ ުު ވަނަުދުވަހަކީުލިޔުންތ ރިންގ ުދުވަހުގު 

ރީތުިުދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގ ުގޮތުންުދުވަހާުގުޅޭުޚާއްޞަުޝިޢާރ އްުކަނޑައަޅައިުއާންމުކުރ ވުނ ވ .ުއަދިުުދިވ ހިބަހުގ ުބައ އްުއަދީބުންގ ުު
ބައ އްުލިޔުންތ ރީންުހުށަހަޅުއްވާުހުށަހ ޅުންތަކ އްުހިމަނައިގ ންުހާއްސަުހަރަކާތ އްުވަނީުބާއްވަ އިފައ ވ .ުުއިބާރާތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމިހާރުގު 

ުނ ވ ު.މިުހަރަކާތްުއޮތީުޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށ ވ .ުއަދިުއ ކ ޑަމީގ ުކުލަބުހައުސާއިުފޭސްބުކްުމ ދުވ ރިކޮށްުމިުހަރަކާތްުލައިވްުކުރ ވު
ު

ުހުރަވީުދުވަސްު 5.7.1.4
ުވަނަުއަހަރުގ ުހުރަވީުދުވަހުގ ުމުނާސަބަތުގައިުއ ކ ޑަމީގ ުވ ބްސައިޓްގައިުވަނީުދުވަހާުގުޅޭުބައ އްުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރ ވިފައ ވ ު.2021ުުު

ު
2021ުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަސްު 5.7.1.5

ވަނަުއަހަރުއ ވ .ުމިުދުވަސްުނިސްބަތްކުރ ވ ނީުއަލްޤާޟީުޙަސަނ2018ުްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަހ އްުފުރަތަމަުފާހަގަކުރ ވުނީުު
ދޫކުރ އްވިުދުވަސ1727ުުުްުފ ބްރުއަރ27ުުުީުތާޖުއްދީނުުދުނިޔ ުދޫކުރ އްވިުދުވަސްުކަމުގައިވުާު އަށ ވ .ުއަލްޤާޟީުޙަސަންުތާޖުއްދީންުދުނިޔު 

ުުުުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަހުގ ުގޮތުގައިުފާހަގަކުރ ވ ނީުތާޖުއްދީނުުއުފަންވ  ވަނަުއަހަރ2021ުުުުުވަޑައިގ ންުދުވަސްުއ ނގ ންުނ ތުމުންނ ވ .
ވަނަުދުވަހުުފާހަގަކުރ ވުނީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުހަތަރުވަނަުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަހ ވ .ުމިުދުވަސްުއ ކ ޑަމީންުތަޚުޞީސްކޮށްފައ27ުުިުފ ބްރުވަރީުު

މްުލުޠުފީގ ުނަމުގ ުމައްޗަށ ވ .ުމިުއަހަރުގ ުތާރީޚުުދުވަހަށުްުވަނީުތާރީޚުުޢިލްމުވ ރިއ އްުކަމުގައިވާުއަލްއުސްތާޛުުމުޙައްމަދުުއިބްރާހީ
ގޮފިކޮޅ އްުވަނުީު ޚާއްޞަު ގުޅޭު ދުވަހާު މިއ ވ .ުމިު ކުރަމާ!"ު ތާރީޚުުރައްކާތ ރިު ވަޞީލަތްތަކުންު ޝިޢާރަކީު"ސުމޭކުު ކަނޑައ ޅިފައިވާު

ުގ ންދިއުމަށްުހަމަޖ ހިފައިުވަނީުދިވަހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީއުާުއޮންލައިންކޮށްުނ ރ ވިފައ ވ .ުމިުއަހަރުުތާރީޚުުދުވަހުގ ުޙަރަކާތްތައްުކުރިއަށް
ވަނަުދުވަހ4ުުުުލޯކަލްުގަނރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއާުގުޅިގ ންނ ވ .ުޤައުމީުތާރީޚުުދުވަހާުލާމަރުކަޒީުދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގ ުގޮތުންުފ ބްރުވަރީުު

ުއްުވ ސްުބާއްވަންުވަނީުނިންމަވައިފައ ވ ު."ގ ުނަމުގައިުކައުންސިލްތަކަށްުމަޢޫލޫމާތުދިނުމުގ ުވ ބިނަރއ 7"ތުއްރަވާސް
 



 

 

  50 

 

 ހިންގުނުުމުާބރާތްތަކާއިުޙަރަކާތްތައް 5.7.2
ވަނ36ުަުވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުއަލްއުސްތާޛުުމުޙައްމަދުުޖަމީލްުދީދީގ ުވާދައިގ ުތަށްޓަށްުބާއްވާުމަޒުމޫނުުލިޔުމުގު 2021 5.7.2.1

ުުުޤައުމީުމުބާރާތް
ުލިޔުމަށްުދަރިވަރުންނާއިުއާއްމުންުއިތުރަށްުޝައުޤުވ ރިކުރުވުމާއި،ުއ ުރޮނގުތަކުނުްުމިއީުުވާދަވ ރިުމާޙައުލ އްގައިުދިވ ހިބަހުންުމަޒުމޫނު

ދަރީ ދިވ ހިު ދާއިރާތަކަށްު ތަފާތުު ގުޅުންހުރިު ދިވ ހިންނާު އަދަބިއްޔާތާއި،ު ދިވ ހިބަހާއި،ު އުފ އްދުމާއި،ު ލިޔުންތ ރީންތަކ އްު ނުްުކުޅަދާނަު
ުދިވ ހިބަހުު ުހޭލުންތ ރިކުރުމާއި ުފޯރުކޮށްދިނުމުގ ުުޝައުޤުވ ރިކުރުވައި ުދަރީންނަށް ުދިވ ހި ުމަޒުމޫނުތަކ އް ުޢިލްމީ ުރަނގަޅު ުފ ންވަރު ުލިޔ ފައިވާ ން

ުމަޤްޞަދުގައިުކޮންމ ުއަހަރަކުުއ އްުފަހަރުުއިސްކޫލުތަކަށާއިުއަމިއްލަުފަރާތްތަކަށްުހުޅުވައިލައިގ ންުބާއްވާުމުބާރާތ ކ ވ .ުު
.4ުު.ުމަތީުސާނަވީުބައި،3ުު.ުސާނަވީުބައި،2ުު.ުދަށުުސާނަވީުބައި،1ުުުުމިުމުބާރާތްުބ ހާލ ވުނީުހަތަރުުބަޔަކަށ ވ .ުއ އީ:ު

18ުުުުއަމިއްލަުގޮތުންު) 18ުުުުއަހަރުންުމަތި/ 128ުުއަހަރުންުދަށް(،ުބައިވ ރިވުމުގ ުބައ ވ .ުމިުމުބާރާތުގައިުބައިވ ރިވ ފައިވަނީުޖުމުލަ
ުުުދަރިވަރުންުބައިވ ރިވ ފައިވ އ ވ .128ުުުއިސްކޫލުތަކުނ11ުުްބައިވ ރިންނ ވ .ު

މަޒުމޫންތަކަށްުއިންސާފުކުރ އްވުމަށްުފަނޑިޔާރުންނާއިުވަނީުހަވާލުކުރ ވިފައ ވ .ުމުބާރާތުގ ުނަތީޖާުފާޅުކުރުންުކުރިއަ ށްދާނުީުމިުމުބާރާތުގު 
މަޒުމޫންތައްުއިންސާފުކޮށްުނިމުމަށްފަހުއ ވ ު. ުހުރިހާުއުމުރުފުރާތަކުގު 

ުމިުމުބާރާތުގ ުފަނޑިޔާރުންނަކުީ:

ު
ވަނ33ުަުވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުއަލްއުސްތާޛުުމުޙައްމަދުުޖަމީލްުދީދީގ ުވާދައިގ ުތަށްޓަށްުބާއްވާުކުރުވާހަކަުލިޔުމުގ 2021ުުު 5.7.2.2

ުުުޤައުމީުމުބާރާތް
ލިޔުންތ ރީންު ވާހަކަު ކުޅަދާނަު މީހުންުޝައުޤުވ ރިކުރުވައި،ު ރޮނގުންު ލިޔުމުގު  ކުރުވާހަކަު ދިވ ހިބަހުންު އަދަބިއްޔާތަށާއި،ު ދިވ ހިު ުުމިއީު

ުއަހަރަކުުުއުފައްދައި،ުދިވ ހިބަހުންުލިޔ ފައިވާުފ ންވަރުުރަގަނޅުުކުރުވާހަކަތަކ އްުދިވ ހިުމުޖުތަމަޢަށްުފޯރުކޮށްދިނުމުގ ުމަޤްޞަދުގައިުކޮންމ 
ުޖުމުލުަު ުބައިވ ރިވ ފައިވަނީ ުމުބާރާތުގައި ުމި ުމުބާރާތ ކ ވ . ުކުރިއަށްގ ންދ ވޭ ުއިސްކޫލުތަކުގ 142ުުއ އްފަހަރު އިސްކޫލަކުނ12ުުުްުުުބައިވ ރިންނ ވ .

ުދަރިވަރުންުބައިވ ރިވ ފައިވ އ ވ .125ު
ުދާނުީުމިުމުބާރާތުގ ުވާހަކަތަކަށްުއިންސާފުކުރ އްވުމަށްުފަނޑިޔާރުންނާއިުވަނީުހަވާލުކުރ ވިފައ ވ .ުމުބާރާތުގ ުނަތީޖާުފާޅުކުރުންުކުރިއަށްުު

ވާހަކަތަކަށްުއިންސާފުކޮށްުނިމުމަށްފަހުއ ވ .ުމިުމުބާރާތުގ ުފަނޑިޔާރުންނަކުީ: ުހުރިހާުއުމުރުފުރާތަކުގު 
ު
ު

ުމަޒުމޫނުގ ުޢަދަދުު ނަންު ުއުމުރުފުރާު
ުނާޒްލީުރަޝާދުު
ުއާތިފާުޒަކަރިއްޔާ
ުޝިއުނާުއަޙްމަދުު

66ު  ދަށުުސާނަވީުއުމުރުފުރާު

ުއާމިނަތުުޒާހިރުު
ުޝިއުނާުއަހްމަދުު
ުهللاމަމްދޫޙާުޢަބްދު

50ު  ސާނަވީުުއުމުރުފުރާު

ުއާމިނަތުުހަސަންު
ުއަންވަރުުއިބްރާހީމް

ުޢަބްދުލްޢަޒީޒުުޖަމާލުުއަބޫބަކުރުު

50ު  މަތީުސާނަވީު

ުއާތިފާުޒަކަރިއްޔާ
ުއަންވަރުުއިބްރާހީމް
ުޝިއުނާުއަޙްމަދުު

އަހަރުންދަށް،18ުުުުއަހަރުންމަތިު/18ުުުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުގ ުބައިު)18 6
 މަތީުތައުލީމް،ުުއޮފީސް/ުކްލަބްުު(

ވާހަކައިގ ުު  ނަންު
ުޢަދަދުު

ުއުމުރުފުރާު

ޖަމާލުުު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުު
 އަބޫބަކުރުު

ުމުޙައްމަދުުޤާސިމުްު

59ު  ދަށުުސާނަވީުއުމުރުފުރާު
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ު
 2021އޮންލައިންުއަދަބީުޢީދުު 5.7.2.3

ވ ހިބަހުގ ުުއޮންލައިންުއަދަބީުއީދަކީުދިވ ހިުއަދަބުުކުރިއ ރުވުމާއިުއަދަބީުތަކ ތިުހުށަހ ޅުމުގ ުހުނަރުުތަރައްގީކޮށްުދ މ ހ އްޓުމަށްުޓަކައިުދި
ގައިުތަފާތުުތިނުްުއ ކ ޑަމީންުއާންމުކޮށްުހުޅުވައިލައިގ ންުއ ކިއ ކިުއަދަބީުމުބާރާތްތަކ އްުހިމ ނޭުގޮތަށްުބާއްވާުމުބާރާތްތަކ ކ ވ .ުމިުމުބާރާތު

ުު ބައިވ ރީންުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމިއީުމިުފަދަުގޮތަކަށްުބާއްވާުފުރަތަމަުއަދަބީުއީދުުކަމުގައިުވިޔަސްުމ238ުުުިުއުމުރުުފުރައަކުން
ބަހާއިުއަދަބިއްޔާތަށުްުއީދަށްުއ ކަށީގ ންވާުތަރުހީބ އްުލިބިފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމ ވ .ުއޮންލައިންުއަދަބީުއީދ އްުބޭއްވުމުގ ުމަގްސަދަކީުދިވ ހި

އާންމުނުްު ދަރިވަރުންނާއިު ރޮނގުންު އަދަބިއްޔާތުގ ު ދިވ ހިބަހާއިު ލޯބިޖ އްސުމާއިު ޝައުގުވ ރިކުރުވައިު އާންމުންު ދަރިވަރުންނާއިު
ހުށަހ ޅުމު ހުނަރުވ ރިކަމާއ ކުު މާހައުލ އްގައިު ވާދަވ ރިު ބާވަތްތައްު ހިމ ނޭު އަދަބިއްޔާތުގައިު ދިވ ހިު ފުރުޞަތުުުހޭލުންތ ރިކުރުވުމާއިު ގު 

މާއުިުފަހިކޮށްދިނުމ ވ .ުމިފަހަރުގ ުއަދަބީުއީދުުޚާއްސަުކޮށްފައިވަނީުމައިގަނޑުުހަތަރުުމުބާރާތަކަށ ވ .ުއ އީުރައިވަރުުކިޔުމާއިުޅ ންުކިޔު
 ބަނދިުކިޔުމާއިުވާހަކަުހުށަހ ޅުމުގ ުމުބާރާތ ވ .ުު

ނީުހުޅުވާލ ވިފައ ވ .ުއ އީ،ުރައިވަރުުހުށަހ ޅުން،ުވާހަކަުހުށަހ ޅުން،ުުމިުއަދަބީުއީދުގައިުހަތަރުުމުބާރާތ އްގ ުބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުސަތުުވަ
ގައުިުޅ ންުހުށަހ ޅުންުއަދިުބަނދިުހުށަހ ޅުމުގ ުމުބާރާތ ވ .ުއ ގޮތުންުޖުމުލަުތިންުއުމުރުފުރާއ އްގ ުދަށުންުދަރިވަރުންނަށްުމިުއަދަބީުއީދުު

ުފުރާއ ވ .ުުގ ުއުމުރ20ުުުު-17އަދ17ުުި-13ުުު،13ު-10ބައިވ ރިވ ވުނ ވ .ުއ އީ،ު
ހުށަހ ޅުންތަށްުވަނީުއިންސާފުކުރ ވި،ުއަދިުު ވުރ ންުމަތިންުމާރކްސްުހޯދައިފައިވާުދަރިވަރުންގ ުހުރަހ ޅުންތަށުްުުު%50މިުއަދަބީުއީދުގު 

 ގައ ވ ު.2021ުުނޮވ ންބަރ24ުުވީޓީވީއިންުދައްކާފައ ވ .ުމުބާރާތުގ ުނަތީޖާުފާޅުކުރަންުހަމަޖ ހިފައިވަނުީު
ު

ުގައިުދަރިވަރުންުބައިވ ރިވ ފައިވާުމުބާރާތްތަކާއިުޖުމްލަުއަދަދުުއޮންލައިންުއަދަބީުއީދުު
ުރައިވަރުުކިޔުންު

13ު-10ޢުމުރުފުރ17ުުާު-13ޢުމުރުފުރ20ުުާު-17ޢުމުރުފުރުާުުޖުމުލަ
76ު8ު20ު48ު

 
ުޅ ންުކިޔުންު

13ު-10ޢުމުރުފުރ17ުުާު-13ޢުމުރުފުރ20ުުާު-17ޢުމުރުފުރުާުުޖުމުލަ
49ު41ު13ު35ު

 
ުބަނދިުކިޔުންު

13ު-10ޢުމުރުފުރ17ުުާު-13ޢުމުރުފުރ20ުުާު-17ޢުމުރުފުރުާުުޖުމުލަ
94ު7ު22ު65ު

ުއިބްރާހީމްުވަހީދުުު ު

 އިބްރާހީމްުވަހީދުުު
ޖަމާލުުު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުު

ުއަބޫބަކުރުު ު
ުމުޙައްމަދުުޤާސިމުްު ު

52ު  ސާނަވީުުއުމުރުފުރާު

 އަންވަރުުއިބްރާހީމް
ޖަމާލުުު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުު

ުއަބޫބަކުރުު
ުއިބްރާހީމްުވަހީދުުު ު

14ު  މަތީުސާނަވީު

 އަންވަރުުއިބްރާހީމް
ޖަމާލުުު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުު

ުއަބޫބަކުރުު
ުމުޙައްމަދުުޤާސިމުްު ު

17ު އަހަރުންމަތިު/18ުުުުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުގ ުބައިު)18
އަހަރުންދަށް،ުުމަތީުތައުލީމް،ުުއޮފީސް/18ުުު

ުކްލަބްުު(
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ުވާހަކަުހުށަހ ޅުންު

13ު-10ޢުމުރުފުރ17ުުާު-13ޢުމުރުފުރ20ުުާު-17ޢުމުރުފުރުާުުޖުމުލަ
19ު1ު5ު13ު

ވަނަުދުވަހުގ ުރޭުދާދިވަރުކޮންނ ވ .ުމިުރަސްމިއްޔާތ27ުުުނޮވ ންބަރ2021ުުުުުގ ުނަތީޖާުފާޅުކޮށްފައިުވަނ2021ުުީއޮންލައިންުއަދަބީުއީދު
ުު ވާނުީުވީޓީވީންުވަނީ ވ ސްު ސ ޓްފިކ ޓްު ބައިވ ރިންގ ު އިނާމާއިު ދަރިވަރުންގު  ދިޔަު ވަނަވަނައަށްު އަދިު ގ ނ ސްދީފައ ވ .ު ލައިވްކޮށްު ު

އިނާމުުުޙަވާލުކުރ ވިފަ ޝަރަފުވ ރިކަމުގ ު ދާއިރާއިންު އަދަބިއްޔާތުގ ު ދިވ ހިބަހާއިު މ ހުމާނަކީު ޝަރަފުވ ރިު ރަސްމިއްޔާތުގ ު މިު އ ވ .ު
 ލިބިވަޑައިގ ންފައިވާުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުޢަބްދުއްރަޙުމާނ ވ .ުު

ު

ވަނަތައުްު 2021ުއޮންލައިންުއަދަބީުޢީދުގު 

ުރައިވަރުު

ުވަނަުުކާޑުުނަންބަރުުއައިޑުީުުއ ޑްރ ސްުުޢުމުރުފުރާުުނަންު

13ުުއަހަރާއ10ުުިުކައިނާުއަޙްމަދުުނާސިމްު
ުއަހަރާުދ މ ދުު

A395611ު1ުުހ.ުޒިފްރޯލްު/ުމާލ ު

A381661ު2ުުކުދީނާގ ު/ުރ.ކަނދޮޅުދޫުުއާމިނަތުުއަމްޝީ

ރީމުްު ޢާއިޝަތުު
ުޢަބްދުއްރަޝީދުު

A375470ު3ުުޑ އިޒީވިލާު/ުދ.ުމާއ ނބޫދޫު

A385857ު3ުުމ.ސަރުމާގ ު/މާލ ުުޢާއިޝަތުުލައާލީުޢަލީު

އަހަރ17ުުުާުއަހަރާއ13ުުުިުުޢާއިޝަތުުޖޫނީުޖިނާހްު
ުދ މ ދުު

A347579ު1ުުހ.ުޝްރަބްު/ުކ.ުމާލ ު

A345298ު2ުުޗާންދުު/ުގ.ދުތިނަދޫުުމުޝާތްުމުސްތާޤުު

A362380ު3ުުސާހިލްު/ުދ.މީދޫުުޔޫސުފްުޢަލާންުއިބްރާހިމްު

އަހަރ20ުުުާުއަހަރާއ17ުުުިުުއާމިނަތުުޙިދާުޙުސ އިންު
ުދ މ ދުު

A165400ު1ުުމއ.ރަންގިރިު/ުމާލ ު

/ުމާލ ުުޢާއިޝަތުުނީޝާންުވަޙީދުު A165202ު2ުުހ.ކުއްޅަވަގަސްދޮށުގު 

A274929ު3ުުމާދަޑު.ކޯޒީކޯނާރު/ުފުވައްމުލައްުުޒީންުޢަލީުމުޙައްމަދު
 

 ބަނދިު

އައިޑީުކާޑުުުުއ ޑްރ ސްުުޢުމުރުފުރާުުނަންު
ުނަންބަރުު

ުވަނަު

އަހަރ13ުުާުއަހަރާއ10ުުިުއިސްމާޢީލްުމަރްޔަމްުއިންޝާު
ުދ މ ދުު

A387510ު1ުުމ.ުހިމިތީގ ،ުމާލ ު

A393837ު2ުުގ.ުއަލީއާބާދުު/ުމާލ ުުޒާހިލްުއިބްރާހީމްުރަމީޒު

/ުއއ.ތޮއްޑޫުުމަރްޔަމްުޢިޝާު A387008ު3ުުހިތައްފިނިވާގު 

އަހަރ17ުުާުއަހަރާއ13ުުިުބަލްމާއުުއަޙްމަދު
ުދ މ ދުު

A338616ު1ުުރ.ވާދޫު/ުުއަތަމާގ ު

A362380ު2ުުސާހިލްު/ުދ.މީދޫުުޔޫސުފްުޢަލާންުއިބްރާހިމްު

A345298ު2ުުޗާންދުު/ުގ.ދުތިނަދޫުުމުޝާތްުމުސްތާޤުު

މުސްލިމުްު ސަޖާު އާމިނަތުު
ުމުޙައްމަދު

A339995ު3ުުސަފާު/ުށ.މިލަންދޫު

އަހަރ20ުުާުއަހަރާއ17ުުިުޒީންުއަލީުމުޙައްމަދުު
ުދ މ ދުު

/ުުކޯޒީކޯނާުރ.މާދަޑު
ުފުވައްމުލައްު

A274929ު1ު

A283724ު2ުުގ.ސާދުމާނީ/މާލ ުުޢާއިޝަތުުއަފްނާންުޝަރީފްު

A165400ު3ުުމއ.ރަންގިރިު/ުމާލ ުުއާމިނަތުުޙިދާުޙުސ އިންު
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ުޅ ންުުުުުުުު

އައިޑީުކާޑުުުުއ ޑްރ ސްުުޢުމުރުފުރާުުނަންު
ުނަންބަރުު

ުވަނަު

އަހަރ13ުުާުއަހަރާއ10ުުިުޢާއިޝަތުުމަލާކްުމުޙައްމަދުު
ުދ މ ދުު

A388974ު1ުުުކަނދޮޅުދޫު.ުރ/ުުދިލާސާގ ު

A394963 2ުުސ.ފޭދޫު/ުލައިނޫންގ ުުޢާއިޝަތުުމަލާކުުޢައްބާސްު

A383527ު2ުުމިމްސާު/ުުގދ.ުގައްދޫުުމުސްމިލްުއަޙްމަދުުނާޞިޙުު

A389433ު3ުުހުސްނުހީނާގ ު/ުނ.މަނަދޫުުޢާއިޝަތުުދީމާުއާދަމްުނަޞީރުު

އަހަރ17ުުާުއަހަރާއ13ުުިުޢާއިޝަތުުމައިލާހުުއާދަމްުޒާހިރުު
ުދ މ ދުު

A362858ު1ުުމ.ކުރޮޅިު/ުމާލ ު

A354598ު2ުުދިލާސާގ ު/ުރ.ކަނދޮޅުދޫުުުއާމިނަތުުމަޢާލްުމުޙައްމަދުުު

A347027ު3ުުހ.ޒޫމްު/މާލ ުުމުޙައްމަދުުއަޝްހަމްުޒިޔާދުު

 
ުވާހަކަު

އައިޑީުކާޑުުުުއ ޑްރ ސްުުޢުމުރުފުރާުުނަންު
ުނަންބަރުު

ުވަނަު

އަހަރ13ުުާުއަހަރާއ10ުުިުއައްޔޫބްުއަޙްމަދުުޠޯމިހުު
ުދ މ ދުު

A388806ު1ުުގ.ުހާލަމްު/ުމާލ ު

A396959 2ުުގ.ނިކަު/ުމާލ ުުޔޫސުފްުޖުޛްލާންުޝަފީއު

A384479 3ުުގ.ުއައްސޭރިު/ުމާލ ުުޢާއިޝަތުުއައިކާުޢަލީުޝާކިރުު

/ުުުުޢާއިޝަތުުއަޒްކާުޞަލާހުު ޗާންދަނީވިލާު
ުނ.ކ ނދިކުޅުދޫު

A388191ު3ު

A380909ު3ުުމ.ކޮކާހަނދުވަރުު/ުމާލ ުުކައިނާުނިމާލްުކަލްސަމުްު

އަހަރ17ުުާުއަހަރާއ13ުުިުޢާއިޝަތުުލައިސާުލަޠީފްު
ުދ މ ދުު

A338483ު1ުުހ ީޕނާސްު/ުމ.ުމުލައްު

A334363ު2ުުހަނީު/ުނ.ވ ލިދޫުުޔަޝްމީުމުޙައްމަދުު

A348401ު3ުުމއ.ުބ ރޮއަންފަރުު/ުމާލ ުުޢާއިޝަތުުއިބާުއަދީފްު

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
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ުހިންގުނުުމުހިންމުުޙަރަކާތްތައްު 5.7.3
ުތާރީޚުުއިސްލާމިުދީބާުމަހަލްު 5.7.3.1

ދިވ ހިރާއްޖޭގައިުރަސްމީކޮށްުއ ންމ ުފުރަތަމަުލިޔ ވުނުުތާރީޚުުފޮތް،ުތާރީޚުު
ުު ޗާްޕކުރ ވިފައިވަނީ ފޮތްު ތަރުޖަމާު ދީބާމަހަލްގ ު ވަނ2020ުުުައިސްލާމިު

ތ ރޭގައ ވ .ުމިުފޮތްުރަސްމީކޮށްުނ ރ ވުނީުު 4ުުރުވަރީުުފ ބ2021ުުްއަހަރުގު 
ނ ރ ދ އްވުީު ފޮތްު މިު އޮފީހުގައ ވ .ު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގު  ދުވަހުު ވަނަު

މިފޮތުްު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙ ވ .
ހަދިޔާކުރ ވުނ ވ .ުު ފޮތްު ފަރާތްތަކަށްު ދ އްވިު އ ހީތ ރިވ ު ލިޔުމުގައިު

)މަޑުލު(،ުއަލްފާޟިލްުފަރުހަތުުުުުއ ފަރާތްތަކަކީުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު
ފަރާތުންުމިފޮތުާު އަލީއ ވ .ުއަދިުއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު)ނަދުވީ(ގު 

 ޙަވާލުވ ވަޑައިގ ންނ ވީުއަލްފާޟިލާުރަންދާުވަޙީދ ވ ު.
 

ުއަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދުުނަސީރުުމާޅޮހުުނަސީރުުު 5.7.3.2
އިބްރާހީ ނަޞީރުު މުޙައްމަދުު އަލްމަރުޙޫމްު ކުރައްވައިފައިވާު ޚިދުމަތްތަކ އްު ގިނަގުނަު ޅ ންވ ރިކަމަށްު ތާރީޚާއިު އަދަބާއިު މުްުދިވ ހިބަހާއިު

ހީމަކުީުރާދ މިއޮތުމުގ ުއާލަމަށްުދަތުރުުކުރ އްވުމާުގުޅިގ ންުއ ކ ޑަމީންުވަނީުތައުޒިޔާގ ުމ ސ ޖ އްުއާންމުކޮށްފައ ވ .ުމުޙައްމަދުުނަޞީރުުއިބް
އިފައިވުާުއ ކިއ ކިުމައުލޫތަކަށްުޅ ންތަކާއިުދިވ ހިބަހާއިުތާރީޚާުބ ހޭުގޮތުންުތަފާތުުމައުޟޫޢުތަކަށްުފަތްތޫރައަށްުމަޒުމޫނުތައްުވ ސްުލިޔުއްވަ

ޞީރަކީުޤައުމުީުބޭފުޅ ކ ވ .ުއަދިުތާރީޚާުބ ހޭުުފޮތްތަކާއިުޅ ންުފޮތްތައްުވ ސްުލިޔުއްވައިފައިވާުބޭފުޅ ކ ވ .ުމީގ އިތުރުންުމުޙައްމަދުުނަ
ުު ވަނަުހާސިލުކުރައްވައިފައިވާުބޭފުޅ އްުވ ސްުމ އ ވ .ުމުޙައްމަދުުނަސީރުގ ުއަގުވަޒަނ1ުްުޅ ންހ ދުމުގ ުމުބާރާތުންުގިނަުއަހަރުތަކ އްގައި

ުު ވަނީ ުއ ކ ޑަމީންު ގޮތުންު ނ2021ަކުރުމުގު  ފަތްތޫރަުވަނީުމާޅޮހުު ނ ރޭު ޖޫނަށްުއ އްކޮށްލައިގ ންު އަހަރުގ ުޖަނަވަރީންު ސީރަށުްުވަނަު
ުޚާއްޞަކޮށްގ ންުނ ރޭުކަޅުުފަތްތޫރައ އްގ ުގޮތުގައިުހަމަޖައްސަވައިފައ ވ .ުު

ު

 އަލްމަރުޙޫމްުކޮީޕުމުޙައްމަދުުރަޝީދުގ ުތަޢުޒިޔާު 5.7.3.3
ޚާއްޞުަު ރޮނގުތަކަށްު އަދަބީު ދިވ ހިު ފަންނުތަކާއިު އ ކިު ތަފާތުު
ޅ ންވ ރިކަމަށްުގިނަގުނަުޚިދުމަތްތަކ އްުކޮށްދ އްވައިފައިވާުއަލްފާޟިލުްު

ުު ރަޝީދު 2021ުުުުކޮީޕު އަވަހާރަވުމ11ުާުނޮވ ންބަރު ދުވަހުު ު ވަނަު
މ ސ ޖ އްުއާންމުކޮށްފައ ވ .ުއަދުިު ގުޅިގ ންުއ ކ ޑަމީންުވަނީުތައުޒިޔާގު 

ުފ ށިގ ނ14ުްުނޮވ ންބަރ2021ުުުުު ުހަމައަށ30ުްުވަނަުދުވަހުން ުދުވަހާ ވަނަ
ދަފުތަރ އްުހުޅުވައިފައ ވ .ުނޮވ ންބަރުު ވަނަުދުވަހ16ުުުވަނީުތައުޒިޔާގު 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދުުު
ކުރ އްވުިު އ ކ ޑަމީއަށްު އަދިު ލިޔުއްވިއ ވ .ު ދަފުތަރުގައިު މިު ޞާލިޙްު

ނޮވ ންބަރުުު އިތުރުންު މީގު  ބައްދަލުކުރ އްވިއ ވ .ު މުވައްޒަފުންނާު އ ކ ޑަމީގ ު ދިވ ހިރާއްޖޭގ 17ުުޒިޔާރަތުގައިު ދުވަހުު ވަނަު
އ ކ ޑަމީއަށްުކުރ އްވިުޒިޔާރަތުގައުިުރައީސުލް ނަސީމްުމިުދަފުތަރުގައިުލިޔުއްވިއ ވ .ުއަދިު ޖުމުހޫރިއްޔާގ ުނައިބުުއަލްފާޟިލްުފައިސަލްު

 އ ކ ޑަމީގ ުމުވައްޒަފުންނާއިުބައްދަލުކުރ އްވިއ ވ ު.
ގޮތުންުބޭއްވިުތައުބީނުގ ުޖަލްސާުއޮތީ ވީުހޮނިހިރުުދުވަހުގ 18ުުޑިސ ންބަރ2021ުުުުުުުމަރުޙޫމްުކޮީޕުމުޙައްމަދުުރަޝީދުގ ުޒިކުރާުއާކުރުމުގު 

ުުރޭުއަޙްމަދިއްޔާުއިންޓަރނޭޝަންުސްކޫލުގ ުމާލަމުގައ ވ .ުމިުޖަލްސާުބޭއްވުނީުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީއާއިުއަޙްމަދިއްޔާުއިންޓަރނޭޝަނަލްު
ުފޮތުްު ުތައުޒިޔާގ  ުތައްޔާރުކުރާ ުހަނދާނުގައި ުރަޝީދުގ  ުކޮީޕ ުގުޅިގ ންނ ވ . ުއަހ2022ަސްކޫލު ުދުވަހުގައިުނ ރުވައްނ ުުވަނަ ުލިޔުންތ ރީންގ  ރުގ 

ވިދާޅުވިއ ވ . ޢަބްދުއްރަޙީމްު އަޝްރަފްު ޑރ.ު ރައީސްު އ ކ ޑަމީގ ު ުުުުކަމަށްު އިތުރުން ޑިސ ންބަރ2021ުުުމީގ ު ޖުލައިންު އަހަރުގު  ވަނަު
ގޮތުގައިުހަމަޖައްސަވައިފައ ވ .ުުއ އްކޮށްލައިގ ންުނ ރޭުފަތްތޫރަުވަނީުކޮޕީުމުޙައްމަދުުރަޝީދަށްުޚާއްޞަކޮށްގ ންުނ ރޭުކަޅުުފަތްތޫރަ ުއ އްގު 
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 2021ުުއިޤްބާލްުޑޭު 5.7.3.4
އަުުު ޒިކުރާުު އިޤްބާލުގ ުު މުޙަންމަދުުު ޢައްލާމާު ޑރ.ުު ޅ ންވ ރިއާު ފަލްސަފާވ ރިއާު،ުު މުފައްކިރުު،ުު އ އްު އުފ އްދުންތ ރިުު އ ންމ ުު އިރުމަތީގ 
ު  އުކުރާން ު ދިވ ހިރާއްޖޭގައިު ު ހުންނަު ު ާޕކިސްތާނުު ސަފާރާއާއިުު

ގުޅިގ ންުޚާއްޞަުރަސްމިއްޔާތ އްުވަނީުބާއްވައިފައ ވ .ުުުު އ ކ ޑަމީުު ދިވ ހިބަހުގ 
ރ9ުުުޭުނޮވ ންބަރ2021ުުުުުމިރަސްމިއްޔާތުުއޮތުީު 20:00ުުވީުއަންގާރަުދުވަހުގު 

ގައިުއިސްކަންދަރުުސްކޫލުުހޯލުގައ ވ .ުމިުރަސްމިއްޔާތުުޝަރަފުވ ރިކޮށްދ އްވުީު
މިނިސްޓަު އ ޑިއުކޭޝަންު ހަސަންއ ވ .ުުހަޔަރު އިބުރާހީމްު ޑރ.ު ރު

ހ ރިޓޭޖުްު އ ންޑްު ކަލްޗަރު އާރޓްސްު އޮފްު މިނިސްޓަރު މިރަސްމިއްޔާތުގައިު
ދިވ ހިރާއްޖ އަށްު ާޕކިސްތާނުންު މައުމޫނާއިު ޔުމްނާު އަލްފާޟިލާު

ސަފީރު ވަޑައިގ ންނ ވިއ ު ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާު ބައިވ ރިވު  މުޙްތާރުު އަޠުހަރްު ރިޓ ޔާރޑްު ރަސްމިއްޔާތުގައުިުވައިޒްއ ޑްމިރަލްު މިު ވ .ު
ރައްޔިތުންނާއިުދިވ ހިުބަހާއިުއަދަބިއްޔާތަށްުހިދުމަތްކުރައްވާުގިނަުއަދަދ އް ާޕކިސްތާނުގު  ގ ުބޭފުޅުނުްުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުއުޅޭުގިނަުއަދަދ އްގު 

ުއައްލާުު .ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ  ުޑރ. ުވާހަކަފުޅުގައި ުމ ހުމާނުގ  ުރަސްމިއްޔާތުގ ުޝަރަފުވ ރި ުޅ ންވ ރިކަމާއިުމި ުއިޤްބާލުގ  ުމުޙައްމަދު މާ
އްޖ އާުޢިލްމުވ ރިކަމާުއަދިުފަލްސަފާގ ުމައްޗަށްުބައްލަވާުވާހަކަުފުޅުދ އްކ ވިއ ވ .ުއަދިުާޕކިސްތާނުގ ުސަފީރުގ ުވާހަކަުފުޅުގައިުދިވ ހިރާ

ދިުުއިޤްބާލުފަދަުޝަހުސިއްޔަތުުތަކުންުއިބްރަތުްުާޕކިސްތާނާުއޮންނަުގުޅުންުމިުކަހަލަުހަފުލާތަކުންުފާހަގަވާކަންުފާހަގަުކުރ އްވިކަންުއަ
ތ ރ އިު ވާހަކަުފުޅުގައިުުއިގްބާލުގ ުޅ ންވ ރިކަމުގު  ރައީސްގ ު ކަންުފާހަގަކުރ އްވިއ ވ .ުހަމައ ހ ންމ ުއ ކ ޑަމީގު  ނުްުހާސިލުކުރަންުޖ ހޭު

ދަ އަދިުއިސްކަންދަރުުސުކޫލުގ ު ފުޅުދ އްކ ވިއ ވ .ު ވާހަކަު ބައްލަވައިު މައްޗަށްު ޅ ންވ ރިކަމުގ ުުޝާހީންގ ު އިޤްބާލުގ ު ު ކޮޅ އްު ރިވަރުންު
ުުުުތ ރ އިންުފާހަގަުކޮށްލ ވޭުޅ މ އްުކަމުގައިވާު)ުބައްޗީކީުދުއާ(ުމިުޅ ންުހުށަހަޅައިުދީފައިވ އ ވ ު.

 
2021ުއ މް.ުއ ން.ުޔޫުފޮތްުމަޢުރަޒުު 5.7.3.5

ުުުު އޮކްޓޫބަރު ނ ޝަނަލްުޔުނިވަރސިޓީންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންު 17ުުމޯލްޑިވްސްު
ުު 21ުުން އ ކ ޑަމީނުްުށް ޔުނިވަރސިޓީގައިުބޭއްވުނުުފޮތްމަޢުރަޒުގައިުދިވ ހިބަހުގު 

ުު ދަންފަޅިއަކަށްުބަހާލައިގ ންނ ވ .ުއ އ3ުުުީބައިވ ރިވިއ ވ .ުމިުމަޢުރަޒުުބޭއްވުނީ
އިނ20:00ުުުްއަށ ވ .ުއަދ18:00ުުުިުއިނ14:00ުުުްުއަށާއ12:00ުުުިުއިނ9:00ުުުްު
22:00ުުުު މަޢުރަޒުގައި މިު ވިއްކައިގ 1068ުުުއަށ ވ .ު ލިބިފައިވަނުީުފޮތްު ންު

 )ތިރީސްފަސްުހާސްުފަސްުސަތޭކަުސާޅީސްުހަުރުފިޔާ(ުއ ވ ު.35546.00ުު
 

 2021އިގްރާުފޮތްުމައުރަޒުު 5.7.3.6
 

ުު 1ުުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓީންުުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންުޑިސ ންބަރު ޔުނިވަރސިޓީގައިުބޭއްވުނ10ުުުުުއިން އަށްުއިސްލާމީު
ުު ބޭއްވުނީ 3ުުުުފޮތްމަޢުރަޒުގައިުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުބައިވ ރިވިއ ވ .ުމިުމަޢުރަޒުު ބަހާލައިގ ންނ ވ .ުއ އީ އިނ9:00ުުުްުދަންފަޅިއަކަށްު

ފޮތްުވިއްކައިގ ންުލިބިފައިވަނ572ުުުީުއަށ ވ .ުމިުމަޢުރަޒުގައ22:00ުުުިުއިނ20:00ުުުްުއަށ ވ .ުއަދ18:00ުުުިުއިނ14:00ުުުްުއުިުއަށ12:00ުުާ
ުއ ވ .ރުފިޔާުރުފިޔާ(ުުސާދަުހާސްުހަުސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްުއ އްު)14661.00ު

 
ުލައިބްރަރީގ ުޚިދުމަތްު 5.7.3.7

ރޭގައިުލައިބްރަރީގ ުޚިދުމަތްުހިމ ނ އ ވ .ުއ ކ ޑަމީގ ުލައިބްރަރީގައިުގިނުަުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުދޭުއ ންމ ުމުހިންމުުޚިދުމަތުގ ުތ ުު
ދިރާސާތައުްު ތަފާތުު ތާރީޚްގ ު ބަހާއިު ދަރިވަރުންު ޔުނިވަރސިޓީގު  ހިމ ނ އ ވ .ު ފޮތްތައްު ބަހުގު  ދިވ ހިު ފޮތްތަކާއިު ތާރީޚީު އަދަދ އްގު 

ށްދ ވ އ ވ .ުޢާންމުންނަށްުވ ސްުތާރީޚީުމަޢުލޫމާތާއިުބަހުގ ުމައުލޫމާތުުުކުރަމުންދާއިރުުއ ުދިރާސާތަކަށްުމަޢުލޫމާތުުލައިބްރަރީންުފޯރުކޮ
ުއ ރުވ އ ވ .ުމީގ ުއިތުރުންު'ފައްވާރު.އ މްވީ'ުއ ުޕުމ ދުވ ރިކޮށްުފަތްތޫރައިގ ުގިނަުއަދަދުތަކ އްުއޮންލައިންކޮށްުބަލާލ ވ އ ވ ު.
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ުފޮތްފިހާރައިގ ުޚިދުމަތްު 5.7.3.8
ުުުު ދ ވޭ އ ކ ޑަމީންު އ ކ ޑަމީނުްުދިވ ހިބަހުގ ު ފިހާރައަކީު މިު ޚިދުމަތ ކ ވ .ު ފާހަގަކޮށްލ ވޭު ޚިދުމަތަކީު ފޮތްފިހާރައިގ ު ތ ރ އިންު ޚިދުމަތުގ ު

ޚިދުމަތުްުުުޗާުޕކޮށްގ ންުނ ރޭުފޮތްތައްުވިއްކުމަށްުޚާއްސަކުރ ވިފައިވާުތަނ ކ ވ .ުސަރުކާރުގ ުރަސްމީުގަޑީގައިުހުޅުވިފައިުހުންނަުމިުފިހާރައިގ ު
 ންުހޯއްދަވައ ވ ު.ވަރަށްުގިނަުފަރާތްތަކު

 
ު'ފަތްތޫރަު' 5.7.3.9
ފޮތ ކ ވ .ުމިފޮތުގައުިުު ޗާްޕކުރ ވ މުންުއަންނަު ޤައުމީުމަރުކަޒުންުފ ށިގ ންު ޚިދުމަތްކުރާު ތާރީޚަށްު ދިވ ހިބަހާއިު 'ފަތްތޫރަ'ުއަކީު

ހިމ ނ އ ވ .ުއޭ ވަރަށްުމުހިންމުުމަޢުލޫމާތުު 5ުުުުތާރީޚީުއަދިުބަހުގު  ސައިޒަށ4ުުުްުމިހާރުުވަނީުއޭސައިޒަށްުޗާްޕކުރ ވ މުންުއައިުމިުފޮތް
ކޮން ލިޔުއްވާު ފަތްތޫރައަށްު އޮވ އ ވ .ު ބޭފުޅަކަށްވ ސްު ކޮންމ ު ފުރުސަތުު ހުށަހ ޅުއްވުމުގު  ލިޔުންު އަށްު ފަތްތޫރަު މ ުުބަދަލުކުރ ވިފައ ވ .ު

ފަތްތޫރަުހިލޭުހަދިޔާކުރ ވ އ ވ ު. ުފަރާތަކަށްުވ ސްުއ ުލިޔުންުޝާއިޢުކުރ ވޭުމަހ އްގު 
ު(ުވަނީުޗާުޕކުރ ވިފައ ވ .2018)އޭްޕރީލ444ުުުްބަރުުމިުއަހަރުުފަތްތޫރަުނަން

ު
ުޗާްޕކުރ ވުނުުފޮތްތައްު 5.7.3.10
ުކުޑަހުވަދޫުލޯމާފާނުު •
ުު(2018)އ ްޕރީލ444ުުުްުފަތްތޫރަުނަންބަރުު •
ުރޯނުގޭުޙަސަންމަނިކުގ ުޅ ންުފޮތްު •
ު'ގ 'ުތަމްސީލުތައްު)މުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމުް( •
ުމުޚުތަސަރުުތާރީޚުުދީބާުމަހަލްު •

 
ުޑަމީންުޚިދުމަތްުދ ވުނުުޢަދަދުުއަހަރުތ ރޭގައިުއ ކ  5.7.3.11
ޢަދަދުުުޚިދުމަތްުދ ވުނުުމީހުންގ ުއަދަދުުުުއަހަރުުު ުބ ލިުމީހުންގު 

ު-15ުުވަނަުއަހަރުުތާރީޚުބައ2021ުުުިު

ބައ2021ުިު ު-ުުވަނަުއަހަރުުބަހުގު 

ު-40ުުވަނަުއަހަރުުލައިބްރަރ2021ުުުީ

ު-9ުުވަނަުއަހަރުުވައިބަުރ2021ުު

8ު96785ުުޓްވިޓުަރވަނަުއަހަރ2021ުުުު

24228ު 27ުވަނަުއަހަރުުފޭސްބުކ2021ުުުް

ު-27ުުވަނަުއަހަރުުޓ ކްސްޓްުމ ސ ޖ2021ުުް

8ު11386ުުވަނަުއަހަރުުއިންސްޓަރގްރާމ2021ުުް

134ު132399ުުވަނަުއަހަރުގ ުޖުމުލ2021ުަ

 

 ދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީގ ުމުވައްޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރީު 5.8
ވަނަުއަހަރަކީުވ ސްުކޮވިޑްގ ުޚާއްޞަުޙާލަތުންުއ އްކޮށްުއަރައިނުގަނ ވިުދިޔަުއަހަރ އްކަމުން،ުމުވައްޒަފުންގ ުރައްކާތ ރިކަމަށ2021ުުުްު

ރައްކާތ ރިކަމާުސަލާމަތާުގުޅޭުގޮތުންުހ ދިފައިވާުއުސޫލުތައްުޤާއިމުކުު މުވައްޒަފުންގު  ގަވާއިދާއިުމިނިސްޓްރީގު  ވ .ުުރ ވުނ ޓަކައިުއ ޗްުީޕުއޭގު 
ކުރިންު އިންތިޒާމުުހަމަޖ ހުނ ވ .ުއޮފީހަށްުމުވައްޒަފުންުވަނުމުގ ު ތަޅުތަކާއިުސ ކްޝަންތައްުސާފުކުރުމުގު  ުުކޮންމ ުދުވަހަކުުފާޚާނާއާއިު
ހޭންޑުްު އަދިު ސްްޕރޭު ޑިސްއިންފ ކްޓްު މުވައްޒަފަކަށްު ކޮންމު  އިތުރުންު މީގ ު ގ ންދ ވުނ ވ .ު ނޯޓްކުރ ވ މުންު ޗ ކްކުރ ވި،ު ޓ މްަޕރޭޗަރު

މުވައްޒަފުންގ ުުސ  ފޯރުކޮށްދ ވުނ ވ .ު އަންގިު މާސްކާއިު ބޭނުންކުރުމަށްު މުވައްޒަފުންު ހުރިހާު އަދިު ފޯރުކޮށްދ ވުނ ވ .ު ނިޓައިޒަރު
ރަޖިސްޓްރީއ އްުހ ދުނ ވ .ުު ުރައްކާތ ރިކަމަށްޓަކައިުއޮފީހަށްުޒިޔާރަތްކުރާުފަރާތްތަކުގު 
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ވަނ24ުުުަުގ ންުހުރިހާުމުވައްޒަފުންުއ ކަމަށްުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުގޮތުންުމާރިޗުުުތިކިޖ ހިުތާނައިގ ުޝަކުވާުމުޖުތަމަޢުގައިުގިނަވުމާއިުގުޅިު
8ުުބައްދަލުވުމ އްުއަހަރުުތ ރޭގައިުވަނީުބޭއްވިފައ ވ .ުމާރިޗ4ުުުުުދުވަހުުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ .ުމީގ ުއިތުރުންވ ސްުމުވައްޒަފުންނަށްުު

ހުރިހާުމުވައްޒަފުންނަށްު މުވައްޒަފުންުބައިވ ރިވިއ ވ ު.ުވަނަުދުވަހުުމިނިސްޓްރީގު  ުބޭއްވ ވިުބައްދަލުވުމުގައިުއ ކ ޑަމީގު 

ު
ވަޒީފާއަށުްުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމުުު#

ވ އްދުިު
ުތާރީޚްު

ުމުވައްޒަފުު

އ ސިސްޓ ންޓ1ުުްު
ްޕލޭނިންގުު
ުއޮފިސަރ

CSC/2021/00476ު17ު(2)ުދިރާސާުކުރުންުޔުނިޓްު މާރިޗުުު
2021ު

އަޙްމަދުު
އަމަންު
ުސަމީރު

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ2ުުްު
ުއޮފިސަރ

ތަރައްޤީކޮށުްު
 ކުރިއަރުވާުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00483ު17ު މާރިޗުުު
2021 

ޒުހުާު ފާޠިމަތުު
ުއާޒިމްު

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ3ުުްު
ުއޮފިސަރ

ހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00905 27ު މުޭުު
2021ު

ފާޠިމަތުުު
ުލަމްޙާ

ު
ުވަކިކުރ އްވިުމުވައްޒަފުންުވަޒީފާއިނުްު

ސ ކްޝަނުްުުމަޤާމުުު#
ުޔުނިޓްުުުު/

ވަޒީފާއިނުްުުޗިޓުުނަންބަރުު
ވަކިކުރ އްު
ުވިުތާރީޚްު

ވަކިކުރ އްވުިުުމުވައްޒަފުު
ުސަބަބުު

އ ސިސްޓ ނ1ުް
ޓުްު

ްޕލޭނިންގުު
ުއޮފިސަރ

ދިރާސުާު
ކުރުނުްު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/005
79ު

ޖޫނ2ުުް
2021ު

އަޙްމަދުު
ުއަމަންުސަމީރު

އ ދިވަޑައިގަތުމުު
ުން

އ ސިސްޓ ނ2ުް
ޓުްު

އ ކައުންޓްސުްު
ުއޮފިސަރ

ފައިސާު
 ޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/009
86ު

30ު
ސ ޕްޓ ންބަު

2021ުރުު

މާހިދުާު
ޢަބްދުއްސައްތާު

ުރު

އ ދިވަޑައިގަތުމުު
ުން

ގްރ ފިކ3ުުްު
ުޑިޒައިނަރ

ތަރައްޤީކޮު
ށުްު

ކުރިއ ރުވުު
ުންުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/004
00 

27ު
އ ޕްރީލްުު
2021ު

އަޙްމަދުު
ުއަކްޝަމްު

އ ދިވަޑައިގަތުމުު
ުން

ު
ުވަޒީފާުބަދަލުކުރ ވުނުުމުވައްޒަފުންު

ސ ކްޝަުުމަޤާމުުު#
ންު/ުު
ުޔުނިޓްު

ވަޒީފާއިނުްުުޗިޓުުނަންބަރުު
ބަދަލުކުރ ވުު
ުނުުތާރީޚްު

މުވައްޒަު
ުފުު

ބަދަލުކުރ ވުު
ނުުއޮފީސުްު
ުއަދިުމަޤާމުު

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓ1ުުި
ުވްުއޮފިސަުރ

ތާރީޚުްު
ސ ކްޝަު
ުން

(3)CSC/2021/0069
2ު

މ27ުުޭު
2021ު

ނާޒްލުީު
އިބްރާހީ
ުމް

އ ސިސްޓ ން
ޓްުޑިރ ކްޓަރުު

/ު
ދިވ ހިބަހުގ ުު
ުއ ކ ޑަމީ
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ހިއުމަންުރިސޯސ2ުުްު
ުއޮފިސަރ

އ ޗް.އާރުު
 ޔުނިޓްު

(3)CSC/2021/0148
9 

31ު
އޮކްޓޫބަރުުު
2021ު

ޙައްވުާު
ުނާފިޛާު

އ ޗް.އާރު
އޮފިސަރު/ުު
މިނިސްޓްރުީު
އޮފްު

ުއ ޑިއުކޭޝަންު
ު

ު

ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުސޮއިކުރ ވުނުުފަހުމުނާމާު 5.9
ުއާއ ކުުވ ވުނުުފަހުމުނާމާުވީޓީވީު 5.9.1

ދުނުުުމިއީުދިވ ހިބަހާއިުދިވ ހިުއަދަބިއްޔާތާއިުތާރީޚަށްުމީހުންުހޭލުންތ ރިކުރުމަށްުޓަކައިުދ ުފަރާތުންުގުޅިގ ންުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުހ ު
ށްުވާސިލުކޮށްދިނުމަށްުޓަކައ ވ .ުުފަހުމުނާމާއ ކ ވ .ުމީގ ުއިތުރުންުދިވ ހިބަހާއިުތާރީޚާއިުސަޤާފަތްުރައްކާތ ރިކޮށް،ުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަު

ުއަހަރ ވ ު.5ުއިންުފ ށިގ ނ2021ުުްޖޫނ28ުުްމިުފަހުމުނާމާގ ުމުއްދަތަކީު

ުމިުފަހުމުނާމާގައިުސޮއިކުރ އްވުީ:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުވީުޓީުވީުުޗީފްުއ ގްޒ ކ ޓިވްުއޮފިސަުރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒަހީނ1ުުް
ުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލ2ުުީ

 

ުރާއްޖޭގ ުއ ކިުއަތޮޅުތަކަށްުކުރިުދަތުރުތައުްު 5.10
ުއ ކ ޑަމީގ ުރައީސްުޑރ.ުއަޝްރަފްުޢަްބދުލްރަޙީމްގ ުވާނީުދަތުރުފުޅުު 5.10.1

ވަނަުޮޕލިސްުއިނީޝިއަލްުޓްރ އިނިންގ33ުުުުދިވ ހިުފުލުހުންގ ުފަރާތުންުޮޕލިސްުޓްރ އިނިންގުސ ންޓަރުދ.ުވާނީގައިުކުރިއަށްދިޔަު"ުު
ގައ ވ .2021ުުުއޮކްޓޯބަރ13ުުުު'"ުކޯހުގ ުބައިވ ރިންނަށްުލ ކްޗަރ އްުނަގައިދިނުމަށްުއ ދިުޕޮލިސްުއ ކ ޑަމީންުސިޓީއ އްުފޮނުއްވާފައިވަނީު

އ ކ ޑަމީގައުިު ވަނަުއަހަރުުހުރިުމަޤާމުތައ2021ުުުްދިވ ހިބަހުގު   

ޖަނަވަރީގައިުހުރ2021ުުުިު މަޤާމުގ ުނަންު #
 މަޤާމުގ ުޢަދަދުު

ޑިސ ންބަރުގައިުހުރ2021ުުުިު
ޢަދަދުު  މަޤާމުތަކުގު 

 1 1ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްު 1
 2 2ުޑިރ ކްޓުަރ 2
 0 0ުު ޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރ 3
 3 2ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރ 4
 0 1ުހިއުމަންުރިސޯސްުއޮފިސަުރ 5
 1 1ުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ 6
 1 1ުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންު 7
 4 6ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރ 8
 1 2ުއ ސިސްޓ ންޓްުްޕލޭނިންގުއޮފިސަުރ 9
 1 2ުއ ސިސްޓ ންޓްުރިސަރޗްުއޮފިސަުރ 10
 2 3ުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްުއޮފިސަުރ 11
 1 1ުއ ސިސްޓ ންޓްުކޮމްޕިއުޓަރުޓ ކްނީޝަންު 12
 0 1 ގްރ ފިކްުޑިޒައިނަުރ 13
 2 2ުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ޑްމިންުއޮފިސަުރ 14
 1 1ުއޮފީސްުއ ސިސްޓ ންޓްު 15
 2 2ުމަސައްކަތު 16



 

 

  59 

 

ހިތްތަކުގައިުޤައުމިއްޔަތަށްުމިއީުޤައުމީ ދުވަހާއިުގުޅިގ ންުފުލހުންގ ުޤައުމީުރޫޙްުދިރުވާުއާލާުކުރުމަށާއި،ުފުލުހުންގު  ުުުއ އްބައިވަންތަކަމުގު 
ށުްުލޯބިުއިތުރުުކުރުމުގ ުގޮތުންު"ުފުލުހުންގ ުމަސައްކަތުގައިުޤައުމިއްޔަތަށްުއަހަންމިއްޔަތުކަންުދިނުމުގ ުމުހިއްމުކަންު"ުމިުމައުޟޫއަ

ރައީސްުޑރ.ުއަޝްރަފްުޢަބްދުއްރަޙީމަށްުދ އްވިުދައުވަތ ކ ވ .ުމިުދަތުރުފު ގައުިުލުހުންނަށްުލ ކްޗަރ އްުނަންގަވައިުދ އްވުންުއ ދިުއ ކ ޑަމީގު 
 އ ކ ޑަމީގ ުރައީސްގ ުއަރިހުގައިުބައިވ ރިވ ުވަޑައިގ ންފައިވަނީުއ.ުޑިރ ކްޓަރުމުޙައްމަދުުފައުޒާންުއަހުމަދ ވ .ުު

 

ުޑަމީންުބޭއްވިުބައްދަލުވުންތައްުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ު 5.11
ުއ ކ ޑަމީުމ ންަބރުންގ ުަބއްދަލުވުންު 5.11.1

ުު 2011/9ުުދިވ ހިބަހަށްުއިސްކަންދިނުމުގ ުޤާނޫނު މަތިންުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީއަށްުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ10ުާުގ  ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގު 
ުުުމ ންބަރުންގ ުބައްދަލުވުންުބާއްވަނީުކ5ުުޮޢައްޔަންކުރައްވާފައިވުާު ހ ނދުނު ހަފުތާއ އްގ ުބުދަުދުވަހުގު  ވަނަުދައުރ2ުުުުުގައ ވ .10:00ުުންމު 

ުު 26ުުުުނިމުނުއިރު ބައްދަލުވުމ ވ .ުމިއާއ ކުުމިއަހަރުުޖުމުލަުބޭއްވިފައިވަނ8ުުުީުވަނަުދައުރުުބޭއްވިފައިވަނ3ުުުުީބައްދަލުވުންުބޭއްވުނުުއިރު
ުބައްދަލުވުމ ވ .ުދ ވަނަުދައުރުުނިމުނުއިރުުތިއްބ ވުީ:34ު

ުމ ންބަރުންު
ުއ ޑްރ ސްުނަންު#
ުގއ.ުނިލަންދޫ،ުލިލީމާގ ުުު)ރައީސްު(ުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުއަލ1ުުީ
ުމ.ުމަގުމަތީގ ުުއަލްފާޟިލާުރާފިއާުޢަބްދުލްުޤާދިރުު)ނާއިބުރައީސްު(2ު
8255ުދަފްތަރުުނަންބަރުުުުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ3ުު
ުމ.ުޑައިމަންޑްވ ލީުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ4ުުުުުުުުް
ުމއ.ުއުރަހަުުުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ5ުް

ު

ުު 3ުުުުއ ކ ޑަމީގ  އޮފީހުގ ުނަންބަރު: 8ުުުު)2021/25ުުު/473ީޕޕީއޯ/1ުުވަނަުދައުރަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގު  2021ުުއޮގަސްޓް ސިޓީނުްު(
ުމ ންބަރުންނަކުީ:5ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާު

ުއ ޑްރ ސްުުނަންުު#
1901ުދަފްތަރު،ުނަންބަރުުރސުުު)ރައީސްު(ުޑޮކްޓަރުއަޝްރަފްުޢަބްދުއްރަޙީމ1ުުް
ުޅ.ުކުރ ންދޫުނޫރަންގ ުުއަލްފާޟިލާުޒުލްފާުއިބްރާހީމްު)ނާއިބުރައީސް(2ު
8255ުދަފްތަރުުނަންބަރުުުުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ3ުު
ުމ.ުޑައިމަންޑްވ ލީުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ4ުުުުުުުުް
ުމއ.ުއުރަހަުުުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ5ުް

ު
 މިއަހަރުުމަޝްވަރާކުރ ވުނުުއަދިުނިންމުނުުމުހިންމުުނިންމުންތަކުގ ުތ ރޭގައިު: 5.11.1.1

އަދަބިއްޔާތަށާއިުދިވ ހިުތާރީޚަށްުއ ކިއ ކިުރޮނގުރޮނގުންުޚިދުމަތްކުރާުފަރާތްތަކުގ ުފަންނީުމަޢުލޫމާތުުއ އްކުރުމަށުްުދިވ ހިބަހަށާއިުދިވ ހިުު
ުު-ޓަކައިުދަފުތަރ އްުހ ދުމަށްުޓަކައިުކޮމ ޓީއ އްުއ ކުލަވާލ ވުނ ވ .ުއ ުބޭފުޅުންނަކީ:

ުނަންުު#
ުޢަފީފްުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ1ުު
ުމުޙައްމަދުުދީދީުއަލްފާޟިލ2ުުް
ުޑޮކްޓަރުއަޝްރަފްުޢަބްދުއްރަޙީމ3ުުް
ުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުޙަސަނ4ުުް
ުޑޮކްޓަރުޢަލީުޝަމީމ5ުް
ުނަސީމްުهللاުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުޖާދ6ުު
ުޑޮކްޓަރުއާމާލުުޢަލ7ުުީ

 

ބޭފުޅަކަށް،ުމިުފަހަރުގ ުޅ ންވ ރިންގ ުދުވަހުުޙަޔާތ4ުުީުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީގ ުޙަޔާތީުއަރުތަުދިނުމާުގުޅޭުގޮތުންުވާހަކަފުޅުުދ ކ ވި،ު •
 ު-ބޭފުޅުންނަކީު:4ުއަރުތަުދޭންުނިންމުނ ވ .ުއ ު
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ުނަންުު#
ުޞާދިޤުުهللاުނޢޢވުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ1ުު
ުއަލްފާޟިލްުޏ.ުޢަލީުޝަރީފ2ުުް
ުނޢޢވުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ3ުް
ުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްލަޠީފްުޢުމަރ4ުުު

 

 "ުފޮތްުޗާްޕކުރަންުނިންމުނ3ް"މަޑުލުުވަޙިދުގ ުކުރުވާހަކަތައްު •
 މިުއަހަރުުތާރީޚްުދުވަހުގ ުޝިޢާރަކަށްު"ސުމޭކުުވަޞީލަތްތަކުންުދިވ ހިުތާރީޚްުރައްކާތ ރިުކުރަމާ!"ުބޭނުންުކުރަންުނިންމުންު •
 ުކުރައްވަންުނިންމުންުމިއަހަރުުތާރީޚްުދުވަސްު"އަލްމަރުޙޫމްުމުޙައްމަދުުއިބްރާހީމްުލުޠުފީ"ުއަށްުތަޚްޞީސްު •
"ފޯކްލޯރ"ުފޮތްުރޯޔަލްޓީޒްުފޮތްުރޯޔަލްޓީޒްުދ އްވާުއުޞޫލުންުއ ކ ޑަމީންުޗާްޕކުރުމަށުްު • އަންނަބީލާުޙަބީބާުޙުސައިންުޙަބީބުގު 

 ނިންމުން
ުޤައުމީުއިނާމަށްުފޮނުއްވުމަށްުނިންމުނުުނަންތަކަކީު:

ު
 ރާއްޖ އަށްުހުޅުވައިލައިގ ންުބޭއްވުމަށްުނިންމުންއޮންލައިންުއަދަބީުޢީދ އް،ުމުޅިު •
ދައުލަތަށްުޚިދުމަތްުކުރުމުގ ުއިނާމަށްުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުއފއ.ުނަސީމާުއަޙްމަދާއިުމ ންބަރުުއފ.ުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމުްު •

 ނަންފުޅުުހުށަހަޅުއްވަންުނިންމުނު.ުުު
މޯފޮލޮޖީގ ުމައްޗަށްުބިނާކޮށް،ުޢިލްމުީުއަލްއުސްތާޛުުއަޙްމަދުުނާޒިމްުޢަބްދުއްސައްތާރުުތަރުޖަމާ • ުކުރ އްވިުސޮންޔާުފްރިޓްޒްުނަމުގު 

 ގޮތުންުމީހުންުހޭލުންތ ރިކުރުމަށްުޓަކައިުޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށްުތަޤުރީރ އްުދ އްވުމަށްުނިންމުނު.ުު
ވަޑައިގ ންދ  • އްވިުފަރާތްތަކަށްުފިލައާއިުހަނދާނުީުއ ކ ޑަމީގ ުމ ންބަރުންގ ުމިުދައުރުގައިުއ ކަޑަމީއަށްުއ ކިއ ކިުގޮތްގޮތުންުއ ހީތ ރިވު 

ުލިޔުންުއ ރުވުމަށްުނިންމުނު.ުު
މަގުން،2ުުފަތްތޫރަުއަރާހަމަކުރުމަށްުޓަކައިުއަހަރަކުު •  އޮގަސްޓްުމަހުގ ުނިޔަލަށްުނ ރުމަށްުނިންމުނު.2021ުުުފަތްތޫރައިގު 
 ށްުނިންމުނު.ުުުސ ްޕޓ ންބަރުންުފ ށިގ ންުކުރިއަށްުހުރިުއަދަދުތައްުމަހަކުުފޮތ އްުނ ރޭުގޮތ2021ުަ •
 ފަތްތޫރައިގ ުމަސްއޫލުވ ރިުފަރާތަކަކީުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީގ ުނަމަށްުބަދަލުކުރުމަށްުނިންމުނު.ުު •
މަށާއުިުއަމިއްލަުފަރާތަކުންުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީއަށްުހަދިޔާކުރ އްވިުވ ބްސައިޓްު"އަދަބުުވ ބްސައިޓް"ުކުޑަކުޑަުހަފްލާއަކާއ ކުުބަލައިގަތު •

 ސައިޓަށްވުރ ުއިސްނުވާުގޮތަށްުއ ކ ޑަމީގ ުވ ބްސައިޓްގ ުތ ރ އިންުކުރިއަށްުގ ންދިޔުމަށްުނިންމުނު.ުއ ކ ޑަމީގ ުވ ބް
ނައިބުންގ ުު • މުޙައްރިރުގު  ފަތްތޫރައިގ ުއިސްބަސްުނޢޢވ.ުއފ.ުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިންުލިޔުއްވާުގޮތަށާއިުއަދިުފަތްތޫރައިގު 

ުުު-ގޮތުގައިުތިއްބަވަންުނިންމުނުުބޭފުޅުންނަކީ:

އިނާމުގ ުުުނަންުު#
ުގިންތިު

ުރޮނގުުުދާއިރާު

ުކުރުންުުުދިވ ހިުތާރީޚުުުުޝަރަފުުުއަލްފާޟިލާުފާޠުމަތުުމުނީރ1ުުާު ުދިވ ހިުތާރީޚުުލިޔ ުރައްކާތ ރި

ފަތުޙު 2 ުއަލްފާޟިލްު އަޙްމަދުުުهللا
ުރަޝީދުު

ުލިޔުންތ ރިކަންުކުރިއ ރުވުނުްުުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުުުހިތްވަރުު

ުވާހަކަުދ އްކުންތ ރިކަނުްުުއަދަބިއްޔާތުުދިވ ހިބަހާއިުުހިތްވަރުުުުއަލްފާޟިލްުޢަލީުއަމީރުު 3

ުދިވ ހިުޅ ންވ ރިކަންުކުރިއ ރުވުންުުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުުުހިތްވަރުުުުއަލްފާޟިލާުޢިއްޒާުނިޒާރ4ުުުު

ުފޮތްުލިޔުނުްުުދިވ ހިބަހާއިުއަދަބިއްޔާތުުުހިތްވަރުުުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުއިބްރާހީމ5ުުްު
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 މ ންބަރުުނޢޢވ.ުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިންު .1
 މ ންބަރުުއފ.ުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމް .2
ުއފ.ުޙަސަންުޝާކިރުު .3

ގޮތުގައިުކަނޑައ ޅުނުުބޭފުޅުންނަކުީ: •  ފަތްތޫރައަށްުފޮނުވާުތަކ ތިުފާސްކުރައްވަންުފޮނުއްވޭުބޭފުޅުންގު 
 
 އފ.ުއާދަމްުނަޞީރުުއިބްރާހީމުްު .1
 ުއފ.ުމުޙައްމަދުުއާމިރުުފަރ ސުްު .2
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުޤައުމީުއިނާމަށާއިުޚާއްޞަުއިނާމަށްުނަންފުޅުުހުށަހ ޅުއްވުމަށްުމ މްބަރުންގ ުބައްދަލުވުމުންު •

ންުފާސްކުރައްވައިުލިޔުންުހަމަވިުބޭފުޅާގ ުުފާސްކުރ އްވިުކަމުގައިުވިޔަސް،ުލިޔ ކިޔުންތައްުހަމަވީމާުއަލުންުބޯޑަށްުހުށަހަޅުއްވައިގ 
 ނަންފުޅުުފޮނުވުމަށްުނިންމުނުު.

 -؛ޚާއްޞަުއިނާމަށްުމިުފަހަރުުހުށަހަޅަންުނިންމުނުުދ ުނަންފުޅަކީ .3
 މ.ުމަގުމަތީގ ުުު،ުއަލްޤާރީުއަޙްމަދުުރަޝީދު .4
ުލިލީމާގ ،ުގއ.ުނިލަންދޫުުު،ުއފ.ުއަޝްރަފްުޢަލީ .5
ުމިުއަހަރުުހުށަހ ޅީުއަލްޤާރީުއަޙްމަދުުރަޝީދުުމ.ުމަގުމަތީގ ުނަންފުޅުުއ ކަންޏ ވ .ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުޚާއްޞަުއިނާމަށް •

 އ އީުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީގ ުލިޔ ކިޔުންތައްުފުރިހަމަުނުވާތީއ ވ ު.
އަދަދުުހަތަކަށްުމަދުކުރުމަށްުނިންމުނު.ުއަދި،ުދ ންުތިއްބަވާުބޭ • ފުޅުނުްުބަސްކޮމިޓީއާއިުގަވާއިދުުކޮމިޓީގ ުމ ންބަރުންގު 

ގޮތުގައިުތިއްބަވާުގޮތަށްުވ ސްުނިންމުނު.ުު ުޝަރަފުވ ރިންގު 
 ވާހަކަުދ އްކުމުގ ުޤައުމީުމުބާރާތްުމިުއަހަރުުނުބާއްވާުގޮތަށްުނިންމުނު.ުއަދިުމިުއަންނަުއަހަރުުބާއްވާުގޮތަށްުނިންމުނު.ުު •
ުންނަުއަހަރުުބާއްވާުގޮތަށްުނިންމުނު.ުުފުވައްމުލަކުުއަދަބީުޢީދުުވ ސްުމިުއަހަރުުނުބާއްވާުގޮތަށްުނިންމުނު.ުއަދިުމިުއަ •
ު

ުވ ރިންގ ުަބއްދަލުވުންު 5.11.2
ުު 10ުުމ ނޭޖްމަންޓްުކޮމިޓީއަކީުއ ކ ޑަމީގ ުއ ކިުސ ކްޝަންތަކުގ ުވ ރިންނާއިުއ ކ ޑަމީގ ުރައީސްއާއިުނައިބުުރައީސްުހިމ ނޭގޮތުންުޖުމުލަ

ބައްދަލުވުމުގައިުއ ކ ޑަމީގ 1ުުުުހަފްތާއަކުުުބޭފުޅުންުތިއްބަވައިގ ންުބާއްވާުކޮމ ޓީއ ވ .ުމިުކޮމ ޓީއަކުީު ދުވަހުުބާއްވާުކޮމ ޓީއ ކ ވ .ުމިުކޮމ ޓީގު 
ށުްުއ ކިުސ ކްޝަންތަކުގައިުކުރ ވ މުންދާުމަސައްކަތްތަކާއި،ުހުރިުމައްސަލަތަކާއި،ުމަސައްކަތްތައްުރޭވުމާއިުމައްސަލަތަކަށްުޙައްލުުހޯދުމަ

ުއަހަރުުމުޅިުޖ2021ުުުމަސައްކަތްކުރ ވ އ ވ .ުު ުބޭއްވ ނީުކޮންމ ުހަފުތާއ އްގ 36ުުުުމުލުަުވަނަ ބައްދަލުވުންުވަނީުބާއްވައިފައ ވ .ުމިުބައްދަލުވުން
ުގައ ވ ު.9:30ުުހޯމަދުވަހުގު 

ު

ުވ ރިންގ ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރީންު
ުމަޤާމުުުނަންުު#

ުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީު)ދައުރުުނިމ ންދ ނުް(1ު
ުރައީސްުޢަބްދުއްރަޙީމްުޑރ.ުއަޝްރަފ2ުުްު
ުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލާުރާފިޢާުޢަބްދުލްޤާދިރުު)ދައުރުުނިމ ންދ ނުް(3ު
ުނާއިބުުރައީސްުއަލްފާޟިލާުޒުލްފާުއިބްރާހީމ4ުް
ުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުފަޟީލާުމުޙައްމަދުުސަމީރ5ުު
ުޑިރ ކްޓުަރުުއަލްފާޟިލާުޝަހުމާުޢަލ6ުުީ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުފައުޒާންުއަލްފާޟިލ7ުުް
ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުުއަލްފާޟިލާުމަރިޔަމްުނުސްރ8ުުާ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުނާޒްލީުއިބްރާހީމ9ުުް
ުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ10ުުް
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ތ ރޭގައިު:މިުއަހަރުުނިންމުނުުމުހިންމުު 5.11.2.1 ުކަންތައްތަކުގު 
މުބާރާތަކަށްުހުށަހ ޅުއްވިު"ފަނާރު"ުއަމިއްލައަށްުޝާއިއުުކުރަންުއ ދިލައްވާފައިވާތީުމިކަނުްު • އާމިނަތުުފަޒުނާުރަޝީދުުއ ކ ޑަމީގު 

އިއުތިރާޒ އްުނ ތްކަމުގައިުނިންމުން ުކުރުމުގު 
ރުފިޔާއަށް،180ުުުުއިސްލާމްުދީބާުމަހަލްު)ސޮފްޓްުކީޮޕު(ުުުުރުފިޔާއަށް،ުތާރީޚ40ުުުްރުފިޔާއަށް،ުއޮފްުލަވްުކާފޫރ35ުުުުުކަންދުުފޮތްުު •

ު)ހާޑްކޮީޕ(ުު ު)މަސަލަސ200ުުުްުމިުފޮތުގ  ދާލިކޮލޮކޮޅ40ުުުުު(100ުުރުފިޔާއަށް،ުއަބާރަނަ ރުފިޔާއަށް،ުރަހުންނާއ30ުުުިުރުފިޔާ،ުހަޔާތުގު 
)ހާޑްުކޮީޕ(250ުުުުރަނިންު)ސޮފްޓްުކޮީޕު(ު ުު.ނިންމުނުުރުފިޔާުކަމުގައ350ުިރުފިޔާއަށްުއަދިުމިުފޮތުގު 

ފަހަރު،ުފޮޅާުސާފުކުރުންުހަފުތާއަކ2ުުުުުބަޔަކާުހަވާލުކޮށްގ ންުއޮފީހުގ ުފާރުުދޮވުންުމަހަކުުއ އްފަހަރު،ުފުރާޅުުސާފުކުރުންުމަހަކުުު •
ުު.ފަހަރުުކަމުގައިުނިންމުނ1ުު

 ތްތަކަކީު:ފޮތ އްުޗްާޕކުރަންުނިންމުނ ވ .ުއ ުފ3ުޮޗާްޕކުރަންުހުރިުބައ އްުފޮތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކޮށް،ު •
ތ ރ އިންު • ފޮތްތަކުގު   ފޮތ1ުުްުޝާޒުުހުށަހަޅުއްވާފައިވާުކުޑަކުދިންގު 
 ފަތްތޫރައިންުކުޑަކުދިންގ ުވާހަކަތައްު •
 3ުުމަޑުލުުވަހީދުގ ުކުރުުވާހަކަު •
ުއ ޗް.ސީ.ީޕ.ބ ލްގ ުމޮނޮގްރާފްުފޮތްުނިންމަން،ުފަންނީުކޮމ ޓީއ އްުހައްދަވައިގ ންުކުރިއަށްުގ ންދިއުމަށްުނިންމުނު •
ބައިގ ުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުމުޙައްމަދުުުވީޓީު • އ ކ ޑަމީގ ުސަފުހާއާގުޅޭުއ ންމ ހާުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުމަށްުބަހުގު  ވީގު 

 ނާޒިމާުޙަވާލުކުރަންުނިންމުންު.
• ުު ދަރިވަރ އް ޔުނިވަރސިޓީގ ު އަކީު އ ބޭފުޅާު ނިންމުނީު މަޝްވަރާކޮށްު ބ ހޭގޮތުންު ސްޮޕންސަރާު ވ އިގ ު މިކަމުގައުިުޗ ންު ކަމަށްވާތީު

ދިނުމަށް ޖަވާބުު އަށްު ވ އިު ޗ ންު ގ ންދިއުމަށްު ކުރިއަށްު ލިޔ ގ ންު ޔުނިވަރސިޓީއަށްު ނ ތުމުންު ދައުރ އްު ފައިނޭންސުްުުއ ކ ޑަމީގ ު
 ބޭފުޅުންނަކުީ:5ުކުޑަކޮމ ޓީއަށްުހޮވުނުު

o ްރާފިޢާުޢަބުދުލްގާދިރުު/ުނައިބުުރައީސ 
o ުްުނަސީމާުއަޙްމަދުު/ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލ 
o ަޟީލާުމުޙައްމަދުުސަމީރުު/ުޑިރ ކްޓަުރފ 
o ުުމަރިޔަމްުނުސްރާު/ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރ 
o ުުުުމުޙައްމަދުުފައުޒާންުއަޙްމަދުު/ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރ 

ުމަލްޓިާޕަޕސްުހޯލުުކުރ ހުމުގ ުޚަރަދުުއ ކ ޑަމީގ ުބަޖ ޓުންުޚަރަދުކުރާުގޮތަށްުނިންމުންު •
• ުު މަސައްކަތްުކުރަންުކޯ ފޯކަލްުޕޮއިންޓަކަށްުޑިރ ކްޓަރުފަޟީލާުމުޙއްމަދުުއަދިުއ ސިސްޓ ންޓްުފޯކަލްުޕޮއިންޓަކަށުްުއ މް.ުއޯ.ޔޫގު 

ުޑިރ ކްޓަރުޝަހުމާުޢަލީުކަމުގައިުއ ސް.އ މް.ޓީންުނިންމުންު
 ދުވަސްުނ ގޭގޮތަށްުނިންމުނ15ުުުްއަހަރީުޗުއްޓީުއ އްުފަހަރާުގިނަވ ގ ންު •
ދުވަހުުގ ނ ސްދިނުމަށްުހަމަޖ ހިފައިު • ބައޮގްރަފީއާއިުހުށަހަޅުއްވުާުލިޔުންތ ރިންގު  ވާުްޕރ ޒ ންޓޭޝަންގައިުހިމަނުއްވައިފައިވާުއަދީބުންގު 

 ބޭފުޅުންގ ުތައާރަފްުއ ކ ޑަމީންުތައްޔާރުކުރުމަށްުނިންމުނުްު
ދުުޝާހިދުުު"ުއާއިުމުޙައްމ3ަ-ޗާުޕކޮށްުނ ރ ފައިވާ،ުއަލްފާޟިލްުމަޑުލުުމުޙައްމަދުުވަޙީދުުލިޔުއަވައިފައިވާު"މަޑުލުުވަޙީދުގ ުކުރުވާހަކަ •

 ފޮތުގ ުއަގުުފާސްކުރުނ2ުުްުޙަލީމްުލިޔުއްވައިފައިވާު"ދިވ ހިުގ "ުމިު
ު

ުަބސްކޮމ ޓީު 5.11.3
ޔާއިުއުފައްދަންޖ ހޭުއައުުއްބަސްކޮމިޓީއަކީުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީންުއުފައްދަންުބޭނުންވާުއ ކިުވައްތަރުގ ުރަދީފުުއުފައްދައިުތައްޔާރުކުރުމުގަ

ހ ދު އިޞްޠިލާޙުތައްު އ ކުލަވައިލައިފައިވުާުލަފުޒުތަކާއިު ދިނުމަށްު ލަފާު ޢިލްމީު އަދިު ފަންނީު ބޭނުންވާު އ ކ ޑ މީއަށްު ދިވ ހިބަހުގ ު މުގައިު
ބަސްކޮށާރުުު ބަހުގު  ދ މ ހ އްޓުމަށްޓަކައިު ދިރިު ދިވ ހިބަސްު ދުނިޔޭގައިު ބަދަލުވަމުންދާު މަޤުޞަދަކީ،ު ބަސްކޮމިޓީގ ު ކޮމިޓީއ ކ ވ .ު

 ުއުފައްދައިުފުރިހަމަކުރުމ ވ ު.މުއްސަނދިކުރުމާއި،ުޒަމާނާުގުޅޭުރަދީފުތައް
 

މަސައްކަތްު 5.11.3.1  ބަސްކޮމިޓީގު 
މަސައްކަތަކީުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީންުއަންގާުގޮތ އްގ ުމަތީންުތިރީގައިުމިވާުކަންތައްތައްުކުރުމ ވ ު.  ބަސްކޮމ ޓީގު 
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 އ ކ ޑ މީއަށްުލަފާދިނުންުދިވ ހިބަހުގ ުރަދީފުތައްުއ ކުލަވައިލައިުފުރިހަމަކުރުމުގައިުދިވ ހިބަހުގ ު •
މާނަލިޔ ުރަދީފުގައިުހިމ ނުންު •  ދިވ ހިބަހުގ ުއ ކިއ ކިުބަހުރުވަތަކުގ ުލަފުޒުތަކާއިުމުހާވިރާތަކުގު 
 ދިވ ހިބަހުގ ުލަފުޒުތަކާއިުމުހާވިރާތަކާބ ހޭުޢިލްމީުދިރާސާތައްުކުރުމުގައިުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީއަށްުބޭނުންވާުލަފާދިނުންު •
އަސްލުުހޯދުމުގައިުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީއަށްުލަފާދިނުނުްުދިވ ހިުބަހުގ ުލަފުޒު •  ތަކުގު 
ލަފުޒުތަކާއުިު • ބަސްބަހުގ ު ބޭރުު ވަންނަމުންދާު އަލަށްު ތ ރ އަށްު ދިވ ހިބަހުގ ު ގުޅިގ ންު ކަންކަމާު އ އްޗ އްސާއިު ތަޢާރުފުވާު އަލަށްު

ހަމަތަކަށްުފ ތޭުލަފުޒުތަކާއިުއިޞްޠިު ުލާޙުތައްުބަލައިގަތުމާއި،ުބޭރުުބަސްބަހުގ ުލަފުޒުތަކާއިުއިޞްޠިލާޙުތަކުގ ުތ ރ އިންުދިވ ހިބަހުގު 
 އިޞްޠިލާޙުތަކުގ ުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނޭުދިވ ހިުލަފުޒުތަކާއިުއިޞްޠިލާޙުތައްުއުފައްދަންުޖ ހޭނަމަުއުފ އްދުންު

ލަފަޔަ • އ ކ ޑ މީގު  ުށްުއ ދިުއ ކިފަރާތްތަކުންުދިވ ހިބަހުގ ުތަފާތުުމުނާސަބަތުތަކާއިުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގ ންުބޭނުންުކުރުމަށްުދިވ ހިބަހުގު 
 އ ކ ޑ މީއަށްުފޮނުވާުޝިޢާރުތަކާއިުމޮޓޯތަކާއިުޢިބާރާތްތަކާުމ ދުުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީއަށްުލަފާދިނުނުްު

 ދިވ ހިބަހާުބ ހޭުގޮތުންުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑ މީއަށްުބޭނުންވާުޢިލްމީުއަދިުފަންނީުލަފާދިނުންު •
 

މ ންބަރުނުްު 5.11.3.2  ބަސްކޮމިޓީގު 
ުކޮމިޓީުއ ކުލ ވިގ ންވަނީުދ ުބާވަތ އްގ ުމ ންބަރުންގ ުމައްޗަށ ވ .ުުބަސް
ު.ުބަސްކޮމިޓީގ ުދާއިމީުމ ންބަރުނ1ުް
ު.ުބަސްކޮމިޓީގ ުޝަރަފުވ ރިުމ ންބަރުނ2ުް

 ވަނަުއަހަރުުބަސްކޮމިޓީގައިުމަސައްކަތްކުރ އްވިުބޭފުޅުނ2021ުުުް
ު

ުުުބަސްުކޮމިޓީގ ުމ ންބަރުންު
ުފާރޫޤުުޙަސަންުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ11ުުުއިބްރާހިމްުވަޙީދުު)ބިންމާ(އަލްފާޟިލ1ުުް
ުޙަމީދުުهللاުއަލްފާޟިލްުހަމްދޫންުޢަބްދ12ުުުޞާލިޙްުهللاުއަލްފާޟިލްުފަތުޙުއ2ުް
ުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްރަޝީދުުޙުސައިނ13ުްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދ3ުުު
ުޞާދިޤުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ14ުުުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުސަޢީދ4ުުު
ުއަލްއުސްތާޛުުއިބްރާހީމްުރަޝީދުުމޫސ15ުާުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުވަޙީދުު)އޮގަރުު(5ު
ުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުމުޙައްމަދުުކަލޭފާނ16ުުުުއަލްފާޟިލްުއިޔާޒުުނަސީމ6ުުް
ު)މަޑުލުު(އަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުވަޙީދ17ުުުުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުސާމިރުުޢަލ7ުުީ
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުހަލީމ18ުްުނަޢީމްުއިބްރާހީމްهللاުއަލްފާޟިލްުއަބްދ8ުު
ުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުނަޞީރުުއިބްރާހިމ19ުްުއަލްފާޟިލާުޒާހިޔާުޒަރީރ9ުުު
ުއަލްއުސްތާޛުުއަޙްމަދުުމާޖިދ20ުުުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުނަދީމ10ުުް

ު
ުޢަބްދު ުހަމްދޫން ުއަލްފާޟިލް ުކުރ އްވީ ުމަސައްކަތްުޕޅު ުގޮތުގައި ުރައީސ އްގ  ުރައީސްއަކަށުްުهللاުބަސްކޮމިޓީގ  ުނައިބު ުބަސްކޮމިޓީގ  ުއަދި ޙަމީދ ވ .

ުހުންނ ވީުއަލްފާޟިލާުމަރްޔަމްުތައުފީޤާއ ވ .ުު
ުު ކޮންމ 2021ބަސްކޮމިޓީގ  ގ ންގޮސްފައިވަނީު ކުރިއަށްު ބައްދަލުވުންތައްު އަހަރުގު  ުުވަނަު ދުވަހު ބުރާސްފަތިު ހަފްތާއ އްގު  ނ10:30ުުުްުު

މަސައްކަތްތައްުއާންމުުގޮތ އްގައިުކުރިއަށްުގ ންދިޔައީުއާދީއްތ12:00ުުުަު އަށ ވ .ުބަސްކޮމިޓީގ ުދަށުންުއުފައްދަވައިފައިވާުފަންނީުކޮމިޓީގު 
ުު ދުވަހުގ  ބުދަު 10:30ުުދުވަހާއިު މ12:30ުުިން ބައްދަލުވުންތައްު ރަސްމީު ބަސްކޮމިޓީގ ު ދިވ ހިބަހުގ ުުއަށ ވ .ު ބާއްވައިފައިވަނީު އަހަރުު ު

އ ކ ޑަމީގ ު އާއިު ޒޫމްު އައީު ކުރަމުންު މަސައްކަތްތައްު ކޮމިޓީގު  ފަންނީު އަދިު ޒޫމްގައ ވ .ު ދާދިވަރުކޮށްު ކޮޓަރީގަޔާއިު އޯކިޑްު ުއ ކ ޑަމީގ ު
ުކްލާސްރޫމްގައ ވ .ުު

ބައްދަލުވުންުވަނީުބޭއްވިފައ ވ .ުބަސްކޮމިޓީއާއިުއ ހ ނިހ ނ71ުުުްު ބައްދަލުވުމާއިުފަންނީުކޮމިޓީގ 53ުުުުމިުއަހަރުގ ުމިހާތަނަށްުބަސްކޮމިޓީގ ުު
)ދުއިސައްތަުރުފިޔާ(އ ވ .ުއަދިުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓަވާުފަރާތަށ200ުުްު/ު-ކުދިުކޮމިޓީއަށްުގަޑިުއިރަކަށްުމ ންބަރަކަށްުލިބިވަޑައިގަންނަވަނީު

ު)ދުއިސައްތަުފަންސާސްުރުފިޔާ(ުއ ވ ު.250ު/-
ު
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ުުމުހިންމުުކަންތައްތައްބަސްކޮމިޓީންުކުރ އްވ ވި
އިތުރުނުްު ކުރުމުގ ު ތަރުޖަމާު ދިވ ހިު ތަކ ތީގ ު ފަދަު މޮޓޯު ޝިޢާރާއިު ފޮނުވާު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު އޮފީސްތަކާއިު އަމިއްލަު ސަރުކާރާއިު

ުދިވ ހިުލަފުޒުުހ ދުނ ވ ު.73ުުމުޖުތަމަޢުގައިުބޭނުންކުރާުބޭރުބަސްބަހުގ ުލަފުޒުގ ުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނޭު
ު

ުމިޓީންުކުރ އްވ ވިުމުހިންމުުކަންތައްތައްބަސްކޮ 5.11.3.3
އިތުރުނުްު ކުރުމުގ ު ތަރުޖަމާު ދިވ ހިު ތަކ ތީގ ު ފަދަު މޮޓޯު ޝިޢާރާއިު ފޮނުވާު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު އޮފީސްތަކާއިު އަމިއްލަު ސަރުކާރާއިު

ުލަފުޒުތައްުހ ދުނ ވ ު.މުޖުތަމަޢުގައިުބޭނުންކުރާުބޭރުބަސްބަހުގ ުލަފުޒުގ ުބަދަލުގައިުބޭނުންކުރާނޭުދިވ ހުިު
ދަށުންުއުފައްދަވައިފައިވާުކުދިުކޮމިޓީު 5.11.3.4 ުބަސްކޮމިޓީގު 

ުފަންނީުކޮމިޓީު 5.11.4
ުު ލަފުޒުތަކަށްުދިވ ހިުއިސްތިލާޙުއްތަުހ ދުމާއިުބަސްފޮތުގ  ޑާޓުާުފަންނީުކޮމިޓީންުމިުއަހަރުުކުރ އްވ ވިުމުހިންމުުމަސައްކަތްތަކަކީުބޭރުގު 

ުު ލަފުޒުގ  ބޭރުު ހިމ ނޭު މަސައްކައްތައުްުބޭހުގައިު ނިންމަވާު ކޮމިޓީންު ފަންނީު އުފ އްދުމ ވ .ު ލަފުޒުތައްު ދިވ ހިު ބޭނުންކުރާނޭު ބަދަލުގައިު
ވަނަުއަހަރުުނ ރުމަށްުޓަކައިުބަސްދާރުގ ުޑޭޓާުބ ހުގައ2022ުުިުބަސްކޮމިޓީއަށްުހުށަހަޅައިުފާސްކުރ ވ އ ވ .ުއަދިުކުށްުމަދުުބަސްުފޮތ އްު

ުއިސްލަހުކުރުންުހިމ ނ އ ވ ު.
އ ކިުއިދާރާތަކުންުފޮނުއްވާުޝިޔާތުތައްުތަރުޖަމާކުރުމާއިުލަފުޒުުހ ދުމުގ ުއުސޫލުުތައްޔާރުކުރުންުހިމ ނ އ ވ ު.މީގ ުއި ުތުރުންުސަރުކާރުގު 

ު

 

ުޤަވާޢިދުުކޮމިޓީު 5.11.5
ދުތައުްުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކަޑަމީންުހިންގާުގަވާއިދުުކޮމިޓީއަކީުދިވ ހިބަހުގ ުގަވާއިދުތައްުހ ދުމާއިުކުރިންުހަދައިފައިވާުދިވ ހިބަހުގ ުޤަވާއިު
ުދިނުމަށުްުބަލައިުއ ުޤަވާއިދުތަކަށްުގ ންނަންޖ ހޭުއިސްލާހުތައްުގ ނައުމާއިުއަދިުބަހުގ ުއ ކިއ ކިުކަންކަމުގައިުކަންތައްުކުރަންވާުގޮތުގ ުލަފާ

ވަނަުއަހަރުުއުފައްދައިފައިވާުކޮމިޓީއ ކ ވ .ުއަދިުދިވ ހިުބަހުގ ުގަވާއިދުުފޮތްތައްުހ ދުމައިުޒަމާނާއ ކުުބަހަށްުއަންނަުބަދަލުތައ2014ުުުްު
ުބަލައިުދިރާސާުކުރުމ ވ .ުު

ުބާއްވަނީުކޮންމ ުހަފުތާއ އްގ ުުޤަވާއިދުުކޮމިޓީއަކީުކޮންމ ުހަފުތާއަކުުއ އްފަހަރުުބާއްވަމުންުއަންނަުކޮމިޓީއ ކ ވ .ުމިުކޮމިޓީު
މ ންބަރުންނ ވ .ުމިުކޮމިޓީގ 14ުުުއަށ ވ .ުމިުއަހަރުުޤަވާޢިދުުކޮމިޓީގައިުހިމ ނިވަޑައިގަންނަވަނ12:00ުުުުީއިނ10:30ުުުުްއަންގާރަުދުވަހުުު

ުު ކޮންމ ުމ ންބަރަކަށް ވަނީުކަނޑައަޅާފައ ވ .ުރިޔާސަތުުބ200ުުަބައްދަލުވުމަކަށްުކޮންމ ުމ ންބަރަކަށްު ުުރުފިޔާު 25ުުލަހައްޓަވާުބޭފުޅަކަށް
ބައްދަލުވުންުވަނީުބޭއްވިފައ ވ .ުމިއަހަރުގ ުޤަވާޢީދ34ުުުުުވަނަުދުވަހުގ ުނިޔަލަށްުޤަވާއިދުުކޮމިޓީގ 28ުުުުރުފިޔާއ ވ .ުމިއަހަރުގ ުއޮކްޓޫބަރުުު

ފ އްުލިޔުމުގ ުމަސައްކަތާއިުނަމުގ ުުކޮމިޓީންުކުރިއަށްުގ ންދިޔައީުދިވ ހިބަހުގައިުހިމ ނޭުއަކުރުުއަދާކުރާުދައުރުުދ ނ ގަނ ުއަކުރަށްުތަޢާރަު
ުުބައިުއިޞްލާޙުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތ ވ .ުމިުއަހަރުުނަމުގ ުބައިުއިސްލާޙުކޮށްުވަނީުނިމިފައ ވ .ުއަކުރުގ ުމަސައްކަތްުއަދިވ ސްުކުރިއަށްު

ުއ ބަދ އ ވ ު.

ުފަންނީުކޮމިޓީގ ުމ ންބަރުންު
ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމ8ުްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙްމަދ1ުުު
ުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުލްޢަޒީޒްުޖަމާލްުއަބޫބަކުރ9ުުުުއިބްރާހީމްުވަޙީދުު)ބިންމާ(އަލްފާޟިލ2ުުް
ުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުސަޢީދ10ުުުުނަޢީމްުއިބްރާހީމްهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ3ުު
ުއަލްފާޟިލާުނަސީމާުމުޙައްމަދ11ުުުުއަލްފާޟިލާުމަރްޔަމްުތައުފީޤ4ުުާ
ުއަލްއުސްތާޛުުއަޙްމަދުުމާޖިދ12ުުުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުނަދީމ5ުުް
ުޞާދިޤްުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ13ުުުހަމީދުުهللاުއަލްފާޟިލްުޙަމްދޫންުޢަބްދ6ުު
ުުުފާރޫޤްުޙަސަންުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ7ުު



 

 

65 

 

ު)ވ ބިނާރުު(7ުތުއްރަވާސްު 5.11.6
ރާތުންުސްކޫލްތަކުގ ުދަރިވަރުންނާއިުމުދައްރިސުންުދިވ ހިުތާރީޚާުސަގާފަތުާުއިންުފ ށިގ ންުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީގ ުފ2017ުުަތުއްރަވާހަކުީުު

ލާފަށްުމުިުއާދަކާދައަށްުހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުމަޤްޞަދުގައިުބާއްވަމުންުއަންނަުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގ ުބައްދަލުވުންތަކ ކ ވ .ުއ ހ ންުއަހަރުތަކާުޚިު
ުު ކައުންސ7ުިއަހަރުު"ތުއްރަވާސް ގޮތުގައ ވ .ުމިުވ ބިނަރުކުރިއަށުްު"ުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނީު ލްތަކަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގ ުވ ބިނަރއ އްގު 

އަށ ވ .ުމިުވ ބިނާރުގ ުޝަރަފުވ ރިުމ ހ މާނަކ5:00ުުުީުއިންުހަވީރ9:00ުުުުުމާރިޗުުވީުބުރާސްފަތިުދުވަހުުހ ނދުނ4ުުުުުގ ންދިވިފައިވަނީުު
ލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ ވ .ުމިުވ ބިނާރުގައިުމަޢުލޫމާތުުދ އްވީުކޮމާންޑުްުފަންނާއިުސަޤާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރާގ ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުއަ

ސަޢީދު،ުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީގ ުލ ކްޗަރަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުދީދީ،ުއ ކ ޑަމީގ ުމ ންބަރުުއަލްފާޟިލުްުهللاުސާރޖަންޓްުމޭޖަރުޢަބްދު
ޖާދު ުއިޔާޒުު ޢަލީهللا ޝަހުމާު އަލްފާޟިލާު އިތުރުންު މީގު  އަދިު ވ ބިނާރުގައުިުނަސީމުު މިު ޢައްބާސާއ ވ .ު އާމިނަތުު އަލްފާޟިލާު އާއިު

ުު ފަރާތުން ކައުންސިލްތަކުގ ު ވ ބިނާރުގައ400ުުުިުބައިވ ރިވުމަށްު ނަމަވ ސްު ވ އ ވ .ު ހުށަހަޅުއްވައިފައިު ފޯމުު ފަރާތުންު ގިނަު އަށްވުރ ު
ުކައުންސިލްތަކަކ234ުުުބައިވ ރިވ ފައިވަނުީު ުއަތޮޅ އް ުހުރިހާ ުރާއްޖޭގ  ުފާހަގަކުރ ވ އ ވ ު.ބައިވ ރިންނ ވ . ުބައިވ ރިވ ފައިވާކަން ުވ ބިނާރުގައި ުމި  ން

 

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފ ލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަށްު 5.12
 އޮފީސްތަކުންުއ ދިވަޑައިގ ންުޭބއްވުނުުަބހުގ ުކޯސް 5.12.1

ު

ކޯސްުހިންގުނުުގޮތުްުުއޮފީހުގ ުނަންު
ުތަންުުުު/

ބައިވ ރީންގ ުު
ުޢަދަދުު

ދިގުމިނުްު
-ު

ުގަޑިއިރުު

ުތާރީޚްު

ުއަށ22ުުްއިނ21ުުްފ ބްރުވަރ250ު6ުުީުދާދިވަރުކޮށްުުސްކޫލްުމުދައްރިސުންމުޅިުރާއްޖޭގ ުްޕރީު
ކޮމާންޑްގ ުު ސ ކިއުރިޓީު އޭވިއޭޝަންު

ުމުވައްޒަފުންު
ުއަށ15ުުްއިނ3ުުްފ ބްރުވަރ30ު10ުުީުދާދިވަރުކޮށްު

ުއަށ29ުުްއިނ3ުުްމާރިޗ9ު6ުުުުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީުުދ ންުއޮންލައިންގ ުނޫސްވ ރިންު
ު ކައުންސިލްގ ުުއއ.ު ބޮޑުފުޅަދޫގ ު
ުމުވައްޒަފުންު

ުއަށ6ުުްއިނ1ުުްޖޫނ54ު10ުުްުދާދިވަރުކޮށްު

އިދާރީުމުވައްޒަފުން ުއަށ8ުުްއިނ5ުުްޖުލައ32ު8ުުިުދާދިވަރުކޮށްުުކްރިމިނަލްުކޯޓުގު 
ވުޒާރާގ ުު ފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގު 

ުމުވައްޒަފުންު
ުއަސ16ުުްއިނ8ުުްޖޫނ86ު12ުުްުދާދިވަރުކޮށްު

ކުރައިމްު ޚިދުމަތުގު  ފުލުހުންގު  ދިވ ހިު
ޑިާޕޓްމަންޓްގ ުު އިންވ ސްޓިގޭޝަންު ސީންު

ުމުވައްޒަފުންު

ުއަށ12ުުްއިނ5ުުްއޮގަސްޓ52ު14ުުްުއިސްކަންދަރުުކޮށިު

މޯލްޑިވސްގ ުު ސަްޕލައިސްު ފިއުލްު
ުމުވައްޒަފުންު

ުއަށ21ުުްއިނ16ުުްއޮގަސްޓ13ު10ުުްުއައިފާނުުބިލްޑިނުްގ

ުންުކުރިޔަށްުދަނ24ުުީއޮކްޓޫބަރ23ު10ުުުުއ ލައިޑްުބިލްޑިނުްގުމުވައްޒަފުންުޕ ންޝަންުއޮފީހުގ ު
23ުންުޑިސ ންބަރ28ުުުުުނޮވ ންބަރ80ު10ުުުުުއިސްކަންދަރުުކޮށިުުދިވ ހިުފުލުހުންގ ުޚިދުމަތުގ ުމުވައްޒަފުންު

ުށް
ުށ30ުުުްނ26ުުްޑިސ ންބަރ53ު10ުުުުދާދިވަރުކޮށްުުމޯލްޑިވްސްުމީޑިއާުކައުންސިލްު

682ު106ުުުޖުމުލުަު



 

 

66 

 

މިުގޮތުނުްުކޮންމ ުއަހަރަކުވ ސްުދިވ ހިބަހުގ ުއ ކ ޑަމީންުދިވ ހިބަސްުކުރިއަރުވައިުތަރައްގީުކުރުމަށްުއ ކިކަހަލަުކޯސްތައްުހިންގަމުންުދ އ ވ .ުު
މުވައްޒަފުންނަށުްުމިއަހަރުވ ސްުތަފާތުުއ ތައްުކޯހ އްުވަނީުހިންގާފައ ވ .ުއަދިުމުވައްސަސާތަކުންުއ ދިވަޑައިގ ންުވ ސްުއ މުވައް ސަސާތަކުގު 

ކޯސްުހިންގިފައިވ އ ވ ު. ުދިވ ހިބަހަށްުއަހުލުވ ރިކުރުމުގު 
ު

ުތަމްރީނުތަކުގައިުަބއިވ ރިވިުފަރާތްތައް 5.12.2
Developing a growth mindset for successުނަން:ުު

ުތާރީޚްުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
ުޓްރ އިނިންގުުުޑިރ ކްޓުަރއ ސިސްޓ ންޓްުުމަރިޔަމްުނުސްރ1ުުާ ސިވިލްުސަރވިސް

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
ުު އިނ21ުުުްމާރިޗު

ުއަށ25ުުް ުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ2ުުާ

3ު
މާހިދުާު

ުޢަބްދުއްސައްތާރުު
އ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަރ
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުފާތުމަތުުޢަލިމަނިކ4ުުު

5ު
އ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްސުްުުމުޙައްމަދުުފިޒާންު

ުއޮފިސަރ
ު

Bid Evaluation Procurementުނަން:ުު
ުތާރީޚްުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުުމަޤާމުުުނަންުު
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުފާތުމަތުުޢަލިމަނިކ1ުުު

ުއޮފިސަރ
ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުު

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
ު

14ުުފ ބްރުވަރީު
ުއަށ18ުުްއިންު

އ.ުއ ކައުންޓްސުްުުޢަބްދުއްސައްތާރުުމާހިދާު 2
ުއޮފިސަރ

ު

Creating a Digital Floor print to Establish a Positive Work Cultureުނަން:ުު
ުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
ުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުނަސީމާުއަޙްމަދ1ުު
ުއ.ުލައިބްރޭރިއަންުުޝާޒިނާުއާމިނަތ2ުުު
ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުނާޒްލީުއިބްރާހީމ3ުުް
ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުއާމިނަތުުޞަފ4ުުާ
ުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ5ުުާ

ު

Human Resource Management for Supervisorsުނަން:ުު
ުތާރީޚްުުުމަޤާމުުުނަންުު
 ުުުުު
ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުުުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛާު 1

ުއިންސްޓިޓިއުޓްު
11ުުއިނ7ުުްމާރިޗުު
ުއަށް

ު

E-Performance Apprisalުނަން:ުު
ުތާރީޚްުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު

ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުނަސީމާުއަޙްމަދ1ުު

ޓްރ އިނިންގުު ސަރވިސްު ސިވިލްު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

31.01.2021 
2ުު މުޙައްމަދުުުފަޟީލާު

ުސަމީރު
ުޑިރ ކްޓުަރ

ުޑިރ ކްޓުަރުޝަހުމާުޢަލ3ުުީ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުމަރިޔަމްުނުޞްރ4ުުާ
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ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުފައުޒާނ5ުުްު
ުސ.ުއ ޑްމިންުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ6ުް
ުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ7ުުާ
ުއޮފިސަރއ ޑްމިންުުޚަތުމ8ުާ
ުއ.ުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޝާޒިނ9ުުާ
ުއ.ުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުފިޒާނ10ުުް
ުއ.ުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުމަރިޔަމްުނަޢީމ11ުުާ
ުުމާހިދާުޢަބދުއްސައްތާރ12ުުު

ު

Awareness Training for Sexual Harassment in Workplaceުނަން:ުު
ުތާރީޚްުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
2ުުސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުއިންސްޓިޓިއުޓްުުއ ޗް.އާރުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ1ުުާ

ުގަޑިއިރުު ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުނާޒްލީުއިބްރާހީމ2ުުް
ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުޚަތުމ3ުާ
ނަދާުމުޙައްމަދ4ުުުު

ުވަޙީދުު
އ.ުއ ޑްމިންު

ުއޮފިސަރ
އ ޑްމިންުއ.ުުއާމިނަތުުސަޢީދުު 5

ުއޮފިސަރ
ު

  Shaping an Ethical Work Place Culture Phase 1ނަން:
ުތާރީޚްުުތަމްރީނުދޭުމަރުކަޒުުުމަޤާމުުުނަންުު
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުނަސީމާުއަޙްމަދ1ުު

ސިވިލްުސަރވިސްުޓްރ އިނިންގުު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

ު

6ުއޭްޕރީލްު
ފަޟީލާުމުޙައްމަދ2ުުުު

ުސަމީރު
4ުއޭްޕރީލްުުޑިރ ކްޓުަރ

ުޑިރ ކްޓުަރުޝަހުމާުޢަލ3ުުީ
5ުއޭްޕރީލްު އ.ުޑިރ ކްޓުަރުމުޙައްމަދުުފައުޒާނ4ުް
5ުއޭްޕރީލްުުއ.ުޑިރ ކްޓުަރުމަރިޔަމްުނުސްރ5ުުާ
4ުއޭްޕރީލްުުސ.ުއ ޑްމިންުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުނާޒިމ6ުް
ުއ ޗް.ުއާރުުއޮފިސަުރުޙައްވާުނާފިޛ7ުުާ
ުގްރ ފިކްުޑިޒައިނަުރުއަޙްމަދުުއަކްޝަމ8ުުް
5ުއޭްޕރީލްުުއ.ުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޝާޒިނ9ުުާ
4ުއޭްޕރީލްުުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުނާޒްލީުއިބްރާހީމ10ުުް
އ.ުއ ކައުންޓްސުްުުމުޙައްމަދުުފިޒާނ11ުުް

ުއޮފިސަރ
5ުއޭްޕރީލްު

އ.ުއ ކައުންޓްސުްުުމަރިޔަމްުނަޢީމ12ުުާ
ުއޮފިސަރ

4ުއޭްޕރީލްުުއޮފިސަރއ ޑްމިންުުޚަތުމ12ުާ
5ުއޭްޕރީލްުުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުފާތުމަތުުޢަލިމަނިކ13ުުު
4ުއޭްޕރީލްުުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުއާމިނަތުުޞަފ14ުުާ
6ުއޭްޕރީލްުުއ.ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުއާމިނަތުުސަޢީދ15ުުު
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 ގިުޚަރަދުުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިންު 5.13
ުމްލަުޖުުތަފްސީލްު

ުހިނގިުޚަރަދުުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
ުުރ3,548,137.00ުުރ3,695,163.00ުޚަރަދުުުހިނގާުުމުވައްޒަފުންނަށް

ުުރ143,408.00ުުރ167,807.00ުންުޕ ންޝަ

 ުުރ318,572.00ުޚަރަދުުުކުރުމުގ ުދަތުރުފަތުރުު
ުުރ179,298.00ުުރ171,789.00ުއަގުުުތަކ ތީގ ުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގ ުއޮފީސް
ުުރ1,653,187.00ުުރ2,017,628.00ުޚަރަދުުުޚިދުމަތުގ ުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް
 ުރ45،645.00ުުރ40,664.00ުޚަރަދުުުކުރ ވޭުުކުރުމަށްުތަމްރީން
ުުރ453,132.00ުުރ241,704.00ުޚަރަދުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުކުރުމާއިުމަރާމާތު

ުުރ31,500.00ުުރ95,397.00ުސަބްސިޑީޒްުއަދިުުއިޝްތިރާކާއިުު،އ ހީުސަރުކާރުންދޭ
ުުރ512254.00ުުރ189,522.00ުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

  ުީޕ.އ ސް.އައި.ޕީު
ުުރ6,602,560.00ުުރ6,938,246.00ުޖުމްލަު

ު

ުވަނަުއަހަރުގ ުޓްރަސްޓްުފަންޑްގ ުތަފްޞީލ2020ުުުް

ޑިސ ންބަރުުު ޖުމުލަުބާކީު
މަހުގ ުނިޔަލަށުްު

ުޚަރަދުު

ޑިސ ންބަރުުު
މަހުގ ުނިޔަލަށުްު

ުލިބުނުު

ޑިސ ންބަރުުމަސުްު
ުފ ށުނުއިރުު

ުތަފްޞީލުު ފަންޑުުު
 ކޯޑުު

 342،981.47 9،000.00ު 351،981.47ު 351،981.47ު 7ު ފައިސާުއ ހ ނިހ ންު

34،660.99 9،000.00ު 43،660.99ު 43،660.99ު 7.1ު އ ކިއ ކިުމުބާރާތްތަކާއިުއިނާމަށްު

144،835.68 -ު 144،835.68ު 144،835.68ު 7.2ު ާޕކިސްތާންުފަންޑްު

 7.3 ފޮތްުޗާްޕކުރުމަށްުލިބޭުފައިސާު 38،440.80 38،440.80 - 38،440.80

102،961.00 -ު 102،961.00ު 102،961.00ު 7.4ު ވިއްކައިގ ންުުފޮތްުފިހާރައިންުފޮތް

22،083.00 -ު 22،083.00ު 22،083.00ު 7.5ު ފައިސާުލިބޭުބާއްވައިގ ންުމައުރަޒުުފޮތް

685،962.94 5،000.00ު 1،495.00ު 315،559.97ު ުޖުމުލަުުުު

5ުއޭްޕރީލްުުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުފާތުމަތުުޒުހާުއާޒިމ16ުުް
ުއ.ުްޕލޭނިންގުއޮފސަުރުސަމީރުއަޙްމަދުުއަމަނ17ުުް
4ުއޭްޕރީލްުުއ.ުްޕލޭނިންގުއޮފިސަުރުފާތުމަތުުސައުދަތ18ުުު

ު ުއ.ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުނަދާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ19ުުު
އ.ުއ ކައުންޓްސުްުުމާހިދާުޢަބްދުއްސައްތާރ20ުުު

ުއޮފިސަރ
ުއ.ުރިސާރޗްުއޮފިސަުރުމަރިޔަމްުޝާހީނ21ުުާ
އ.ުކޮމްޕިއުޓަރުުުމުޙައްމަދުއަނަސ22ުުް

ުޓ ކްނީޝަންު
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 ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުު 6
ުު 2011/16ުުުު)ހ(ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފަކީުޤާނޫނުުނަންބަރު ދަށުން 19ުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނު(ުގު 

ުު ވަނަުތާރީޚުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފ އްދ ވިުޤާނޫނީުމުއައްސަސާއ ކ ވ .ު"ޤައުމީުއަރުޝީފަކީ،ުއަމިއްލަުނަމުގައ2012ުުުިުޖަނަވަރީ
ޙައްޤުުލިބިގ ންވާ،ުވަކިުސިއްކައ އްުއޮން ޤާނޫނީުޝަޚްޞ ކ ވ ."ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުުުު،ނަ،ުމިނިވަންދަޢުވާުކުރުމާއިުދަޢުވާުލިބިގަތުމުގު 

ވަނަުތާރީޚުންުފ ށިގ ންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖ2018ުުުުުނޮވ މްބަރ17ުުުުުކަންކަންުބަލަހައްޓަވާުވުޒާރާއަކުީު
މައިގަނ ހަމަޖައްސަވައިފައ ވ .ު)ށ(ުމިުއޮފީހުގު  ުުކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުވަނީު 2011/16ުުޑުުމަސައްކަތަކީ،ުޤާނޫނުުނަންބަރު

ުު ޤާނޫނު(ުގ  )ހައ އް(ުވަނަުމާއްދާއިންުމަތިކޮށްފައިވާ،ުދައުލަތުގ ުރިކޯޑުތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުއ 6ުުުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގު 
ކަތަށްުއ އްވ ސްުއުނިއިތުރ އްުއައިސްފައ އްުުވަނަުއަހަރުުމިުމަސައ2120ުުްރިކޯޑުތަކާުގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތަކ ވ .ުވޭތުވ ުދިޔުަު

 ނުވ އ ވ .ުު

ުވިޝަންު 6.1
 ދިވ ހިވަންތަކަންުދިރުވާުއާލާކޮށް،ުދިވ ހިުފަތްފުށްތައްުތާއަބަދަށްުރައްކާތ ރިވ ފައިވުންު.

ުމިޝަން 5.1
،ުޤައުމުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުފޮޓޯތަކާއިރިކޯޑާއިުމައުލޫމާތުުގ ންގުޅ ުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުބައިނަލްއަޤުވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް،ުު

ުހަމަޖ އްސުން.ުމާއިުމިތަކ ތިުލުއިފަސޭހަުކަމާއ ކުުބ ލޭނ ުއިންތިޒާމުޓުޗާޓުތަކާއި،ުމަޢުލޫމާތު،ުރައްކާތ ރިކޮށްުބ ލ ހ އް
 

ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުމަސްޢޫލިއްޔަތުުުު 6.2
ުު ނަންބަރު 2011/16ުުުުޤާނޫނުު އަރުޝީފުގ  ޤައުމީު ުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގު  އަރުޝީފަށ6ުުުްުޤާނޫނު(ގ  ޤައުމީު މާއްދާއިންު ވަނަު

ުކަނޑައަޅާފައިވަނީުއަންނަނިވިުމ ންޑޭޓ ވ ު.

ރައްކާތ ރިކަމާއ ކުުު • ތަކ ތިު އ ންމ ހައިު ބަހައްޓަންޖ ހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ދަށުންު ޤާނޫނުގ ު އަރުޝީފުގ ު ޤައުމީު ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު
ު .ބ ލ ހ އްޓުން

ުޤައުމުީު • ުއ ންމ ހައުިުދިވ ހިރާއްޖޭގ  ުދިވ ހިރާއްޖ އާއިުދިވ ހިންނާުގުޅުންހުރި ުނަމަވ ސް ުއ ހ ން ުދާއިރާގައިުނުހިމ ނޭ، ުޤާނޫނުގ  އަރުޝީފުގ 
ު.ލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުރިކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކ ތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުުދިނުން

އިތުރުންވ ސްުއ ުޤާނޫނުގ ުމަޤްޞަދުުޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައުިުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގައިުބަޔާންވ ފައިވާުކަންކަމުގ ު  •
ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުލިޔުންތަކާއި،ުރިކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކ އްޗަކީުކޮބައިކަންުކަނޑައ ޅުން

ބ ލ ހ އްޓު • ގ ންގުޅ ު މަޢުލޫމާތުު ރިކޯޑާއިު ބ ހ އްޓިފައިވަނީ،ު ތަކ ތިު ބަހައްޓާު އަރުޝީފުގައިު ދަށުނުްުޤައުމީު ސިޔާސަތ އްގ ު މުގު 
ކަނޑައ ޅިފައިވާުމިންގަނޑަށް،ުރާއްޖޭގ ުއިޤްތިޞާދީުޙާލަތުުތަންދޭ،ުއ ންމ ުޒަމާނުީު ު،)ބައިނަލްއަޤްވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް(

ު.ގޮތަށާއިުފ ންވަރުގައިތޯުބ ލުންު
ު.މަޖ އްސުންޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުލުއިފަސޭހަކަމާއ ކުުބ ލޭނ ުއިންތިޒާމުުހަ •
ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ އްޗާމ ދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވ ރިކުރުވުން. •
ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުއ ންމ ުއ ދ ވޭުގޮތ އްގައިުރައްކާކުރ ވޭނ ުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާކުރުން •
ު.ރައްކާކުރ ވޭުތަކ ތީގ ުފިކުރީުމުދަލުގ ުމިލްކުވ ރިކަންުހޯދުންޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގ ުމަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިު •
ު.ފިކުރީުމުދަލުގ ުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނ ުގޮތުގ މަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތީގ ުއިތުރުުކޮޕީއ އްހ ދުން •
ު.ތަކ ތިުޝާޢިއުކުރުންުފިކުރީުމުދަލުގ ުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނ ުގޮތުގ މަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާ •
ރިކޯޑުތައުްު • ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުގު  ދިވ ހިރާއްޖޭގު 

ު.ޤައުމީުއަރުޝީފާުހަވާލުކުރ ވ ންދ ންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއ ުމުއައްސަސާއަކަށްުއ ންގުން
ބަހައް • އަރުޝީފުގައިު ފޮތްތަކާއި،ުޤައުމީު އަތްމަތީު ގޮތުގު  ބޭނުންކުރ ވޭނ ު ތަކ ތިު އ ފަދަު ފަސޭހަކަމާއ ކުު އިންޑ ކްސާއިު ޓާތަކ ތީގ ު

ު.ލީފްލ ޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކ ތިުޝާއިޢުކުރުން
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ު.އ ޅުންދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގ ުތ ރ އިންުނައްތާލަންޖ ހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއ ުރިކޯޑުތައްުނައްތާލަންޖ ހޭުގޮތްުކަނޑަ •
ު.ދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުގައިުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުުފޯރުކޮށްދިނުން •
ު.ންޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތީގ ުބޭނުންުއ ންމ ުއ ދ ވޭގޮތ އްގައިުހިފުމަށްޓަކައިުބޭނުންވާުވަޞީލަތްތައްުހޯދައިުބ ލ ހ އްޓު •
ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތީގ ުބޭނުންކުރާުފަރާތްތަކަށްުއ ހީތ ރިކަމާއިުއ އްބާރުލުންުފޯރުކޮށްދިނުން •
• ުު ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނު(ުގ 2011/16ުުުުމަތީގައިުބަޔާންކުރ ވުނުުކަންކަމުގ ުއިތުރުންވ ސް،ުޤާނޫނުުނަންބަރު )ދިވ ހިރާއްޖޭގު 

ުު.ވާލުކުރ ވިފައިވާުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމުގ ުގޮތުންުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހައިުކަންކަންުކުރުންމަޤްޞަދާއިުޤައުމީުއަރުޝީފާުހަު

ޤާނޫނުގ ުު ވަނަުމާއްދާގ 7ުުުުޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގ ވުމުގ ުޒިންމާއާއިުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުއަދާކުރައްވަނީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގު 
ޔަންުކުރައްވާފައިވާުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުޢަޙުމަދ ވ .ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްގ ުުދަށުންުރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާުއަން

ދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުުއިދާރީގޮތުންުމިހާރުުހިނގަމުންދަނީުވަގުތީުއޮނިގަނޑުގައިވާުފަދައިންުު ސ ކްޝަނަކަށ ވ .ުއ އ2ުުުީުބ އްލ ވުމުގު 
ުުއ ންޑްުއައި.ުޓީ."ުސ ކްޝަނާއިު"ރ ކޯޑްުމ ނޭޖްމ ންޓްުސ ކްޝަން"ުއ ވ .ުު"އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ުފައިނޭންސްު

ު

ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއޮނިގަނޑުު 6.3
ު

ު

 

މަސައްކަތްުުު 6.4  ސ ކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުގު 
ުފައިނޭންސްުއ ންޑްުއައި.ުޓީ.ުސ ކްޝަންގ ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުއަދިުުއ ޑްމިން 6.4.1

ު؛އ ޑްމިންުއ ންޑްުއައި.ޓީ.ުޔުނިޓްު 5.1.1.1
ޤާނޫނުގ ުު • ޤައުމީުއަރުޝީފުގު  ވަނަުމާއްދާއިންުޤައުމީުއަރުޝީފަށްުމަތިކޮށްފައިވާުމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްުއަދާުކުރުމަށ6ުުުްުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

 ު.އިުއ ކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންބޭނުންވާުއ ންމ ހައިުވަޞީލަތްތައްުހޯދަ
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 .ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުހިންގުމާއިުގުޅޭުއ ންމ ހައިުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން •
ކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުމުވައްޒަ • ފުނުްުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުމަސައްކަތްތަކަށްުބޭނުންވާުމުވައްޒަފުންުހޯދުމާއިުއ މުވައްޒަފުންގު 

 ު.ރާނ ުތަންތަނާއިުވަސީލަތްތައްުހޯދައިުބ ލ ހ އްޓުންމަސައްކަތްުކު
 ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުފައިސާގ ުމަސައްކަތްތަކާއިުްޕރޮކިއުމ ންޓާއިުމަރާމާތުގ ުއ ންމ ހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން •
 ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުބޯޑުގ ުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން •
މަސައްކަތްތަކާުގުޅޭކަންކަންުްޕލޭންކުރުމާއިުމަޝްރޫޢުތައްުރޭވުމާއިުހިންގުންޤައުމީު  •  ު.އަރުޝީފުގު 
ުއިރުޝާދުުުު • ުމަސައްކަތްތަކަށް ުކުރަމުންދާ ުބ ލުމާއިުސ ކްޝަންތަކުން ުހިނގާނުހިނގާގޮތް ުމަސައްކަތް ުއަރުޝީފުގ ުސ ކްޝަންތަކުގ  ޤައުމީ

ދައުރުުހަރުދަނާކުރުމަށްުފުރިހަމަުކުރަންޖ ހޭުކަންކަންުދ ނ ގަތުމާއިުޚިދުމަތްތައުްުދިނުމާއިުމަގުުދ އްކުމާއިުމުވައްޒަފުންގ ުމަސައްކަު ތުގު 
 ުުު.ދިނުމަށްުއައުގޮތްތައްުހޯދުމާއިުލުއިުފަސޭހަގޮތ އްގައިުއަވަހަށްުޚިދުމަތްުދ ވޭނ ުގޮތްތައްުޤާއިމްކުރުން

ފ ންުު • އަޤްވާމީު ބައިނަލްު އަދިު ޤައުމީު ޚިދުމަތްތައްު ދޭު އަރުޝީފުންު ދ ނ ގަތުމާއިުޤައުމީު މިންގަނޑުތައްު ބޭނުންވާު ދިނުމަށްު ވަރަށްު
ގޮތްތައްުތަޢާރަފްކުރުމާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުވަޞީލަތްތައްުޤާއިމްކުރުމާއިުމަގުދ އް ކުމާއުިުއަގުހ ޔޮކޮށްުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދ ވޭނު 

އަޚްލާގާއިުސުލޫކުގ ުމިންގަނޑުތައްުރިވ ތިުއަޚުލާޤުގ ުއުޞޫލުު  ު.ތަކަށްުފ ތޭގޮތަށްުބައްޓަންކޮށްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންމުވައްޒަފުންގު 
ުއ ނަލައިޒްކުރުމާއިުއޮފީހުުު • ގ ުުމ ނޭޖްމަންޓްުްޕރޮސީޖަރތަކާއިުއުޞޫލުތައްުއ ކަށައ ޅުމާއިުދާއިރާގ ުސްޓްރ ޓ ޖީތައްުޙާސިލްކުރ ވޭުމިންވަރު

ސްޓޭންޑާރޑްތައްުހިފ ހ އްޓުމަށްުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައުްުުުމަސައްކަތްތަކާއިުގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުއޮޑިޓްތައްުކުރުމާއިުއ ހީތ ރިވުމާއި
 ު.ހިންގައިުވިލަރ ސްުކުރުން

ޢާއްމުުުު • ތަޢާރަފްކޮށްު ގޮތްތައްު ކުރ ވޭނު  ހަރުދަނާު އ ކަންކަންު ރިވިއުކުރުމާއިު ާޕރފޯމަންސްު މުވައްޒަފުންގ ު ދާއިރާއާއިު ހިންގުމުގ ު
ުފޯރުކޮށްދޭންޖ ހޭުމަޢުލޫމާތުުކަނޑައ ޅިފައިވާުމުއްދަތުގައިުފުރިހަމައަށްުފޯރުކޮށްދ ވޭނ ުުފަރާތްތަކާއިުމީޑިއާއާއިުއަދިުކަމާބ ހޭުފަރާތްތަކަށް

 ު.އިންތިޒާމ އްުހަމަޖ އްސުމާއިުއ ކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން
ވާނ ުުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއައި.ޓީއާބ ހޭުމަސައްކަތްތައްުޒަމާނަށްުބޭނުންވާުފ ންވަރަށްުކުރިއ ރުވުމަށްުމަގުދ އްކުމާއިުއ ކަންކަންުކުރިއަރުު •

 ު.ގޮތްތައްުހޯދައިުއޭގ ުބޭނުންުކުރ ވޭނ ުމަގުުތަނަވަސްކުރުމާއިުމިކަންކަމާއިގުޅޭުއ ންމ ހައިުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންު
ބައިވ ރިވުމާއުިުމަޝްރޫު • ބައްދަލުވުންތަކާއިު ބޭނުންވާު ގ ންދިއުމަށްު ކުރިއަށްު ގޮތަށްު އ ކަށީގ ންވާު ްޕރޮގްރާމްތައްު ޢުތަކާއިު

 .ނ ގޯޝިއޭޓްކުރުމާއިުއ ގްރީމަންޓްކުރުމުގ ުކަންތައްުހިންގައިުވިލަރ ސްކުރުން
މަު • މުރާޖާކުރުމާއިު މިންވަރުު ފުޅާވަމުންދާު މަސައްކަތްތައްު އަރުޝީފުގު  ވަސީލަތްތަކާއުިުޤައުމީު އިންސާނީު ބޭނުންވާު ސައްކަތްތަކަށްު

 ު.މ ޝިނަރީއާއިުއިކުއިޕްމ ންޓްތައްުހޯދައިުމަސައްކަތްތައްުކުރ ވޭނ ުމާހައުލުުޤާއިމުުކުރުން
 ު.ްޕރޮކިއުމ ންޓްގ ުއ ންމ ހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން،ުމުވައްޒަފުންގ ުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުމާއިު •
މީުއަރުޝީފުގ ުފަރާތުންުބައިވ ރިވާުބައިނަލްުއަޤުވާމީުސ މިނާރތަކާއިުވާރކްޝޮްޕުފަދަުކަންކަމުގައިުބައިވ ރިވާނ ުފަރާތްތައުްުޤައުު •

 ު.ކަނޑައ ޅުމާއިުއ ފަދަުދަތުރުތަކުގ ުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން
ފަރާތުންުކުރާުބައިނަލްުއަޤުވާމީުދަތުރުތަކާއިުރާއްޖޭގ ު •  ު.ުއ ތ ރޭގ ުދަތުރުފަތުގ ުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންޤައުމީުއަރުޝީފުގު 
އ ޑްވައިޒަރީުބޯޑްގ ުކަންކަންުބ ލ ހ އްޓުންު •  ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގު 
އިތުރުންވ ސްުއ ހ ންުސ ކްޝަނަކާއިުހަވާލުކުރ ވިފައިުނުވާުއ ންމ ހައިުމަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން.ުުު •  އަދިުމީގު 
 ު.ކުގައިުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބ ނުންވާުތަމްރީނުުފޯރުކޮށްދިނުންދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަ •
ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުންުލާޒިމްކޮށްފައިވާުއ ންމ ުޒަމާނީުބައިނަލްުއަގުވާމީުއަރުޝީފ އްުޤާއިމްުކުރުމަށްުބޭނުންވާު • ުުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

މަސަ އ ންމ ހައިު ފ ންވަރ އްގައުިުްޕރޮފ ޝަނަލްު އަގުވާމީު ބައިނަލްު ތަރައްގީކޮށްު އާރކައިވްސްު ޑިޖިޓަލްު ހިންގުމާއި،ު ރާވާު އްކަތްތައްު
 ު.ޑިޖިޓަލްުއާރކައިވްސްގ ުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުން

ޚިދުމަތްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއ މީހަކުުހުރިުކޮންމ ުހިސާބަކުންވ ސްުޤައުމީުއަރުޝީ • ޤައުމީުއަރުޝީފުގު  ޚިދުމަތުްުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ފުގު 
 .ފޯރުކޮށްދިނުމުގ ުޤާބިލްކަންުހޯދައި،ުއ ޚިދުމަތްުތަރައްޤީކޮށްުފޯރުކޮށްދިނުން

ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއިންޓްރާުނ ޓްވާރކްގ ުމ އިންޓަނަންސްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުއައި.ުޓީ.ުދާއިރާއިންުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުްު •
 މުވައްޒަފުންނަށްުއ ހީތ ރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުންު.ފޯރުކޮށްދީު
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 ަބޖ ޓްުޔުނިޓުގ ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް: 6.4.2
ޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުބަޖ ޓްުއަހަރުންުއަހަރަށްުއ ކުލަވައިުކަމާބ ހޭުފަރާތްތަކަށްުހުށަހ ޅުމާއިުދައުލަތުންުދ އްވުާު •

 ު.ނުންވާުމާލީުއ ހީތ ރިކަންުއ ކިފަރާތްތަކަށްުހުށަހަޅައިގ ންުހޯދުންބަޖ ޓްގ ުބޭރުންވ ސްުޤައުމީުއަރުޝީފުުހިންގުމަށްުބޭ
ުހިން • ގައުިުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުފައިސާގ ުއ ންމ ހައިުމުއާމަލާތްތައްުމާލިއްޔަތުުޤާނޫނާއިުއ ހ ނިހ ންުޤާނޫނުތަކާއިުޤަވާޢިދުތަކާުއ އްގޮތަށް

 ު.ބ ލ ހ އްޓުން
ތަކަށްުފައިސާުދ އްކުމާއިުޤައުމީުއަރުޝީފުންުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހައިުޚަރަދުތައުްުޤައުމީުއަރުޝީފުންުލިބިގަންނަުތަކ އްޗާއިުޚިދުމަތް •

 ު.ހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން
 ު.ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޓްރަސްޓްުފަންޑްގ ުކަންކަންުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުން •
 ު.ސްުދިނުންޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުމުވައްޒަފުންނަށްުމުސާރަުދިނުމާއިުބޯޑްުމ މްބަރުންނަށްުދޭންޖ ހޭުއ ލ ވަން •
 ު.ފައިސާގ ުރިޯޕޓްތައްުހަދައިުފޮނުވަންޖ ހޭުފަރާތްތަކަށްުފޮނުވުން •
ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުކުރުމާއިުފައިސާގ ުމުއާމަލާތްތައްުހިންގަނީުޤާނޫނުތަކާއިުޤަވާޢިދުތަކާއ އްގޮތައްުތޯުބަލައިު •

 ު.މޮނިޓަރކޮށްުބ ލ ހ އްޓުން
ުހުރިުއ ންމ ހައިުކަންކަންުކުރުން.ުުއަދިުމިނޫނަސްުފައިސާއާއިުގުޅުން •

 

ުރ ކޯޑްުމ ނޭޖްމ ންޓްުސ ކްޝަންގ ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު: 6.4.3
 ؛އާކައިވްސްުޔުނިޓްގ ުމަސްއޫލިއްޔަތުު 6.4.3.1

• ުު ޤާނޫނުގ  އަރުޝީފުގ ު ޤައުމީު ތަކ ތ6ުުުިުދިވ ހިރާއްޖޭގ ު އ ންމ ހައިު ބަހައްޓަންޖ ހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ދަށުންު މާއްދާގ ު ވަނަު
 ރައްކާތ ރިުކަމާއ ކުުބ ލ ހ އްޓުންު،

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގައިުނުހިމ ނޭ،ުއ ހ ންުނަމަވ ސްުދިވ ހިރާއްޖ އާއިުދިވ ހިންނާއިުގުޅުންުހުރިުއ ންމ ހައުިު •
 ލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުރ ކޯޑްތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކ ތިުރައްކާކުރަންުހިތްވަރުދިނުންު،

އަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގައިުބަޔާންވ ފައިވާުކަންކަމުގ ުއިތުރުންވ ސްުއ ޤާނޫނުގ ުމަޤުޞަދުުޙާޞިލްުކުރުމަށްޓަކައުިުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީ •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުރ ކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކ އްޗަކީުކޮބައިކަންުކަނޑައ ޅުންު،

ބ ހ  • ތަކ ތިު ބަހައްޓާު އަރުޝީފުގައިު ދަށުނުްުޤައުމީު ސިޔާސަތ އްގ ު ބ ލ ހ އްޓުމުގު  ގ ންގުޅ ު މައުލޫމާތުު ރ ކޯޑާއިު އްޓިފައިވަނީ،ު
)ބައިނަލްއަޤްވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް(،ުކަނޑައ ޅިފައިވާުމިންގަނޑަށްުރާއްޖޭގ ުއިޤްތިޞާދީުހާލަތުުތަންދޭ،ުއ ންމ ުޒަމާނުީު

 ގޮތަށާއިުފ ނވަރުގައިތޯުބ ލުންު،
 ޓާުތަކ ތިުލުއިފަސޭހަުކަމާއ ކުުބ ލޭނ ުއިންތިޒާމްުހަމަޖ އްސުން،ުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައް •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ އްޗާމ ދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވ ރިުކުރުވުންު، •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުއ ންމ ުއ ދ ވޭުގޮތ އްގައިުރައްކާކުރ ވޭނ ުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާުކުރުނުް، •
 ޝީފުގ ުޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރ ވޭުތަކ ތީގ ުފިކުރީުމުދަލުގ ުމިލްކްވ ރިކަންުހޯދުންު،ޤައުމީުއަރު •
 ފިކުރީުމުދަލުގ ުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނ ުގޮތުގ މަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުޝާއިޢުުކުރުންު، •
މީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުގ ުރ ކޯޑުތައްުޤައުމީުއަރުޝީފުާުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުޤައު •

 ހަވާލުުކުރ ވ ންދ ންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއ ުމުއައްސަސާއަކަށްުއ ންގުންު،
ގޮތުު • އަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ުުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތީގ ުއިންޑ ކްސާއިުފަސޭހަކަމާއ ކުުއ ފަދަުތަކ ތިުބޭނުންުކުރ ވޭނު  ގު 

 ލީފްލ ޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކ ތިުޝާއިޢުުކުރުންު،
ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުގ ުރިކޯޑުތައްުޤައުމީުއަރުޝީފުާު •

 ގުންު،ހަވާލުުކުރ ވ ންދ ންުބަލަހައްޓަންވާުގޮތްުއ ުމުއައްސަސާއަކަށްުއ ންު
އަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ުު • ގޮތުގު  ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތީގ ުއިންޑ ކްސާއިުފަސޭހަކަމާއ ކުުއ ފަދަުތަކ ތިުބޭނުންުކުރ ވޭނު 

 ލީފްލ ޓާއިުގައިޑްފަދަުތަކ ތިުޝާއިޢުުކުރުންު،
 ރިކޯޑުތައްުނައްތާލަންޖ ހޭުގޮތްުކަނޑައ ޅުންު،ދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގ ުތ ރ އިންުނައްތާލަންޖ ހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއ ު •



 

 

73 

 

 ދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުގައިުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބ ނުންވާުތަމްރީނުުފޯރުކޮށްދިނުން،ުު •
 ންވާުވަޞީލަތްތައްުހޯދައިުބ ލ ހ އްޓުންު،ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިގ ުބޭނުންުއ ންމ ުއ ދ ވޭގޮތ އްގައިުހިފުމަށްޓަކައިުބޭނު •
މަތީގައިުބަޔާންކުރ ވުނުުކަންކަމުގ ުއިތުރުންވ ސްުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުމަޤްޞަދާއިުޤައުމީުއަރުޝީފާުހަވާލުުކުރ ވިފައިވުާު •

ގޮތުންުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހައިުކަންކަންުކުރުން. ުމަސްއުޅިއްޔަތުުއަދާކުރުމުގު 
ޤައުމީ • ުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ު ޤާނޫނުގ  އަރުޝީފުގ ު ތަކ ތ6ުުުިުު އ ންމ ހައިު ބަހައްޓަންޖ ހޭު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު ދަށުންު މާއްދާގ ު ވަނަު

 ރައްކާތ ރިުކަމާއ ކުުބ ލ ހ އްޓުންު،
ކުރުމަށްޓަކައުިުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގައިުބަޔާންވ ފައިވާުކަންކަމުގ ުއިތުރުންވ ސްުއ ޤާނޫނުގ ުމަޤުޞަދުުޙާޞިލުްު •

 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުރ ކޯޑުތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކ އްޗަކީުކޮބައިކަންުކަނޑައ ޅުންު،
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުލުއިފަސޭހަުކަމާއ ކުުބ ލޭނ ުއިންތިޒާމްުހަމަޖ އްސުން،ު •
 ޤާނޫނުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުރައްކާކުރ ވޭުތަކ ތީގ ުފިކުރީުމުދަލުގ ުމިލްކްވ ރިކަންުހޯދުންު،ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުު •
ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓަންޖ ހޭުދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުގ ުރ ކޯޑުތައްުޤައުމީުއަރުޝީފުާު •

 އްޓަންވާުގޮތްުއ ުމުއައްސަސާއަކަށްުއ ންގުންު،ހަވާލުުކުރ ވ ންދ ންުބަލަހަ
 ދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތަކުގ ުތ ރ އިންުނައްތާލަންޖ ހޭުރިކޯޑުތަކާއިުއ ުރިކޯޑުތައްުނައްތާލަންޖ ހޭުގޮތްުކަނޑައ ޅުންު، •
ހުރިުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުފޮޓޯތަކާއިުޗާޓުތަކާއުިުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުތާރީޚީުއަދިުޤަދީމީުލިޔ ކިޔުންތަކުގ ުތ ރ އިންުއަމިއްލަުމީހުންގ ުއަތުގައި •

މުީުރ ކޯޑުތަކާއިުމަޢުލޫމާތުތަކާއިުފޮތްތަކާއިުނޫސްތަކާއިުމަޖައްލާތައްުނުވަތަުއޭގ ުނަކަލ އްުޤައުމީުއަރުޝީފަށްުހޯދައި،ުއ ުތަކ ތިުޤައު
 އަރުޝީފުގައިުރައްކާތ ރިކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންު،

ލިޔ ކި • ޤަދީމީު އަދިު ތާރީޚީު ލިޔ ކިޔުންތަކާއުިުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ހުރިު ފަރާތްތަކުގައިު އ ކިއ ކިު ބޭރުގު  ރާއްޖ އިންު ތ ރ އިންު ޔުންތަކުގު 
ނަކަލ އްު ުުފޮޓޯތަކާއިުޗާޓުތަކާއިުރ ކޯޑުތަކާއިުރާއްޖ އާުބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުއ ކުލ ވޭުފޮތްތަކާއި،ުނޫސްތަކާއިުމަޖައްލާތައްުނުވަތަުއޭގު 

 ޝީފުގައިުރައްކާތ ރިކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންު،ޤައުމީުއަރުޝީފަށްުހޯދައި،ުއ ުތަކ ތިުޤައުމީުއަރުު
ދަށުނުްު • ސިޔާސަތ އްގ ު ބ ލ ހ އްޓުމުގު  ގ ންގުޅ ު މައުލޫމާތުު ރ ކޯޑާއިު ބ ހ އްޓިފައިވަނީ،ު ތަކ ތިު ބަހައްޓާު އަރުޝީފުގައިު ޤައުމީު

ތަންދޭ،ުއ ންމ ުޒަމާނުީުުު)ބައިނަލްއަޤްވާމީުމިންގަނޑުތަކަށްުބިނާކޮށް(،ުކަނޑައ ޅިފައިވާުމިންގަނޑަށްުރާއްޖޭގ ުއިޤްތިޞާދީުހާލަތު
ލިޔ ކިޔުންތައްުރައްކާތ ރިކޮށްުޑިޖިޓަލްުކުރުންު  ގޮތަށާއިުފ ންވަރުގައިކަންުދައުލަތުގު 

ބ ލ ހ އްޓުމާއުިު • އަރުޝީފުކޮށްު އ ތަކ ތިު ފަރުވާދީު ލިޔ ކިޔުންތަކަށްު ދުވަސްވީު ދައުލަތުގ ު ދަށުގައިވާު ބ ލުމުގު  އަރުޝީފުގ ު ޤައުމީު
 ުފަރާތްތަކަށްުއ މައުލޫމާތުުފަސޭހަކަމާއ ކުުލިބޭނ ުމަގުފަހިކޮށްދިނުންުއ ތަކ ތީގ ުމަޢުލޫމާތުުބޭނުންވާ

 
ު؛ސާރވިސްުޔުނިޓްގ ުމަސްއޫލިއްޔަތުުު 6.4.3.2

ުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީއަރުޝީފުގައިުއަރުޝީފުުކުރ ވިފައިވާުލިޔ ކިޔުންތަކުގ ުނަކަލުުހޯދުމަށާއިުދިރާސާުކުރުމަށްުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުު •
މަސައްކަތްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންު،ހޯދުމަށްުއ ދޭުފަރާތްތަކަށް  ުއ ފަދަުމައުލޫމާތުތައްުފޯރުކޮށްދިނުމުގު 

އ ންމ ހައުިު • ގުޅުންހުރިު ދިވ ހިންނާު ދިވ ހިރާއްޖ އާއިު ނަމަވ ސްު އ ހ ންު ނުހިމ ނޭ،ު ޤާނޫނުގައިު އަރުޝީފުގ ު ޤައުމީު ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު
 ރަންުހިތްވަރުދިނުންު،ލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުރިކޯޑްތަކާއި،ުފޮޓޯުފަދަުތަކ ތިުރައްކާކުު

 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ އްޗާމ ދުުރައްޔިތުންުޝައުގުވ ރިުކުރުވުންު، •
 ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުއ ންމ ުއ ދ ވޭުގޮތ އްގައިުރައްކާކުރ ވޭނ ުގޮތްތައްުހޯދައިުދިރާސާުކުރުނުް، •
 އުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތިުޝާއިޢުުކުރުންު،ފިކުރީުމުދަލުގ ުޙައްޤުތަކާުޚިލާފުނުވާނ ުގޮތުގ މަތިންުޤަ •
ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާުތަކ ތީގ ުއިންޑ ކްސާއިުފަސޭހަކަމާއ ކުުއ ފަދަުތަކ ތިުބޭނުންުކުރ ވޭނ ުގޮތުގ ުއަތްމަތީުފޮތްތަކާއި،ު •

 ލީފްލ ޓާއިުގައިޑުުފަދަުތަކ ތިުޝާއިޢުުކުރުންު،
 ތަކ ތީގ ުބޭނުންކުރާުފަރާތްތަކަށްުއ ހީތ ރިކަމާއިުއ އްބާރުލުންުފޯރުކޮށްދިނުންު،ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުބަހައްޓާު •
ތިންުސަރަޙައްދ އްގައިުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުތިނުްު • ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގައިވާުގޮތަށް،ުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

 ބްރާންޗްުޤާއިމުކުރުންު،
 ބްރާންޗްތަކަށްުއ ުސަރަޙައްދަކަށްުނިސްބަތްވާުއަރުޝީފީުއަގުހުރިުލިޔ ކިޔުމާއިުރ ކޯޑްސްުހޯދައިުއ އްކުރުންުސަރަހައްދީު •
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ޤާނޫނާއިުއޭގ ުދަށުންުހ ދިފައިވާުޤަވާޢިދުތަު • ކުާުސަރަޙައްދީުބްރާންޗްތަކުގައިުހުރިުއ ންމ ހައިުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުތައްުއަރުޝީފުގު 
ޚިދުމަތްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއ ޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުންު.އ އްގޮތްވާުގޮތުގ ުމަތިންުބަ ުލަހައްޓައިުރައްކާތ ރިކުރުމާއ ކުުއ ތަކ ތީގު 

ު

 އަހަރުުތ ރޭގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތައް 6.5
 ަބއިނަލްއަޤްވާމީުއަރުޝީފީުހަފުތާުފާހަގަކުރުން 6.5.1

ހަފުތާގ ު ބައިނަލްއަޤުވާމީުއަރުޝީފުު ގޮތުގައިުއިންޓަރނޭޝަނަލްުއާކައިވްސްުއ ސޯސިއޭޝަންު)އައި.ސީ.އޭ.(ުުުުމިުއަހަރުގު  ޝިއާރ އްގު 
އިންުކަނޑައަޅާފައިވަނީ،ު"އ މްަޕވަރިންގުއާކައިވްސް"ުނުވަތަުއަރުޝީފުތައްުބާރުވ ރިކުރުވުންުމިުޝިއާރ ވ .ުމިުމައިގަނޑުުޝިއާރުގ ުު

އަށްުއައި.ސީ.އޭ.ުއިންުވަނީުވ ބިނާރތަކ އ11ުުުްުއިނ7ުުުްުގ ން،ުޖޫންުމަހުގ ުުދަށުން،ުކަނޑައަޅައިފައިވާުއ ހ ންުތިންުޝިއާރ އްގ ުބޭނުންކޮށްު
ގައުިުބާއްވައިފައ ވ .ުމިދިޔަުއަހަރ ކޭުއ އްފަދައިންުމިުއަހަރުުވ ސް،ުމިއިންުކޮންމ ުޝިއާރަކާުގުޅުވައިގ ންުމީސްމީޑިއާގ ުއ ކިުމަންސަތަކު

ފަރާތުންުވަނީުވީޑިއޯުކްލިޕްއާއި،ުޕޯސްޓަ ގޮތުންުޤައުމީުއަރުޝީފުގު  ގޮތުގައިުޕޯސްޓުތަކ އްުކޮށްފައ ވ .ުއު  ތިރީގައިުހިމަނާފައިުއ ވަނުީު ރުގު 
ުއަރުޝީފުުހަފުތާގ ުޝިޢާރުތަކާއި،ުމިުހަފުތާގ ުހަރަކާތްތައްުހިނގައިދިޔަުގޮތުގ ުތަފުސީލ ވ .ުުު

  ގ ުމައިގަނޑުުޝިޢާރު:2021ުއަރުޝީފުުހަފުތާު

 ު    Empowering Archivesުުުުުު ުއަރުޝީފުތައްުބާރުވ ރިކުރުވުންުުުުު
ު ގ ުވަކިުދުވަސްތަކުގ ުޝިޢާރުތައް: 2021އަރުޝީފުުހަފުތާު

 (:ުޓްރާންސްޕޭރ ންސީުއ ންޑްުއ ކައުންޓ ބިލިޓ1ުީޖޫންު)ދުވަސ07ުުް •
ު(:ުޑައިވަރސިޓީުއ ންޑްުއިންކްލޫޝަނ2ުްޖޫންު)ދުވަސ08ުުް •
ުކޮލ ބޮރޭޝަންުއ ންޑްުނ ޓްވާރކިންު(:3ުުޖޫންު)ދުވަސ09ުުް •
ު(:ުޑައިވަރސިޓީުއ ންޑްުއިންކްލޫޝަނ4ުްޖޫންު)ދުވަސ10ުުް •
ު(:ުކޮލ ބޮރޭޝަންުއ ންޑްުނ ޓްވާރކިނ5ުްުޖޫންު)ދުވަސ11ުުް •

ުމިުޝިޢާރުތަކުގ ުދަށުންުހިންގުނުުހަރަކާތްތަކުގ ުތަފުސީލްުތިރީގައިުމިވަނީއ ވ ު.
ު
ުއ ންޑްުއ ކައުންޓ ބިލިޓީުު(:ުޓްރާންސްޭޕރ ންސ1ީ)ދުވަސ2021ުުްޖޫނ07ުުް 6.5.1.1

ުދ ފު ުޓަކައި،ުސަރުކާރުން ުކަށަވަރުކުރުމަށް ުހިމާޔަތްކުރ ވޭކަން ުހައްގުތައް ުފަރުދުންގ  ުމާނަކޮށްފައިވަނީ، ުމިުޝިޢާރު ުއިން ށްފ ންނުަުއައި.ސީ.އޭ.
އިުހުރިުމައުލޫމާތަށްުވާސިލުވުމަށުްުސިޔާސަތަކަށްުއަމަލުކުރާކަންުކަށަވަރުުކުރުމަށާއި،ުސަރުކާރުުޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށްުޓަކައި،ުއަރުޝީފުގަ

ޤައުމީުއަރުޝީފުގައިުހު ރުިުއަރުޝީފުންުއަދާކުރާުދައުރުުމިުގޮތަށ ވ .ުމިުޝިޢާރުގ ުދަށުންުކުރިުވީޑިއޯުޓުވީޓުގައިުވަނީ،ުދިވ ހިރާއްޖޭގު 
ވ .ުއޭގ ުތ ރޭގައިުވ ބްސައިޓުގައިވާުފޯމުުުމައުލޫމާތުތަކަށްުއާންމުންނަށްުއ ދ ވޭުގޮތަށްުގާއިމުކުރ ވިފައިވާުއިންތިޒާމުތަކާުގުޅޭުމައުލޫމާތ 

އުލޫމާތަށުްުފުރުމަށްުފަހުުއޮންލައިންކޮށްުމައުލޫމާތަށްުއ ދ ވޭުކަމާއި،ުއ ުފޯމުުްޕރިންޓުުކުރުމަށްުފަހުުހާޑްކޮޕީުއަރުޝީފަށްުހުށަހަޅައިގ ންުމަ
ުމައުލޫމާތ  ުއ އްވ ސް ުއަރުޝީފުން ުހަމައ ހ ންމ ުޤައުމީ ުހާމަކޮށްފައިވ އ ވ . ުފޯރުކޮށްދިނުމުގައުިުއ ދ ވޭކަން ުމައުލޫމާތު އްުނުހިފަހައްޓައި،ުސައްހަ

ުދ މިތިބޭނ ކަންުވ ސްުމިުވީޑިއޯުކްލްިޕގައިުބަޔާންކޮށްފައިވ އ ވ .ުު
ު
 (:ުޑައިވަރސިޓީުއ ންޑްުއިންކްލޫޝަނ2ުުުް)ދުވަސ2021ުުްޖޫނ08ުުް 6.5.1.2

ުު ތިއަރީތަކާުގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގ ން،ުތަފާތުުގިނަުގޮތްގޮތަށްުއަރުޝީފުކޮށް،ުުމިުޝިއާރުުމާނަކޮށްފައިވަނީ،ުމިހާރުގ ުއަރުޝީފުކުރުމުގު 
ގޮތުންުއަރުޝީފުންުކުރިުޓުވީޓުގައިު ުުއާންމުންނަށްުއ ުތަކ އްޗަށްުވާސިލުވ ވޭނ ުގޮތްުހަދައި،ުގިނަުބަޔަކުުޝާމިލުވުންުމިުގޮތަށ ވ .ުއު 

އާންމުން ގިނަދުވަހަށްުބ ލ ހ އްޓުމުގައިު ލިޔުންުރައްކާތ ރިކޮށްު އަގުހުރިު ޓަކައި،ުއާންމުންގ ުުއަރުޝީފީު ކުރުމަށްު އިތުރުު ޝާމިލުވުންު ގު 
އ ފަދުަުއަތުގައިުހުރިުއަރުޝީފީުއަގުހުރިުރިކޯޑުުޤައުމީުއަރުޝީފަށްުހަދިޔާކުރ ވޭނ ުމަގުފަހިވ ފައިވާކަންުބަޔާންކޮށްފައިވ އ ވ .ުއ ުގޮތުންުު

ނަންބަރާއި،ުމައުލޫމާތުުހިއްސާކުރުމުގައިުބޭނުންކުރާނ ުމ އިލުްުލިޔުމ އްުނުވަތަުއޭގ ުކޮޕީއ އްުހަދިޔާކުރަންުބޭނުންވާުފަރާތްތަކުންުގުޅަންވުީު
ުއ ޑްރ ސްުވ ސްުހިމަނާފައިވ އ ވ ު.
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 (:ުކޮލ ބޮރޭޝަންުއ ންޑްުނ ޓްވާރކިނ3ުްު)ދުވަސ2021ުުްޖޫނ09ުުް 6.5.1.3
ުމާ ުފަންނީ ުކަމުގ  ުހާސިލުކުރުމުގައި ުލަނޑުދަނޑިތައް ުދާއިރާގ  ުއަރުޝީފުގ  ުއަރުޝީފާއި ުމާނަކޮށްފައިވަނީ، ުއ އްބާރުލުމާއުިުމިުޝިޢާރު ހިރުންގ 

އުިުއ ހީތ ރިކަންުހޯދުމާއި،ުއަރުޝީފުގައިުހިނގަނީުކޮންުކަމ އްކަންުއާންމުންނަށްުއ ނގުންުމިުގޮތަށ ވ .ުމިުޝިއާރުގ ުދަށުންުކުރިުޓުވީޓުގަ
ތާރީޚާއި،ުޤާނޫނީުމަސްއޫލިއްޔަތާއި،ުމަޤްޞަދާއި،ުރ ކޯޑުުބަލަހަ އްޓަންުޖ ހޭުމުއްދަތާއި،ުޤައުމީުއަރުޝީފަކީުކޮންތަނ އްކަމާއި،ުތަނުގު 

ު.ުުމުއައްސަސާއ އްުބަންދުކުރަންުޖ ހިއްޖ ުނަމަުއ ުމުއައްސަސާއ އްގ ުލިޔ ކިޔުމާުމ ދުުއަމަލުކުރަންުޖ ހޭުގޮތްތައްުބަޔާންކޮށްފައިވ އ ވ ު
ު
ޚިޠާބުު 6.5.1.4 ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްގު 

ޖ  ޑިރ ކްޓަރު އަރުޝީފުގު  ޤައުމީު ގޮތުންު ގުޅޭު ދުވަހާު އަރުޝީފުު ޓުވީޓުުުބައިނަލްއަޤުވާމީު ދުވަހުު މިު ނޫސްބަޔާން،ު ދ އްވިު ނ ރަލްު
އުިުކުރ ވިފައިވ އ ވ .ުމިުބަޔާނުގައިުއަރުޝީފުުހަފުތާގ ުޝިޢާރުުބަޔާންކުރުމާއ ކު،ުޤައުމީުއަރުޝީފަކީުދައުލަތްުހިނގިުގޮތުގ ުހަނދާންތަކާ

.ުއަދިުޤައުމީުއަރުޝީފުތައްުބާރުވ ރިކުރުވަންުޖ ހ ނުީުހ ކިތަކާއި،ުޤައުމުގ ުމާޒީުރަމްޒުކޮށްދޭުތަރިކަތަކ އްުކަމަށްުބަޔާންކުރައްވާފައިވ އ ވ 
ވ ވުޭުކީއްވ ގ ންުކަންުހާމަކުރައްވަމުން،ުމިއީުތަރައްޤީގ ުރޭވުންތަކާއިުސިޔާސަތުތައްުކަނޑައ ޅުމުގައިުބޭނުންވާުސާފުުމައުލޫމާތަށްުވާސިލު

ށްފައިވާުކަންކަމާއިުސަބަބުތަކާއުިުގައިުޤައުމުުތަޖުރިބާުކޮުމަގަކީުއަރުޝީފުކުރުންުކަމުގައިުވ ސްުބަޔާންކުރައްވާފައިވ އ ވ .ުއ އާއ ކު،ުމާޒީ
ޑިޖިޓަލްުޒަމާނާުއ ކަށޭނަުމިންވަރަކަށްުއަރުޝީފުތައްުތަރަ އްޤީވ ުުހަގީގަތްުހިމ ނޭުހުރިހާުރ ކޯޑ އްުއަރުޝީފުކުރ ވ ންުޖ ހޭުކަމަށާއި،ުއަދުގު 

ުު އަޅުވާލައްވާފައިުވ އ ވ .ުހަމައ ހ ންމ ުރާއްޖޭގައިުއަރުޝީފުކުރުމަށުްުބަޔާނުގައިުއަލިބާރުވ ރިކުރުމުގ ުމުހިންމުުކަމުގ ުމައްޗަށްުވ ސްުމި
ފާހަގަކުރައްވަ ކަންު ރާވަންޖ ހޭު ކުރިމަތިލައިުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމަށްުރޭވުންތަކ އްު ގޮންޖ ހުންތަކާު މިު ގޮންޖ ހުންތަކާއި،ު މުނުްުހުރިު

ުބަޔާންުނިންމަވައިލައްވާފައިވ އ ވ ު.
ު
 (:ުޑައިވަރސިޓީުއ ންޑްުއިންކްލޫޝަނ4ުް)ދުވަސ2021ުުްޖޫނ10ުުް 6.5.1.5

ޤައުމ8ުުުީުމިުޝިޢާރަކީުު ޖޫންގައިުވ ސްުބޭނުންކުރ ވުނުުޝިޢާރ ވ .ުމިުޝިޢާރުގ ުދަށުންުމިުދުވަހުުކުރ ވުނުުޓުވީޓުގައި،ުދިވ ހިރާއްޖޭގު 
ދަުވީޑިއޯުކްލިޕ އްުހިމަނާފައިވ އ ވ .ުއ ުގޮތުންުޤައުމުީުއަރުޝީފުގައިުރާއްޖޭގ ުތާރީޚާުގުޅުންުހުރިުގިނަުލިޔުންތަކ އްުހުރިކަންުހާމަވާުފަު

ބައ އްުރަށްރަށުގ ުހާލަތުުބަޔާންކޮށްުލިޔ ފައިވާުދުވަހީުރިޯޕ ޓުތަކުނުްުއަރުޝީފުގައިުހުރިުއަތުންުލިޔ ފައިވާުރ ކޯޑުތަކުގ ުތ ރ އިން،ުރާއްޖޭގު 
ގައިުހދ.ުކުޅުދުއްފުށްޓާއިުނ.ުމަނަދޫއާއ1954ުުުިއޯގަސްޓ14ުުުުުނުްުތިންުރަށަކާުގުޅޭުރިޯޕޓ އްގ ުކުރުުޚުލާޞާއ އްުހިމަނައިފައ ވ .ުއ ުގޮތު

ހާލަތާއި،ުކާބޯތަކ ތީުހާލަތާއި،ުފ ރާމުގ ުހާލަތުުފަދަުއާންމުުހާލަތުުހިމ ނިފައިވ އ ވ .ުުު ުގއ.ުވިލިނގިލީގައިުމަސްވ ރިކަމުގު 
ުު
 (:ުކޮލ ބޮރޭޝަންުއ ންޑްުނ ޓްވާރކިނ5ުް)ދުވަސ2021ުުްޖޫނ11ުުް 6.5.1.6
ުު ވ 9ުުމިއީ އަރުޝީފުކުރުމުގައުިުޖޫންގައިު ޓުވީޓުގައި،ު ކުރ ވުނުު ދުވަހުު މިު ދަށުންު ޝިއާރުގު  މިު ޝިއާރ ވ .ު ބޭނުންކުރ ވުނުު ސްު

އަރުޝީފުީު ގޮތުންު އު  ހުޅުވައިލ ވުނ ވ .ު އާންމުންނަށްު ފުރުސަތުު ހުށަހ ޅުމުގ ު ޚިޔާލުު ގޮތ އްގ ު މޮޅުު އުފ އްދުންތ ރިު އަމަލުކުރ ވިދާނު 
އ ކުލަވައިލުމާ ލިސްޓުު ގޮތްތަކ އުްުރ ކޯޑުތަކުގު  އަމަލުކުރ ވިދާނު  ތައްޔާރުކުރުމުގައިު ބޭސްު ޑޭޓާު ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމާއި،ު ރ ކޯޑުތައްު އި،ު

ކަމަށްުފުރުސަތުުހުޅުވައިލ ވުނ ވ ު.  ހުށަހ ޅުމަށްުލިންކ އްުއ ކުލަވާލައިުއު 
ު

ުމުލަކަތޮޅުުއަދިުހައްދުންމަތީގައިުހިންގުމަށްުރޭވިފައިވާުއަރުޝީފުކުރުމުގ ުޕްރޮގްރާމްު 6.5.2
ގާނޫނުގ ު ވަނ6ުުުަުުުދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީންުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުއަރުޝީފުގު 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގ ުމުވައްޒަފު މާއްދާގ ުލ. ންނަށުްުގައިވާުގޮތުގ މަތީންުމުލަކަތޮޅުުއަދިުހައްދުންމަތީުއަތޮޅުުކައުންސިލާއިުއ ުއަތޮޅުގު 
އާުގުޅިގ ނ19ުްު-އަރުޝީފުުކުރުމުގ ުތަމްރީންުްޕރޮގްރާމ އްުހިންގުމަށްުވަނީުއޮކްޓޫބަރުުމަހުގ ުތ ރޭގައިުރޭވިފައިއ ވ .ުނަމަވ ސްުކޮވިޑްު

ރަށްުކަމަށްވާުހައްދުންމަތީުގަންުއަދިުމުލަކަތޮޅުުދިއްގަރުުފުރަބަންދަކަށްުލުމާުގުޅިގ ންުމިުތަމްރީންުްޕ ރޮގްރާމްވަނުީުދަތުރުކުރަންުއޮތްުދު 
ހިންގުމަށްވަނުީު ްޕރޮގްރާމްތައްު ތަމްރީންު އަރުޝީފުކުރުމުގ ު ު އަތޮޅުތަކަށްު އ ކިު އަހަރުު އޮތްު ކުރިއަށްު ޖ ހިފައ ވ .ު ފަސްކުރަންު

 ތާވަލުކުރ ވިފައ ވ ު.
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ުހައްދުންމަތީގައިުޭބއްވުނުުއަރުޝީފުކުރުމުގ ުޕްރޮގްރާމްު 6.5.3
ގާނޫނުގ ުުދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަ ވަނ6ުުަުލަހައްޓާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީންުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުއަރުޝީފުގު 

ގައިވާުގޮތުގ މަތީންުހައްދުންމަތީުއަތޮޅުުކައުންސިލާއިުއ ުއަތޮޅުގ ުރަށުކައުންސިލްތަކުގ ުމުވައްޒަފުންނަށްުއަރުޝީފުުކުރުމުގ ުު މާއްދާގ ުލ.
ުއަށްުހައްދުންމަތީުގަމުގައިުކުރިއަށްުގ ންގޮސަފައ ވ ު.2021ުޑިސ ންބަރ10ުުުއިނ2021ުުްުޑިސ ންބަރ09ުުތަމްރީންުްޕރޮގްރާމ އްވަނުީު

ުއަރުޝީފުކުރުމުގ ުޓްރ އިނިންގުމ ޓީރިއަލްުތައްޔާރުކުރުން 6.5.4
ޓްރ އިނިންގުމ ޓީރިއަލުްުއަރުޝީފުކުރުމުގ ުހުނަރުުދަސްކޮށްދިނުމުގ ުގޮތުންުމިުމުއައްސަސާއިންވަނީުއައި.ސީ.އޭގ ުމިންގަނޑުތަކާުއ އްގޮތަށުްު

ތިރީގައި ޓްރ އިނިންގުމ ޓީރިއަލްގައިުހިމ ނ ނީު ބޭއްވިފައިވ އ ވ .ުމިު މިވުާުުުއުފައްދައި،ުއޮފީހުގައިުޓްރ އިނަރުންގ ުމ ދުގައިުފަރިތަކުރުންު
ުބައިތަކ ވ ު.

 އަރުޝީފުކުރުމުގ ުތައާރަފްު •
 ދާއިރާުވަކިކޮށްުތަރުތީބުކުރުންު •
 ލިސްޓްުނ ގުންު •
 ކުރުމާއިުހަރުގައިުބ ހ އްޓުންުލޭބަލުްު •
 ރިކޯޑުތަކަށްުލިބޭުގ އްލުމާއިުފަރުވާދިނުން •
 ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންު •

ުޑިޖިޓަލްުއަރކައިވްުއުފ އްދުމުގ ުމަސައްކަތް 6.5.5
ުޑިޖިޓަލްުއަރކައިވްއ އްުއުފ އްދުމަށްޓަކައިުކުރަންޖ ހޭުދިރާސާތަކާއިުްޕރޮޕޯސަލްުތައްޔާރުކުރ ވުނ ވ ު.

ުކަތްތަކުގ ުތ ރޭގައިު:އޭގ ުތ ރ އިންުކުރ ވުނުުމަސައް

ުބޭރުގ ުުޤާނޫނުގައިުބަޔާންކުރާުއަރކައިވްުއ އްުހ ދުމަށްުދުނިޔޭގ ުފ ންވަރުގ ުއަރކައިވްތައްުދިރާސާކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރ ވުނ ވ .ުމިގޮތުން
 ބޭއްވިފައ ވ ު.ކޮންސަލްޓަންޓުންނާުމަޝްވަރާކުރ ވިުޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށްުބައްދަލުވުންތައްުވަނ2ުުީ

 މަރުހަލާުއަކުންުތައްޔާރުކުރ ވުނ ވ .ުއ އީު:3ުްޕރޮޕޯސަލްގ ުޑްރާފްޓުްު

ުއަރުޝީފުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުއ ކުލ ވޭުދައުލަތުގ ުހުރިހާުދާއިރާއ އްގ ުސަރވޭުކުރުންު. •
ކޮށްުސޮފްޓްވ އަރގ ުވ ންޑަރސުްުޑިޖިޓަލްުއަރކައިވްުސިސްޓަމްުްޕލޭންުކުރުން.ުމީގ ުތ ރ އިންުބޭނުންވާނ ުސޮފްޓްވ އަރުއައިޑ ންޓިފައިު •

އުފައްދާފައިވުާު އިންޑިއާއިންު ޗ ކްކޮށްު ސޮފްޓްވ އަރު ފަދަު އަގުހ ޔޮވާނު  އ ންމ ު ދައުލަތައްު އަދިު ޗ ކްކުރ ވުނ ވ .ު އަގުތަށްު ބަލައިު
 ސޮފްޓްވ އަރުއަކާުގުޅިގ ންުކަމާބ ހޭުއިސްުބޭފުޅުންނާުމަޝްވަރާުކުރ ވިފައިވ އ ވ ު.

ުފައިވާުބަޖ ޓުގައިުމިކަންުއ ކުލަވާލުން.ުމިހާރުުމިކަމަށްުބޭނުންވާުބަޖ ޓުވަނީުހަމަޖ ހިފައި.ުުވަނަުއަހަރަށްުކަނޑައަޅ2022ުުާ •

ުސަރވިސްުރިކުއ ސްޓްުފޯމްސްު 6.5.6
ޚިދުމަތްތައުްު ދީފައިވާު ފަރާތްތަކަށްު އ ދުނުު މައުލޫމާތައްު މިއައްސަސާއިންު މިު ނިޔަލަށްު ޑިސ ންބަރުގ ު ސ ްޕޓ ންބަރުންު އަހަރުގ ު މިު

ުު.ތިރީގައިމިވަނީއ ވ 

މަޢުލޫމާތުުު
ުދޫކުރ ވުނުުތާރީޚުު

މަޢުލޫމާތަށްުއ ދުނުުު
ުތާރީޚުު

ުތަފްޞީލުުުދޫކުރ ވުނުުމަޢުލޫމާތުގ ު ުއ ޑްރ ސްު މައުލޫމާތަށްުއ ދުނުުު
ުފަރާތްު

# 

ޖ ނުއަރ11ުުީު
2021ު

އޮކްޓޫބަރ10ުުުު
2020ު

އަރުޝީފުގައިުހުރިުޙަސަނުްުުޤައުމީ
ތާނަު ތާރީޚާއިުރާދަވަޅީގު  ތާޖުއްދީންގު 

ކޮޕީގ ުޢަދަދާއިުކޮންމ ުުުއަދިުޢަރަބިު

ުހާލަމްު ުهللاުއާމިނަތުުޢަބްދު 1ު
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ފޮތ އްގ ުބޭރުގަނޑާއި،ުފުރަތަމުަު
ސަފުހާގ ުކޮޕީއ އް.ުުުސަފުހާއާއިުފަހު

އަދިުކޮންމ ުފޮތ އްުފޮޓޯުނ ގުމުގ ުު
ުހުއްދަުއ ުފަރާތަށްުދ ވުނުު

ޖ ނުއަރ11ުުީު
2021ު

ނޮވ ންބަރ26ުުުު
2020ު

ޖުމްހޫރީުދަރުބާރުގައިުބައިވ ރިވިުފ.ު
ުއަތޮޅުގ ުވަފްދުގ ުފޮޓޯއ އްު

ދަފްތަރުުނަންބަރުުުު
314ުުއާރުއ ސްު

ުމާލ 

ހަޒީޖާުޙުސައިންު
ުއިބްރާހީމް

2ު

ނޮވ ންބަރ4ުުުު
2021ު

2021ު ުފޮޓ19ުުުޯުގަނޑުވަރުގ ު ޗަންޕާސ ންޓަރުު
4ުޕޮއިންޓްު،

ުފަންގިފިލާ،މާލ ު

ުޙައްވާުޙަޒުލާު 3ު

ނޮވ ންބަރ4ުުުު
2021ު

2021ު ހައްދުންމަތީުމުންޑޫުއަޙުމަދުފުޅުުު
އ ރަށުގ ުކަޓީބުކަމާއިުޙަވާލުވުިު

ުތާރީޚާއިުވަކިވިުތާރީޚުުު

ފިނިހިޔާގ .ުލުު
ުކަޅައިދޫު

ުޢަލީުނިހާސްު 4ު

ނޮވ ންބަރ18ުުުު
2021ު

2021ު މައުލޫމާތުުހިމ ނޭު 6ުުތުޅާދޫގު 
ސޮފްޓްުކޮޕ11ުުީސަފްހާއާއިު ުފޮޓޯގު 

ގަދަމޫ،ުބ.ުު
ުތުޅާދޫު

ުލަބީބުުދާއޫދުު 5ު

އޮކްޓޫބަރ25ުުުު
2021ު

ޖަނަވަރ26ުުީު
2021ު

ގ 1977ުުުު،1953ު،1931ު،1921
ބޯހިމ ނުމުގ ުހިސާބުގައިުވާުގއ.ުު
ގ މަނަފުށީގ ުމައުލޫމާތުުހިމ ނުޭު

ުބައިތަކުގ ުސްކޭންުކޮީޕު

އާޒާދުގ ،ުގއ.ުު
ުގ މަނަފުށިު

ުމުރާދުުއަޙުމަދުު 6ު

ނޮވ ންބަރ15ުުުު
2021ު

ފ ބްރުއަރ02ުުީު
2021ު

ރ.ުއަލިފުށްޓާުބ ހޭުގޮތުންުމަލިނުްު
މުޙައްމަދުުދީދީުލިޔުއްވާފައިވުާު

މައުލޫމާތުގ ުދ ުސަފުހާއާއި،ުރ.ުު
ުފޮޓޯގ ުކޮީޕ26ުުއަލިފުށީގ ު

ުމ ޑޯޒް ުއާދަމްުމާހިރުު 7ު

ނޮވ ންބަރ15ުުުު
2021ު

2021ުޖޫނ22ުުް ުގ.ުމާމ ންދޫގ ުތާރީޚާުގުޅޭުފޮޓޯއ އް ު ުވިޝާހްުވަޖީހްު 8ު

ނޮވ ންބަރ4ުުުު
2021ު

2021ުޖުލައ6ުުި މުދިމުންނާއިުކަތީބުކަންު ލ.ުއަތޮޅުގު 
ކުރިުމީހުންގ ުމައުލޫމާތުުހިމ ނުޭު

ުސޮފްޓްުކޮީޕ

ދޮންދުބުރިގ ،ުލ.ުު
ުމަތިމަރަދޫު

ުޠާހާުއަބޫބަކުރުު 9ު

ނޮވ ންބަރ18ުުުު
2021ު

އޯގަސްޓ17ުުުު
2021ު

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުނަނުްު
އިނގިރޭސިބަހުންުކިޔާުގޮތާުބ ހުޭު

ގޮތުންުއ ކިއ ކިުކަންކަންުހިނގާުގޮތުްު
ވަނަުފޮތުގައ11ުުުިުލިޔާުފޮތުގ ުު
ސަފުހާގ 3ުުުހިމ ނިފައިވުާު

ުމައުލޫމާތުގ ުސޮފްޓުުކޮީޕު

މުރަކަ،ޏ.ުު
ުފުވައްމުލަކުު

ުއަޙުމަދުުމާޖިދުު 10ު

ނޮވ ންބަރ4ުުުު
2021ު

އޯގަސްޓ24ުުުު
2021ު

ރައީސްުއޮފީހުންުގ ނ ވުނުުު
ފަތްކޮޅުތަކުގ ުތ ރޭގައިުހިމ ނޭ،ުހ.ުު

ފަތުގ ުކޮީޕު ުލޮނުގަމުގޭގު 

ުހ.ުލޮނުގަމުގ ު ުއަޙުމަދުުމުޖުތަބާ 11ު

އޮކްޓޫބަރ28ުުުު
2021ު

އޯގަސްޓ31ުުުު
2021ު

ދިވ ހިންގ ުމަސައްކަތްތ ރިކަމާުގުޅުޭު
ުފޮޓޯު

ުހ.ުލައިޓްޒޯންު ުވަފިއްޔާުޢަލީު 12ު
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 ު

ނޮވ ންބަރ14ުުުު
2021ު

އޯގަސްޓ31ުުުު
2021ު

ކުނިުމ ނޭޖްކުރުމާއިުތިލަފުށުިު
ފޮޓޯއާއި،25ުުއުފ ދުނުުގޮތާުގުޅޭު

ުލިޔުމުގ ުކޮީޕ29ުު

މއ.ުސްނޯވައިޓުްު
5ުުު

އަޙުމަދުުއަފްރާޙުްު
ުއިސްމާޢީލް

13ު

އޮކްޓޫބަރ25ުުުު
2021ު

ސ ްޕޓ ންބަރ02ުުުު
2021ު

ވަނަުއަހަރުގު 1911ުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުު
ސްކޭނުްުބޯހިމ ނިުހިސާބުތައްުފޮތުގު 

ުކޮޕީއ އް

ހުޅަނގުއައްސޭރިު
ުއައްޑޫސިޓީުު،

ުމުޙައްމަދުުނާޖިހު 14ު

އޮކްޓޫބަރ05ުުުު
2021ު

އޮކްޓޫބަރ04ުުުު
2021ު

ުއުތީމުުގަނޑުވަރުގ ުފޮޓޯު -ު ުމުޙައްމަދުުޝަނޫންު 15ު

ނޮވ ންބަރ24ުުުު
2021ު

އޮކްޓޫބަރ04ުުުު
2021ު

"7ު"އ ކިއ ކިުކަންކަންުހިނގާުގޮތްު
1962ުހިމ ނިފައިވާ،ުވަނަުފޮތުގައުިު

ވަނަުއަހަރުުތިނަދޫންުމީހުންުބޭލުިު
ހާދިސާއާުގުޅުންުހުރިުމައުލޫމާތުގ ުު

ުސަފްހުާ(57ުކޮީޕު)

ހ.ުކ ލީތިޔާ،ުު
ުމާލ 

އިންތިގާލުީު
އިންސާފުގ ުު

އޮމްބަޑްސްާޕރސަު
ުންުއޮފީސްު

16ު

ނޮވ ންބަރ24ުުުު
2021ު

ނޮވ ންބަރ10ުުުު
2021ު

ނ ޝަނަލްުްޕލޭނިންގުކައުންސިލުްު
އ ކުލަވައިލިުޤަރާރުގ ުކޮީޕުއަދުިު
ުއުވާލިުޤަރާރާުގުޅޭުމައުލޫމާތުު

ލަކްސްވިލާ،ުު
ުހދ.ުކުޅުދުއްފުށިު

ުމަލީޝާުޙަސަންު 17ު

ނޮވ ންބަރ22ުުުު
2021ު

ނޮވ ންބަރ10ުުުު
2021ު

ނަސީމާުއަޙުމަދުު
ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންފައިވާުހަރަކާތްތައްު

ުފޮޓޯގ ުކޮީޕ85ުުފ ންނަު

ުހ.ުރޭޑިއަމްގ ު ުއިބްރާހީމްުޒުލްފާު 18ު

ނޮވ ންބަރ10ުުުު
2021ު

ނޮވ ންބަރ10ުުުު
2021ު

2ުުމުޙައްމަދުުއިބްރާހީމްުލުޠުފީގު 
ުފޮޓޯގ ުކޮީޕު

ުގ.ުކޮއްކިރިު ފާރޫޤުުުهللاުޢަބްދު
ުޙަސަން

19ު

ޑިސ ންބަރ7ުުުު
2021ު

ނޮވ ންބަރ17ުުުު
2021ު

24ުުނ.ުކުޑަފަރީއާުގުޅޭު
ކޮޕުީު ުޑޮކިއުމަންޓުގު 

ފަޒާ،ުނ.ުު
ުކުޑަފަރިު

ުއަޙްމަދުުމަޙްފޫޟްު 20ު

ނޮވ ންބަރ29ުުުު
2021ު

ނޮވ ންބަރ25ުުުު
2021ު

ގ.ުބ ރުގ ުއޭުކިޔާުގޯތީގ ުފަތުގ ުު
ުކޮޕީއ އްު)ދ ުސަފުހުާ(

ުގ.ުބ ރުގ ު ުރާމިޒްهللاުޢަބްދު 21ު

ޑިސ ންބަރ1ުުުު
2021ު

ނޮވ ންބަރ30ުުުު
2021ު

މުޙައްމަދުުއިބްރާހީމްުލުޠުފީއާުފާރޫޤާު
ކޮީޕު ުއ ކުގައިުނަގާފައިވާުފޮޓޯގު 

މއ.ު
ުފްލައިންގވީލްު

ުމުޙައްމަދުުނާޒިމް 22ު

ޑިސ ންބަރ2ުުުު
2021ު

ޑިސ ންބަރ2ުުުު
2021ު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުއޮފީހުނުްު
87ުުގ ނ ވިފައިވާުފަތްކޮޅުތަކުގ ުު

ުފަތްކޮޅުގ ުކޮީޕ

ުހ.ުކ ލީތިޔާު މޯލްޑިވްސުްު
ހ ރިޓޭޖްުސާރވުޭު

(MAHS)ު

23ު

ޑިސ ންބަރ16ުުުު
2021ު

ޑިސ ންބަރ16ުުުު
2021ު

ގ ުކޮލަމްބޯުސާފްުގޭމްސްގު 1991ުު
ފައިނަލަށްުދިޔަުރާއްޖޭގ ުޤައުމުީު
ޓީމުގ ުފޮޓޯތަކާއިުޓީމަށްުމަރުޙަބުާު

ކިޔަންުސަރުކާރުންުބޭއްވުިު
1992ުުރަސްމިއްޔާތުގ ުފޮޓޯތަކާއި،ު

ގޭމްސްއާއިުވަނަުއަހަރުގ ުސާފުްު
ވަނަުއަހަރުގ ުސާފްގޭމްސްގު 1997ުު

ކޮީޕު) ުފޮޓުޯ(43ުުފޮޓޯތަކުގު 

ުމ.ުހުސްނޫު ުމޫސާުލަޠީފްު 24ު
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 ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުމުވައްޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރީު 6.6
Job ID Post Job Salary Occupant 

Salary 
Service Service 

Amoun
t 

Occupie
d State 
Date 

State # 

 
248125-J 

 

8,835.00ު ޑިރ ކްޓުަރ 10,435ު އޮފިޝަލްސްުއ ންޑްުު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު 20-04-
21ު

ހިނަގމުންު
ުދާު

1 

 
248124-J 

8,835.00ު ޑިރ ކްޓުަރ ު9,835.00ުު އޮފިޝަލްސްުއ ންޑްުު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު 07-02-
17ު

ހިނަގމުންު
ުދާު

2 

 
288231-Jު

ޑ ޕިއުޓީު
 ޑިރ ކްޓުަރ

7,875.00ު 9,475.00ު އޮފިޝަލްސްުއ ންޑްުު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު 26-02-
17ު

ހިނަގމުންު
 ދާު

3 

267673-Jު އ ސިސްޓ ންޓްު
 ޑިރ ކްޓުަރ

7,035.00ު 7,035ު އޮފިޝަލްސްުއ ންޑްުު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު 31-01-
16 

ހިނަގމުންު
 ދާު

4 

 
J-248068 

އ ސިސްޓ ންޓްު
 ޑިރ ކްޓުަރ

7,035.00ު 7,035ު އޮފިޝަލްސްުއ ންޑްުު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު 29-07-
15 

ހިނަގމުންު
 ދާު

5 

265953-Jު ހިއުމަންު
ރިސޯސްު
 އޮފިސަުރ

-06-08 1,500 ޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 6,295.00 6,295.00
15 

ހިނަގމުންު
 ދާު

6 

 
J-248441 

ކޮމްޕިއުޓަރުު
 ޕްރޮްގރާމަުރ

5,610.00ު 5,610ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 2,000ު 20-04-
16 

ހިނަގމުންު
 ދާު

7 

 
J-228995 

އ ސިސްޓ ންޓްު
 އާކިިވސްޓް

1,500.0 ޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 5,020.00 5,020.00
0 

31-01-
12 

ހިނަގމުންު
 ދާު

8 

 
J-228996 

އ ސިސްޓ ންޓްު
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިު

 ްވުއޮފިސަުރ

-01-31 1,500 ޖ ނ ރަލްުސަރިވސްު 5,000.00 4,000.00
12 

ހިނަގމުންު
 ދާު

9 

 
J-248069 

3,100ު މަސައްކަތުު 3,100ު ުސަޕޯޓްުސަރިވސްު 1,000ު 12-04-
16 

ހިނަގމުންު
 ދާު

10 

J-269554 ުްއ ސިސްޓ ންޓ
 ޑިރ ކްޓުަރ

7,300ު _ު އ ންޑްުު އޮފިޝަލްސްު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު _ު ުހުސްު 12 

J-267666 ުްއ ސިސްޓ ންޓ
 ޑިރ ކްޓުަރ

7,300ު _ު އ ންޑްުު އޮފިޝަލްސްު
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްު

2,000ު _ު ުހުސްު 13 

J-269555 ުުސީނިއަރ
އާކައިްވސްުު
 އޮފިސަުރ

7,300ު _ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 2,000ު _ު ުހުސްު 14 

J-269556 ުުސީނިއަރ
އާކައިްވސްުު
 އޮފިސަުރ

7,300ު _ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 2,000ު _ު ުހުސްު 15 

J-248135 ުުްއާކައިްވސ
 އޮފިސަުރ

5,610.00ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު _ 2,000ު _ު ުހުސްު 16 

J-228997 ުިއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓ
 ްވުއޮފިސަުރ

5,020.00 _ު 1,500.0 ޖ ނ ރަލްުސަރިވސްު
0 

06-06-
21ު

ހިނަގމުންު
 ދާު

17 

 
J-342598 

އ ކައުންޓްސްު
 އޮފިސަުރ

 18 ހުސްު - 2,000 ޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 5,610.00 5,610.00

https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185447
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185447
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185446
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185446
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/227015
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/227015
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/196820
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185390
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185390
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/195628
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185762
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185762
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/170267
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/170267
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/170269
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/170269
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185391
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/185391
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/208338
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/196813
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/208339
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/208340
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/170270
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/338538
https://viuga.csc.gov.mv/Job/Profile/338538
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ު

 އަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުނ ގިފައިވާުކޮންޓްރ ކްޓްުމުވައްޒަފުންު
ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-

 އޮފިސަުރ
10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   -04-13

91  
ހިނަގމުންު

 ދާު
1 

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   -07-27
51  

ހިނަގމުންު
 ދާު

 2 

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   15-
09/2021 

 3  ހުސްު

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   05-
12.2021 

 4  ހުސްު

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   15-11-
2021 

 5  ހުސްު

ު

ޕްރޮޖ ކްޓުްު  
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރވިސްު 10,000   -04-13
91  

ހިނގަމުންު
 ދާ

1 

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުސަރިވސްުޓ ކްނިކަލްު 10,000   -07-27
51  

ހިނަގމުންު
 ދާު

 2 

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   15-
09/2021 

 3  ހުސްު

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   05-
12.2021 

 4  ހުސްު

ޕްރޮޖ ކްޓްު ު-
 އޮފިސަުރ

10,000ު ުޓ ކްނިކަލްުސަރިވސްު 10,000   15-11-
2021 

 5  ހުސްު

ު

 ވަޒީފާުދ އްވިުމުވައްޒަފުންު
ުމަޤާމްު ުދ އްވިުތާރީޙްުުވަޒީފާު ުނަންބަރުުުޗިޓްު ުޔުނިޓްުުސ ކްޝަންު ުމުވައްޒަފުު

ުޑިރ ކްޓުަރ 2021ުއޭްޕރިލ20ުުް (1)CSC/2021/00652 ްުއާތިކާ މ ނޭޖުމަންޓްުުރ ކޯޑ
ުއިބްރާހިމް

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު
ުއޮފިސަރ

2021ުޖޫނ06ުުް (1)CSC/2021/00969 ްުސަދުމާ އ ންޑްުފިނޭންސްުުއ ޑްމިނ
ުމުޙައްމަދު

ްޕރޮޖ ކްޓުްު
ުއޮފިސަރ

2021ުމާރިޗ25ުުް (AGR)433-
AF/INDIV/2021/02 

ުއަޙްމަދު އ ންޑްުފިނޭންސްުުއ ޑްމިން
ުނަޢުޝާދުު

ު

 ވަކިުކުރ އްވިުމުވައްޒަފުންުުވަޒީފާއިންު

ުކުރިސަބަބުުުވަކިު ވަކިކުރ އްވުިުުވަޒީފާއިންު
ުތާރީޙްު

ުޗިޓްުނަންބަރުު ުސ ކްޝަންުޔުނިޓްު ުމުވައްޒަފުު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު 2021ުސ ްޕޓ ންބަރ15ުުުު 433-AFI/VK/2021/01 ްުޝުހުދާުުހަލިމަތު މ ނޭޖުމަންޓްުުރ ކޯޑ

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު 2021ުޑިސ ންބަރ05ުުު 433-AFI/(2)/2021/01 ުްއ ޑްމިންުއައިޓީުއ ންޑ
ުއ ޗް.އާރު

ުހަލިމަތުުޝަހުރުު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު 2021ުނޮވ ންބަރ15ުުު 433-AFI/INDIV/2021/08 ުްއ ޑްމިންުއައިޓީުއ ންޑ
ުއ ޗް.އާރު

ފާތިމަތުުޒީނިޔުާު
ުޒާހިރުު
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 ރާއްޖޭގ ުއ ކިުއަތޮޅުތަކަށްުކުރިުދަތުރުތައުްު 6.7
ލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަލަހަށްޓާު:ުުމަޤުސަދުު ފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީންުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުއަރުޝީފުގ ުުދައުލަތުގު 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގ ުު ވަނަުމާއްދާގ ުލ.6ުުޤާނޫނުގ ު ގައިވާުގޮތުގ މަތީންުހައްދުންމަތީުއަތޮޅުުކައުންސިލާއިުއ ުއަތޮޅުގު 

 މުވައްޒަފުންނަށް،ުއަރުޝީފުކުރުމުގ ުއަސާސީުހުނަރުުދަސްކޮށްދޭުވޯކްޝްޮޕުހިންގުމަށ ވ ު.

 ދަތުރުންުހާޞިލުކުރ ވުނުުކަންކަންު

6ުުުދައުލަތުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކާއިުރިކޯޑުުފަދަުތަކ ތިުބަލަހަށްޓާުފަރާތްތަކަށްުބޭނުންވާުތަމްރީންުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނުގ  •
 ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަންކަންުހާޞިލްކުރ ވުނ ވ ު.

ރުދީުގިނަދުވަހަށްުރައްކާކުރ ވޭނޭުފަދަުނިޒާމ އްުގާއިމުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއަސާސީުމައުލޫމާތުުުއަރުޝީފީުލިޔުންުތަރުތީބުކޮށްުނަންބަ •
 ކަމާގުޅޭުމުއައްސަސާތަކުގ ުބޭފުޅުންނަށްުފޯރުކޮށްދ ވުނ ވ ު.

 ދަތުރުގ ުބައިވ ރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަން #
ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙުމަދ1ުުު
ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޑިރ ކްޓުަރުޢާތިކާުއިބްރާހިމ2ުުް
ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއ ސިސްޓަންޓްުއަރކިވިސްޓްުުއާއިޝަތުުޒިދްނ3ުުާ
ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަދުމާުމުޙައްމަދ4ުު

 

 ރާއްޖ އިންުބޭރުގައިުބައިވ ރިވިުޖަލްސާ،ުސ މިނަރުއަދިުވަރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަންު 6.8
ޖަލްސާގ ުނަމާއިުބޭނުން:ުވ ބިނާުއޮންުއިންޓަރނޭޝަނަލްުކައުންސިލްުއޮންުއާރކައިވްސްގ ު"އ ކްސްޓްރާުއޯޑިނަރީުއ ންޑްުއޯޑިނަރުީު •

 ު"2021ކޮންފަރ ންސްު
ުންސިލްުއޮންުއާރކައިވްސްު)ބައިނަލްއަގުވާމީުއަރުޝީފުުޖަމުއިއްޔާ(ޖަލްސާުބޭއްވިުފަރާތް:ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުކައު •
19:30ުުއިނ16:00ުުުުްވަނަުދުވަހުގ 2021ުުުުއޮކްޓޯބަރ20ުުުުޖަލްސާުބޭއްވިުޤައުމާއިުތާރީޚް:ުުއޮންލައިންުްޕލ ޓްފޯމްު"ޒޫމް"ގައިުު •

ުއަށް.
ުުުުމަޤުސަދުު: ރައީސާއިުނާއިބުުރައީސް ވަނަުއަހަރަށްުލަފާކުރ2022ުުުާުއިންތިޚާބުުކުރުމާއި،ުުބައިނަލްުއަގުވާމީުއަރުޝީފުުޖަމުއިއްޔާގު 

ުއ ޖަމުއިއްޔާގ ުއަހަރީުބަޖ ޓްުފާސްކުރުމ ވ ު.
 

ުދަތުރުންުހާޞިލުކުރ ވުނުުކަންކަންު
ތ ރޭގައިުރާއްޖ އާއިުއ އްވ ސްުކަހަލަުގުޅުމ އްުހުރިކަމ އްުވާނަމަ،ުއ ކަމ އްުސާފުކޮށްުލިޔުއްވަ ނުްުޖަލްސާއިންުފާސްކުރިުކަންތައްތަކުގު 

ވަނަުއަހަރަށ2022ުުުްުނ އ ވ .(:ުމިޖަލްސާގައިުބައިނަލްުއަގުވާމީުއަރުޝީފުުޖަމުއިއްޔާގ ުރައީސާއިުނާއިބުުރައީސްުއިންތިޚާބުުކުރުމާއި،ުުވާ
 ލަފާކުރާުއ ޖަމުއިއްޔާގ ުއަހަރީުބަޖ ޓްުފާސްކުރުންުއޮތ ވ ު.

 

  ދަތުރުގ ުބައިވ ރިންުުު
ުއިދާރާުުމަޤާމްުނަންު#

ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުރ ކްޓުަރޑިުު،މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލްުޢިމާދ1ުުު
ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުهللاމުޙައްމަދުުޒީހާންުޢަބްދ2ުު
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 ބައްދަލުވުންތައުްުުު 6.9
 އ ޑްވައިޒަރީުޯބޑުު 6.9.1

ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގ ުމަތިން،ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ 12ުުުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫން(ުގ 16/2011ުުުުޤާނޫންުނަންބަރުުު
ުުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއ ޑްވައިޒަރީުބޯޑުުު ގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ2020ުުުާުއޮގަސްޓ26ުުުްުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލަށްުލަފާދިނުމަށްުއުފައްދާފައިވާ

އ ކުލަވާލައްވާފައިވ  ުުއަލުންު އަދި 07ުުުުއ ވ .ު މަސައްކަތ2020ުުުްުސ ްޕޓ މްބަރ ބޯޑުގ ު އ ޑްވައިޒަރީު އައުު އަރުޝީފުގ ު ޤައުމީު ގައިު
ުއ ޑްވައިޒަރީުބޯޑުުބައްދަލުވުންުބޭއްވިފައިުވ އ ވ ު.1ުމިއަހަރުުތ ރޭގައިުު ފަށައިގަނ ވުނ ވ .

ު

ު(2021އޭޕްރީލ22ުުްޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުއ ޑްވައިޒަރީުޯބޑުުަބއްދަލުވުންުު)ު 6.9.2
)ހ(ުގައިުބަޔާންވ ގ ންވ30ުުުާު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޤާނޫނު(ުގ 2011/16ުުުުޤާނޫނުުނަންބަރުުު:ުުމަޤުޞަދުު ވަނަުމާއްދާގު 

ގޮތުގ ުމަތިންުއަމިއްލަުމީސްމީހުންގ ުއަތުންުޤައުމީުއަރުޝީފަށްުހޯދޭުތަކ އްޗާުމ ދުުއަމަލުކުރާނޭުގޮތްުބަޔާންކޮށްުއ ުމާއްދާގ ު)ށ(ުު
ުގ ުމަތިންުއ ކުލަވާލާފައިވާުޤަވާޢިދާުމ ދުުމ ންބަރުންގ ުޚިޔާލުުހުށަހ ޅުންު.ގައިވާުގޮތުު

 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަން #
ުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙުމަދ1ުުު
ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަންުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއިސްލާމިކްުޔުނިވަރސިޓުީުުއަލްފާޟިލާުފާޠިމަތުުނަޝާތ2ުުުު
ުސީނިއަރުލ ކްޗަރަުރުުުއ ވިޑްުކޮލ ޖްުުުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުޢާޞިމ3ުް
ުުުލައިބްރޭރިއަންުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީުުުުއަލްފާޟިލާުފާޠިމަތުުނަޝްފ4ުާ
ުޑިރ ކްޓަރުުުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުުުުއަލްއުސްތާޛުުމުޙައްމަދުުސަޢީދ5ުު
ުޑިރ ކްޓަރުއާކައިވްސުްުުަޕބްލިކްުސަރވިސްުމީޑިއުާުުރަމީޒުުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ6ުު
ުޑިރ ކްޓުަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއަލްފާޟިލާުޢާތިކާުއިބްރާހީމ7ުުް
ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒީހާނ8ުުް
 

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފާއިުޖ ންޑަރުމިނިސްޓްރީުއަދިުމަޖިލީސްުއަރުޝީފުންުމަޖިލިސްުއިދާރާގައިުޭބއްވ ވިު 6.9.3
ު(2021ސ ޕްޓ މްަބރ09ުުުަބއްދަލުވުންު)

 މިނިސްޓްރީގ ުރ ކޯރޑުތައްުއަރކައިވްުކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށުް.ޖ ންޑަރު:ުުމަޤުޞަދުު

 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު

 މިުބައްދަލުވުމުގައިުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުފަރާތުންުބައިވ ރިވީުތިރީގައިމިވާުފަރާތްތަކ ވ ު.

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަން #
އަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢާމިރ1ުުުު

ުއަޙުމަދު
ުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުު

ުުުޑިރ ކްޓަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުއަލްފާޟިލާުޢާތިކާުއިބްރާހިމ2ުުް
އަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒީހާނ3ުުްު

ުުުهللاއަބްދު
ުުުޑިރ ކްޓަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުު

ު
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ޑިސ ންަބރ20ުުުއަރުޝީފާއިުފ ނަކަުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓ ޑްއާއ ކުުޭބއްވ ވިުަބއްދަލުވުންު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީު 6.9.4
2021)ު

ޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުސަރވަރއަށްުދިމާވާުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްު.:ުުމަޤުޞަދުު  ދިވ ހިރާއްޖޭގު 

 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަން #
ުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙުމަދ1ުުު
ުުުޑިރ ކްޓަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޢާތިކާުއިބްރާހިމ2ުުް
ުއ ސިސްޓަންޓްުއަރކިވިސްޓްުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޢާއިޝަތުުޒިދްނ3ުުާ
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުހައްވާުސަމްޙާުޝުއައިބ4ުް
ުޑިރ ކްޓަރ،ުއައި.ސީ.ޓީުުފ ނަކަުކޯަޕރޭޝަންުލިމިޓ ޑްުުމުޙައްމަދުުސާމީނ5ުް
ުޑ ޕިއުޓީުމ ނޭޖަރ،ުއައި.ސީ.ޓީުފ ނަކަުކޯަޕރޭޝަންުލިމިޓ ޑްުުހުސައިންުޝަހުބާނ6ުުް
ުއ ސިސްޓަންޓްުމ ނޭޖަރ،ުއައި.ސީ.ޓީުުފ ނަކަުކޯަޕރޭޝަންުލިމިޓ ޑްުުއަޙުމަދުުޝާމިހ7ުުު
 

ޑިސ ންަބރ21ުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފާއިުއ ންވަޔަރަމަންޓްުމިނިސްޓްރީއާއ ކުުޭބއްވ ވިުަބއްދަލުވުންު) 6.9.5
2021)ު

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންުްޕރޮޖ ކްޓްުހިންގުމަށްުރޭވިފައިވާތީުއ ކަމާުގުޅިގ ންުމަޝް:ުުމަޤުޞަދުު  ވަރާުކުރުމަށްު.އ ންވަޔަރަމަންޓްުމިނިސްޓްރީގު 

 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަން #
ުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙުމަދ1ުުު
ުުުޑިރ ކްޓަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޢާތިކާުއިބްރާހިމ2ުުް
ުއ ސިސްޓަންޓްުއަރކިވިސްޓްުުއަރުޝީފުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުުޢާއިޝަތުުޒިދްނ3ުުާ
ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުސަދުމާުމުޙައްމަދ4ުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުހައްވާުސަމްޙާުޝުއައިބ5ުް
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުއ ންވަޔަރަމަންޓްުމިނިސްޓްރީުުމަރިޔަމްުނިހާޔަތ6ުުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުއ ންވަޔަރަމަންޓްުމިނިސްޓްރީުުހުޝާމްުހަސަނ7ުުް
ު

ު(2021ޑިސ ންަބރ23ުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފާއިުއ ސް.ޓީ.އޯުއާއ ކުުޭބއްވ ވިުަބއްދަލުވުންު) 6.9.6
ޤާނޫނުުގ ުުުުު:މަޤުޞަދުު ވަނ24ުުުަުވަނަުމާއްދާއާއި،23ުުުުއ ސް.ޓީ.އޯުގ ުލިޔ ކިޔުންތަކުގ ުތ ރޭގައިުހުރިުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގު 

ސްވ ފައިވުާުމާއްދާުގައިުބަޔާންުކޮށްފައިވާުރަސްމީުލިޔ ކިޔުންތަކާއި،ުފޮޓޯތަކާއި،ުޗާޓުތަކާއި،ުރިކޯޑުތަކާއި،ުމަޢުލޫމާތުތައްުފިޔަވައިުގިނަދުވަ
 ޑުތައްުމ ނޭޖްކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށް.ުުރ ކޯ

 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު

ުމަޤާމުުއޮފީސްުނަން #
ުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުމުޙައްމަދުުޢާމިރުުއަޙުމަދ1ުުު
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ުުުޑިރ ކްޓަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޢާތިކާުއިބްރާހިމ2ުުް
ުއ ސިސްޓަންޓްުއަރކިވިސްޓްުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުޢާއިޝަތުުޒިދްނ3ުުާ
ުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުސަދުމާުމުޙައްމަދ4ުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުުުހައްވާުސަމްޙާުޝުއައިބ5ުް
6ު

 އ ސް.ޓީ.އޯުމުޙައްމަދުުއިހުސާންުވަހީދުު
ްޕރޮަޕރޓުީު އ ންޑްު ރިސަރޗްު ބިޒްނަސްު މ ނޭޖަރ،ު ޖ ނ ރަލްު

ުމ ނޭޖްމ ންޓް
7ު

ުއ ސް.ޓީ.އޯުއައިޝަތުުޝަފީނާޒްު
ްޕރޮަޕރޓުީު އ ންޑްު ރިސަރޗްު ބިޒްނަސްު މ ނޭޖަރ،ު އ ޑްމިންު

ުމ ނޭޖްމ ންޓް
ު

ުށްުސްކޯލަރޝިޕް،ުފ ލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަު 6.10
 އިންޑަކްޝަންުމ ންޓަރުޓްރ އިނިންގުު

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުގަޑިއިރ2ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ުގަޑިއިރުު 2ުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރ ޢަލީުއާސިފްު

 އިންޑަކްޝަންުޓްރ އިނިނުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުދުވަސ5ުުުްުޑިރ ކްޓުަރުޢާތިކާުއިބްރާހިމްު
ުދުވަސ5ުުުްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަދުމާުމުޙައްމަދު
ުދުވަސ5ުުުްުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުޢަޙްމަދުުނަޢުޝާދުު

ު

 ޓީ.އ ން.އޭުސ ޝަންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ2ުުުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމުޙައްމަދުުއާމިރު

ުގަޑިއިރ2ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރ هللاމުޙައްމަދުުޒީހާންުޢަބުދު
ުގަޑިއިރ2ުުުުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރ އިބްރާހިމްުޢާއިޝަތުު

 

 އީުޕާރފޯމ ންސްުމޮޑިޔުލްުއޮންލައިންުޓްރ އިންންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރުު 2ުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުއިބްރާހިމްު

 

 ޓްރ އިނިންުސިވިލްުސަރވިސްމަޤާމްތަކަށްުމިހުންުހޮވުމާއިުއައްޔަންކުރުމުގ ުމިންގަނޑުތަކޢިުއުސޫލުތައުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންު
ުގަޑިއިރުު 2ުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުއިބްރާހިމްު

 

ު
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 ު،ޕާފޯމ ންސްުއ ޕްރައިސަލްުއ ންޑްުއީ.ުޕާފޯމ ންސްުމ ނޭޖުމަންޓްުޓްރ އިނިންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ06ުުުުޑިރ ކްޓަރުުުއިމާދުުމުޙައްމަދުުު

ުގަޑިއިރ06ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރ هللاމުޙައްމަދުުޒީހާންުޢަބުދު
ުގަޑިއިރ06ުުުުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރ ޢާއިޝަތުުއިބްރާހިމްު

 
 ވ ބިނަރުުުު”creatingުaުdigitalުfootprintުtoުestablishުaުpositiveުworkުandުculture“ކު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ02ުުުުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުއިބްރާހިމްު

 ރިކްރޫޓްމ ންޓްުޕޮލިސީުޓްރ އިނިންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ02ުުުުުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުއިބްރާހިމްު

 

 ުު،މާލިއްޔަތުުޤާވާއިދުުޓްރ އިނިންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ02ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުޒީނިޔާުޒަހިރުު

 

ު"ޖިންސީުފުރައްސާރަުކުރުމާއިުގޯނާކުރުންުހުއްޓުވުމުގ ުޤާނޫނު"ުއަށްުއަހުލުވ ރިުކުރުމުގ ުސ ޝަނުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ01ުުުުޑިރ ކްޓަރުުުޢާތިކާުއިބްރާހިމްު
ުގަޑިއިރ01ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދުުު
ުގަޑިއިރ01ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުމުޙައްމަދުުޒީހާނުްު

ުގަޑިއިރ01ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލީުއާސިފުްު
ުގަޑިއިރ01ުުުުޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރުުުއައިޝަތުުސޯނިޔާު
ުގަޑިއިރ01ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއާރކިވިސްޓްުުޢާއިޝަތުުޒިދުނާު

 ގަޑިއިރ01ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުޙައްވާުސަމްހާުޝުޢައިބުު
ުގަޑިއިރ01ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝަހުރުު
ުގަޑިއިރ01ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝުހުދާު
ުގަޑިއިރ01ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުޒީނިޔާު
ުއޮފިސަރުުުުމަރީނާުއަޙްމަދުުު ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުގަޑިއިރ01ުުުުއ ސިސްޓ ންޓް
ުގަޑިއިރ01ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަދުމާުމުޙައްމަދު
ުގަޑިއިރ01ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުއަޙުމަދުުނައުޝާދުު

 

ުފިވ ސްުއަކުރުުދަސްކޮށްދިނުމުގ ުކޯސްުހުރިހާުމުވައްޒަފުންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ08ުުުުޑިރ ކްޓަރުުުޢާތިކާުއިބްރާހިމްު
ުގަޑިއިރ08ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދުުު
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ުގަޑިއިރ08ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުމުޙައްމަދުުޒީހާނުްު
ުގަޑިއިރ08ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލީުއާސިފުްު

ުގަޑިއިރ08ުުުުޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރުުުއައިޝަތުުސޯނިޔާު
ުގަޑިއިރ08ުުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއާރކިވިސްޓްުުޢާއިޝަތުުޒިދުނާު

ުގަޑިއިރ08ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުޙައްވާުސަމްހާުޝުޢައިބުު
ުގަޑިއިރ08ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝަހުރުު
ުގަޑިއިރ08ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝުހުދާު
ުގަޑިއިރ08ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުޒީނިޔާު
ުއޮފިސަރުުުުމަރީނާުއަޙްމަދުުު ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުގަޑިއިރ08ުުުުއ ސިސްޓ ންޓް
ުގަޑިއިރ08ުުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަދުމާުމުޙައްމަދު
ުގަޑިއިރ08ުުުުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުއަޙުމަދުުނައުޝާދުު

 

ުމައިކްރޯސޮފްޓްުއޮފީސް،ުވިންޑޯސްުޓްރ އިނިންުހުރިހާުމުވައްޒަފުންު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުދުވަސ07ުުްުޑިރ ކްޓަރުުުޢާތިކާުއިބްރާހިމްު

ުދުވަސ07ުުްުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރުުުމުޙައްމަދުުޒީހާނުްު
ުދުވަސ07ުުްުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލީުއާސިފުްު

ުދުވަސ07ުުްުޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރުުުއައިޝަތުުސޯނިޔާު
ުދުވަސ07ުުްުއ ސިސްޓ ންޓްުއާރކިވިސްޓްުުޢާއިޝަތުުޒިދުނާު

ުދުވަސ07ުުްުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުސަމްހާުޝުޢައިބުުޙައްވާު
ުދުވަސ07ުުްުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝަހުރުު
ުދުވަސ07ުުްުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުހަލީމަތުުޝުހުދާު
ުދުވަސ07ުުްުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުފާތިމަތުުޒީނިޔާު
ުއޮފިސަރުުުުމަރީނާުއަޙްމަދުުު ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުދުވަސ07ުުްުއ ސިސްޓ ންޓް
ުދުވަސ07ުުްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަދުމާުމުޙައްމަދު
ުދުވަސ07ުުްުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުއަޙުމަދުުނައުޝާދުު

ުދުވަސ07ުުްުކޮމްޕިއުޓަރުްޕރޮގްރާމަުރުނާހީުهللاުއަބްދު
 

 އީ.ހޮސްޕިޓަލްުއ ނޑްުއީުނޭމްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ދުވަސ1ުުްުއ ޗްުއާރުުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުއިބްރާހިމްު  

ު

ުޓްރ އިނިންގުޕޮލިސީުއިމްޕްލިމ ންޓޭޝަންުސ ޝަންު

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުގަޑިއިރ2ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު
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ުއ ޗީވިންގުއ ކްސ ލ ންސްުޓުގ ދަުރ

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުގަޑިއިރ2ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު

ުލ ސަންުފޮރުޓްވ ންޓީުފަސްޓްުސ ންޗަރ21ުުުީ

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުގަޑިއިރ3ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު

ުއިނޮވޭޓިވްުއ ޕްރޯޗްުޓުުޕްރޮޖ ކްޓްސްުއިންޓްރޮޑިއުސިންގުު

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުގަޑިއިރ1ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު

ުޑިޖިޓަލްުޑޮކިއުމ ންޓޭޝަންުއޮފްުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްު

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުދުވަސ2ުުްުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު

ުފައިނޭންސްުފޮރުނޮންުފައިނޭންޝަލްުލީޑަރސްު

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުދުވަސ04ުުްުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު

ުފޯސީއިންުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުޓްރ ންޑްސްުއ ންޑްުޗ ލ ންޖ ސްު.ޓޫލްސްުފޮރުު؛2ުހައުޓުުފިއުޗަރުސ ސަނުްު

ުމުއްދަތުުމަޤާމް ނަން
ުގަޑިއިރ1ުުުުޑިރ ކްޓުަރުއިމާދުުމުޙައްމަދު

ު

ުގަވަރމ ންޓްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުޓްރ އިނިންގުު-ުއީު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްު ނަންު
ުގަޑިއިރ01ުުުުއ ޑްމިންުއޮފިސަރުުުސަދުމާުމުޙައްމަދު

 

ުއާމްދަނީއާުހިނގިުޚަރަދުުލިބުނުުު 6.11
ުމްލަުޖުުތަފްސީލްު

ުހިނގިުޚަރަދުުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
2,601,555.00ު2,463,056.77ުުޚަރަދުުުހިނގާުުމުވައްޒަފުންނަށް

 361,166.00ު109,141.24ުންުޕ ންޝަ

500.00ު2,100.00ުުޚަރަދުުުކުރުމުގ ުދަތުރުފަތުރުު
74,814.00ު21,657.91ުުއަގުުުތަކ ތީގ ުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގ ުއޮފީސް
1,125,775.00ު1,995,879.56ުުޚަރަދުުުޚިދުމަތުގ ުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް
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0.00ު0.00ުުޚަރަދުުުކުރ ވޭުުކުރުމަށްުތަމްރީން
40,610.00ު219,396.06ުުޚަރަދުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުކުރުމާއިުމަރާމާތު

20,000.00ު24,174.67ުުސަބްސިޑީޒްުއަދިުުއިޝްތިރާކާއިު،އ ހީުސަރުކާރުންދޭ
77,566.00ު70,119.97ުުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

 0.00 0.00ުީޕ.އ ސް.އައި.ޕީު
4,905,526.18ު 4,301,986.00ުޖުމްލަު
ު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު 7
ުު ނަންބަރު ޤާނޫނުު މަރުކަޒަކީު ޤައުމީު ރައްކާތ ރިކުރާު ތަރިކަު ޤާނޫނު(ނ2019/12ުުުްުސަގާފީު ތަރިކައިގ ު ސަގާފީު )ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު

މަރުކަޒުގ ު ކުރިންުމިު އުފ ދުމުގ ު މަރުކަޒުު ރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީު ތަރިކަު މުއައްސަސާއ ކ ވ .ުސަގާފީު އުފ އްދ ވިު ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު
ސަގާފ2019/12ުުުީުއަދާކުރަމުންުދިޔައީުޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހ ރިޓޭޖުންނ ވ .ުނަމަވ ސް،ުޤާނޫނުުނަންބަރުުުުމަސްއޫލިއްޔަތު )ދިވ ހިރާއްޖޭގު 

ުު )ށ(ގައިުބަޔާންކުރާތީު"ޑިާޕޓްމަންޓްުއޮފްުހ ރިޓޭޖްުގ ުނަންު"ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރ14ުުުާުތަރިކައިުޤާނޫނޫ(ގ  ވަނަުމާއްދާގު 
ވަނަުދުވަހުންުފ ށިގ ންުބަދަލުވ ފައިވާުކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުއޮފީހުގ 12ުުުުސ ްޕޓ މްބަރ2019ުުުުުނަމަށްުުޤައުމީުމަރުކަޒު"ުގ ުު

ުު 22ުުުު)16/2019ުުނަންބަރު (ުދ ންނ ވުމުންުވަނީުއަންގަވާފައ ވ .ުމިގޮތަށްުހަމަޖ ހުމާުގުޅިގ ންުޤައުމީުމަރުކަޒުގ 2019ުުސ ްޕޓ މްބަރު
ުދަލުުގ ންނަވާފައ ވ .ުުމަސައްކަތްތަކަށްވ ސްުވަނީުބަު

ުންުޝަުވިު 7.1
ވަރުގައުިުދިވ ހީންގ ުސަގާފަތާއިުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދިރުވައި،ުއާލާކޮށްުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުފޯރުކޮށްދީ،ުޤައުމީުއަދިުސަރަޙައްދީުފ ން

ުފާހަގަކޮށްލ ވޭުއިދާރާއަކަށްުހ ދުނުް.

ުމިޝަންު 7.2
ުއަލީގައާއި،ުު ުއުފައްދައިގ ނުްުޒަމާނީުވަސީލަތްތަކުގ  ުމުވައްޒަފުން ުޤާބިލު ުފަންނީ ުއަދި ުބޭނުންކޮށްގ ންނާއި ުއުޞޫލުތައް ުހަމަތަކާއި ސައިންޓިފިކް

ދުމާއ ކު،ުދިވ ހީންނާއުިުހ ުދ މ ހ އްޓ ނިވިުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުއިދާރާއަކަށުްު،ުދިވ ހީންގ ުސަގާފަތާއިުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުދަމަހައްޓައި
 ގައާއިުސަރަޙައްދީުފ ންވަރުގައިުމަޤްބޫލު،ުބަލައިގަންނަ،ުއަދިުޝަޢުޤުވ ރިވާުއިދާރަކަށްުހ ދުން.ުުފަތުރުވ ރީންގ ުމ ދު

 

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގ ުމަސްޢޫލިއްޔަތުުުު 7.3
 ސަގާފީުތަރިކަުކަނޑައ ޅުމުގައިުފުރިހަމަވާންޖ ހޭުޝަރުޠުތައްުކަނޑައަޅައިުޢާންމުުކުރުންު. •
 ތަރިކަުގިންތިކޮށް،ުސަގާފީުތަރިކައިގ ުދަފްތަރ އްުއ ކުލަވާލައި،ުއަދާހަމަކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންު.ސަގާފުީު •
 ޤައުމީުތަރިކައިގ ުޙާލަތާއި،ުއ ފަދަުތަރިކަުރައްކާތ ރިކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމާުގުޅޭގޮތުންުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކަށްުއިރުޝާދުުދިނުންު. •
ދަށު • ޤާނޫނުގު  ސަގާފީުތަރިކައިގު  ންުހަދާުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގ ުމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުދ މ ހ އްޓ ނިވިުގޮތަކަށްުއާބާތުރުަުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

 ފިލުވައި،ުއ ފަދަުތަރިކަުބަލަހައްޓައި،ުރައްކާތ ރިކޮށްުޒަމާންތަކަށްުދަމަހައްޓާނ ުނިޒާމ އްުޤާއިމުުކުރުންު.
ސަގާފީުތަރިކައިގ ުޤާނޫނުުތަންފީޒުުކުރުމަށްޓަކައިުލޯކަު • ލްުކައުންސިލްތަކާއިުއ ނޫންވ ސްުކަމާބ ހޭުއިދާރާތަކަށްުސަގާފުީުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

އިދުޝާދުުދިނުންު.  ތަރިކަުބަލަހައްޓާނ ުގޮތުގު 
ކަތުްުދިވ ހިރާއްގ ުސަގާފީުތަރިކައިގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުހަދާުގަވާއިދާުއ އްގޮތްވާުގޮތުގ ުމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރުމުގ ުމަސައް •

 ޠުތައްުކަނޑައ ޅުން.ކުރާުފަރާތްތަކުގ ުޝަރު
ކުރ ވ މުންދޭ • ތަންފީޒުު އ އްބަސްވުންތައްު މުޢާހަދާތަކާއިު އ ކިއ ކިު ބައިނަލްއަޤްވާމީު ތަރިކައާބ ހޭު ބައިވ ރިވ ފައިވާު ތުޯުދިވ ހިރާއްޖ އިންު

 ބ ލުމުގައިުވަޒީރަށްުލަފާުދިނުންު.
ގައިވާުގޮތުގ ުމަތިންުސަގާފީުތަރިކަުބަލަހައްޓަމުންދޭތުޯުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކައިގ ުޤާނޫނާއިުއ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުހަދާުގަވާއިދުު •

 ބަލައި،ުމޮނިޓަރުކުރުންު.
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ސަގާފީުތަރިކައަށްުގ އްލުންދޭުފަރާތްތަކާއި،ުއިހުމާލުވާުފަރާތްތަކާމ ދުުފިޔަވަޅުުއ ޅުމާުގުޅޭގޮތުންުވުޒާރާއިންުކަނ • ޑައަޅުާުދިވ ހިރާއްޖޭގު 
 ގަވާއިދުތަކާއިުއުޞޫލުތައްުތަންފީޒުުކުރުންު.

 ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކައަށްުކޮށްފާނ ުއަސަރުުބ ލުމަށްޓަކައިުހަދަންޖ ހޭުއ ސ ސްމަންޓްުހ ދުމާގުޅޭުއުޞޫލުތައްުކަނޑައ ޅުންު.ދިވ ު •
ސަރަޙައްދުުބ ލުމާއި،ުއ ފަދަުދިރާސާތައްުކުރާުފަރާތްތަކަށްުހުއްދަުދިނުމާއި • ސަގާފީުތަރިކަުހޯދުމަށްުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ،ުއ ުދިވ ހިރާއްޖޭގު 

 ކަތްުކުރަމުންދާުގޮތްުބ ލުންު.މަސައް
މަތިންުހޯދައިުބަލައިުދިރާސާކުރުމާއި،ުއ ފަދުަު • ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަރަޙައްދުގ ުތ ރޭގައިުހުރިުސަގާފީުތަރިކަ،ުސައިންސްގ ުހަމަތަކުގު 

 ތ ރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުންު.ދިރާސާތައްުކުރުމަށްުހިތްވަރުދީ،ުއ ހީ
ތ ރ އިންުޒަމާނީުވަސަގާފީުތަރިކައާުގުޅޭގޮތުންުއ އްކުރ ވޭުމަޢުލޫ •  ލަތްތައްުމ ދުވ ރިކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންު.ސީމާތު،ުރައްކާތ ރިުނިޒާމ އްގު 
 ކަނޑައ ޅިފައިވާުއުސޫލ އްގ ުދަށުންުމަރުކަޒުންުފޯރުކޮށްދޭުޚިދުމަތްތަކަށްުއަގުުނ ގުންު. •
މަސައްކަތްތައްުހިންގުމަށްޓަކައިުއ ކިއ ކިުކޮމިޓީތައްުހ ދުންު. •  މަރުކަޒުގު 
ތަ • އޭދަކާދައާުގުޅޭގޮތުންުހޯދުންތައްުހޯދައި،ުދިރާސާތައްކޮށް،ުއ ުމަޢުލޫމާތުުޢާންމުުުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ރިކައާުގުޅޭގޮތުންނާއި،ުދިވ ހިންގު 

 ކުރުންު.
 ހ ރިޓޭޖްުޓްރަސްޓްުފަންޑުުހިންގުންު. •
މަޝްވަރާއާއިުޚިޔާލުުހޯދައި،ުހޭލުންތ ރިުކުު •  ރުމުގ ުޙަރަކާތްތައްުހިންގުންުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރުމާުގުޅޭުކަންކަމުގައިުޢާންމުންގު 
ބިނާތަކާއުިު،ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކަގ ުޤާނޫނުގ ުދަށުންުހަދާުގަވާއިދާުއ އްގޮތްވާުގޮތުގ މަތިންުސަގާފީުތަރިކަުހިމ ނޭުތަންތަނާއި •

 ސަރަޙައްދުުތައްުޢާންމުންނަށްުހުޅުވާލުމާުގުޅޭުކަންކަންުހަމަޖ އްސުންު.
 ތަރިކައަށްުގ އްލުންދޭުފަރާތްތަކާއިުއިހުމާލުވާުފަރާތްތަކާމ ދުުފިޔަވަޅުުއ ޅުންު.ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީު •

ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގ ުމަސައްކަތްތައް 7.3.1
ފުރިހަމަުކ ޓަލޮގ އްުހަދައިުއ ުކ ޓަލޮގްުބ ލ ހ އްޓުންު. •  ދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކ އްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކ ތީގު 
ކުރ ވިފައިުހުރިުތަކ އްޗާއިުގުދަންކޮށްފައިުހުރިުތަކ ތިުބ ހ އްޓިފައިުވަނީުކަނޑައ ޅިފައިވާުއުޞޫލުތަކާއިުއ އްގޮތަށްތޯުކަށަވަރުުުއ ގްޒިބިޓުްު •

 ކުރުންު.
ުުދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކ އްޗާއި،ުހުރިުތަކ ތީގ ުފޮޓޯނަގައިުގިނަދުވަހުުހުންނާނޭހ ންުފަރުވާުދިނުމާއިުއ ތަކ އްޗަށްުގ އްލުންު •

 ނުވާނޭުގޮތަށްުބ ލ ހ އްޓުންު.
 ބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުއާންމުކުރުން.ުދާރުލްއާސާރުގ ުޑިސްްޕލޭގައިުހިމ ނޭުތަކ އްޗާ •
ދާއިމީުއ ގްޒިބިޝަންތަކާއިުޚާއްޞަުއ ގްޒިބިޝަންތަކާބ ހޭުއިންޓަރްޕރިޓޭޝަންުތައްޔާރުކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމާއި،ުލުއިފޮތާއިުބްރޯޝުާު •

 ،ުއ ތަކ ތިުޢާންމުކޮށްުހިލޭުނުވަތަުގަންނަންުލިބޭނ ުއިންތަޒާމުުހަމަޖ އްސުން.ފަދަުތަކ ތިުތައްޔާރުުކުރުމާއި
އަމިއްލަުފަރާތްތަކުންުއިސްނަގައިގ ންުއުފައްދަންުބޭނުންވާުދާރުލްއާސާރުތަކާއިުުސަރަޙައްދީުދާރުލްއާސާރުތަކުގައިުހުންނަުއާސާރުީު •

 ބަލަހައްޓާނ ުގޮތުގ ުއިރުޝާދުދީުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު.ތަކ ތިުކ ޓަލޮގްކޮށްުފޮޓޯުނަގާުޑޭޓާބޭސްއ އްުގާއިމްކޮށްގ ންު
ކުރުމަށްުމަޢުލޫމާތުުހުރިުފަރާތްތަކާއުިު • މުއްސަނދިު މަޢުލޫމާތުު ހޯދުމަށްުދިރާސާުކުރުމާއިުތަކ ތީގު  އާސާރީުތަކ އްޗާބ ހޭުމަޢުލޫމާތުު

 ު.ބައްދަލުކޮށްުމަޢުލޫމާތުުއ އްކޮށް،ުސައްޙަުމަޢުލޫމާތުތޯުކަށަވަރުކޮށްުލިޔ ުބ ލ ހ އްޓުން
 ސަރަހައްދީުދާރުލްއާސާރުތައްުބ ލ ހ އްޓުން. •
އާސާރުީު • ހުންނަު ދާރުލްއާސާރުތަކުގައިު ސަރަހައްދީު ދާރުލްއާސާރުތަކާއި،ު ބޭނުންވާު އުފައްދަންު އިސްނަގައިގ ންު އަމިއްލަފަރާތްތަކުންު

ކުރުމަށްުމަސައްކަތް މުއްސަނދިު މަޢުލޫމާތުު ދޭނ ގޮތާއުިުތަކ އްޗާއިބ ހޭުދިރާސާތައްުކުރާނ ގޮތާއިުމަޢުލޫމާތުު ުކުރާނ ގޮތާއިުމަޢުލޫމާތުު
 ބ ހޭގޮތުންުއިރުޝާދުުދީުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު.

އާސާރުީު • ހުންނަު ދާރުލްއާސާރުތަކުގައިު ސަރަހައްދީު ދާރުލްއާސާރުތަކާއިު ބޫނުންވާު އުފައްދަންު އިސްނަގައިގ ންު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު
ބަލަހަ ފަރުވާދީު ގޮތަށްު ދ މިހުންނާނޭު ގިނަދުވަހުު ކުރަންޖ ހުޭުތަކ އްޗަށްު ފުރިހަމަު ފަހުންު ކުރިންނާއިު ދިނުމުގ ު ފަރުވާު ގޮތާއިު އްޓާނ ު

 ކަންކަމާއިބ ހޭގޮތުންުއިރުޝާދުދީުއ ހީތ ރިވ ުދިނުންު
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ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުގައުމީުމަރުކަޒުގ ުއޮނިގަނޑުު 7.4

ު

 

ުޔުނިޓްތަކުގ ުމަސައްކަތްތައްސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގ ުސ ކްޝަންތަކާއިު 7.5
ުކޯޕަރޭޓްުއ ފ އަރޒްުސ ކްޝަންު 7.5.1

ހުރިހުާު ކުރުމުގައިު މަސައްކަތްތައްު ކަނޑައ ޅިފައިވާު މ ންޑޭޓްގައިު އޮފީހުގ ު މަސައްކަތަކީު މައިގަނޑުު ސ ކްޝަންގު  އ ފ އާޒްު ކޯަޕރޭޓްު
ުއ ގޮތުންުއޮފީހުގައުިު ުކަމ އްުރާވައިުހިންގުމުގައިުއ ހީތ ރިވުމާއިުއިދާރީުގޮތުންނާއުިުރޮނގަކުންވ ސްުއ ހީތ ރިވ ދިނުމ ވ . ުހުރިހާ ކުރަމުންގ ންދާ

އ ހީތ ރިކަންުޒަ މާނުާުމާލީުގޮތުންުކޮށްދޭންޖ ހޭުހުރިހާުކަމަކާއި،ުއ ކިއ ކިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުބޭނުންވާުއިންފޮމޭޝަންުޓ ކްނޮލޮޖީގު 
އި،ުއޮފީހުންުހިންގާުތަފާތުުްޕރޮޖ ކްޓްތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުމުގައިުއ ހީތ ރިވުމާއި،ުއޮފީހުގ ުުއ ންމ ުއ ކަށޭނ ުފ ންވަރ އްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމާ

މ އިންޓ ނަންސުްު ބަޖ ޓްުހ ދުމާއިުއަދިުހިއުމަންުރިސޯސަސްގ ުދާއިރާުވަރުގަދަުކުރުމަށްުކުރަންހުރިުމަސައްކަތްތައްު ކުރުމާއިުޑާިޕޓްމަންޓްގު 
ުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހާުމަސައްކަތްތައްުކުރުންުހިމ ނ އ ވ ު.އަދިުސ ކިއުރިޓީުބ ލ ހ އްޓުމަށުްު

ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއ ންޑްުއ ޗް.އާރްުޔުނިޓްު 7.5.2
މުވައްޒަފުންނާުބ ހޭުއ ންމ ހައިުކަންތައްތަކާއުިުުުު،މިުޔުނިޓުންުހިންގާުބަލަހައްޓާނީުއޮފީސްުހިންގުމަށްޓަކައިުކުރަންޖ ހޭުއިދާރީުކަންތައްތަކާއި

އ ހީގައިުއޮފީހުންުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމަށްުމަގުފަހިކޮށްދިނުމާއ ކުުއ ކަންކަންުރާވައިުހިންގު މ ވ .ުުއިންފޮމޭޝަންުޓ ކްނޮލޮޖީގު 
މަސައްކަތްތަކަށްުމަގުފަހިކޮ އޮފީހުންުއ ހ ންުސ ކްޝަންތަކުގު  އިންވ ންޓްރީުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުއަދިުހަމަުއ ހ ންމު  ށްދިނުމ ވ .ުއަދިުއޮފީހުގު 

ުމަސައްކަތ ވ ު.

ުފައިނޭންސްުޔުނިޓް 7.5.3
ލި ޚަރަދުތައްުކުރުމާއި،ު ކުރަންޖ ހޭު ފަރާތުންު އޮފީހުގ ުބަޖ ޓްުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުއޮފީހުގ ު ބުޭުމިުޔުނިޓުގ ުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީު

އާމްދަ ނީއާއިުކުރ ވޭުޚަރަދުތަކާއިުގުޅިގ ންުތައްޔާރުކުރަންޖ ހޭުތަފާތުުރިޯޕޓްތައްުތައްޔާރުކުރުމާއުިުފައިސާުބަލައިގަތުމާއިުއޮފީހަށްުލިބޭު
ުބަޖ ޓްުއ ންމ ުފައިދާުހުރިގޮތަށްުބޭނުންކުރ ވ މުންދޭތޯުބ ލުމާއިުއޮފީހަށްުބޭނުންވާުތަކ ތިުހޯދުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމ ވ ު.
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ުމިއުޒިއަމްުސ ކިއުރިޓީުއ ންޑްުމ އިންޓ ނަންސްުޔުނިޓްު 5.1.1.2
މިުޔުނިޓުގ ުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުދާރުލްއާސާރުގ ުއ ތ ރ އާުބޭރުގ ުސަލާމަތީުކަންތައްތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުއޮފީހުގ ުމަރާމާތާއުިު

ުގުޅިގ ންުކުރަންޖ ހޭުކަންތައްތައްުކުރުމ ވ ު.

ުހ ރިޓޭޖްުސ ކްޝަން 7.5.4
ތަރިކަ ރާއްޖޭގ ުސަޤާފީު އަންނަުމަސައްކަތަކީު ކުރަމުންު ރައްކައުތ ރިކޮށުްުުުހ ރިޓޭޖްުސ ކްޝަނުންު ގޮތަށްު ދ މިހުންނާނޭު ދުވަހަށްު ގިނަު

މަތީނުްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުދިވ ހީންގ ުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުދިރުވައިުއާލާކުރުމާއިުމިުކަމުގައިުގ ންގުޅޭނ ުހަރުދަނާުނިޒާމ އްުޤާއިމްކޮށްުއ ގޮތު ގު 
ތައްުގިނަދުވަހަށްުދ މިހުންނާނޭުގޮތަށްުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުރާއްޖޭގ ުުޢަމަލުުކުރުމ ވ .ުމިުމަސައްކަތުގައިުރާއްޖޭގައިުހުރިުއާސާރީުސަރަޙައްދުު

އ އްބާރުލުންުހޯދުމާއިުރާއްޖޭގ ުއާސާރީު ހޭލުންތ ރިކަންުއިތުރުކުރުމާއިުމިކަމުގައިުޢާންމުންގު  ުތަރިކުަުސަގާފީުތަރިކައާބ ހޭގޮތުންުޢާންމުންގު 
ުސާރީުތަންތަނާއިުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުުބ ލ ހައްޓުންުހިމ ނ އ ވ ު.ދ މ ހ އްޓ ނިވިުގޮތ އްގައިުޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައިުރާއްޖޭގ ުއާ

ުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު 7.5.4.1
ގ އްލުންތަކުނުްު ލިބ މުންދާު ތަންތަނަށްު މިފަދަު ރައްކާތ ރިކޮށް،ު ތަރިކަު މާއްދީު މަސައްކަތަކީު މައިގަނޑުު ކުރާނ ު ޔުނިޓުންު މިު

ތަންު އ ފަދަު ްޕރިޒާވްކޮށްު ދ މިހުންނާނޭގޮތަށްު ގިނަދުވަހަށްު މަސައްކަތްކޮށްު އާބާތުރަފިލުވުމުގ ު އ ތަންތަނުގު  ތަނުްުސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައިު
އަދުިުުުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުރާއްޖޭުއާސާރީުތަންތަނާއިުސަރަޙައްދުތައްުސަގާފީުފަތުރުވ ރިކަމަށްުހުޅުވާލައިުއ ފަދަުތަންތަންުތަރައްޤީުކުރުމާއިު،

އ ުު ކުރުމާއި،ު ދިރާސާތައްު ކުރަންޖ ހޭު ތަންތަނުގައިު އ ފަދަު ބަލައިު ކޮނު  އުސޫލުންު ސައިންޓިފިކްު ސަރަޙައްދުތައްު އާސާރީު ރާއްޖޭގ ު
ުސަރަޙައްދުތައްުތަރައްޤީުކުރުމަށްޓަކައިުކުރ ހުންުތައްޔާރުކުރުމ ވ ު.

ުދިވ ހިުސަގާފަތާއިުއާދަކާދަުޔުނިޓްު 7.5.4.2
ުކުރުމުގ ުމަސައްކަތަކީުހަމައ ކަނިުއާސާރީުސަރަޙައްދުތަކުގ ުފޭރާންުޙިމާޔަތްުކުރުމ އްުނޫނ ވ .ުސަގާފުީުރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކަުޙިމާޔަތްު

.ުމުިުތަރިކަުޙިމާޔަތްުކުރ ވޭނީުއ ުސަރަޙައްދުތަކަށްުމީހުންުދޭުއަހުމިއްޔަތުުދ ނ ގަނ ުއ ުފަދަުތަންތަނާުއިންސާނީުފިކުރުުގުޅުވައިގ ންނ ވ 
ތަު ތަރިކަުއ ު ފުރިހަމަުގޮތުގައުިުގޮތުންުސަގާފީު އ ންމ ު ހިތްތަކަށްު މީހުންގު  ރިކައިގ ުއަޙުލުވ ރިންނަށްުޝަރަޙަކޮށްދީުއަދިުއޭގ ުމާނަު

،ުއު ފޯރުކޮށްދިނުމާއިުމައުނަވީުތަރިކަުދިރާސާކުރުމާއިުރާއްޖޭގ ުތަފާތުުރަށްތަކުގައިުހުންނަުސަގާފީުއާދަކާދަތައްުދިރުވައިުއާލާކުރުމާއި
ށްުމ ްޕކުރުމާ،ުތަރިކައާބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމާ،ުސަރަޙައްދުތަކަށްުޒިޔާރަތްކުރާުފަރާތްތަކަށްުއ ތަންތަނުގ ުުކަންތައްތައްުޑޮކިއުމަންޓްކޮ

ލަތްތައްުބޭނުންކޮށްގ ންުދިވ ހިންގ ުސަގާފަތުގ ުފުރިހަމުަުސީުމާނަުދޭހަވާުގޮތަށްުސަރަޙައްދުތައްުބައްޓަންުކުރުމާއި،ުތަފާތުުމީޑިއާގ ުވަ
މަސައްކަތ ކ ވ ު.ކުލަވަރުުހުރިހާުދިު ުވ ހިންނާުއަދިުފަތުރުވ ރިންނާުޙިއްޞާުކުރުމަކީުމިުޔުނިޓުގު 

ުބޮޑުތަކުރުފާނުުމ މޯރިއަލްުސ ންޓުަރު 7.5.4.3
"ުުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުގ ުމައިގަނޑުުމަސައްކަތަކީުހއ.ުއުތީމުގައިުހުރިުބޮޑުތަކުރުފާނުުއުޅުއްވިުގ ކޮޅުު"އުތީމުުގަނޑުވަރު

ުދ މިހުން ުމަސައްކަތްތައުްުގިނަދުވަހަށް ުއ ންމ ހައި ުކުރަންޖ ހޭ ުގޮތުން ުއާކުރުމުގ  ުޒިކުރާ ުއ ތަކުރުފާނުގ  ުބ ލ ހ އްޓުމާއި ުރައްކާތ ރިކޮށް ނާނޭގޮތަށް
ުުކުރުމ ވ .ުމީގ ުއިތުރުންުހއ.އުތީމުުކަނދުވަލުުމިސްކިތްުރައްކާތ ރިކޮށްުދ މ ހ އްޓުމަށްުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްވ ސްުއ ުސ ންޓަރުގ ު

ުރައްވަމުންުގ ންދަވައ ވ .ުުފަރާތުންުކު

ުނޭޝަނަލްުމިއުޒިއަމްުސ ކްޝަން 7.5.5
ުުނ ޝަނަލްުމިއުޒިއަމްގ ުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކ އްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކ ތީގ ުމަޢުލޫމާތު

ބ ލ ހ އްޓުމާއި ދ މިހުންނާނޭގޮތަށްުފަރުވާދިނުމާއި،ުތަކ އްޗާއިބ ހޭުއިތުރުުމަޢުލޫމާތުުުުުު،ޒަމާނީުވަޞީލަތްތައްުބޭނުންކޮށްގ ންު ގިނަދުވަހަށްު
ތަކުނުްުހޯދުމަށްުދިރާސާުކުރުމާއިުދާއިމީުއަދިުޚާއްޞަުއ ގްޒިބިޝަންތަކާއިބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުޢާންމުކުރުމ ވ .ުއަދިުމީގ އިތުރުންުއަމިއްލަފަރާތް

ދާރުލް ބޭނުންވާު އުފައްދަންު މުިުއިސްނަގައިގ ންު އ ހީތ ރިވާނީު ލަފާދީު ހިންގުމުގައިު ދާރުލްއާސާރުތައްު ސަރަޙައްދީު އާސާރުތަކާއިު
ުސ ކްޝަނުންނ ވ ު.

ުރިސަރޗްުއ ންޑްުކޮންޒަރވޭޝަންުޔުނިޓްު 7.5.5.1
ުު އިތުރުުުމިުޔުނިޓުންުކުރުމަށްުހަމަޖ ހިފައިވާުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުލިބޭުއާސާރީުތަކ އްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރިުތަކ ތީގ 

ޑޮކިއުމ ންޓްކޮށް މަޢުލޫމާތުު ހޯދޭު ދިރާސާތައްކޮށް،ު ކުރަންޖ ހޭު ހޯދުމަށްު ުމަޢުލޫމާތުު ކުރުމާއި،ުު، އިންޓަްޕރިޓްު ފަރާތްތަކަށްު ތަފާތުު
ތަކ  ތުިުދާރުލްއާސާރުގައިުހުރިުއާސާރީުތަކ އްޗާއިުއަލަށްުލިބޭުތަކ ތީގ ުތ ރ އިންުގިނަުދުވަހުުދ މިހުންނާނ ުފަރުވާުދިނުމަށްުބޭނުންވާނު 
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އަދިުފަރުވާދޭންުފ ށުމުގ ުު،ުތަކ އްޗަށްުފަރުވާދ ވޭުގޮތުގ ުލިޔުންތައްުލިޔުމާއިުުުު،ދ ނ ގަނ ުއ ުތަކ އްޗަށްުފަރުވާދިނުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުމާއި
ުކުރިންނާއިުފަހުންުއ ުއ އްޗ އްުފޮޓޯނަގައިުއ ުމަޢުލޫމާތުތައްުރ ކޯޑްކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމ ވ ު.

ުންުޔުނިޓްުއިންޓަރްޕރިޓޭޝަންުއ ންޑްުކަލ ކްޝަ 7.5.5.2
ފުރިހަ މުަުމިުޔުނިޓުންުކުރުމަށްުހަމަޖ ހިފައިވާުމަސައްކަތްތަކަކީުދާރުލްއާސާރަށްުހޯދާުއާސާރީުތަކ އްޗާއި،ުމިހާރުުހުރިުއާސާރީުތަކ ތީގު 

ލޮކޭޝަންތައް ުއިނގޭގޮތަށްުލިޔ ުުކ ޓަލޮގ އްުއަްޕޑޭޓްކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުއ ގްޒިބިޓްުކުރ ވިފައިުހުރިުތަކ އްޗާއިުސްޓޯރޭޖުގައިުހުރިުތަކ ތީގު 
ދާރުލްއާސާރުތައްު ހިންގާު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު އަދިު ދިނުމާއި،ު މަޢުލޫމާތުު ތަކ އްޗާއިބ ހޭު ހިމ ނޭު ދާރުލްއާސާރުގައިު ުުބ ލ ހ އްޓުމާއިު

ުހިންގުމުގައިުލަފާުދިނުމާއިުއ ހީތ ރިވުމ ވ ު.
ުސަރަޙައްދީުމިއުޒިއަމްުޔުނިޓްު 7.5.5.3

މައިގަނޑު ޔުނިޓުގ ު މިއުޒިއަމްު ގިނަދުވަހަށުްުސަރަޙައްދީު މިއުޒިއަމް"ު ރީޖަނަލްު "ހުވަދޫު ހުރިު ތިނަދޫގައިު ގދ.ު މަސައްކަތަކީު ު
ގޮތުންުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހައިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމ ވ ު. ުދ މިހުންނާނޭގޮތަށްުރައްކާތ ރިކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމުގު 

 މުވައްޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރީު 7.6
 ވަޒީފާުދ އްވިުމުވައްޒަފުންު

ދ އްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު# ވަޒީފާު
ުތާރީޚްު

ުމަޤާމްު

ު/ުދިވ ހުިުުމަރްޔަމްުބަދޫރ1ުުާ ހ ރިޓޭޖްުސ ންޝަން
ުޘަޤާފަތާއިުއާދަކާދަުޔުނިޓްު

(1)CSC/2021/00401 04ު މާރިޗުުުު
2021ު

ުމަސައްކަތު

އަޒުހ2ުުާ އާމިނަތުު
ުފިޔާޟްު

ކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒްުސ ކްޝަނުްު
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްުު/

(1)CSC/2021/00701ު29ު އ ްޕރީލުްުު
2021 

އ ސިސްޓ ންޓުްު
އ ކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަރ
ސ ކްޝަނުްުުޢާއިޝަތުުމުނީފ3ުުާ ހ ރިޓޭޖްު

ބޮޑުތަކުރުފާނުުު ު/ ސ ކްޝަންު
ުމ މޯރިއަލްުސ ންޓަރުޔުނިޓްު

(1)CSC/2021/01480ު22ުުުުސ ްޕޓ މްބަރ
2021ު

ުއ ސިސްޓ ންޓްުގައިޑްު

ުުުފާޠިމަތުުރިފ4ުުާ އ ފ އާޒްުސ ކްޝަނުްުކޯަޕރޭޓް
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްުު/

(1)CSC/2021/01815ު31ު އޮކްޓޯބަރުުު
2021 

އ ސިސްޓ ންޓުްު
އ ކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަރ
ު

 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރ އްވިުމުވައްޒަފުންު
ވަޒީފުާުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު

އިންވަކުިު
ކުރ އްވުިު
ުތާރީޚްު

ކުރ އްވުިުުމުވައްޒަފުު ވަކިު
ުސަބަބުު

އ ސިސްޓ ންޓުްު
ުކިއުރޭޓަުރ

މިއުޒިއަމްު ނޭޝަނަލްު
ުު/ ސ ކްޝަންު
އ ންޑުްު އިންޓަރްޕރިޓޭޝަންު

ުކަލ ކްޝަންުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00156ު07ު
ފ ބުރުވަރުީު

2021 

މައިސަމްުު
 މޫސާުޢަލީު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

އ ސިސްޓ ންޓުްު
އ ކައުންޓްސުްު

ުއޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒްުސ ކްޝަންު/ުު
ުޔުނިޓްުފައިނޭންސްު

(2)CSC/2021/00689ު11ު ޖުލައުިުު
2021ު

އާމިނަތުު
އަޒުހާު
 ފިޔާޟްު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު
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ުހ ރިޓޭޖުްުުމަސައްކަތު /ު ހ ރިޓޭޖްުސ ންޝަން
ުމ ނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00685ު08ު ޖުލައުިުު
2021 

އަޙްމަދުު
ުފަޔާޟްު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

އ ސިސްޓ ންޓުްު
ުމިއުޒިއަމްުގައިޑް

މިއުޒިއަމްުު
ސ ކްޝަން/އިންޓަރްޕރިޓޭޝަނުްު

ުއ ބްޑްުކަލ ކްޝަންުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00959ު26ު
ސ ްޕޓ މްބަރު

2021 

ޔާނިޢުުު
 ވަޙީދުު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

އ ސިސްޓ ންޓުްު
ކޮންސަރވޭޝަނުްު

ުއޮފިސަރ

މިއުޒިއަމްުސ ކްޝަން/ުު
ރިސަރޗްުއ ންޑުްު

ުކޮންސަރވޭޝަންުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00941 21ު
ސ ްޕޓޭމްބަރު

2021 

ޙުސ އިންު
 ޞައްފާޙުު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

ްޕރޮކިއުމ ންޓުްު
ުއޮފިސަރ

ކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒްުސ ކްޝަނުްު
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްުު/

(2)CSC/2021/01075ު24ު
އޮކްޓޯބަރުު

2021 

ުއ ދިވަޑައިގަތުންުުފާތިޙްުޢަލުީު

 

 މުވައްޒަފުންުވަޒީފާުބަދަލުކުރ އްވުިު
ބަދަލުުުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު# ވަޒީފާު

ުކުރ އްވިުތާރީޚްު
ކުރ އްވުިު ބަދަލުު

ުއޮފީސްު
/ުުުޢަލީުޙާފިޘ1ުުު ސ ކްޝަންު ހ ރިޓޭޖްު

މ މޯރިއަލުްު ބޮޑުތަކުރުފާނުު
ުސ ންޓަރުޔުނިޓްު

(3)CSC/2021/00087 28ުުުީުޖަނަވަރ
2021 

މިމަރުކަޒުގ ުު
ުބަދަލުވީުމަޤާމަކަށްު

ލަޔާލ2ުުްު އާމިނަތުު
ުޢަލީު

ކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒްުސ ކްޝަނުްު
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްުު/

(3)CSC/2021/00184 21ުުުީުފ ބުރުވަރ
2021 

ުއައި.ޖީ.އ މް.އ ޗްު

މިއުޒިއަމްުުވަފާުޢިމާދ3ުުު ނޭޝަނަލްު
ރިސަރޗުްު ު/ ސ ކްޝަންު
ކޮންޒަރވޭޝަނުްު އ ންޑްު

ުޔުނިޓްު

(3)CSC/2021/00182ު21ުުުީުފ ބުރުވަރ
2021 

ހ ލްތުްު
ްޕރޮޓ ކްޝަނުްު

ުއޭޖ ންސީ

ޢާއިޝަތ4ުުުު
ޢަލުީު ޝިފްނާޒްު

ުސަލީމު

ކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒްުސ ކްޝަނުްު
ުފައިނޭންސްުޔުނިޓްުު/

(3)CSC/2021/01488ު31ުުުުއޮކްޓޯބަރ
2021 

މިމަރުކަޒުގ ުު
ުމަޤާމަކަށްުބަދަލުވީު

 

 މަސައްކަތްތައްއަހަރުުތ ރޭގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމައިގަނޑުުު 7.7
 ހއ.ކ ލާުލިލީުހައުސްުއިމާރާތްުމަރާމާތުުކުރުން 7.7.1

ުު އާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނު ުތިލަދުންމައްޗަށްުކުރ އްވ2019ުުުިުމިނިސްޓަރުއޮފްު އަހަރުު ވަނަު
ސަގާފީުތަރިކައިގ ުކަންކަންުބައްލަވާ،ުރަށަށްުމަންފާުލިބޭނޭުގޮތްތައްުމަގުފަހިކުރުމުާުުު،ދަތުރުފުޅުގައިުކ ލާއަށްުޒިޔާރަތްުކުރައްވައި ރަށުގު 

މަޝްވަރާކުރައްވާފައ ވ .ުއ ގޮތުން،ުއިހުގ ުފަޅުވ ފައިުހުންނަުއިމާރާތްތައް،ުޚާއްސަކޮށްުއ ުުުުވަނީުއ ކުުުގުޅޭުގޮތުންުއ ުރަށުުކައުންސިލާ
އްުއ ކުލ ވިފައިުހުންނަުތަންތަންުމަރާމާތުކޮށްގ ންުސައިޓްުމިއުޒިއަމްުފަދަުތަންތަންުގޮތަށްުމުިުތަންތަނުގައިުވަކިުއާކިޓ ކްޗަރަލްުސިފަތަ

ކުރުމަށުްުއިމާރާތްތައްުތަރައްޤީުކުރުމުގ ުޚިޔާލުތައްުހިއްސާކުރ ވުނ ވ .ުއ ގޮތުންުކ ލާުލިލީުހައުސްުސައިޓްުމިއުޒިއަމްއ އްގ ުގޮތަށްުތަރައްޤީ
ވަނަުއަހަރުގ ުފަހުކޮޅުންުފ ށިގ ންުލިލީުހައުސްުއިމާރާތ2020ުުުްުއ ުދަތުރުގައިުނިންމ ވިއ ވ .ުއ ގޮތުން،ުުުުމަސައްކަތްުކޮށްދ އްވާނ ުކަމަށް

މަސައްކަތްުމިުމަރުކަޒުންުވަނީުފަށާފައ ވ .ުމިުމަސައްކަތްުފ  ށުނުީުމަރާމާތުކޮށްުއާބާތުރަފިލުވުމުގ ުމަސައްކަތްުބަޔަކާއިުހަވާލުކުރުމުގު 
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އާލަމީުުވަބާގ ުސަބަބުނ19ުުުްުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުުމިުމަސައްކަތްުފ ށުނުުނަމަވ ސްުކޮވިޑ3ުުްއަރީުމަހުގ ުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުުފ ބްރު ގު 
ުުރަށްުމޮނިޓަރިންގްުއަށްުދިއުމާުއަދިުބައ އްުމ ޓީރިއަލްުބޭނުންވާުދުވަހަށްުނުލިބުމުގ ުސަބަބުންުމަސައްކަތްުނިންމާލ ވުނީުމަސައްކަތްު

ުވަނަުދުވަހުއ ވ .21ުުުނ ވ .ުމަސައްކަތްުނިމުނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުއޮގަސްޓްުމަހުގ ުފަހުންވުރ ުނިންމަންުއޮތްުތާރީޚަށް
ު

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

 

 ތ.ކިނިބދޫުމާލޫދުުހަރުގ ުމަރާމާތުުކުރުން 7.7.2
ބަލިމަޑުކަންުއ ުރަށުގައ19ުުުިުކޮވިޑްުުުުތ.ކިނބިދޫުމާލޫދުުހަރުގޭގ ުމަސައްކަތްުވޭތުވ ދިޔަުުއަހަރުގ ުފ ބްރުއަރީުމަހުގައިުފ ށުނުނަމަވ ސް

ޖޫންުއާއިުހަމަޔަށްުރަށްުމޮނިޓަރިންގގައިުއޮތުމާުގުޅިގ ންުމަސައްކަތްުނުކުރ ވ20ުުުިުއޭްޕރިލްުއިނ11ުުުުްފ ތުރ މުންުދިޔުމާއިުގުޅިގ ންުު
ު ވަނީުނުނިމިއ ވ .އިުވަނަދުވަހުންުފ ށިގ ންުމަސައްކަތްުކުރަންުފަށ21ުަލަސްވ ގ ންދިޔައ ވ .ުުއަދިުޖޫންުމަހުގ ު

ު

ު

ު

ު

ު

 އައްޑޫުސިޓީުމީދޫގައިުސައިޓްުމިއުޒިއަމ އްުޤާއިމުުކުރުންު 7.7.3
ވަނުީުުުއްޤައުމީުމަރުކަޒުންުދިންުމަޢުލޫމާތާއިުއ އްގޮތަށްުސ.ުމީދޫގައިުތަރައްޤީކުރާުސަގާފީުމަރުކަޒުު)ކަލްޗަރަލްުސ ންޓަރ(ގ ުކޮންސ ްޕޓ 

ުކޮވިޑުްު ުޖ ހުނުުމަސައްކަތްުނުކުރ ވ19ުުުިުތައްޔާރުކޮށްފައ ވ . ބަލިމަޑުކަމާުގުޅިގ ންުއައްޑޫުފުރަބަންދައްލުމާއިުގުޅިގ ންުސައިޓަށްުގޮސްކުރަން
ސ ްޕޓ މްބަރުުުުުމ ދުކ ނޑިގ ންުދިޔައ ވ .ުމިުމަސައްކަތްުއ އްބަސްވުމުގައިވާުމުއްދަތަށްުނިންމާނުލ ވިުލަސްވިުނަމަވ ސްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ 

ުވަނަުުދުވަހުުމަސައްކަތްުނިންމާުކޮންސ ްޕޓްުްޕލޭންުވަނީުމިުމަރުކަޒާުހިއްސާކޮށްފައ ވ ު.1ުުމަހުގ ު
 

ުދުގ ުސައިޓްުމިއުޒިއަމްނ.ލަންދޫުމާުބ 7.7.4
ުު ފަރާތ އްުހޯދުމަށުްުނ.ލަންދޫުމާބުދުގ ުސައިޓްުމިއުޒިއަމްުތަރައްގީކުރުމަށްުބޭނުންވާުޑިޒައިންކޮށްުތަފްސީލީުކުރ ހުންތައްުތައްޔާރުކުރާނ 

ބަޔަކާު ހަމަޖ ހުމުންު ފައިސާު ބޭނުންވާު މަސައްކަތަށްު މިު އަދިު އިއުލާނުކުރ ވުނ ވ .ު ތ ރޭގައިު މަހުގ ު ސ ޕްޓ މްބަރުު އަހަރުގ ު ުުވޭތުވ ދިޔަު
ުހަވާލުކޮށްުމިުމަސައްކަތްުކުރ ވޭުވަރަށްުވަނީުތައްޔާރުވ ފައ ވ .ުު
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 ސަރަޙައްދުތަކާއިުތަންތަނުގައިުކުރިުމަރާމާތުުއާާބތުރަފިލުވުމުގ ުމަސައްކަތައްއާސާރީު 7.7.5
މުންނާރުުއަދިުމ ދުުޒިޔާރަތްުސާފުކުރުނުްު 7.7.5.1  މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތާއިުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގު 

ުު މަސައްކަތް ގޮތުންުމ ދުޒިޔާރަތްުޒީނަތްތ ރިުކުރުމުގ ުުރަމަޟާންުމަހަށްުއާސާރީުމިސްކިތްތަކާއިުބިނާތައްުޒީނަތްތ ރިކުރުމުގު  ފ ށްޓުމުގު 
އ ްޕރީލްުމަހުގ ުު ވަނަުދުވަހުުފަށްޓަވައިުދ އްވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖ6ުުުްުމަސައްކަތްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު 

އާއިުުު.ުމިުރަސްމިއްޔާތުގައިުސްޓ ލްކޯގ ުއ މްޑީއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނާއިުސްޓ ލްކޯގ ުމ ނޭޖިންގުޑިރ ކްޓަރުޙުސައިންުމުޣުނީއ ވ 
އިސްވ ރިންނާއިުސިޔާސީުބޭފުޅުންުބައިވ ރިވ ުވަޑައިގަތ ވ .ުމިުމަސައްކަތަކީުސްޓޭޓްުއި ލ ކްޓްރިކުްުއިސްވ ރިންުއަދިުޤައުމީުމަރުކަޒުގު 

 އާއިުމަރުކަޒާުގުޅިގ ންުކުރިުމަސައްކަތ ކ ވ .ުުުކޮމްޕ ނީ

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުމަސައްކަތްުސްޓ  ުއުވަލުމުގ  ުމުންނާރުުސާފުކޮށް ުމިސްކިތުގ  ުހުކުރު ުތ ރ އިން ުމަސައްކަތުގ  ުކުރުމުގ  ުޒީނަތްތ ރި ލްކޯގ ުުމ ދުޒިޔާތައްުސާފުކޮށް
ުު މަހުގ  އ ްޕރީލްު 6ުުުުއ ހީތ ރިކަމާއ ކުު ނިމުނީ ފ ށުނުުމަސައްކަތްު ދުވަހުު މިސްކިތ20ުުުުުުވަނަު ހުކުރުު އިތުރުންު މީގު  ދުވަހުއ ވ .ު ވަނަު

ުއަށްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ .22ުުުއިނ7ުުްގޯތިތ ރ އަށްުވ ލިލުމުގ ުމަސައްކަތްުއ ްޕރީލްުމަހުގ ުު

ބައ އްތަން ވަށައިގ ންުުކޮށިގަނޑުުހަދާުޖަހާފައިވ އ ވ .ުއަދިުމިސްކިތުގ ުފުރާޅުގު  ތަނުނުްުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުގޯތިތ ރޭގައިުހުރިުގަސްތަކުގު 
މަސައްކަތްުކުރ ވުނީުއޮގަސްޓްުމަހުގ ުތ ރޭގައ ވ .ުުުވާރޭުވ ހޭތީުފުރާޅުގ ުއިސްކުރުތައްުރަނގަ ުޅުކުރުމުގު 

ުމ ދުުޒިޔާރަތުގ ުގޯތިތ ރޭގައިުހުރިުގަސްުކ ނޑުންު 7.7.5.2
ގ ުުމާލޭުމ ދުުޒިޔާރަތުުގޯތިތ ރޭގައިުހ ދިފައިުހުރިުބިޔަުގަހުގ ުމޫތަކުގ ުސަބަބުންުޒިޔާރަތުގ ުބޭރުުފާރަށާއިުދިދަުދަނޑިއަށްުއ ކިުވަރުު

ުުގ އްލުންތައްުލިބުމާ 100ުުގުޅިގ ންުމިުގ އްލުންތަކުގ ުއ ސ ސްމ ންޓ އްުތައްޔާރުކުރ ވުނ ވ .ުމިުގަހުގ ުސަބަބުންުދިމާވާުގ އްލުންތަކުން
ބައިތައް ބުޑާއ ކުުނަގާުގަހުގު  ުއުކުާުއަހަރަށްވުރ ުގިނަދުވަސްވ ފައިވާުފާރުުއަދިުދިދަުދަނޑިުރައްކާތ ރިުކުރުމުގ ުގޮތުންުގަހާއިުއ ުގަހުގު 
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ވަނ20ުުުަުވަނަުދުވަހުއ ވ ،ުގަސްުނ ގުމުގ ުހުރިހާުމަސައްކަތ އްުނިމުނީުއޮކްޓޯބަރ5ުުުުމަސައްކަތްުފ ށީުއޮކްޓޯބަރުުުުބިންުސާފުކުރުމުގ 
ުދުވަހުއ ވ .ުު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

މަސައްކަތްު 7.7.5.3 ުމާލޭުމ ދުުޒިޔާރަތުގ ުއާބާތުރަފިލުވުމާއިުބައ އްުމަރާމާތުތައްުކުރުމުގު 
އާބާތުރަފިލުވުމާއިުބައ އްުމަރާމާތުތައްުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުމިުމަރުކަޒާއިުސްޓޭޓްުއިލ ކްޓްރިކްުކޮމްޕ ނީުލިމި ޓ ޑުްުމާލޭުމ ދުޒިޔާރަތުގު 

ުުވަނަުދުވަހުގ ުނިޔަލަށ21ުުްއިންުސ ްޕޓ މްބަރ9ުު)ސްޓ ލްކޯ(ުއާުދ މ ދުުވ ވިފައިވާުފަހުމުނާމާގ ުދަށުންުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުއޮގަސްޓްު
 ކުރ ވުނ ވ .ުމިގޮތުންުކުރ ވިފައިވާުމަސައްކަތްތައްުތިރީގައިުއ ވަނީުއ ވ .ުު

ދ ފަރާތުގައިުކުރިންުލާފައިވާުކުލަުއާއިުއުވަުކަހާުމަރާމާތުުކުރަންޖ ހޭުކަމަށްުފާހަގަު • ކުރ ވިފައިވުާުުުރާނާުއުވަޖަހާފައިވާުފާރުތަކުގު 
ުފާރުތަކުގައިލ ވިފައިވ އ ވ ު.ުގޭނުމަށްފަހުުވޯލުސިލަރުުލާުހުދުުކުލަުމަށްފަހުުޕާޓީޖަހާުލުތަންތަންުއުވަުއާއިުވ ލި

ސާފުކުރ ވިފައިުވާނީުބަރުބަރީުފަސްތާނުުލ ވިފައިވާުބައިުފިޔަވާުދ ންހުރިު • ހިރިގަލުުފާރުުފ ންޖަހާުދޮވު  ުުބަރުބަރީުޒިޔާރަތުގ ުއ ތ ރު 
 .ބައިތަކ ވ 

ދަނިކޮނުްުުުއިވާުގުއްބުގައިުކުރިންުލާފައިވާުމަޑުރީނދޫުކުލައިގ ުދަވާދުކަހަމުންބަރުބަރީުޒިޔާރަތުގ ުފުރާޅުުމަތީުރަންވަންލޯުއިންުހަދާފަ •
ލުމަށްފަހުު އަށްު ގްރޫްޕު ވަޓްސްއަްޕު މަރުކަޒުގު  ފޮޓޯުނަގާު ފ ނުމުންު ލިޔ ވިފައިވާުލިއުމ އްު އަކުރުންު އަރަބިު ރިސާރޗުްުުުގުއްބުގައިު

ގުއްބުގ  ކުރުމަށްފަހުު ކަހާުސާފުކޮށްުގޮދަންފުއްުުއ ނަލިސްޓްުނާޖިޙްުއާއިުފޮޓޯތައްުހިއްސާު އ އްކޮށްު ވިނިގަރުުުުބައިތަކުންުދަވާދުު
ސާފުކުރުމަށްފަހު ދޮވ ު ފ ންޖަހާު ފިލުވާު ދަމިލަތައްު ކުރިންހުރިު އުނގުޅައިު ގުއްބުގައިު އ އްކޮއްފަު ޕައުޑަރު ގުއްބުގ ުުުުބޭކިންސޮޑާު

ުފޮޓޯުނ ގުމަށްފަހުުބުރާސޯުލައިގ ންުއޮފުކޮށް ުކޯޓިންުއ އްުދުއްވުމަށްފަހުުުުވަށައިގ ންވާުއ ންމ ހާުބައިތަކުގ  ރަންކުލައިގ ުުުުކުލިއަރުސްްޕރޭ
 .ކޯޓިންުލ ވިފައިވާނ 2ުުކޯޓިންުލުމަށްފަހުުކުލިއަރުސްްޕރ3ުުޭސްްޕރޭުދަވާދުުު

 ކުރިބޯށިުތަކުންުފ ނިފައިވާުލިއުންތަކުގ ުފޮޓޯުމަރުކަޒުގ ުވަޓްސްއަްޕުގްރޫްޕުގައިުހިއްސާުކުރ ވިފައިވާނ އ ވ .ު •
ދިދުަުުު.ދަުދަނޑީގައިުކުރިންުލާފައިވާުދަވާދުުކ ހުމަށްފަހުުވުޑުކޯޓިންުދަވާދުުލުމަށްފަހުުހުދުދަވާދުުލ ވިފައިވާނ ދ10ުިޒިޔާރަތުގައިުހުރުިު •

ކުރިުއަށްުނަގާފަހުރިުކުރިބޯށިުތަކުގައިުކުރިންުލާފައިވާުދަވާދުތައްުކ ހުމަށްފަހުުސާފުކޮށްުއޮފްކުރުމަށްފަހުު ރަންކުލައިގ ުުުުދަނޑިުތަކުގު 
 .ށްފަހުުކުލިއަރުސްްޕރޭުކުރ ވިފައިވާނ އ ވ ސްްޕރޭދަވާދުުލުމަ

ުހައިވަކަރުންުއ ބައިުހަދާފައިވާނ އ ވ ު.54ުުގުއްބުގ ުމައްޗަށްުޖަހާފައިވާުދިދަުދަނޑިުފީވ ފައިުހުރުމުނުްު • ބަޔ އްުބުރިކުރުމަށްފަހު  އިންޗީގު 
ުދަނޑިނުްު • ުހުރިުދިދަ ުކުރިމަތީ ުޒިޔާރަތުގ  ުކިލ ގ ފާނުގ  ުފ46ުުީސައްޔިދު ުބަޔ އް ުހައިވަކަރުންއިންޗީގ  ުއ ބައި ުހުރުމުން ހ ދުމަށްފަހުުުުުވ ފައި

 ދިދަުދަނޑިުވަނީުހަރުކުރ ވިފައ ވ ު.
ުުދުުދިދަުދަނޑިުތަކުގ ުބުޑުގައިުދަނޑިުހަރުކުރުމަށްުޖަހާފައިވާުބުޑުގައިުހިމ ނޭުރަންވަންުލޮއިގ ުބައިތަކުގައިުކުރިންުލާފައިުހުރިުދަވާ •

 ލިއަރުސްްޕރޭުކުރ ވިފައިވާނ އ ވ .ުުކަހާުސާފުކޮށްުރަންުސްްޕރޭުދަވާދުލުމަށްފަހުުކުު
ުުޒިޔާރަތުގ ުބޮޑުދިދަުދަނޑިުފ ންފޮތިލާުސާފުކުރުމަށްފަހުުހުދުދަވާދުުލުމަށްފަހުުދިގަދަނޑީގ ުކޮޅުގައިވާުގޮތުގ ުތިރީކައިރިއަށްުދިދަު •

 .ދަނޑީގައިުއ ސްއ ސްުބޮޅ އްހަރުކުރުމަށްފަހުުދިދަުނ ގޭުގޮތަށްުނަނުުލ ވިފައިވާނ އ ވ ު
• ުު ުުުުކުރުމަށްުބޭނުންވިުކ ރޭނުުހޯދިފައިވަނީުމާލ މިުމަސައްކަތް ގަޑިއިރ5ުުުުުކައުންސިލްއިންނ ވ .ުދިދަދަނޑީގ ުމިމަސައްކަތްުކުރުމަށް

 .ހޭދަކުރ ވިފައިވ އ ވ 
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 ބަރުބަރީުޒިޔާރަތުގ ުފުރާޅުގައިުކުރިންުލާފައިވާުދަވާދުުކ ހުމަށްފަހުުއ ލްމ ނިއަމްުދަވާދުުލ ވިފައިވ އ ވ ު. •
ުު ފާރުމަތީުކުރިންބަރުބަރީުޒިޔާރަތުގ ުއިންު • ުުފަޑިުހައިވަކަރުންުހަދާު 14ހަރުކުރ ވިފައިުހުރިުލަކުޑިުފަޑިުފީވ ުހަލާކުވ ފައިުހުރުމުން

 ހަރުކުރ ވިުދަވާދުލާުނިމިފައ ވ ު.
ުުލުމަށްފަހުުޒިޔާރަތުގ ސައްޔިދުުކިލ ގ ފާނުުޒިޔާރަތުގ ުފުރާޅުގައިުކުރިންުލާފައިހުރިުދަވާދުުކ ހުމަށްފަހުުފުރާޅުގައިުއ ލްމ ނިއަމްުދަވާދުުު •

ބައިތަ  ފ ންޖަހާުދޮވ ުސާފުުކުރ ވިފައިވ އ ވ ު.ުއްހިރިގަލުގު 
• ުު ވަކިުއ އްޗ އްުފައިނަލްުކުރ ވިފައިުނުވާތ2ުުީމ ދުޒިޔާރަތުގ ުގޯތިތ ރޭުހިމ ނޭ ލަކުޑިުބައިތަކުގައިލާނު  މަތިވަޑާންގަނޑުގު  ުުޒިޔާރަތުގު 

 އ ކަންވަނީުނުކުރ ވިއ ވ ު.
ުުލަކުޑީގ ުބައިތަކުގަުއާއިުލޮއިުހުޅުތަކުގައިުކުރިންުލާފައިވާުދަވާދުުކަހާސާފުކޮށްުއޮފުކުރުމަށްފަހުުކުލިއަރުއޮފްސްުޕރޭުމައިދޮރޯށީގ ުު •

ލޮއިުހުޅުތަކަށްުލ ވިފައިވާނ އ ވ  މައިދޮރާށިުހުންނަުބައިގ ުފުރާޅުގައިުފޮޅިފައިވާުދަވާދުކ ހުމަށްފަހުުއ ލްމ ނިއަމުްުުު.ކޯޓިންއ އްުދޮރުފަތުގު 
 ު.ލ ވިފައިވ އ ވ ދަވާދު

• ުު ހަލާކުވ ފައިވާތީ ފީވ ު ލަކުޑިފަޑިު ލ ވިފައިވާު މަތީު އިންފާރުު ޒިޔާރަތުގ ު ހަރުކޮށ14ުުުްބަރުބަރީު ހަދާު ލަކުޑިންު ހައިވަކަރުު ުުފަޑިު
 .ދަވާދުލ ވިފައިވ އ ވ 

ތ ރ އިނުްު • ގޯތިތ ރޭގައިުހުރިުދިދަުދަނޑިުތަކުގު  ުމަރާމާތުުކުރުމަށްފަހުުދަވާދުކ2ުުަޒިޔާރަތުގު  ުުހާުއަންޑަކޯޓިންުދަވާދުލުމަށްފަހުދިދަދަނޑި
 ހުދުދަވާދުުލ ވިފައިވ އ ވ ު.

ދިދުަުުުދިދަުދަނޑީގ ުކޮޅުގައިުހަރުކުރ ވިފައިވާުލޮއިުއަދިުރިހިުކުރިބޯށިުތަކުގައިުކުރިންުލާފައިވާުދަވާދުުކަހާުސާފުކޮށްުޮޕލިސްުކުރ ވި •
 .ދަނޑިުތަކުގައިުހަރުކުރ ވިފައިވ އ ވ 

ފުރާޅު • ލޮއިު ޒިޔާރަތުގު  ޮޕލިސްުބަރުބަރީު ދަވާދުކަހާުސާފުކޮށްު ލައިފާވާު ކުރިންު ގުއްބުގައިު ލޮއިގު  ރަންވަންު ހަރުކުރ ވިފައިވާު ުުމަތީު
އޮފްސްްޕރޭކުރ ވިފައިވާނ އ ވ .ުކުރިުބޯށިތަކުގަުއާއިުގުއްބުގައިުއަރަބިުއަކުރު ސްްޕރޭުދަވާދުލުމަށްފަހުު ުުންުކުރުމަށްފަހުުރަންކުލައިގު 

 ު.ކަޒުގ ުވަޓްސްއަްޕުގްރޫުޕގައިުވާނީުހިއްސާކުރ ވިފައ ވ ލިޔ ފައިވާުލިއުންތައްުފޮޓޯނަގާުމަރުު
ދަނުީު • ކަންކަންު ކުރަންޖ ހޭު ކުރުމަށްު އާު ސަނދުވާު ފޮތީގު  ހުދުު ލ ވިފައިވާު ވަށައިގ ންު ފާރުު ބައިގު  އ ތ ރ ު ޒިޔާރަތުގ ު ބަރުބަރީު

 ކުރ ވ މުންނ ވ .ުު
ުުޔ ވިފައިވާުލިއުމަކާއިުދިދަދަނޑީގ ުކުރިބޯށިތަކާއިުގުއްބުގައިޒިޔާރަތުގ ުމައިުދޮރާށިުހަރުކުރ ވިފައިވާުދޮރުކަނީގ ުމަތީުދޮޅީގައިުލިު •

ވަޓްސްއަްޕުގްރޫްޕގައިުވާނީުހިއްސާކުރ ވިފައ ވ ު.  އަރަބިއަކުރުންުލިޔ ފައިވާުލިއުންތައްުފޮޓޯނަގާުމަރުކަޒުގު 
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ުމާލޭގ ުޒިޔާރަތްތަކާއިުއާސާރީުދ ުމިސްކިތަށްުވ ލިލުންު 7.7.5.4
ރުުުޤައުމީުމަރުކަޒުންުމާލޭގައިުބަލަހައްޓަމުންުގ ންދާުމ ދުުޒިޔާރަތް،ުބޮޑުތަކުރުފާނުުޒިޔާރަތް،ުއަލިރަސްގ ފާނުުޒިޔާރަތްުއަދިުކަޅުވަކަު

މަސައްކަތްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ .ުވ ލިލުމުގ ުމަސައްކަތ6ުުުްމިސްކިތާއިުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުުގޯތިތ ރ އަށްުު ުުއިންޗިުބޯމިނުގައިުވ ލިލުމުގު 
ުއަށ ވ .22ުުުއިނ7ުުްކުރ ވުނީުއ ްޕރީލްުމަހުގ ުު

ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުބ ލ ހ އްޓުންު 7.7.5.5
ގ ުބަލިމަޑުކަމާުގުޅިގ ންުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތާއި،ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުވަށައިގ ންވާުމައިޒާންުވަގުތީުގޮތުންުބަންދުުކުރުމަށްފަހ19ުުުކޯވިޑް

ުު މަހުގ  އޮކްޓޯބަރު އަހަރުގ ު ވޭތުވ ދިޔަު ގޮތަށްު ވަދ ވޭު މިސްކިތ28ުުުްުޢާންމުންނަށްު ކަޅުވަކަރުު ހުޅުވާލާފައ ވ .ު ވަނީު ދުވަހުު ވަނަު
ުހ އްޓ ނިވިުގޮތަކަށްުބަލަހައްޓަންުސިޓީުކައުންސިލާއ ކުުފަހުމުނާމާުއ އްގައިުސޮކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުވަނީުފަށާފައ ވ .ުުދ މ 

ވަނަުދުވަހުުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތުގ ުމަޢުލޫމާތުުބޯޑުވ ސްުވަނިުބ ހ އްޓިފައ ވ .ުއަދިުކަޅުވަކަރ18ުުުުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުފ ބްރުއަރީުމަހުގ ުު
ުު ުުމިސްކިތުގ  އޮކްޓޯބަރ ކުރ ވުނީު ގުޅިގ ންު ކޯަޕރޭޝަނާއިު ޑިވ ލޮޕްމަންޓްު ހައުސިންގު މަސައްކަތްު ވިނަކޮށުމުގު  ވަނ19ުުުަުމައިޒާނުގ ު

ުދުވަހުއ ވ .ުމިމަސައްކަތަކީުކޮންމ ުމަހަކުުއ އްފަހަރުުދާއިމީުގޮތަށްުކުރ ވ މުންދާނ ުމަސައްކަތ ކ ވ .ުު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

ު

 ދަރުމަވަންތަުމިސްކިތްުމަރާމާތުުކުރުން 7.7.5.6
ގައިުވާރޭވ ހި،ުވައިގަދަވުމުގ ުސަބަބުންުމިުމިސްކިތަށްުއ ކިވަރުގ ުގ އްލުންތައްވަނީުލިބިފައ ވ .ުއ ގޮތުން،ުމިުމިސްކިތުގ 11ުުމ އ2021ުުުިު

ތ ރޭގައިވާުހު ދިމާލަކުންުފޫގޮސްފައިވ އ ވ .ުމިކަންުދިމާވ ފައިވަނީުމިުމިސްކިތާއިުއިންވ ގ ންުހުރިުއިމާރާތ އްގ ުއިމުގު  ދު  ރުިުފުރާޅުގު 
ސަބަބުންކަމަށްުލަފާކުރ ވ އ ވ .ުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލާގަ މ އިގައ16ުުުިުއ ކުުފުރާޅުުމަރާމާތުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތުްުުުސްތަކ އްގ ުގޮފިތަކ އްގު 

ުވަނީުކޮށްުނިންމާލާފައ ވ ު.
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ބަލާުސާފުކުރުންުމަސް 7.7.5.7 ުޖިދުއްޛިކުރާުހުރިތަންުކޮނު 
2021ުުމަސްޖިދުއްުޒިކުރާުހުރިުބިމުގައިުރަމަޟާންުމަހަށްުވަގުތީުމިސްކިތ އްުއ ޅުމުގ ުމަސައްކަތ އުްުމައްޗަންގޮޅީުބައުުމިސްކިތް،ުފަހުނުްު

ޓަވާފައިވަނީުމަރުކަޒަށްުއ ންގ ވުމަކުާުށްޓ ވިއ ވ .ުމިުމަސައްކަތްުފަުށްުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއ ފ އަރޒްގ ުފަރާތުންުފ 5ުުުއޭްޕރީލުްު
ުކޮނުމުގ ތ ރޭގައުިުނުލައްވައ ވ .ުއަދިުމުިު ުމިނިކަށިުހުރިތޯުބ ލުމަށްުއިތުރުުސަރަހައްދުތައް ުފ ނުނ ވ . ުކޮންނަމުންދަނިކޮށްުމިނިކަށި ސަރަޙައްދު

ފޮ ފަސްއަޅައިު ފ ނިފައިވަނީު މަހާނަގާތައްު ގިނަު ފ ނިފައިވ އ ވ .ު މަހާނަގާު ބައ އްު ބިންގަލާއިު އާސާރ އްގ ު އަށްކަނުްުއިހުު ރުވާލާފައިވާު
އ ުމަސައްކަތްުގައިުމަރުކަޒުގ ުފަރާތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއ ފ އަރޒްގައ6ުުުިުއޭްޕރީލ2021ުުުްުމާުގުޅިގ ނުްުވަޅަކުންނ ވ .ުމިކަ

ުދަންނަވައި،ުތަނާުބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުފޮނުއްވުމަށްުދ ންވުނ ވ .ުުހުއްޓަވާލ އްވުމަށްުއ ދުިު
ުގޮސްުސައިޓްުޑޮކިއުމަންޓްުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރ ވުނ ވ .ުުގައ8:30ުުިގ ުހ ނދުނ7ުުުުުއޭްޕރީލ2021ުުުްުއަދިުމަރުކަޒުގ ުފަންނީުޓީމ އުްު

ުުމިުމަރުކަޒުގ ުފަރާތުންުގޮސްުބ ލިުބ ލުމުގައިުއ ކްސްކ ވޭޓަރުގ ުސަބަބުންުބައ އްުގައުތަކަށްުގ އްލުންުލިބިފައިވީނަމަވ ސް،ުމައިގަނޑުު
ުއޭރުުއޮތީުހުއްޓަވައިުލައްވާފައ ވ .ުއަދިުމޯލްޑިވްސްުހ ރިޓޭޖުްުގޮތ އްގައިުއ ުސަރަޙައްދުންުފ ނުނުުތަންތަނަށްުގ އްލުންުނުލިބިުމަސައްކަތް

ގައ11:00ުުުިުއިންުފ ށިގ ންުސައިޓްުޑޮކިއުމ ންޓްުކުރުމަށްުހަރަކާތްތ ރިވިއ ވ .ުޮޕލިސީުލ ވ ލްގ ުޓީމ އ8:30ުުުުްސަރވޭގ ުޓީމ އްުވ ސްުު
ުސައިޓަށްުޒިޔާރަތްުކުރައްވައިުއ ތަންުއިވ ލުއޭޓްުކުރ އްވިއ ވ .ުު

ުުމިކަމާުގުޅި 2021ުުުުގ ން އާއިުމާލ ުސިޓީުކައުންސިލާއި،ުފަންނާއިުސަގާފަތާއުިުުުވަނަުދުވަހުގ ުރޭުއިސްލާމިކްުމިނިސްޓްރ7ުުީއޭްޕރީލް
ުގ ންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުމި ުދަށުން ުބ ލުމުގ  ުމަރުކަޒުގ  ުބާއްވައި، ުބައްދަލުވުމ އް ުމަރުކަޒާއ ކު ުމި ުވުޒާރާއާއި ނިންމުނ ވ .ުުުުތަރިކައިގ 

ގައިުމިުމަރުކަޒާއިުއ މް.އ ން.ޑީ.އ ފްުއަދިުއިސްލާމިކްުމިނިސްޓްރީއާއ ކުުބޭއްވުނ9:00ުުުުުވަނަުދުވަހުގ ުހ ނދުނ8ުުުުުއޭްޕރީލ2021ުުުްުއަދުިު
ުު ގ ންދ ވޭނީުޤާނޫނުުނަންބަރު ކުރިއަށްު ޤާނޫނު(2019/12ުުބައްދަލުވުމުގައިުމަސައްކަތްު ތަރިކައިގު  އާއިުއ ުުުު)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީު

ވަނަުދުވަހުންުފ ށިގ ނ9ުުުްުއޭްޕރީލ2021ުުުުްއާންމުކޮށްފައިވާުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގ ުމަތިންުކަމަށްުދ ންނ ވުނ ވ .ުއަދިުުުުޤާނޫނުގ ުދަށުން
މުވައްޒަފުންުޑިއުޓީުބަހައ24ުުި ގ ނުްުގަޑިއިރުުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނ ވ .ުއަދިުމަރުކަޒާއިުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރާގު 

ުރުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގ ންދިއައ ވ .ުުތަންުމޮނިޓަ

ސަބަބުންުއ ތަނައ12ުުުްުއޭްޕރީލ2021ުުުުް ވަގުތ އްގައިުގަބުރުުފ ންނަުކަމަށްުވިދާޅުވ ،ުފައުންޑޭޝަންުހުރިތަންުކޮނުމުގު  ގ ުދަންވަރުގު 
ފައުންޑޭޝަނުްުގ އްލުންތަކ އްުލިބުނ ވ .ުސަރަޙައްދަށްުވ ލިުއަޅައި،ުބިންުއ އްވަރުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްތަ ކ އްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ .ުއ ތ ރު 

އްުހުރިުގޮތަށްުރީއްޗަށްުއ އްވ ސްުގ އްލުމ އްުނުލިބިުހުއްޓ ވ .ުބޭރުުފައުންޑޭޝަނަށްުކުރިންުލިބުނުުގ އްލުންުފިޔަވައިުއިތުރުުގ އްލުމ 
އްުނިންމ ވީމަުކަމަށާއި،ުއ ތަނުގައިުއަބަދުވ ސުްުލިބިފައ އްުނ ތ ވ .ުއަދިުމަސައްކަތްުއިތުރަށްުކުރިއަށްުގ ންދ ވ ންުއޮތީުހ ރިޓޭޖުންުގޮތ 

14ުުއަދ13ުުުުިއޭްޕރީލ2021ުުުުްސ ކިއުރިޓީުބަލަހައްޓަންުމީހަކުުހުންނާނ ުކަމަށްުމަސައްކަތްުކުރައްވާުބޭފުޅުންުވިދާޅުވިފައ ވ .ުއ ގޮތުންުު
ނަމަވ  ނުލިބ އ ވ .ު މައުލޫމާތ އްު ކަމުގ ު ކުރ ވިފައިވާު މަސައްކަތ އްު އ އްވ ސްު ދުވަހުު މަރުކަޒަށުްުވަނަު މ ދުވ ރިކޮށްު މީސްމީޑިޔާު ސް،ު

ފައުންޑޭޝަންުހުރީުކޮނ ފައ ވ .ުއަދިުމިކަންުބ ލުމަށްުމަރުކަޒުގ ުޓީމ އްުސައިޓަށްުދިޔައިރުުމަސައްކަތް ުވަނުީުއ ނގިފައިވާގޮތުގައިުއ ތ ރޭގު 
ހ ނދުނ15ުުުުުއޭްޕރީލ2021ުުުްުނިމިފައ ވ .ުއަދުިު ވަރުކޮށްފައ ވ .ުބ ލ ވޭުގޮތުގައިުތަނބުތައުްުގައިުސައިޓްުއޮތީުފަސްއަޅާުބިންއ އ8:00ުުްގު 

ތ ވ .ުުޖ ހުމަށްުއ ކިތަންތަނުންުކޮނ ފައިވ އ ވ .ުއަދިުފ ނުނުުއާސާރީުތަންުހުރީުރައްކާތ ރިކަމާއ ކުުފަސްލ ވިފައިކަންުކަށަވަރުކުރ ވޭކަށްުނ 
ުމިކަމާުގުޅޭގޮތުންުމަރުކަޒުގ ުފަރާތުންުރިޯޕޓ އްުވަނީުތައްޔާރުކުރ ވިފައ ވ .ުު
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ުބ.ކ ންދޫުމަޤާމުފުޅުުއިހުުހުރިގޮތަށްުމަރާމާތުކޮށްު 7.7.5.8
ންމ ުުބ.ކ ންދޫުތަބްރޭޒުގ ފާނަށްުނިސްބަތްވާުމަޤާމުފުޅަކީުދިވ ހިރާއްޖ ުއިސްލާމްކުރ އްވިުއައްޝައިޚްުއަބުލްބަރަކާތުުޔޫސުފުލްުބަރުބަރީުއ 

މަޑުކުރ އްވިުތަންކަމަށްުބުނ ވޭުތަނުގައިުބިނާކުރ ވުނުުމަޤާމުފުޅ ކ ވ .ުތާރީޚީުމުހިއްމުުުފުރަތަމަުވަޑައިގ ންނ ވިުރަށްކަމަށްވާުބ.ުކ ންދޫގައުިު
ޗަރަލުްުހާދިސާއ އްުގުޅިފައިވާުތަނ އްގ ުއިތުރުންުމިުމަޤާމުފުޅަކީުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުނުފ ންނަުޚާއްސަުބިނާކުރުމުގ ުވައްޓަފާޅިއ އްު)އާކިޓ ކް

އަޑީގައިުހުރިުވ ލިތައްުކ ހިގ ނުްުވ2018ުުުަސްޓައިލ އް(ުފ ންނަުބިނާއ ކ ވ .ުު ނަުއަހަރުުދިމާވިުގުދުރަތީުހާދިސާއ އްގ ުސަބަބުންުމިުމަޤާމުގު 
 ވ އްޓިފައ ވ .ުުުމިުބިނާގ ުފާރުތަކ އްުވަނީުއަރިއަޅާލައި

ު)ރީއިންފޯސް(ުކުރުމުގ ުުު،އ ހ ންކަމުން ުމަސައްކަތްުވޭތުވ ދިޔުަުބ.ކ ންދޫުމަޤާމުފުޅުުއިހުުހުރިގޮތަށްުމަރާމާތުކޮށްުމިުބިނާުއިތުރަށްުވަރުގަދަު
ުު ގ ުބަލިމަޑުކަމުގ ުސަބަބުންުރަށ19ުުުްުވަނަުދުވަހުުބަޔަކާުޙަވާލުކޮށްގ ންުމަސައްކަތްުފ ށުނ ވ .ުކޯވިޑ3ުުްއަހަރުގ ުުފ ބްރުއަރީުމަހުގ 

ުު ސަބަބުން މަސައްކަތްުުނިމުނުީުމޮނިޓަރިންގްުއަށްުދިއުމާއިުއަދިުބައ އްުމ ޓީރިއަލްުބޭނުންވާުދުވަހަށްުނުލިބުމާއިުމޫސުންުގޯސްވުމުގު 
ުވަނަުދުވަހުއ ވ ު.15ުނިންމަންުއޮތްުތާރީޚަށްވުރ ުފަހުންނ ވ .ުމަސައްކަތްުނިމުނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުމ އިު

އްގ ުުމީގ ުއިތުރުންުމިހާރުުމަޤާމުފުޅުގައިުކުރަންހުރިުއިތުރުުމަރާމާތުތައްުފާހަގަކޮށްުކައުންސިލާއިުމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުުދ ވަނަުފޭސްއ 
ުުއ ުމަސައްކަތްތައްުކުރާގޮތަށްުވަނީުހަމަޖ ހިފައ ވ ު.ގޮތަށް

ު

ު

ު

 

ު

ުކަނބާުއައިސަުމަހާނަުމަރާމާތުުކުރުން 7.7.5.9
ުު ޔުމްނާުމައުމޫނު ވަނަުއަހަރުުުތިލަދުންމައްޗަށްުކުރ އްވ2019ުުުިުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާު

ކަންކަންުބައްލަވާ،ުރަށަށްުމަންފާުލިބޭނޭުގޮތްތައްުމަގުފަހިކުރުމާއުިުުުު،ކުރައްވައިދަތުރުފުޅުގައިުބާރަށަށްުޒިޔާރަތުްު ރަށުގ ުސަގާފީުތަރިކައިގު 
ވ ސުްު ގުޅޭގޮތުންު ރައްކާތ ރިކުރުމާު ޒިޔާރަތްު މިު އަދިު މަޝްވަރާކުރައްވާފައ ވ .ު ު ވަނީު އ ކުު ކައުންސިލްއާއިު ރަށުު އ ު ގޮތުންު ގުޅޭު

ުމަޝްވަރާތައްުކުރ ވިފައިވ އ ވ .ުު
ޓީމަކާއ ކުުުމީ ގ ުއިތުރުންުމިނިސްޓްރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުތާރިޤްުމަރުކަޒުގު 

2021ުުުު 9ުުުުއޮކްޓޯބަރު 11ުުުުން ގައިުބާރަށަށްުޒިޔާރަތްުކުރައްވާުއ ތަނުގ 9ުުުުއަށްުތިލަދުންމައްޗަށްުކުރ އްވިުދަތުރުފުޅުގައިުއޮކްޓޯބަރު
ންގަވައި،ުތަންުރައްކަތ ރިކުރ ވޭނ ުގޮތްތަކާބ ހޭުގޮތުންުކައުންސިލާުމަޝްވަރާކުރ އްވިއ ވ .ުމިުމަޝްވަރާގ ުއަލީގައިުމަރުކަޒުގ ުުމިންތައްުނަ

ތަނުްު އ އްގޮތަށްު ކުރ ހުމާު މިު ތައްޔާރުކުރ ވިފައ ވ .ު ވަނީު ވ ސްު ކުރ ހުންތައްު ޑީޓ އިލްު ތައްޔާރުކުރ ވި،ު ސްކ ޗ އްު އ ތަނުގ ު ފަރާތުންު
ުކުރުމަށްުވަށާފާރުުރާނައިުމައުލޫމާތުުބޯޑުުހަރުކުރުމަށްުކުރަންޖ ހޭުމަސައްކަތްތައްުމިހާރުވ ސްުދަނީުކުރ ވ މުންނ ވ .ުުރައްކާތ ރިު

ުކާށިދޫުކުރުހިންނަުތަރާގަނޑުުދ މ ހ އްޓ ނިވިުގޮތ އްގައިުބ ލ ހ އްޓުންު 7.7.5.10
ުު ދ މ ހ އްޓ ނިވިގޮތަކަށް ތަރާގަނޑުު ކުރުހިންނަު ކައުންސިލްއިންވަނުީުކ.ކާށިދޫު އ ކުު އިރުޝާދާއިު އާއިު ލަފާު މަރުކަޒުގ ު ބ ލ ހ އްޓުމަށްު

ުުމ ނޭޖްމަންޓްުްޕލޭނ އްުތައްޔާރުކޮށްފައ ވ .ުތަރާގަނޑުުސަރަޙައްދުުސާފުކުރުމަށްުހިނގާނ ުޚަރަދުުމަރުކަޒުންުކައުންސިލާއިުޙަވާލުުކުރީު
ސ ްޕޓ މްބަރުު ދަށުނ2021ުުުްުމުގ ުހަރަދުުުސާފުކުރު ވަނަުދުވަހުއ ވ .13ުުވޭތުވ ދިޔައަހަރުގު  ބ ލުމުގު  ވަނަުއަހަރުުނިމ ންދ ންުކައުންސިލްގު 

ުވަނަުދުވަހުއ ވ .16ުުުކުރާގޮތަށްުނިމިފައިުވަނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުޖޫނުްު
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 ބ.ކުޑަރިކިލުުމިސްކިތްުމަރާމާތުުކުރުން 7.7.5.11
މަސައް ހިޔާކޮށްދިނުމުގު  އަލުންު މަރާމާތުކޮށްު ފުރާޅުު މިސްކިތުު ބައުު ކުޑަރިކިލުު ުުބ.ު 30ުުުުކަތް ބަޔަކ2021ުުުާުއޯގަސްޓް ވަނީު ގައިު

ުހަވާލުކޮށްފައ ވ .ުމިުމަސައްކަތްުދަނީުކުރ ވ މުންނ ވ ު.

 ހއ.ުތަކަންދޫުޒިޔާރަތުގައިުއުވަލުންު 7.7.5.12
ުު ފޮނުވައިގ ން އުވަު ޒިޔާރަތަށްު ތަކަންދޫު ހއ.ު ބަލަހައްޓަމުންދާު މަރުކަޒުންު ފާރުތަކުގައ2021ުުުިސ ްޕޓ މްބަރ11ުުުުމިު ޒިޔާރަތުގ ު ުުމިު

ުމުގ ުމަސައްކަތްތައްުވަނީުކޮށްުނިންމާފައ ވ ު.އުވަލުވު

ު

ު

ު

 

ު
ު

 ފާހަގަުކުރިުދުވަސްތައް 7.7.6
 ދުނިޔޭގ ުތަރިކައިގ ުދުވަސުްު 7.7.6.1
2021ުުުު ގޮތުންުމިުމަރުކަޒުންުމީސްމީޑިއ18ުުުާއ ްޕރީލް ދުވަސްކަމަށްވާތީުމިދުވަސްުފާހަގަކުރުމުގު  ތަރިކައިގު  ވަނަުދުވަހަކީުދުނިޔޭގު 

ުުމ ދުވ ރިކޮށްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކައާއިުގުޅޭުޕޯސްޓަރުހިއްސާކުރ ވުނ ވ .ުމިުއަހަރުގ ުދުނިޔޭގ ުތަރިކައިގ ުދުވަހުގ ުޝިޢާރަކީު
ފާހަގުަު"މުއްސަނދި "ކޮމްްޕލ ކްސްުޕާސްޓްސް:ުޑައިވަރސްުފިއުޗަރ"ުއ ވ .ުމިދުވަސްު ުމާޒީތަކަކުން:ުތަފާތުުކުރިމަގުތަކަކަށް"ުނުވަތަު

ގޮތުންުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުރާއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއިބްރާހިމްުމުހައްމަދުުޞާލިހްުއަދިުޓޫރިޒަމްުމިނިސްޓަރުޑރ.ުއަބްދުުު މައުސޫމުްުهللاުކުރުމުގު 
ުު ތަރިކައިގ  ސަގާފަތާއުިުވަނީު ފަންނާއިު މުނާސަބަތުގައިު ދުވަހުގ ު ތަރިކައިގ ު ދުނިޔޭގ ު ކުރައްވާފައ ވ .ު ޓްވީޓްު ބަޔާންކޮށްު މުހިއްމުކަންު
ުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންުވަނީުމ ސ ޖ އްވ ސްުވަނީުދ އްވާފައ ވ .ުު ތަރިކައިގ ުވަޒީރު

ުބައިނަލްއަޤުވާމީުދާރުލްއާސާރުުދުވަސްުފާހަގަކުރުންު 7.7.6.2
ުު 2021ުުވަނަުދުވަހ ވ .18ުުުުދުނިޔޭގައިުފާހަގަކުރ ވ މުންދާުބައިނަލްއަޤުވާމީުދާރުލްއާސާރުުދުވަހަކީުކޮންމ ުއަހަރ އްގ ވ ސްުމ އިުމަހުގ 

ކުރިމަގު:ުއާވިސްނުންތަކަކާއ ކުުއާރާސްތުުކުރުން"ުނުވަތަު"ދަުފިއުޗަ ޝިއާރަކީު"ދާރުލްއާސާރުގު  ދާރުލްއާސާރުުދުވަހުގު  ރުުވަނަުއަހަރުގު 
އ ކުުުފްުމިއުޒިއަމްސް:ުރިކަވަރުއ ންޑްުރީއިމޭޖް"އ ވ .ުއ ހ ންކަމުންުތަފާތުުގޮންޖ ހުންތަކާއިއ ކުުވ ސް،ުއައުުޚިޔާލުތަކާއިުއައުުގޮތްތަކާއޮ

މިު މަސައްކަތްތައްު ކުރުމުގ ު ތަރައްޤީު މިއުޒިއަމް(ު )ސައިޓްު ދާރުލްއާސާރުު ސަރަހައްދީު ބައ އްު ދާރުލްއާސާރާއިު ޤައުމީު ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު
މަޝްވަރާއާއިުމަ ކައުންސިލްތަކުގ ު އުސޫލުންު ލާމަރުކަޒީު ކުރ ވ މުންދަނީު މަސައްކަތްތައްު މިު ކުރަމުންނ ވ .ު ދަނިު ރުކަޒުންު

ޔުމް އަލްފާޟިލާު ވަޒީރުު ތަރިކައިގު  ފަންނާއިުސަގާފަތާއިު މުނާސަބަތުގައިު އ ދުވަހުގ ު ގޮތުންު ފާހަގަކުރުމުގު  ނުާުއ ހީތ ރިކަމާއ ކުގައ ވ .ު
 ޖ އްުއ ދުވަހުުވަނީުދ އްވައިފައ ވ .ުުމައުމޫންުޚާއްޞަުމ 
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ުދާރުލްއާސާރުުހަފްތާުފާހަގަކުރުނުްުު 7.7.6.3
ދާރުލްއާސާރުުހަފްތާުނުވަތަުމިއުޒިއަމްުވީކްުއަކީުކަލްޗަރުފޯުކޯޒުްު
ނ ޓްވޯކްުއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންުފާހަގަކުރުމުންުއަންނަުހަފްތާއ ކ ވ .ުު

ފިކްުއ ންޑުްުމިއީުޔުނައިޓ ޑްުނޭޝަންސްުއ ޑިއުކޭޝަނަލްު،ުސައިންޓި
ކަލްޗަރަލްުއޯގަނައިޒޭޝަންުު)ޔުނ ސްކޯ(ުއާއިުއާޓްުއ ކްސްްޕލޯރާ،ުު
އ ކުުު އާއިު ާޕރޓްނަރޝިްޕު ގައިޑްގ ު ކްލައުށްު އަދިު ވޯކްު ޓޯކްު
މަޤްސަދަކުީު ފާހަގަކުރުމުގު  ހަފްތާު މިު ު ދުވަހ ކ ވ .ު ފާހަގަކުރ ވޭު
ުުދާރުލްއަސާރު،ުލައިބްރަރީ،ުގ ލ ރީ،ުއަރުޝީފްުއަދިުފަންނުވ ރިންނާއިު
ސަގާފީުމަރުކަޒުތައްުކުރިއ ރުވުމ ވ .ުުދާދިވަރުކޮށްުމިުހަފްތާއާުގުޅުޭު

ުމައުލޫމާތު މައުލޫމާތުުު، ގުޅޭު ހަފްތާއާއިު މިު އަދިު ު ކޮށްފައ ވ .ު އާއްމުު ވަނީު މަރުކަޒުންު މިު ޝިއާރު،ު އ ދުވަހ އްގ ު ދުވަހަކުު ކޮންމ ު
ގ ނ ސްދީފައިވ އ ު ވަނީު ްޕރޮގްރާމްއ އްގައިވ ސްު އަޑުގ ު ހިއްސާކޮށްފައިވަނުީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ު މައުލޫމާތުު ފަރާތުންު މަރުކަޒުގު  ު ވ .ު

ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުފާޠިމަތުުއުޘްރާުއ ވ .ުުު
 )ު(OnceUponAtimeMW# #އ އްސަހަރ އްގައިުއުޅުނ2021ުޯޖޫނ07ުުް •
      )(BehindTheScenesMW# #ުފަރުދާގ ުފުރަގަހުގައ2021ުިޖޫނ08ުުް •
    )(ChildrensEyesMW# #ކުދިންގ ުނަޒަރުނ2021ުްޖޫނ90ުުް •
  ) (EurekaMW#  #އ ނގިއްޖ 2021ުޖޫނ10ުުް •
  )(CaptionThisMW# #ފޮޓޯއަށްކ ޕްޝަންނ އ2021ުްޖޫނ11ުުް •
  )(ArtIsEverywhereMW# #ހުސްކުރ ހުނ2021ުްޖޫނ12ުުް •
ު )(WordsForTheFutureMW# #ުމުސްތަޤުބަލަށްބަސްކޮޅ އ2021ުްޖޫނ13ުުް •

 ސްުފާހަގަކުރުންުޤައުމީުދުވަ 7.7.6.4
ވަނަުދުވަހަކީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުދުވަހ ވ .ުމިދުވަސްުފާހަގަުކުރުމުގ ުގޮތުންުފުރަތަމ18ުުުަުކޮންމ ުއަހަރ އްގ ުރަބީޢުލްއައްވަލުުމަހުގ ުުު

ުު ރަސްމިއްޔާތ ވ .ުއަދިުއުތީމުުކައުންސިލުންުއިންތިޒާމްކޮށްގ 5:45ުުއޮތީ ނުްުގައިުބޮޑުތަކުރުފާނުގ ުހަނދާނީުމަރުކަޒުގައިުދިދަުނ ގުމުގު 
ުޤައުމީުދުވަހުގ ުމުނާސަބަތުގައިުއަތޮޅުުފ ންވަރުގައިުޚާއްޞަުޖަލްސާއ އްުބޭއްވިފައ ވ .ުު

ުު ޖަލްސާކުރާުމާލަމުގައ ވ .4:00ުުުުުޤައުމީުދުވަހާގުޅިގ ންުބޭއްވިުރަސްމީުޖަލްސާުއޮތީުހަވީރު ގައިުބޮޑުތަކުރުފާނުގ ުހަނދާނީުމަރުކަޒުގު 
އ ވ .ުމީގ އިތުރުންުމިނިސްޓަރުއޮފުްުهللاުމ ޙްމާނަކީުމިނިސްޓަރުއޮފްުހޯމްއ ފ އަރޒްުއޮނަރަބަލްުއިމްރާންުއަބްދުމިޖަލްސާގ ުޝަރަފްވ ރިުު

ދާއިރާގ ުއިއްޒަތްތ ރިުމ ންބަރުުއަލްފާޟިލުްުުުސްޓޭޓްުފޮރުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުތާރިޤާއި،ުބާރަށު
ދޫުދާއިރާގ ުއިއްޒަތްތ ރިުމ ންބަރުުމުޙައްމަދުުޝިފާއުުއާއިުހޯމްުމިނިސްޓްރީގ ުއިސްބޭފުޅުންނާއި،ުހއ.ުުއާއިުއިހަވަންهللاުއަޙްމަދުުއަބްދު

ދ ވިގ ނުްު ދައުވަތުު ދަރިވަރުންވ ސްު އިސްވ ރިންނާއިު ސްކޫލްތަކުގ ު ބައ އްު ހއ.އަތޮޅުގ ު އަދިު އިސްވ ރިންނާއިު ކައުންސިލްގ ު އަތޮޅުު
ުުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުމި ފަރާތުންނ ވ .ުއ ހ ންނަމަވ ސްުޖަލްސާުބޭއްވުމުގ ުުމިޖަލްސާގައިުވަނީ ުކުރ އްވީުއުތީމުުކައުންސިލްގު  ޖަލްސާުއިންތިޒާމު

ހަނދާނީު ބޮޑުތަކުރުފާނުގު  ވަނީު ކޮށްފައިު މަސައްކަތްު ޒީނަތްތ ރިކުރުމުގ ު ގަނޑުވަރުު އުތީމުު އަދިު ހަމަޖައްސާު އިންތިޒާމުތަކ އްު ުުހުރިހާު
އަހަރުތަކ ކޭވ ސްުއ އްފަދައިންުގަނޑުވަރުުޒީނަތްތ ރިކޮށްުކުލަބޮކިދިއްލާުގަނޑުވަރުގ ުބޮޑުދިދުަުުުުކުރީމަރުކަޒުގ ުމުވައްޒަފުންނ ވ .ުއ ގޮތުންު

ުނަގާފައިވ އ ވ .ުު
 

 ބޭއްވުނުުހަފްލާތައްު 5.2

'ކަސަުބުަބއިުހިދާ'ުުއިންުކުރިޔަށްުގ ންދިޔަުކަސަުބުވިޔަންުދަސްކޮށްދިނުމުގ ުކޯހުގ ުސ ޓްފިކ ޓްުދިނުމުގ ުު 7.7.7
 ރަސްމިއްޔާތުު

ދަށުންުއަލްފާޟިލާުހިދާނާުލަޠީފްުކުރިއަށްުގ ންދ ވިުކަސަބުުވިޔަންުދަސްކޮށްދިނުމުގ ުކޯސްުފުރިހަމަުކުރުިު'ކަސަ ބުުބައިުހިދާ'ުބްރޭންޑްގު 
ފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވަޒީރުު، ުުފަރާތްތަކަށްުހަނދާނީުލިޔުންުދިނުމަށްުބޭއްވިުރަސްމިއްޔާތުުޝަރަފުވ ރިުކޮށްދ އްވާފައިވަނީު
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ސ ްޕޓ ންބަރުުމަހުގ 2021ުުުޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނ ވ .ުުއަލްފާ ވީުހޯމަުދުވަހުގ ރޭުބޭއްވިުރަސްމިއްޔާތުގައިުވާހަކަފުޅ27ުުުުވަނަުއަހަރުގު 
ތަފާތުުފަރުމާތަކުންުޖަރީކުރިުލިބާހުގ ުކަސަބުުބޯވަޅުުވިޔުމަކީ ުުދައްކަވަމުންުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުވަނީ،ުހިރި،ުބަގިޔާުއަދިުރޮދިގަނޑުގު 

 ންހ ނުންުޒަމާނުއްސުރ ުކުރަމުންުއަންނަުސާދާުރީތިުމަސައްކަތްތަކުގ ުމިސާލ އްުކަންުފާހަގަކުރައްވާފައ ވ .ުުދިވ ހިުއަ
ުކަ  ދުވަހުގައިކަންުފާހަގަކުރައްވާުމިނިސްޓަރުޔުމްނާުވިދާޅުވީ،ުމިފަދަ ންކަނުްުމިުރަސްމިއްޔާތުުބޭއްވިގ ންުދިޔައީުދުނިޔޭގ ުފަތުރުވ ރިކަމުގު 

ވައިގ ނުްުޒުވާނުންނަށްުދަސްކޮށްދިނުންުނުހަނުުމުހިއްމުުކަމަށާއި،ުއައުުގޮތްތައްުބޭނުންކޮށްގ ންުސަގާފަތްުކުރިއަރުވައި،ުފަތުރުވ ރިކަމާުގުޅު
އާލާތްތައުްުުުސަގާފީުއުކުޅުތަކާއިުު.މިފަދަުމަސައްކަތްތައްުއާލާކުރުންވ ގ ންދާނީުކިތަންމ ުރަށަކަށްުއޭގ އިންުފައިދާުކުރާނ ުކަމަކަށްުކަމަށ ވ 

ބައިވ ރިއަކުުހޯމަުދުވަހުގ ރޭގ ުރަސްމިއްޔާތުގައިުސ ޓްފިކ ޓ18ުުުްުބޭނުންކޮށްގ ންުކަސަބުުވިޔަންުދަސްކޮށްދިންުމިުކޯސްުފުރިހަމަކޮށް،ުު
ުު 17ުުުުޙާސިލްކޮށްފައިވާއިރު،ުމީގ ުތ ރޭގައިުހިމ ނ ނީ ބައިވ ރިންނާއިުފިރިހ ން ފިކ ޓުްުބައިވ ރިއ ކ ވ .ުހޯމަުދުވަހުގ ރޭުސ ޓ1ުުްއަންހ ންު

ބޭސިކްުކޯހުގ ުު ބައިވ ރިންނ ވ .ުމީގ ުކުރިންުކުރިއަށްގ ންދިޔ7ުުުަުޙާސިލްކުރިުބައިވ ރިންނަކީުހިދާނާުހިންގަވާުކަސަބުުވިޔުމުގު  ވަނަުބުރުގު 
ޓަރުޔުމްނުާުމިުރަސްމިއްޔާތުގައިުމިނިސްުުު.މީހަކުުވަނީުމިުމަސައްކަތްުދަސްކޮށްފައ ވ 19ުުމިުކޯހުގ ުއ ކިުބުރުތަކުގައިުބައިވ ރިވ ުޖުމްލުަު

އާއިުހިދާނާުއަދިުކޯހުގ ުބައިވ ރިންގ ުއިތުރުން،ުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓްުފޯުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމުޙައްމަދުުޠާރިޤާއި،ު
 .ނ ވިއ ވ ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުއަދިުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރާގ ުއިސްވ ރިންުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ން

ު

 އަލަށްުފ ނުނުުއާސާރީުތަންތަނާއިުތަކ ތި 7.7.8
ުތަފްޞީލްުުތާރީޚްުުރަށުްު

ރުނބާުއަދިުބޮލިުފަދަުއާސާރުީުުުު،ނަރުދަމާުމަސައްކަތްުކުރަމުންދަނިކޮށްުސީނުުތަށ2021ުިފ ބްރުއަރ15ުުީުރ.ރަސްގަތީމް
ުތަކ ތިުވަނީުފ ނިފައ ވ ު.

ުނަރުދަމާުމަސައްކަތްުކުރަމުންދަނިކޮށްުރުނބާުފަދަުއާސާރީުތަކ ތިުވަނީުފ ނިފައ ވ ު.2021ުުުފ ބްރުއަރ17ުުީުރ.އަގޮޅިތީމްު
ުއ ުރަށުުސްކޫލުުސަރަޙައްދުންުއާސާރީުތަކ ތިުފ ންނަމުންދާތ2021ުުީުއޮކްޓޯބަރ01ުު

 ރ.ވާދޫު
ު

ުތަކ ތިުވަނީުފ ނިފައ ވ .2021ުމާރިޗ15ުުު ުއާސާރީ ުފަދަ ުތަށި ުކުރަމުންދަނިކޮށްުސީނު ުމަސައްކަތް ުނަރުދަމާ

2021ުުުޖުލައ13ުުިުފ.ނިލަންދޫު ފުންޏ އް ގައުު ހުރިު ކައިރީގައިު އާސާރީުމިސްކިތްު ުުއ ުރަށުު ފަރާތުގައ6ުުުިކައިރިން
ުޓ އްުވަނީުފ ނިފައިށްކުރ ހުންުއަޅާފައިވާުފޮ

ފ2021ުުޮސ ްޕޓ މްބަރ20ުުުތ.ކަނޑޫދޫު އާސާރީު ރަށުންު ފަރާތަކުނުްުށްއ ު އަމިއްލަު ފޮށިު މިު އަދިު ފ ނިފައިު ވަނީު ޓ އްު
ުވަނުީު ުގ ނައުމަށް ުދަށަށް ުބ އްލ ވުމުގ  ުކައުންސިލްގ  ުފޮށި ުއ  ުދ ންނ ވިފައިުގ ންދަވާފައިވާތީ

ފ ނަކާުއިންުކޭބަލްުވަޅުލަނިކޮށްުވަނީުބޮލިވަޅ އްުވަނީުފ ނިފައި.ުމިުބޮލިވަޅުންުބޮލިތައ2021ުުްސ ްޕޓ މްބަރ20ުުުނ.ުހޮޅުދޫު
ރައްޔިތުންުގ ންދަވާފައިވާތީުއ ުބޮލިތައްުހޯއްދަވާުއ ުރައްކާތ ރިކުރ އްވުމަށްުދ ންނ ވުނު.ުު

ބޮލިތައްުު ގުޅިގ ންު ކަމަށުްުމިކަމާު ވަޅުލ ވިފައިވާު އ ތަނުގައިު ރައްކާތ ރިކަމާއ ކުު
ު.ުުއިކައުންސިލުންވަނީުއަންގަވާފަ
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ވަޅ އްުވަނީުފ ނިފައި.ުނަމަވ ސްުވަޅުުފ ނިފައިވުާުުުއުުދޫނިތުނޑިުސަރަޙައްދުންުވ ލިގ2021ުައޮކްޓޯބަރ27ުުުހއ.އުތީމުު
ސަރަޙައްދަކީުގިރަމުންދާުހިސާބ އްކަމުންުމިުކަމުގ ުސަބަބުންުވަޅަށްުގ އްލުންުލިބުމުގ ުު
ފަރުވާތ ރިކަމާއ ކުުު ވަޅުު މިު ގުޅިގ ންު މަރުކަޒާު ބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީު ބިރުއޮތުމުންު

މަރުކަޒުު ހަނދާނީު ބޮޑުތަކުރުފާނުު ކަނޑައ ޅިފައިވުާުނ ގުމަށްފަހުު ތަރައްޤީކުރުމަށްު ގައިު
ުބ ލުމުގ ުު ުމަރުކަޒުގ  ުހަނދާނީ ުޑިސްްޕލޭކުރ ވ ންދ ންުރައްކާތ ރިކަމާއ ކު ދާރުލްއާސާރުގައި

ުދަށުގައިުމިުވަޅުުބޭއްވުމަށްުވަނީުނިމިފައި.
2021ުުުނޮވ މްބަރ01ުުުރ.މީދޫު ގޭގ ުބިމުގ  ދަނބުފަށުވީު ފަދ3ުުަރ.ުމީދޫު ުއާސާރުީުފޫޓ އްުހާުއަޑިންުސީނުުތަށިު

ތަކ ތިުވަނީުފ ނިފައ ވ .ުއ ުތަކ ތިުކައުންސިލްގ ުބ އްލ ވުމުގ ުދަށަށްުގ ނައުމަށްުވަނުީު
ފަރާތުގ ުު އ ު ރައްކާތ ރިކަމާއ ކުު ތަކ ތިު މިު ކައުންސިލްއިންު އަދިު ދ ންނ ވިފައި.ު

ުބ އްލ ވުމަށްުގ ނ ސްފައިވާުކަމަށްުކައުންސިލުންވަނީުއަންގަވާފަު.
ު

ލްގ ުުމިުތަކ ތިުފ ނުނުކަމުގ ުމައުލޫމާތުުލިބުމުންުކައުންސިލްތަކާުމަޝްވަރާކޮށްުމިުތަކ ތިުފ ނުނުތަންުފާހަގަކުރައްވާުމިުތަކ ތިުކައުންސިު
ުު ނަންބަރު ގުޅިގ ނ12ުުުްުު/2019ބ އްލ ވުމުގ ުދަށަށްުގ ންދަވާުޤާނޫންު ޤާނޫނާއިު ޤާނޫން(ުއަދިުމިު )ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުސަގާފީުތަރިކައިގ ު

 ކޮށްފައިވާުޤަވައިދުތަކުގައިވާުގޮތުގ ުމަތިންުއަމަލުކުރ އްވުމަށްުއިރުޝާދުުދ ވިފައިވާނ އ ވ .ުުއާންމު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 ހއ.ުއިހަވަންދޫުއާސާރީުމިސްކިތުގ ުވަޅުުމަރާމާތުކުރުން 7.7.9
9ުުުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުއޮކްޓޯބަރުު އަށްުތިލަދުއްމައްޗަށްުމިުމަރުކަޒުގ ުއިސްވ ރިޔާުއަލްފާޟިލްުމުހައްމަދުުޠާރިޤުުކުރ އްވ11ުުުިުއިން

ރަށަށް ތަރިކައިގ ުުުުވަޑައިގ ންުުުދަތުރުފުޅުގައިުއު  ދުނިޔޭގު  ހާލަތުުވަނީުބައްލަވާލައްވާފައ ވ .ުއަދިުުޔުނ ސްކޯގު  އ ުރަށުގ ުސަގާފީުތަރިކައިގު 
މަސައް ހިމ ނުމަށްު ުުލިސްޓުގައިު އާސާރީ ރަށުު އ ު ކުރާު ުުކަތްު އަވަހަށުްުމާ ވަރަށްު ބޮޑުކަމާއ ކުު ގ އްލުންު ލިބިފައިވާު ވަޅަށްު މިސްކިތުގ ު

އޮކްޓޯބަރުުުުު،ފައ ވ .ުުއ ހ ންކަމުންމާމަރާމާތުކުރުމަށްުވަނީުނިން ފަންނީުޓީމ އްުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު  ވަނަުދުވަހުުުއ 28ުުުުމިުމަރުކަޒުގު 
ުުރަށަށްުގޮސްުމަސައްކަތްުނޮވ މްބަ ބަރ2ުުުިުރުުމަހުގ ުތ ރޭގައިުމަސައްކަތްުވަނީުނިންމަވާފައ ވ .ުހިރިގަލުންުހަދާފައިވާުމިުވަޅުގ ުމަތީ

ބޮޑ ތިު މަދުވ ފައިވާު ގައުކޮޅުތައްު އަދިު ތަތްކޮށްު ގާކޮޅުތައްު ވަކިވ ފައިވާު ނަގާު ގާތައްު އު  ވ ފައިވާތީު ފުނޑުފުނޑުު ރޫޅިު ބޮޑަށްު ުުވަރަށްު
.ުކުދިުތަންކޮޅުކޮޅުުމަރާމާތުކުރީުތ ރަހާއިުވ ލިުއ އްކޮށްގ ންުހ ދިުވ ލިުޕޓީއިންނ ވ .ުގައުތައްުހަލާކުވާނުްުތަންތަނަށްުއަލުންުހިރިގައުުލ ވުނ ވ 

އ ތ ރ އަށްުޖަހާފައިވާުދަގަނޑުުރޮޑުތައްުނަގާުއިތުރަށްުހަލާކުނުވާނޭުގޮތަޢްުހ ދިފައ  ވ .ުުދިމާވިުމައިގަނޑުުސަބަބުކަމުގައިވާުގައުތަކުގު 
ގޮތުންކޮންމ ހ ންުުރޮޑ އްުޖަހަު ވަރަކަށްުދަގަނޑުުރޮޑ24ުުުުުކުރިންުުުުު،ންޖ ހޭުތަނ އްުނަމަުއ ތަނަކަށްުޖަހާފައިވާނީުއ ސްލޯންުރޮޑ ވ .ުއު 

ުއ ސްލޯނުުރޮޑ ވ .4ުުުބޭނުންކޮށްފައިވީނަމަވ ސްުމިހާރުުވަޅުގައިުމުޅިުޖުމްލަުހުންނާނީު
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ނާރުނުްުމީގ ުއިތުރުންުމިސްކިތުގ ުދޮރުމަތީގައިވާުމުންނާރުުވަރަށްބޮޑަށްުފ ހިޖަހާުކަޅުވ ފައިވާތީުފ ހިުކަހާުއަލުންުއުވަލ ވުނ ވ .ުއަދިުމުން
ުހަލާކުވ ފައިވާުތަންތަންުއުވަުބޭނުންކޮށްގ ންުވަނީުމަރާމާތުުކުރ ވިފައ ވ .ު

ޓްރީޓްމަންޓްުދި 7.7.9.1 ފުރަތަމަުމަރުހަލާގ ުމަސައްކަތްުއާސާރީުމިސްކިތްތަކަށްުކަތުރުފަނީގު   ނުމުގު 
ޓްރީޓްމަންޓ އްުދާއިމީުގޮތ އްގައިުދިނުމުގ ުއިދާރީުމަސައްކަތްތަކ އްުވޭތުވ ދިޔަުއަ ހަރުުުއާސާރީުމިސްކިތްތަކުންުކަތުރުފަނިުނައްތާލުމުގު 

ވަނަުދުވަހ26ުުުުުބުނުުބިޑްތައްުުޑިސ މްބަރުުވަނަުދުވަހުުބަޔަކުުހޯދުމަށްުއިޢުލާންުކުރ ވިުލ7ުުިވަނީުކުރ ވިފައ ވ .ުއ ގޮތުން،ުޑިސ މްބަރުުު
ުވަނަުއަހަރުގ ުތ ރޭގައ ވ ު.2022ުުވަނީުބަލައިގ ންފައ ވ .ުމިުބިޑްތައްުއިވ ލުއޭޓްކޮށްުމަސައްކަތްުޙަވާލުުކުރ ވިގ ންދާނީު

ުތިރީގައިުއ ވަނީުކަތުރުފަނީުޓްރީޓްމަންޓްުދިނުމަށްުއިޢުލާންުކުރ ވުނުުތަންތަންު

ުސްު(މ3ުަމާލ ުހުކުރުުމިސްކިތްުުު) •
 އަހަރުު(2ުކަޅުވަކަރުުމިސްކިތްުުު) •
ުއަހަރުު(3ުއުސްގ ކޮޅުުު) •
ުއަހަރުު(3ުތަޤްވާުމިސްކިތްު) •
ުއަހަރުު(3ުމާލޭުއީދުުމިސްކިތްުު) •
 އަހަރުު(3ުދަރުމަވަންތަުމިސްކިތްުު) •

 ތަރިކަުދަފްތަރުުކުރުންު 7.7.9.2
މަސައްކަތްުވޭތުވ ދިޔައަހަރުުުނ ތިގ އްލިުގޮސްފައިވާުސަގާފީުތަރިކަުދަފްތަރުުކުރުމުގ ުގޮތުން،ުލިބިފައިވުާު މައުލޫމާތުުއ އްކަރުދާސްުކުރުމުގު 

ގަނޑުުުވަނީުކުރ ވިފައ ވ .ުމިުކަރުދާސްުުފަންނީުލ ވ ލްގައިުވަނީުރިވިއުުކުރ ވިފައ ވ .ުއަހަރުުނިމުނުއިރުުކްލ ސިފައިުކުރާނ ުއުސޫލާއިުމިން
ުކަނޑައ ޅުމުގ ުމަސައްކަތްުދަނީުކުރ ވ މުންނ ވ ު.

ރިކަުދަފްތަރުކުރުމުގ ުގޮތުން،ުލިބިފައިވާުމައުލޫމާތުތައްުއ އްކަރުދާސްުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުވޭތުވ ދިޔައަހަރުުވަނުީުމައުނަވީުސަގާފީުތަ
ުފ ށިފައ ވ .ުއ ހ ންނަމަވ ސްުމިުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްދާލ އްުލަސްވ ފައިުވަނީުމުވައްޒަފުންގ ުދަތިކަމާހުރ އ ވ ު.

ުު އ އްކުރ ވޭނ ުޒަމާނީުނިޒާމ އްު)ޯޕޓަލް(ުގާއިމުކުރުމުގ ުމަޝްވަރާތަކ އްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ .ުއަދިުމިކަމަށުްުއަހަރުުނިމުނުއިރުުމައުލޫމާތު
ޚަރަދުުހޯދުމުގ ުމަސައްކަތްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ ު. ުހިނގާނު 

 ހިންގުނުުމަޝްރޫޢުތައްު 7.8
ދުނިޔޭގ ުތަރިކައިގ ުލިސްޓުގައިުހިމ ނުމުގ ުމަޝް 7.8.1 ުރޫޢުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުޔުނ ސްކޯގު 

މަޝްރޫޢުުއަކީުމިުމަރުކަޒުންުވަރަށްު ހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުހިމ ނުމުގު  ލިސްޓުގައިުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ބޮޑުުުޔުނ ސްކޯގ ުދުނިޔޭގ ުތަރިކައިގު 
ުު،ކިތްރ.ުމީދޫުބާހުކުރުުމިސްުުު،މާލޭުޢީދުުމިސްކިތްުުު،މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުުު،އިސްކަމ އްދީގ ންުކުރަމުންުއަންނަުމަސައްކަތ ކ ވ .ުމިގޮތުން
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ހއ.ުއިހަވަންދޫުއާސާރީުމިސްކިތްުއަދިުއދ.ުފ ންފުށިުއާސާރީުމިސްކިތްވަނީުޔުނ ސްކޯގ ުދުނިޔޭގ ުުުުު،ލ.ުއިސްދޫުއާސާރީުމިސްކިތް
ުު ލިސްޓުގައި ވަގުތީު އިތުރުކުރުމުގ 2013ުުުުތަރިކައިގ ު ލިސްޓަށްު މިު މިސްކިތްު ފަނޑިޔާރުު ސ.މީދޫު އަދިު ހިމ ނިފައ ވ .ު އަހަރުު ވަނަު

 ދަނީުކުރަމުންނ ވ ު.މަސައްކަތްވ ސުްު

2020ުުުު ކޯޑިނޭޓަރއަކަށް ބޭރުގ ު)އިންޓަނޭޝަނަލް(ުކޮންސަލްޓަންޓަކަށްުސިލްވިއަރުކްރ ވޭރިއޯުއަދިުލޯކަލްު އަލްފާޞިލުްުވަނަުއަހަރުު
ުު ވަނީ އަހަރުު އ ު މަސައްކަތްު ކަނޑައަޅައިގ ންު ފަރާތުންު ފަންޑުގ ު މޮނިއުމަންޓްު ވޯލްޑްު ްޕރޮޖ ކްޓަށްު މިު ޖަމީލުު ފަށާފައ ވ .ުުމައުރޫފްު

ސަބަބުންުދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްުހުރަސްތަކ އްުހުރުމުންުލިސްޓުގައިުހިމ ނުމަށްުމަސައްކަތްކުރާުމިސްކިތްތައްުހުރިުރަށްތަކައ19ުްުކޯވިޑް ގު 
ބައި ނިންމަންހުރިު އަލީގައިު މައުލޫމާތުގ ު މިު ނުކުރ ވިފައ ވ .ު ވަނީު މަސައްކަތްު އ އްކުރުމުގ ު މައުލޫމާތުތައްު މުިުޒިޔާރަތްކޮށްު ތައްު
ޖަނަވަރުީުުުސަބަބުތަކަށްޓަކައިުވަނީުފުރިހަމަުނުކުރ ވިފައ ވ .ުވޯލްޑްުމޮނިއުމަންޓްުފަންޑްއިންުދ މުންގ ންދާުއ ހީތ ރިކަންުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ 

މުހިއްމުުބަ އިތަކުގ ުޑްރާފްޓ އުްުމަހަށްުވަނީުހަމަވ ފައ ވ .ުނަމަވ ސްުމިުމުއްދަތާުހަމައަށްުނިމިފައިުހުރިުމަސައްކަތުގ ުއަލީގައިުޑޮޒިއަރގު 
ުވަނީުހުށަހަޅުއްވާފައ ވ ު.

އަހަރުގ ުުއަދިުދ ންުހުރިުބައިތައްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުުތ ރޭގައިުދަތުރުތައްުކުރުމަށްފަހުުނިންމާގޮތަށްުވަނީުރާވާފައ ވ .ުއ ގޮތުންުވޭތުވ ދިޔަުު
ުުކުރީކޮޅުގައިުމިހާރުުމަސައްކަތްުކުރަމުންދާުޓީމުުމަސައްކަތްުމިހާރުުކުރަމުންދާުދު ވަނަުއަހަރުގ ފ ބްރުއަރ2022ުުުީުވ ލީގައިުކޮށްފިނަމަ

ގ 19ުުުުނަމަވ ސްުކޯވިޑް މަހުގ ުތ ރޭުޑޮޒިއަރުފުރިހަމަުކުރ ވޭނ ކަމުގ ުޔަގީންކަންުވަނީުމިުމަޝްރޫޢުގ ުކޮންސަލްޓަންޓުންުދ އްވާފައ ވ .
ސަބަބުންނާއިުއ ހ ނިހ ންުސަބަބުތަކާުހުރ ުމިުމަޝްރޫޢަށްުު ުފ ށިގ ންުމަސައްކަތްުކުރައަވަމުންުގ ންދ ވުިުއަހަރުނ2020ުުްއާލަމީުބަލީގު 

މަސައްކަތްުފުރިހަމަުކުރު ނޮމިނޭޝަންުޑޮޒިއަރގު  ކޮންޓްރ ކްޓްުއައުކުރ ވިފައިުނުވާތީުމިުވަގުތަށްުމިުމަޝްރޫޢުގު  މުގ ުުކޮންސަލްޓަންޓުންގު 
ުދުވ ލިުވަނީުމަޑުޖ ހިފައ ވ .ުު

ލަންުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުުއ އްކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުދަނީުކުރ ވ މުންނ ވ .ުއަދުިުނަމަވ ސްުކައުންސިލްތަކާއިުގުޅިގ ންުމިުޑޮޒިއަރުއ ކުލަވާު
ހިމ ނުމަށުްު ލިސްޓުގައިު މިު ހަމައ އާއ ކުު ކުރިއަށްދ އ ވ .ު ކައުންސިލްތަކާއ ކުު ބައްދަލުވުންތައްު މަޝްވަރާު ކަނޑައ ޅުމުގު  ޒޯނުު ބަފަރު

ުވުމާއިުމަރާމާތުގ ުމަސައްކަތްތަކުގައިުއ ހީތ ރިކަންުމިދަނީުފޯރުކޮށްދ މުންނަވ ު.މަސައްކަތްުކުރާުމިސްކިތްތަކުގައިުކުރަންހުރިުއާބާތުރަފިލު

އ ުުުުު،އ ގޮތުން ކޮށްު ޒިޔާރަތްު މިސްކިތަށްު އާސާރީު އިސްދޫު މިސްކިތް،ު ހުކުރުު ކުރީގު  ހއ.އިހަވަންދޫުއދ.ފ ންފުށީު އަހަރުު ވޭތުވ ދިޔަު
ުު މަހުގ  އޮކްޓޯބަރުު އަދިު ބަލާފައ ވ .ު ހާލަތުވަނީު ލ.އިސްދުޫުތަންތަނުގ ު އަދިު ޒިޔާރަތްކޮށްފައ ވ .ު އ ރަށްު ވަނީު ޓީމ އްު ފަންނީު ފަހުކޮޅުު

ގޮތުގ ުު ކުރާނު  ހޯދުމަށްުސޮލިގްނަމްއާއިުއ ުމަސައްކަތްު ކޮންމ ވ ސްުވަރ އްގ ުހައްލ އްު މައްސަލައަށްު މިސްކިތަށްުދިމާވާުކަތުރުފަނީގު 
ުު ނޮވ މްބަރުގައިުފަންނީުޓީމ އްުއިސްދޫއަށްުދަތުރުކޮށްުއާސާރ30ުުުީުއިރުޝާދުުވ ސްުއ ުރަށުުކައުންސިލަށްުވަނީުފޮނުވިފައ ވ .ުއަދި

މިސްކިތަށްުމިހާރުންުމިހާރަށްުކުރ ވޭނ ުކަންކަމުގ ުއިރުޝާދުވ ސްުވަނީުހިއްސާކޮށްފައ ވ .ުއަދިުުނޮމިނޭޝަންުޑޮޒިއަރުތައްޔާރުކުރުމުާު
ގުނ ވ .ުއދ.ުފ ންފުށީގައިުކުރަންުހުރިުމަރާމާތުތައްުއ ުުގުޅޭގޮތުންުހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުސ ޝަނ އްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުުކައުންސިލަށްުހިން

ުރަށަށްުކުރިުދަތުރުގައިުވަނީުފާހަގަކޮށްފައ ވ .ުުު
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ުމ ރިޓައިމްުއޭޝިއާުހ ރިޓޭޖްުސަރވޭުމަޝްރޫޢު 7.8.2
އާސާރުީުއޮކްސްފޯޑްުސ ންޓަރުފޮރުއިސްލާމިކްުސްޓަޑީޒްުއާުގުޅިގ ންުޤައުމީުމަރުކަޒުންުކުރިއަށްުގ ންދާުމިުމަޝްރޫޢަކުީު ދިވ ހިރާއްޖޭގު 

ޢުގ ުުތަރިކަުހިމާޔަތްކޮށްުއަންނަންުއޮތްުޖީލުތަކަށްުފޯރުކޮށްދިނުމަށްުވަރަށްުބޮޑުުއ ހީތ ރިކަމ އްުލިބިގ ންދާނ ުމަޝްރޫޢ ކ ވ .ުމިުމަޝްރޫު
ކުރުމ ވ .ުހަމައ އާއ ކުުމިުމަގްޞަދަކީުރާއްޖޭގ ުނ ތިގ އްލިުދިއުމަށްުބިރުހީވާުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރުމުގ ުގޮތުންުދަްޕތަރުކުރުމާއިުކިތާބު

މަޤްޞާދުތައްުކަމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުކަންތައްތަކަކީުމިުމަރުކަޒުގ ުމ ންޑޭޓްގައިުހިމ ނިފައިވާ،ުނަމަވ  ސުްުމަޝްރޫޢުގައިުމިުސަރވޭގު 
ސްުކުރައްވާނީުއ ބޭފުންނަށުްުމާލީުއަދިުފަންނީުޤާބިލްކަންުނ ތުމުންުނުކުރ ވިފައިުހުރިުކަންތައްތަކ ކ ވ .ުމިުމަޝްރޫޢުުހުރިހާުޚަރަދ އްވ ު

ންނަށާއި،ުއާކޭޑިޔާ،ުޔޫ.ކޭުއިންުލިބިވަޑައިގ ންފައިވާުގްރާންޓަކުންނ ވ .ުމިުފަދަުފުރުޞަތ އްުފަހިވ ގ ންުދިއުމަކީުމިުދާއިރާއަށާއިުމުވައްޒަފު
އ އްުތައްޔާރުކުރުމަށްުމަގުފަހިވ ،ުމިުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުތަރިކައާުބ ހޭުމަޢުލޫމާތުުފަސޭހައިންުލިބިުޑޭޓާބޭސް،ުއިތުރުުބަޔަކުުތަމްރީންކުރ ވި

ކަމ ކ ވ .ުުު ުތަންތަނާއިުތަކ އްޗާުމ ދުުބޮޑަށްުހޭލުންތ ރިވ ގ ންުދާނު 

އަހަރުުދުވަހުގ ުތ ރޭގައ2ުުުިުއަހަރުުދުވަހަށްުކުރިޔަށްުގ ންދ ވުނުުްޕރޮޖ ކްޓ ކ ވ .2ުުުުއިންުފ ށިގ ނ1ުުުުްއ ްޕރީލ2018ުުުުްމިުްޕރޮޖ ކްޓަކީުު
152ުުއަތޮޅަކީުލ.އަތޮޅު،ުފުވައްމުލައް،ުކ.އަތޮޅު،ުއައްޑުުއަތޮޅުުއަދިުހދ.އަތޮޅ ވ .ުއ އ5ުުުީުމާފައިވ އ ވ .ުމުިުއަތޮޅ އްުސަރވޭކޮށްުނިނ5ުުް

ުު 288ުުުުރަށް، 1154ުުުުސައިޓް، 18418ުުުުސްޓްރަކްޗަރ، 991ުުުުމަހާނަގާ، 70ުު3ުުތަކ ތި، އަދި މޮޑ ލްު ފޮތްފަދ115ުުުަުޑީު ފަތްކޮޅު،ު
ުތަކ އްޗ ވ .ުު

ސ ްޕޓ މްބަރުުމަހުުުމިހާރުުމާލ ުގައިުހުރިުގިނަުސައިޓިތަ އަތޮޅުގ ުު ވަނަުދުވަހުުހދ.11ުުއްުޑޮކިއުމަންޓްުކުރުމަށްފަހުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު 
ކުރުމުގ ުުމަސައްކަތްުވަނީުފަށައިުނޮވ މްބަރުމަހުގ ުތ ރޭގައިުއ ުއަތޮޅުުނިންމާލ ވިފައ ވ .ުނޮވ މްބަރުުމަހުުތ ރޭގައިުށ.ުއަތޮޅުުޑޮކިއުމަންޓުްު

މަސައްކަތްތައްުފުރިހަމަކަމާއ ކުުކުރިޔަށްދާތީ،ުމިހާރުުވަނީުމިުމަޝްރޫޢަށްުބޭނުންވުާުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުވަނީުފ  ށިފައ ވ .ުމިުމަޝްރޫޢުގު 
އާކޭޑިޔާގ ުފަރާތުންުު އަހަރުުދުވަހަށްުއިތުރުކޮށްދ އްވާފައ ވ .ުއަދިުމިުމަޝްރޫޢުުއިތުރަށްުފުޅާވ ،ުމ5ުުުިުފަންޑިންުއިނގިރޭސިުވިލާތުގު 

އިމްުއޭޝިޔާުހ ރިޓޭޖްުސަރވޭ"ުއަށްުވަނީުބަދަލުވ ފައ ވ .ުއަދިުމިުމަޝްރޫޢުުމިހާރުުކުރިއަށްގ ންދަވާުކިޔޯޓުޯުމަޝްރޫޢުގ ުނަންު"މ ރިޓަ
އަދިުއ ުރަށުގ ުމިސްކިތުުކައިރީގައިުހުންނަުވަޅުުުޔުނިވަރސިޓީުއާއ ކުުފަހުމުނާމާގައިުސޮއިކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުމިހާރުުދަނީުކުރިއަށ ވ .ުު

އު ުވަލުމުގ ުމަސައްކަތްުވަނީުކޮށްފައ ވ .ުުމަރާމާތުކޮށްުމުންނާރުގު 

ު

ު

ު

ު

ު

 މަޝްރޫޢުގައިުކުރާުމައިގަނޑުުކަންކަމަކުީ:ުމި

 ޒަމާނީުވަސީލަތްުބޭނުންކޮށްގ ންުޑޮކިއުމ ންޓްުކުރުންު •
 ުޑީުސްކޭންުކުރުނ3ުްމިންުނަގައި،ު،ުވަކިުވަކިުފޮޓޯުނަގައި •
އ ންމ ންނަށްުފަސޭހައިންުފ ންނާނޭުގޮތަށްުބައ އްުއަތޮޅުތަކުގ ުމައުލޫމާތުުުއޮންލައިންުއ ކްސ ސްުޑޭޓާުބޭސްުއ އްުތައްޔާރުކޮށް،ުު •

 އާންމުުކުރުންު.
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ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުމަރާމާތުކޮށްުއާާބތުރަފިލުވުމުގ ުމަޝްރޫޢޫު 7.8.3
ުމިސްކިތުގ ުު ުހުކުރު ުމާލޭ ުއިންޑިޔާުސަރުކާރުުގުޅިގ ން ސަރުކާރާ ުބޮޑުވަޒީރުުުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ުއިންޑިޔާގ  ުކުރުމަކީ ުމަސައްކަތް އާބާތުރަފިލުވުމުގ 

އިވާުވަޢުދުފުޅ ކ ވ .ުމިުމަސައްކަތުގައިުރާއްޖޭގައުިުންފަވަނައަހަރުުކުރ އްވިުޒިޔާރަތުގައިުވ ވަޑައިގ 2019ުުނަރ ންޑްރަުމޯދީުދިވ ހިރާއްޖ އަށުްު
ފޯރުކޮށްދ އްވައ  އ ހީތ ރިކަންު ކޮމިޝަނުންު ހައިު އިންޑިޔާު އޮފުްުހުންނަު އާކިއޮލޮޖިކަލްުސަރވޭު އިންޑިޔާގު  ގުޅިގ ންު ވަޢުދުފުޅާު މިު ވ .ު

ުު މަސައްކަތަށް މަޝްރޫޢުގު  އާބާތުރަފިލުވުމުގ ު މިސްކިތުގު  ހުކުރުު މާލޭު ފަރާތުންު ގ ު )އޭ.އ ސް.އައި(ު މާލ 3ުުުުއިންޑިއާު ފަހަރުު
ގ ންފައިުވަނީުވޭތުވ ދިޔައަހަރ ވ .ުއަދިުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުުުވަނަުއަހަރުުދ ފަހަރ ވ .ުދ ންުމިުޓީމުުވަޑައ2019ުުިވަޑައިގ ންފައިވ އ ވ .ުއ އުީު

ފަރާތުންުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުއާބާތުރަފިލުވުމުގ ުމަޝްރޫޢަށްުވާންޖ ހ6ުުުޭުއިތުރުުު މީހ އްގ ުވިސާގ ުކަންތައްުހަމަޖ އްސުނ ވ .ުމިޓީމުގު 
ބައިތަކާއިުބ ހޭގޮތުންުވަކިންުހަދަންޖ ހޭުސަރވޭތައްުހަދާފައިވ އ ވ .ުުުުތައްޔާރީތައްުފ ށްޓ ވިއ ވ .ުއ ގޮތުން،ުމިސްކިތުގ ުލަކުޑިއާއިުހިރިގަލުގ 

ުމިުމަޝްރޫޢަށްުކުރަންޖ ހޭުކިތާބީުއ ކިއ ކިުމަސައްކަތުގ ުބޮޑުބައިުވަނީުނިމިފައ ވ .ުު

ުކޯވިޑް ުދަނިކޮށް ުކުރިޔަށް ުމަސައްކަތް ުމަސައ19ުުްމި ުގޮތުން ުފިޔަވަޅ އްގ  ުފަސްކުރ ވުނ ވ .ުުބަލިމަޑުކަމުގ ުސަބަބުންުރައްކާތ ރިކަމުގ  ކަތްުވަނީ
ުވަނަުދުވަހުއ ވ .30ުުުމިުމަސައްކަތަށްުމާލ ުއައިުޓީމްުއ ނބުރިުއިންޑިޔާއަށްުވަޑައިގ ންފައިވަނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުމ އިު

ޓީމ އްުމާރިޗްުމަހުގ 6ުުމަސައްކަތްުއަލުންުފ ށުމަށްޓަކައިުއޭ.އ ސް.އައިުގ ުފަރާތުންު އަށްުއަދިުޖުލައިުމަހާއ14ުުިުއިނ12ުުްުބޭފުޅުންގު 
ުހަމަޔަށްުރާއްޖޭގައިުވަނީުހަރަކާތްތ ރިވ ުވަޑައިގ ންފައިވ އ ވ .ުު

ުމުހިއްމުުނިންމުނަތައް •
o .ްއައިުގ ުޒިންމާތައްުއަދިުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުކަނޑައ ޅުންު.އ ން.ސީ.ސީ.އ ޗް،ުހައިުކޮމިޝަންުއަދިުއޭ.އ ސ 
o ާގުޅޭުގޮތުންުމަޝްވަރާކުރ ވުނު.ުުުމަޝްރޫއުގ ުސްކޯޕްއ 
o ުިުުފައިކޮމިއުނިކޭޝަންުްޕލޭންވަނީުތައްޔާރުކުރ ވިުހިއްސާކުރ ވ. 
o ުު.ްޓ ކްނިކަލްުކޮމިޓީުއުފ އްދުނ 
o ްުއ ނޭލިސިސްުއ އްުހ ދުމަކީުއ ންމ ުމުހިއްމުުކަމ އްުކަމުގައިުމާލ ުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުޑޯމްުސްޓްރަކްޗަރުއަދިުސްޓްރަކްޗަރަލ

 ޓ ކްނިކަލްުކޮމިޓީއިންުނިންމުނު.ުު
o ުާުރާވ މިސްކިތްު ކަޅުވަކަރުު އަދިު ނިމިފައިު ވަނީު ބައިވ ރިކުރުމަށްު މަސައްކަތްތ ރީންު ދިވ ހިު މަސައްކަތުގައިު އަމަލީު މަޝްރޫއުގު 

 ތްތަކުގ ުމައުލޫމާތުުހައިުކޮމިޝަންުއޮފްުއިންޑިޔާއާއިުވަނީުހިއްސާކުރ ވިފައި.ުުބ ހ އްޓުމުގ ުްޕރޮޖ ކްޓުގައިުހަރަކާތްތ ރިވިުފަރާ
 ކުރ ވުނުުމަސައްކަތްތައް •
o ުު ޑޮކިއުމ ންޓޭޝަންގ މިސްކިތުގައިު ވަނީު ޓީމުންު އިންޑިޔާގު  ހަމަޔަށްު ޖޫންއާއިު މަހުންފ ށިގ ންު އޭްޕރިލްު އަހަރުގު  ވޭތުވ ދިޔަު

 .މަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގ ންގޮސްފައ ވ 
o ު މަސައްކަތްތައްުވިލރ ސްުކުރުމަށްޓަކައިުޓ ކްނިކަލްުކޮމިޓީއ އްވަނީުއ ކުލަވާލާފައ ވ 
o ުިުމަސައްކަތަށްުގ ނ ވޭުތަކ ތ ގުދަންހ ދުމަށްުކ.ުތިލަފުށިންުހޯދާފައިވާުބިންުއަދިުކ.ުތިލަފުށިުކ މިކަލްުގުދަނުްުބަހައްޓާނ ުުމަޝްރޫއުގު 

 އޭ.އ ސް.އައިުޓީމްއަށްުވަނީުދައްކާފައިުހައިުކޮމިޝަނުގ ުބޭފުޅުންުއަދިު
o ުިުމަސައްކަތްުކުރުމުގައ ޓ ންޑަރކުރުމުގު  ގަތުމަށްު ހައިވަކަރުު އަދިު މަސައްކަތައްުބޭނުންވާުތަކ ތިު)ވ ލި،ުއުވަ،ުޓިނު..(،ުކ މިކަލްު

 އ ން.ސީ.ސީ.އ ޗްުއިންުޓ ންޑަރތައްުސޯޝަލްުމީޑިއާގައިުވަނީުހިއްސާކޮސްފައި
o ުުކުރުމަށްޓަކައިުޑީޓ އިލްޑްުކުރ ހުންތައްުތައްޔާރުކުރުމަށްުބަޔަކާއިުހަވާލުކުރުމަށްޓަކައިުވަނީުއިއުލާންކުރ ވިފައިުމ އިންުސްޓޯރޭޖްުތައްޔާރ 

ސަބަބުންުމިސްކިތުގައިުކުރަމުންދިޔަުމަސައްކަތްތައްުވަނީުހުއްޓިފައ ވ .19ުުކޯވިޑް ދ ވަނަުރާޅުގ ުސަބަބުންުމާލ ުފުރަބަންދަށްުދިޔުމުގު  ގު 
ުޓީމްުވަނީުއަނބުރާުއިންޑިޔާއަށްުފުރާވަޑައިގ ންފައ ވ .ުުުުގައ25ިޖޫނ2021ުުް
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ުހއ.އުތީމުުޮބޑުތަކުރުފާންުހަނދާނީުމަރުކަޒުުތަރައްޤީުކުރުން.ުު 7.8.4
މަރުކަޒުގ ުު ހަނދާނީު ބޮޑުތަކުރުފާނުގ ު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުު ކުރ ހުންތައްު އާކިޓ ކްޗަރަލްު އ ންޑްު ސްޓްރަކްޗަރަލްު މަޝްރޫޢުގ ު މިު މިު

ުުއ ކަމަޑޭޝަންުބްލޮު 2020ުުުުކްުޒަމާނީުފ ންވަރަށްުތަރައްޤީުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުފ ށުނީ ވަނަުދުވަހުއ ވ .ުމިމަސައްކަތ3ުުުްުޑިސ މްބަރު
ުވަނަުދުވަހުއ ވ .12ުުުމ އިުމަހުގ 2021ުުނިމުނީު

ވ .ުއ ުމަރުކަޒާއިުއުތީމުުުފޭސްުއަށްުބަދަލުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުވަނީުނިމިފައ 3ުުބޮޑުތަކުރުފާނުގ ުހަނދާނީުމަރުކަޒުުއިމާރާތުގ ުކަރަންޓުްު
ގޯތިުތ ރ އަށްުވ ލިލުމުގ ުމަސައްކަތްުވ ސުްު ުވަނަުއަހަރުުކުރ ވުނ ވ .2021ުުުުގަޑުވަރުގު 

މަސައްކަތްުނިމިުކޮންސ ޕްޓާއިުއ އްގޮތަށްުސްޓަރަކްޗުރަލްުއ ންޑްުއާރކިޓ ކްޗަރަލްުކުރ ހުންުވަނީު ުުއުތީމުުގަނޑުވަރުގ ުއ ސ ސްމަންޓްގު 
)އ އްުއ ާޕޓްމަންޓްުބްލޮކުްުނިމިފައ ވ .ުސްޓަރަކްޗު ތަރައްގީގ ުމަސައްކަތްތައްު ބައ އްު ކުރ ހުމާއިުއ އްގޮތަށްު ރަލްުއަދިުއާރކިޓ ކްޗަރަލްު

ުކޮޓަރި(ުވަނީުމިހާރުުނިމިފައ ވ .4ުުުުު-މަރާމާތުު

މަސައްކަތްުު ފާޚާނާުބްލޮކްުމަރާމާތުުކުރުމުގު  ރިޔަށްުއ ބަގ ންދ އ ވ .ުުއިންުފ ށިގ ންުކ1ުުުއޮގަސްޓ2021ުުުުްހަނދާނީުމަރުކަޒުުއިމާރާތުގު 
އ ކަމަޑޭޝަންުބްލޮކަށްުބޭނުންވާުފަރުނީޗަރުއަދިުއިލްކ ޓްރޯނިކްސްުފަދަުުތަކ ތިުސަްޕލައިކޮށުްު ބޮޑުތަކުރުފާނުގ ުހަނދާނީުމަރުކަޒުގު 

ުކުރިޔަށ ވ .ުުުއިންސްޓޯލްުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމުގ ުމަސައްކަތްުދަނީު

ޑްތަކުގ ުުމީގ ުއިތުރުން،ުހަނދާނީުމަރުކަޒުގައިުހަދާުސުވ ނިއަރުފިހާރައަކާުކ ފޭއ އްުހަދައިދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުއިޢުލާންކޮށްުލިބިފައިވާުބި
ސަބަބުންުފ ށޭުއަހަރުުމިުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގ ންދިއުމަށްުނިންމުނ ވ .ު ުއަގުުލިބުނުުބަޖ ޓަށްުވުރ ުބޮޑުވުމުގު 

ުލްއާސާރުުގާއިމްކުރުންހއ.އުތީމުުދާރު 7.8.5
ގ ންދާނ ުގޮތުގ ުްޕލޭންުވަނީުއ ކުލަވާލ ވިފައ ވ .ުހއ.އުތީމުގައިުދާރުލްއާސާރ އްުގާއިމްކުރުމަށްުބޮޑުތަކުރުފާ ނުްުމިުމަޝްރޫއުުކުރިއަށްު

ކޮށްދޭނ ުުު،ކްލާސްުރޫމްުގުޅުވުމަށާއ3ުުިހަނދާނީުމަރުކަޒުގ ުު މަސައްކަތްުއަމިއްލަުތަކ ތީގު  15ުުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުުުުދޮރުތައްުހަރުކުރުމުގު 
ުު 2021ުުުުއޮގަސްޓް ހިސާބު އަންދާސީު ކޮށްު އިޢުލާންު ދުވަހުު 31ުުުުވަނަު ނަމަވ ސ2021ުުްއޮގަސްޓް ލިބިފައ ވ .ު ވަނީު ދުވަހުު ުު،ވަނަު

21ުުއުލާނ އުްުހުށަހަޅުއްވާފައިވާުބިޑްގ ުއަދަދުުލަފާކުރިުއަދަދަށްުވުރ ުބޮޑުުކަމަށްވާތީުމިުމަސައްކަތްުކޮށްދޭނ ުފަރާތ އްުހޯދުމަށްުދ ވަނަުއި
ހޯދުމަށްޓަކައިުއ ުއިއުލާނުުބާތިލުކޮށް،ުހުއްދަތައްުލިބުމުު ކުރ ވުނ ވ .ުނަމަވ ސް،ުހޯދަންޖ ހޭުހުއްދަތައްު ވަނަުދުވަހުު ނުްުސ ްޕޓ މްބަރުު

ދޭނ ުފަރާތ އުްުދޮރުތައްުހަރުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުއަމިއްލަުތަކ ތީގ ުކޮށްުުު،ކްލާސްުރޫމްުގުޅުވުމަށާއ3ުިބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނީުމަރުކަޒުގ ުު
ުވ .ުުފައ ުއިއުލާނުުކުރ ވިފަހަރަށްުވަނ3ުުަވަނަުދުވަހ2021ުުުުއޮކްޓޯބަރ04ުުުހޯދުމަށްު

ުދާރުލްއާސާރުުތަރައްޤީުކުރުމުގ ުގޮތުންުކުރ ވުނުުމަސައްކަތްތައްުުޤައުމީ 7.8.6
ުކޮންސ ްޕޓްުހ ދުންު 7.8.6.1

ުު ޒަމާނާ ބޭނުންވާތީު މިމަރުކަޒުންު ކުރުމަށްު ތަރައްގީު ދާރުލްއާސާރުު ބޭނުންވުާުޤައުމީު ތަރައްގީކުރުމަށްު ދާރުލްއާސާރުު ޤައުމީު އ އްގޮތަށްު
ކުރ ވިފައ ވ .ުމިުމަސައްކަތްުހަވާލުކުރ ވިފައިވަނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުފ ބްރުއަރީުމަހުގ ުުުުނީކޮންސ ްޕޓްުތައްޔާރުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުވަ

ުވަނަުދުވަހުއ ވ .24ުުުުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުއަދިުނިމުނީުމާރިޗ7ުުު

ުރުކުރުންުލައިޓްުހަު 7.8.6.2
މަސައްކަތްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ  .ުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގ ުދ ފްލޯގ ުސީލިންުލައިޓު،ުތަނބުުލައިޓްުއަދިުފާރުތަކުގ ުލައިޓުުބަދަލުުކުރުމުގު 

 ދުވަހުއ ވ .ުުވަނ2ުުުަުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުލައިޓްުހަރުކޮށްުނިމުނީުސ ްޕޓ މްބަރުުމަހުގ 31ުުުުށާފައިުވަނީުއޯގަސްޓްުމަހުގ ުުލައިޓްުހަރުކުރަންުފަު
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 މިއުޒިއަމްގ ުގްރައުންޑްުފްލޯގައިުފިހާރައ އްުހ ދުންު 7.8.6.3
އަމިއްލުަުުުޤައުމިުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގ ުގްރައުންޑްުފްލޯގައިުފިހާރައ އްުހ ދުމުގ ުމަސައްކަތްުވަނީުކުރ ވިފައ ވ .ުމިުފިހާރައަކީުދިވ ހީންގ 

ތަރަ ގޮތުގައިު ފިހާރައ އްގު  ހުންނާނ ު ލިބ ންު ދިވ ހުިުއުފ އްދުންތައްު ސަބަބުންު މިކަމުގ ު އަދިު ތަނ ކ ވ .ު ކުރ ވިގ ންދާނޭު އްޤީު
ުމަސައްކަތްތ ރިންނަށްުއ މީހުންގ ުތަކ ތިުމާކ ޓްކޮށްުވިއްކާނ ުމަންސައ އްުލިބިގ ންދާނ އ ވ .ުު

އޯގަސްޓްުމަހުގ ުު މަސައްކަތްުކުރުމަށްުހަވާލުކުރ ވުނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު  ދިުމަސައްކަތްުނިމުނުީުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުއ31ުުުަމިުފިހާރައިގު 
ުވަނަުދުވަހުއ ވ .2ުސ ްޕޓ މްބަރުުމަހުގ ުު

ކުޑަދޮރުތަކުގައިުފަރުދާުހަރުކުރުންު 7.8.6.4  ދާރުލްއާސާރުގ ުއ އްވަނަުފަންގިފިލާގު 
ކުޑަދޮރުތަކުގައިުމިހާރު އްކަތުްުހުރިުފަރުދާުނައްޓާުއައުުފަރުދާު)ބްލައިންޑްސް(ުހަރުކުރުމުގ ުމަސަުދާރުލްއާސާރުގ ުއ އްވަނަުފަންގިފިލާގު 

ވަނަުދުވަހުއ ވ .31ުުުުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުއަދިުމިުމަސައްކަތްުނިމުނީުމ އިުމަހުގ 22ުުުކުރަންުފ ށުނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުމ އިުމަހުގ ު
ުމިކަމުގ ުސަބަބުންުއާސާރީުތަކ ތިުއިތުރަށްުރައްކާތ ރިކުރ ވިގ ންދާނ އ ވ .ުު

ުލުންުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއާންމުންނަށްުހުޅުވާ 7.8.6.5
ވަނަުދުވަހުންުފ ށިގ ންުރައްކާތ ރިކަމުގ ުފިޔަވަޅ އްގ ުގޮތުންނާއިުމަރާމާތަށްުޤައުމ20ުުުީުމާރިޗ2020ުުުުުގ ުހާލަތާުގުޅިގ ނ19ުުުުުްކޯވިޑް

ނުްުއިންުފ ށިގ ންުދާރުލްއާސާރުުވަނީުއާންމުންނަށްުވަދ ވޭގޮތަށްުއަލ2ުުުުނޮވ މްބަރ2021ުުުުުދާރުލްއާސާރުުބަންދުކޮށްފައިުބ ހ އްޓުމަށްފަހުު
ުހުޅުވާލާފައ ވ .ުު

ހަފްތާއ އްގ ުއާދީއްތަުދުވަހުންުފ ށިގ ންުބުރާސްފަތިުދުވަހާުހަމަޔަށްުހ ނދުނުުު އިންުހަވީރ10:00ުުުުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުހުޅުވުނީުކޮންމު 
ުއަށ ވ ު.4:00ު

ު

ުު

ު

ު

ު

ު

ު

ުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުޒިޔާރަތްުކުރިުފަރާތްތައް 7.8.6.6
19ުުކޯވިޑް ހާލަތާުގުޅިގ ން މާރިޗުުމަހުންުފ ށިގ ންުރައްކާތ ރިކަމުގ ުފިޔަވަޅ އްގ ުގޮތުންނާއިުމަރާމާތަށްުޤައުމީުދާރުލްއާސާރ2020ުުުުުގު 

ުބޭފުޅަކުުޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވ އ ވ ު.8ުބަންދުކޮށްފައިުހުރިނަމަވ ސްުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުއަލްޖަޒީރާގ ުފަރާތުންުވީޑިއޯއ އްުހ ދުމަށްު

ފަރާތުންުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގައިުހުރިުހަތިޔާރުުބައްލަވާލ އްވުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންު ބޭފުޅަކުުޒިޔާރަތްކުރ އްވިއ ވ .1ުުުއ ފ އާޒްގު 
 ބޭފުޅަކުުމިއުޒިއަމަށްުޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވ އ ވ ު.2ުއަދިުދުބާއިުއ ކުސްޕޯއަށްުބޭނުންވާުވީޑިއޯުއަދިުފޮޓޯުނ ންގ ވުމަށުްު

ުު



 

 

111 

 

ުލިބުނުުތަކ ތިުުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުއަލަށް 7.8.6.7

ުއަޙްމަދުުޞަާބހުުހަދިޔާުކުރިުތަރާދު 7.8.6.7.1
ޅުނުުުމީލާދީންުއ އްވަނަުގަރުނުގ ުފަހުކޮޅުގައިުމާލޭގައިުހުރިު)ޢަލީުސަލީމްުމއ.ދޮންހުރާގ (ުއ ނަމާުސްޓޯރުގައިުމިނ ކިރުމަށްުބޭނުންކޮށްުއު

ުުޢަލީުސަލީމްގ ުދަނބިދަރިކަލުންުއަހުމަދުުސޮބާހުއ ވ ު.އަހަރުވ ފައިވާުތަރާދ ކ ވ .ުމިތަރާދުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުހަދިޔާކުރ އްވ150ުީ

އަހަރުވ ފައިވ150ުުުާުމިުތަރާދަކީުމީލާދީންުއ އްވަނަުގަރުނުގ ުފަހުކޮޅުގައިުމާލޭގައިުހުރިުއ ނަމާސްޓޯރުގައިުމިނ ކިރުމަށްުބޭނުންކޮށްުއުޅުނުުު
ުުގ ުދަނބިދަރިކަލުންުއަހުމަދުުސޮބާހުއ ވ ު.ތަރާދ ކ ވ .ުމިުތަރާދުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުހަދިޔާކުރ އްވީުޢަލީުސަލީމް

މިނ ކިރުމަށުްު އ ނަމާސްޓޯރުގައިު ސަލީމްުމއ.ދޮންހުރާގ (ު )ޢަލީު ހުރިު މާލޭގައިު ފަހުކޮޅުގައިު ގަރުނުގ ު އ އްވަނަު މީލާދީންު ތަރާދަކީު މިު
ުު އުޅުނު 150ުުުުބޭނުންކޮށްު މިތަރާދުުޤައުމީ ތަރާދ ކ ވ .ު ދަނބިދަރިކަލުނުްުއަހަރުވ ފައިވާު ސަލީމްގ ު ހަދިޔާކުރ އްވީުޢަލީު ދާރުލްއާސާރަށްު
 ުއަހުމަދުުސޮބާހުއ ވ ު.

ުުުުުު 

ު

ު

ު

ު

ުމިނ ކިރުމަށްުބޭނުންކުރިުަބރުތައްު 7.8.6.7.2
ސްޓޯރުގައިުމިނ ކިރުމަށުްު މިުތަކ އްޗަކީ،ުމީލާދީންުއ އްވަނަުގަރުނުގ ުފަހުކޮޅުގައިުމާލޭގައިުހުރިު)ޢަލީުސަލީމްުމއ.ދޮންހުރާގ (ުއ ނަމާ

ޔާކުރ އްވީުޢަލީުސަލީމްގ ުދަނބިުދަރިކަލުނުްުއަހަރުވ ފައިވާުބަރުތަކ ކ ވ .ުމިުތަކ ތިުޤައުމީުދާރުލްއާސާރަށްުހަދ150ުުިބޭނުންކޮށްުއުޅުނުުު
 އަހުމަދުުސޮބާހުއ ވ ު.

 

 

 

ު

 ސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުގ ުއޮފީސްުަބއިުހ ދުން 7.8.7
ުމިއުޒިއަމްުސ ކްޝަންުބަދަލުކުރުންު 7.8.7.1

ުުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުުއިމާރާތުގ ުތިރީުބައިގައިު)އ ގްޒިބިޝަންުއޭރިޔާ(ުމިއުޒިއަމްުސ ކްޝަނަށްުވަކިބަޔ އްުހ ދުމަށްފަހުުއ ުސ ކްޝަންގ ު
ރުުުމުވައްޒަފުންުބަދަލުކޮށްފައިުވަނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގައ ވ .ުއަދިުއ ސ ކްޝަންުއަލަށްުހ ދިބަޔަށްުުބަދަލުކުރިއިރުުޤައުމީުދާރުލްއާސާ

ުންގ ވުންުޙަވާލުކުރައްވާފައިވާުސީނިއަރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަރުއަޙްމަދުުޙާޝިމްވ ސްުއ ބަޔަށްުވަނީުބަދަލުކުރައްވާފައ ވ .ުުހި
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ުކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒްުސ ކްޝަނާއިުހ ރިޓޭޖްުސ ކްޝަންުހ ދުންު 7.8.7.2
ތި ފަންގިފިލާއިންުމިުދ ކްޝަންގ ުމުވައްޒަފުންުމަސައްކަތްކުރަންު ދ ވަނަު ހ ދުމުގ ުމަސައްކަތްުވަނުީުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގު  ބޭނ ުޖާގަު

ނުްުކުރ ވިފައ ވ .ުމިުއޭރިޔާުހ ދުމުގ ުގޮތުންުކުރިންުމިއުޒިއަމްުސ ކްޝަންުހުރިުބަޔާއިުމިއުޒިއަމްގ ުސްޓޯރޭޖްުހުރިުބައިގ ުފާރުތަޅާުއ ތަ
ތ ރ އަށްުއޮފީހުގ ުސްޓޮކްުއަދިުލައިބްރަރީވ ސްުވަނީުބަދަު ލުކޮށްފައ ވ .ުއަދިުމިތަނުގައިުއ ޑްމިނުްުވަނީުބޮޑުކުރ ވިފ އ ވ .ުއަދިުމިތަނުގު 

މުވައްޒަފުންނަށްުާޕޓިޝަންުވަނީުޖ ހިފައ ވ .ުު ުޔުނިޓުގު 
 .ުުއަދިުފައިނޭންސްުޔުނިޓާއިުހ ރިޓޭޖްުސ ކްޝަންުބަދަލުކުރުމަށްުޖާގަުތައްޔާރުކުރުމަށްުކުރަންޖ ހޭުކަންކަންުދަނީުމިހާރުުކުރ ވ މުންނ ވ 

ުފަހުމުނާމާު 7.9
މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖާއިުމިުމަރުކަޒާއިުސްޓޭޓްުއިލ ކްޓްރިކްުކޮމްޕ ނީުލިމިޓ ޑްުއާު 7.9.1

ުފަހުމުނާމާއ ކުުވ ފައިވާު
ރުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖާއިުމިުމަރުކަޒާއިުސްޓޭޓްުއިލ ކްޓްރިކްުކޮމްޕ ނީުލިމިޓ ޑްުއާުއ ކުުވ ފައިވާުނަންބަ

(AGR)222/HMC/6/2019/1ުުުު މަހުގ  އޭްޕރީލްު އަހަރުގު  ވޭތުވ ދިޔަު ސޮއިކުރ ވުނީު އިޞްލާހުގައިު ފުރަތަމަު ވަނ6ުުުަުފަހުމުނާގ ު
ުދުވަހުއ ވ ު.

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#

ފޮރުުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުް ސްޓޭޓްު އޮފްު މިނިސްޓަރު
ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު އާޓްސް،ުކަލްޗަުރ

ުފަންނާުސަގާފަތުގ ުވުޒާރާު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު ޑިރ ކްޓުަރުއާދަމްުނަސީރ2ުުު
ު

ުރާއްޖޭގައިުބޭއްވުނުުޖަލްސާ/ުސ މިނަރ/ުވަރކްޝޮޕްު 7.10
ވަނަުއޭޕީއ ޗްއީއ ން.އައިސީއ ޗްުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސ މިނާގައ3ުުިޔުނ ސްކޯއިންުއިންތިޒާމުކޮށްގ ންުޭބއްވިު 7.10.1

ުަބއިވ ރިވުންު
)އޭޕީއ ޗްއީއ ން.އައިސީއ ޗް(،ުއޭޝިޔާުޕ ސިފިކްުހަޔަރުއ ޑިއުކޭޝަންުނ ޓްވަރކްުފޮރުސޭފްގާޑިންގުއިންޓޭންޖިބަލްުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުު

ުު ބޭއްވި އިންތިޒާމުކޮށްގ ންު ޔުނ ސްކޯއިންު އަދިު އިޗްކ ްޕު ހ ރިޓޭޖް،ު ކަލްޗަރަލްު އޮފްު ޔުނިވަރސިޓީު ނޭޝަނަލްު ވަނ3ުުުަުކޮރ އާު
ުު މިުމަރުކަޒުގ ުުއޭޕީއ ޗްއީއ ން.އައިސީއ ޗްުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސ މިނާގައިުކަރުދާސްުހުށަހ ޅުނ ވ .ުއޭޕީއ ޗްއީއ ން.އައިސީއ ޗްުސ މިނާގައި

"ލ ކަރުވަރކްުއިންުދަުމޯލްޑިވްސްުު ދަުބ ސްޓްުސަރވައިވިންގުކްރާފްޓްސްމަންޝިޕުްުުު–މުވައްޒަފަކާއިުއަމިއްލަުފަރާތަކުންުބައިވ ރިވު 
ުު ފ ބްރުއަރީ ނަމުގައިުކަރުދާހ އްުހުށަހަޅުއްވާފައ ވ .ުމިުސ މިނަރުބޭއްވުނީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު  18ުުުުފްރޮމްުއަރލީުޑޭސް"ގު  19ުުއިން

 އަށްުއޮންލައިންކޮށ ވ .ުމިުސ މިނަރުވަނީުއިޗްކ ްޕގ ުޔޫޓިއުބްުއަދިުފޭސްބުކްުޗ ނަލްތަކުގައިުލައިވްުކުރ ވިފައ ވ ު.
ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިުކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު އ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ1ުުު
ުބ.ތުޅާދުޫުު-ުޢަބްދުއްރަޙީމްުޢަބްދުލްުމަތީނ2ުުްު

ު

ޔުނައިޓ ންޑްުނޭޝަންސްުހިއުމަންުރައިޓްސްުއިންުއިންތިޒާމުކޮށްގ ންުޭބއްވިުއިންޓަރުސ ޝަނަލްުވޯކްޝޮޕްުއޮންު 7.10.2
ުކަލްޗަރަލްުރައިޓްސްުއ ންޑްުދަުޕްރޮޓ ކްޝަންުއޮފްުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުވޯކްޝޮޕްގައިުަބއިވ ރިވުން

ރައިޓްސްުއިންުއިންތިޒާމުކޮށްގ ންުބޭއްވިުއިންޓަރުސ ޝަނަލްުވޯކްޝޮޕްުއޮންުކަލްޗަރަލްުރައިޓްސުްުޔުނައިޓ ންޑްުނޭޝަންސްުހިއުމަންު
ުު ގ ންގޮސްފައިވަނީ ކުރިޔަށްު ވޯކްޝޮްޕު ހ ރިޓޭޖްު ކަލްޗަރަލްު އޮފްު ްޕރޮޓ ކްޝަންު ދަު 14ުުުުއ ންޑްު އިން ދ 15ުުުުޖޫންު އަށ ވ .ު ޖޫންު

ޝޮޕްގައި،ުފުރަތަމަުސ ޝަންގައިުމަޝްވަރާކުރ ވިފައިވަނީު"ުމ އިންސްޓްރީމިނުްުސ ޝަންއަކަށްުބަހާލައިގ ންުކުރިޔަށްުގ ންދިޔަުމިުވޯކްު
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ސ ޝަންގައުިު ދ ވަނަު ގުޅޭގޮތުންނ ވ .ު އާު ޓޫލް("ު އިންކްލޫޑިންު ު( ހ ރިޓޭޖްު ކަލްޗަރަލްު ޓުު އ ްޕރޯޗްު ބޭސްޑްު ރައިޓްސްު ހިއުމަންު އަު
ުު އާ ކްރައިސިސް"ު އިންު ހ ރިޓޭޖްު "ކަލްޗަރަލްު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގަތުީުމަޝްވަރާކުރިވިފައިވާނީު ފަރާތުންު މަރުކަޒުގ ު ު މިު ގުޅޭގޮތުންނ ވ .ު

ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުފާޠިމަތުުއުޘްރާުއ ވ .ުު

1970ުޕ ސިފިކްުރީޖަނަލްުކޮންފ ރ ންސްުފޮރުދަުފިފްޓިއަތުުއ ނިވަރސަރީުއޮފްުދަުޔުނ ސްކޯު-"އޭޝިޔާ 7.10.3
ޕްރިވ ންޓިންގުދަުއިލިސިޓްުއިމްޕޯޓް،ުއ ކްސްޕޯޓުްުކޮންވ ންޝަންުއޮންުދަުމީންސްުއޮފްުޕްރޮހިބިޓިންގުއ ންޑްު

ުއ ންޑްުޓްރާންސްފަރުއޮފްުއޮނަރޝިޕްުއޮފްުކަލްޗަރަލްުޕްރޮޕަރޓީ"ުކޮންފ ރ ންސްގައިުަބއިވ ރިވުން.ު
ުު ުުވަނަުއަހަރުގ ުކޮންވ ންޝަނަށ1970ުުުްއަށްުޔުނ ސްކޯގ 30ުުުުނ29ުުުުްޖޫނ2021ުުުުްޔުނ ސްކޯގ ުބ ންކޮކްުއޮފީހުންުއިންތިޒާމުކޮށްގ ން

50ުުުު މުހިންމުުކަމާއި ސ ްޕޓ ންބަރ2021ުުުުުއަހަރުުފުރުމުގ ުމުނާސަބަތުގައިުއޮންލައިންކޮށްުކޮންފ ރ ންސ އްުބޭއްވުނ ވ .ުމިުމުއާހަދާގު 
ސްޓްުއިލިސިޓްުޓްރ ފިކިންގުއިންުކަލްޗަރަލްުްޕރޮަޕރޓީ:ުޓުވަރޑްސްުއަުރީއިންފޯސްޑުްުގައިުބޭއްވުމަށްުހަމަޖ ހިފައިވާު"ދަުފައިޓްުއަގައިން

ުބައްދަލުވުމުގަުޑަ ުމި ުމަޝްވަރާކުރާނ ުރީޖަނަލްުރިކަމަންޑޭޝަންތައްުނިންމުނ ވ . ުއިތުރަށް ުކޮންފަރަންސަށްުގ ންގޮސް ުއިންޓަރނަލް އުިުއިލޮގް"
ފަރާތުންުބައިވ ރިވ ވަޑައިގަތީުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުޙައްވާުނަޒްލާއ ވ .ުު  މަރުކަޒުގު 

ސްޓްރ ންތަނިންގުކްރިއޭޓިވްުއިކޮނޮމީުތްރޫުސަސްޓ އިނަަބލްުުސައުތުުއޭޝިޔާުސަްބރީޖަނަލްުމީޓިންގ:2021ުު 7.10.4
ުޑިވ ލޮޕްމަންޓްުއޮފްުއައިސީއ ޗްު

އަށްުއޮންލައިންކޮށްުސައުތުުއޭޝިޔާުސަބްރީޖަނަލ16ުުްުނ14ުުްސ ްޕޓ ންބަރ2021ުުުއިޗްކ ްޕުއާއިުބަންޖްލާނަތަކްުޑޮޓްުކޮމްުގުޅިގ ންު
ުތްރޫުސަސްޓ އިނަބަލްުޑިވ ލޮޕްމަންޓްުއޮފްުއައިސީއ ޗްުވަނީުކުރިއަށްުގ ންދ ވިފައ ވ .ުުމީޓިންގުއޮންުސްޓްރ ންތަނިންގުކްރިއޭޓިވްުއިކޮނޮމީ

ުުުު މި )4ުުބައްދަލުވުމުގައި ތަކަކީު ތީމްު މަޝްވަރާކުރ ވުނުު މަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ .ު ހުށަހަޅާު ކަރުދާސްު ގައުމުތަކުންު އ ކިު (1ުުތީމަކަށްު
(ު (ުއިމްްޕލިމ ންޓިންގ2ުުއ ސްޓޭބްލިޝިންގުއަުސަސްޓ އިނަބަލްުރިލޭޝަންޝިްޕުބިޓްވީންުއައިސީއ ޗްުއ ންޑްުއިކޮނޮމިކްުޔުޓިލައިޒޭޝަން،

ުސަރކަލްުފޮރުއައިސީއ ޗްުމާކ ޓިންގުރޫޓްުއަންޑަރުދަުލައިންުއޮފްުސޭފްގާޑިންގުއައިސީއ ޗްުފޮލޮވިންގުދުަުސްޓޭބަލްުވަރޝަސް
2003ުު( )3ކޮންވ ންޝަން،ު އ ޑިއުކޭޝަން،ު އައިސީއ ޗްު އ ންޑްު ކްރާފްޓްސްު އައިސީއ ޗްު ދަު އޮފްު ރ ލްމްު ދަު އ ންލާޖިންގު ު)4ުު)

ުސްުއ ވ .ުުޑިސްކަޝަންުއޮންުމޮޑަލިޓީސްުއޮފްުފިއުޗަރުސްޓ ްޕ
ުު ގ ުޕ ނަލްގައިުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުޙައްވާުނަޒްލާުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ުއަދިު"ރޯލްުއޮފްުއައިސީއ ޗްުއިނ1ުުުްއ ގޮތުން،ުތީމް

 ބޫސްޓިންގުކަލްޗަރަލްުޓޫރިޒަމްުއިންުދަުމޯލްޑިވްސް"ުމައުލޫޢުުއަށްުކަރުދާސްުހުށަހަޅުއްވާފައިވ އ ވ .ުު
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  ުއ ކިުއަތޮޅުތަކަށްުކުރިުދަތުރުތައްުރާއްޖޭގ ު 7.11
ުތިލަދުންމަތީުއުތުރުުބރިއަށްުކުރިުދަތުރު 7.11.1

ުު 7ުުުުބޭފުޅުންުހިމ ނޭުޓީމ އްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުއޮކްޓޫބަރ9ުުުުމިުމަރުކަޒާއިުފަންނާއިުސަގާފަތާއިުތަރިކައިގ ުވުޒާރާގ  އަށ11ުުުްުއިން
ުރަށަކަށްުވަނީުދަތުރުކުރައްވާފައ ވ .ުުފަސްުތިލަދުންމަތީުއުތުރުބުރީގު 

ކައުންސިލާއ9ުުުިުއޮކްޓޯބަރުުު ބައްދަލުކުރައްވާުބާރަށުގައިުހުރިުއާސާރީުތަންތަންުކަމުގައިވާުވާރުގ ުބަލައިުއ ތަނުގައުިުވަނަުދުވަހުުބާރަށުގު 
ކުރ ވޭނ ުމަސައްކަތްތަކާ ނުްުތުބ ހޭގޮުުކުރަންހުރިުމަސައްކަތްތައްުބަލާުއަދިުކަނބާއައިސަުމަހާނަުސަރަހައްދުުބަލައިުއ ސަރަހައްދުގައިު

ުކައުންސިލާއ ކުުމަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ .ު
ކ ލ9ުުާުުއޮކްޓޯބަރު ކ ލާުއަށްުވަޑައިގަތީުމ ންދުރުފަހުއ ވ .ުއ ުދުވަހުު ކ ލާުލިލުީުުުވަނަުުދުވަހުުުމިޓީމުު ކައުންސިލާއިުބައްދަލުކޮށްު

ުހައުސްގައިުކުރ ވުނުުމަސައްކަތްުބައްލަވާލައްވާފައިވ އ ވ ު.
ކައުންސިލާއިުބައްދަލުކޮށް،ުއިހަވަންދޫުއާސާރުީުުުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުއ ދުވަހ10ުުމިުޓީމުގ ުބޭފުޅުންުއިހަވަންދޫުއަށްުވަޑައިގަތީުއޮކްޓޯބަރުުު

ުމިސްކިތްުބައްލަވާލ އްވުމަށްފަހުުމިސްކިތުގައިުހުރިުއާސާރީުވަޅުގައިުކުރަންހުރިުމަސައްކަތްުބައްލަވާލައްވާފައިވ އ ވ .ުު
ންދޫުކައުންސިލާުބައްދަލުކޮށްުތަކަންދުޫުންުތަކަވަނަުދުވަހުގ ުމ ންދުރުފަހުުމިުޓީމުގ ުބޭފުޅުންުތަކަންދޫުއަށްުވަޑައިގ 10ުުއޮކްޓޯބަރުުމަހުގ ުު

ު.ުުރަތުގ ުމަސައްކަތްުބައްލަވާލ އްވުމަށްފަހުުކުރަންުހުރިުމަސައްކަތްތައްުކައުންސިލާއިުމަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ ޔާގަބުރުރުސްތާނާއި،ުތަކަންދޫުޒި
ރައްވާފައިވ އ ވ .ުއަދިުބޮޑުތަކުރުފާނުުހަނދާނުީުވަނަުދުވަހުުމިުޓީމުގ ުބޭފުޅުންުއުތީމުގ ުކައުންސިލާއިުބައްދަލުކ11ުުުއޮކްޓޯބަރުުމަހުގ ުު

މުވައްޒަފުންނާުމިުދާއިރާގ ުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުބައްދަލުކުރ އްވިއ ވ ު. ުމަރުކަޒުގު 
ބްުު އ ކޮމޮޑޭޝަންު މަރުކަޒުގ ު ހަނދާނީު ބޭނުންވާތަނުްުމިދަތުރުގައިު ހަދަންު މިއުޒިއަމްު ބައްލަވާލ އްވުމާއި،ު މަސައްކަތްު ލޮކްު

ވިއްކުނުްުބައްލަވާލައްު ޓިކ ޓްު ވަނުމުގ ު ގަނޑުވަރަށްު މިދަތުރުގައިު ބައްލަވާލައްވާފައިވ އ ވ .ު މިސްކިތްު ކަނދުވަލުު ު އަދިު ވާފައިވ އ ވ .ު
 މަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ .ުުުބައްދަލުކޮށްކުރުމާުބ ހޭގޮތުންުއުތީމްުކައުންސިލާއިުހަވާލުު

ުމިުދަތުރުގައިުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވީު:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޝީރުުުޢައްބާސްުއިބްރާހީމ2ުް
ުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ3ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުހައުލަތުުމާހިރ4ުުާ
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުކޮމިއުނިކޭޝަންުޑިރ ކްޓުަރުއިސްމާޢީލްުނާއިލްުނަޝީދ5ުުު
ުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުޢަލީުސިފާމ6ުުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުްޕރޮކިއުމ ންޓްުއޮފިސަުރުފާތިޙްުޢަލ7ުުީ
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުރަފްހާންުއިބްރާހީމ8ުުް
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ުފ ންފުށްޓަށްުކުރިުދަތުރުއަރިއަތޮޅުުދ ކުނުުބރީު 7.11.2
މަޝްރޫޢަކީުމިުމަރުކަޒުންުވަރަށްުބޮޑުު ހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުހިމ ނުމުގު  ލިސްޓްގައިުދިވ ހިރާއްޖޭގު  ުުޔުނ ސްކޯގ ުދުނިޔޭގ ުތަރިކައިގު 

ދުނިޔޭގ ުތަރިކ ވ .ުއަދި،ުފ ންފުށުީުއިސްކަމ އްދީގ ންުކުރިޔަށްުގ ންދާުމަޝްރޫޢ ު ވަގުތީުލިސްޓްގައުިުއާސާރީުމިސްކިތަކީުޔުނ ސްކޯގު  ކައިގު 
ުހިމ ނިފައިވާުމިސްކިތ ކ ވ .ުު

ދާއިމީުލިސްޓްގައިުހިމ ނުމަށްުބޭނުންވާުނޮމިނޭޝަންުޑޯޒިއަރުފުރިހަމަުކުރުމަށްުބޭނުންވުާު،ުއ ހ ންކަމުން ތަރިކައިގު  ޔުނ ސްކޯގ ުުދުނިޔޭގު 
ފ ންފުށީުއާސާރީުމިސްކިތުގ ުޙާލަތުުބައްލަވައިުލ އްވުމަށްޓަކައުިުމަޢުލޫމާތުތައްުއ އްކުރުމުގ ުމަސައްކަތްތައްުދަނީުކުރ ވ މުންނ ވ .ުއ ގޮތުނުްު

ޓީމ އްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުއޮކްޓޯބަރުުމަހުގު  ުވަނަުުދުވަހުުފ ންފުށްޓަށްުޒިޔާރަތްުކުރައްވާފައިވ އ ވ .21ުުުުމިުމަރުކަޒުގު 
ުރީުމިސްކިތްުބައްލަވާލައްވާފައިވ އ ވ ު.އާސާރައްވައިުމިުޓީމުގ ުބޭފުޅުންުފ ންފުށްޓަށްުވަޑައިގ ންުކައުންސިލާުބައްދަލުކުު

ު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުސީނިއާރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރުއަޙްމަދުުހާޝިމ2ުުް
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއިބްރާހީމްުރަފްހާނ3ުުް
ު

ު.އިހަވަންދޫއަށްުކުރިުދަތުރުުހއ 7.11.3
ުު އޮކްޓޯބަ އަހަރުގ ު 9ުުުުވޭތުވ ދިޔަު ކުރ އްވ11ުުުިުއިން ތިލަދުއްމައްޗަށްު ޠާރިޤުު މުޙައްމަދުު އަލްފާޟިލްު އިސްވ ރިޔާު މަރުކަޒުގ ު ު އަށްު

ގ ުުދަތުރުފުޅުގައިުުއިހަވަންދޫއަށްުވަޑައިގ ންުއ ުރަށުގ ުސަގާފީުތަރިކައިގ ުހާލަތުުވަނީުބައްލަވާލައްވާފައ ވ .ުއަދިުުޔުނ ސްކޯުދުނިޔޭު
އްކަތްުކުރާުއ ުރަށުުއާސާރީުމިސްކިތުގ ުވަޅަށްުލިބިފައިވާުގ އްލުންުބޮޑުކަމާއ ކުުވަރަށްުއަވަހަށުްުތަރިކައިގ ުލިސްޓުގައިުހިމ ނުމަށްުމަސަ

އ ުމަސައްކަތްުކުރުމަށްޓަކައިުމިުމަރުކަޒުގ ުފަންނީުޓީމ އްުއޮކްޓޯބަރުު،ުމަރާމާތުކުރުމަށްވ ސްުއ ދަތުފުޅުގައިުނިންމ ވިއ ވ .ުުއ ހ ންކަމުން
ުށްުގޮސްުއ ުމަސައްކަތްުކޮށްުވަނީުނިންމަވާފައ ވ .ުުއަށްުއ ުރަށ28ުުައިނ11ުުްމަހުގ ު

ުމިުދަތުރުގައިުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންފައިވާުބޭފުޅުންނަކީ:ުު
ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#

)ފޮޓޯގްރާފަރު/ުއ ންުސީުސީުއ ޗް(ު)ފީލްޑްުޓީމުްުުއިބްރާހީމްުމުޖާހ1ުް
ުލީޑަރު/ުމ ރިޓައިމްުއޭޝިއާުހ ރިޓޭޖްުސާރވޭު(

ުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަު

ހަނދާނުީުުމުޙައްމަދުުޝިޔާމ2ުުްު )ބޮޑުތަކުރުފާނުގ ު ގައިޑްު އ ސިސްޓ ންޓްު
ުމަރުކަޒުު(

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުު

އ ޑްމިންުއޮފިސަރުުު)ބޮޑުތަކުރުފާނުގ ުހަނދާނުީުުޢަލީުޙަފިޡ3ުުްު
ުމަރުކަޒުު(

ުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަު

ު

ުލ.ުއިސްދޫުއަށްުކުރިުދަތުރ7.3ުު 7.11.4
ުު މަހުގ  30ުުުުނޮވ މްބަރުު 02ުުުުއިން ހިރިގަލ2021ުުުުުޑިސ މްބަރ ދިވ ހިރާއްޖޭގު  ލިސްޓުގައިު ތަރިކައިގު  ދުނިޔޭގު  ޔުނ ސްކޯގު  އަށްު

މިސްކިތުްު އާސާރީު އިސްދޫު ދަތުރުގައިު މިު ދަތުރުކުރ ވިފައ ވ .ު ވަނީު އިސްދޫއަށްު ލ.ު ތ ރ އިންު މަޝްރޫޢުގ ު ހިމ ނުމުގ ު މިސްކިތްތައްު
ރިކައިގ ުދާއިމީުލިސްޓުގައިުހިމ ނުމަށްުހުށައަޅާުނޮމިނޭޝަންުޑޮޒިއަރއަށްުބޭނުންވާުމައުލޫމާތުތައްުއ އްކުރުމުާުޔުނ ސްކޯގ ުދުނިޔޭގ ުތަު

މިސްކިތަށުްު ވަގުތުު މިު އަދިު ހިންގިފައ ވ .ު ވަނީު ޝަޝަންު ހޭލުންތ ރިކުރުމަށްު މިކަމާމ ދުު ބައްދަލުކޮށްު ކައުންސިލްއާއ ކުު ގުޅޭގޮތުންު
އ ކަމަށްުގ ނ ވޭނ ުހައްލުތަކާއިުމ ދުުގޮތ އްުނިންމުމަށްުކުރ ވުނުުއިރުޝާދުވ ސްުވަނީުމިުދަތުރުގައިުދީފައ ވ .ުުުުދިވާވ ފައިވާުމައްސަލަތަކާއި

ނަމޫނާުވަނީުމާލ ުގ ނ ވިފައ ވ .ުއަދިުމިުދަތުރުގަ ތަކ ތީގު  އުިުއަދިުމިސްކިތުގައިުމަދުގައިުލިޔ ލާުޖ ހުމުގ ުމަދުވާުތަކ ތިުހޯދުމަށްުއު 
ދަރިވަރުންނަށްުހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުްޕރޮގްރާމްތަކ އްުހިންގުނ ވ .ުުުުސަގާފީުތަރިކައާއިުގުޅޭ ުގޮތުންުއ ުރަށުުރައްޔިތުންނާއިުސްކޫލުގު 

ުމިުދަތުރުގައިުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންފައިވާުބޭފުޅުންނަކީ:ުު
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ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުއ ސިސްޓަންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުޒަހާުއަޙްމަދ2ުުުު

ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުކޮމްޕިއުޓަރުޓ ކްނީޝަންުުމަރިޔަމްުރިޒްލ3ުުާު
ުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުރަފްހާންުއިބްރާހިމްު 4

ުބައްދަލުވުންތައްު 7.12
 ސްކޫލާއ ކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުންުމަޖީދިއްޔާު 7.12.1

އޮތުީުމިުބައްދަލުވުމަކީުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުބަފަރުޒޯންއާބ ހޭުގޮތުންުުމަޝްވަރާުކުރުމަށްުބޭއްވިުބައްދަލުވުމ ކ ވ .ުމިުބައްދަލުވުންުު
ުކުރުމަށްފަހ7ުުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުޖ ނުއަރީުމަހުގ ުު ުމިުމަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގ ންދިޔުމުގައުިުވަނަުދުވަހުއ ވ .ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާ

ޓުމުގ ުުސުކޫލުގ ުފަރާތުންުއ އްބާރުލުންުދ އްވާނ ކަމަށްުވަނީުވިދާޅުވ ފައ ވ .ުކުރިބޯށިުއަދިުދާރުލްއުލޫމްުއިމާރާތްުރައްކާތ ރިކޮށްުބ ލ ހ އްު
 މަސައްކަތްކުރުމަށްވ ސްުމިުބައްދަލުވުމުގައިުނިންމުނ ވ ު.

ު
ުބައިވ ރިންު:ބައްދަލުވުމުގ ުު

 

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުސީނިއަރުއ ކްސ ކްޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ2ުް
ުސީނިއާރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުު އަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ4ުުާ

ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ5ުުު
ުްޕރިންސިަޕލްުމަޖީދިއްޔާުސުކޫލްުުއާއިޝަތުުމުހައްމަދުުސާލިޙ5ުުް

ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަުރުމަޖީދިއްޔާުސުކޫލްުުސުޖ6ުާ
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމަޖީދިއްޔާުސުކޫލްުުސަޢީދ7ުުުު
 

ުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޯުދިުއާޓްސްއާއ ކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުން 7.12.2
މަރާމާތުކުރުމުގައިުސަމާލުކަންދޭންވާނ ުކަންތައްތަކާބ ހޭުގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޯުދުިުއޮލިމްަޕސްުއިމާރާތްު

ުވަނަުދުވަހުއ ވ ު.7ުުއާޓްސްއާއ ކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންުއޮތީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުޖ ނުއަރީުމަހުގ ު
ކޮންމ ހ ންކުރަން މަރާމާތްކުރުމުގައިު އިމާރާތްު މަރާމާތުގ ުުއޮލިމްަޕސްު ކުރ ވޭު އިމާރާތުގައިު ނިންމާފައިވާތީ،ު ކުރުމަށްު މަރާމާތުތައްު ޖ ހޭު

ުމަސައްކަތްތައްުރަނގަޅަށްުޑޮކިއުމަންޓްކޮށްުހ ރިޓޭޖްުސ ކްޝަނާއިުހިއްސާކުރ އްވުމަށްުމިބައްދަލުވުމުންުވަނީުނިންމަވާފައ ވ .ުު
 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުސީނިއަރުއ ކްސ ކްޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ2ުް
ުސީނިއާރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުު އަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ4ުުާ

ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ5ުުު
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ުހއ.ކައުންސިލްުއިދާރާއ ކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުންުލިލީުހައުސްުމަރާމާތުކުރުމާުގުޅޭުގޮތުންު 7.12.3
ވ ދިޔުަުހއ.ކ ލާުލިލީުހައުސްުމަރާމާތުކޮށްުދ މ ހ އްޓ ނިވިުގޮތ އްގައިުތަރައްޤީުކުރުމުގ ުމަސައްކަތާުބ ހޭގޮތުންުއ ުރަށުުކައުންސިލާއ ކުުވޭތުު

ބޭއްވިފައ ވ .ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމިކަމާގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރ ވިުވަރަށުްުވަނަުދުވަހުުބައްދަލުވުމ އްުވަނ23ުުުިުއަހަރުގ ުފ ބްރުއަރީުމަހުގ ުު
ުނިންމުނުުކަންތައްތައްުތިރީގައިުއ ވަނީއ ވ ު.ުު،ގިނަުކަންކަންުވަނީުނިންމާފައ ވ .ުއ ގޮތުން

 ސީލިންގްުގ ުމައްސަލަުކައުންސިލުންުހިޔާލުކުރ އްވިގޮތަށްުމަރާމާތުުކުރުމަށްުނިންމުންު •
 އުމާުގުޅިގ ންުދާނ ުހަރަދުތައްުތައްޔާރުކޮށްފައިުކައުންސިލުންުފޮނުވާނ ގޮތަށްުުބޮނިބ ރިތައްުފަ •
ފައިނޭންސްުޔުނިޓުންުކޯު •  ޓޭޝަނ އްުހޯދަންުކައުންސިލަށްުފޮނުވާނ ކަމަށުްުމަރުކަޒުގު 
މަސައްކަތްުކުރަންޖ ހޭުކަމަށުްު •  ކިނބިދޫުމަސައްކަތްުނިންމަންުޖ ހޭުތާރީޚްުއިތުރުކުރުމުގު 
 ތިރީގައިުހުންނަުސޮކ ޓްުތަކުގ ުކޭބަލްުކުރީގަުސިޑިބަރިުހ ދިުބޮޑުދޮރާދިމާލުުއަޑިންުނ ރޭގޮތަށްު •
 ލިސްޓްކޮށްފައިުފޮނުވަންުުށްޚަރަދުވާނ ުކަންކަންުވީހާވ ސްުއަވަހަު •
 ރޑްުނަލަފިލާުބޭނުންކުރުންުއިންޗީގ ުސްޓޭންޑ8ުާ •
ޅުުުްޕރީސްކޫލަށްުގ ންދާުވައިރުުގ ންދާނީުދިޔަދޮވިުކައިރިންުގޮސްުއިމާރާތުބޭރުންުތިރިޔަށްބާލައިގ ންކަމަށްުއަދިުތިރިޔަށްުބާލާނީުރަނގަ •

 ހޮޅިޔަކުންުނަރުތައްުބާރުނުވާނ ހ ންުފަހުންުނަރ އްުލ ވޭނ ހ ންު
ންުސީލިންގްުކުރާގޮތަށްުއަދިުޑިޕްސަންބޯޑުުހަރުކުރާއިރުވ ސްުބޯޑަރުުނާޅާގޮތަށާއި،ުއަދުިުސީލިންގްުބޯޑަރުުނާޅައިުދަށުުފަތިުއަޅައިގ  •

 ފިލާުނިމޭތަނާއިުކޯނިސްބޯޑަރުއަޅާުބައްދާލުންު

 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުކައުންސިލްުމ މްބަރުުުކޮޅުމަޑުލުުކިނބިދޫުކައުންސިލްުއިދާރާުމުޙައްމަދުުނިޔާޒ2ުް
ުކައުންސިލްގ ުރައީސްުުކޮޅުމަޑުލުުކިނބިދޫުކައުންސިލްުއިދާރާުޙަސަންުމުޙައްމަދ3ުުު
ުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރސީނިއާރުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއަޙްމަދުުހާޝިމ4ުުް

ުނާއިބްުރައީސްުކޮޅުމަޑުލުުކިނބިދޫުކައުންސިލްުއިދާރާުނާޒިމްުهللاުއަލްފާޞިލްުއަބްދ5ުު
ުނާއިބްުރައީސްުކޮޅުމަޑުލުުކިނބިދޫުކައުންސިލްުއިދާރާުهللاމުޙައްމަދުުއަބްދ5ުު

ުޖ ނ ރަލްުޑިރ ކްޓަރުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ6ުުާ
ުސީނިއަރުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުބައްރަތުުޙަސަނ7ުުުް
ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ8ުުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއޮފިސަުރުކޮޅުމަޑުލުުކިނބިދޫުކައުންސިލްުއިދާރާުއަޙްމަދުުމުޙައްމަދ9ުު
ުްޕރޮކިއުމ ންޓްުއޮފިސަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުފާތިޙްުޢަލ10ުުީ
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުކޮޅުމަޑުލުުކިނބިދޫުކައުންސިލްުއިދާރާުއިބްރާހީމްުނިޔާޒްު،11ު

ުަބއްދަލުވުންުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުނޭޝަނަލްުޕްލޭނިންގއާއ ކުުބ އްވިު 7.12.4
ްޕލޭނިންގ ނޭޝަނަލްު އޮފްު މިނިސްޓްރީު މަޝްވަރާކުރުމަށްު ގޮތުންު ޒޯނާބ ހޭު ބަފަރު މިސްކިތުގ ު ހުކުރުު ުމާލޭު އ ންޑުްު، ހައުސިންގު

ފ ބްރުއަރީުމަހުގ ުުއޮތީުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުއާއ ކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުން ުވަނަުދުވަހުުއ ވ .16ުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު 
ބަދަލުގައުިުުުހުކުރުުމިސްކިތުގ ު ބުރިޔަށްުއިމާރާތްކުރ ވޭުގޯތިތަކުގ 10ުުުުބަފަރޒޯންގައިުހުރިުހުރިހާުގ ތަކުގ ުވ ރިފަރާތްތަކާއިުބައްދަލުކުރުމުގު 

ުކުު ުހިއްސާކުރުމުން ުމިނިސްޓްރީއާއި ުްޕލޭނިންގ ުލިސްޓު ުގޯތިތަކުގ  ުހިމ ނޭ ުބަފަރޒޯންގައި ުގޮތަށްުނިންމުނ ވ . ުބައްދަލުކުރާ ރިޔަށުްުވ ރިފަރާތާއި
ސަރަހައްދުގައުިުހަފ2ުުްުުއޮތް ލިސްޓުުހިއްސާކުރާނ ކަމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުނޭޝަނަލ10ުުުްުތާުތ ރޭގައިުއު  ބުރިއަށްުއިމާރާތްކުރ ވޭުގ ތަކުގު 

ުްޕލޭނިންގ،ުހައުސިންގުއ ންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުއިންުވަނީުވިދާޅުވ ފައ ވ ު.
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ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުނޭޝަނަލްުްޕލޭނިންުގުއަޙްމަދުުއަސްލަމ2ުް
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ

ުލޯކަލްުކޯޑިނޭޓަުރުކޮރަލްސްޓޯންުމޮސްކްުނޮމިނޭޝަންުްޕރޮޖ ކްޓްުުމަޢުރޫފްުޖަމީލ4ުުު
ުއާކިޓ ކްޓްުުކޮރަލްސްޓޯންުމޮސްކްުނޮމިނޭޝަންުްޕރޮޖ ކްޓްުުހަމްޝާުޙުސައިނ5ުުް

ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ6ުުު
 

ުއ ންވަޔަރަމަންޓްުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއ ސޯސިއޭޝަންުއާއ ކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންުކާށިދޫު 7.12.5
ުުކާށިދޫުކުރުހިންނަުތަރާގަނޑާުގުޅޭގޮތުންުކާށިދޫުއ ންވަޔަރަމަންޓްުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއ ސޯސިއޭޝަންުއާއިއ ކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންުއޮތީު

ުު މ އިުމަހުގ  އަހަރުގު  އ ުސަރަޙައްދުުުުުވަނ17ުުަވޭތުވ ދިޔަު ގުޅިގ ންު ކައުންސިލާއިު ދުވަހުއ ވ .ުމިބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކުރ ވުނީ،ު
ހުުއިތުރުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުކަންކަންުކުރިޔަށްުގ ންދާނ ުގޮތުގ ުްޕލޭނ އްުތައްޔާރުކުރުމަށ ވ .ުބައްދަލުވުންުނިމުނީުުްޕލޭންުތައްޔާރުުކުރުމަށްފަ

ުު.ުކަނޑައަޅާފައ ވ މަށްބައްދަލުވ އްުއ ސޯސިއޭޝަނާއ ކުުބޭއްވު
ު

ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޖަމީލުهللاުއަޙްމަދ2ުު
ުސީނިއަރުއ ކްސ ކްޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ3ުް
ުސީނިއާރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުު އަޙްމަދުުހާޝިމ4ުުް
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފީުތަރިކަުުޙައްވާުނަޒްލ5ުުާ

ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ6ުުު
ު

ުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލަށްުއަލަށްުއިންތިޚާުބވިުކައުންސިލްގ ުމ މްަބރުންނާއ ކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުންު 7.12.6
ުު މި މާލޭގައިު ބޭނުންވާތުީުމިއީު އ ހީތ ރިކަންު ކައުންސިލްގ ު ބ ލ ހ އްޓުމުގައިު ޒިޔާރަތްތައްު ބަލަހައްޓާުއާސާރީުމިސްކިތްތަކާއިު މަރުކަޒުންު

ޖޫންުމަހުގު ތުގޮުުއ ކަމާބ ހޭ ުވަނަުދުވަހުއ ވ .8ުުުުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށްުބޭއްވިުބައްދަލުވުންުއޮތީުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގު 
ުވިުނިންމުނުުކަންތައްތައްުތިރީގައިުއ ވަނީއ ވ ު.މިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާުކުރ 

ޓަކައުިުށްުއޮތްުހީނާފަތްުާޕކުުހުސްކުރުމައިުމާލ ުހުކުރުުމިސްކިތްުއާބާތުރަފިލުވުމުގ ުމަޝްރޫއާއިުގުޅޭގޮތުންުމިސްކިތުގ ުއިރުމަތީުކޮޅުގަ •
 ވ ު.ވިއ ުުވިދާޅުކައުންސިލުންުމަޝްވަރާކޮށްފައިުމަރުކަޒަށްުގޮތ އްުހޯއްދަވައިުދ އްވާނ ކަމަށް

ގ ުުހިރިގަލުުމިސްކިތްތައްުފުނިޔޭގ ުތަރިކައިގ ުލިސްޓްގައިުހިމ ނުމާުގުޅޭގޮތުންުބަފަރުޒޯންުސަރަހައްދުގައިުދިރިއުޅޭުއާންމުުފަރާތްތަކުު •
 އްވާނ ކަމަށ ވ ު.ދ އޮތްުސިޓީއަށްުއަވަހަށްުޖަވާބުުދ އްވުމުންުއ ކަންކަމުގަުއ ހީވ އިުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމަށްުފޮނުވާފަ

މިސްކިތްތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުއ ތަންތަނަށްުދިމާވ ފަުހުރިުމައްސަލަތައްު)ކަތުރުފަނިުއ ޅުމާއިުބައ އްުތަންތަނުންުފުރާޅުނުްުުުމާލޭުއާސާރީ •
ޓަކައިުއަޅުގަނޑުމ ންނާުގުޅިގ ންުމަސައްކަތްކުރުމަށ ވ .ުއަދިުބަޖ ޓްގ ުދުވަސްވަރުކަމުންުހިޔާުނުވަތަުޓިނުުުށްވާރޭުވ ހުން(ުހައްލުުކުރުމަ

 ނ ވ .ޖ ހުމަށްޓަކައިުބަޖ ޓުގަުހިމ ނުމަށްޓަކައިުއ ކަންުމިއަންނަުއަހަރަށްުތައްޔާރުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުދ ފަރާތުންުއ އްބަސްވ ވު
ސަގާފީުތަރިު • ކުަުދ ންުދ އްކިުވާހަކަތަކަކީުކައުންސިލުންވ ސްުގަބޫލުކުރައްވާުކައުންސިލުންވ ސްުގަޔާވާުކަންތަކ އްކަމާއިުދިވ ހިުރާއްޖޭގު 

ހަމުަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުންުމިކުރާުމާލޭގ ުމިޒާތުގ ުހުރިހާުކަމ އްގައިުކައުންސިލުންުއަމަލީގޮތުންުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންުފުރި
 އ އްބާރުލުންދ އްވާނ ކަމަށ ވ ު.

ދ މ ދުުއ އްބަސްވުމ އްުތައްޔާރުކޮށްުއ ކަންކަންވ ސްުކުރިޔަށްުއޮތްތާގައިވ ސްުކުރިޔަށް • ުުދާނ ކަމަށ ވ .ދ ފަރާތުގު 
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ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:
ު

ުހިރިގަލުުމިސްކިތްުމަޝްރޫޢުގ ުމަޢުލޫމާތުުއ އްކުރުމާުއ އްކުރުމާބ ހޭގޮތުންުޭބއްވިުަބއްދަލުވުންު 7.12.7
ގައ20ުުުިުމ އ2021ުުުިުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުުުުުކުހިރިގަލުުމިސްކިތްުމަޝްރޫޢުގ ުމައުލޫމާތުުއ އްކުރުމާުބ ހޭގޮތުންުރިސަރޗްުއ ނަލިސްޓުންނާއ ު

ުބައްދަލުވުމ އްުވަނީުބ އްވިފައ ވ ު.
އަދުިު ހިއްސާކުރ ވުނ ވ .ު ބައިވ ރިންނަށްު ބައްދަލުވުމުގ ު ސ ކްޝަނުންު ހ ރިޓޭޖްު ލިޔ ކިޔުންތައްު ހުރިު އ އްކޮށްފައިު މަޝްރޫޢުގު  މިު

 ރިވިއުކުރުމަށްފަހުުއ އްހަފްތާުދިނުމަށްުވަނީުނިންމާފައ ވ ު.

ުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:ބައްދަލުު

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
ުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުނާޖިހ2ުު
ުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓްުުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުުޢަލާދީދ3ުުީ
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޙައްވާުނަޒްލ4ުުާ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ5ުުު

ުްޕރޮޖ ކްޓްުމ ނޭޖަުރުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފުީުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ6ުުާ

ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުމަޝްރޫޢާުގުޅޭގޮތުންުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުން 7.12.8
ންުހައިކޮމިޝަނާއި،ުއޭުއ ސްުއައިުޓީމާއ ކުުުއަމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުމަޝްރޫޢާުގުޅިގ ންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއ ފ އާޒާއި،ުއިންޑި

ވަނަުދުވަހުުވަނީުބޭއްވިފައ ވ .ުމިުބައްދަލުވުމަކީުމަޝްރޫއުގ ުމަސައްކަތްތައްުއަލުނ16ުުުްުބައްދަލުވުމ އްުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުުމާރިޗްުމަހުގ ުު
ުއޮފުްުފ ށުމަށްޓަކައިުއޭ.އ ސް.އައިުޓީމްުއަލުންުރާއްޖ ުއައުމާއިުގުޅިގ ންުމަސައްކަތްތައްުއަލުންުކުރިޔަށްުގ ންދިޔުމަށްޓަކައިުމިނިސްޓްރީު

 ފޮރިންއ ފ އާޒުންުއިންތިޒާމުުކުރައްވައިގ ންުބޭއްވިުބައްދަލުވުމ ކ ވ ު.
ު

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ1ުުު
އ ކްޒ ކިއުޓިވުްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމުޙައްމަދުުނާޒިމ2ުް ސީނިއަރު

ުޑިރ ކްޓުަރ
ުސީނިއާރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުއަޙްމަދުުހާޝިމ3ުުް

ުކައުންސިލަުރުމާލ ުސިޓީުކައުންސިލްުުއާދަމްުރަމީޒްު،4ު
ުކައުންސިލަުރުމާލ ުސިޓީުކައުންސިލްުުފާޠިމަތުުޝަމްނާޒްުޢަލީުސަލީމ5ުް

ުކައުންސިލަުރުސިޓީުކައުންސިލްުމާލ ުުމުޙައްމަދުުސައިފްުފާތިޙ6ުުް

ުކައުންސިލަުރުމާލ ުސިޓީުކައުންސިލްުުއިބްރާހީމްުމުޙައްމަދ7ުު

ުކައުންސިލަުރުމާލ ުސިޓީުކައުންސިލްުުމަރްޔަމްުނާޡިމާުމުޙައްމަދުުފާއިޒ8ުުު

ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ9ުުާ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއަޙްމަދުުޒަހ10ުުާ
ުްޕރޮޖ ކްޓްުމ ނޭޖަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ11ުުާ
ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުފާޠިމަތުުއުޘްރ12ުުާ
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ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިންު:

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#

ުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުު
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު
ުޑ ޕިއުޓީުހައިކޮމިޝަނަުރުހައިކޮމިޝަންުއޮފްުއިންޑިޔާުުޝްރީުރޮހިތްުރަތިޝ3ުުުުް
ުފަސްޓްުސ ކ ޓްރީުުކޮމާރސްުއ ންޑްުްޕރޮޖ ކްޓސްުުމިސްުޕޫޖާުޓިއްލ4ުޫ
ުސ ކްރ ޓަރީުުމަލްޓިލ ޓްރަލްުުހާލާުހަމީދ5ުުް

ުޖޮއިންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުޑިވިޜަންުއިންޑިޔާުުމަރިޔަމްުމިދްފ6ުުާ
ުސިނިއަރުޑ ސްކްުއޮފިސުަރުއިންޑިޔާުޑިވިޜަންުުއާމިނަތުުވަރުދ7ުުާ

ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ8ުުާ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ9ުުުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުމ ނޭޖަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ10ުުާ
ުސިނިއަރުޑ ސްކްުއޮފިސުަރުއިންޑިޔާުޑިވިޜަންުުއަމްރުުދާނިޔާލްުޝަމްޢޫނ11ުުް
ުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ12ުް
ުްޕރޮޖ ކްޓްުުއޭ.އ ސް.އޯުުޝައިލ ންދުރ13ުުަ

ުމާލޭުހުކުރުުމިސްކިތްުއާާބތުރަުފިލުވުމުގ ުމަޝްރޫޢުގ ުޓ ކްނިކަލްުކޮމިޓީގ ުފުރަތަމަުަބއްދަލުވުންު 7.12.9
ުކުރިޔަށްދާގޮތުްު ުމަސައްކަތްތައް ުމަޝްރޫއުގ  ުއާބާތުރަފިލުވުމުގ  ުމިސްކިތް ުއުފައްދާފައިވުާުހުކުރު ުއ ހީތ ރިކަމާއިުލަފާދިނުމަށް ުފަންނީ ބ ލުމަށާއި

ކަލްޗަރުއ ންޑުްުުުު،ޓ ކްނިކަލްުކޮމިޓީގ ުފުރަތަމަުބައްދަލުވުމ ވ .ުމިުބައްދަލުވުމުގ ުރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓަރުއޮފްުއާރޓްސް
ުވަނަުދުވަހުއ ވ ު.20ުުއަހަރުގ ުމ އިުމަހުގ ުހ ރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫންއ ވ .ުމިުބައްދަލުވުންުއޮތީުވޭތުވ ދިޔަ

މައްސަލަކަނުްު ކަތުރުފަނިުއ ޅުމުގު  ރަނގަޅުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކަމަށާއި،ު ލާގު  ކުރަންވީު ދީގ ންު އ ންމ ުއިސްކަމ އްު މިުމަޝްރޫޢުގު 
އޭ ގުޅޭގޮތުންު މަޝްރޫއާއިު މިު ހިއްސާކޮށްފައ ވ .ު ވަނީު ބައްދަލުވުމުގައިު މިު ޓީމަށްު ހިއްސާކޮށްފައިވުާުއޭ.އ ސް.އައިު ޓީމުންު .އ ސް.އައިު

 ލިޔ ކިޔުންތައްުމ މްބަރުންނާއިުހިއްސާކުރ ވުނ ވ ު.
ުު ކޮންމ  ބައްދަލުވުންތައްު ކޮމިޓީގ ު 2ުުުުމިު ބައްދަލުވުންުހޯމަދުވަހުގ  ބޭއްވުމަށާއިު އ އްފަހަރުު ގޮތަށ11:00ުުުްުހަފަތާއަކުންު ގައިުބާއވާު

ުނިންމުނ ވ ު.

ުބައިވ ރިންު:ބައްދަލުވުމުގ ުު

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުު
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު
ުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ3ުުު
ުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޖަމީލުهللاުއަޙްމަދ4ުު
ުއ ޑްވައިޒަރުލޯކަލްކޮރަލްސްޓޯންުމޮސްކްުއ ކްސްާޕރޓްުުމުޙައްމަދުުމައުރޫފުުޖަމީލ5ުުު

ުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފުްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ6ުް
ުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއަޙްމަދުުހާޝިމ7ުުްު

ުރިސާރޗްުއ ނަލިސްޓްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުނާޖިހ8ުު
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުނަޒްލާުޙައްވ9ުުާ
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ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ10ުުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުމ ނޭޖަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ11ުުާ
ުްޕރޮޖ ކްޓްުއިންޖިނިއަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުނޭޝަނަލްުްޕލޭނިންުގުއަޙްމަދުުސުޖީތ12ުުުު
ުޓްރ ޝަރަުރުއާކިޓ ކްޓްުއ ސޯސިއޭޝަންުމޯލްޑިވްސްުޢާއިޝަތުުފަތީނ13ުުާ
ުު 

މާލޭުހުކުރުުމިސްކިތުގ ުމަޝްރޫޢުއާުގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއ ފ އާޒް،ުހައިކޮމިޝަންުއަދ7.12.10ުުި
 އޭ.އ ސް.އައިުޓީމާއ ކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންު

ކުރިންުކުރ ވުނުުމަސައްކަތްތަކާުބ ހޭގޮތުންނާއި،ުމަސައްކަތަތްު ޓީމްުއ ނބުރިުއިންޑިޔާއަށްުފުރުމުގު  ތައުްުމިުބައްދަލުވުމަކީުމިުމަޝްރޫޢުގު 
ޖޫންުމަހުގ ުުުުކުރިޔަށްުރޭވިފައިހުރިުމަސައްކަތްތަކާބ ހޭުގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުވޭތުވ ދިޔަު ވަނަުުޒޫމްުއިންުއޮންލައިނ24ުުުްުއަހަރުގު 

ުކޮށްުބޭއްވިުުބައްދަލުވުމ ކ ވ ު.
ވަނުީު ބައްދަލުންު މިު ބޭއްވުމަށްު ބައްދަލުވުންތައްު އޮންލައިންު ގަވާއިދުންު މުއްދަތުގައިު ހިނގާު ދޭތ ރޭު އައުމާު މާލ ު އ ނބުރިު ޓީމްު މިު

ސްޓްރަކްޗަރަލްުއ ނ ލިސިސްުއ އްުވީހާވ ސްުއަވަހަކަށްުހ ދުމަށުްުނިންމަވާފައ ވ .ުއަދިުޓ ކްނިކަލްުކޮމިޓީގ ުު ލަފަޔާއިުއ އްގޮތަށްުމިސްކިތުގު 
ުވ ސްުނިންމުނ ވ ު.

ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިނުް:
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުު
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޠާރިޤުުމުޙައްމަދ2ުުު
ުަޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޝަމްޢޫންުޙަމީދ3ުުު
ުހައިުކޮމިޝަނަުރުއިންޑިއަންުހައިކޮމިޝަންުުސަންޖޭުސުދީރ4ުުު
ުޑ ޕިއުޓީުހައިކޮމިޝަނަުރުއިންޑިއަންުހައިކޮމިޝަންުުޝްރީުރޮހިތްުރަތިޝ5ުުުުް
ުކަލްޗަރަލްުހ ރިޓޭޖްުމ ނޭޖަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއަޙްމަދުުހާޝިމ6ުުް
ުކޮމިއުނިކޭޝަންުޑިރ ކްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއިސްމާޢީލްނާއިލްުނަޝީދ7ުުު
ުސ ކްރ ޓަރީުުމަލްޓިލ ޓްރަލްުުހާލާުހަމީދ8ުުް

ުޖޮއިންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުއިންޑިޔާުޑިވިޜަންުުމަރިޔަމްުމިދްފ9ުުާ
ުޖޮއިންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުއިންޑިޔާުޑިވިޜަންުުއާމިނަތުުވަރުދ10ުުާ

ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ11ުުާ
ުއ ސިސްޓ ންޓްުއާކިޓ ކްޓްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޒަހާުއަޙްމަދ12ުުު
ުްޕރޮޖ ކްޓްުމ ނޭޖަުރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޢާއިޝަތުުމުނީޒ13ުުާ
ުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުހ ރިޓޭޖްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑުްުުމުޙައްމަދުުނާޒިމ14ުް

ު

ުއާކިޓ ކްޓްސްުއ ސޯސިއޭޝަނާއ ކުުޭބއްވިުަބއްދަލުވުނ7.12.11ުުް
ުު އަހަރު 17ުުުުވޭތުވ ދިޔަު މަހުގ  ދާރުލްއާސާރުގ 17ުުުުމާރިޗުު ޤައުމީު އާއ ކުު މޯލްޑިވްސްު އ ސޯސިއޭޝަންު އާކިޓ ކްޓްސްު ދުވަހުު ވަނަު

ުއިންޓީރިއަރުކޮންސ ްޕޓްުތައްޔާރުކުރުމާއިުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ .ުު
ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުމަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ .ުމިުގޮތުންުކުރ ވުނުުމަޝްވަރާތަކުގ ުތ ރޭގައުިުޤައުމީުދާރުލްއާސާރުގ ުކޮންސ ްޕޓާއިުގުޅޭގޮތުން

ކުރ ވިގ ންދިއުމާއި،ުއަދިު ގޮތަށްުޑިސްްޕލޭު ބޭނުންކުރުމާއި،ުޖާނީއ އްގ ު ލޭއައުޓްު ފ ށިގ ންދިޔުމާއި،ުއަދިު ކޮންސ ޕްޓްު ުުފަސްޓުުފުލޯއިންު
ުގޮތަށ ވ .ުުއޯަޕންުޑިސްްޕލޭއ އްގ ުގޮތުގައިުހިމ ނިގ ންުދާު

ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިނުް:
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ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުސީނިއަރުޮޕލިސީުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއަޙްމަދުުހާޝިމ1ުުް
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުޙައްވާުނަޒްލ2ުުާ
ުޑިރ ކްޓުަރުސަގާފީުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުުއާދަމްުނަސީރ3ުުު
ުމޯލްޑިވްސްުއާކިޓ ކްޓްސްުއ ސޯސިއޭޝަންުުއ ސޯސިއޭޝަންގ ުރައީސްުއަޙްމަދުުޝައްފާނ4ުުު

ު

ުޓްރަސްޓްުފަންޑްުކޮމިޓީުަބއްދަލުވުނ7.12.12ުުް
ޖަލްސާކުރާުމާލަމުގައިުބޭއްވިުބައްދަލުވުމަކީުމިއުޒިއަމްުކޮންސ ްޕޓުްުވަނަުދުވަހުުމިުމަރުކަޒުގ 4ުުުުވޭތުވ ދިޔަުއަހަރުގ ުޖ ނުއަރީުމަހުގ ުު

ުކު ުމަޝްވަރާ ުމިކަމާ ުބައްދަލުވުމ ކ ވ . ުބޭއްވި ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުމ މްބަރުންނާއި ުކޮމިޓީގ  ުކުރިން ުކުރުމުގ  ުއިއުލާން ރުމަށްފަހުުުތައްޔާރުކުރުމަށް
ުގ ންުކުރިޔަށްުގ ންދިއުމަށ ވ ު.މ މްބަރުންގ ުއިއްތިފާގުންުނިންމާފައިުވަނީުއިޢުލާންކޮށްު

ު
ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންުު#
ުމިނިސްޓަރު)ރިޔާސަތުު(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް
ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުު
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުތަރިކަުރައްކާތ ރިކުރާުޤައުމީުމަރުކަޒުުސަގާފުީުުޙައްވާުނަޒްލ3ުުާ
ުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިސްލާމިކްުއ ފ އާޒްުއައްސަދުުއާދަމ4ުުް
ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއ ންވަޔަރަންމަންޓްުުމުޙައްމަދުުޒާހިރ5ުުުު
ުޑިރ ކްޓުަރުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީުލޯކަލްުުމުޙައްމަދުުނަޞީރ6ުުު
ު

ުސްކޯލަރޝިޕް،ުފ ލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަކުގައިުބައިވ ރިވިުފަރާތްތައްު 7.13
ުމުއްދަތުުުތަމްރީންުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުދުވަސ5ުުްު)ސީ.އ ސް.ޓީ.އައި(2ުއިންޑަކްޝަންުފޭސުްުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމަރްޔަމްުޞުވާުޢުމަރުު 1
ުދުވަސ5ުުްު)ސީ.އ ސް.ޓީ.އައި(2ުއިންޑަކްޝަންުފޭސުްުުމަސައްކަތުުމަރްޔަމްުބަދޫރ2ުުާ
ުއިފ ކްޓިވްުލީޑަރޝިްޕުފޮރުސުަޕރވައިޒަރސްުސީނިއަރުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސުަރ ބައްރަތުުޙަސަނ3ުުް

ު)ސީ.އ ސް.ޓީ.އައިު(ު
ުދުވަސ5ުުް

ޝިފްނާޒ4ުުްު ޢާޢިޝަތުު
ުޢަލީުސަލީމް

ލީޑަރޝިްޕުފޮރުސުަޕރވައިޒަރސުްުއިފ ކްޓިވުްުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރ
ު)ސީ.އ ސް.ޓީ.އައިު(

ުދުވަސ5ުުް

އިފ ކްޓިވްުލީޑަރޝިްޕުފޮރުސުަޕރވައިޒަރސުްުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމަރްޔަމްުޞުވާުޢުމަރ5ުުު
ު)ސީ.އ ސް.ޓީ.އައިު(

ުދުވަސ5ުުް

ޖާނަލިސްޓްސުްުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުފާޠިމަތުުއުޘްރ6ުުާ އޮފްު ސޭފްޓީު އޮންު ވ ބިނަރު
 )ޔޫ.އ ން.ޑީ.ީޕ(ުު

ުގަޑިއިރުު 1

ު

ުލިބުނުުއާމްދަނީއާއިުހިނގިުޚަރަދުު 7.14
ުމްލަުޖުުތަފްސީލްު

ުހިނގިުޚަރަދުުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
 4,230,576.13 4,478,388.00ުޚަރަދުުުހިނގާުުމުވައްޒަފުންނަށް

 179,754.09 407,996.00ުންުޕ ންޝަ
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 2,200.00 315,498.00ުޚަރަދުުުކުރުމުގ ުދަތުރުފަތުރުު

 90,873.09 225,549.00ުއަގުުުތަކ ތީގ ުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގ ުއޮފީސް

 2,374,164.35 3,991,863.00ުޚަރަދުުުޚިދުމަތުގ ުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

 0 0ުޚަރަދުުުކުރ ވޭުުކުރުމަށްުތަމްރީން

 1,886,188.01 2,769,649.00ުޚަރަދުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުކުރުމާއިުމަރާމާތު

 87,104.51 5,601.00ުސަބްސިޑީޒްުއަދިުުއިޝްތިރާކާއިުު،އ ހީުސަރުކާރުންދޭ

 39,110.87 0ުފައިސާުުގޮތުންދޭުުދިނުމުގ ުހަމަޖައްސައިުގ އްލުމ އްުުލިބޭުުފަރާތްތަކަށްުއަމިއްލަ

 450,889.56 147,451.00ުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

 1,428,880.00 3,000,000.00ުީޕ.އ ސް.އައި.ޕީު

 10,769,740.61 15,341,995.00ުޖުމްލަު

ު

ުޖުމްލަުުތަފްޞީލްު
ުުއަހަރުުލިބުނުުއާމްދަނީގ ުތަފްޞީލްުުވަނ2021ުުަ

150.00ުުކުއްޔާއިުހަރުމުދަލުގ ުއާމްދަނީުުއ ހ ނިހ ންު
1,515.26ުުުގަޑިލާރިު
1,665.26ުުތިންހާސްުނުވަސަތޭކަުނުވަދިހަުދ ުރުފިޔާުހަތްދިހަުއ އްުލާރިު()ުޖުމްލަު

ުުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާގ ުތަފްޞީލްުުވަނަުއަހަރުުޓްރަސްޓްުފަންޑަށްުއާމްދަނީުގ 2021ުު
33,340.00ުުފަންޑަށްުޓިކ ޓްުވިއްކައިގ ންުލިބުނުުއާމްދަނީުފައިސާުުޓްރަސްޓް

 480.00ުތަކ ތިުވިއްކައިގ ންުލިބުނުުފައިސާކުރިުުޗާުޕ
 46,100.00ުއިމާރާތްތަކުގ ުކުލީގ ުފައިސާުސަރުކާރުގ 

 550.00ުއ ހީގ ުގޮތުގައިުލިބުނުުފައިސާުުހިލޭ
 80,470.00ުހަުރުފިޔާުއަށްޑިހަުނުވަުލާރިު(ުޖުމްލަު)ދ ލައްކަުފަސްހާސްުއަށްސަތޭކަުހަތްދިހަ

ު

ުޚަރަދުވިު ުބާކީު ުލިބުނުު ފ ށުނުއިރުުު އަހަރުު
ުޖުމްލަުބާކީުުހުރިު

/ު ސ ންޓަރު ުކޮސްޓްު
ުޕްރޮޖ ކްޓްުކޯޑްު

ުފަންޑްު

       
1,315.49 ު

        
-    

         
1,315.49  

P-HRDV02-002 D-TRK ުްުޓާކިޝ
 ފަންޑްު

      
75,702.40 ު

        
-    

        
75,702.40  

P-HRDV02-002 D-UNES ޯުޔުނ ސްކ
 ފަންޑްު

      
22,960.07 ު

        
-    

        
22,960.07  

P-HRDV02-001 D-UNES ޯުޔުނ ސްކ
 ފަންޑްު

     
187,555.98 ު

   
55,650.00  

       
243,205.98  

P-HRDV01-001 D-USA ޫުއ ސް.އޭ-ޔ
 ފަންޑްު

      
93,535.96 ު

        
-    

        
93,535.96  

C12718888 G-TRK ުްުޓާކިޝ
 ފަންޑްު

       
2,890.53 ު

        
-    

         
2,890.53  

C12718888 G-USA ޫުއ ސް.އޭ-ޔ
 ފަންޑްު

      
71,726.84 ު

        
-    

        
71,726.84  

C12718888 G-UNES ޯުޔުނ ސްކ
 ފަންޑްު
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 ނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްު 8
 އޮފީސްުހިންގުންުު 8.1

ގައިުދިވ ހިުސަރުކާރުނ2005ުުުްުޑިސ މްބަރ29ުުުުނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"ުއ ވ .ުމިއިދާރާުއަކީ،ުުމިުއިދާރާގ ުނަމަކީު"ުު
މިހާރުުހިންގަމުންުއަންނަނީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސުްު "ނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"ުުުުމުއައްސަސާއ ކ ވ .ުުފައިވާއުފައްދަވާު

ފަންނުތައްުކުރިއަރުވައުިުުލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"ުއަކީ،ުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއާޓިސްޓިކްކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖުގ ުދަށުންނ ވ .ު"ނ ޝަނަ
ތައްުބޭރާއި،ުއ ތ ރ އިންުހޯދާދިނުމާއި،ުމަސައްކަތްތަކަށުްުތުުޖަމާޢަތްތަކަށްުފަންނީުފުރުޞަުއުނގަންނައިދިނުމަށާއި،ުއަމިއްލަުފަރުދުންނާއި

ދިނުމަށްުއުފައްދާފައިވާުސ ންޓަރ ކ ވ .ު"ނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް"ުއިންުސިޓީތަކުގައިުޖަހުާުުބޭނުންވާުފަންނީުއ ހީއާއިުލަފާ
ުއ ވ ު.177ުނަންބަރަކީު

 ުވިޝަން: 8.1.1
އުިުމަޖ ހުމާދިވ ހީންނަކީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއަދިުދުނިޔޭގ ުއާޓިސްޓިކްުފަންނުތަކަށްުހޭލުންތ ރިވ ފައިވާ،ުއަދިުއ ކަންކަމުންުލިބިދޭުއުފަލާއިުހިތްހަ
ުލިބިދިނުމުގ ުމަގުފަހިވ ފައިވުމުގ ުސަބަބުން،ުމުޅިުދިރިއުޅުމަށްުއިތުރުުފުު ރިހަމަކަމާއުިުއަރާމުުއ ންމ ުއ ދ ވޭގޮތުގައިުބުއްދިއަށާއިުހަށިގަނޑަށް

ުއުގ ނުމަށާއިުޙިލްމުުުއުޖާލާކަމާއިުއުފާފާގަތިކަންުޙާސިލްވ ފައިވާުބަޔަކަށްވ ފައިވުން.ުކޮންމ ުދިވ އްސަކީވ ސްުއާޓިސްޓިކްުފަންނުތަކުގ ުޢިލްމު
އާމްދަނުީުކުރިއ ރުވުމަށް،ުއަދިުހުނަރުވ ރިކަންުއިތުރުކުރުމަށާއިުއުފ އްދުންތ ރިކަމުގ ުފ ންވަރުމަތިކުރުމަށް،ުއަދިުފަންނީުމަސައްކަތްތަކުންުު

ހަމަހަމަުފުރުޞަތުުތަނަވަސްވ ފައިވާުމީހަކަށްވ ފައިވުން.ުއަދިުދިވ ހިރާއްޖ އަކީުޒަމާނީުވަ ތަކާއިުސާމާނުުބޭނުންކުރުމަށާއި،ުުލަތްުސީހޯދުމުގު 
 އާޓިސްޓިކްުފަންނުތަކުގ ުހަރަކާތްތައްުދުނިޔޭގ ުފ ންވަރަށްުކުރިއަށްގ ންދިއުމުގ ުމަގުތަނަވަސްވ ފައިވާުޤައުމަކަށްވ ފައިވުން.ުު

 ުމިޝަން: 8.1.2
ދިވ ހީންގ ުއަދިުދުނިޔޭގ ުއާޓިސްޓިކްުފަންނުތައްުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުތަޢާރަފްކޮށްުއުގަންނައިދިނުމާއި،ުދިރާސާކޮށްުދ މ ހ އްޓުމާއި،ު
އިތުރުކުރުމާއި،ު ހުނަރުވ ރިކަންު ިބނާކުރުމާއި،ު ފަންނުވ ރީންު އާޓިސްޓިކްު ދިވ ހިު އަދިު ކުރިއ ރުވުމާއި،ު އާލާކޮށްު

ފ ންވަ ކުރާނު އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ ު މިކަންތައްތައްު އިތުރުކުރުމާއި،ު ގާިބލުކަންު ހުށަހަޅައިދިނުމުގ ު އަދިު ރުމަތިކުރުމާއި،ު
ވަޞީލަތްތަކާއިުފުރުޞަތުތައްުރާއްޖޭންނާއިުރާއްޖޭންޭބރުންުހޯދައިދީ،ުދިވ ހިުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވ ރީންުދުނިޔޭގ ުފ ންވަރަށްުު

ުނުން.ުުވާސިލްވުމަށްުހިތްވަރުދީުއ ހީތ ރިވ ުމަގުފަހިކޮށްދި

 ނޭޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮރުދިުއާޓްސްގ ުމަސައްކަތްތައްު 8.2

ފުރުޞަތުުު • ކިޔ ވުމަށްު އިތުރަށްު ނިންމާފައިު ސްކޫލްު ދިވ ހީންނަށާއި،ު ހުރިހާު ޝައުޤުވ ރިވާު ފަންނުތަކަށްު އާޓިސްޓިކްު
ުއަމާޒުކޮށްގު  ުފަރުދުންނަށް ުއ ކިއ ކި ުދަތިވ ފައިވާ ުލިުބން ުވަޒީފާ ުއަދި ުޒުވާނުންނަށާއި، ުފަންނުތައްުުލިިބފައިނުވާ ުއާޓިސްޓިކް ން

ުއުގަންނައިދިނުމުގ ުމަސައްކަތްތައްުރާވައިުހިންގުން.

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވ ރިންގ ުޖަމްޢިއްޔާތައްުއުފ އްދުމުގައާއި،ުހިންގުމުގައިުފަންނީުއ ހީތ ރިކަންުފޯރުކޮށްދީ،ުު •
ުށްުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު.ރާއްޖ އިންުޭބރުގ ުއ ކިއ ކިުޖަމްޢިއްޔާތަކާުގުޅުންުަބދަހިކުރުމަ

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއާޓިސްޓިކްުފަންނުވ ރިންގ ުހުނަރުވ ރިކަންުޢާންމުންނަށްުދައްކައި،ުފަންނުވ ރިންުތަޢާރުފުވުމުގ ުފުރުޞަތުުު •
 ރާއްޖ އިންނާއިުރާއްޖ އިންުޭބރުންުހޯދައިދިނުންު.

އުފ އްދުންތ ރިކަމާދިވ ހީ • ފަންނީު ޤާިބލުކަމާއިއިންގ ު ހުށަހަޅައިދިނުމުގ ު ތަރައްޤީކޮށްުު،ު އިތުރަށްު ހުނަރުވ ރިކަންު ު،
އާޓްސްު ގޮތުން،ު ތަޢާރުފުކުރުމުގ ު ޢާންމުނަށްު ހުނަރުވ ރިކަންު ފަންނުވ ރިންގ ު އަދިު ދ މ ހ އްޓުމާއި،ު ކުރިއަރުވައިު

ުފ ސްޓިވަލްތަކާއި،ުމުާބރާތްތަކާއި،ުމައުރަޒުތައްުއިންތިޒާމުކޮށްުހިންގުން.

ގޮތުންުފަންނުވ ރިންނަށާއި،ުފަންނީުއުފ އްދުންތަކަށްުޤައުމީުދިވ ހިުފަންނުވ ރިންުކުރާުމަސައްކަތުގ ުު • އަގުުވަޒަންކުރުމުގު 
ުފ ންވަރުގައިުދ ވޭނޭުއ ވޯޑުތައްުތަޢާރުފުކުރުމާއި،ުމިފަދަުހަރަކާތްތައްުހިންގުންު.
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މާޢަތްތަކުންުކުރާުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއާޓިސްޓިކްުފަންނުތައްުއުނގަންނައިދިނުމަށާއި،ުކުރިއ ރުވުމަށްުއަމިއްލަުފަރުދުންނާއިުޖަ •
ުމަސައްކަތްތަކަށްުޭބނުންވާުފަންނީުއ ހީއާއިުލަފާުދިނުންު.

ދިވ ހިރާއްޖޭގައިުދިވ ހިުފަންނުވ ރިންުއުފައްދާުފީޗަރުއަދިުކުރުުފިލްމުތަކަށާއި،ުރާއްޖ އިންުޭބރުގ ުފަރާތްތަކުންުކުރާުު •
ުފޮޓޯުއަދިުފިލްމްުޝޫޓްތަކަށާއި،ުމިޔުޒިކްުޝޯތަކަށްުހުއްދަުދިނުން.

ުރާއްޖޭގ ުފަންނުވ ރީންގ ުދަފްތަރ އްުއ ކުލަވައިލައިުބ ލ ހ އްޓުންު. •

ދިރާސާކޮށް،ުު • ކުޅިވަރުތަކާބ ހޭު އ ކިއ ކިުސަޤާފީު ގުޅުންހުރިު ދާއިރާއާު އާޓްސްު ހިންގޭ،ު ޒަމާނުއްސުރ ު ދިވ ހިރާއްޖޭގައިު
ުމަގުފަހިކޮށްދިނުންު.ޑޮކިއުމަންޓްކުރުމާއި،ުމިުމަޢުލޫމާތުުފަސޭހަކަމާުއ ކުުޢާންމުނަށްުލިޭބނޭު

ރަނގަޅުު • އޮންސާމްަބލްތައްު މިޔުޒިކުު ބޭނުންވާު ޙަފްލާތަކަށްު އިންތިޒާމުކުރާު ސަރުކާރުންު މުނާސަބަތުތަކާގުޅިގ ންު އ ކިު
ުފ ންވަރ އްގައިުރާވައިުހިންގުން.

އާލާކުރުމުގ  • އިތުރުކޮށްު ޝައުޤުވ ރިކަންު ދާއިރާއަށްު އާޓްސްު މ ދުގައިު ދަރިވަރުންގ ު ސްކޫލްު ތަފާތުުރާއްޖޭގ ު ގޮތުންު
ުހިންގުން.ު ުމާހައުލުގައި ުަބއްދަލުވުންތައްުސްކޫލް ުމަޝްވަރާ ުަބއްދަލުވުންތަކާއި ުމަސައްކަތު ުފަންނުވ ރިންނާއ ކު ފަންނުތަކުގ 

ުއަދިުހުނަރުވ ރިުދަރިވަރުންނަށްުއ ުދަރިވަރުންގ ުހުނަރުުދައްކާލުމުގ ުފުރުސަތުުހޯދައިދިނުންު.

ފަންނީ • ފަންނުވ ރީންނަށްު ުރާއްޖޭގައިު ހޯދޭނ ުު ޝައުޤުވ ރިކަންު އާންމުންގ ު އިޝްތިހާރުކޮށްު އުފ އްދުންތައްު
ުމަގުފަހިކޮށްދިނުންު.

ުއ ުދަފްތަރުުބ ލ ހ އްޓުންު. ،ރާއްޖޭގ ުފަންނުވ ރީންގ ުދަފްތަރ އްުއ ކުލަވާލައި •

 ސަރުކާރުގ ުސިނަމާތަކާއި،ުމުނިފޫހިފިލުވުމާބ ހޭުމަރުކަޒުތައްުހިންގައިުބ ލ ހ އްޓުންު. •

 ލ ރީގ ުމ ންޑޭޓްުނޭޝަނަލްުއާޓްުގ ު 8.3
އ ކިއ ކިު • ރާއްޖ އިންޭބރުގ ު ޭބއްވުމާއި،ު އިންތިޒާމުކޮށްު މައުރަޒުތައްު މުާބރާތްތަކާއިު ތަފާތުު މ ދުގައިު ކުރ ހުންތ ރިންގ ު

ު.މައުރަޒުތަކާއި،ުފ އަރތަކާއިުމުާބރާތްތަކުގައިުދިވ ހިުފަންނާނުންގ ުމަސައްކަތްތައްުަބއިވ ރިކުރުން
ންގ ުކުރ ހުންތަކާއި،ުކުރ ހުންތ ރިންގ ުމަޢުލޫމާތު،ުދިވ ހިުކުރ ހުންތ ރިންނަށްުލިބޭނ ގޮތްުުދުނިޔޭގ ުމަޝްހޫރުުކުރ ހުންތ ރިު •

ު.ހަމަޖ އްސުން
ު.ދިވ ހިުކުރ ހުންތ ރިންގ ުމަސައްކަތްތައް،ުއާންމުކޮށްުދ އްކޭނ ުއިންތިޒާމުުހަމަޖ އްސުން •
ހޯދައިުއ އްކޮށް،ުރައްކާތ ރިކަމާއ ކުުބަލަހައްޓައި،ުުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުކުރ ހުންތ ރިކަމާއި،ުކުރ ހުންތ ރިކަމާުގުޅިފައިވާުތަކ ތި •

ު.އ ތަކ ތިުޢާންމުކޮށްުމީހުންނަށްުފ ންނާނ ުއިންތިޒާމުުހަމަޖ އްސުން
ޤައުމުތަކުގު  • އިސްލާމީު ސަރަޙައްދާއިު އޭޝިއާު ދ ކުނުު ޚާއްސަކޮށްު ޤައުމުތަކުގ ،ު އ ހ ނިހ ންު ދިވ ހިރާއްޖ އާއިު

ުމަޢުލޫމާތުުުކުރ ހުންތ ރިކަމުގ ުު ުއ ތަކ އްޗާބ ހޭ ުބަލަހައްޓައި، ުރައްކާތ ރިކަމާއ ކު ުއ އްކޮށް، ުހޯދައި، ުތަކ ތި ުހިމ ނޭ ސަޤާފަތުގައި
ު.ދީ،ުއ ތަކ ތިުޢާންމުކޮށްުފ ންނާނ ުގޮތަށްުބ ހ އްޓުމުގ ުއިންތިޒާމުުހަމަޖ އްސުން

ފ  • ތާޒާކޮށްު އިތުރަށްު ފަންނާނުންު ހަރަކާތްތ ރިވާު ރޮނގުގައިު ުންވަރުމަތިކުރުމާއިކުރ ހުންތ ރިކަމުގ ު ފަންނާނުންު، އާު
ު.އުފ އްދުމަށްޓަކައިުކުރ ހުންތ ރިކަމުގ ު"ރ ސިޑ ންސީުޕްރޮގްރާމް"ުތައްުރާވައިުހިންގުން

ފަންނާނުންު • އާު ފ ންވަރުމަތިކުރުމާއި،ު ތާޒާކޮށްު އިތުރަށްު ފަންނާނުންު ހަރަކާތްތ ރިވާު ރޮނގުގައިު ކުރ ހުންތ ރިކަމުގ ު
ރިކަމުގ ުމަސައްކަތަށްުމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގ ުގޮތުންު"ކޮމިޝަން"ުކޮށްގ ންުކުރ ހުންތ ރިންުުއުފ އްދުމަށްޓަކައިުކުރ ހުންތ 

ު.ލައްވާުމަސައްކަތްތައްުއުފ އްދުން
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ކުރ ހުންތ ރިކަމުގ ުރޮނގުންނާއިުކުރ ހުންތ ރިުމަސައްކަތްތަކުގ ުރޮނގުންުއ ކަންތައްތައްުކުރިއަށްުގ ންދިއުމަށްުއިތުރަށްު •
ކަކީުކޮަބއިތޯުބ ލުމަށްޓަކައި،ުކުރ ހުންތ ރިންގ ުމ ދުގައިުމަސައްކަތުުަބއްދަލުވުންތަކާއިުމަޝްވަރާުކުރ ވިދާނ ުކަންތައްތަ

ު.ަބއްދަލުވުންތައްުއިންތިޒާމުކޮށްުޭބއްވުން
ުތަރައްޤީކޮ • ުމަސައްކަތް ުކުރ ހުންތ ރިކަމުގ  ުއާލާކޮށް، ުއ އްަބއިވަންތަކަން ުއ ކުވ ރިކަމާއި ުމ ދުގައި ުކުރ ހުންތ ރިންގ  ށްުރާއްޖޭގ 

ު.ކުރިއ ރުވުމުގ ުމަޤްޞަދުގައި،ުދިވ ހިުކުރ ހުންތ ރިންގ ުމ ދުގައިުގުޅުންަބދަހިުކުރ ވޭނ ުއިންތިޒާމުުހަމަޖ އްސުން
ދިވ ހިު • ޙަރަކާތްތ ރިވާު މިދާއިރާގައިު ދާއިރާއަކީު ފަންނާނުންގ ު ގުޅިފައިވާު ކުރ ހުންތ ރިކަމާު ކުރ ހުންތ ރިކަމާއި،ު

 .ރައްޔިތުންނަށްުމާލީުކުރިއ ރުންުގ ނ ސްދޭުދާއިރާއަކަށްުހ ދުންުފަންނާނުންނަށާއި،ުރާއްޖ އާއިުރާއްޖޭގ 

 

 އިދާރީުއޮނިގަނޑުު 8.4
ު

ު
ު
 ސ ކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުގ ުމަސައްކަތް 8.4.1

ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއ ންޑްުފައިނޭންސްު 8.4.1.1
 

 އޮފީހުގ ުއިދާރީުހިންގުމުގ ުއ ންމ ހައިުކަންކަންުއިންތިޒާމުކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންުު •
 އޮފީހުގ ުމުވައްޒަފުންނާުގުޅުންހުރިުއ ންމ ހައިުކަންކަންުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންު •
ުކުރަން • ުއޮފީހުންުރައްދު ުއ ކިފަރާތްތަކަށް ުބ ލ ހ އްޓުމާއި، ުޤަވާޢިދުން ުލިޭބުފައިސާ ުއޮފީހަށް ުމުދަލާއި، ުފައިސާގ ުުއޮފީހުގ  ޖ ހޭ

 އ ންމ ހައިުކަންތައްތައްުބ ލ ހ އްޓުން
ުމަރާމާތުކުރުމާއި • ުޢިމާރާތްތައް ުދަށުގައިވާ ުބ ލުމުގ  ުއޮފީހުގ  ުކަންތައްތައްުު،އޮފީހާއި، ުމ އިންޓ ނ ންސްުކުރުމުގ  ފޮޅާސާފުކޮށް

 ބ ލ ހ އްޓުންު
ު
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ުފްޓްސްުފައިންުއާރޓްސްުއ ންޑްުހޭންޑިކްރާު 8.4.1.2
ުއ ންމ ހައިުކަންތައްތައްުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންުނ ޝަނަލްުއާރޓްުގ ލ ރީގ ު •
ުޕާރމަނ ންޓްުކަލ ކްޝަނ އްުއުފައްދާުމ އިންޓ އިންކޮށްުބ ލ ހ އްޓުންު •
ުފްޓުގ ުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންފައިންުއާރޓްސްުއ ންޑްުހޭންޑިކްރާ •
ުކުރިއ ރުވުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންކުރ ހުމާއިުއަތްތ ރިމަސައްކަތުގ ުދާއިރާު •
ުކުރ ހުމާއިުއަތްތ ރިމަސައްކަތުގ ުއ ގްޒިިބޝަންތައްުޭބއްވުންު •
 ކުރ ހުމާއިުއާރޓްުދާއިރާގައިުމަސައްކަތްކުރާުފަންނާނުންނަށްުއ ކިގޮތްގޮތުންުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު •

ު
 

ުމިއުޒިކްުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުއ ންޑްުއ ންޓ ޓ އިންމ ންޓްު 8.4.1.3
ުޑުގ ުއ ންމ ހައިުކަންތައްތައްުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންުއ ން.ސީ.އޭުމިއުޒިކްުޭބން •
ުމިއުޒިކާއިުމުނިފޫހިފިލުވުމުގ ުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާުކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުން •
ުމާއި،ުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންުރުމުނިފޫހިުފިލުވުމުގ ުއ ކިއ ކިުޝޯތައްުއިންތިޒާމުކު •
ުންތިޒާމްކޮށްުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންުމިއުޒިކާއި،ުއ ންޓ ޓ އިންމ ންޓްުދާއިރާގ ުފޯރަމްތައްުއި •
އ ކިގޮތްގޮތުންުު • ފަންނާނުންނަށްު މަސައްކަތްކުރާު ދާއިރާގައިު އ ންޓ ޓ އިންމ ންޓްު އ ންޑްު ޑިވ ލޮޕްމ ންޓްު މިއުޒިކްު

ުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު

ުފިލްމުުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުއ ންޑްުަޕރފޯމިންގުއާރޓްސްު 8.4.1.4
ުއިވ ންޓްތައްުޭބއްވުމުގ ުއ ންމ ހައިުކަންތައްތައްުހިންގާުބ ލ ހ އްޓުންުއޮލިމްޕަހުގައިުފިލްމުުދ އްކުމާއިުއ ކިއ ކިު •
ުފިލްމުުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުއ ންޑްުޕަރފޯމިންގުއާރޓްސްގ ުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުން •
ުބ ލ ހ އްޓުންުފިލްމުުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުއ ންޑްުޕަރފޯމިންގުއާރޓްސްުދާއިރާގ ުފޯރަމްތައްުއިންތިޒާމްކޮށްުހިންގާު •
އ ކިގޮތްގޮތުންުު • ފަންނާނުންނަށްު މަސައްކަތްކުރާު ދާއިރާގައިު އާރޓްސްު ޕަރފޯމިންގު އ ންޑްު ޑިވ ލޮޕްމ ންޓްު ފިލްމުު

ުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު

ުމ ންޓްުޖްފޮޓޮގްރަފީުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުއ ންޑްުއިވ ންޓްުމ ނޭ 8.4.1.5
ުލ ހ އްޓުންުއ ން.ސީ.އޭުއިންުއިންތިޒާމުކުރާުއ ންމ ހައިުއިވ ންޓްތައްުމ ނޭޖްކޮށްުބ  •
ުމ ންޓްުދާއިރާއިންުމީހުންުިބނާުކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންޖްފޮޓޮގްރަފީުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުއ ންޑްުއިވ ންޓްުމ ނޭ •
އަމިއްލަުފަރާތްތަކުންނާއި،ުޖަމާޢަތްތަކުންުާބއްވާުފޮޓޯުމައުރަޒުތައްުޭބއްވުމުގައިުފަންނީގޮތުންނާއި،ުއ ކިއ ކިުގޮތްގޮތުންު •

ުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު
އިވ ންފޮޓޮގް • އ ންޑްު ޑިވ ލޮޕްމ ންޓްު އ ކިގޮތްގޮތުނުްުޖްމ ނޭުުޓްރަފީު ފަންނާނުންނަށްު މަސައްކަތްކުރާު ދާއިރާގައިު މ ންޓްު

ުއ ހީތ ރިވ ދިނުންު

ު

 އަހަރުުތ ރޭގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތައް 8.5
 

 ނޭޝަނަލްުއާޓްުގ ލަރީުރ ނޮވޭޓްކޮށްުއޮފިސްުސ ޓްއަޕްުކުރުންު •
 ނޭޝަނަލްުއާޓްުގ ލަރީގ ުވ ްބސައިޓްުުއަދިުވަރޗުއަލްުގ ލަރީުޑިވ ލޮޕްުކުރުން •
ކޮވިޑްުޕ ންޑަމިކާއިުގުޅިގ ންުރިސޯޓްތައްުަބންދުކުރުމަށްުފަހުުއަލުންުހުޅުވާލުމުންުމިޔުޒިކީުދާއިރާގައިުހަރަކާތްތ ރިވުާު •

ުފަންނާނުންނަށްުރިސޯޓްތަކުގައިުމިޔުޒިކްުހުށަހ ޅުމުގ ުފުރުޞަތުުތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ުު
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ކޮވިޑްުުރިސޯޓް • ފްރާތްތަކަށްު މަސައްކަތްކުރާު ހ ދުމުގައި،ުވ ކ19ުުް-ދާއިރާގައިު ޓ ސްޓްު ޕީ.ސީ.އާރްު ޖ ހުމާއިު ސިންު
 އްސަުއިންތިޒާމްތަކ އްުހަމަޖައްސައިދިނުންު.ޚާމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓުއަރިޒަމްުއަދިުއ ޗް.ޕީ.އޭުއާއިުގުޅިގ ންު

ތުންުުރާއްޖ އިންުޭބރުގައިުރާއްޖ ުތަމްސީލްކުރުމަށްުދާުފަންނާނުންނަށްުއ ކަމުގައިުއ ހީތ ރިވ ދީުމަގުފަހިކޮށްދިނުން.ުމިގޮު •
ވަނަުއަހަރުުޔޫ.އޭ.އީުގައިުޭބއްވުނުުޝާރުޖާުވޯލްޑްުހ ރިޓޭޖްުފ ސްޓިވަލްގައިުރާއްޖޭގ ުފަރާތުންުަބއިވ ރިވ2021ުުުުި

 ޓީމަށްުޕީ.ސީ.އާރުުޓ ސްޓްުހ ދުމާއިުއ ހ ނިހ ންުކަންކަމުގައިުއ ހީތ ރިކަންުފޯރުކޮށްދ ވުނ ވ ު.
ންގ ުއަގުވަޒަންުކުރުމާއިުއަދިުއާމްދަނީުހޯދުމުގ ުފުރުޞަތުުުފަންނާނުންގ ުމަސައްކަތްުދިރުވައިުއާލާުކުރުމާއި،ުފަންނާނު •

ުތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގ ުގޮތުންުދިވ ހިުފަންނާނުންގ ުމިޔުޒިކީުއީދުުޭބއްވުން.ު
ފަންނުވ ރިންގ ުހައްޤުތައްުރައްކާތ ރިކުރުމާުބ ހޭުޤާނޫނ އްުހ ދުމުގ ުމަސައްކަތްުަބޔަކާުހަވާލުކޮށްުޤާނޫންގ ުޑްރާފްޓ އްުު •

 އ ކުލަވާލުންު
ުއޮލިމްޕަސްުމަރާމާތުުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރ ވުނު.ުމިމަސައްކަތުގ ުދަށުންުކުރ ވުނުުމަސައްކަތްތަކަކީ •

o ްފާރުއަރިއަޅާފައިވާަބއިުތަޅާލާުުގަސްުކ ނޑުމާއިުހުޅަގުފަރާތ3ުުތ ރޭގައިުހުރިުހުޅަގުުފަރާތުުގޯތިުުއޮލިމްޕަސ
 ުުުުުުއަލުންފާރުުރޭނުމުގ ުމަސައްކަތް

o  ުމަސައްކަތްުއޮލިމްޕަހުގ ުއިމާރާތުގ ުފުރާޅުގ ުދިޔަދޮވިތަކުގ 
o  މަރާމާތުކޮށްުތަޅުންުއަޅާުމުށިޖ ހުމުގ ުޝީޓްތައްުުުޓ ރަސްތަކާއިުކޮރިޑޯތަކުގ ުފ ންފައްތަކާއި،ުއޮލިމްޕަހުގ

 މަސައްކަތް
o  ފާހާނާުަބރިުމަރާމާތުކޮށްުއަލުންުހ ދުމުގ ުމަސައްކަތްުއޮލިމްޕަހުގ 
o ްުުކ ފޭއާއިުކ ފޭުސަރަހައްދުގ ުމަސައްކަތްުއޮލިމްޕަސ 
o ްޓިކ ޓްުކައުންޓަރުގ ުމަސައްކަތްުއޮލިމްޕަސ 
o ަކޮރިޑޯގ ުތަޅުމާއި،ުުޕާއި،މްވަދ ުނިކުމ ވޭގޮތަށްުހަދާުރޭއ ހީއަށްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއޮލިމްޕަހަށްުހާއްސ

 އޮލިމްޕަހަށްުވަންނަުޮބޑުދޮރުގ ުމަސައްކަތް
o ްހޯލުުއ ތ ރޭގ ުކުލަލުމުގ ުމަސައްކަތްުއޮލިމްޕަސ 
o ްކޮރިޑޯގ ުފުރާޅާއިުސީލިންގގ ުމަސައްކަތްުބ ކްސްޓޭޖ 

 ކުރުމަށްުަބޔަކާުހަވާލުކުރުން.އ ން.ސީ.އޭުވ ްބސައިޓްުއަދިުއާޓިސްޓްުޑައިރ ކްޓްރީގ ުމަސައްކަތުްު •
 ންު.ފަންނުވ ރިކަމުގ ުދާއިރާއިންުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްުހިންގާުފަރާތްތަކުގ ުދަފްތަރ އްުއ ކުލަވާލު •
 އ ން.ސީ.އޭުގ ުސްޓްރަކްޗަރުރިވިއުކޮށްުފައިނަލްުކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރުން. •
ބޭނުންކުރާުކްލާސްރޫމްުތަރައްޤީުކުރުމަށްުބޭނުންވާުތަކ ތިުހޯދުމުގ ުއ ން.ސީއޭގައިުޓްރ އިނިންގުޕްރޮގްރާމްުހިންގުމަށްުު •

 މަސައްކަތް.

 ދިވ ހިުފިލްމުުޝޫޓުުކުރުމުގ ުހުއްދަ 8.5.1
ދިވ ހިުފިލްމ އްުޝޫޓްކުރުމަށްުހުއްދަުދ ވިފައިުވ އ ވ .ުހުއްދަުދޫކުރ ވިފައިވާުފިލްމުުތަކުގ ުލިސްޓ21ުުުްވަނަުއަހަރ2021ުުުުު

ުތިރީގައިުއ ވަނީއ ވ .

ުނަންު ނަންބަރުު
ުޙަޔާތ1ުް
ުނިމުމ އްނ ތްލޯބ2ުި
ުގިލަނ3ުުް
ުގުޅުނ4ުުް
ުމަނ5ުާ
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ުސިނ6ުް
ުދަރަކ7ުުަ
1ުއ އްސަހަރ އްގައިުބާބުު 8
ުރުޤްޔ9ުުާ
ުޖޯޑ އްގ ުސާފުލޯބ10ުުި
ުނޮވ ންބަުރ11ު
ުބީރައްޓ ހިނ12ުުްު
ުބީވީމ13ުާ
ުލ14ުޭ
ުލޭ)ވ ބްސީރީސްު(15ު
ުބަޅިނދ16ުުު
ުރ ދަނ17ުުްު
ުފަޅ18ުު
ުފަރ19ުުީ
ުނޫނ20ުް
ުދޮންދޫނ21ުުި

 
 ޭބރުގ ުފަރާތްތަކަށްުރާއްޖޭގައިުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޝޫޓުކުރުމުގ ުހުއްދަުދިނުންު 8.5.2

 

 ފަރާތަކަށްުހުއްދަުދޫކުރ ވިފައިުވ އ ވ ު.36ުރާއްޖ އިންުބޭރުގ ުފަރާތްތަކުންުރާއްޖޭގައިުފޮޓޯުއަދިުވީޑިއޯުޝޫޓުުކުރުމަށްު

 އާރޓްުގ ލ ރީގައިުހިންގުނުުޙަރަކާތްތައްު 8.5.2.1
ުމުއްދަތުުުތަފްޞީލްުުކުއްޔަށްުހިފިުފަރާތްުު#
ްޕރޮޓ ކްޝަނ1ުުްު ހ ލްތުު

ުއ ޖ ންސީ
އާުގުޅިގ ންުއާންމުުރައްޔިތުންނަށ19ުުުްު-ކޮވިޑްު

ުވ ކްސިންޖ ހުމުގ ުްޕރޮގްރާމްުހިންގުމަށް
2021ުސ ްޕޓ މްބަރ01ުުުުމާރިޗްުއިނ30ުުް

އަބުޑީުމޯލްޑިވްސްުއާއިުއ ން.ސީ.އޭުގުޅިގ ނުްުުއަބުޑީުމޯލްޑިވ2ުުް
ވަރކްޝޮޕ އްގ ުު އ މްބްރޮއިޑަރީު ހިންގިު

ުސ ޓްފިކ ޓްުސ ރިމަނީު

ުު(2021އޮކްޓޯބަރ05ުުދުވަސްުު)01ު

އަޙުމަދ3ުުުު އަލްފާޟިލްު
ުނިމާދުުު

ނަމުގައިު އ ން.ސީ.އޭުގުޅިގ ންުވީުކްރިއޭޓްުގު 
ުބޭއްވުނުުއ ގްޒިބިޝަންުުު

20201ުނޮވ މްބަރ06ުުުުއިނ2021ުުުްުއޮކްޓޯބަރ30ުުުު

އާޓިސްޓ4ުުްު މޯލްޑިވިއަންު
ުކޮމިއުނިޓީު

އަންވ އިލިނުްު ގުޅިގ ންު އ ން.ސީ.އޭއާު
ުު ބޭއްވ2021ުުުިުއ ގްޒިބިޝަން ނަމުގައިު ގ ު
ުއ ގްޒިބިޝަންު

2021ުުޑިސ މްބަރ15ުުުުނ2021ުުުުްޑިސ މްބަރ05ުުުު
ުށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ 5ުުު
ުއޮފީސް

ޖަލްސާގ ުު ދުވަހުގު  އ އްބައިވަންތަކަމުގު 
ުރިހާސަލްުބޭއްވުމަށްު

ުު(2021ޑިސ މްބަރ23ުުދުވަސްުު)01ު

ހޯމ6ުުްު އޮފްު މިނިސްޓްރީު
ުއ ފ އަރޒް

ވ ރިޔުާު ޢިއްޒަތުގު  ޢިއްޒުއްދީންގ ު ނިޝާންު
ޔާގ ުުޢުމަރުުޒާހިރުުއަވަހާރަވުމާުގުޅިގ ންުތައުޒި

ުދަފްތަރ އްުހުޅުވުމަށްު

2021ުުޑިސ މްބަރ29ުުުުނ2021ުުުުްޑިސ މްބަރ26ުުުު
ުށް

ު
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 ފަންނާނުންނަށްުހުޅުވާލ ވުނުުފުރުޞަތުތައްު: 8.5.3
 ރާއްޖ އިންުބޭރުގ ުފަރާތްތަކުންުބާއްވާުފ ސްޓިވަލްުފަދަުއިވ ންޓްތަކުގައިުބައިވ ރިވުމަށްުހުޅުވާލ ވުނުުފުރުޞަތުތައުްު 8.5.3.1

ުއިތުރުުތަފްޞީލްުުބާއްވާުޤައުމުުއަދިުތާރީޚްުުފ ސްޓިވަލްުނުވަތަުއިވ ންޓްުު#

ވަނަުއިންޓަރނޭޝަނަލ1ު35ުުްު
ުސޫރަޖްކުންޑްުކްރާފްޓްސްުމޭލާު

އިންޑިއާގ ުސޫރަޖްކުންޑް،ުފަރީދްއާބާދު،ުު
ުށ20ުުްނ4ުުުްފ ބްރުއަރ2022ުުީހަރިޔާނާގައިު

އޮކްޓޯބަރ28ުުުބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުޞަތުު
ުގ ުނިޔަލަށްުވަނީުހުޅުވާލ ވިފައ2021ުުި

ސާކްުވޯކްޝޮްޕުއޮނ2ުުްު
އިންޓޭންޖިބަލްުކަލްޗަރަލުްު
ުު–ހ ރިޓޭޖްުއޮފްުއާކިޓ ކްޗަުރ

އޮކްޓޯބަރ25ުުުބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުޞަތ2021ުުުޑިސ މްބަރުުު-ާޕކިސްތާންު
ުގ ުނިޔަލަށްުވަނީުހުޅުވާލ ވިފައ2021ުުި

ސާކްުއާޓިސްޓް،ުސްކަލްްޕޗަރ3ުުު
ުު–ކޭމްްޕުއ ންޑްުއ ގްޒިބިޝަނުްު

އޮކްޓޯބަރ25ުުުބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުޞަތ2021ުުުނޮވ މްބަރުުު-ބަންގްލަދޭޝްު
ުގ ުނިޔަލަށްުވަނީުހުޅުވާލ ވިފައ2021ުުި

ސްމައިލިއްޔާުއ3ުި
އިންޓަރނޭޝަނަލްުފ ސްޓިވަލުްު
ފޮރުކަލްޗަރުއ ންޑްުއާޓްސް،ުު

ުސ ޝަންުޓްވ ންޓީު

ނ24ުުުްުއޮކްޓޫބަރުމަހުގ 2021ުުމިސްރުގައިު
ުށ30ުުް

ފ ސްޓިވަލްގައިުބައިވ ރިވުމަށްުއާއްމުކޮށުްު
ުހުޅުވާލ ވުނުު

ގައުިު 2020ވޯލްޑްުއ ކްސްޯޕ4ުު
ފަންނުވ ރީންގ ުހަރަކާތްތައުްު

ުހުށަހ ޅުމުގ ުފުރުޞަތުު
ު

1ުުު-ޔުނައިޓަޑްުއަރ ބްުއ މިރޭޓްސްުގ ުދުބާއީު
ގ 2022ުުުުމާރިޗ31ުުްއިނ2021ުުްުއޮކްޓޫބަރުު
ުނިޔަލަށްު

ސ ްޕޓ މްބަރ15ުުުބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުޞަތުު
ުގ ުނިޔަލަށްުހުޅުވާލ ވުނ2021ުުުު

ހަޖިބޭލިުއިންޓަރނޭޝަނަލ5ުުްު
ުކޮމްޕޮސިޝަންުކޮމްޕ ޓިޝަންު

ހޮވޭުފަރާތްތައްުއިޢުލާންކުރުނުްުވަނަވަނަުއަށުްު
ުގައ2021ުުިސ ްޕޓ މްބަރ18ުުއޮތީު

2021ުުޖުލައ01ުުިބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުޞަތުު
ުގ ުނިޔަލަށްުހުޅުވާލ ވުނުު

ސާކްުފ ސްޓިވަލްުއޮފ6ުުްު
ޓްރ ޑިޝަނަލުްު

އިންސްޓްރުމ ންޓަލްުމިޔުޒިކުްު
2021ުއ ންޑްުވާރކްޝޮްޕު

ގ 2021ުުުުުމ އ25ުިބައިވ ރިވުމުގ ުފުރުޞަތ2021ުުުުު-ބޫޓާންު
ުނިޔަލަށްުހުޅުވާލ ވުނުު

ސާކްުފިލްމުުފ ސްޓިވަލ7ުުްު
2021ު

ފިލްމ އ2ުުުްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުފަރާތުންުުށ09ުުްނ04ުުުްމ އ2021ުުިސްރީލަންކާުގައުިު
ބައިވ ރިކުރުމަށްުވަނީުފޮނުވިފައ ވ .ުު

އ ހ ންނަމަވ ސްުކޮވިޑްގ ުހާލަތާއިުގުޅިގ ނުްު
ލަސްކުރ ވިފައިވާކަންުއިންތިޒާމްުމިފ ސްޓިވަލްު

ުކުރާުފަރާތުންުވަނީުއަންގާފައިު
29ުުނ2021ުުްޖ ނުއަރ21ުުީު-ޔޫ.އޭ.އީުުވާރލްޑްުހ ރިޓޭޖްުވީކ8ުުް

ުށ2021ުުްޖ ނުއަރީު
މިއިވ ންޓްގައިުރާއްޖޭގ ުފަރާތުންުޓްރޫޕ އްވަނުީު

ުބައިވ ރިވ ފައިު
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 ހިންގުނުުޙަރަކާތްތައުްު 8.5.3.2
ުއިތުރުުތަފްޞީލްުުތާރީޚްުބޭއްވުނުުުުޙަރަކާތްުު#

މިއުޒިކ1ުުީު ދިވ ހިުފަންނާނުންގު 
ުޢީދުު

މިއީުރާއްޖޭގ ުމިނިވަންުދުވަހާުގުޅުވައިގ ނ2021ުުްުޖުލައ28ުުިއަދ27ުުި
އ ން.ސީ.އޭުއިންުއިންތިޒާމްކޮށްގ ންުކުރިއަށުްު

ގ ންދާުޝޯވއ ކ ވ .ުމިއަހަރުުމިުޝޯވުކުރިއަށުްު
ުގ ންގޮސްފައިވަނީުރ ކޯޑްުކޮށްގ ންނ ވ .ުުު

2021ުުުުނޮވ މްބަރ21ުުުުުބޮޑުބ ރުުވާރކްޝޮްޕ2ުު ނޮވ މްބަރ23ުުުުން
2021ު

ުު ބ ރުޖަހާުއުޅޭުޒަމާނީުގްރޫްޕތަކަށުްުމިއީުމާލޭގައި
އުޅުނުުު ޖަހައިު ބޮޑުބ ރުު ސަގާފީު އަމާޒުކޮށްގ ންު
މަޢުލޫމާތުުު އާއިބ ހޭު ލަވަު ސަގާފީު ގޮތާއިު
ފަހުގ ުު މިމަޢުލޫމާތުތައްު އަދިު ހިއްސާކުރުމަށާއި،ު
ފަހަށުްު ރ ކޯޑްކޮށްު ފ ންނާނ ހ ންު ޖީލުތަކަށްު
ބޭއްވުނުުު މަޤްސަދުގައިު ރައްކާކުރުމުގު 

ުު.ވަރކްޝޮޕ ކ ވ 
30ުުސްކްރީންުރައިޓިންުވޯކްޝޮްޕ3ުު ުު 2021ުނޮވ މްބަރު ުު 02ުުންު

2021ުޑިސ މްބަރ
މިއީުރާއްޖޭގ ުތަފާތުުސްކްރީންުއަދިުޖޮންރާތަކަށުްު
އުފ އްދުމާއުިު ލިޔުންތ ރިންު ލިޔާނު  ސްކްރިްޕޓުު
ގައުިު ދާއިރާު ރައިޓިންގގ ު ސްކްރީންު
އިތުރަށުްު މިފަންނުު ފަރާތްތަކަށްު މަސައްކަތްކުރާު

ރޮފ ޝަނަލްުލ ވަލްއ އްގައިުމިކަނުްުތަރައްގީކޮށްުްޕ
މަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރުމަށްުބޭއްވުނުުު ކުރާނޭުގޮތުގު 

ުވަރކްޝޮޕ ކ ވ ު.
ު

ު

ު

ު

ު
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 މުވައްޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރީު 8.6
 ވަޒީފާުދ އްވިުމުވައްޒަފުންު

ދ އްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު# ވަޒީފާު
ުތާރީޚްު

ުމަޤާމް

1ުު އަޙްސަނުްުޙުސައިންު
ުއަޙުމަދު

ޑިރ ކްޓަރުު 2021މ އCSC/2021/00853 19ުުި(1)ުއ ން.ސީ.އޭ ޑ ިޕޔުޓީު
ުޖ ނ ރަލްު

ޖ ނ ރަލުްުުޢާއިޝަތުުނުޒުހަތ2ުުު
އ ޑްމިނިސްޓ ރޭޝަނުްު

ުސ ކްޝަންު

(3)CSC/2021/00714 02ުުްއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ2021ުުްުޖޫނ
ުއޮފިސަރ

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

 މުވައްޒަފުންުވަޒީފާއިންުވަކިކުރ އްވުިު
ވަޒީފުާުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު#

އިންވަކުިު
ކުރ އްވުިު
ުތާރީޚްު

ުވަކިުކުރ އްވިުސަބަބުުުމުވައްޒަފުު

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ1ުުްު
ުއޮފިސަރ

ޖ ނ ރަލުްު
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު

ުސ ކްޝަންު

(2)CSC/2021/00118ު26ު
ޖަނަވަރުީު
2021 

ޔުމްނާު
 ޢަބްދުއްޞަމަދުު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

ޑ ިޕޔުޓީުޑިރ ކްޓަރ2ުުު
ުޖ ނ ރަލްު

CSC/2021/00762ު12ު(2)ުއ ން.ސީ.އޭ
އޮގަސްޓުްު
2021 

ޙުސައިންު
އަޙްސަންު
ުއަޙުމަދު

ްޕރޮބޭޝަނުްު
މުއްދަތުގައިުމުވައްޒަފުުު
ވަކިވާނުްު ވަޒީފާއިންު
އ ދިވަޑައިގ ންފައިވާތީ،ުު
ސިވިލުްު ދިވ ހިު

ސަރވިސްގ ުު
ުު ގ 2014ުުުުޤަވާއިދުގ 

މާއްދާގ 102ުުުު ވަނަު
ު)ހ(ުގ ުދަށުންުުު

އ ސިސްޓ ންޓ3ުުްު
ްޕރޮގްރާމުްު
ުއޮފިސަރ

ަޕރޕޯމިންގުު
އާރޓްސުްު
ުސ ކްޝަންު

(3)CSC/2021/01160ު02ު
ސ ްޕޓ މްބަރު

2021 

އަސީފްު
ުއަބޫބަކުރުު

އިދާރާއަކަށުްު އ ހ ންު
ުވަޒީފާުބަދަލުވ ގ ންު

ސްޓޫޑިއުޯުުބޭންޑްުމ މްބަރ 4 މިޔުޒިކްު
ުސ ކްޝަންު

(3)CSC/2021/01108 28ު
އޮކްޓޫބަރުު

2021ު

މުޙައްމަދުު
ުޝަހުބާންު

ުނިޔާވުމާއިުގުޅިގ ންު

އ ކައުންޓްސުްު 5
ުއޮފިސަރ

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު
ުފައިނޭންސްުއ ންޑްު

(3)CSC/2021/01487 31ު
އޮކްޓޫބަރުު

2021ު

އިދާރާއަކަށުްުުޝަފާުޢަލީު އ ހ ންު
ުވަޒީފާުބަދަލުވ ގ ންު
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 ފަހުމުނާމާު 8.7
ުުގުޅޭގޮތުންުނ ޝަނަލްުސ ންޓުަރުުވަނަުއަހަރުގ ުރަމަޟާންުމަހުުރާއްޖ ޓީވީުއިންުގ ނ ސްދޭު"އޯލްޑްުއިޒްުގޯލްޑް"ުއުފ އްދުމ1442ުުުާ •

 ވަނީުފަހުމްނާމާއ އްގައިުސޮއ ކުރ ވިފައ ވ ު.2021ުުމާރިޗ28ުުުފޮުދިުއާޓްސްުއާއިުރާއްޖ ުޓީވީުއާއ ކުު
ދާއިރާއާއުިުއާޓްސްުދާއިރާުކުރިއ ރުވުމާއިުތަރައްޤީުކުރުމާބ ހޭުްޕރޮގަރާމްތައްުހިންގުމުގ ުގޮތުންުމިޔުޒިކާއިުާޕރފޯމިންގުއާޓްސްުގ ުު •

ުާޕރފޯމިންުގ ުއޮފް ުއ ކަޑ މީ ުޓައިމް ުއާއި ުއާޓްސް ުދި ުފޮ ުގުޅޭގޮތުންުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރ ުދިނުމާ ުއ ހީތ ރިކަން ުކަންތައްތަކުގައި ުުގުޅުންހުރި
 ވަނަުދުވަހުުފަހުމްނާމާއ އްގައިުސޮއ ކުރ ވިފައ ވ ު.2021ުސ ްޕޓ މްބަރ06ުުއާޓްސްުއާއ ކުު

21ުުުކުރުމާގުޅޭގޮތުންުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުއާއިުއިންޑިޔާުސަރުކާރާއިުދ މ ދުުުއޮލިމްަޕސްުޒަމާނީުފ ންވަރަށްުތަރައްޤީ •
 ފަހުމްނާމާއ އްގައިުސޮއ ކުރ ވިފައ ވ .ވަނީުވަނަުދުވަހ2021ުުުުުއޮކްޓޫބަރު

 

ުރާއްޖޭގ ުއ ކިުއަތޮޅުތަކަށްުކުރިުދަތުރުތައްު 8.8
މަތިންުޒުވާނުންގ ުުުުތުމުގ ވަޑައިގަޑްުކޮމިއުނިޓީުއ މްަޕވަރމަންޓްގ ުއ ދިުމިުދަތުރުގ ުމަޤްސަދަކިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތު،ުސްޯޕޓްސްުއ ން

ުު ގޮތުންުހދ.ުކުޅުދުއްފުށީގައިުބޭއްވިުޝޯގައިުއ ން.ސީ.އޭގ ުބޭންޑްުާޕރފޯމްުކުރުމ ވ .ުދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ފާހަގަކުރުމުގު  20ުުދުވަސްު
ުއޮކްޓޯބަރުއަށ ވ .24ުުުުނ2021ުުްއޮކްޓޯބަރު

ލައުިުމިުދަތުރުގައިުބޭންޑަށްުާޕރފޯމްކުރުމުގ ުފުރުސަތުުލިބިގ ންުދިއުމުގ ުއިތުރުންުކުޅުދުއްފުށީގައިުހުރިުތިލަދ ކުނުުސިނަމާގ ުހާލަތުުބަު
ުސިނަމާގ ުމަސައްކަތްުފ ށޭނ ުގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރ ވުނ ވ .ުު

 ދަތުރުގ ުބައިވ ރިންު

ުދާރާުއިުުުުުުުުުުުުުުުުުމަޤާމްުުުުުުުުުުުުނަންުު
ުއަލްފާޟިލާުވަލީދާުވަލީދުުުުުުުުުުުުުުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް
ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރިޝްވާންުުުުުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑައިރ ކްޓަރުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް

ުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑައިރ ކްޓަރުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުު މުނާޒްުުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު
ުއަލްފާޟިލާުޚަދީޖާުޞަފޫރާުޚަލީލްުުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް

ުއާޓްސްއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢަބްދުލްޣަނީުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދުިު
ުއަލްފާޟިލްުއިބްރާހީމްުޒައިދުުޢަލީުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް
ުއަލްފާޟިލްުއާދަމްުޝަރީފުުުުުުުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް

ުނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްއަލްފާޟިލްުމަޖީދުުއިސްމާއީލްުުުުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަ
ުއަލްފާޟިލްުއިސްމާއީލްުމުބާރިކުުުުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް
ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރިޔާޒްުުުުުުުުުުުުމ މްބަރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް

ުރުުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރަޝީދުުުުުުުުުުުުމ މްބަ
ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރަމީޒުުުުުުުުުުުުުމަސައްކަތުުުުުުުުުުުުުުުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސް

ު

 ބައްދަލުވުންތައްު 8.9
ުސީނިއަރުމ ނޭޖްމަންޓްުޓީމްގ ުަބއްދަލުވުންތައްު 8.9.1

 

ބައްދަލުވުންތައްުމުޅިުއަހަރުުދުވަހުގ ުތ ރޭގައިުއޮންލައިންކޮށްުއަދިުއ ން.ސީ.އޭގ ުކޮންފަރ ންސްުރޫމްގައުިުސީނިއަރުމ ނޭޖްމަންޓްުޓީމްގު 
ުވ ސްުބޭއްވުނ ވ .ުމިުކޮމ ޓީގައިުހިމ ނިވަޑައިގަންނަވާުބޭފުޅުންނަކީު:

ުއޮފީސްުުމަޤާމުުުނަންުު#
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއިކްރާމ1ުުް
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލާުވަލީދާުވަލީދ2ުުުު
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ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑައިރ ކްޓަރުުުއަލްފާޟިލްުޙުސ އިންުއަލިމަނިކ3ުުު
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއ ގްޒ ކްޓިވްުޑައިރ ކްޓަުރސީނިއަރުުމުޢާޒްهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ4ުު
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑައިރ ކްޓަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުރިޝްވާނ5ުުް
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑައިރ ކްޓަުރުމުނާޒުުهللاުއަލްފާޟިލްުއަބްދ6ުު
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑައިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުއަޒްމީލ7ުުް
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުهللاއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުޢަބްދ8ުު
ުއާޓްސްުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުއްޞަމަދުުމުމްތާޒ9ުުް
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއިވ ންޓްުޑައިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުރަމީޒ10ުު
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުކްރިއޭޓިވްުޑައިރ ކްޓަުރުއަލްފާޟިލްުޙަސަންުއަމްރ11ުުު
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުކިއުރޭޓަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙުމަދުުނަޢީމ12ުުް
 

 އާޓްސްުޑިވ ލޮޕްމަންޓްުޓްރަސްޓްުފަންޑުގ ުހިންގާުކޮމިޓީގ ުަބއްދަލުވުން 8.9.2
ނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްގ ުސިޔާސީުބޭފުޅުންނާއިުސިވިލްުސަރވިސްގ ުއިސްުބޭފުޅުންުއަދިުމިނިސްޓްރީގ ުއިސްުބައ އުްު

ބައްދަލުވުމ އްުމިއަހަރުުތ ރޭގައ02ުުުިުޑުގ ުހިންގާުކޮމ ޓީގ ުުބޭފުޅުންުހިމަނައިގ ންުއ ކުލަވާލ ވިފައިވާުއާޓްސްުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުޓްރަސްޓްފަން
ުު އ ން.ސީ.އޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއިު މާލީއ ހީތ ރިކަންު ކުރިއ ރުވުމަށްޓަކައިު ފަންނުވ ރިކަންު ތަކަކީު ބައްދަލުވުންު މިު ވ އ ވ .ު އަދުިުބޭއްވިފައިު

ކުރުމަށްުޓްރަސްޓްުފަންޑުންުޚަރަދުުކުރުމުާުއާޓްގ ލ ރީގ ުވ ބްސައިޓާއިުއާޓިސްޓްުޑައިރ ކްޓްރީއ އްުހ ދުމުގ ުއިތުރުންުއޮލިމްަޕހުގ ުކަންކަނުްު
ުބ ހޭގޮތުންުބޭއްވިފައިވާުބައްދަލުވުންުތަކ ކ ވ .ުބައްދަލުވުންުތަކުގ ުތަފްޞިލްުތިރީގައިުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުބައްދަލުވުމުގ ުތަފްޞީލްު/ުނިންމިުކަންތައްތައްުުތާޜީޚްުު#

މާރިޗ1ު25ުުުުު
2021ު

• ުު ރަންއަޑުުސީޒަން މަދަހަު އިންތިޒާމުކުރާު އިންު ސ ންޓަރު އާޓްސްު އަދިު މިއުޒިކްު 2ުުމޯލްޑިވްސްު
ު)ފަންސަވީސްުހާސްުރުފިޔާ(ުދިނުމަށްުނިންމުނ ވ .25،000.00ުުުުމުބާރާތަށްުމާލީުއ ހީތ ރިކަމުގ ުގޮތުގައިު

2ު07ު
ސ ްޕޓ މްބަރު

2021ު

• ުު އާޓިސްޓް އަދިު ވ ބްސައިޓްު ުުއ ން.ސީ.އޭގ ު ހ ދުމަށް )ދ ލައްކ235،000.00ުުުަުޑައިރ ކްޓްރީު
 ތިރީސްފަސްހާސްުރުފިޔާ(ުއަށްވުރ ުބޮޑުނުވާނ ުގޮތަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުނިންމުނ ވ ު.

• ުު މަސައްކަތް ހަރުކުރުމުގ ު އޭސީު ކައުންޓަރުގައިު ޓިކ ޓްު )އ ގާރަހާސ11،500.00ުުުްުއޮލިމްަޕސްު
 ުކުރުމަށްުނިންމުނ ވ ު.ފަސްސަތޭކަުރުފިޔާ(ުއަށްވުރ ުއިތުރުނުވާނ ގޮތަށްުޚަރަދުު

)ހަތްދިހަުހާސްުރުފިޔާ(70،000.00ުުުއާޓްގ ލ ރީގ ުވ ބްސައިޓްުހޯސްޓްކޮށްުމ އިންޓ އިންުކުރުމަށުްު •
 އަށްވުރ ުއިތުރުނުވާނ ުގޮތަށްުޚަރަދުކުރުމަށްުނިންމުނ ވ ު.

މިޓީއަށުްުކޮމިޓީުއިންުކުރުމަށްުފާސްކޮށްފައިވާުކަންކަމަށްުފައިސާުޚަރަދުވުމުންުއ ކަމުގ ުތަފްޞީލްުކޮު •
ުހުށައ ޅުމަށްުނިންމުނ ވ ު.

ު

ުު މަރުކަޒ އްުގާއިމްކުރުމާގުޅޭގޮތުންުއ ކުލަވާލާފައިވާުކޮމިޓީގ ުބައްދަލުވުމ އް ތިބޭނު  7ުުުުމާލޭގައިުޒުވާނުންނަށްުއ އްވު  ގައ2021ުުުިުޖުލައި
 ވަނީުބޭއްވިފައ ވ .ުމިކޮމިޓީގައިުހިމ ނިވަޑައިގަންނަވާުބޭފުޅުންނަކީު:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއަލްފާޟިލްުމުހައްމަދުުއިކްރާމ1ުުް
އ ންޑުްުުާޕރމަނަންޓްުސ ކްރ ޓަރީުުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދ2ުުު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހ ރިޓޭޖްު
އ ންޑުްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލާުޝަޒްލީންުއަޙްމަދ3ުުު ކަލްޗަރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުހ ރިޓޭޖްު
ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމުނާޒްުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ4ުު
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ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުއިވ ންޓްސްުޑިރ ކްޓަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުރަމީޒ5ުު
ކޮމިޓީގ ުުުމަޑަވ ލިުދާއިރާގ ުމ މްބަރުުުފިރުޝާންުއަލްފާޟިލްުޙުސައިނ6ުުްު އިޖްތިމާއިު މަޖިލީހުގ ު ރައްޔިތުންގ ު

ުނައިބުުމުޤައްރަރުު
ުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލްުުކައުންސިލަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުނަރީޝ7ުުް
ުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލްުުކައުންސިލަުރުނާސިރުުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ8ުު
އ ންޑްުުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުއަލްފާޟިލްުޢަލީުޒަކ9ުުީ ސްޯޕޓްސްު ޔޫތު،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުކޮމިއުނިޓީުއ މްަޕވަރމަންޓްު
އ ންޑްުުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުނަސްރީނާުއިދްރީސ10ުުް ސްޯޕޓްސްު ޔޫތު،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު

ުކޮމިއުނިޓީުއ މްަޕވަރމަންޓްު
ު

ގޮންޖ ހުންތަކާ ުުުުފަންނާނުންނަށްުދިމާވާު އިދާރާމ ދު މަޝްވަރާކުރުމަށުްުުުތަކާއ ކުމަޝްވަރާކޮށްުހައްލުުހޯދުމުގ ުމަޤްސަދުގައިުގުޅުންހުރިު
 ކޮމިޓީއ އްުއ ކުލަވާލައިުބައްދަލުވުންތަކ އްުވަނީުބޭއްވިފައ ވ .ުމިކޮމިޓީގައިުހިމ ނިވަޑައިގަންނަވާުބޭފުޅުންނަކުީ:

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުއިކްރާމްުއަލްފާޟިލްުމުހައްމަދ1ުުު

ުނ ޝަނަލްުސ ންޓަރުފޮުދިުއާޓްސްުުސީނިއަރުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުމުނާޒްުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދ2ުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓޫރިޒަމްުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއަލްފާޟިލާުފާޠިމަތުުޝިފ3ުުާ

ުޑިވަލޮޕްމަންޓްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިރ ކްޓުަރުهللاޝިފްނާުޢަބްދުުއަލްފާޟިލާުފާޠިމަތ4ުުުު

ުމޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޭޝަންުުސީނިއަރުއިމިގްރޭޝަންސްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުހަނީފާުޖައުފަރ5ުުު

ުމިއުޒީޝަންސްުޔޫނިއަންުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުުފައުންޑަުރުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޝިހާމ6ުް

 ފަންނާނުންނާއިުއަދިުގުޅުންހުރިުމުވައްސަސާތަކާއ ކުުޭބއްވުނުުަބއްދަލުވުންތައްު 8.9.3
ުތަފްޞީލްު/ުބައްދަލުކުރ ވުނުުފަރާތްުުތާޜީޚްުު#

އޮލިމްަޕހުގައިުކުރ ވ މުންދާުމަރާމާތުތަކާއިުކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުކަންކަމާއިުގުޅޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތ2021ުުުުއޮކްޓޯބަރ1ު20ުު
ުބައްދަލުވުމ އުްުދިނުމަށުްު ުކޮމިޓީއާއ ކު ުދޭ ުލަފާ ުއަށް ުމިނިސްޓަރ ުދާއިރާގ  ުފިލްމީ ުއަދި ުދާއިރާ މިއުޒިކް
ުބޭއްވުނ ވ ު.

ކުރ ވިދާނ ުކަންކަމާއ2021ުުިއޮކްޓޯބަރ2ު12ުު ހިންގުމަށްޓަކައިު ކަންކަންު ހުރިު ާޕރފޯމިންގުއާޓްސްުދާއިރާއާއިުގުޅުންު
ުު ބޭފުޅުންނާއިުއ ކުުބައްދަލުވުމ އުްުގުޅޭގޮތުންުމޯލްޑިވްސްުސޮސައިޓީުފޯ ާޕރފޯމިންގުއާޓްސްގު 

ުބޭއްވިުމަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ ު.
ފަންނުވ ރިކަމުގ ުދާއިރާުއަށްުކުރ ވުދާނ ުކަންކަމާއިުކުޑަކުދިންނަށްުބޮޑުބ ރުުދަސްކޮށްދިނުމާއ2021ުުިުއޯގަސްޓ3ު17ުުް

ުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވިުމަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ ު.ގުޅޭގޮތުންުއޫރިދޫުއިންުއ ދިވަޑައިގަތުމުގ ުމަތީންު
ފިލްމީުދާއިރާުއާއިގުޅޭުގޮތުންުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢަލީު)މޮގަރ(ުގ ުހުރިުކަންބޮޑުވުންތަކާއ2021ުުިުޖޫނ4ު30ުުް

ގުޅޭުގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ .ުމިބައްދަލުވުމުގައިުމިނިސްޓަރުޔުމްނުާު
ުރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .މަޢުމޫންުބައިވ 
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 ލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނގިުޚަރަދުު 8.10
ުމްލަުޖުުތަފްސީލްު

ުހިނގިުޚަރަދުުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
 3601055.08 3,346,676ުޚަރަދުުުހިނގާުުމުވައްޒަފުންނަށް

 157,765.94 184,939ުންުޕ ންޝަ

 19,108.50 204ުޚަރަދުުުކުރުމުގ ުދަތުރުފަތުރުު

 104,015.30 47,804ުއަގުުުތަކ ތީގ ުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގ ުއޮފީސް

 1,047,769.45 1,200,126ުޚަރަދުުުޚިދުމަތުގ ުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

 18,474.28 900,000ުޚަރަދުުުކުރ ވޭުުކުރުމަށްުތަމްރީން

 185,340.95 194,984ުޚަރަދުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުކުރުމާއިުމަރާމާތު

 17,120.24 6,978ުސަބްސިޑީޒްުއަދިުުއިޝްތިރާކާއިުު،އ ހީުސަރުކާރުންދޭ

 695,563 100,321ުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

 1,999,164.41 2,000,000.00ުީޕ.އ ސް.އައި.ޕީު

 7,845,377 7,982,032ުޖުމްލަު
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 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު 9
ުު ގައި،ުއަލްއަމީރުުމުޙައްމަދުުއަމީންުދޮށިމޭނާކިލ ގ ފާނު،12ުުުުޖުލައ1945ުުުުިޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަކީ،ު"ދައުލަތުގ ުކުތުބުޚާނާ"ުމިނަމުގައި

އިމާރާތުގ ުކޮޓަރިއ އްގައިުހުޅުއްވ ވިުކުތުބުޚާނާއ ކ ވ .ުު ނަމ1948ަނާދީތަމައްދުންގު  ނަންު"މަޖީދީުކުތުބުޚާނާ"ުގު  ށުްުވަނަުއަހަރުުމިތަނުގު 
އިމާރާތުންުގ.ބިއްލޫރިޖ ހިގ އަށްުބަދަލުކުރ އްވުީުނާދީއްތަމައްދުންުު ބަދަލުކުރ އްވ ވިއ ވ .ުމަޖީދީުކުތުބުޚާނާުހިނގަމުންއައިުނާދީތަމައްދުންގު 

1968ުުުު 25ުުުުޑިސ މްބަރ 1982ުުުުގައ ވ . "ޤައުމ1ުުުީުޖޫން ޢަބަދުލްޤައްޔޫމްު މައުމޫންު އަލްއުސްތާާާޛުު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު ގައި،ު
ފަހުންނ ވ .ުުކުތު މިބަދަލުގ ު ތަޢާރަފުވީު ދިވ ހިރާއްޖ އަށްު ކޮންސ ްޕޓްު ލައިބްރަރީގ ު ނ ޝަނަލްު ބަދަލުކުރ އްވ ވިއ ވ .ު ނަމަށްު ގ ު ބުޚާނާ"ު

ުއޭގ ކުރިންުމިލައިބްރަރީުހިނގަމުންުދިޔައީުހަމައ ކަނިުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީއ އްގ ުގޮތުގައަވ .ުު
ގ ުދ ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގ ުމަތީންުދިވ ހިރާއްޖޭގައ90/18ުުުިުފީހުގ ުދ ންނ ވުންުނަންބަރު:ުުވަނަުއަހަރުުރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގ ުއ1990ޮ

ޢާންމުންނާއިުމިފަދަުމަޢުލޫމާތުުބޭނުންވުާުު،ޗާްޕކޮށްގ ންުޝާއިޢުކުރާުހުރިހާުބާވަތ އްގ ުނޫސް،ުމަޖައްލާުއަދިުފޮތްުހޯދާ،ުއ ތަކ ތިުބަލަހައްޓާ
މ ންޑޭޓްގ ުދަށުނުްުުުއ ހ ނިހ ންުފަރާތްތަކަށްުމަޢުލޫމާތު ޒިންމާއ ކ ވ .ުތިރީގައިުމިވަނީުކުތުބުޚާނާގު  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގު 

ުކުރަންުކަނޑައ ޅިފައިވާުކަންތައްތަކ ވ ު.
ދޭ،ުއާންމުުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަކީުނ ޝަނަލްުލައިބްރަރީގ ުއިތުރުންުަޕބްލިކްުލައިބްރަރީއ އްގ ުދައުރުުއަދާކުރާ،ުމުޅިުޤައުމަށްުޚިދުމަތްު

ތަޢުލީމަށާއިުމުނިފޫހިުފިލުވުމަށްުބޭނުންވާުޢިލްމީުވަސީލަތްތަށްުރައްކާކޮށް،ުފޯރުކޮށްދީުއަދިުމުޖުތަމަޢުއަށްުފައިދާުު ކުރަނިވުިުރައްޔިތުންގު 
ުއ ތަކ އްުޙަރަކާތްތަކ އްުހިންގާުމުއައްސަސާއ ކ ވ .ުު

ުވިޝަންު 9.1
ުއ އްކޮށްުދ މ ހ އްޓ ނިވިގޮތ އްގައިުބަލަހައްޓައި،ުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއ ުމަޢުލޫމާތުުުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީކުތުބުޚާނާއަކީުމަޢުލޫމާތުގ ުތަރިކަ

ތަރައްޤީު ކިޔުންތ ރިކަންު ކަންކޮޅުތަކުގައިު ހުރިހާު ދިވ ހިރާއްޖޭގ ު މަސައްކަތްކުރުމާއި،ު ތަރައްޤީކުރުމަށްު ލައިބްރަރީތައްު ކޮށުްުފޯރުކޮށްދީު
ރުގ ުލައިބްރަރީތަކާުއ އްުފ ންވަރުގައިުއ ންމ ުޒަމާނީުޓ ކްނޮލޮޖީގ ުއ ހީގައިުމުޖުތަމަޢުއަށްުޚިދުމަތުްުދަމަހައްޓާުއަދިުބައިނަލްުއަޤްވާމީުފ ންވަ
ު.ފޯރުކޮށްދޭުމައިުމަރުކަޒުުކަމުގައިވުމ ވ 

ު

ުމިޝަންު 9.2
ރާއްޖ އާއިބ ހޭުގޮތުންުޝާޢިއުކުރުާުދިވ ހިރާއްޖޭގައިުޝާޢިއުކުރާުހުރިހާުތަކ އްޗާއިުދިވ ހިރައްޔިތުންުޝާޢިއުކުރާުހުރިހާުތަކ އްޗާއިުދިވ ހިުު

ުތަރަ ުލައިބްރަރީތައް ުއިންތިޒާމްުޤާއިމްކުރުމާއިުރާއްޖޭގ  ުބ ލޭނ  ުފަސޭހައިން ުއ ހީގައި ުޓ ކްނޮލޮޖީގ  ުޒަމާނީ ުހޯދާ، ުތަކ އްޗ އް އްޤީކުރުމަށުްުހުރިހާ
ފަހިުކޮށްދީުއަދިުޚާއްސަކޮށްުކުޑަކުދިންނާއިުޚާއްސަުއ ހީވުމާއި،ުކިޔުންތ ރިކަންުތަރައްޤީކޮށްުދ މ ހ އްޓުމާއި،ުއަމިއްލައަށްުއުނގ ނުމަށްުމަގު

ުއ ހީއަށްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއުނގ ނުމުގައިުރަޙުމަތްތ ރިުއަދިުރައްކާތ ރިުމާހައުލ އްުޤާއިމްކުރުމ ވ ު.
ު

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުމ ންޑޭޓްު 9.3
• ުު މަޢުލޫމާތު މިނޫންވ ސްު އަދިު ފޮތްތަކާއި،ު ޢިލްމީު ފަންނުތަކުގ ު ބ ލޭނ ުުތަފާތުު ޢާންމުންނަށްު އ އްކޮށް،ު ތަކ ތިު ލިޭބނ ު

އިންތިޒާމުުކުރުމާއި،ުދިވ ހިުމުޖުތަމަޢުުކިޔުންތ ރިކަމަށްުޝައުގުވ ރިކުރުމާއި،ުކިޔުންތ ރިކަންުކުރިއަރުވައިުތަރައްޤީކޮށްު
 ން.އުނގަންނައިދިނުމަށްުބޭނުންވާުމަޢުލޫމާތުހޯދައިދީުއ ުމަޢުލޫމާތުުޭބނުންވާުފަރާތްތަކަށްުފޯރުކޮށްދިނުު

• ުު ނަންަބރު ޤާނޫން"ު ޖަމާކުރުމުގ ު ތަކ ތިު ހިމ ނ2006/1ުުުޭ"ޤައުމީކުތުުބޚާނާއަށްު ޤަވާއިދުގައިު ހަދާފައިވާު ދަށުންު ގ ު
ތާރީޚަށްޓަކައިުުުއިއ ންމ ހަ އ ތަކ ތިު ބ ލ ހ އްޓުމާއި،ު ރައްކާތ ރިކަމާއ ކުު އަސްލުތައްު އ ތަކ ތީގ ު އ އްކޮށް،ު ތަކ ތިު

 ޭބނުންކުރ ވޭނ ުއިންތިޒާމްުހަމަޖ އްސުން.ުމުުފައިދާއަށްުއ ތަކ ތިމުސްތަޤުބަލަށްުދ މ ހ އްޓުމާއި،ުޢާން
ދިވ ހިރާއްޖޭގައިުޝާއިޢުކުރާުހުރިހާުނޫސްުމަޖައްލާ،ުފޮތްފަދަުތަކ އްޗާއިުރާއްޖޭންުޭބރުގައިުދިވ ހިންުޝާޢިއުކޮށްގ ންުު •

ކާތ ރިކޮށްުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުމަޖައްލާުފޮތްފަދަުތަކ ތިުއ އްކޮށްުއ ތަކ ތިުއަސްލުތައްުރައް،ުނ ރޭުރާއްޖ އާބ ހޭުނޫސް
 އ ތަކ ތިުބ ލޭނ ުއިންތިޒާމްުހަމަޖ އްސުން.

 ނ ޝަނަލްުިބްބލިއޮގްރަފީުއ ކުލަވާލައިުޝާއިޢުުކުރުން. •
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ސަރުކާރާއިުޢާންމުުފަރާތްތަކުންުރާއްޖޭގައިުހިންގާުކުތުުބޚާނާތައްުހިންގާުޤަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތައްުކަނޑައ ޅުމާއި،ު •
 ކުތުުބޚާނާތައްުރަޖިސްޓްރީކުރުން.

ސަރުކާރާއިުޢާންމުުފަރާތްތަކުންުރާއްޖޭގައިުހިންގާުކުތުުބޚާނާތައްުތަރައްޤީކުރުމަށްުޭބނުންވާުލަފަޔާުމަޝްވަރާދިނުމާއި،ުު •
ފަންނުގަ ލައިްބރަރީު މުވައްޒަފުންު އ ތަންތަނުގ ު ފޯރުކޮށްދީ،ު އ ހީތ ރިކަންު ފަންނީު ޭބނުންވާު ހިންގުމަށްު އިުއ ތަންތަންު

 ކުރިއަށްުދިއުމަށްުބޭނުންވާުތަމްރީންުދިނުންު.
 މޯަބއިލްުލައިްބރަރީުމާލ އާއިުރާއްޖ ތ ރ އަށްުގ ންގޮސްުޚިދްމަތްުދިނުންު. •
ު

ުއިދާރީުއޮނިގަނޑުުު 9.4

 

 

މަސައްކަތްުު 9.5  ސ ކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުގު 
ސ ކްޝަނަކުންނ ވ .ުއ އީ،ުކޯަޕރޭޓްުއ ފ އާޒް،ުކަލ ކްޝަންުއ ންޑ3ުުުްުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުހިންގުމުގ ުމަސައްކަތްުކުރަމުންދަނީުު

ސަރވިސަސްުއަދިުޑިޖިޓައިޒޭޝަންުއ ންޑްުއޮޓޮމޭޝަންުއ ވ .ުސ ކްޝަންތަކުގ ުދަށުގައިވާުޔުނިޓުތަކުންުކުރަމުންދާުމަސައްކަތުްު
ުތިރީގައިުއ ވަނީއ ވ .ުު

ުރޭޓްުއ ފ އާޒްުކޯޕަ 9.5.1
ުއިދާރީުހުރިހާުމަސައްކަތ އްުއަދިުމުވައްޒުންނާުބ ހޭުހުރިހާުމަސައްކަތ އްުކުރުންުުު–އ ޑްމިންުއ ންޑްުއ ޗް.އާރުޔުނިޓުު

ުލައިބްރަރީއަށްުއައި.ޓީުސަޯޕޓުުދިނުންުުު–އައި.ޓީުޔުނިޓުުު
 ޤަވާއިދާުއ އްގޮތަށްުކުރުންުފައިސާއާބ ހޭުހުރިހާުމަސައްކަތ އްުމާލިއްޔަތުުުުު–ފައިނޭންސްުޔުނިޓުު

ުލައިބްރަރީއަށްުބޭނުންވާުތަކ ތިުހޯދުމާއިުމ އިންޓ ނަންސްގ ުއ ންމ ހައިުމަސައްކަތްތައްުބ ލ ހ އްޓުންުު–މަންޓުްުްޕރޮކިއު
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ުކަލ ކްޝަންުއ ންޑްުސަރވިސަސްު 9.5.2
ރީއިންުދޭންުހަމަޖައްސާފައިވުާުލައިބްރަރީގ ުޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކަށްުލައިބްރަުުު–ލައިބްރަރީުސަރވިސަސްުޔުނިޓުުު

ުޚިދުމަތްތައްުދިނުން.ުު
ުލައިބްރަރުީު ުމަލްޓިމީޑިއާ ުހަމަޖައްސާފައިވުާުުު–ކުޑަކުދިންގ  ުދޭން ުލައިބްރަރީއިން ުފަރާތްތަކަށް ުއަންނަ ުހޯދުމަށް ުޚިދުމަތް ލައިބްރަރީގ 

ުޚިދުމަތްތައްުދިނުންު.
ުު ކަލ ކްޝަންުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުޮޕލިސީއާުއ އްގޮތަށްުލައިބްރަރީގ ުުުުު–ލީގަލްުޑިޕޮސިޓްުއ ންޑްުކަލ ކްޝަންުމ ނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓު

ުކަލ ކްޝަންުޑިވ ލޮްޕކުރުންު.

ުޑިޖިޓައިޒޭޝަންުއ ންޑްުއޮޓޮމޭޝަން 9.5.3
ުލައިބްރަރީއިންުބާއްވާުހަރަކާތްތައްުްޕރޮމޯޓުކުރުން.ުު–ަޕބްލިކްުޮޕރޮގްރާމްސްުއ ންޑްުއައުޓްރީޗްުސަރވިސަސްު

އ ން ލައިބްރަރީު އޮފްު ުުއިންސްޓިޓިއުފްު އިންފޮމޭޝަންުސަރވިސަސް އަދުިުުު–ޑްު ތަމްރީންު ޚާއްޞަު ދާއިރާއާގުޅޭު ލައިބްރަރީު
ުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުންފަދަުްޕރޮގްރާމްތައްުހިންގުނުް.

 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާއިންުއަހަރުުތ ރޭގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތައްު 9.6
ުތާރީޚްުުތަފްޞީލްު #

ދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށްު"ލިޔުންތ ރިއަކާއ ކު"ުވީޑިއޯުއިންޓަވިއުއ އްުތައްޔާރުކޮށުްުދުނިޔޭގ ުފޮތުގ 1ުުު
ުއާއްމުކުރ ވުނުު

2021ުއޮކްޓޯބަރ17ުު

ދުވަސްުފާހަގަކުރުމަށ2ުުް 2021ުއ ްޕރިލ23ުުްުފޮތ އްގ ުތަޢާރަފުު)ބުކްރިވިއު(ލިޔ ުއާންމުކުރ ވުނ5ުުުދުނިޔޭގ ުފޮތުގު 
3ުުު ހިމ ނުޭުބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުލޫމާތުު ތަފާތުު ގުޅޭު ދުވަހާު ފާހަގަކުރުމަށްު ދުވަސްު އަންހ ނުންގ ު

ުވީޑިއޯއ އްުއާންމުކުރ ވުނުު
2021ުމާރަޗ8ުުް

ދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީގ ުޑިްޕލޮމާުއިންުލައިބްރަރީުއިންފޮމޭޝަންުސަރވިސަސ4ުުްު
ުު ޓް"ުމޮޑިއުލްުފުރިހަމަުކުރުމަށުްުދަރިވަރުންނަށްު"އިންޑަސްޓްރިއަލްުްޕލޭސްމަނ8ުުުްކިޔަވަމުންދާ

ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގައިުޢަމަލީތަޖުރިބާުހޯދުމަށްުމަސައްކަތްކުރ ވުނ ވ ު.

30ުުުު 2021ުުސ ްޕޓ މްބަރ 23ުުން
ުށ2021ުްއޮކްޓޯބަރު

އިންޓަރުނ ޝަނަލްުފ ޑ ރޭޝަންުފޮރުލައިބްރަރީުއ ސޯސިއޭޝަންސްު)އިފްލާ(ުއިންުކުރިއަށ5ުުްު
ލައިބްރަރީސް"ުއަށްުބޭނުންވާުރާއްޖޭގ ުލައިބްރަރީތަކުގ ުތަފާސްހިސާބުުުގ ންދާު"ވޯލްޑްުމ ްޕުއޮފުްު

ުއ އްކުރ ވުނ ވ ު.

2021ުސ ްޕޓ މްބަރ30ުު

މ ދުވ ރިކޮށ6ުުްު ކުތުބުޚާނާު ޤައުމީު ޚިދުމަތްު އިންޑިޔާގ ު އޮފްު ލައިބްރަރީު ޑިޖިޓަލްު ނ ޝަނަލްު
މަސައްކަތްުކުރިޔަށްުގ ންދ ވުނ ވ ު. ުރަޖިސްޓަރީުކުރުމުގު 

2021ުޖޫނ23ުުް

ުުު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
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 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާއިންުހިންގުނުުވ ބިނަރ،ުސ މިނަރުއަދިުވަރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަންު 9.7
ުބައިވ ރިންުުތާރީޚްުުމަޢުޟޫޢުުު# 8

ސްޓޫޑަންޓްސ1ުުްު ކީްޕު ޓުު 'ހައުު
ުއ ންގޭޖްޑްު'

އަޙްމަދ2021ުުފ ބްރުއަރ18ުުީ ޣަފޫރު،ުޝަފީނާޒްު ޢަބްދުލްު ހަލީމާު ،ުމަރިޔަމްުސޫދާ،ު
ުު ފާޠިމަތުުުނަޝީދާ ނަސްރީނާ،ު އަޙްމަދު،ު ސަމީހާު މުޙައްމަދު،ު

ނިފާޒާ،ުސަންފާުހަސަން،ުސަދުހާުހުސައިން،ުއާމިނަތުުސުކުމާ،ު
ވާފިރު ޞަބީހާު ރަޙުމާ،ު ފާތިމަތުު ޝިއުނާ،ު ުހައްވާު ހައްވުާު،

ުޢާއިޝަތުުު ުމަރިޔަމްުޝަޒްލާ، ުއަބްދުލްުނާޞިރު، ސަޢީދާ،ުނަސީމާ
ުއަދުނާން،ުހައްވުާުޢާއިޝަތުުމިހްސާން،ުނޫރަންނަހާރުުهللا،ުޢަބްދު

ފާތިމަތުުު އަބްދުލްރަހީމާ،ު ނަޝީދާު އަހްމަދު،ު ސަމީހާު ސިމްލާ،ު
ސާލިމް،ު ސުމީރްު މުތު،ު ކަނިމޯޒިު ސަޢީދު،ު ނަޒުލާު އަނީސް،ު
އައިޝަތުުތަކުލީމާ،ުއިބްރާހިމްުއަލީ،ުވިޝާނާުރަޝީދު،ުސިއުނުާު
އަޝްފުާު އިބްރާހިމް،ު ރިޝްފާު ރަޝީދާ،ު ފާތިމަތުު އިބްރާހިމް،ު

ުތޯ ުޒަމްނުާުމުހައްމަދު، ުއާދަމް،ުދީާޕުކީރްތީ، ުފާއިޒާ ުހުސައިން، ޙިރާ
ހަސަން،ުއައިޝަތުުޒުޙުރާ،ުރަވީންުކުމާރުުގަނޭސަން،ުފާތިމަތުުު
ުޔޫސުފުްު ުމުބާރަކް ުމުހައްމަދު ުުޕތ ންުޕރާކަލްުރާޖޫ، ޝަފާ،ުރ ނިމޯލް
އަނީސް،ުު ޖޯނީ،ުނަސީމާު ކިރަންު އަލީ،ު ޖުނައިތީން،ުއައިޝަތުު

ޝިއު އާމިނަތުު ޝަރީފް،ު ރަމީޝާއައިޝަތުު އާމިނަތުު ،ުނާ،ު
ޝަފީނާޒްުއިސްމާއިލް،ުއާމިނަތުުއަފްރާޒާ،ު،ުهللاހަމްޒީނާުއަބްދު

ުމާޔާ،ުު ުފާތިމަތު ުހަލީލާ، ުފާތިމަތު ުހަގީގާ، ުއައިޝަތު ނަޒީހާުނައީމް،
ުހިދާޔަތުްު ުއާމިނަތުުރިސްފާ، ުއަބްދުލްުރަޝީދު، ުޢަލީ،ުޝާހާ މަޒީހާ

އަބްދު އިބްރާހިމްު ޝަރްފީޒާު ުއަހްމަދު،ު ޒުލްފީهللا ނުާުއަރީފް،ު
 އަހްމަދު،ުޝިޔަމްުނީޔިޖިޝްުސަމްުއަލްވިންު.

ފޯރ2ުުު ސަރވިސްު ލައިބްރަރީު
ޔަންގުްު އ ންޑްު ޗިލްޑްރަންު

ފްރޮމުްުުު-އ ޑަލްޓްސް އިންސައިޓްު
ުނޯވޭުއ ންޑްުރަޝިއާު

އަބްދ2021ުުުމ އ31ުުި އައިޝަތުު ުހައްވާުސިމްލާ،ު ސަންފާުهللا، އާދަމް،ު ފާއިޒާު
ހައްވާުސައީދާ،ުއާމިނަތުުުހަސަން،ުނަސްރީނާ،ުފާތިމަތުުރަހްމާ،ުު

އާރިފް،ުއައިޝަތުުތަކުލީމާ،ުރިޝްފާުއިބްރާހިމް،ުުهللاުއަލީ،ުއަބްދު
ުނޫރުންނަހާރުުު ުއިބްރާހިމް، ުފާތިމަތުުޝަފާ،ުސިއުނާ ުޖާބިރް، ޒިހުނާ
އަދުނާން،ުޝަހީބާުމުހައްމަދުުވަހީދު،ުއައިޝަތުުކުރުސީ،ުސަދުހުާު

ުމަރިޔަމްުޞަބީހާު، ުމިޝާލް، ުމިޝްކާ ުފާތިމަތު ހަލީމަތުުުުުހުސައިން،
އަންސޫދުާު ޝަކީލް،ު އަތިއްޔާު މުހައްމަދު،ު ނަޝީދާު ނާދިރާ،ު
އަބޫބަކުރު،ުހަލީމާުއަބްދުލްުޤަފޫރް،ުޙަދީޖާުއަބްދުލްުސައްތާރު،ުު
ހާމިދު،ުު ހަސީނާު އިސްމާޢީލް،ު ޝަފީނާޒްު ރިސްފާ،ު އާމިނަތުު

އަބްދު ުސަނިއްޔާު އަކްރަމުްުهللا، ސޫދާ،ު މަރިޔަމްު ޢަލީ،ު މާޖިދާު
ުުهللاުއަބްދު އަޙްމަދު،ުނަސީރް،ުނަޝީދާ އަބްދުލްރަހީމް،ުސަމީހާު

މުޙައްމަދު،ު އަޝްފާު މުޙައްމަދު،ު ނަޝާ،ުޝައްމޫނާު އައިޝަތުު
ުނަޒީހާުނަޢީމް،ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރް،ުއައިޝަތުުޝަރީފާު.

ޑިވ ލޮޕްމަންޓް:3ުުު ކޮންޓިނިއުއަލްު
އޮނުްު ލ ސަންު އޮސްޓްރޭލިއަންު

ުމަރިޔަމްުޝަޒްލާ،ުޝަމޫނުާުهللاުއަބްދ2021ުުޖުލައ12ުުި ުއަޙްމަދު، އާރިފް،ުޝަފީނާޒް
އާމިނަތުުު ނާހިދާ،ު އާމިނަތުު ނައުމަތު،ު އާމިނަތުު މުޙައްމަދު،ު

އި ޝަފީނާޒްު ޙަދީޖާުސުކުމާ،ު މުޙައްމަދު،ު ނަޝީދާު ސްމާޢިލް،ު
ސަދުހުާު ސީރީން،ު އައިޝަތުު އައްބާސް،ު އިނާޔަތްު ސަލީމް،ު
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ޑިވ ލޮޕްމަންޓުްު ްޕރޮފ ޝަނަލްު
ުފޯރުލައިބްރޭރިއަންސްު

ހުސައިން،ުއަޙްމަދުުއާސިފް،ުއަޝްފާުމުޙައްމަދު،ުޒިހުނާުޖާބިރު،ުު
އާމިނަތުުޢަލީ،ުމަރިޔަމްުހައުލާ،ުޝަހީބާުމުހައްމަދު،ުއާމިނަތުުު

ހާުއަޙްމަދު،ުޒަހްވާުހަމީދު،ުއާމިނަތުުޝިމްލާުމުޙައްމަދު،ުސަމީ
ޝާނީ،ުު މަރިޔަމްު ނިޝާނާ،ު ފާތިމަތުު ލުބްނާ،ު އައިޝަތުު
ނޫރަންނަހާރުުއަދުނާން،ުނަސްރީނާ،ުމުޙައްމަދުުވަސީމް،ުހަލީމަތުުު
ރަޝީދު،ުު ރިފާު މަރިޔަމްު ޤަފޫރް،ު އަބްދުލްު ހަލީމާު ނާދިރާ،ު
އައިޝާތުުއަފާފްުމުޙައްމަދު،ުއައިޝަތުުނަޝާ،ުޤުރައިޝާުއަލުީު

ނަޒީހާުނައީމް،ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރު،ުުުފާރޫޤް،ުޒުހާުއަޙްމަދުު،
އަލީުނާހިދު،ުނަޝީދާުއަބްދުލްރަހީމް،ުވިލްމާުރަޝީދު،ުމަރިޔަމުްު

މަރިޔަމްުރުޝްދާ،ުސަވާދްުއާދަމް،ުއައިޝަތުުވަލީދާ،ުު،ުޞަބީހާ
ފާތިމަތުުޝިހާމް،ުއައިޝަތުުރިޝްފާ،ުކުލްސުމްުއަލީުރަޝީދު،ުު

ުއާމިނަތުުރިސްފާު.
ސަރވިސް:4ުުު ލައިބްރަރީު

ޑިއުރިންގުުޓްރާސް ފޮމޭޝަންު
ުޕ ންޑަމިކ19ުުް-ކޮވިޑްު

އާރިފް،ުހަލީމަތުުުهللاުފާތިމަތުުޝިހުޒާ،ުއައިޝަތުުޒާހިޔާ،ުއަބްދ2021ުުސ ްޕޓ މްބަރ9ުު
ުއަބްދު ުއައިޝަތު ުއަޙްމަދު،ުުهللاު،ނާދިރާ، ުހަސަން،ުޝަހުމާ ސަންފާ

އައިޝަތުުު ދީދީ،ު އަޙްމަދުު މަހާސިންު ރަޝީދު،ު ރިފާު މަރިޔަމްު
އާމިނަތުުޝިއުނާ،ުނޫރަންނަހާރުުއަދުނާން،ުޝަމޫނުާުهللا،ުއަބްދު

ނަޝީދުާު ރަހްމާ،ު ފާތިމަތުު އިސްމާއިލް،ު މުޙައްމަދު،ުޝަފީނާޒްު
އަޝުާު އާމިނަތުު އަބްދުލްހަމީދު،ު މުޙައްމަދުު އަބްދުލްރަހީމް،ު
ތުހުޒަތުްު ހަމީދު،ު ޒަހްވާު އާމިނަތުު އަޙްމަދު،ު ސަމީހާު އަކްރަމް،ު

ޒްލާ،ުސަމީހާުއަޙްމަދު،ުުއަހްމަދު،ުހަދީޖާުސަލީމް،ުމަރިޔަމްުޝަ
އާމިނަތުުއަނޫޝާ،ުއާމިނަތުުއަލީ،ުސިއުނާުއިބްރާހިމް،ުނަޝީދުާު
ރިޝްފުާު ރަޝީދު،ު ސަމާހާު މުޙައްމަދު،ު ފަރްހަތްު މުޙައްމަދު،ު
އިބްރާހީމް،ުހައްވާުސައީދާ،ުއައިޝަތުުޝަރަފިއްޔާ،ުޒައިނާުއަލީ،ު
އިބްރާހިމް،ުއައިޝަތުުު އަޒްމާު އާދަމް،ު ވިލްމާުރަޝީދު،ުފައިޒާު

އަބްދު ުމަހާ،ުސިއާނާު އަބްދުهللا، އަޖްރާުهللاުއަކްރަމްު ނަސީރް،ު
ޝ ހ ނާޒުްު ރަޝީދު،ު ރިފާު މަރިޔްމާު އަޙްމަދު،ު ދޫމާު ރަފީޤް،ު
އަންސޫދުާު އަނީސް،ު ނަސީމާު މުހައްމަދު،ު ޝަހީބާު މުޙައްމަދު،ު
އަބޫބަކުރު،ުއާމިނަތުުޝުކުމާ،ުހައްވާުނަބާހާ،ުއައިޝަތުުނަޒީހާ،ުު

ފާތިމަތުުއަނޫޝާ،ުއަޝްފުާުހަސީނާުހާމިދު،ުސަދުހާުހުސައިން،ުު
ުމުޙައްމަދު،ުފާތިމަތުުނަޝްފާ،ުއާމިނަތުުރިސްފާު.

ލައިބްރަރ5ުުީު އިންު ފަންޑަމ ންޓަލްު
ުއ ންޑްުއިންފޮމޭޝަންުސާވިސްު

ނޮވ މްބަރުއިނުްު 28 
2021ުޑިސ މްބަރ13ުު

އާރިފް،ުއައިޗަތުުުهللاުއައިމިނަތުުރިމް،ުއައިޝަތުުނަޝާ،ުއަބްދުއް
ުއަބްދުއުްު ުމުނާ،ުުޖުނައިނާ ުއައިމިނަތު ުއައިޝަތުުޝައުނާ، ޝުކޫރު،

ސަމީރު،ުމަރިޔަމުްު އައިމނަތުުނަފްހާ،ުފާތިމަތުުހާޝިޔާ،ުހަތުމާ
ުމުހައްމަދު،ުމުހައްމަދުުއަބްދުލްުހަމީދު،ުމުހައްމަދުުޖޫދްުއަލީު
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 ޕްރޮގަރާމްގ ުތ ރ އިންުފަންޑަމ ންޓަލްުއިންުލައިބްރަރީުއ ންޑްުއިންފޮމޭޝަންުސާވިސުްު

   

 

 

 

 

 

 ކުޑަކުދިންގ ުމަލްޓިމީޑީއާުލައިްބރަރީއިންުހިންގިު"ހޮނިހިރުުދުވަހުގ ުހަރަކާތް" 9.7.1
ހަރަކާތްުުުު 9.7.1.1  ފޭސްބުކްުއޮންލައިންުހޮނިހިރުުދުވަހުގު 

ުބައިވ ރިންގ ުއަދަދުުުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #
15ު އަށ2021ުްޖ ނުއަރ07ުުީއިނ02ުުްުގ ުއުންމީދ1ު2020ުުުުު
27ުުއަށ2021ުްޖ ނުއަރ14ުުީއިނ09ުުްުރުުރީތިުރީތިުފަންސ2ުުު
11ުުއަށ2021ުްޖ ނުއަރ14ުުީއިނ09ުުްުސްކޫލަށްުދިޔަުފުރަތަމަުދުވަސ3ުުް
16ުުއަށ2021ުްޖ ނުއަރ28ުުީއިނ23ުުްުްޕލާސްޓިކްުޕްލާސްޓިކ4ުުް
27ުުއަށ2021ުުްފ ބްރުއަރ04ުުީުޖ ނުއަރީުއިނ30ުުްުދަޅުދަނޑިުފ5ުުޫ
29ުުއަށ2021ުްފ ބްރުއަރ20ުުުީުއިނ06ުުްުކުއިލިންގްުއާރޓ6ުުް
57ުުއަށ2021ުުްމާރޗ06ުުްފ ބްރުއަރީުއިނ20ުުްުބަސްުބާޒ7ުީ
22ުުއަށ2021ުްމާރޗ20ުުްމާރޗްުއިނ06ުުްުޝަހީދުންގ ުހަނދާނ8ުުް
39ުުއަށ2021ުުްއޭްޕރިލ03ުުްމާރޗްުއިނ20ުުްުޅ ންުބައިތ އ9ުް
12ުުއަށ2021ުުްއޭްޕރިލ24ުުްއިނ03ުުްުސަބަބުުދ ކ ުލޯބިވާުުުރަމަޟާންމަސ10ުް
14ުުއަށ2021ުްމ އ08ުުިއޭްޕރިލްުއިނ24ުުްުމަދަޙަުކިޔުނ11ުުް
19ުުއަށ2021ުުްމ އ22ުުިއިނ08ުުްުއީދުުމުބާރަކ12ުުް
12ުުއަށ2021ުްޖޫނ05ުުްމ އިުއިނ22ުުްުވ ށިުހިމާޔަތ13ުުް
16ުުއަށ2021ުުްޖޫނ26ުުްއިނ05ުުްުވާހަކަުޗޭނ14ުުު
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ުކުޑަކުދިންގ ުމަލްޓިމީޑިއާުލައިބްރަރީގ ުދާދިވަރުުހަރަކާތްު 9.7.1.2
ުބައިވ ރިންގ ުއަދަދުުުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #
03ު އަށ2021ުްއޯގަސްޓ1ުުްުޖުލައިުއިނ11ުުްުފޮތުފާހަގ1ުުަ
08ުުއަށ2021ުްއޮކްޓޯބަރ28ުުއިނ13ުުްުއ ކުުމާކޮއްކޮމ ންވ ސްުޤައުމީުޓ2ުީ
13ުުއަށ2021ުުްނޮވ މްބަރ15ުުުއިނ01ުުްުޞަޙާބީންނަށްުނަޒަރ އ3ުުް
43ުުއަށ2021ުުްޑިސ މްބަރ20ުުނޮވ މްބަރުއިނ16ުުްުއަކުރުުފަރުމާުކުރަމ4ުާ
35ުުއަށ2021ުުްޑިސ މްބަރ30ުުއިނ21ުުްުކޮއްކޮގ ުއާއިލ5ުުާ
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 ލައިބްރަރީުސްކޫލްުވިސިޓްސްު 9.7.1.3
ުބައިވ ރިންގ ުއަދަދުުުތާރީޚްުުސްކޫލްު #

ުމުދައްރިސުނ10ުުްކުދިންުއަދ98ުުި 2021ޑިސ މްބަރ16ުުުކިންޑަރުްޕރީުސްކޫލ1ުުް
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 އިންޓަރންޝިޕްސްު 9.7.2
 ގ ުހާލަތާއިުގުޅިގ ންުލައިބްރަރީުބަންދުުކުރ ވިފައިވާތީުމިުހަރަކާތްުވަނީުމ ދުކަނޑާލ ވިފައ ވ ު.19ުުކޮވިޑްު

މުާބރާތްު 9.7.3 ުކުޑަކުދިންގ ުކުރުވާހަކަުލިޔުމުގު 
ުބައިވ ރިންގ ުއަދަދުުުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #
5ު އަށ2021ުްމ އ10ުުިއޭްޕރިލްުއިނ02ުުްުއަހަރުންުދަށުގ ުގިންތ1ު6ުުި
ގިންތ10ުުިއަހަރާއ2ު7ުުި  11ުއަހަރާއިުދ މ ދުގު 
ގިންތ13ުުިއަހަރާއ3ު11ުުި  5ުއަހަރާއިުދ މ ދުގު 
ގިންތ18ުުިއަހަރާއ4ު14ުުި  5ުއަހަރާއިުދ މ ދުގު 
ު
ު
ު
ު
 

ު
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 ވާހަކަުއަށިު 9.7.4
ުތާރީޚްުުހުށައަޅާދިނީުުވާހަކަު #
 22.02.2021ުއަހަރ15ުުުފާތުމަތުުނިހާލް،ުުމަސްު:ުސާމަރާުދޫންޏާއ6ިސިލްސިލ1ުުާ
:ުއުމުރުންުދުވަސްވީުމީހުންނަށ7ުްުސިލްސިލ2ުުާ

ުކަމޭހިތުންު
27.05.2021ުުއަހަރ32ުުުފާތިމަތުުމިޒްނާ،ު

03.06.2021ުުއަހަރ8ުުުމުޙައްމަދު،ުއައިމިނަތުުއަލީނާުު:ުރީތިުރީތިުމާތައ8ްސިލްސިލ3ުުާ
09.06.2021ުުއަހަރ4ުުުއަލްޔާުބިންތިުރިފްޝާންުއަބްދުލްުޣަނީ،ުު:ުއަލިފާނާުކުޅުމުނ9ްސިލްސިލ4ުުާ
09.06.2021ުުއަހަރ8ުުުޒީވާުބިންތުުޝާފިއު،ުު:ުގުޅިގ ންުކުޅ ލަނ10ުްސިލްސިލ5ުުާ
09.06.2021ުުއަހަރ05ުުުއަހުމަދު،ުމަޝްއަލްުމަހްރުސްުު:ުކާނީުމޭވ11ުާސިލްސިލ6ުުާ

ު
ު
ު
ު
 

 

ހަރަކާތް 9.7.5 ު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގު 

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

 

ު

ުބައިވ ރިންގ ުއަދަދުުުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #
127ު 2021ޖުނ30ުުްު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތްުއިފްތިތާހްުކުރުނ1ުުް
2021ު55ުޖުލައ1ު08ުުި"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ2ުުް
2021ު37ުޖުލައ2ު15ުުިކިޔުމުގ ުހަރަކާތްު"ލ ޓްސްުރީޑް"3ުު
2021ު98ުއޮގަސްޓ3ު12ުުް"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ4ުުް
2021ު32ުސ ްޕޓ މްބަރ4ު11ުު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ5ުުް
2021ު96ުއޮކްޓޯބަރ5ު02ުު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ6ުުް
2021ު100ުއޮކްޓޯބަރ6ު16ުު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ7ުުް
2021ު63ުނޮވ މްބަރ7ު06ުު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ8ުުް
2021ު32ުޑިސ މްބަރ8ު04ުު"ލ ޓްސްުރީޑް"ުކިޔުމުގ ުހަރަކާތ9ުުް
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ުޚާއްސަުޕޯސްޓަރުުނ ރ ވުނުުދުވަސްތައް 9.7.6
ުތާރީޚްުުވާހަކަު #
 2021ޖ ނުއަރ2021ު01ުުީމީލާދީުއައުުއަހަރ1ުުު
2021ުފ ބްރުވަރ21ުުީުދުނިޔޭގ ުމާދަރީުބަހުގ ުދުވަސ2ުުް
2021ުމާރިޗ21ުުުުބައިނަލްއަޤްވާމީުޑައުންސިންޑްރަމްުދުވަސ3ުުް
2021ުމާރިޗ22ުުުުދުނިޔޭގ ުފ ނުގ ުދުވަސ4ުުް
2021ުމާރިޗ23ުުުުދުނިޔޭގ ުމޫސުމާބ ހޭުދުވަސ5ުުް
2021ުއ ްޕރީލ02ުުްުބައިނަލްއަޤްވާމީުކުޑަކުދިންގ ުފޮތުގ ުދުވަސ6ުުް
2021ުމ އ09ުުިުބައިނަލްއަޤްވާމީުފ ންވަރުގައިުފާހަގަުކުރާުމަންމައިންގ ުދުވަސ7ުުް
2021ުމ އ10ުުިުކުޑަކުދިންގ ުދުވަސ8ުުް
2021ުމ އ12ުުިުނަރުހުންގ ުދުވަސ9ުުް
2021ުމ އ13ުުިުފިޠުރުުޢީދުުދުވަސ10ުުް
2021ުޖޫނ05ުުްުތިމާވ ށީގ ުދުވަސ11ުުް
2021ުޖޫނ14ުުްުހަދިޔާުކުރާުމީހުންގ ުދުވަސްުދުނިޔޭގ ުލ12ުުޭ
ދުވަސ13ުުް 2021ުޖޫނ20ުުްުބައިނަލްއަޤްވާމީުފ ންވަރުގައިުފާހަގަުކުރާުބައްޕައިންގު 
ދުވަސ14ުުް 2021ުޖުލައ08ުުިުލިޔުންތ ރިންގު 
2021ުޖުލައ12ުުިުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުލައިބްރަރީުދުވަސ15ުުް
2021ުއޮގަސްޓ1443ު09ުުްހިޖުރީުއައުުއަހަރ16ުުު
 2021ސ ްޕޓ މްބަރ01ުުުުމާމަުކާފަުދުވަސ17ުުް
ދުވަސ18ުުް 2021ުއޮކްޓޯބަރ05ުުުުމުދައްރިސުންގު 
2021ުއޮކްޓޯބަރ07ުުުުޤައުމީުދުވަސ19ުުް
2021ުނޮވ މްބަރ03ުުުނަސްރުގ ުދުވަސ20ުުް
2021ުނޮވ މްބަރ11ުުުޖުމްހޫރީުދުވަސ21ުުް
2021ުނޮވ މްބަރ19ުުުފ ންވަރުގައިުފާހަގަުކުރާުފިރިހ ނުންގ ުދުވަސްުބައިނަލްއަޤްވާމ22ުުީު
2021ުނޮވ މްބަރ26ުުުދިވ ހީންގ ުއ އްބައިވަންތަކަމުގ ުދުވަސ23ުް
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ގ ު“ކުޑަކުދިންގ ުދާލަ”ުގައިުޚަރަކާތ2021ުުްުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުއިސްލާމީުޔުނިވަރސިޓީގ ުއިޤްރައުުފޮތްުމައުރަޒުު 9.7.7
 ހިންގުނުު

ުދަރުމަވ ރިންުުމުވައްޒަފުުުތާރީޚްުުހަރަކާތްު #

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ01ުު ފޮތުުފާހަގައިގާުކުލަޖައްސާުޚަރަކާތ1ުުް
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު

ުއާމިނަތުުރިމް

-ު

"ޕ ަޕރުލަރންސްުއ ބައުޓ2ުުްު
ރިސައިކްލިން"ުވާހަކަުދިވ ހިުބަހުންު

ކަރުދާސްުހުށަހަޅާދިނުންުއަދިުނޫސުްު
ބޭނުންކޮށްގ ންުބޭނުންތ ރިުއ އްޗ އްު

ުތައްޔާރުކުރާުޚަރަކާތްު

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރުު 2021ޑިސ މްބަރ02ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު

ުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރުު
ުމަރިޔަމްުމުނާުމޫސާ

މޭކަރސްޕޭސް:ުކަރުދާސްުތަށްޓާއ3ުުިު
ފުއްފާހަންުބޭނުންކޮށްގ ންުކާރ އުްު

ުތައްޔާރުކުރާުޚަރަކާތްު

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ03ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު

ުއައިޝަތުުޖިލްވާު

ުޑރ.ުއިބްރާހިމްުލަތީފުު
ު

"އާއްކޮ"ުވާހަކަުހުށަހ ޅުމާއިުކާޑ4ުުުު
ުތައްޔާރުކުރާުޚަރަކާތްު

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ04ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު
ުއަޝްފާުމުޙައްމަދުު

ުފާތިމަތުުމިޒްނާު

"އަުމ ޖިކަލްުކޮކޮނަޓް"ުވާހަކ5ުުަު
ުހުށަހ ޅުންުއަދިުކުލަޖައްސާުޚަރަކާތްު

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ06ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު

ުމިންހާުމަހުޖޫބްުސުޖާއު

"ޗިްޕސްުހަދަމާ"ުވާހަކަުހުށަހ ޅުނ6ުުްު
ުޚަރަކާތްުއަދިުކުލަޖައްސާު

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ07ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު
ުއަޝްފާުމުޙައްމަދުު

-ު

ބޭފުޅުންގ 7ުުު ރީޑިންގްުރޫމްުގު 
ވާހަކަތައްުހުށަހ ޅުންުއަދުިު

ުކުލަޖައްސާުޚަރަކާތްު

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ08ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު

ުމުޙައްމަދުުއަޝްފާު

ުރީޑންގްުރޫމްު

ސަޤާފީުޚަރަކާތް:ު"ބަނދި،ުރައިވަރު،ު 8
ުއަދިުަޕޕ ޓްުޝުޯ"،ުޅ ންުޤައުމީުލަވަ

ުހައްވާުނަބާހާުއާމިރ2021ުުުޑިސ މްބަރ10ުު
ުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދުު
ުއަޝްފާުމުޙައްމަދުު
ުއިފާފްުޔޫސުފްު
ުއައިޝަތުުޖިލްވާު

ުފާތިމަތުުމިޒްނާު
ުއައިޝަތުުލިބާު

ުޔަޝްއަލްުފަޒީންުއަލީު
އިސްރާުއާރާުއިބްރާހިމުްު

ުޝަފީއުު
ުއައިޝަތުުކައިލީުރިޝާންު
ުމަރިޔަމްުއައުހާުއަހުމަދުު
މަރިޔަމްުއިރަމްުބިންތުިު

ުރާމިހް
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މަޝްއަލްުމަހްރޫސުްު
ުއަހުމަދު

ުފާތުމަތުުއައިރާުހަސަންު
ުސާރާުއިބްރާހިމްުވިޝާމްު
ުއައިޝަތުުއިއުފާުއަހުމަދުު
ުއައިޝަތުުއައިލީންުއާދިލްު
ުޔޫސުފްުއަދްޔަންުއާދިލްު
ުއާމިނަތުުރޫޔާުހުސ އިންު
އައިޝަތުުއިބާުއަހުމަދުުު

ުއަލީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ު

 

 ގައިުކުރ ވުނުުމުހިއްމުުކަންތައްތައ2021ުްލީގަލްުޑިޕޮސިޓްުއ ންޑްުކަލ ކްޝަންުމ ނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓުންުު 9.7.8
ުއަދަދުުުމަސައްކަތުގ ުތަފްޞީލުު #
 0ުްޕރޮސ ސްކުރ ވުނުުމަޖައްލ1ުުާ
186ުުނޫސްުްޕރޮސ ސްކުރ ވުނ2ުުު
139ުުނޫސްުސްކޭންުކުރ ވުނ3ުުު
27ުުފޮތްުމ ންޑްކުރ ވުނ4ުުު
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453ުުފޮތްުްޕރޮސ ސްކުރ ވުނ5ުުު
73ުުފޮތްުރީްޕރޮސ ސްކުރ ވުނ6ުުު
346ުުފޮތްުއ ކްސ ޝަންުކުރ ވުނ7ުުު
515ުުފޮތްުކ ޓަލޮގްުކުރ ވުނ8ުުުު
334ުުފޮތްުކްލ ސިފައިުކުރ ވުނ9ުުުު
334ުުފޮތްުވިތްޑްރޯކުރ ވުނ10ުުުު
450ުުމަޖައްލާުވިތްޑްރޯކުރ ވުނ11ުުު

 

 ޤައުމީުކުތުުބޚާނާއިންުދ ވުނުުޚިދުމަތްތައްުއަދިުޤައުމީުކުތުުބޚާނާގ ުފަރާތުންުދ ވުނުުއ ހީގ ުތަފްޞީލު 9.7.9
 ޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުކަސްޓަމަރުންގ ުއަދަދުުު •

 
 
 
 
 
 
 
 
ު
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ުގައިުފޮތްުދޫކުރިުއަދަދ2020ުުުުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާއިންު •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ގޮތުގައިުލިބުނުުތަކ ތުިު •  ޤައުމީުކުތުބުޚާނާއަށްުހަދިޔާގު 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ު
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ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުފަރާތުންުއ ކިއ ކިުފަރާތްތަކަށްުދ ވުނުުއ ހީގ ުތަފްޞީލުުު •

ު

 މުވައްޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރުީު 9.8
 

 ވަޒީފާުދ އްވިުމުވައްޒަފުންު
ވަޒީފާުދ އްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު#

ުތާރީޚްު
ުމަޤާމްު

ޒައިނަބުުއިލްފ1ުުާު
ުއަބޫބަކުރުު

ފ ބުރުވަރުީު CSC/2021/00261ު15(1)ުޔުނިޓްުފައިނޭންސްު
2021 

އ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުު
ު(2ު)އ މް.އ ސްު

ު

ލީގަލްުޑިޕޮސިޓްުއ ންޑުްުުއާމިނަތުުރިމ2ުް
ކަލ ކްޝަންުމ ނޭޖްމ ންޓުްު

ުޔުނިޓްު

(1)CSC/2021/00552ު24 ުުއ ސިސްޓ ންޓުްު 2021މާރިޗ
ލައިބްރޭރިއަނުްު

ު(4ު)ޖީ.އ ސްު
ޑިޕޮސިޓްުއ ންޑުްުލީގަލްުުޢާއިޝަތުުނަޝ3ުުާ

ކަލ ކްޝަންުމ ނޭޖްމ ންޓުްު
ުޔުނިޓްު

(1)CSC/2021/00598ު7 ުޭއ ސިސްޓ ންޓުްު 2000މ
ލައިބްރޭރިއަނުްު

ު(3ު)ޖީ.އ ސްު
މުޙައްމަދ4ުުު

ުއައިހަމްުއަޙްމަދު
އ ޑްމިންުއ ންޑްު
ުއ ޗް.އާރް.ުޔުނިޓްު

(1)CSC/2021/00809ު10 ުޭއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު 2021މ
ު(3ުއޮފިސަރު)ޖީ.އ ސްު

އ ޑްމިންުއ ންޑްުުގުލޭފާުމުޙައްމަދ5ުުު
ުއ ޗް.އާރް.ުޔުނިޓްު

(3)CSC/2021/01203 12ުުުސ ްޕޓ މްބަރ
2021 

އ ސިސްޓ ންޓުްު
ޑިރ ކްޓަރ،ުއ ޗް.އާރުްު

ު(3ު)އ މް.އ ސްު

ރީޝަމ6ުުްު
 ޢަބްދުއްރަޝީދުު

އ ޑްމިންުއ ންޑްު
ުއ ޗް.އާރް.ުޔުނިޓްު

(3)CSC/2021/00011ު6ުުީއީ.އ ކްސުްުޑިރ ކްޓަރ2021ުުޖަނަވަރ(
1)ު
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 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރ އްވިުމުވައްޒަފުންު
ސ ކްޝަންު/ުުުމަޤާމްު

ުޔުނިޓްު
ވަޒީފާުއިންވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުު

ުކުރ އްވިުތާރީޚްު
ވަކިުކުރ އްވުިުުމުވައްޒަފުު

ުސަބަބުު
އ ސިސްޓ ންޓުްު

ލައިބްރޭރިއަންު)ޖީ.އ ސްު
4)ު

ލީގަލުްު
ޑިޕޮސިޓްު
އ ންޑްު

ކަލ ކްޝަނުްު
މ ނޭޖްމ ންޓްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00133ު28ުުީުޖަނަވަރ
2021 

ުދިވަޑައިގަތުންުއ  ޚާލިދާުޢަލީު

ކޮމްޕިއުޓަރުޓ ކްނީޝަނުްު
ު(2ު)އ މް.އ ސްު

އައި.ޓީު
ުއުނިޓް

(3)CSC/2021/00271ު3ުުުުމާރިޗ
2021 

މުޙައްމަދުު
 ޢާޠިފްު

އ ހ ންުއިދާރާއ އްގ ުު
އ ހ ންުވަޒީފާއަކަށުްު

ުބަދަލުވުންު
ޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލުްު

ު(5ު)އީ.އ ކްސްު
ު(2)CSC/2021/00323ު1ުުްުއ ްޕރީލ

2021 
މަޙާސިންު
 އަޙްމަދުދީދީު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

އޮފީސްު
އ ސިސްޓ ންޓް)އ ސް.އ ސުްު

2)ު

އ ޑްމިންު
އ ންޑްު

އ ޗް.އާރް.ު
ުޔުނިޓްު

ު(2)CSC/2021/00526ު17ުުޭލޯކަލުްު ޝިފާނާުޢީސާު 2021މ
ކައުންސިލްގ ުު
އިންތިޚާބަށުްު
ކުރިމަތިލައުިު
ުހޮވިފައިވާތީު

ްޕރޮކިއުމ ންޓްުއޮފިސަރުު
ު(1ު)އ މް.އ ސްު

އ ޑްމިންު
އ ންޑްު

އ ޗް.އާރް.ު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00618ު15ުުްުޖޫނ
2021 

ޢަދުނާނުުު
 ރަޝާދުު

އަހަރުވުމުނ55ުުްު
ވަޒީފާއިނުްު

މުސްކުޅިކޮށުްު
ުވަޒީފާއިންުވަކިވުންު

މަސައްކަތުު)އ ސް.އ ސުްު
2)ު

އ ޑްމިންު
އ ންޑްު

އ ޗް.އާރް.ު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00824ު27ުުުުއޮގަސްޓ
2021 

އަހަރުވުމުނ65ުުްު ޙައްވާުއާދަމްު
ވަޒީފާއިނުްު

މުސްކުޅިކޮށުްު
ވަޒީފާއިނުްު
ުވަކިކުރުންު

އ ސިސްޓ ންޓުްު
ލައިބްރޭރިއަންު)ޖީ.އ ސްު

3)ު

ަޕބްލިކުްު
ްޕރޮގްރާމްސުްު

އ ންޑްު
އައުޓްރީޗުްު

ސަރވިސަސުްު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00900ު12ުުުސ ްޕޓ ންބަރ
2021 

އަޙްމަދުު
 ރިޔުޝާންު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

ޑިރ ކްޓަރު)އީ.އ ކްސުްު
1)ު

އ ޑްމިންު
އ ންޑްު

އ ޗް.އާރް.ު
ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00956ު26ު
ސ ްޕޓ ންބަރުުު

2021ު

ރީޝަމުްު
ުޢަބްދުއްރަޝީދުު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު
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އ ސިސްޓ ންޓުްު
ލައިބްރޭރިއަންު)ޖީ.އ ސްު

3)ު

ލީގަލުްު
ޑިޕޮސިޓްު
އ ންޑްު

ކަލ ކްޝަނުްު
މ ނޭޖްމ ންޓްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/01008ު5ުުުުއޮކްޓޫބަރ
2021ު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންުުނަޒީހާުނަޢީމްު

ު

 ބައްދަލުވުންތައްު 9.9
 ކޯޕަރޭޓްުމ ނޭޖްމަންޓްުކޮމިޓީު 9.9.1

އަކީ ސީ.އ މް.ސީު ކުތުބުޚާނާގު  ފަރާތުންނާއުިުުުު،ޤައުމީު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިުއިސްވ ރިޔާގު  ކަންތައްތައްު ހިމ ނޭު މ ންޑޭޓްގައިު އޮފީހުގ ު
ުމިޓީއ ކ ވ ު.ޔުނިޓުތަކުންުކުރ ވ މުންދާުމަސައްކަތްތައްުޙިއްޞާކުރުމަށާއިުމުހިންމުުކަންތައްތައްުނިންމުމުގައިުއ ހީތ ރިވުމަށްުއުފައްދާފައިވާުކޮ

ނިއަލަށްުޖުމްލ2021ުުުުަުުސ މްބަރޑ31ުުުިއިނ2021ުުުުްޖަނަވަރ01ުުުުީ ބައްދަލުވުންުބޭއްވިފައިވ އ ވ .ުއަދިުމިކޮމ ޓީގ ުރިއާސަތ10ުުުުުގު 
ުބަލަހައްޓަވާފައިވަނީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނަރަލްުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދީއ ވ ު.

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންު #

ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދ1ުުީ
ުޑިރ ކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު އާމިނަތުުޝިއުނ2ުުާ
ުޑިރ ކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު هللاބަދުރުއްނިސާުޢަބުދ3ުު
ުޗީފްުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޙައްވާުނާސިޙ3ުުާ
ުޑިރ ކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ރީޝާމްުޢަބްދުއްރަޝީދ4ުުު
ުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ޒުލްހާނާުއާދަމ5ުް
ުސީނިއަރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުގުލޭފާުމުޙައްމަދ6ުުު
ުކޮމްޕިއުޓަރުޓ ކްނީޝަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު މުޙައްމަދުުއާތިފ7ުުް
ުކޮމްޕިއުޓަރުޓ ކްނީޝަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމުޙައްމަދުުއައިމަނ8ުް
ުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމާޖިދާުޢަލ9ުުީ
ުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޙައްވާުނަބާޙާުުއާމިރ10ުުު
ުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްުއޮފިސަުރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުއަޙުމަދުުއަލީފ11ުުް
ުއ ކައުންޓްުއޮފިސަުރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުޒައިނަބުުއިލްފ12ުުާ

 

 

 މުވައްޒަފުންގ ުބައްދަލުވުންު 9.9.2
މީޓިންގ(ުއަކީު ބައްދަލުވުންު)ސްޓާފްު ކަންކަންުފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައުިުުުު،ޤައުމީުކުތުބުޚާނާުމުވައްޒަފުންގު  މ ންޑޭޓްގައިުހިމ ނޭު އޮފީހުގު 

ފުންނަށުްުއިސްވ ރިޔާގ ުފަރާތުންނާއިުހުރިހާުމުވައްޒަފުންުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތައްުޙިއްޞާކުރުމަށާއިުމުހިންމުުކަންތައްތައްުހުރިހާުމުވައްޒަ
މަޤްސަދުގައިުބާއްވާުބައްދަލުވުމ ކ ވ .ުުއަންގައިދިނުމުގ ުއިތުރުންުހުރިހާުމުވައްޒަފުންނާުބައްދަލުވ ުު ުގުޅުންބަދަލުކުރުމުގު 

ރިއާސަތ04ުުުުުގ ުނިއަލަށްުޖުމްލ2021ުުުައޮކްޓޫބަރ31ުުުުުއިނ2021ުުުުްޖަނަވަރ01ުުުީ ބައްދަލުވުންުބޭއްވިފައިވ އ ވ .ުއަދިުބައްދަލުވުމުގު 
މަދުުދީދީއ ވ .ުމިބައްދަލުވުންތަކުގައިުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުހުރިހުާުބަލަހައްޓަވާފައިވަނީުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނަރަލްުމަޙާސިންުއަޙު

ގައިުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމުގައިުރިއާސަތުުބަލަހައްޓަވާފައިވަނީުވަގުތީުޒިންމާދާރުުވ ރިޔ2021ުާުޑިސ ންބަރ23ުުުުު މުވައްޒަފުންުބައިވ ރިވިއ ވ ު.
ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުޑިރ ކްޓަރުއާމިނަތުުޝިއުނާުއ ވ ު.
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 މީުކުތުބުޚާނާުއަދިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގ ުއިސްވ ރިންގ ުބައްދަލުވުންުޤައުުުު 9.9.3
މަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްދާުގޮތާއިުމަސައްކަތްތައ19ުުުްުމިބައްދަލުވުމަކީުކޯވިޑްުު އާުގުޅިގ ންުކުރިމަތިވ ފައިވާުޙާލަތުގައިުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގު 

ދަތިތަކާ ދިމާވާު އިސްވ ރިނުްުުުކުރުމުގައިު ހ ރިޓޭޖްގ ު އ ންޑްު ކަލްޗރު އާޓްސް،ު އޮފްު މިނިސްޓްރީު އަދިު ކުތުބުޚާނާު ޤައުމީު ގުޅޭގޮތުންު
އާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑް ުުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމ ކ ވ .ުމިބައްދަލުވުމުގ ުރިޔާސަތުުބ ލ ހ އްޓ ވީުމިނިސްޓަރުއޮފްު

 އ ވ ު.ހ ރިޓޭޖްުއަލްފާޟިލާުޔުމްނާުމައުމޫނު
 ބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިނުްު

ުމަޤާމުުުއޮފީސްުުނަންު #

ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޔުމްނާުމައުމޫނ1ުް ުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗރ

ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުް ުސްޓޭޓްުމިނިސްޓުަރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗރ

ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުޝަޒްލީންުއަޙުމަދ3ުުު ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗރ

ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްުުއަޙުމަދުުމުޙުސިނ4ުް ުޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަުރުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗރ

ުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުމަޙާސިންުއަޙުމަދުުދީދ5ުުީ

ުޑިރ ކްޓުަރުކުތުބުޚާނާުޤައުމީު އާމިނަތުުޝިއުނ6ުުާ

ުޑިރ ކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ރީޝާމްުޢަބްދުއްރަޝީދ7ުުު

ުޑިރ ކްޓުަރުޤައުމީުކުތުބުޚާނާުުهللاބަދުރުއްނިސާުޢަބްދ8ުު

 

 މޯލްޑވްސްުކަރ ކްޝަނަލްުސަރވިސަސްގ ުލައިބްރަރީުތަރައްޤީކުރުމާބ ހޭުގޮާޮތުންުބޭއްވުނުުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންު 9.9.4
ުު ލައިބްރަރީސްތައްުތަރައްޤީކުރުމާއިުބ ހޭުގޮތުން 2021ުުުުމިބައްދަލުވުމަކީުމޯލްޑިވްސްުކަރ ކްޝަނަލްުސަރވިސަސްގު  ވަނ26ުުުަުއޮގަސްޓް

ރިޔާސަތުުބ ލ  ހ އްޓ ވުީުދުވަހުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުުމުވައްޒަފުންނާއިުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުމ ކ ވ .ުމިބައްދަލުވުމުގު 
 އުމީުކުތުބުޚާނާގ ުޑިޖިޓައިޒޭޝަންުއ ންޑްުޓްރޭނިންގުސ ކްޝަންު.ޤަ

ުބައްދަލުވުމުގ ުބައިވ ރިނުްު

 މަޤާމުު އޮފީސްު ނަންު #

 ޑިރ ކްޓުަރ ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު އާމިނަތުުޝިއުނާު 1
 ލައިބްރޭރިއަންު ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު ޒުލްހާނާުއާދަމް 2
 ޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަންު ޤައުމީުކުތުބުޚާނާު މާޖިދާުޢަލީު 3
4 

 އާމިނަތުުޔުސްރީންު
ކަރ ކްޝަނަލުްު މޯލްޑިވްސްު

 ސަރވިސަސްު
ސިވިލްުއ ސިސްޓަންޓްުއ ކްޒ ކިއުޓިވް/މީޑިއާު

 އޮފިސަރ
5 

 މައުވާުމުޙައްމަދުުޝާފިއު
ކަރ ކްޝަނަލުްު މޯލްޑިވްސްު

 ސަރވިސަސްު
 ސިވިލްުއޮފިސުަރ

ޝައްފަތުުު 6 މަރިޔަމްު
 ރަޝީދުު

ު ކަރ ކްޝަނަލުްުމޯލްޑިވްސްު
 ސަރވިސަސްު

 ޗީފްުސިވިލްުއޮފިސަުރ
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 .ުފަހުމުނާމާު 9.10
ގައިުބ ންކްުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއާއިުއ ކ2021ުުުޑިސ މްބަރ9ުުޤައުމީުކުތުބުޚާނާގ ުސަރވިސްުއ ރިއާުތަރައްޤީކުރުމުގ ގޮތުންު

ުފަހުމުނާމާގަުސޮއިކުރ ވުނ ވ .ުު

ުސޮއިކުރިުފަރާތްތައްު
ުއިދާރާުުމަގާމުްުުނަންުު#

ުބީއ މްއ ލްުސީއީއޯުުތިމޮތީުސޯޔަުރ1ު

މިނިސްޓްރީުއޮފްުއާރޓްސް،ުކަލްޗަރުުުމިނިސްޓަރުއޮފްުސްޓޭޓުްުުމުޙައްމަދުުޠާރިޤ2ުުުު
ުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްު/ުޤައުމީުކުތުބުޚާނާު

 

 ސްކޯލަރޝިޕް،ުފ ލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަކުގައިުބައިވ ރިވިުފަރާތްތައްު 9.11
ސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަންއިންުހިންގާފައިވާުއ ކިއ ކިުތަމްރީންުްޕރޮގްރާމްތަކުގައުިު ގޫގުލްމީޓްުމ ދުވ ރިކޮށްުުގައ2021ުުިތިރީގައިުއ ވަނުީު

ުބައިވ ރިވިުފަރާތްތަކުގ ުތަފްޞީލް.ުުު
ުު(02.03.2021-04.03.2021ުުުޤަވާއިދުުއ ވ އާރނަސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)3ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުއާމިރުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)3ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ2ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)3ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުއައިހަމްުއަޙްމަދ3ުު

ު

ުު(07.03.2021-11.03.2021ުުުއުމަންުރިސޯސްުމ ނޭޖްމ ންޓްުފޯރުސްޕަވައިޒަރސްުު)ހި

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުއާމިރ2ުުު

ު

ުު(14.03.2021ު-18.03.2021ބިޑްުއިވ ލުއޭޝަންުޕްރޮކިއުމ ންޓްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑިރ ކްޓަރުުުރީޝަމްުއަބްދުއްރަޝީދުުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރ،އ ޗް.އާރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ2ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރ3ުުު
 

ުު(14.03.2021ު-18.03.2021ު)ގްރ ފިކްުޑިޒައިނިނގުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޙްމަދުުރިޔުޝާންު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ2ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުޝަހީބާުމުޙައްމަދ3ުުު
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ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ4ުުް
ު

ުު(28.03.2021ު-01.04.2021ކޮމްޕިއުޓަރުޕްރޮފ ސަންޝީުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުރަޝީދ1ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ2ުުް
ު

ުު(07.03.2021ު-11.03.2021އ ސ ންޝިއަލްުފޯރުސަރވިސްުއ ކްސަލ ންސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުގުލޭފާުމުޙައްމަދުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިބްރާހީމްއަޒްމ2ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޢަލ3ުުީ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިފާފްުޔޫސުފ4ުުްު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުއާރިފުްުهللاުޢަބްދ5ުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުހަލީމަތުުނާދިރ6ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުޖިލްވ7ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުވިލްމާުރަޝީދ8ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުސިއުނާުއިބްރާހީމ9ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމަރްޔަމްުޞަބީހ10ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ11ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމުޙައްމަދުުއަޝްފ12ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ13ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ޗް.އާރުއޮފިސުަރުސީމާުއަޙްމަދ14ުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުއަޙްމަދުުއަލީފ15ުުްު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުރަޝީދ16ުުާ
ު

ުު(07.04.2021ޝޭޕިންގްުއ ންުއ ތިކަލްުވޯރކްުޕްލޭސްުކަލްޗަރުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޒްމާުއިބްރާހީމ2ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޢަލ3ުުީ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިފާފްުޔޫސުފ4ުުްު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާރިފުްުهللاުޢަބްދ5ުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުހަލީމަތުުނާދިރ6ުުާު
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ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުޖިލްވ7ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުވިލްމާުރަޝީދ8ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުސިއުނާުއިބްރާހީމ9ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމަރްޔަމްުޞަބީހ10ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުނަޒީހާުނަޢީމ11ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ12ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ13ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޑިއުޓީުއޮފިސަުރުهللاުސަނިއްޔާުޢަބްދ14ުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުލައިބްރޭރިއަނުްުުޒުލްހާނާުއާދަމ15ުުްު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޙްމަދުުރިޔުޝާނ16ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދ17ުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަބޫބަކުރުުއަންސޫދ18ުުާ
ު

ުު(04.08.2021ު-08.04.2021ސްޓްރ ސްުމ ނޭޖްމ ންޓްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދ2ުު

ު

ުު(23.05.2021ު-27.05.2021އ ޑްވާންސްުކޮމިޔުނިކޭޝަންުސްކިލްސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދ2ުު

ު

ުު(23.05.2021ު-03.06.2021ޕްރޮބްލަމްުސޯލްވިންގުއ ންޑްުޑިޒިޝަންުމޭކިންގްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދު 1

ު

ުު(23.05.2021ު-03.06.2021އ ކްސ ލްުު)މައިކްރޯސޮފްޓްުއޮފީސުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރުު 1

 

ުު(23.05.2021ު-03.06.2021އ ޗް.އާރްުއ ސ ންޝިއަލްުސްކިލްސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)12ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުއާމިނަތުުރިމް 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)12ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ2ުުާ
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ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)12ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމުޙައްމަދުުއައިހަމްުއަޙްމަދ3ުު
ު

ުު(06.06.2021ު-10.06.2021)1ުުުއޮފީސްުދިވ ހުިު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރ2ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ3ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުއައިހަމްުއަޙްމަދ4ުު
ު

ުު(13.06.2021ު-17.06.2021)2ުުުއޮފީސްުދިވ ހުިު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑިއުޓީުއޮފިސަުރުهللاސަނިއްޔާުޢަބްދު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުރަޝީދ2ުުާު

ު

ު

ުު(24.06.2021ު-20.06.2021މައިކްރޯުސޮފްޓްުއޮފީސްުޕ ކޭޖްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދ2ުު

ު

ުު(24.06.2021ު-20.06.2021ފައިނޭންސްުމ ނޭޖްމ ންޓްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރ1ުުު

ު

ުު(11.07.2021ު-15.07.2021ު)އިފ ކްޓިވްުކޮމިޔުނިކޭޝަންުސްކިލްސުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިފާފްުޔޫސުފުްު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ2ުުް

ުު(05.08.2021ު-01.08.2021ު)ސްޓްކްުރިކޯޑްުއ ންޑްުޑޭޓާުމ ނޭޖްމ ންޓުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑިއުޓީުއޮފިސަުރުهللاުސަނިއްޔާުޢަބްދު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމުޙައްމަދުުއައިހަމްުއަޙްމަދ2ުު
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ3ުުު
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ4ުުު
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ުު(21.03.2021ު-25.03.2021ޑިވ ލޮޕިންގުއަުގްރޯތްުމައިންޑްސ ޓްުފޯރުސަކްސަސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޒްމާުއިބްރާހީމ2ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޢަލ3ުުީ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިފާފްުޔޫސުފ4ުުްު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާރިފުްުهللاުޢަބްދ5ުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުހަލީމަތުުނާދިރ6ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުޖިލްވ7ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުވިލްމާުރަޝީދ8ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުސިއުނާުއިބްރާހީމ9ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމަރްޔަމްުޞަބީހ10ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުނަޒީހާުނަޢީމ11ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ12ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދުުވަޙީދ13ުުު
ު

ުު(05.08.2021-01.08.2021ުުުއިންޓަރވިއުުޕ ނަލިސްޓްުޓްރ އިނިންގުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑ ޕިއުޓީުލައިބްރޭރިއަނުްުުމާޖިދާުޢަލުީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޒުލްހާނާުއާދަމ2ުުްު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޑިރ ކްޓުަރުއާމިނަތުުޝިއުނ3ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަނުްުުޙައްވާުނާސިޙ4ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުއާމިރ5ުުު
ު

ުު(12.08.2021-08.08.2021ުުުޕްރ ޒ ންޓޭޝަންުސްކިލްސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމަރްޔަމްުޞަބީހާު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރ2ުުު

ު

ުުު(12.08.2021-08.08.2021ުުުއ ޑްވާންސްޑްުކޮމްޕިއުޓަރުސްކިލްސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުޖިލްވ2ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ3ުުު
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ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދ4ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުރަޝީދ5ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުއަޙްމަދުުއަލީފ6ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރ7ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުއާމިނަތުުރިމ8ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ9ުުާ
ު

ުު(15.08.2021-19.08.2021ުުުއިންޓަރޕަރސަނަލްުސްކިލްސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަންސޫދާުއަބޫބަކުރުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޙްމަދުުރިޔުޝާނ2ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ3ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ4ުުާ
ު

ުު(05.09.2021ު-09.09.2021ލީޑަރޝިޕްުފޯރުސްޕަވައިޒަރސްުު)އިފ ކްޓިވުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުހަލީމަތުުނަދީރުާު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމަރްޔަމްުޞަބީހ2ުުާ

ު

ުު(05.09.2021ު-09.09.2021ު)އިންޓަރނަލްުއޯޑިޓުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުއަޙްމަދުުއަލީފްު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރ2ުުު

ު

ުު(19.09.2021ު-23.09.2021ު)ބިޑްުއިވ ލުއޭޝަންުޕްރޮކިއުމ ންޓުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަނުްުުޙައްވާުނާސިޙުާު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުއާމިރ2ުުު

ު

ުު(19.09.2021ު-23.09.2021އިމޯޝަނަލްުއިންޓ ލިޖ ންސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޒްމާުއިބްރާހީމް 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ2ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުއައިހަމްުއަޙްމަދ3ުު
ު
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ުު(17.10.2021ު-21.10.2021އ ސ ންޝިއަލްުސްކިލްސްުފޯރުފައިނޭންޝިއަލްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރުއަޙްމަދުުއަލީފްު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރ2ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަޝްފާުމުޙައްމަދ3ުުު
ު

ުު(21.10.2021-17.10.2021ުުުު)2ުުުއޮފީސްުދިވ ހުިު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުރަޝީދ1ުުާ

ު

ުު(21.10.2021-17.10.2021ުުުކްރިއޭޓިވިޓީުުު)މޯޓިވޭޝަންުއ ންޑުްު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުޢަލީު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނަބާހާުއާމިރ2ުުު

ު

ުު(14.10.2021-10.10.2021ުުުމާލިއްޔަތުުޤަވާއިދުުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުރިމ2ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ3ުުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއައިހަމްުއަޙްމަދުމުޙައްމަދ4ުުު

ުު(20.10.2021ު-21.10.2021ޤަވާއިދުުއ ވ އާރނަސްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)2ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބްުއިލްފާުއަބޫބަކުރުު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)2ުުުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމުޙައްމަދުުއައިހަމްުއަޙްމަދ2ުު

ު

ުު(24.10.2021ު-28.10.2021ގްރ ފިކްުޑިޒައިނިނގްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަނުްުުޙައްވާުނާސިޙ2ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުވިލްމާުރަޝީދ3ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ4ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދ5ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުރިމ6ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ7ުުާ
ު
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ުު(24.10.2021ު-28.10.2021ގްރ ފިކްުޑިޒައިނިނގްުު)

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاމުޙައްމަދުުބިލާލްުސައުދު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަނުްުުޙައްވާުނާސިޙ2ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުވިލްމާުރަޝީދ3ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޒީހާުނަޢީމ4ުުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޝަހީބާުމުޙައްމަދ5ުުު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއާމިނަތުުރިމ6ުް

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)5ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާއިޝަތުުނަޝ7ުުާ

 
ު

ުު6ު (ު ޕްރޮގްރާމްު ތަމްރީންު ގްރޫޕްތަކަށ20.12.2021ުްުު-23.12.2021ގަޑިއިރުގ ު އ ކިު ބައިވ ރިވ ފައިވަނީު ތަމްރީންގައިު މިު ު)
 ބަހަލައިގ ންނ ވ ު.

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޑިރ ކްޓުަރުޝިއުނާުުއާމިނަތު 1
ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޑިރ ކްޓުަރުهللاޢަބްދުުބަދުރުއްނިސ2ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނާސިޙ3ުުާު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރ،އ ޗް.އާރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ4ުުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުޒައިނަބުުއިލްފާުއަބޫބަކުރ5ުުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ.އ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުއަލީފްުުއަޙުމަދ6ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއޮފިސަރުއ.އ ޗް.އާރުސީމާުއަޙުމަދ7ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުލައިބްރޭރިއަންުުއާދަމްުޒުލްހާނ8ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއޮފިސަުރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުރަޝީދާުުޢައިޝަތ9ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއޮފިސަުރުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއައިހަމްުއަޙްމަދުުމުޙައްމަދ10ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޓ ކްނީޝަންުުކޮމްޕިއުޓަރުއައިމަންުމުޙައްމަދުުުޢަޙްމަދ11ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުލައިބްރޭރިއަންުުޑ ޕިއުޓީުުޢަލީުުމާޖިދ12ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުލައިބްރޭރިއަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުމުޙައްމަދުުުޝަހީބ13ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއޮފިސަުރުޑިއުޓީުهللاޢަބްދުުސަނިއްޔ14ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުލައިބްރޭރިއަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުޢަލީުުއާމިނަތ15ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިބްރާހިމްުުޝިއުނ16ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުރަޝީދުުުވިލްމ17ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއިބްރާހިމްުއަޒްމ18ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު ލައިބްރޭރިއަންުއ ސިސްޓ ންޓްުުޔޫސުފްުުޢިފާފ19ުް
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ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަބާޙާުޢާމިރުުުޙައްވ20ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމުޙައްމަދުުުއަޝްފ21ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޞަބީޙާުުމަރްޔަމ22ުް

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނާދިރާުުޙަލީމަތ23ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޖިލްވާުުއާޢީޝަތ24ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުއަބޫބަކުރުުުއަންސޫދ25ުާ

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޢާރިފުުުهللاޢަބްދ26ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުهللاބިލާލުުސަޢުދުުމުޙައްމަދ27ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުޖޫދުުޢަލީުުމުޙައްމަދ28ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުރިމްުއާމިނަތ29ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުނަޝާުުޢާއިޝަތ30ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުމާއިޝާުއާމިނަތ31ުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުު އ ސިސްޓ ންޓްުލައިބްރޭރިއަންުުުއަފްޝާުޢަލީުުމަރްޔަމ32ުް

 ޝިހާމްުޒަކީުުމުޙައްމަދ33ުު
ު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުވޮޗަރުު

ުު(16:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުފޯމަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުޝިހާމްުޒަކީުުމުޙައްމަދ34ުު

 
 ސިވިލްުސަރވިސްުއިންސްޓިތިއުޓްގ ުފަރާތުންުހިންގިު"ހުށަހ ޅޭުމައްސަލަުތަކާއިުޝަކުވާތައްުބަލާނ ގޮތުގ ުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމުްުުުުު

ުމުއްދަތުުުމަޤާމްުުނަންުު#

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޑިރ ކްޓުަރުޝިއުނާުުއާމިނަތު 1
ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޑިރ ކްޓުަރުهللاޢަބްދުުބަދުރުއްނިސ2ުާ

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުޗީފްުލައިބްރޭރިއަންުުޙައްވާުނާސިޙ3ުުާު

ުު(12:00-09:00ުުދުވަސްު)1ުުުއ ސިސޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރ،އ ޗް.އާރުގުލޭފާުމުޙައްމަދ4ުުު

 
 ހިނގިުޚަރަދުުުުއިުއާު ލިބުނުުއާމްދަނީު 9.13

 ވަނަުއަހަރުުއ ކިއ ކިުކަންކަމަށްުޚަރަދުވިުފައިސާގ ުޖުމްލަުއަދަދ2021ުުުު 9.13.1
ުމްލަުޖުުތަފްސީލްު

ުހިނގިުޚަރަދުުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
4,204,540ު3,661,999ުުޚަރަދުުުހިނގާުުމުވައްޒަފުންނަށް

177,920ު157,091ު ުންުޕ ންޝަ

ު-ު-ުޚަރަދުުުކުރުމުގ ުދަތުރުފަތުރުު
19,945ު48,492ުުއަގުުުތަކ ތީގ ުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގ ުއޮފީސް
1,371,836ު1,282,422ުުޚަރަދުުުޚިދުމަތުގ ުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް
ު-ު-ުޚަރަދުުުކުރ ވޭުުކުރުމަށްުތަމްރީން
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165,450ު318,292ުުޚަރަދުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުކުރުމާއިުމަރާމާތު
296,397ުު-ުސަބްސިޑީޒްުއަދިުުއިޝްތިރާކާއިުު،އ ހީުސަރުކާރުންދޭ

287,800ު76,857ުުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް
 - -ުީޕ.އ ސް.އައި.ޕީު

5,841,550ު 6,227,491ުޖުމްލަު
 

އ ކަންތައްތަކަށްުލިބުނުުޖުމްލުަުވަނަުއަހަރުުއާމްދަނީގ ުގޮތުގައިުފައިސާުލިބުނުުމައިގަނޑުުކައްތައްތަކާއި،2021ުު 9.13.2
 އަދަދުު

 ޖުމްލަ ތަފްޞީލްު ޚަރަދުކޯޑުު
 678.00 ފޮޓޯކޮީޕުހައްދައިދީގ ންުލިބޭުފައިސާ 121041
 3399.00 ލިބޭުމ މްބަރޝިްޕުފީުއާއިުޗަންދާުފަދަުފައިސާ 129003
 4103.00 އ ހ ނިހ ންުޖޫރިމަނާު 126999
 450 ޑިޕޮސިޓް 513012

 8630.00 ޖުމްލަ 
 

 އިދާރާގ ުބަޖަޓުންުޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށްުދޫކުރިުފައިސާގ ުޚުލާސާު 9.13.3
 

 ޖުމްލަ ތަފްޞީލްު ޚަރަދުކޯޑުު
މުސާރަު 211001  125,000.00 މުވައްޒަފުންގު 

 125,000.00 ޖުމްލަ 

 

ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންު 10
ުފ ށުމަށްފަހ2018ުުުުު ުދައުރު ުއައު ރިޔާސީ ުއަހަރުގު  ުބަދަލުގ ންނ ވުމާއިުގުޅިގ ނުްުވަނަ ުއޮނިގަނޑަށް ުއޮފީސްތަކުގ  ނޮވ ންބަރ17ުުުުުސަރުކާރުގ 
އިންުފ ށިގ ންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުހިންގުންުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް،ުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގ ުދަށަށ2018ުުުްު

ކޮމިއުނިޓުީު،ުއިުޙަވާލުވ ުހުންނ ވިުޑިރ ކްޓަރުޖ ނ ރަލްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުބަދަލުކުރ އްވުމަށްފަހު،ުމިބިޔުރޯުވަގުތީުގޮތުންުހިންގ ވުމާ
ގ ުނިޔަލަށްުވަގުތީުގޮތުންުނޭޝަނަލ2020ުުުްުޖޫނ30ުުުުްއިނ2020ުުުުްޖަނަވަރ27ުުުުީއ ންޑްުއ މްަޕވަރމަންޓަށްުބަދަލުކުރ ވުނ ވ .ުއަދިުު

ދާކުރ އްވީުދިވ ހިރާއްޖޭގ ުޤައުމީުއަރުޝީފުގ ުޑިރ ކްޓަރ ވ .ުއަދުިުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުޒިންމާދާރުުވ ރިޔާގ ުމަސްޢޫލިއްޔަތުުއަ
ޒިންމާދާރ2020ުުުުުސ ޕްޓ ންބަރ30ުުުުުއިނ2020ުުުުްޖުލައ01ުުުުި ނިޔަލަށްުވަގުތީުގޮތުންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގު  ގު 

01ުުުުސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރ ވ .ުުވ ރިޔާގ ުމަސްޢޫލިއްޔަތުުއަދާކުރ އްވީުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުއ  2020ުުއޮކްޓޫބަރު
އުްުއިންުފ ށިގ ންުމިބިޔުރޯއަށްުޒިންމާދާރުވ ރިއ އްުއައްޔަންކުރ ވ ންދ ންުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުއ ންމ ހައިުކަންތައްތަ

ާޕރމަނަންޓްުސ ،ުކުރިއަށްުގ ންދ ވީުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސް ކްރ ޓަރީުއަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންުޙަމީދުުއަދުިުކަލްޗަރުއ ންޑްުހ ރިޓޭޖްގު 
ދަށުންނ ވ .ުު  ޑ ޕިއުޓީުމިނިސްޓަރުއަލްފާޟިލާުވަލީދާުވަލީދުގ ުބ އްލ ވުމުގު 

 

 ވިޝަންު 10.1
ުު ނުދިނުމަށްޓަކައުިުފަންނީުއުފ އްދުމަކުންުމީހަކަށްުނުވަތަުބަޔަކަށްުސީދާުނުވަތަުނުސީދާކޮށްުގ އްލުމ އްުލިބިދާފަދަުގޮތ އްުމ ދުވ ރިވިޔަ

ުދުރާލާުއ ންގޭނ ުނިޒާމ އްުގާއިމްކުރުން.
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 މިޝަންު 10.2
މާއި،ުހަރުދަނާުއަދިުޒިންމާދާރުގޮތަކަށްުރާއްޖޭގައިުއުފައްދާުއަދިުރާއްޖޭންުބޭރުންުއ ތ ރ ކުރާުފަންނީުއުފ އްދުންތަކަށްުދަރަޖަުކަނޑައ ޅު

ުުދިނުމަށްުއ ހީތ ރިވުންު.ރައްޔިތުންނަށްުހަރުދަނާުއަދިުބިނާކުރުވަނިވިުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށް
 

 މ ންޑޭޓްު 10.3
ކްލ ސިފައިކޮށް،ުު • ކުރިންު އާންމުކުރުމުގ ު އުފ އްދުންތައްު ފަންނީު އ ތ ރ ކުރާު ރާއްޖ އަށްު ނުވަތަު އުފައްދާު ދިވ ހިރާއްޖޭގައިު

ު.ފާސްކުރުމާއި،ުއާންމުކުރުމުގ ުހުއްދަުދިނުން
• ުު އަދަބީ އ ތ ރ ކުރާު ރާއްޖ އަށްު ނުވަތަު އުފައްދާު ކުރިނުްުދިވ ހިރާއްޖޭގައިު އާންމުކުރުމުގ ު ފާސްކުރުމާއި،ު އުފ އްދުންތައްު

 .ކްލ ސިފައިކޮށް،ުއާންމުކުރުމުގ ުހުއްދަުދިނުމާގުޅޭުކަންކަންުކުރުން
ރާއްޖ އަށްުއ ތ ރ ކުރ ވޭުފަންނީުއުފ އްދުންތަކުގ ުތ ރ އިން،ުރާއްޖޭއަށްުއ ތ ރ ކުރުންުމަނާުފަންނީުއުފ އްދުންތައްުކަނޑައ ޅުމާއިު •

ު.ހިފ ހ އްޓުންު
އ ކަށައަޅައިުދި • އުސޫލުތައްު ކްލ ސިފިކޭޝަނާބ ހޭު ކަނޑައ ޅުމާއި،ު މިންގަނޑުު ކްލ ސިފިކޭޝަންު ޢަމަލުކުރާު ވ ހިރާއްޖޭގައިު

 އާންމުކުރުންު.
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗ ނަލްތައްުކްލ ސިފައިކުރުންު.-ރާއްޖޭގައިުރީ •
 ކަންތައްތައްުކުރުން.ުުރާއްޖޭގ ުނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުއ ޖ ންސީގ ުހައިސިއްޔަތުންުކުރަންޖ ހޭު •
 .ފާސްކުރ ވޭުފަންނީުއުފ އްދުންތަކުގ ުދަފްތަރުުގަވާއިދުންުބ ލ ހ އްޓުންުު،ކްލ ސިފައިކުރ ވޭުފަންނީުއުފ އްދުންތަކުގ ުދަފްތަރާއި •
 އަދަބީުއުފ އްދުންުފާސްކުރާުފަރާތްތަކުގ ުދަފްތަރުުގަވާއިދުންުބ ލ ހ އްޓުން. •
 އާންމުކުރުމުގ ުހުއްދަދ ވޭ،ުދިވ ހިުއުފ އްދުންތަކުގ ުއ އްުއަސްލުުރައްކާކޮށްުބ ލ ހ އްޓުން.ކްލ ސިފައިކޮށްުރާއްޖޭގައިު •
 ފާސްކުރުމާއި،ުކްލ ސިފައިކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުހަދާފައިވާުގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކަށްުޢަމަލުކުރަމުންދާުމިންވަރުުބ ލުންު. •
ު.ރައްޤީކޮށްުހަރުދަނާކުރުންފަންނީުއުފ އްދުންތައްުކްލ ސިފައިކުރުމުގ ުމަސައްކަތްުތަު •
ކްލ ސިފިކޭޝަންުއުޞޫލުތައްުކަނޑައ ޅުމުގައިުފަންނީުލަފާުދިނުންު. •  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ުދާއިރާގު 
ބިއުރޯގ ުު • ފަރާތްތައްު އާންމުކުރާު އުފ އްދުންތައްު އ ު ފަރާތްތަކާއި،ު އުފައްދާު އުފ އްދުންތައްު އަދަބީު އުފ އްދުންތަކާއިު ފަންނީު

 މަސައްކަތްތަކާުބ ހޭުގޮތުންުހޭލުންތ ރިުކުރުމާއި،ުބިއުރޯގ ުމަސައްކަތްތަކާުބ ހޭުގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުންު.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ު
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 އިދާރީުއޮނިގަނޑުު 10.4
 

 

 ސ ކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުގ ުމަސައްކަތްު 10.5
 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއ ންޑްުފައިނޭންސްުސ ކްޝަންު 10.5.1

ުބަޖ ޓާއިމިސ ކްޝަންގ ުު ުމަސައްކަތާއި، ުއިދާރީ ުބިޔުރޯގ  ުބ ލ ހ އްޓުމ ވ .ުުު،މަސައްކަތަކީ ުކަންތައްތައް ުމުވައްޒަފުންގ  ުތަކާއި ުމަސައްކަތް އައިޓީ
ުޔުނިޓަށ ވ 4ުުުމިސ ކްޝަންުބ ހިފައިވަނީު

 އޮފީސްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޔުނިޓްު 10.5.2
އިދާރީުގޮތުންުކުރަންޖ ހޭުހުރިހާ މަސައްކަތަކީުބިޔުރޯގު  އިތުރުންުުމިޔުނިޓްގު  އިމާރާތާއިުބިޔުރޯގ ުމުދަލާއިުތަކ ތުިުުުު،މަސައްކަތްުކުރުމުގު 

ނާކޮށުްުމަރާމާތުކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުއަދިުބިޔުރޯގ ުތަރައްޤީއަށްުބޭނުންވާުކަންކަންުކުރުމާއި،ުބިޔުރޯގ ުއައިޓީުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުހަރުދަ
ުބ ލ ހ އްޓުމ ވ ު.

 ހިއުމަންުރިސޯސަސްުޔުނިޓްު 10.5.3
.ުމީގ ުތ ރޭގައިުމުވައްޒަފުންގ ުުމ ވ ުއްކަތަކީުބިޔުރޯގ ުހިއުމަންުރިސޯސަސްގ ުދަށުންުކުރަންޖ ހޭުއ ންމ ހާުމަސައްކަތްުކުރުމިޔުނިޓުގ ުމަސަ

ުމުސާރަުހ ދުމާއި،ުމުވައްޒަފުންގ ުރިކޯޑްސްުބ ލ ހ އްޓުމާއިުއަދިުމުވައްޒަފުންުތަރައްގީކުރުންުހިމ ނ އ ވ ު.
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 ޔުނިޓްުއ ކައުންޓްސްުއ ންޑްުފިނޭންސުްު 10.5.4
ބަޖ ޓްުލަފާކުރުމާއިުބިޔުރޯގ ުޚަރަދުތައްުބ ލ ހ އްޓުމާއި،ުބިލްތަކަށްުފައިސާުދ އްކުމާއި،ުބަޖ ޓާ މަސައްކަތަކީުބިޔުރޯގު  އިބ ހުޭުމިޔުނިޓްގު 

ުލިޔ ކިޔުމުގ ުމަސައްކަތްތައްުކުރުމ ވ ު.
ު

 ޕްރޮކިއުމަންޓްުޔުނިޓްު 10.5.5
ތަ މަސައްކަތަކީުބިޔުރޯއަށްުހޯދަންޖ ހޭުއ ންމ ހާު ކ ތިުހޯދުމުގ ުމަސައްކަތްކުރުމ ވ .ުއަދިުބިޔުރޯގ ުއިދާރީުއިންވ ންޓްރީުއާއުިުމިޔުނިޓްގު 

ުސްޓޮކްުބ ލ ހ އްޓުމ ވ ު.

 ކްލ ސިފިކޭޝަންުއ ންޑްުޑިވ ލޮޕްމަންޓްުސ ކްޝަންު 10.5.6
ޅ ންުއަދުިުުު،ފޮތްުު،މިސ ކްޝަންގ ުމަސައްކަތަކީުބިޔުރޯއަށްުހުށަހަޅާުފަންނީުއަދިުފިކުރީުއުފ އްދުންތައްުބަލައިގަތުމާއިުކްލ ސިފައިކުރުމާއި

މަސައްކަތާއިުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުްޕރޮގްރާމްތައްުރާވާުހިންގުމާއި ފާސްކުރުމާއި،ުުއަދިު މައުލޫމާތުުފ ތުރުމ ވ ު.،ުލަވަުފާސްކުރުމުގު 
ުުކްލ ސިފައިކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުހަދާފައިވާުގަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކަށްުޢަމަލުކުރަމުންދާުމިންވަރުުބ ލުމ ވ .ުމިު 2ުުސ ކްޝަންުބ ހިފައިވަނީ

ުޔުނިޓަށ ވ ު.

 ކްލ ސިފިކޭޝަންުޔުނިޓްު 10.5.7
ުކްލ  ުތަކ ތި ުއ ންމ ހައި ުކްލ ސިފައިކުރަންޖ ހޭ ުގ ުދަށުން ުކަނޑައ ޅުމާއި،ުދަރަޖަކުރުމުގ ުޤަވާޢިދު' ު'ގިންތި ުމަސައްކަތަކީ ސިފައިކޮށުްުމިޔުނިޓްގ 

އާ ބ ހޭގޮތުންު ކްލ ސިފައިކުރުމާއިު އަދިު ކަނޑައ ޅުމ ވ .ު ހިންގައުމުރުފުރާު ްޕރޮގްރާމްތައްު ތަފާތުު ހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ު އ ކަމާުއިންމުންު ު،
ުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރުމ ވ ު.

 ފިލްމް،ުލިޓްރ ޗަރުއ ންޑްުޑިވ ލޮޕްމ ންޓްުޔުނިޓްު 10.5.8
ބަލައިގަތުމާއި އުފ އްދުންތައްު ފިކުރީު އަދިު ފަންނީު ހުށަހަޅާު ބިޔުރޯއަށްު މަސައްކަތަކީު އުފ އްދުނުްުމިޔުނިޓްގ ު ފިކުރީު އަދިު ފަންނީު ު،

ކުރަ ރީއ ކްސްޯޕޓްު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުކްލ ސިފައިކުރުވުމާއި،ު
ކަސްޓަމްސްުު މޯލްޑިވްސްު އުފ އްދުންތައްު އަދުިުންޖ ހޭު ދޫކުރުމާއިު އުފ އްދުންތައްު ކްލ ސިފައިކުރ ވޭު ފޮނުވުމާއި،ު ސަރވިސްއަށްު

ކްލ ސިފައިކުރުމާއިުބ ހޭގޮތުން ފާސްކުރުމާއިުއަދިު ލަވަު ފޮތް،ުޅ ންުއަދިު ދޫކުރުމާއިުބިޔުރޯއަށްުހުށަހ ޅޭު ުުކްލ ސިފިކޭޝަންުސ ޓްފިކ ޓްު
ރޭވުމުގ  ްޕރޮގްރާމްތައްު ތަފާތުު ހޭލުންތ ރިކުރުމުގު  އާންމުންނަށުްުުުއާންމުންު އަދިު ތަރައްގީކުރުމާއިު މަސައްކަތްތަށްު ބިޔުރޯގު  އިތުރުން،ު
އިންތިޒާމްުހަމަޖ އްސުމ ވ . ުމައުލޫމާތުުހިއްސާކުރުމާއިުއޭގު 

ު

ުއަހަރުުތ ރޭގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތައް 10.6
ވަނަުއަހަރުުފ ށުމާއ ކ2021ުުުުުޕ ންޑ މިކްގ ުޙާލަތުުރަނގަޅުވުމުނ19ުުުްު-ވަނަުއަހަރުުދިވ ހިރާއްޖ އަށްުކުރިމަތިވިުކޮވިޑ2020ުުުް •

ގ ުބަލިމަޑުކަނ19ުުުްު-ހުރިހާުމުވައްޒަފުންުއޮފީހަށްުޙާޟިރުވ ގ ންުމަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުހަމަޖ ހުނ ވ .ުއ ހ ންުނަމަވ ސްުުކޮވިޑް
ގޮތުންުއަނ އްކާވ ސްުއިތުރަ ގްރޫޕަކަށ02ުުްުޖަނަވަރީުއިންުފ ށިގ ނ27ުުްށްުފ ތުރ ންމުންދާތީ،ުމުވައްޒަފުންުރައްކާތ ރިކުރުމުގު 

މަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުއޮފީހުގ ުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގ ންދ ވުނ ވ .ުއަދިުު ފ ބްރުވަރ02ުުުީުބަހާލައިގ ންުއޮފީހަށްުޙާޟިރުވު 
އި،ުއޮފީހުންުދޭުޚިދުމަތްތައްުއޮންލައިންކޮށްުދިނުމަށްުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއާޓްސްުކަލްޗަރުުއިންުފ ށިގ ންުއޮފީސްުބަންދުުކުރައްވަ

ގުޅިގ ން،ުު ނިންމ ވުމާު މިގޮތަށްު ނިންމ ވިއ ވ .ު ޙަމީދުު އަލްފާޟިލްުޝަމްޢޫންު ސ ކްރ ޓަރީު ާޕރމަނަންޓްު ހ ރިޓޭޖްގ ު އ ންޑްު
އޮންލައިންކޮށްުދިނުމަށްުއުޞޫލުތަކ އްުއ ކުލަވާލައި،ުއަމަލުކުރަނުްުއޮފީހުންުއާންމުންނަށްުދޭުޚިދުމަތްތަކާއިުއ ނޫންުޚިދުމަތްތައުްު

މ އިލްުމ ދުވ ރިކޮށްުހުށަހ ޅޭނ ުު-ފ ށުނ ވ .ުއ ގޮތުންުއޮފީހުންުދޭުޚިދުމަތްތަކާއި،ުއ ނޫންުކަންކަމަށްުއ ދިުހުށަހަޅާުލިޔުންތައްުއީ
 ގޮތްތައްުހަމަޖ އްސ ވިއ ވ .ުު

ސްުރަނގަޅުވުމުންުއ އްފަހަރާުހުރިހައިުމުވައްޒަފުންުނ ރިގ ންުމަސައްކަތްުކުރުމަކުީުޕ ންޑ މިކްގ ުޙާލަތުުއަނ އްކާވ 19ުު-ކޮވިޑްު •
ގްރޫަޕކަށްުބަހާލައިގ ންުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނ ވ .02ުުުމާރިޗުުއިންުފ ށިގ ނ14ުުުްރައްކާތ ރިކަމަކަށްުނުފ ންނާތީ،ު

ުު ކޮވިޑ18ުުުްއަދި ފ ށިގ ންު ހުރިހައިުމުވައްޒަފުންުއޮފީހަށްުޙާޟިރުވ ުުގ ުޙާލަތުުއިތުރ19ުުަ-އ ްޕރީލްުއިންު ށްުރަގަޅުވުމުންު
ުމަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުއޮފީހުގ ުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގ ންދ ވުނ ވ .ުު
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ބަލިމަޑުކަންުކޮންޓްރޯލްުކުރުމުގ ުގޮތުންުމ19ުުުުޭ-ކޮވިޑްު • އިނ05ުުުްުޕ ންޑ މިކްގ ުޙާލަތުުއަނ އްކާވ ސްުއިތުރަށްުގޯސްވާތީ،ުއު 
އޮފީހުންުނިންމ ވިއ ވ .ުއަދިުމުިުވަނަުދުވަހ15ުުުު ގ ުނިޔަލަށްުސަރުކާރުގ ުއޮފީސްތައްުބަންދުކުރ އްވުމަށްުރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގު 

މުއްދަތުގ ުތ ރޭގައިުމުވައްޒަފުންުގޭގައިުތިބ ގ ންުުކުރ ވ ންުހުރިުމަސައްކަތްތައްުގޭގައިުތިބ ގ ންުކުރުމާއި،ުއޮންލައިންކޮށުްު
ޚިދުމަތްތަ ހުރިހައިު ހުރިު އޮފީހުނުްުދ ވ ންު ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގ ު ހަމަޖ އްސ ވިއ ވ .ު ދިނުމަށްު ފޯރުކޮށްު އޮންލައިންކޮށްު ކ އްު

04ުުުުސަރުކާރުގ ުއޮފީސްތައްުބަންދުކުރ އްވިުމުއްދަތުުއ ކިުފަހަރުމަތިންުއިތުރުކުރ އްވުމަށްފަހު،ުު ންުފ ށިގ ނ2020ުުުްުޖުލައި
އޮފީހުންުނިންމ ވިއ ވ .ުއ ގޮތުން،ުުސަރުކާރުގ ުއޮފީސްތައްުއާންމުކޮށްުހުޅުވައިގ ންުމަސައްކަތް ކުރާުގޮތަށްުރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގު 

ރާއްޖޭގ ުހ ލްތުުްޕރޮޓ ކްޝަންުއޭޖ ންސީުއަދިުސިވިލްުސާރވިސްުކޮމިޝަނުންުކަނޑައަޅާުއ ންގ ވިުއުސޫލުތަކާއިުއ އްގޮތަށުްު
މަސައްކަތުުމާހައުލުުބަދަލުކޮށް،ުއޮފީހަށްުކޮވިޑްު ބަލިމަޑުކަމުނ19ުުް-އޮފީހުގު  ރައްކާތ ރިވުމަށްުއަޅަންޖ ހޭުފިޔަވަޅުތަކާއ ކުުުުުގު 

ގްރޫަޕކަށްުބަހާލައިގ ންުއޮފީހަށްުޙާޟިރުވ ުމަސައްކަތްކުރާުގޮތަށްުއޮފީހުގ ުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށ02ުުުްުއޮފީހުގ ުމުވައްޒަފުނުްު
ުު އޮފީހަށްުޙާޟިރުވ ުމަސައ08ުުްގ ންދ ވުނ ވ .ުއަދި ކަތްކުރާުގޮތަށްުއޮފީހުގ ުުއޮގަސްޓްުއިންުފ ށިގ ންުހުރިހާުމުވައްޒަފުންު

 މަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގ ންދ ވުނ ވ .ު
ވ ކްސިންުފުރިހަމަކުރުންުކަމުގައިުވުމާއ ކު،19ުުުުު-ރައްކައުތ ރިވުމަށްުކުރ ވޭނ ުއ ންމ ުމުހިންމުުކަމަކީ،ުކޮވިޑ19ުުް-ކޮވިޑްު • ގު 

އިންުރައްކައުތ ރިވުމަށްުޖަހަންޖ ހޭުވ ކްސިންގ 19ުުުުސަރުކާރުގ ުއިދާރާތަކުގައިުމަސައްކަތްކުރާުހުރިހައިުމުވައްޒަފުންުކޮވިޑްުު
ޑޯޒްތައްުފުރިހަމަކުރުމަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ ުއޮފީހުންުއ ންގ ވުމާއިުގުޅިގ ންުމިުއޮފީހުގ ުހުރިހައިުމުވައްޒަފުންުވ ކްސިނުްު

 ޑޯޒްތައްުވަނީުފުރިހަމަކޮށްފައ ވ .ުު
 

 ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުޕްރޮގްރާމްުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުނުްު 10.6.1
ުގދ.ުމަޑަވ ލުިުުު-ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްު 10.6.1.1

ުު ްޕރޮގްރާމްގ ުދަށުން 2021ުުުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގު  ގދ15ުުއޯގަސްޓް މަޑަވ ލުިު.ވަނަުދުވަހުު
ު"އަންހ ނުންގ ުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގ "ުމ ންބަރުންނަށްުމުިުކައުންސިލްގ ުމ ންބަރުންނަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއ ުރަށުގ 

ފަރާތުން،02ުުުުުުު.ްޕރޮގްރާމްުހިންގުނ ވ  މުއައްސަސާއަށްުއ އްުސ ޝަނ އްގ ުގޮތުގައިުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުމިުސ ޝަންގައިުކައުންސިލްގު 
ުކައުންސިލްގ ުު ުއިދާރ5ުުުީުރަށު ުކައުންސިލްގ  ުކޮމ ޓީގ ުުމ 5ުުމ ންބަރުންނާއި، ުއަންހ ނުންގ  ުއަދި ުމިްޕރޮގްރާމްގައ5ުުުިުންބަރުންނާއި މ ންބަރުން

މިްޕރޮގްރާމްގައުިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު ްޕރިންސިަޕލްވ ސްު ސްކޫލްގު  މަޑަވ ލިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު
ުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުމުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ ު.

ުހދ.ުނޭކުރ ންދުޫުުު-ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްު 10.6.1.2
ވަނ21ުުުަުސ ްޕޓ ންބަރ2021ުުުުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްގ ުދަށުންުު

ުމ ންބަރުންނަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުްޕރޮގްރާމްުހިންު ުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުުު.ގުނ ވ ދުވަހުުހދ.ނޭކުރ ންދޫުކައުންސިލްގ  ޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށް
ފަރާތުން ކައުންސިލްގ ު ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުު 15 މިްޕރޮގްރާމްގައިު މިްޕރޮގްރާމްގައިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު މުވައްޒަފުންު

 މުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ ު.

 ކ.ުގުޅިުުު-ްޕރޮގްރާމްުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ު 10.6.1.3
ުު 2021ުުުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްގ ުދަށުން ވަނ28ުުުަުނޮވ ންބަރު

ހިންގުނ ވ  ްޕރޮގްރާމްު މިު މުވައްޒަފުންނަށްު މ ންބަރުންނަށާއިު ކައުންސިލްގ ު ކ.ގުޅީު ުދުވަހުު ގ . ކުރިއަށްު މ ދުވ ރިކޮށްު ންދ ވުނުުުޒޫމްު
ފަރާތުން ކައުންސިލްގ ު ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުު ހުރިހާ މިްޕރޮގްރާމްގައިު މިްޕރޮގްރާމްގައިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު މުވައްޒަފުންު

ުމުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ .ުު
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 އައިލ ންޑްުބ ވަރޭޖ ސްުމޯލްޑިވްސްުު-ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްު 10.6.1.4
ުުކްލ  2021ުުސިފިކޭޝަނާއިުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްގ ުދަށުން ުުު ވަނ29ުުުަުނޮވ ންބަރު

ުހިންގުނ ވ  ުމުވައްޒަފުންނަށް ުމޯލްޑިވްސްގ  ުބ ވަރޭޖ ސް ުއައިލ ންޑް ުފަރާތުންު.ދުވަހު ުމޯލްޑިވްސްގ  ުބ ވަރޭޖ ސް ުއައިލ ންޑް  މިްޕރޮގްރާމްގައި
ުޒަފުންުބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ުއަދިުމިްޕރޮގްރާމްގައިުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުމުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ ު.މުވައް 3

 ކ.ުހުރުާުުު-ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްު 10.6.1.5
ްޕރޮގްރާމްގ ުދަ ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގު  ުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންު 2021ުުުުށުން ވަނ06ުުުަުޑިސ ންބަރު

ހިންގުނ ވ  ްޕރޮގްރާމްު މިު މުވައްޒަފުންނަށްު މ ންބަރުންނަށާއިު ކައުންސިލްގ ު ކ.ހުރާު ުދުވަހުު ގ ންދ ވުނުުު. ކުރިއަށްު މ ދުވ ރިކޮށްު ޒޫމްު
ފަރާތުން ކައުންސިލްގ ު މިްޕރޮގް ހުރިހާ މިްޕރޮގްރާމްގައިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުުމުވައްޒަފުންު ރާމްގައިު

ުމުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ ު.

 ކ.ުތުލުސްދުޫުުު-ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްު 10.6.1.6
ުު ްޕރޮގްރާމްގ ުދަށުން ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގު  2021ުުުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންު ވަނ08ުުުަުޑިސ ންބަރު

ޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށްުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުު.ުކައުންސިލްގ ުމ ންބަރުންނަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުްޕރޮގްރާމްުހިންގުނ ވ ުުދުވަހުުކ.ތުލުސްދޫ
ފަރާތުން ކައުންސިލްގ ު ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުު ހުރިހާ މިްޕރޮގްރާމްގައިު މިްޕރޮގްރާމްގައިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު މުވައްޒަފުންު

ުހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ .އަދިުމިްޕރޮގްރާމްގައިުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުމުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ ު.މުހިންމުކަމާއިބ 

ުކ.ުހިންމަފުށުިުުު-ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުްޕރޮގްރާމްު 10.6.1.7
ުު ުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުން ްޕރޮގްރާމްގ ުދަށުން 2021ުުުުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގު  ވަނ14ުުުަުޑިސ ންބަރު

ޒޫމްުމ ދުވ ރިކޮށްުކުރިއަށްުގ ންދ ވުނުުުު.ދުވަހުުކ.ުހިންމަފުށިުކައުންސިލްގ ުމ ންބަރުންނަށާއިުމުވައްޒަފުންނަށްުމިުްޕރޮގްރާމްުހިންގުނ ވ ު
ފަރާތުން ކައުންސިލްގ ު ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުު ހުރިހާ މިްޕރޮގްރާމްގައިު މިްޕރޮގްރާމްގައިު އަދިު ބައިވ ރިވ ވަޑައިގ ންނ ވިއ ވ .ު މުވައްޒަފުންު

ުނ ވ ު.މުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުނ ވ .އަދިުމިްޕރޮގްރާމްގައިުކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުމުހިންމުކަމާއިބ ހޭުގޮތުންުމައުލޫމާތުުދ ވުު

 ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުމަސައްކަތްތައް 10.6.2
 ދިވ ހިުވީޑިއޯުއުފ އްދުންުުު،ކުރ ވުނުުދިވ ހިުފިލްމާއިކްލ ސިފައިު 10.6.2.1
ދިވ ހިުފިލްމާއިުވީޑިއޯުއުފ އްދުންުކްލ ސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ުމިއަހަރުުހުށަހ ޅުނުުއުފ އްދުނ02ުުުްުވަނަުއަހަރުުޖުމްލ2021ުުުަު

މަޢުލޫމާތުުމިރިޯޕޓްގ ުޖަދުވަލްު ުުއ ވަނީއ ވ .ުުގައ01ުިކްލ ސިފައިކުރ ވުނ ވ .ުމިއުފ އްދުމުގު 

 ކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުބިދޭސީުފިލްމާއި،ުބިދޭސީުވީޑިއޯުއުފ އްދުންު)އަމިއްލަުފަރާތްތަކުނުް( 10.6.2.2
2021ުުުު ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަު އަހަރުު ހުށަހ ޅުނ23ުުުުުވަނަު މިއަހަރުު ހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ު ކްލ ސިފައިކުރުމަށްު އުފ އްދުންު ބިދޭސީު

ުުުގައިުއ ވަނީއ ވ .02ުއަދިުމިުއުފ އްދުންތަކުގ ުމަޢުލޫމާތުުމިރިޯޕޓްގ ުޖަދުވަލްުއުފ އްދުންތައްުކްލ ސިފައިކުރ ވުނ ވ .ު

 ކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުބިދޭސީުފިލްމާއި،ުބިދޭސީުވީޑިއޯުއުފ އްދުންު)ދައުލަތުގ ުމުއައްސަސާތަކުނުް( 10.6.2.3
މުއައްސަސާތަކުންުކްލ ސިފައިުކުރުމަށްުއ އްވ ސްުއުފ އްދުމ އްުލިބިފައ އްުނުވ އ ވ .2021ުުުުު ުވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގު 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗ ނަލްު-ކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުރީު 10.6.2.4
2021ުުުު ުުބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުޗ ނަލްުކްލ ސިފައިކުރުމަށްުހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ .ުމިއަހަ-ރ134ުުީވަނަުއަހަރުުޖުމްލަ ހުށަހ ޅުނުު 134ުުރުު

ުގައިުއ ވަނީއ ވ ު.03ުުޗ ނަލްތައްުކްލ ސިފައިކުރ ވުނ ވ .ުމިުޗ ނަލްތަކުގ ުމަޢުލޫމާތުުމިރިޯޕޓްގ ުޖަދުވަލްު

ުކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުގޭމްު 10.6.2.5
2021ުުުު ގައ04ުުުިުުުގޭމްު)ބޯޑްުގޭމް(ުކްލ ސިފައިކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ުމިުމަޢުލޫމާތުތައްުމިރޯިޕޓްގ ުޖަދުވަލ01ުުްވަނަުއަހަރު

ުއ ވަނީއ ވ ު.
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 ކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުސްޓޭޖްުޝޯވްު 10.6.2.6
ުވަނަުއަހަރުުކްލ ސިފައިކުރުމަށްުސްޓޭޖްުޝޯވްއ އްުހުށަހ ޅިފައ އްުނުވ އ ވ ު.2021ުު

ުކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުޅ މާއިުލަވަު 10.6.2.7
2021ުުުު ޖުމްލަ އަހަރުު ހުށަހ ޅ15ުުވަނަު ު މިއަހަރުު ހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ު ކްލ ސިފައިކުރުމަށްު ލަވަު ުުޅ މާއި،ު ލަވ15ުުަުނު ޅ މާއި،ު

ުު.ގައިުއ ވަނީއ ވ 05ުމިމަޢުލޫމާތުތައްުމިރިޯޕޓްގ ުޖަދުވަލްު.ުކްލ ސިފައިކުރ ވުނ ވ 

 ކްލ ސިފައިކުރ ވުނުުދިވ ހިުފޮތްު 10.6.2.8
2021ުުުު 278ުުުުވަނަުއަހަރުުކްލ ސިފައިުކުރުމަށްުޖުމްލަ 278ުުުުފޮތްުހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ުމިއަހަރުުހުށަހ ޅުނު ކްލ ސިފައުިުފޮތްުވަނީ

 ގައިުއ ވަނީއ ވ ު.06ުުކުރ ވިފައ ވ .ުމިުމަޢުލޫމާތުތައްުމިރޯިޕޓްގ ުޖަދުވަލްު

 އަދަިބއްޔާތުުފާސްކުރުމާއި،ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސްޓޭންޑަޑްުުބކްުނަންަބރުުދޫކުރުންު 10.6.3
 ފާސްކުރ ވުނުުޅ މާއި،ުލަވުަު 10.6.3.1
.ުޅ މާއި،ުލަވަުފާސްކުރ ވުނ ވ 15ުވ .ުމިއަހަރުުހުށަހ ޅުނުުޅ މާއި،ުލަވަުފާސްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވ އ 15ުވަނަުއަހަރުުޖުމްލ2021ުުުަ

 ގައިުއ ވަނީއ ވ ު.05ުމިުމަޢުލޫމާތުތައްުމިރިޯޕޓްގ ުޖަދުވަލްު

 ފާސްކުރ ވުނުުފޮތުްު 10.6.3.2
ފޮތްުވަނީުފާސްކުރ ވިފައ ވ .ުުުމ249ުުުިުފޮތްުފާސްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ުމިއަހަރުުހުށަހ ޅުނ249ުުުުވަނަުއަހަރުުޖުމްލ2021ުުުަު

 ގައިުއ ވަނީއ ވ ު.07ުމަޢުލޫމާތުތައްުމިރިޯޕޓްގ ުޖަދުވަލްު

 އައި.އ ސް.ބީ.އ ންުދޫކުރ ވުނުުފޮތްު 10.6.3.3
ފޮތަށްުވަނ277ުުުީުފޮތަށްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުހޯދުމަށްުއ ދިުހުށަހަޅާފައިވ އ ވ .ުމިއަހަރުުހުށަހ ޅުނ277ުުުުުވަނަުއަހަރުުޖުމްލ2021ުުުުަ

 ގައިުއ ވަނީއ ވ .08ުުުުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުދޫކުރ ވުނ ވ .ުމިއަހަރުުއައި.އ ސްބީ.އ ންުދޫކުރ ވުނުުފޮތްތަކުގ ުމަޢުލޫމާތުުމިރިޯޕޓްުޖަދުވަލްު

 ތް،ުޅ ންުއަދިުލަވަުފާސްކުރާުފަރާތްތަކުގ ުދަފްތަރުުބ ލ ހ އްޓުންުފޮ 10.6.4
ުޅ މާއި،ުލަވަުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގ ުދަފްތަރަށްުގ ނ ވުނުުއުނިއިތުރުު 10.6.4.1
ުބޭފުޅުންނ ވ .30ުުުލަވަުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގ ުދަފްތަރުގައިުތިއްބ ވީުޖުމްލަުުު،ވަނަުއަހަރުުޅ މާއ2021ުުި

ުފޮތްުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގ ުދަފްތަރަށްުގ ނ ވުނުުއުނިއިތުރުު 10.6.4.2
 ބޭފުޅުންނ ވ .58ުުުވަނަުއަހަރުުފޮތްުފާސްކުރައްވާުބޭފުޅުންގ ުދަފްތަރުގައިުތިއްބ ވީުޖުމްލ2021ުުުަ

ުމުވައްޒަފުންގ ުރަޖިސްޓްރީު 10.7
ު
ު
ު
ު
ު

ވަނަުއަހަރ2020ުުުުު މަގާމުތައްު
ނިމުނުުއިރުުހުރުިު

ުމަޤާމުތައްު

ުވަނަުއަހަރުުތ ރޭގައ2021ުުުި
ުމަގާމުތަކަށްުއައިު

ވަނ2021ުުުަު
އަހަރުުނިމުނުުު
އިރުުހުރުިު
ުމަޤާމުތައްު ުއިތުރުުުއުނިު

 01 -ު-01ުު(3ުޑ ޕިއުޓީުޑިރ ކްޓަރުޖ ނަރަލްު)އީ.އ ކްސްު

02ުު-ު-02ުު(3)އ މް.އ ސްުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓަރު

ސީނިއަރުއ ޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވުއޮފިސަރުު)އ މް.އ ސްުު
1)ު

01ު-ު-ު01ު

01ުު-ު-01ުު(1ުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަރު)އ މް.އ ސްު
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 01 -ު-01ުު(1ޕްރޮްގރާމްުއޮފިސަރު)އ މް.އ ސްު

01ު02ުު-01ުު(4ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވުއޮފިސަރު)ޖީ.އ ސްު

04ުު-ު-04ުު(4ުކްލ ސިފަޔަރު)ޖީ.އ ސްުުއ ސިސްޓ ންޓްު

 01ު- -01ުު(4އ ސިސްޓ ންޓްުޕްރޮްގރާމްުއޮފިސަރު)ޖީ.އ ސްު

ު-ު-01ު01ުު(3ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވުއޮފިސަރު)ޖީ.އ ސްު

އ ސިސްޓ ންޓްުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވުއޮފިސަރުު
ު(2)ޖީ.އ ސްު

08ު-ު-ު08ު

 01ު- -01ުު(3ޑިއުޓީުއޮފިސަރު)އ ސް.އ ސް.ު

01ުު-ު-01ުު(2އޮފީސްުއ ސިސްޓ ންޓްު)އ ސް.އ ސްު

ު-ު-01ު01ުު(2މަސައްކަތުު)އ ސް.އ ސްު

01ު 01ު-ު-ު(1މަސައްކަތުު)އ ސް.އ ސްު

24ު02ު02ު24ުުޖުމްލަު
ު

 ވަޒީފާުދ އްވިުމުވައްޒަފުންު
ވަޒީފާުދ އްވުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމުވައްޒަފުުު#

ުތާރީޚްު
ުމަޤާމް

މަރްޔަމްުނިހާޔ1ުުާު
ުއަޙްމަދު

އ ސިސްޓ ންޓުްު 2021ޖޫނCSC/2021/01052ު21ުުް(1)ުކްލ ސިފިކޭޝަންުޔުނިޓްު
ުުު-ކްލ ސިފަޔަރ
4ުޖީ.އ ސް.

ު

 މުވައްޒަފަކަށްުވަޒީފާުދ އްވާފައިވ އ ވ ު.01ުވަނަުއަހަރުުއ ން.ބީ.ސީުއިނ2021ުުުް •
ު*މުިއ

 ވަޒީފާއިންުވަކިކުރ އްވިުމުވައްޒަފުންު
ވަޒީފާުއިންވަކުިުުޗިޓުުނަންބަރުުުސ ކްޝަންު/ުޔުނިޓްުުމަޤާމްު

ުކުރ އްވިުތާރީޚްު
ވަކިުކުރ އްވުިުުމުވައްޒަފުު

ުސަބަބު
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްު

ުު–އޮފިސަރު
3ުޖީ.އ ސް.

އޮފީސްު
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00096ު20ުުީުޖަނަވަރ
2021 

ުުއަޙްމަދު
 ޝައްފާޒްު

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

ުު–މަސައްކަތުު
2ުއ ސް.އ ސް.

އޮފީސްު
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްު

ުޔުނިޓްު

(2)CSC/2021/00867ު05ު
ސ ްޕޓ ންބަރުުު

2021ު

މުހުސިނާު
ުމޫސާ

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

އ ސިސްޓ ންޓުްު
ުު–ކްލ ސިފަޔަރުު
4ުޖީއ ސް.

ކްލ ސިފިކޭޝަނުްު
ުޔުނިޓްު

(3)CSC/2021/01806 12ު
ޑިސ ންބަރުުު
2021ު

ޢާއިޝަތުުު
ުއަސްރާުއާދަމް

ުއ ދިވަޑައިގަތުންު

ު
ު

 މުވައްޒަފަކުުވަޒީފާއިންުވަކިކުރައްވާފައިވ އ ވ ު.02ުވަނަުއަހަރުުއ ން.ބީ.ސީުއިނ2021ުުުް •

ު
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 ފަހުމުނާމާު 10.8
ުސޮއިކުރިުފަރާތްތައްު •
ުތަފްޞީލްުުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#

ފ ންމުލިުކޮންސްޓްރަކްޝަނުްުުމ ނޭޖިންގުޑައިރ ކްޓަުރުޢާދަމްުއިސްމާއީލ1ުުް
ުޕވޓުލޓުޑ

ނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފުްު
ކްލ ސިފިކޭޝަންގ ުއިމާރާތްުކުނިކަހާު

ުފޮޅާސާފުކުރުމުގ ުއ އްބަސްވުނުް.
 

 ރާއްޖ އިންުބޭރުގައިުބައިވ ރިވިުޖަލްސާ،ުސ މިނަރުއަދިުވަރކްޝޮޕްުފަދަުކަންކަންު 10.9
ވަނަުއަހަރުުވަރޗުއަލްކޮށްުބޭއްވުނުުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުއ ޖ ންސީގ ުއަހަރީުޢާއްމުުޖަލްސާގައ2021ުުުިުއ ން.ބީ.ސީުއިނުްު

ުވަނަުދުވަހުއ ވ ު.2021ުުސ ްޕޓ މްބަރ22ުުުވަނީުބައިވ ރިވ ފައ ވ .ުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނީު
ތ ރޭގައިުއިންޓަުމަޤުޞަދުު: ނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީއ ންުއ ޖ ންސީުއާއިުއ ުއ ޖ ންސީގ ުމ ންބަރުުޤައުމުތަކުގައުިުފާއިތުވ ުދިޔަުއަހަރުގު 

ނުްުޤާއިމްކުރ ވިފައިވާުނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުއ ޖ ންސީތަކުންުކުރ ވިފައިވާުމަސައްކަތްތަކާއިބ ހޭުގޮތުންުމަޝްވަރާކޮށްުއަހަރީުބަޔާ
ުހުށަހ ޅުންު.

ުޖަލްސާއިންުހާޞިލުކުރ ވުނުުކަންކަން:ު •
o .ުްއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީއ ންުއ ޖ ންސީގ ުއޮޑިޓަރުއައްޔަންކުރުނ 
o .ުްހުސްވ ފައިވާުބޯޑްުއޮފްުޑައިރ ކްޓަރސްގ ުގޮނޑިތަކަށްުމ ންބަރުުއައްޔަނުކުރުނ 
o .ްުމާލީުބަޔާންުއިއްވުނ 
o .ުްޗ އާމަންގ ުރިޯޕޓުހުށަހ ޅުނ 
o  ސް.ބީ.އ ންގ ުގަވާއިދާއިުއުސޫލުތަކަށްުޢަމަލުކުރަމުގުގައުިުނިއުޒީލ ންޑް،ުއ މ ރިކާުއަދިުފްރާންސްފަދަުގައުމުތަކުގައިުއައި.އ

 ދިމާވާުމައްސަލަތަކަށްުއަލިއަޅުވާލާފައިވާުބައ އްުކޭސްުސަޓަޑީސްތައްުހުށަހ ޅުންު.
o .ުްއަްޕގްރޭޑްުކުރ ވުނުުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންގ ުވ ބްސައިޓްުއަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްުހިއްސާކުރުނ 
o ިއ ސް.ބީ.އ ންުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރުންު.އ ކިުއ ކިުގައުމުތަކުގ ުއައ. 
o ުިުހޯދުމަށާއ ތަމްރީންު އިދާރައިންު މައިު އ ޖ ންސީގ ު އައި.އ ސް.ބީއ ންު އިންޓަނޭޝަނަލްު ޤައުމުތަކުންު މ ންބަރުު ހުރިހާު

 މަސައްކަތާއިގުޅޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުމުއްސަދިުކުރުމަށްޓަކައިުޒިޔާތަރްކުރުމުގ ުފުރުސަތުުހުޅުވާލުންު.
o 2022ުުަހަރުގ ުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުއ ޖ ންސީގ ުއަހަރީުޢާއްމުުޖަލްސާުނޯވޭގ ުއޯސްލޯގައިުބޭއްވުމަށުްުވަނަުއ

 ކަނޑައ ޅުންު.
o 2022ުުުުުމ ންބަރ ހުރިހާު ޖަލްސާއަށްު ޢާއްމުު އަހަރީު އ ޖ ންސީގ ު އައި.އ ސް.ބީ.އ ންު އިންޓަނޭޝަނަލްު އަހަރުގު  ވަނަު

 ޤައުމުތަކަށްުދައުވަތުުދިނުންު.
o ިޖަވާބުުސ ޝަންު.ުސުވާލާއ 

 ޖަލްސާގ ުބައިވ ރިންު

ުއިދާރާުުމަޤާމްުުނަންުު#
ުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުއ ޖ ންސީުއ ގްޒ ކ ޓިވްުޑިރ ކްޓަުރުސްޓ އްލާުގްރިފިތްސ1ުް
ުއިންޓަނޭޝަނަލްުއައި.އ ސް.ބީ.އ ންުއ ޖ ންސީުއޮަޕރޭޝަންސްުމ ނޭޖަުރުނިކްުވުޑްސ2ުުް
ުނޭޝަނަލްުބިޔުރޯުއޮފްުކްލ ސިފިކޭޝަންުުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުއަޙްމަދުުއިބްރާހީމްުރިމާޒ3ުުް
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 ބައްދަލުވުންތައްު 10.10
ވަނަުދުވަހުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުމަށްޓަކައިުހިންގުމަށްުހަމަޖ ހިފައިވާުްޕރޮގްރާމ21ުުުްުޖޫނ2021ުުުުް •

ުއަހަރ މ ން"ުު ުމަޝްވަރުާު"ކްލ ސިފިކޭޝަނާއި ުކައުންސިލާއިއ ކު ުފުވައްމުލައްުސިޓީ ުބ ހޭގޮތުން ުގ ންދިއުމާއި ުކުރިއަށް ފުވައްމުލައްުސިޓީގައި
 ބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ ު.

ވަނަުދުވަހުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުމަށްޓަކައިުހިންގުމަށްުހަމަޖ ހިފައިވާުްޕރޮގްރާމ23ުުުްުޖޫނ2021ުުުުް •
ުމަޝްވަރުާު“ކްލ ސިު ުކައުންސިލާއިއ ކު ުކުޅުދުއްފުށިުސިޓީ ުބ ހޭގޮތުން ުގ ންދިއުމާއި ުކުރިއަށް ުކުޅުދުއްފުށިުސިޓީގައި ުއަހަރ މ ން” ފިކޭޝަނާއި

ުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ ު.
ފައިވާުްޕރޮގްރާމުްުވަނަުދުވަހުުކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުބ ހޭގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުމަށްޓަކައިުހިންގުމަށްުހަމަޖ ހ21ުުިޖޫނ2021ުުުުް •

މަޝްވަރުާު ކައުންސިލާއިއ ކުު ސިޓީު އައްޑޫު ބ ހޭގޮތުންު ގ ންދިއުމާއިު ކުރިއަށްު ސިޓީގައިު އައްޑޫު އަހަރ މ ން"ު "ކްލ ސިފިކޭޝަނާއިު
 ބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ ު.

ުހިނ14ުުްއޮގަސްޓ2021ުުުްު • ުހޭލުންތ ރިކުރުމަށްޓަކައި ުއާންމުން ުބ ހޭގޮތުން ުކްލ ސިފިކޭޝަނާއި ުދުވަހު ުްޕރޮގްރާމުްުވަނަ ުހަމަޖ ހިފައިވާ ގުމަށް
ގޮތުންުގދ.ުމަޑަވ ލިުކައުންސިލާއިއ ކުުމަޝްވަރުާު "ކްލ ސިފިކޭޝަނާއިުއަހަރ މ ން"ުގދ.ުމަޑަވ ލީގައިުކުރިއަށްުގ ންދިއުމާއިބ ހޭު

 ބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ .ުު
22ުުުުސ ްޕޓ މްބަރ2021ުުުު • މަޝްވަރާުބައްދަލުވުމ އްުބޭއްވުނ ވ .ުމުިުވަނަުދުވަހުުމޯލްޑިވްސްުބްރޮޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނާއިުއ ކު

މޮނީޓަރުކުރުމުގައިުހުރިުދަތިތަކާއިުއ ުކަންތައްތައްުހައްލުކުރަނުްު-ބައްދަލުވުމުގައިުރީު ޗ ނަލްތައްުކްލ ސިފައިކޮށްު ބްރޮޑްކާސްޓްކުރާު
ކުރުމާއިުގުޅޭުގޮތުންުދ ުއޮފީހުނުްުމަޝްވަރާކުރ ވުނ ވ .ުއަދިުސްޓްރީމިންގުސަރވިސްުތަކުންުދައްކާުފަންނީުއުފ އްދުންތައްުކްލ ސިފައިު

ނުްުގ ންގުޅުއްވާުސިޔާސަތުުހިއްސާކުރ ވުނުވ .ުމީގ ުއިތުރުން،ުދ ުއޮފީހުގ ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުއަދާކުރުމުގައިުދ ުއޮފީހުގ ުފަރާތުންުދ ވ 
ުކުރި ުބިޔުރޯއިން ުއަދި ުނިންމުނ ވ . ުކުރުމަށް ުހަރުދަނާ ުއިތުރަށް ުމަސައްތަތައް ުއ އްބާރުލުމ އްދީ ުހޭލުންތ ރިކުރުމުގ ުުހުރި ުއާންމުން ުގ ންދާ އަށް

ުްޕރޮގްރާމްތަކުގައިވ ސްުކޮމިޝަނުންުއ އްބާރުލުންުދިނުމަށްުއ އްބަސްވ ވުނ ވ ު.
• 2021ުުުު ގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށ26ުުްއޮކްޓޫބަރު  ވަނަުދުވަހުުއާންމުންުހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ ުވީޑިއޯުސްޮޕޓްުތައްޔާރުކުރުމާއިބ ހޭު

 ުމޯލްޑިވްސްުއާއިއ ކުުބައްދަލުވުންުބޭއްވުނ ވ ު.އައިލ ންޑްުބ ވަރޭޖަރސް
ު

 ސްކޯލަރޝިޕް،ުފ ލޯޝިޕް،ުތަމްރީނުތަކުގައިުބައިވ ރިވިުފަރާތްތައްު 10.11
ުމުއްދަތުުުތަމްރީންުުމަޤާމްުުނަންުު#
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުޚަދީޖާުމުޙައްމަދ1ުު ސީނިއަރު

ުއޮފިސަރ
ޓްރޭނިންގުު-އީ އ ްޕރައިޒަލްު ާޕރފޯމަންސްު

ުސ ޝަންު
ުދުވަސ1ުުް

ޓްރޭނިންގުުުާޕރފޯމަންސް-އީުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުޢާއިޝަތުުއަސްރާުއާދަމ2ުުް އ ްޕރައިޒަލްު
ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

ޓްރޭނިންގުުުާޕރފޯމަންސް-އީުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއާމިނަތުުމަޝްފޫގާު 3 އ ްޕރައިޒަލްު
ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

ޓްރޭނިންގުުުާޕރފޯމަންސް-އީުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރއ.ުުސާދުނާުމުޙައްމަދ4ުުު އ ްޕރައިޒަލްު
ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

ޓްރޭނިންގުުުާޕރފޯމަންސް-އީުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުހުދ5ުުާ އ ްޕރައިޒަލްު
ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

ޓްރޭނިންގުުުާޕރފޯމަންސް-އީުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމަރްޔަމްުނަސީމ6ުާ އ ްޕރައިޒަލްު
ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

ުދުވަސ1ުުްުޓްރޭނިންގުސ ޝަންުުއ ޑްމިން-އީުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއާއިޝަތުުހުދ7ުުާ
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އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުޚަދީޖާުމުޙައްމަދ8ުު ސީނިއަރު
ުއޮފިސަރ

ުދުވަސ1ުުްުޓްރޭނިންގުސ ޝަންުުއ ޑްމިން-އީ

ުދުވަސ1ުުްުޓްރޭނިންގުސ ޝަންުުއ ޑްމިން-އީުްޕރޮގްރާމްސްުއޮފިސަުރުއަޙުމަދުުރިފްޝާނ9ުުް
ުދުވަސ1ުުްުޓްރޭނިންގުސ ޝަންުުއ ޑްމިން-އީުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމައިމޫނާުރަޝިދ10ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުޓްރޭނިންގުސ ޝަންުުއ ޑްމިން-އީުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުހުދ11ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުޮޕލިސީުއިމްްޕލިމ ންޓޭޝަންުޓްރޭނިންގުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމައިމޫނާުރަޝިދ12ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުޮޕލިސީުއިމްްޕލިމ ންޓޭޝަންުޓްރޭނިންގުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުހުދ13ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުމ ންޓޯުޓްރޭނިންުގުއިންޑަކްޝަންުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމައިމޫނާުރަޝިދ14ުުާ
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުޚަދީޖާުމުޙައްމަދ15ުު ސީނިއަރު

ުއޮފިސަރ
ުދުވަސ5ުުްުޑިވ ލޮޕްމަންޓްުްޕރޮގްރާމްުމ ނޭޖްމަންޓް

ުދުވަސ1ުުްުޕޮލިސީުޓްރޭނިނުްގުރ ކްރޫޓްމ ންޓްުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއާއިޝަތުުހުދ16ުުާ
ުދުވަސ1ުުްުޕޮލިސީުޓްރޭނިނުްގުރ ކްރޫޓްމ ންޓްުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުހުދ17ުުާ
އޮނުްުުއ ންުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުއާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރ18ުުު ަޕރސްޕ ކްޓިވްު އިސްލާމިކްު

އޭޒްު އަވަރސ ލްވްސްު އަުުޑިވ ލޮިޕންގު
ސްޓްރ ޓަޖީުޓުުއޯވަރުކަމްުދުަުުކޯިޕންގ

ވ ބިނަރުު ލައިފް'ު އޮފްު ޗ ލ ންޖަސްު
ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

އޮނުްުުއ ންުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުއިބްރާހީމްުރިމާޒްުއަޙުމަދ19ުުު ަޕރސްޕ ކްޓިވްު އިސްލާމިކްު
އަު އޭޒްު އަވަރސ ލްވްސްު ޑިވ ލޮިޕންގު

ސްޓްރ ޓަޖީުޓުުއޯވަރުކަމްުދުަުުކޯިޕންގ
ވ ބިނަރުު ލައިފް'ު އޮފްު ޗ ލ ންޖަސްު

ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

އޮނުްުުއ ންުކްލ ސިފަޔަުރއ ސިސްޓ ންޓުްުުޢާއިޝަތުުއަސްރާުއާދަމ20ުުް ަޕރސްޕ ކްޓިވްު އިސްލާމިކްު
އަު އޭޒްު އަވަރސ ލްވްސްު ޑިވ ލޮިޕންގު

ސްޓްރ ޓަޖީުޓުުއޯވަރުކަމްުދުަުުކޯިޕންގ
ވ ބިނަރުު ލައިފް'ު އޮފްު ޗ ލ ންޖަސްު

ުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

21ުުުުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުއާމިނަތުުމަޝްފޫގ21ުުާ ފޯރ ސ ންޗަރީ'21ުުުުލ ސަންސްު
ުވ ބިނަރުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

21ުުުުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމަރްޔަމްުނަސީމ22ުާ ފޯރ ސ ންޗަރީ'21ުުުުލ ސަންސްު
ުވ ބިނަރުސ ޝަންު

ުދުވަސ1ުުް

ުދުވަސ2ު3ުުްފޭސުްުުު-ޓްރޭނިންގުުއިންޑަކްޝަންުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުމަރްޔަމްުނިހާޔާުއަޙްމަދ23ުުު
ުދުވަސ5ުުްުސްކިލްސްުުްޕރ ޒ ންޓޭޝަންުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުޢާއިޝަތުުއަސްރާުއާދަމ24ުުް
ުދުވަސ5ުުްުސްކިލްސްުުްޕރ ޒ ންޓޭޝަންުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުމަރްޔަމްުނިހާޔާުއަޙްމަދ25ުުު
ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުއާއިޝަތުުހުދ26ުުާ ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު

ުދަސްކޮށްދިނުންު
ުދުވަސ6ުުް

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވުްުުޚަދީޖާުމުޙައްމަދ27ުު ސީނިއަރު
ުއޮފިސަރ

ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހި ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް
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ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމައިމޫނާުރަޝިދ28ުުާ ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް

ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ ސިސްޓ ންޓްުކްލ ސިފަޔަުރުމުޙައްމަދުުއިނާންުއަލ29ުުީ ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް

ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޝާއިރާުއިބްރާހީމ30ުުް ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް

ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރއ.ުުއާމިނަތުުމަޝްފޫގ31ުުާ ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް

ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުޢާއިޝަތުުހުދ32ުުާ ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް

ބޭނުންކުރަނުްުުދިވ ހިުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރއ.ުުއާމިނަތުުހަބީބ33ުުާ ހ ޔޮގޮތުގައިު ބަސްު
ުދަސްކޮށްދިނުންު

ުދުވަސ6ުުް

އ ކްސ ލުްުުއ ކައުންޓްސްުއޮފިސަުރުއާމިނަތުުލޫޒިޔާުނަޒީރ34ުުު އޮފީސްު މައިކްރޯސޮފްޓްު
ުއ ޑްވާންސްު

 ދުވަސ5ުުް

ުުުއ ސިސްޓ ންޓްުޑިރ ކްޓުަރުމަހުދީުއަޙްމަދ35ުުު ފޮރުއަުސަރވިސުްު-ވ ލްުއ މްްޕލޯއީ ބީންު
ުބިޔޮންޑްުއ ކްސ ލ ންސްު

 ދުވަސ1ުުް

ފޮރުއަުސަރވިސުްު-އ މްްޕލޯއީުވ ލްުުއ.ުއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަުރުމަރްޔަމްުނަސީމ36ުާ ބީންު
ުބިޔޮންޑްުއ ކްސ ލ ންސްު

ުދުވަސ1ުުް

 

 ލިބުނުުއާމްދަނީއާުހިނގިުޚަރަދުު 10.12
ުމްލަުޖުުތަފްސީލްު

ުހިނގިުޚަރަދުުުފާސްކުރިުބަޖ ޓްުުތަފްސީލްު
1,837,440.00ު1,764,729.28ުުޚަރަދުުުހިނގާުުމުވައްޒަފުންނަށް

108,785.00ު81,730.10ުުންުޕ ންޝަ

0ުުުޚަރަދުުުކުރުމުގ ުދަތުރުފަތުރުު
10,037.00ު20,711.03ުުއަގުުުތަކ ތީގ ުހޯދާުބޭނުމަށްުުހިންގުމުގ ުއޮފީސް
36,144.00ު272,817.14ުުޚަރަދުުުޚިދުމަތުގ ުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް
0ުުުޚަރަދުުުކުރ ވޭުުކުރުމަށްުތަމްރީން
10,299.00ު24,080.82ުުޚަރަދުުުބ ލ ހ އްޓުމުގ ުުކުރުމާއިުމަރާމާތު

882.00ު8,275.42ުުސަބްސިޑީޒްުއަދިުުއިޝްތިރާކާއިުު،އ ހީުސަރުކާރުންދޭ
6,247.00ު0ުުޚަރަދުުުކުރާުުހޯދުމަށްުުހަރުމުދާުުބޭނުންވާުހިންގުމަށްުއޮފީސް

 0 0ުީޕ.އ ސް.އައި.ޕީު
2,172,343.51ު 2,009,834.00ުޖުމްލަު
ު

 އިދާރާގ ުބަޖ ޓުންުޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށްުދޫކުރިުފައިސާގ ުޚުލާސާު 10.12.1
ުު 2021ުުުުއ ން.ބީ.ސީުއަށް ފައިސުާުއަށްުލިބިފައިވާުބަޖ ޓުގައިުފ ން،ުކަރަންޓް،ުއިންޓަރނ ޓްުއަދިުފޯނުުބިލްތައްުއަދާކުރުމަށްުބޭނުންވާ

ު،ުޕ ންޝަންުފައިސާުބަޖ ޓްގައިުނ ތުމުންުމިނިސްޓްރީުއިންުޖުމްލުަު 054.35ުު،502އާއިުޒިންމާދާރުުވ ރިޔާުގ ުމުސާރަ،ުއ ލަވަންސްުއަދި
 ރުފިޔާުބަޖ ޓަށްުދޫކޮއްފައިވ އ ވ ު.


