
 

 

 
 

g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓ    2120
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެމ ަބސީ
 ަބރލިނ ، ޖަރުމަނުވިލާތ  

 

 

  



 

 

 

 
 ރިޕޯޓުގެ ފެށުނ  

 ތަޢާރަފު:  ▪
 

މި އެމ ަބސީ އަކީ ދިވެހިރާއ ޖެ އާއި ޖަރުމަނުވިލާތާ ދެމެދު އޮނ ނަ ގާތ  ގުޅުނ  އިތުރަށ    ▪
ކޮށ ފައި ހުނ ނަ   ަބރލިނ ގައި ޤާއިމު  ބަދަހިކުރުމަށ ޓަކައި، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވެރިރަށ  

  2016އޮގަސ ޓ     15ޑިޕ ލޮމެޓިކ  އޮފީހެކެވެ. މި އޮފީސ  ަބރލިނ  ގައި ޤާއިމުކުރެވުނީ  
 2016ސެޕ ޓެމ ަބރު    28ހުގައެވެ. އަދި ރަސ މީކޮށ  އޮފީސ  ހުޅުވާފައިވަނީ  ވަނަ ދުވަ

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 
 

 
 1ޗެޕ ޓަރ   
   ތައ މަސ އޫލިއ ޔަތު   މަސައ ކަތ ތަކާއި   މައިގަނޑު   ކަނޑައެޅިފައިވާ   ކުރުމަށ    އެމ ބަސީނ   ހިނ ގުނ    ރީ އިދާ 

 
މުޢާމަލާތ ތައ    .1 ހިނ ގަނ ޖެހޭ  ދެމެދު  ސަރުކާރާ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  ސަރުކާރުނ   ދިވެހި 

ދެމެދު އެކުވެރިކަނ  ދަމަހައ ޓައި،  ހިނ ގުމާއި، ރާއ ޖެއާއި ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރާ 
 ަބދަހިކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ . 

 
މު .2 ރާއ ޖެއަށ   ފަރާތ ތަކާއި،  އިސ   ސަރުކާރުގެ  އެހެނ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  ހިއ މު 

ފަރާތ ތަކާއި، މީޑިޔާގެ ފަރާތ ތަކާއި، ޖަރުމަނުގެ ޑިޕ ލޮމެޓިކ  ކޮމިޔުނިޓީއާ ގުޅުނ ތައ  
އުފައ ދައި، އެ ފަރާތ ތަކަށ  ރާއ ޖެ ތަޢާރަފުކޮށ ، ރާއ ޖެއަށ  ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށ  އެ 

 ގުޅުނ ތައ  ދެމެހެއ ޓުނ .  
 

ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގައި ހިނގާ މުހިއ މު ސިޔާސީ، އިޤ ތިސާދީ ކަނ ކަމާއި އެނޫނ ވެސ   .3
ރާއ ޖޭގެ   ފޮނުވަނ ޖެހޭ  ރިޕޯޓު  ެބހޭ  ކަނ ކަމާ  ފެނ ނަ  އެމ ަބސީއަށ   ކަމަށ   މުހިއ މު 

 ފަރާތ ތަކަށ  ލަސ ނުކޮށ  ފޮނުވުނ . 
 

ހުރި   .4 އިނ ވެސ ޓ ކުރުމަށ   ރާއ ޖޭގައި  އިނ ވެސ ޓަރުނ ނަށ   ފުރުޞަތުތަކާެބހޭ  ޖަރުމަނު 
މަޢުލޫމާތު އިނ ވެސ ޓަރުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ  ދިނުމާއި، އިނ ވެސ ޓަރުނ  ރާއ ޖެ ގެނައުމަށ  
މަގުފަހިކުރުމަށ  ސަރުކާރާއި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކާއެކު ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުނ .  
ެބހޭ ފުރުޞަތުތަކާ  ހުރި  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  އިނ ވެސ ޓަރުނ ނަށ   ރާއ ޖޭގެ    އަދި 
ފުރުޞަތުތައ    ހުރި  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  އިނ ވެސ ޓަރުނ ނަށ   އެފަދަ  މަޢުލޫމާތުދީ 

 ތަނަވަސ ކޮށ  ދިނުމަށ  ކުރެވެނ  ހުރި ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމަށ  މަގުފަހިކޮށ ދިނުނ .  
 

އެކި އެކި ކަނ ކަމުގައި   .5 ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޓޫރިޒަމ  ޕ ރޮމޯޓ  ކުރުމުގެ 
ވެރިވެ، ރާއ ޖެއިނ  ޖަރުމަނުވިލާތަށ  ޓޫރިޒަމ  ޕ ރޮމޯޓ  ކުރުމަށ  ާބއ ވާ އިސ ނަގައި ަބއި

 އެކި އެކި ކަނ ކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުނ .  
 



 

 

ހައިސިއ ޔަތުނ   .6 ފަރާތުގެ  ޑިޕ ލޮމެޓިކ   ތަމ ސީލުކުރާ  ދިވެހިރާއ ޖެ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި 
ތަމ ސީ ރާއ ޖެ  ަބއިވެރިވެ،  ޙަފ ލާތަކުގައި  އިޖ ތިމާޢީ  ރާއ ޖޭގެ އެކިއެކި  ލުކޮށ ، 
 މަޞ ލަހަތުތައ  ކުރިއެރުވުމަށ  އެފަދަ ފުރުޞަތުތައ  ޭބނުނ ކުރުނ . 

 
 ރާއ ޖޭގެ މިނިވަނ ދުވަސ  ފާހަގަ ކުރުނ . .7

 
އަމިއ ލަ   .8 އެކިއެކި  ޖަމާޢަތ ތަކުނ ނާއި،  ަބއިނަލ އަޤ ވާމީ  އެކިއެކި  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 

ވަރކ ޝޮޕ   އަދި  ސެމިނަރ  ޖަލ ސާ،  ާބއ ވާ  ކަނ ކަމުގައި،   ޖަމާޢަތ ތަކުނ   ފަދަ 
 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒުނ  އެނ ގެވިފަދައަކުނ  ރާއ ޖެ ތަމ ސީލުކުރުނ . 

 
ރާއ ޖޭގެ ތަރައ ޤީއަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީ ހޯދުމަށ  ދިވެހި ސަރުކާރުނ  ޖަރުމަނު ސަރުކާރަށ    .9

 ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ މަޝ ރޫޢުތަކަށ  އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކުރުނ . 
 

 ރާއ ޖޭގެ މީހުނ  ިބނާކުރުމަށ  އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ .  .10
 

އެމ ަބސީގެ މަސައ ކަތަށ  އެހީ ލިޭބފަދަ ގޮތާއި އެނޫނ ވެސ  މައުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަނ ޓ ،   .11
 މިޝަނ ގެ ލައިބ ރަރީއަށ  އެއ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ . 

 
ބޭނުނ  .12 ގޮތަކުނ   އެނޫނ ވެސ   އަދި  ލިޔުނ ތަކާއި ތާރީޚަށ ޓަކައި  ފެނ ނަ  ކަމަށ   ވެދާނެ 

 ތަކެތި އާކައިވ ކޮށ  އެތަކެތި ެބލެހެއ ޓުނ . 
 

މިޝަނ ތަކަށާއި،  .13 އެހެނ   ހުނ ނަ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  ފަރާތ ތަކުނ   ސަރުކާރުގެ 
ފަރާތ ތަކަށ    ކަމާެބހޭ  ތަކެތި،  ލިޔުނ ތަކާއި  ފޮނުއ ވާ  ޖަމިއ ޔާތަކަށ   ަބއިނަލ އަޤ ވާމީ 

 ރައ ދުކުރުނ . 
 

ޢިއ ޒަތ ތެރިނ ނަށ    .14 ސަރުކާރުގެ  ވަޑައިގަނ ނަވާ  ޖަރުމަނަށ   ދަތުރުފުޅެއ ގައި  ރަސ މީ 
މަތިނ   )މި އުޞޫލެއ ގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޭބފުޅުނ ނަށ (  އެފެނ ވަރުގެ  ނިސ ޓަރުނ ނާއި 

 ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ  ދިނުނ . 

 
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުނ  ހޯދުމަށ  ޭބނުނ ވާ މީހުނ ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ    .15

ނޫނ ތޯ  ނުވަތަ  އެތެރެވިތޯ  ޖަރުމަނުވިލާތަށ   ހިނދެއ ގައި  އަނ ގަވައިފި  އިނ   އެފެއާޒ  
ހޯދުމަށ   ބަލައި،  ގުޅައިގެނ   އެފެއާޒާ  ފޮރިނ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 

   މަސައ ކަތ  ކުރުނ .
 

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އުފަނ ވާ ދިވެހި ކުދިނ  ރާއ ޖެ ގެނައުމަށ  ޭބނުނ ވާ ވަގުތީ ޓ ރެވަލ   .16
ހިނދެއ ގައި  އަނ ގަވައިފި  ސަރުކާރުނ   އިތުރަށ ވެސ   މީގެ  ދޫކުރުމާއި،  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 އެނ ގެވި ފަރާތަކަށ  ޓ ރެވަލ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  ދޫކުރުނ .
  

ޖެހިގެނ  .17 ހާލުގައި  މައ ސަލައިގައި، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  ދިވެހިނ ގެ  އެދޭ  އެހީއަށ    
ފަރާތ ތަކަށ    ހާލުގައިޖެހޭ  ވިލަރެސ ކުރުމާއި،  ފަރާތ ތަކާ  ކަމާެބހޭ  ސަރުކާރުގެ 

 އެހީތެރިވެދިނުނ .  



 

 

 
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ދަށުނ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ކިޔަވާ  .18

ރުގެ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިނ ނާ އަމިއ ލަ ޚަރަދުގައި  ދިވެހި ކުދިނ ނާއި، ދިވެހި ސަރުކާ
 ކިޔަވާ ކުދިނ ނަށ  ދިމާވާ އެކިއެކި މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކޮށ  ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުނ . 

 
އެމ ަބސަޑަރ ޢަހ މަދު ލަތީފަކީ ފިނ ލަނ ޑ ، ނޯވޭ، ސ ވިޑަނ  ޑެނ މާކ  އަދި ރަޝިޔާ   .19

ފައިވާ އެމ ަބސަޑަރ ކަމަށ ވާތީ އިސ ދެނ ނެވުނު  އަށ  ކޮނ ކަރަނ ޓ ކޮށ  އެކ ރެޑިޓ  ކޮށ 
 ނުކުތާ ތަކުގައި ހުރި ކަނ ކަނ  އެ ޤައުމަތަކާއެކު ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ 

 
 

 
މަތީގައި ަބޔާނ  ކުރެވިފައިވާ ކަނ ތައ ތަކުގެ އިތުރަށ ވެސ ، ދިވެހި ސަރުކާރުނ  އަނ ގަވާ   .20

 ކަނ ތައ ތައ  ކުރުނ . 
 

 އޮފީސ  ހިނ ގުނ  
 

ނޮވެމ ަބރު   8ވުމަށ  ފަހު  އ ވަނަ ދުވަހު ޤާއިމުކުރެ  2016އޮގަސ ޓ     15މި އެމ ަބސީ   •
އޭ،   4ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށ  ހިނ ގަމުނ ދިޔައީ، ޕަރީސާ ޕ ލާޓ ޒ  ނަނ ަބރު    2019

އެޑ ރެހުގައެވެ.   މި  އެމ ަބސީ   2019ނޮވެމ ަބރު    8ަބރލިނ ،  ފެށިގެނ   އިނ  
 އޭ ގައެވެ.   55ހިނ ގަމުނ ދަނީ ފ ރީޑ ރިކ ސ ޓ ރާސާ 

 
އިނ  ފެށިގެނ  އެމ ަބސީ ހިނ ގުމާ ހަވާލުވެ ހުނ ނެވީ ސަފީރު   2019ފެބ ރުއަރީ    5 •

 އަޙ މަދު ލަތީފ  އެވެ. 
 

ހުނ ނަ • ސ ވިޑަނ   ސަފީރަކީ  ރާއ ޖޭގެ  ހިދިވެ   ވާޖަރުމަނުވިލާތުގައި  ނޯވޭ،  ފިނ ލަނ ޑ ، 
ވާ އެކ ރެޑިޓ ކޮށ ފައި  ކޮނ ކަރަނ ޓ  ކޮށ  އަށ  ވެސ     އަދި ޔުކ ރެއިނ   ރަޝިޔާ،  ޑެނ މާކ 

ކުގެ ތެރެއިނ  ދިވެހިސަރުކާރުނ  ވަނީ ނިނ މަވާފައެވެ. އަދި މި ޤައުމުތަ  ސަފީރުގެ ގޮތުގައި
ގައުމުތަކަށ    ލަތީފ   ަބއެއ   އަޙުމަދު  ަބއި ސަފީރު  އަނެއ   ފަތ ކޮޅުއަރުވާފައިވާއިރު 

ވަނަ    2019ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.    ފަތ ކޮޅުއެރުވުމަށ  ތާރީހެއ  ދެއ ވުމަށ ގައުމުތަކުނ   
ރު ފިނ ލެނ ޑަށ  ފަތ ކޮޅުއަރުވާފައިވާ އިރު ހަމަ އެ އަހަރު ރަޝިޔާ އިނ ވެސ  ވަނީ އަހަ

ކޮޕީ  ފަތ ކޮޅު ފަތ ކޮޅުަބލައިަބލައިގެނ ފައެވެ.  ގެ  ސަރުކާރުނ   ގެނ ފައިވަނީ  ސ ވިޑ ނ  
  2021ގެނ ފައިވަނީ  ޑެނ މާކ  އަދި ނޯރވޭ އިނ  ފަތ ކޮޅު ަބލައި ވަނަ އަހަރުއެވެ.    2020

އެވެ.   އަހަރު  ކަމުގައިވިއަސ   ވަނަ  ތާރީހެއ ދެއ ވި  އަރުވާނެ  ފަތ ކޮޅު  އިނ   ޔޫކ ރޭނ  
ރަސ މީ އެހެނ  ދަތުރުފުޅެއ ގައި އުޅުއ ވާތީ އެހެނ ފުރުސަތަކަށ  ވަނީ    ހުއެދުވަސަފީރު  

ނު ގެ ރަޝިޔާގެ ރައީސ  އަށ  ފަތ ކޮޅުގެ އަސުލު އެރުވުމަކީ އެ މަނިކުފާއެދެވިފައެވެ.  
ޖަރުމަނުވިލާތައ    އަނ ގަވާ،  ކަމުގައި  ދަތިކަމެއ   ހުރިގޮތުނ   މަސައ ކަތ ޕުޅު 
ކަނޑައަޅުއ ވާފައިވާ ސަފީރަށ  ފަތ ކޮޅު އަރުވާގޮތަށ  ހަމަޖައ ސާފައިވާކަމުގައި ރަޝިޔާ  



 

 

ަބލާ  ކުރުމަށ  ދެފަރާތަ  ނ ސަރުކާރުނ  ވަނީ އަނ ގަވާފައެވެ. މިކަ ށ  ފަސޭހަ ދުވަހެއ  
  ށ  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެކަނ ކުރާގޮތަ

 
 އެމ ބަސީގެ މުވައ ޒަފުނ  

 މުވައ ޒަފުނ ނާއި ރަޖިސ ޓަރީ:  ▪
 

ަބސީގެ ރަޖިސ ޓަރީ އާއި މުވައ ޒަފުނ  މ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ 2021
 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
 

 ރަޖިސ ޓަރީ:   •
 "ހޯމ  ބޭސ ޑ "މުވައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު:   -

 ސަފީރު ▪
 ސަފީރުގެ ނައިުބ ▪
 ސެކަނ ޑ  ސެކ ރެޓަރީ  ▪
 ތަރޑ  ސެކ ރެޓަރީ  ▪

 
 މުވައ ޒަފުނ ގެ ޢަދަދު:  ލޯކަލ    -

 ރައިވަރު ޑ  1 •
 ރިސެޕ ޝަނިސ ޓ   1 •

 
ވަނަ އަހަރު އެމ ަބސީ ގެ މުވައ ޒަފުނ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ   2021 •

 މަތިނ ނެވެ. 
 
 އިނ  ފެށިގެނ   2019ފެބ ރުއަރީ  5ސަފީރު،  –އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު ލަތީފ  -1
ފެބ ރުއަރީ    4  -މުޙައ މަދު ޖިނާހ ރިޓަޔާޑ  އެސިސ ޓަނ ޓ  ކޮމިޝަނަރ އޮފ  ޕޮލިސ    -2

 އިނ  ފެށިގެނ   2019
  2020ފެބ ރުއަރީ    21ސެކަނ ޑ  ސެކ ރެޓަރީ،    –މަރިޔަމ  ސުހާ    އަލ ފާޟިލާ -3

 އިނ  ފެށިގެނ  
 އޯގަސ ޓ   17ރެޓަރީ،  ތަރޑ  ސެކ   –އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ފަޒީލ  ޙުސައިނ    -4

 ފެށިގެނ  އިނ   2020
 އިނ  ފެށިގެނ   2017އޮކ ޓޯަބރ    16ޑ ރައިވަރ،    –މރ. މައިކަލ  ޝ ވައިޓ ޒަރ   -5
  އިނ    2021ޖެނުއަރީ    22ރިސެޕ ޝަނިސ ޓ ،      -ޝ   ނަދީނ  ޝ ރާޒމިސ .   -6

 ފެށިގެނ   

 2ޗެޕ ޓަރ   
މުވައ ޒަފުނ   
 ބިނާކުރުނ  

 
ކުރުމަށ    • ިބނާ  އަހަރުތެރޭގައިވަ  2021މުވައ ޒިފުނ   އިނ ތިޒާމު   ނަ  މިއެނ ަބސީއިނ  

ކޮށ ގެނ  އެއ ވެސ  "ސެމިނަރ" އެއ ، "ވޯރކ ޝޮޕ " އެއ  ނުވަތަ "ޓ ރެއިނިނ " އެއ   



 

 

މިފަދަ ސެމިނަރ އެއ  ނުވަތަ ވޯކ ޝޮޕ  އެއ  ާބއ ވަފައި ނުވަނީ     ާބއ ވާފައެއ  ނުވެއެވެ.
ޤާިބލ  އަދި   މި އެމ ަބސީ އަށ  ފޮނުއ ވާފައި މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތަށ 

ކަމަށ  މުވައ ޒަފުނ   ހުރި  ކުރިނ  ތަޖުރިާބ  ފޮނުއ ވުމުގެ  މުއައ ޒަފުނ   ވެފައި 
   މިނިސ ޓ ރީގައި އެކަށީގެނ ވާ ތަމ ރީނާއި ތަޖުރިާބ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިިބދީފައިވާތީއެވެ. 

 3ޗެޕ ޓަރ   
ޢާމ ދަނީއާ   ލިބުނު 

 ހިނގި ޚަރަދު 
ކުއަރޓާރ ފައިސާގެ   ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓ ގެ ގޮތުގައި އެމ ަބސީ ގެ އެކައުނ ޓަށ   2021 •

ވަނަ އަހަރު    2020އަދި  އާއި    ޔޫރޯ  535,596.15ޖަމަޢުކޮށ ދެއ ވާފައިވަނީ    ގޮތުގައި
އެ ފައިސާއިނ  އަހަރު ނިމުނު   ޔޫރޯ އެވެ.  167،348.96އި  ގެ ަބޖެޓ  ާބކީ ގެ ގޮތުގަ
އާއި  ޔޫރޯ  623,596.85   ރިކަރެނ ޓ  ޚަރަދު ގޮތުގައި  ނީއިރު ޖުމ ލަ ޚަރަދުވެފައިވަ

 ޔޫރޯ އެވެ.   349.00 ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު ގޮތުގައި ޚަރަދު ކުރި
 

 4ޗެޕ ޓަރ   
އެކ ޝަނ   

ޕ ލޭނ ގައިވާ  
ކަނ ކަނ   

ޙާޞިލުވެފައިވާ  
 މިނ ވަރު 

ރި  ށ  ހު ވަނަ އަހަރަ   2022ގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއި    2021 ▪
 ފުރުޞަތުތައ : 

 
އަހަރު  2120 އަމާޒުކޮށ ފައިވަނީ   ވަނަ  ޮބޑަށ   މަސައ ކަތ ތައ   އެމ ަބސީގެ 
ދިވެހިރާއ ޖެ އާއި ދެމެދު    ކަރަނ ޓ ކޮށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައުމުތަކާއި-ތުރުނ  ކޮނ އިތުގެ  ޖަރުމަނުވިލާ

އެކި      މި ގައުމުތަކުނ ރުމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   އިތުރަށ  ަބދަހިކު އޮނ ނަ ގުޅުނ   
މަސައ ކަތާއި،    އެހީދާއިރާތަކަށ    ގައުމުތަކުގައި ހޯދުމުގު  ފަތުރުވެރިކަނ     އެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 ޕ ރޮމޯޓ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރުމެވެ. 
 

އެމ ަބސީ ގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ދިމާވި އެނ މެ ޮބޑު ގޮނ ޖެހުމަކީ އަހަރު  ވަނަ    2021
ކޯވިޑ    ދިމާވެފައިވާ  ވެސ   ޤައުމަކަށ   ހުރިހާ  ސަަބުބނ    19ދުނިޔޭގެ  ަބލިމަޑުކަމުގެ  ގެ 

ގޮނ ޖެހުނ ތަކެ ކުރިއަށ  ކުރިމަތިވި  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  ތެރޭގައި  އަހަރު  ސަަބުބނ   އޭގެ  ވެ. 
މީގެ   ކެނ ސަލ ކޮށ ފައެވެ.  ވަނީ  އިވެނ ޓ ތައ   އަދަދެއ ގެ  ގިނަ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެނ ދިއުމަށ  
ފެއަރ،   ޓުއަރިޒަމ   ޮބޑު  އެނ މެ  ާބއ ވާ  މަހު  މާރޗ   ވެސ   އަހަރެއ ގައި  ކޮނ މެ  ތެރޭގައި 

ވަނީ ވަރޗުއަލ  އިވެނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރު    2021ނީ މި  އައި.ޓީ.ީބ. ފެއަރ ވެސ  ވަ
ވަނީ    ާބއ ވާފައެވެ. އިވެނ ޓ ތައ ވެސ   ރާވާފައިވާ  ޭބއ ވުމަށ   އެމ ަބސީއިނ   މި 

  ކެނ ސަލ ކުރެވިފައެވެ.
 

  5ޗެޕ ޓަރ   
 5.1ޗެޕ ޓަރ   

 - ފުރަތަމަ އަމާޒު
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤައުމީ 

ސިޔާދަތު  
ޙިމާޔަތ ކޮށ  ޤައުމުގެ  

ސަލާމަތާއި 

ަބދަހިކޮށ   ޖަރުމަނުވިލާތާއި  ދިވެހިރާއ ޖެއާއި • ގުޅުނ   އޮނ ނަ  އިތުރައ     ދެމެދު  ގުޅުނ  
ވަނަ އަހަރު ސަފީރު ވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ    2021ތުވެދިޔަ  ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ވޭ

  އެވެ.ކުރައ ވާފަފޮރިނ  އޮފީސ  ޭބފުޅުނ ނާއި ަބއ ދަލު 
 



 

 

ރައ ކާތެރިކަނ  
 އިތުރުކުރުނ 

 

އެމ  • ރަޝިޔާަބސީމި  އަދި  ޤައުމުތަށ   ނޯޑިކ   ޔުކ ރެއިނ   އަކީ  ވެސ     އާއި  އަށ  
އެކ ރެޑިޓ ކޮށ ފައިވާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެމ ަބސީ ކަމުނ ، އީ. ޔޫ އިއ ތިޙާދާއި އެކު ގުޅުނ   

 ވަނަ އަހަރުތެރޭ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުނ    2021ހިކުރުމަށ   ަބދަ
ތަކުގައި ޑެނ މަރކ  އަދި ނޯރވޭގެ ފަތ ކޮޅު އެރުވުމަށ  އެ ގައުމުތަކަށ  ކުރެއ ވި ދަތުރުފުޅު

ލަތީފ   އަހ މަދު  ސަފީރު  ވަނީ  ފަރާތ ތަކާ  އަމިއ ލަ  ސަރުކާރާއި  ގައުމުތަކުގެ  އެ 
ަބދަހިކުރެވޭނެ ަބއ ދަލުކުރައ ވަ ގުޅުނ   އޮތ   ދެމެދު  އާއި  ރާއ ޖެ  ޤައުމުތަކާ  އެ  ވާ 

މަޝ ވަރާކުރައ ވާފައެވެ.   މަސައ ކަތ  ގޮތ ތަކާމެދު  ގެނައުމަށ   ސިފަ  އަމަލީ  އަދި 
    ކުރައ ވާފައެވެ. 

 
އަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ    ޑެނ މަރކ ވަނަ ދުވަހު    2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    28 •

ވަނީ   ލަތީފު  އަޙުމަދު  ސަފީރު  ގޮތުގައި  ސަފީރުގެ  ރެސިޑެނ ޓ   ޑެނ މާރކ ގެ  ނޮނ  
 ފަތ ކޮޅު އަރުވާފައެވެ.  ރާނީއަށ 

 
ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ނޮނ  އަށ     ވަނަ ދުވަހު ނޯރވޭ  2021އޮކ ޓޯަބރ    15 •

 ނޯރވޭގެ ރަސ ގެފާނަނަށ ރެސިޑެނ ޓ  ސަފީރުގެ ގޮތުގައި ސަފީރު އަޙުމަދު ލަތީފު ވަނީ  
 ފަތ ކޮޅު އަރުވާފައެވެ. 

 
ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު ޔުކ ރެއިނ  އަށ     2021އޯގަސ ޓ     25 •

ސަ ގޮތުގައި  ސަފީރުގެ  ރެސިޑެނ ޓ   ލަތީފުނޮނ   އަޙުމަދު  އައ ޔަނުކުރުމަށ    ފީރު 
 ޔުކ ރެއިނ  ސަރުކާރުގެ އެގ ރިމޯ ވަނީ ލިިބފައެވެ.  

 
 5.2ޗެޕ ޓަރ   

  - ދެވަނަ އަމާޒު  
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  

އިސ ލާމީ ވަޙުދަތު  
ޙިމާޔަތ ކޮށ  ބޭރު  

ދުނިޔޭގައި  
އިސ ލާމ ދީނުގެ  
 ރިވެތި ސިފަތައ  

 
ނާ  ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ަބރލިނ ގައި ތިއ ަބވާ އިސ ލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުނ   2021 •

 އެކު ސަފީރު އަޙުމަދު ލަތީފ  ވަނީ ަބއ ދަލުވުނ ތައ ާބއ ވަވާފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 5.3ޗެޕ ޓަރ   
  -  ތިނ ވަނަ އަމާޒު 
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  
އިޤ ތިޞާދީ  

  
 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަނ  ކުރިއެރުވުނ :  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި

 



 

 

ފުދުނ ތެރިކަނ   
 އިތުރުކުރުނ  

 

މަޝ ހޫރު   އެނ މެ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  އަކީ  ދިވެހިރާއ ޖެ  ދާއިރާއިނ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
ޤައުމުތަކުގެ  އަނ ނަ  ގިނައިނ   އެނ މެ  ފަތުރުވެރިނ   އަށ   ދިވެހިރާއ ޖެ  އަދި  ޤައުމެވެ.  އެއ  

 ވެ. ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެ
   

އަހަރު، ވޭތުވެދިޔަ  ކުރުމުގެޖަރުމަނުވިލާތުގަ  މިގޮތުނ   ޕ ރޮމޯޓު  ރާއ ޖެ   ގޮތުނ    އި 
 ކުރެވުނު ަބއެއ  ކަނ ތައ ތައ : 

 
 

ފޮނުވާ   • ފަތުރުވެރިނ   ގިނައިނ   އެޖެނ ސީތަކާ   ޖަރުމަނުވިލާތުގެރާއ ޖެއަށ   ޓ ރެވަލ  
ފަރާތ ތަކާ   ރާއ ޖޭގެ  ކަމާެބހޭ  އެމީހުނ ނާ  ަބދަހިކޮށ ،  ގުޅުނ   އޮނ ނަ  އެމ ަބސީއާއެކު 

 ގުޅުވައިދީ، ދެފަރާތުގެ މުޢާމަލާތުތައ  ހަރުދަނާކުރުމުގައި އެހީތެރިވުނ 
 

ފަތުރުވެރިނ ނަށ    • ދަތުރުކުރާ  ރާއ ޖެއަށ   މައުލޫމާތު  ކަނ ކަމުގެ  ހިނގާ  ރާއ ޖޭގައި 
 ރުކޮށ ދިނުނ .  ފޯ
 

އަށ  ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިނ  ސަމާލުކަނ  ދޭނ ޖެހޭ އާ ގުޅިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖެ  19ކޮވިޑ    •
 .ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ކަމާ ެބހޭ ފަރާތ ތަކާ ހިއ ސާކުރުނ  ކަނ ކަމުގެ މައުލޫމާތު

 
 

ގެ ިބޒ ނަސ  މޮޑެލ   ޓުއަރިޒަމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އައު  ވަނަ ދުވަހު،    2021މާރޗ     31 •
މިނިސ ޓ ރީ އަމާޒުކުރެވިގެނ     ފަރާތ ތަކަށ   މައުލޫމާތު ދިނުމަށ  ދާއިރާއާ ގުޅުނ  ހުރި

އާ ޓުއަރިޒަމ   މަޢުލޫމާތު    އޮފ   ާބއ ވާ  ވެިބނާއެއ   ހާއ ސަ    ަބއިވެރިނ ނަށ  ގުޅިގެނ  
 ފޯރުކޮށ ދެވުނެވެ.  

 
ހޯ  އިނ ވެސ ޓ މަނޓ   އާއި  އެހީ  ބޭނުނ ވާ  އަށ   އިތުރަށ   ދިވެހިރާއ ޖެ  ދުމަށ  

 މަސައ ކަތ ކުރުނ  
 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ އިނ  ތައާރަފ  ކުރައ ވާފައިވާ "އައ ޓި" )އެއިޑ ، ޓ ރޭޑ ،  •
އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ    ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ދަށުނ   ގެ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ (  ޓުއަރިޒަމ ، 

ހޯދައިދިނުމަށ   އެކުލަވާ  ފުރުސަތުތައ   ޕ ލޭނުގައިވާ    އެލާ  އެކ ޝަނ ޕ ލޭނެއ  
 މަސައ ކަތ ތައ  ތަނ ފީޒުކުރުނ .

 
ދުވަހު،  2021ޖެނުއަރީ    27 • ނަމުގައި    ވަނަ  ގެ  މޯލ ޑިވ ސ   އިނ   އިނ ވެސ ޓ  

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފެޑަރަލ  އެސޯސިއޭޝަނ  ފޮރ އަމާޒުކުރެވިގެނ     އިނ ވެސ ޓަރުނ ނަށ 
އާ ގުޅިގެނ  ހާއ ސަ  ކޮނޮމިކ  ޑެވެލޮޕ މަނ ޓ  އެނ ޑ  ފޮރިނ  ޓ ރޭޑ  )ީބ.ޑަބ ލިއު.އޭ.(  އި

މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއ ޖޭގައި އިނ ވެސ ޓ  ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ  ވެިބނާއެއ  ާބއ ވާ  
 ަބއިވެރިނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދެވުނެވެ.  



 

 

 

 
ޙައ ދީ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ތިމާވެއ ޓާ ގުޅުނ ހުރި ދާއިރާތަކުގެ ސަރަ  •

އިޙ ތިސާސ  ލިިބގެނ ވާ، ސ ރީލަނ ކާގެ ކޮޅަނުބގައި ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުނ ނަ ޖަރުމަނު 
އޮފީހާއި  GIZވިލާތުގެ   ސަރަޙައ ދީ  އިނ ތިޒާމ    ގެ  މަސައ ކަތ ކުރެވޭނޭ  ގުޅިގެނ  

އޮފ   ކޮށ   ޤާޢިމު މިނިސ ޓ ރީ  ހޯދާ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   އެހީގެ  ހިލޭ  "މެރިނ ލިޓަރ" 
 އެނ ވާރަނ މަނ ޓާ އެމަސައ ކަތ  ހިއ ސާކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ސ ޓޯމ    • ސޯލާ  ސަނ ލައިނ   ކަމަށ ވާ  ކުނ ފުނ ޏެއ   އެނާޖީ  ސޯލާ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 
މަ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ގެ  ޕައިލ ޓ   ފުވައ މުލަކުގައި  ޏ.  ގުޅިގެނ   ސައ ކަތ  ކުނ ފުނ ނާއި 

 ނ އެަބދެއެވެ. ކުރެވެމު
ދެމެދު   • ވެމ ކޯއާ  ކުނ ފުނ ޏާއި  ވީޯބޒ   ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  މެނޭޖ ކުރުމަށ ޓަކާ،  ވޭސ ޓ  

 މަޢުލޫމާތު ަބދަލުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  އެމ ަބސީ މެދުވެރިކޮށ  ކޮށ ދެވިފައިވެއެވެ. 
 

 
 5.4ޗެޕ ޓަރ   

ހަތަރުވަނަ އަމާޒު  
ދެކުނު    - 

އޭޝިޔާގެ  
ސަރަޙައ ދީ  
އެއ ބާރުލުނ   
އިތުރުކުރުމަށ   
 މަސައ ކަތ ކުރުނ  

 
ޙައ ސަ  ސާކ  ޤައުމުތަކުނ  އާ ގުޅިގެނ ،   19ކޮވިޑ  ވަނަ އަހަރު  2021 •

 ހަފ ލާތަކެއ  ާބއ ވާފައެއ  ނުވެއެވެ. 
 

 ސާކ  ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުނ ނާލަތީފ  ވަނީ ވަނަ އަހަރު ސަފީރު އަހ މަދު  2021 •
އ ދަލުވެ ވަޑައިގެނ ފައެވެ. ސާރކ  ގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތު  އެކި ހަފ ލާތަކުގައި ަބ

މެއ  ކުރުމަށ  ނުވަތަ އޮތ ގޮތުނ ، ސަރަހައ ދީ އެއ ާބރުލުނ  އިތުރުކުރުމަށ  ޚާއ ސަ ކަ
ނެތ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސ  އެމ ަބސީއިނ  މާ ޮބޑު ރޯލެއ  އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއ  

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ހުރިހާ ގައުމެއ ގެ ސަފީރުނ ނާއި އެކު ގާތ  ގުޅުމެއ  ސަފީރު  
   އަހުމަދު ލަތީފު ާބއ ވަވާކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 5.5ޗެޕ ޓަރ   
ފަސ ވަނަ އަމާޒު  

ރާއ ޖެއިނ     - 
ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ  

ދިވެހި  
ރައ ޔިތުނ ނަށ   

ފެނ ވަރު ރަނގަޅު  
ޚިދުމަތ ތައ   
 ފޯރުކޮށ ދިނުނ  

 ކޮނ ސިއުލަރ މަސައ ކަތ ތައ : ▪
 

އަދި  ދަތުރުކުރާ ދިވެހީނ ނަށާއި  ޖަރުމަނުވިލާތަށ ދިރިއުޅޭ އަދި ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  •
ރައ ޔިތުނ ނަށ  ތަފާތު  ޖަރުމަނުވިލާތުގެރާއ ޖެއަށ  ދަތުރުކުރަނ  ޭބނުނ ވާ 

  ވަނީ ފޯރުކޮށ ދެވިފައެވެ. މިގޮތުނ ، ޕާސ ޕޯޓ  އައު ކުރުމާއިކޮނ ސިއުލަރ އެހީތައ  
އަދި ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިނ ގެ ފަރާތުނ    އައިޑީ ކާޑ  އައު ކުރުމާއި

ރާއ ޖޭގެ ކޯޓު ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ަބޔާނ  ތައ  އެމ ަބސީ މެދުވެރިކޮށ  ވަނީ 
 ފައެވެ.ވިދެހޯދާ

 
 5.6ޗެޕ ޓަރ   

  - ހަވަނަ އަމާޒު  
ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ  

 



 

 

ހިނ ގުނ   
ކުރިއަރުވައި  

 ހަރުދަނާ ކުރުނ  

 

ކ ރިސ ޓިއަނ  ، ސުލުނ ކޮނ އިތިިބ އޮނަރަރީ ފަޖަރުމަނުވިލާތަށ  ކަނޑައަޅާ •
ާބއ ވާ  އާއެކު ގާތ  ގުޅުމެއ   ވޮނ ސ ޓަޓަނ ، އެނ ޑ ރިއަސ  ވިޓޭ އަދި ޑރ. ެބރަނ 

   ތަކެއ  ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މަސައ ކަތ 
 

ވަނަ ސެޝަނ ގެ ރައީސ ކަމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   76އ.ދ.ގެ ޖެނެރަލ  އެސެމ ބ ލީގެ   •
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  ކެނޑިޑޭޓ ގެ ކެނ ޑިޑޭޗަރ ހުށަހަޅުއ ވައި    ފަރާތުނ  ކުރިމަތިލީ

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ތިއ ަބވާ ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުނ ނާ ހެޑ  އެފެއާޒ ގެ މަޝ ވަރާއާއެކު  
ަބއ ދަލަކުރައ ވާފައެވެ.   ވަނީ  ލަތީފ   އަޙ މަދު  ސަފީރު  މިޝަނ ތަކާއި  މި އޮފ  
ގުޅުމާއި، ަބއިލެޓ ރަލ   އޮނ ނަ  ރާއ ޖެއާއި  ގައުމުތަކާއި  އެ   ަބއ ދަލުވުނ ތަކުގައި 
ކުރެވޭ މަސައ ކަތ ތައ  އިތުރަށ  ހަރުދަނާކުރުމަށ  މަސައ ކަތ   މަލ ޓިލެޓަރަލ  ގޮތުނ  

މިޝަނ   ކުރެވިފައިވެއެވެ.   އޮފ   ހެޑ   އަދި  ސަފީރުނ   ަބއ ދަލުކުރެވުނު  މިގޮތުނ  
 ނިސ ަބތ ވާ ގަޢުމުތައ  ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

 
 ހޮނ ޑުރަސ  .1
 ޮބސ ނިއާ އެނ ޑ  ހަރޒ ގޮވީނާ .2
 އެސ ޓޯނިއާ .3
 ނައިޖީރިއާ .4
 ޑޮމިނިކަނ  ރިޕަބ ލިކ  .5
 ލައިީބރިއާ .6
 ކޭޕ  ވާޑ   .7
 ގިނިއާ .8
 ނިކަރާގުއާ .9

 ކޮލޮމ ިބއާ .10
 ޔަމަނ  .11
 ސެނެގަލ  .12
 އަނ ގޯލާ .13
 ސަރިބއާ .14
 ޔުކ ރެއިނ  .15
 ަބލ ގޭރިއާ .16
 ޕެރޫ  .17
 ގާނާ .18
 ނޯތު މެސެޑޯނިއާ .19
 ލިތުއޭނިއާ  .20
 ގ ރީސ   .21
 ޗެކ  ރިޕަބ ލިކ   .22
 އައިސ ލެނ ޑ   .23



 

 

 މޮނ ޓެނީގ ރޯ  .24
 ސ ޕެއިނ   .25
 އިޓަލީ .26
 ސުދާނ  .27
 މަޑަގަސ ކާ  .28
 ހައިޓީ .29
 ބޮޓ ސ ވާނާ  .30
 ސައުތު އެފ ރިކާ .31
 ރަޝިއާ .32
 އިކުއެޓޯރިއަލ  ގިނީ .33
 ފިނ ލަނ ޑ   .34
 ލީިބއާ  .35
 ސ ވީޑަނ  .36
 ޑެނ މާރކ  .37
 ނޯރވޭ .38
 ޗާޑ   .39
 ސިއަރަ ލިއޯނ  .40
 ނެމީިބއާ  .41

 
އިނ   ދިވެހިރާއ ޖެނ  ވަނަ ސެޝަނ ގެ ރައީސ ކަ 76އ.ދ.ގެ ޖެނެރަލ  އެސެމ ބ ލީގެ   •

ތަކަށ  ސަފީރުނ  އަދި ހެޑ  އޮފ  މިޝަނ ހާސިލ ކުރުމުނ  މަތީގައި ދެނ ނެވި ގައުމުތަކުގެ  
 މެސެޖ  ފޮނުވާފައެވެ.   ސަފީރު އަހ މަދު ލަތީފ  ވަނީ ޝުކުރުގެ

 
އިނ  ވަނަ ސެޝަނ ގެ ރައީސ ކަމަށ  ދިވެހިރާއ ޖެ  76އ.ދ.ގެ ޖެނެރަލ  އެސެމ ބ ލީގެ  •

ނގުމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އިނ  ކޮނ މެ ހަފ ތާއަކު  ކުރި ކެމ ޕޭނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ރާވާ ހި
ފަހަ އެމ ަބސީގެ   ރުއެއ   އަދި  ލަތީފ   އަޙ މަދު  ސަފީރު  ަބއ ދަލަވުނ ތަކުގައި  ޭބއ ވި 

 ސެކަނ ޑ  ސެކ ރެޓަރީ، މަރިޔަމ  ސުހާ ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. 

 6ޗެޕ ޓަރ   
އަހަރުތެރޭގައި  

ޚާއ ޞަ   ހިނގި 
 ކަނ ތައ ތައ  

ރު އަޙ މަދު  އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށ  ސަފީ އިޓ ލޯސ ގެ   •
 ލަތީފ  ހެމ ބަރގ އަށ  ކުރެއ ވި ދަތުރުފުޅު 

 

 
ޖަ  2021ޖެނުއަރީ    28 • ދުވަހު،  ޭބއ ވުނު ވަނަ  ހެމ ަބރގ ގައި  ރުމަނުވިލާތުގެ 

ITLOS  ިއަޑުއެހުމުގައ އާބިޓ ރޭޝަނ   ފަރާތުނ   ގެ  ަބއިވެރިވެ    ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
އަޙ މަދު   ސަފީރު  މި ވަޑައިގަތުމަށ   ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.  އަށ   ހެމ ަބރގ   ލަތީފ  



 

 

ދަތުރުފުޅުގައި އެމ ަބސީގެ ތަރޑ  ސެކ ރެޓަރީ، މުޙައ މަދު ފަޒީލ  ހުސައިނ  ސަފީރުގެ  
 އަރިހުގައި ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. 

  މުޙައ މަދު ނަޝީދު   ރައީސ    ، ސ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ  •
 ބޭސ ފަރުވާއަށ  ޖަރުމަނުވިލާތަށ  ކުރެއ ވި ދަތުރުފުޅު 

 

މުޙައ މަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނުވިލާތައ     އަށ ، ރައީސ   2021ޖުލައި    1އިނ   މެއި    13 •
 އެވެ. ވިދަތުރުފުޅެއ  ކުރެއ ޭބސ ފަރުވާ އަށ  

 
ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ުބނ ޑަސ ޓާރގ  ގެ   2021ޖޫނ     24މި ދަތުރުފުޅުގައި   •

 ރައިސ ގެ އަރިހަށ  އިހ ތިރާމ ގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. 
 

އެދުވަހު • ހަމަ  އެމ ބަސީގެ  އެމ ަބސީއަށ     އަދި  ކުރައ ވައި    މުއައ ޒަފުނ ނާ ޒިޔާރަތ  
 ަބއ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ.

 
ޭބސ ފަރުވާ   • މި  ނަޝީދުގެ  އަރިހުގައި ރައީސ   މަނިކުފާނާއި  އެ  ދަތުރުފުޅުގައި، 

ފަރާތުނ    އެނ ަބސީގެ  ފެނ ވަރަށ   ހަމަޖެހޭ  ހިތ ޕުޅު  ޭބފުޅުނ   ހުރިހާ  ވަޑައިގެނ  
 އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދެވިފައިވާކަނ  އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 

މަޖިލީހުގެ  ސަފީރު   އާނ މު  ގެ  ސެޝަނ ގައި    76އ.ދ.  ވަނަ 
 ތުމަށ  ކުރެއ ވި ދަތުރުފުޅު ބައިވެރިވެވަޑައިގަ 

 
މަޖިލީހުގެ   • އާނ މު  ގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   76އ.ދ.  ަބއިވެރިވާ  ސެޝަނ ގައި  ވަނަ 

ޔޯކަށ    ނިއު  ގެ  އެމެރިކާ  ލަތީފ ،  އަޙ މަދު  ަބއިވެރިވުމަށ  ސަފީރު  ޑެލިގޭޝަނ ގައި 
ޕ ލީނަރީގައި،   ޖަލ ސާގެ  ވަނީ  ސަފީރު  ދަތުރުފުޅުގައި  މި  ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. 

މި ދެއ ވާފައެވެ.  އެއ   ކުރެއ ވީ    ސ ޓޭޓ މަނ ޓ    13  –ނޮވެމ ަބރ    29ދަތުރު 
 ޑިސެމ ަބރ އަށެވެ.

 ސަފީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި ބައ ދަލުވުނ  / ހަފ ލާތައ . 
 

 
ގުޅިގެނ     19ކޮވިޑ    • ހިނ ގި    1202އާ  އަހަރު  ަބއ ދަލުވުނ ތައ     ަބއެއ  ވަނަ 

ވަރޗުއަލ ކޮށެވެ.   ކެނ ސަލ  އަދި  ާބއ ވާފައިވަނީ  ވަނީ  ހަފ ލާތައ   އަދަދެއ ގެ  ގިނަ 
 ކޮށ ފައެވެ.

 



 

 

ދެއ ވާ • ރައީސ   ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  މުނާސަަބތުގައި  އަހަރުގެ  ވަނީ   ރިސެޕ ޝަނ   އައު 
 ވަނަ އަހަރު ކެނ ސަލ  ކުރައ ވާފައެވެ.  2021

 
ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަ ސަޢުދީ އަރަިބއ ޔާގެ    2021ޖެނުއަރީ    20 •

 ، ސަފީރު އަހ މަދު ލަތީފ  ަބއ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ.ސަފީރާ
 

މިނިސ ޓ ރީގެ    2021ޖެނުއަރީ    22 • ފޮރިނ   ރަޝިއާގެ  ދުވަހު  އޭޝިއާ  ވަނަ 
ޑިޕަރޓ މަނ ޓ  ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކ ޓަރ މރ. އެލެކ ސޭ ޑެޑޮވ  އާއި ސަފީރު އަހ މަދު  

 ލަތީފ  ފޯނުނ  ގުޅުއ ވިއެވެ.  
 

ވަނަ ދުވަހު، ފިނ ލަނ ޑ  އިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅާފައި    2021އަރީ  ފެބ ރު  1 •
  ނަވާ ސަފީރާ، ސަފީރު އަޙ މަދު ލަތީފ  ފޯނުނ  ގުޅުއ ވިއެވެ.ހުނ 

 
ޝާހިދު އާއި ފިނ ލެނ ޑ  ގެ  هللا މިނިސ ޓަރ އަބ ދު  ވަނަ ދުވަހު   2021ފެބ ރުއަރީ    3 •

ސަފީރު  މީޓިނ ގައި  ވަރޗުއަލ   ޭބއ ވެވި  ދެމެދު  އާ  މިނިސ ޓަރ  ފޮރިނ  
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
އޭޝިއާ އެނ ޑ  ވަނަ ދުވަހު ސ ވިޑެނ ގެ ފޮރިނ  މިނިސ ޓ ރީގެ    2021ފެބ ރުއަރީ    4 •

 ކޮށ  ސަފީރު ަބއ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.ޕެސިފިކ  ޑިޕަރޓ މަނ ޓ ގެ ހެޑ  އާ ވަރޗުއަލ 
 

ދުވަހު    2021ފެބ ރުއަރީ    9 • ގެ ސަފީރާ  ވަނަ  ނޯރވޭ  ހުނ ނަ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި 
 ފޯނުނ  ގުޅުއ ވިއެވެ. 

 
ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ޖަރުމަނުވިލާތަށ  ކަނޑައަޅާފައިވ   2021ފެބ ރުއަރީ    11 •

ަބއ ދަލުވުމެއ   ހުނ ނަވާ އޮނޮރަރީ ކޮނ ސުލ  މރ. އެނ ޑ ރިއަސ  ވިޓޭއާ ވަރޗުއަލ  
 ޭބއ ވެވިއެވެ.

 
މިނިސ ޓ ރީގެ  ވަ  2021ފެބ ރުއަރީ    11 • ފޮރިނ   ޑެނ މާރކ ގެ  ދުވަހު،  އޭޝިއާ  ނަ 

ޑެސ ކ ގެ ޑައިރެކ ޓަރ އެމ ެބސެޑަރ ލޭމަނ އާއި އެކު ވަރޗުއަލ  ބައ ދަލުވުމެއ  ސަފީރު  
 ެބއ ވެވިއެވެ.

 
ހުނ ނަވާ    2021ފެބ ރުއަރީ    15 • ކޮލޮމ ޯބގައި  ދުވަހު،  އިނ   ވަނަ  ނޯރވޭ 

ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅާފައި   ހުނ ނަވާ ސަފީރު އާ އެކު 
 ޭބއ ވެވިއެވެ.

 
ވަނަ ދުވަހު، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތު ގެ ސ ޓޭޓ  މިނިސ ޓަރ   2021ފެބ ރުއަރީ    15 •

 އާދިލ އާ އެކު ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ.



 

 

 
އެއ     2021ފެބ ރުއަރީ    17 • ވެިބނަރ  ޓުއަރިޒަމ   ދުވަހު،  ގެ ޭބއ ވުމުވަނަ 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓުއަރިޒަމ  އާ އެކު ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ   މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި  
 ޭބއ ވެވިއެވެ. 

 
ވަނަ ދުވަހު، ނޯރވޭގެ ފޮރިނ  މިނިސ ޓ ރީގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކ     2021ފެބ ރުއަރީ    17 •

 އ ވެވިއެވެ. ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ސަފީރު ޭބ  ޑެސ ކ  ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ އާ އެކު
 

ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަ ޑެނ މަރކ  ސަފީރާ،   2021ފެބ ރުއަރީ    23 •
 ސަފީރު އަހ މަދު ލަތީފ  ަބއ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.

 
ޝާހިދު، ނޯރވޭގެ ފޮރިނ  هللا ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓަރ އަބ ދު  2021ފެބ ރުއަރީ    26 •

ވަރޗުއަލ    ޭބއ ވެވި  އާއެކު  ލަތީފ  މިނިސ ޓަރ  އަޙ މަދު  ސަފީރު  ަބއ ދަލުވުމުގައި 
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
ސަފީރު    2021މަރޗ     1 • ނޭޕާލ   ހުނ ނަވާ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި  ދުވަހު  އާއި  ވަނަ 

 ަބއ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޓުއަރިޒަމ  އިނ  ޭބއ ވި ގޯލ ޑަނ    2021މާރޗ     10 •
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. ސަފީރު ޖުިބލީ ލޯގޯ ލޯނ ޗ  ކުރުމުގެ އިވެނ ޓ ގައި 

 
އައި.ޓީ.ީބ.   2021މާރޗ     10 • ޭބއ ވި  އިނ   އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީ.  ދުވަހު  ވަނަ 

 އޮނ ލައިނ  ޕ ރެސ  ކޮނ ފަރެނ ސ ގައި ސަފީރު ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތަށ  ހުނ ނަވާ އިނ ޑިއާ ސަފީރު ދެއ ވި    2021މާރޗ     12 •
  އެވެ. ފަރިއ ކޮޅަކަށ  ސަފީރު ވަޑައިގެނ ނެވި

 
ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ  އިނ  އެމ ަބސީ   2021މާރޗ     24 •

ކު ޭބއ ވި ކޯޑިނޭޝަނ  ަބއ ދަލުވުމުގައި ސަފީރު އަޙ މަދު ލަތީފ  އާއި އެމ ަބސީގެ  އާއެ
 ޑިޕ ލޮމެޓުނ  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
އެމ ެބސެޑަރސ  ރައުނ ޑ  ޓޭަބލ : އިނޮވޭޓިވ   "އޮތ   ވަނަ ދުވަހު   2021މާރޗ     25 •

ސަފީރު   -ރެސ ޕޮނ ސަސ    19ކޮވިޑ    ގައި  ޖަރމަނީ"  އިނ   މޭޑ  
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
ސަފީރުއާއެކު    2021މާރޗ     25 • އިނ ޑިއާ  ހުނ ނަވާ  ފިނ ލަނ ޑ ގައި  ދުވަހު  ވަނަ 

 ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ. 
 



 

 

ސަފީރުއާއެކު    2021މާރޗ     26 • އިނ ޑިއާ  ހުނ ނަވާ  ސ ވީޑަނ ގައި  ދުވަހު  ވަނަ 
 ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ.

 
ވ ސ  ފޮރިނ  ސަރވިސ  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  އިނ   ވަނަ ދުވަހު މޯލ ޑި  2021އޭޕ ރިލ     1 •

އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ "ޭބއ ވި   އެނ ޑ   ޓ ރޭޑ   ޓުއަރިޒަމ ،  އެއިޑ .  ޓޯކ :  ވޭ   -ފޮސިމ  
ޑިޕ ލޮމެޓުނ  ފޯވަރޑ  އެމ ަބސީގެ  އަދި  ލަތީފ   އަޙ މަދު  ސަފީރު  ގައި   "

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

އެމ ެބސެޑަރސ  ގ ރޫޕ  އިނ  ޭބއ ވި  ވަނަ ދުވަހު، އޭޝިއާ ޕެސިފިކ     2021މެއި    17 •
 ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމުގައި ސަފީރު ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ އިނ     2021މެއި    24  •

ޭބއ ވި  މަޝ ވަރާކުރުމަށ   އެސ .އޯ.ޕީ.  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ   މެރިޖ   ތަކާއެކު  އެމ ަބސީ 
ޑިޕ ލޮމެޓުނ    އެމ ަބސީގެ  އަދި  ލަތީފ   އަޙ މަދު  ސަފީރު  ަބއ ދަލުވުމުގައި  ވަރޗުއަލ  

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

، އ.ދ. މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ  އިނ  ޭބއ ވި  ވަނަ ދުވަހު  2021ޖޫނ     5 •
ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސ ކަމަށ  ކުރިމަތިލެއ ވި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކެނޑިޑޭޓ އާއެކު    76ގެ  

ލަތީފ   އަޙ މަދު  ސަފީރު  ގައި  ރިސެޕ ޝަނ   ވަރޗުއަލ   ާބއ ވާ 
 އިގެނ ނެވިއެވެ.ަބއިވެރިވެވަޑަ

 
ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަ ފަލަސ ތީނ ގެ ސަފީރާ އެކު،   2021ޖޫނ     10 •

 ސަފީރު ަބއ ދަކުރެއ ވެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ  ޭބއ ވެވި ސ ޓާފ    2021ޖޫނ     10 •
 ޑިޕ ލޮމެޓުނ  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.ަބއ ދަލުވުމެއ ގައި ސަފީރު އަދި އެމ ަބސީގެ 

 
  - ކެޕިޓަލ  ކ ލަބ  ގައި އޮތ  އެމ ެބސެޑަރސ ވަނަ ދުވަހު ަބރލިނ     2021ޖޫނ     11 •

 އޯޕަނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޑައަލޮގ ގައި ސަފީރު ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. 
 

މ ަބސީއިނ  ބ ރަސަލ ސ  ގައި ހުނ ނަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެވަނަ ދުވަހު    2021ޖޫނ     16 •
ލަތީފ    އަޙ މަދު  ސަފީރު  ގައި  ވެިބނަރ  މޯލ ޑިވ ސ   އިނ   އިނ ވެސ ޓިނ ގ  ޭބއ ވި 

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ     ވަނަ ދުވަހު، އައި.ޓީ.ކޭ. ލައިޕ ޒިގ  އާއެކު  2021ޖޫނ     22 •
 ސަފީރު ޭބއ ވެވިއެވެ.



 

 

 
ވަނަ ދުވަހު ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސ ، މުޙައ މަދު ނަޝީދު    2021ޖޫނ     24 •

ުބނ ޑަސ ޓާގ ގެ ރައީސ އާއެކު ޭބއ ވި ަބއ ދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.އަރިހުގައި ސަފީރު އަޙ މަދު ލަތީފ  

 
ކ ރިއޭޓިވ  އަރަބ  ޔޫތު، އާމިރު ފެހެރީ  ގެ  ALESCOވަނަ ދުވަހު    2021ޖުލައި    8 •

 އާއި ސަފީރު ަބއ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.
 

ސެކެރެޓަރީ  ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ ގެ    2021އޯގަސ ޓ     23 •
 މަލ ޓިލޭޓަރަލ ، ޑރ. ހާލާ ހަމީދު އާއެކު ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ.

 
Sunline-ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކުނ ފުނ ޏެއ  ކަމަށ ވާ    ވަނަ ދުވަހު   2021އޯގަސ ޓ     27 •

strom GmbHSolar   ަކާ  ގެ މރ. ވުލ ފ ގަނ ގ  ވިސ މެތ  އާއެކު، ސޯލާ ޕ ރޮޖެކ ޓ އ
 ގުޅޭ ގޮތުނ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ.

 
ވަޗުއަލ   "ވަނަ ދުވަހު، އޭޝިއާ ޕެސިފިކ  ގ ރޫޕ  އިނ  ޭބއ ވި    2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    1 •

ލަތީފ   ޑިސ ކަޝަނ    އަޙ މަދު  ސަފީރު  ގައި  ގެބ ރިއަލ "  ސިގ މަރ  ވިތު 
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
ހެޑ  އޮފ     ،ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ   2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    2 •

 އެކު ޭބއ ވި ަބއ ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. މިޝަނ ސ  އާ
 

ވަނަ ދުވަހު، ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ޗެކ  ރިޕަބ ލިކ އަށ  ހުނ ނަ   2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    2 •
 އޮނޮރަރީ ކޮނ ސުލ އާއެކު ފަރިއ ކޮޅަކަށ  ސަފީރު ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. 

 
އުޒ ަބކިސ ތާނ  ގެ ގައުމީ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމުގެ  ވަނަ ދުވަހު،    2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    3 •

 ގޮތުނ  ޭބއ ވި ހަފ ލާއަށ  ސަފީރު އަޙ މަދު ލަތީފ  ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވޮލީޯބލ  އެސޯސިއޭޝަނ އާ    2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    4 •
 އެކު ސަފީރު ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ. 

 
ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަވާ ޑެނ މާކ  ސަފީރާ    2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    7 •

 ފޯނުނ  ގުޅުއ ވިއެވެ.
 

ދުވަސ    ޕަރކިނ ސަނ ސ   ، ދުނިޔޭގެވަނަ ދުވަހު ަބރލިނ ގައި   2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    8 •
ޭބއ ވި ކުރުމަށ   ރަސ މިއ ޔާތަށ     ފާހަގަ  ހުޅުވުމުގެ  މުާބރާތުގެ  ޓެނިސ   ޓޭަބލ  

 ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.



 

 

 
ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަވާ ޔުކ ރެއިނ  ސަފީރާ    2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    22 •

 ފޯނުނ  ގުޅުއ ވިއެވެ.
 

ދުވަސ     2021ސެޕ ޓެމ ަބރ    23 • ގައުމީ  އަރަިބއ ޔާގެ  ސައުދީ  ދުވަހު  ވަނަ 
ލަތީފ   އަޙ މަދު  ސަފީރު  ހަޕ ލާގައި  ޭބއ ވި  ގޮތުނ   ފާހަގކުރުމުގެ 

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓަރ އޮފ  ސ ޓޭޓ  ފޮރ ފޮރިނ  އެފެއާޒ  އާ   2021އޮކ ޓޯަބރ    4 •
 އެކު ވަރޗުއަލ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ.

 
ކަނޑައަޅާފައި   2021އޮކ ޓޯަބރ    5 • ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ނޯރވޭއިނ   ދުވަހު،  ވަނަ 

 ފޯނުނ  ގުޅުއ ވިއެވެ. ހުނ ނަވާ ސަފީރާ
 

ދުވަހު، ގ ލޯަބލ  ަބރލިނ އަށ  އިނ ޓަރވިއު އެއ  ސަފީރު  ވަނަ    2021އޮކ ޓޯަބރ    6 •
 ދެއ ވިއެވެ.

 
، "އެމ ެބސެޑަރސ  އިނ  ޑައިލޮގ : ފޮލޯއަޕ  އޮނ   ވަނަ ދުވަހު  2021އޮކ ޓޯަބރ    21 •

 ތުރިނ ގިއާ" ގައި ސަފީރު ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ބ ރީފިނ ގ:  26އިވެނ ޓ  "ކޮޕ  ވަރޗުއަލ  ވަނަ ދުވަހު އޮތ   2021އޮކ ޓޯަބރ  26 •
ސަފީރު   ގައި  އެކ ޝަނ "  ސ ވިފ ޓ   ފޮރ  އޮޕޮޗިއުނިޓީ  އޮފ   ވިނ ޑޯސ  

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި އެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ  އިނ  ޭބއ ވި   2021އޮކ ޓޯަބރ    28 •
 ޑިޕ ލޮމެޓުނ  ފިޝަރީސ  ޓެރިފ  އިޝޫގެ ބ ރީފިނ ގ ގައި ސަފީރު އަދި އެމ ަބސީގެ

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ކަމަށ ވާ    29 • ކުނ ފުނ ޏެއ   ޖަރުމަނުވިލާތުގެ  ދުވަހު  ވަނަ  Sunline-އޮކ ޓޯަބރ 
Solarstrom GmbH    ާގެ މރ. ވުލ ފ ގަނ ގ  ވިސ މެތ  އާއެކު، ސޯލާ ޕ ރޮޖެކ ޓ އަކ

 ގުޅޭ ގޮތުނ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ.
 

ސޯލާ    2021ނޮވެމ ަބރ    5 • އާއެކު،  ވިސ މެތ   ވުލ ފ ގަނ ގ   މރ.  ދުވަހު  ވަނަ 
 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ކަނ ކަނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ަބއ ދަލުވުމެއ  ޭބއ ވެވިއެވެ. 

 
އޮތ     2021ނޮވެމ ަބރ    8 • ދުވަހު  ޓ ރާނ ސިޝަނ    DENAވަނަ  އެނަރޖީ 

 ކޮނ ގ ރެސ ގައި ސަފީރު ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.



 

 

 
ވިލާތުގައި ހުނ ނަވާ އިނ ޑިއާ ސަފިރާ ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނު  2021ނޮވެމ ަބރ    17 •

 ަބއ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު ޑެނ މާރކ  ގެ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފޮރިނ  އެފެއާޒ    2021ނޮވެމ ަބރ    18 •
"ވަރޗުއަލ  ކޮނ ފެރެނ ސ  އޮނ  ޓެކ  ފޮރ ޑިމޮކ ރަސީ" ގައި ސަފީރު  އިނ  ޭބއ ވި  

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
 

ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަވާ ޔުކ ރެއިނ  ސަފީރާ    2021ނޮވެމ ަބރ    18 •
 ަބއ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ.

 
ވަނަ ދުވަހު، ފިނ ލެނ ޑ ގެ ރައީސ  ަބރލިނ  އަށ  ކުރެއ ވި   2021ނޮވެމ ަބރ    23 •

"ނޯޓިސ  އޮފ  ވަޗުއަލ  ސ ޕީޗަސ " ގައި ސަފީރު  ރަސ މީދާތުރުފުޅާ ގުޅިގެނ  ޭބއ ވި  
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 
އެފެއާޒ ،  ވަނަ ދުވަހު މިނިސ ޓަރ އޮފ  ސ ޓޭޓ  ފޮރ ފޮރިނ     2021ނޮވެމ ަބރ    25 •

ސަފީރު   ަބއ ދަލުވުމުގައި  ޭބއ ވެވި  މިޝަނ ސ އާއެކު  އޮފ   ހެޑ  
 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުނ ނަވާ ކ ރޮއޭޝިއާ ސަފީރާ    2021ނޮވެމ ަބރ    26 •
 ަބއ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.

 އިނ  ބޭރަށ  ކުރެވުނު ދަތުރުތައ :   ބަރލިނ   •
 

މޯލ ޑިވ ސ  މާކެޓިނ ގ އެނ ޑ  ޕަބ ލިކ     ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަނ  ކުރިއެރުވުމަށ  •
ސީ(   އާރު.  ޕީ.  އެމ .  )އެމ .  ކޯޕަރޭޝަނ   ކޮމ ފެނީ  އާއި  ރިލޭޝަނ ސ   އާރ   ޕީ 

މީޑިއާ( ކައުސ   އިނތިޒާމ ކުރެއ ވި    )އަކ ސަލ   ގައިއިނ   އިވެނ ޓ   ، މީޑިއާ 
މަތީނ އެމ .އެމ .ޕީ.އާރު އެދުމުގެ  ގެ  ލަތީފ    .ސީ.  އަޙ މަދު  ސަފީރު    ަބއިވެރިވުމަށ  

ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.   ޒިއުރިކ އަށ   ކުރެއ ވީ  ސ ވިޒިލެނ ޑ ގެ  ދަތުރު    14  -11މި 
 އަށެވެ. 2021ސެޕ ޓެމ ަބރ 

 
ކަނޑައަޅުއ ވާފައިވާ ނޮނ  ރެސިޑެނ ޑ  ސަފީރުކަމުގެ    ޑެނ މާރކ  އަށ ދިވެހިރާއ ޖެއިނ    •

ދެމެދު   ޑެނ މާރކ  އާވަޑައިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖެއާއި    ޑެނ މާރކ  އަށ ފަތ ކޮޅުއެރުއ ވުމަށ   
ލަތީފ    އަޙ މަދު  ސަފީރު  ފަރާތ ތަކާ  އެކި  ަބދަހިކުރުމަށ   ގުޅުނ   ޚާރިޖީ  އޮނ ނަ 

މަޝ ވަރާކުރެއ ވިއެވެ.   ދަތުރުަބއ ދަލުކުރައ ވާ  އަރިހުގައި މި  ސަފީރުގެ  ފުޅުގައި 
މި ދަތުރު    އެމ ަބސީގެ ތާރޑ  ސެކ ރެޓަރީ، މުޙައ މަދު ފަޒީލ  ޙުސައިނ  ަބއިވެރިވިއެވެ.

 އަށެވެ. 2021ސެޕ ޓެމ ަބރ  29 – 26ކުރެއ ވީ 



 

 

 
އަށ ދިވެހިރާއ ޖެއިނ    • ސަފީރުކަމުގެ    ނޯރވޭ  ރެސިޑެނ ޑ   ނޮނ   ކަނޑައަޅުއ ވާފައިވާ 

ދެމެދު އޮނ ނަ    ނޯރވޭ އާވަޑައިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖެއާއި    ނޯރވޭ އަށ ފަތ ކޮޅުއެރުއ ވުމަށ   
ޚާރިޖީ ގުޅުނ  ަބދަހިކުރުމަށ  އެކި ފަރާތ ތަކާ ސަފީރު އަޙ މަދު ލަތީފ  ަބއ ދަލުކުރައ ވާ 

ސަފީރުގެ އަރިހުގައި އެމ ަބސީގެ ސެކަނ ޑ     މި ދަތުރުފުޅުގައި  މަޝ ވަރާކުރެއ ވިއެވެ.
އޮކ ޓޯަބރ    15  –  12މި ދަތުރު ކުރެއ ވީ    ސެކ ރެޓަރީ، މަރިޔަމ  ސުހާ ަބއިވެރިވިއެވެ.

 އަށެވެ. 2021
 

  ޭބއ ވިއިނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ     (OAV)ޖަރމަނ  އޭޝިއާ ޕެސިފިކ  އެސޯސިއޭޝަނ    •
ގައި  ގ ޑައިލޮއެމ ެބސެޑަރސ  އިނ   " ނައިުބަބއިވެރިވުމަށ  ސަފީރު"  މުޙައ މަދު   ގެ 

އޮކ ޓޯަބރ   13  –  11މި ދަތުރު ކުރެއ ވީ    ވަޑައިގެނ ފައިވެއެވެ.  ހެމ ަބރގ  އަށ   ޖިނާހ 
 އަށެވެ. 2021

 އެމ ބަސީއިނ  ތައ ޔާރުކުރާ ރިޕޯޓ  އަދި މުހިނ މު ލިޔުނ ތައ :  •
 

ޓޯކިނ ގ ޕޮއިނ ޓ ސ  އަދި ބ ރީފިނ ގ   ޭބނުނ ފުޅުވާ  ސަފީރުގެ އެކި ަބއ ދަލުވުނ ތަކަށ  •
 ނޯޓ ސ  ވަނީ ތައ ޔާރުކުރެވިފައެވެ.

 
ތައ ޔާރު • ރިޕޯޓ   ކޮނ ޓެކ ޓ   ަބއ ދަލުވުނ ތަކުގެ  މުހިނ މު  ވާނީ ސަފީރުގެ  ކޮށ  

 ޑެސ ކ  އާ ހިއ ސާކޮށ ފައެވެ. މިނިސ ޓ ރީގެ ކަމާ ެބހޭ
 

ވާނީ    ތަކާއި ވީކ ލީ ރިޕޯޓ ކަނ ތައ އެކ ރެޑިޓ  ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ފާހަގަ ކުރެވޭ   •
 މިނިސ ޓ ރީއާ ހިއ ސާކުރެވިފައެވެ. 

 
 
 

 ރިޕޯޓ  ނިނ މުނ  
 ވަނަ އަހަރު އިސ ކަނ ދޭނ  ރާވާފައިވާ ކަނ ތައ ތައ :         2022 ▪

 
ޖަރުމަނުވިލާތ  އަދިދިވެހިރާއ ޖެއާއި  ގައުމުތަކާއި      މެދު  އެކ ރެޑިޓެޑ ކުރެވިފައިވާ 

 ަބއިލެޓަރަލ  ގުޅުނ  ަބދަހިކުރުނ : 
 

މެމ ަބރުނ ނަށ    • ޕާލަމަނ ޓ ގެ  ޖަރުމަނު  ފަރާތ ތަކާއި  އިސ   ސަރުކާރުގެ  ޖަރުމަނު 
ދިނުނ  ފޯރުކޮށ   މައުލޫމާތު  ެބހޭ  ކަނ ކަމާ  ހިނގާ  ރާއ ޖޭގެ   ;ރާއ ޖޭގައި  ގޮތުނ   މި 

އާއި ސިޔާސީ މަޝ ރަޙުގައި ހިނގަ ވިޔަފާރި  ކަނ ކަމުގެ މައުލޫމާތާއި،  މުނ  އަނ ނަ 
ފަތުރުވެރިކަމާ ެބހޭ ކަނ ކަމުގެ ސައ ޙަ މައުލޫމާތު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތ ތަކަށ  

 މަސައ ކަތ  ކުރުނ . ތަރައ ޤީއަށ  އެހީތެރިކަނ  ހޯދުމަށ ފޯރު ކޮށ ދީ ރާއ ޖޭގެ 



 

 

 
 ށ  ރާއ ޖެ ޕ ރޮމޯޓ ކުރުނ  ފަރާތ ތަކާއެކު ގުޅުނ  ަބދަހިކޮޖަރުމަނުވިލާތުގެ މީޑިޔާގެ އެކި   •

 
 

 ހޯދުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ : ތެރިކަނ ރާއ ޖޭގެ ތަރައ ގީއަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީ
 

ގައުމުތަކުގައިޖަރުމަނުވިލާ • އެކ ރެޑިޓެޑ   ތަކާއި    ތާއި  ފެއަރ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ   ާބއ ވާ 
މަސ ވެރިކަމާ ފަތުރުވެރިކަމާ  ގޮތެއ ގައި  ޚާއ ސަ  ހޯދާ،  މައުލޫމާތު  އަދި    ެބހޭ 

ތަކުނ     ދަނޑުވެރިކަމާ ކުނ ފުނި  ރާއ ޖޭގެ  ތަކުގައި  އިވެނ ޓ   ތަކާއި  ފެއަރ  ެބހޭ 
 ަބއިވެރިވުމަށ  ފުރުޞަތު ހޯދުނ . 

 
ޑިވެލޮޕ މަނ  • އިކޮނޮމިކ   އޮފ   ގޮތެއ ގެމަތީނ  ޓ މިނިސ ޓ ރީ  ކަނޑައަޅާ  އިނ  

 އ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ޭބއ ވުނ .އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ޕ ރޮމޯޝަނ  އިވެނ ޓެ
 

ދިވެހީނ ނަށ     ހުރި ފުރުޞަތުތައ މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށ   ޖަރުމަނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުނ    •
 ފޯރުކޮށ ދިނުނ  

 
ހުރި   • ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި  މައުލޫމާތު ރާއ ޖޭގެ  ެބހޭ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި  އެކ ސ ޗޭނ ޖ  

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާ ޙިއ ސާކޮށ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ދަރިވަރުނ  ރާއ ޖޭގައި 
ކިޔެވުމުގެ މަގު ފަހި ކުރުނ . އަދި ރާއ ޖެއަށ  ބޭނުނ ވާ ރިސަރޗ  ތައ  ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 

 ނ . ޔުނިވަރސިޓީތަކުނ  ހެދުމަށ  މަގުފަހިކޮށ ދިނު
 
ރީތިނަނ   ޖަރުމަނުވިލާތިގައި    ރާއ ޖެދިވެހި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ތަޢާރަފުކޮށ ،  އިތުރަށ  
  :ދެމެހެއ ޓުނ  
 

ފިލ މުތައ    • ޑޮކިއުމެނ ޓަރީ  ެބހޭ  ތައ ޔާރުކުރުމަ  ޖަރުމަނުރާއ ޖެއާ  ށ   ަބހުނ  
މަޢުލޫމާތު ޢާނ މުކުރުނ   ޖަރުމަނުގެ އެކި މީޑިއާތައ  މެދުވެރިކޮށ     މަގުފަހިކޮށ ދިނުމާއި

ޕަބ ލިކ    ހިމެނެއެވެ. އެނ ޑ   މާކެޓިނ ގ  މޯލ ޑިވ ސ   އިނ ތިޒާމ ކުރުމުގައި  މިކަނ  
ކޮމ ފެނީ   އާރ   ޕީ  ގެ  ސީ(  އާރު.  ޕީ.  އެމ .  )އެމ .  ކޯޕަރޭޝަނ   ރިލޭޝަނ ސ  

 މެދުވެރިކޮށ  މިކަނ  އިތުރަށ  ދެމެހެއ ޓޭނެއެވެ. 
 

މީޑިއާ މެދުވެރިވެގެނ  ލިެބނ  ހުރި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއ ގެ ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ސޯޝަލ   •
މީގެތެރޭގައި   ޢާނ މުކުރުނ .  މަޢުލޫމާތު  ރާއ ޖޭގެ  އިޝ ތިހާރުކޮށ ،  ޓ އިޓާ،  ރާއ ޖެ 

އަދި   ޕިނ ޓަރެސ    ، ބަހުނ   ދެވޭ    ނ ވެބ ސައިޓުތަކުފެސ ުބކ   ޖަރުމަނު  މައުލޫމާތު 
 ފެނ ނަގޮތަށ  އިތުރު ކުރުނ .

 



 

 

ރާއ ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިގެނ  އިތުރަށ  ކުރިއެރުވޭނެ ކަނ ކަނ  ) ދިވެހި ރެސިޕީ/   •
ބަހުނ    ޖަރުމަނު  ފަސޭހައިނ    މައުލޫމާތު   ) ސަގާފީ   ، ކުޅިވަރާއި   ، ކެއުނ  

 ލިބެނޭގޮތ ތައ  އިތުރު ކުރުނ .
 

 އެހެނިހެނ  ހަރަކާތ ތައ :
 
 

ފެއަރ ވާރޗުއަލ  ކޮށ  ޭބއ ވުމަށ  ހަމަޖެހުމާއި އެކު، އައިޓީީބ  އަހަރުގެ    ވަނަ  2022 •
ރާއ ޖެއިނ  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ފިޒިކަލ  އިވެނ ޓެއ  ވަކިނ  އިނ ތިޒާމު ކުރެވޭތޯ ބެލުނ .  

ވަނަ އަހަރަކީ ރާއ ޖޭގެ ގޯލ ޑަނ  ޖުިބލީ އަހަރު ކަމުގައި ވުމާއި އެކު   2022މިއީ  
ރަކާތެއ  ޭބއ ވުމިކީ މުހިނ މު ކަމެއ  ކަމުގައި  ޖަރުމަނު ވިލާތ  ފަދަ ގައުމެއ ގައި މިފަދަ ހަ

 ބެލެވޭތީއެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު ވިޒިޓ  މޯލ ޑިވ ސ  ތީމ  ގައި ޭބއ ވި ޑިޕ ލޮމެޓިކ  ޓޭަބލ  ޓެނިސ    2019 •
 އަހަރު ޭބއ ވުނ .    2202ޓޯނަމަނ ޓ  ގެ ކާމިޔާަބށ  ަބލައި ހަމަ އެފަދަ ޓޯނަމަނ ޓ  އެއ   

 
ގައުމު • ސާކ   ތިއ ަބވާ  ތަކުނ  ސަފީރުނ /އެމ ަބސީ  ތަކުގެ  ަބރލިނ ގައި 

 .ހާއ ސަ އިވެނ ޓެއ  ޭބއ ވުނ އެއ ާބރުލުނ ލިޭބނަމަ، ސާރކ  ގެ 
 

މިނިވަނ  • މުނާސަަބތުގައި ދުވަދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ދުވަހުގެ  ޖުމ ހޫރީ  ނުވަތަ  ސ  
 ރެސެޕ ޝަނެއ  ޭބއ ވުނ .

ހަފ ލާތައ ޭބއ ވުނ ، މީގެ ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކޮމިޔުނިޓީ އަށ  ޚާއ ސަ   •
 ތެރޭގައި މާހެފުނ  އަދި ކުޅިވަރުގެ އެކި ހަރަކާތ ތައ  ހިމެނެއެވެ.
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