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 ޝާހިދު ގެ ޓްރާންސިޓް ދަތުރުފުޅުهللا އޮންރަަބލް އަްބދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 8.2

އްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ އިޤްތިޞާދ  އަދި ވިޔަފާރ ގެ ގުޅުން ކުރިއަރުވާ އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ރާ 9

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

 ތްތައް މ ޑިޔާއާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ޖަޕާނުގެ ދި 10

 ވެހިރާއްޖެއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤ  އާއި އިޖްތިމާއ  ގުޅުން އާލާކޮށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނުދި 11

 މަސައްކަތްތައް

 އްއާލާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަަވެހިރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ސަޤާފ  ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދި 12
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  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެމްަބސ ގެ ✓

 ޗާޓް އޮގަނައިޒޭޝަން ަބސ ގެއެމް ✓

ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމ   هللا ވަނަ ދައުރުގެ ރައ ސް އޮނަރަަބލް އަްބދު 76އ.ދ.ގެ އާއްމު މަޖިލ ހުގެ   ✓

 ދަތުރުފުޅުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ަބއިވެރިންގެ ލިސްޓް އާއިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސ  ޑައިލޮގްގެ ތިންވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ -ޖަޕާން ✓

 އެޖެންޑާ ގެވެިބނަރ ންވެސްޓްމަންޓްއި 

 އިވެންޓުތައް  އިންތިޒާމްކުރެއްވި ސަރުކާރުން ޕާނުޖަ ✓

 އިންތިޒާމްކުރި ޙަފްލާތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސ ލް ކުރުންޕާނުގައި ހުންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުން ޖަ ✓

 ޕ .ޖ .އޭ ކެމްޕޭން ހިންގުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ✓
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 ަބއްދަލުވުންތައް ކުރެވުނު 

 ހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ޖަޕާނުގެ މ ޑިޔާއާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ދިވެ ✓

ވެހިރާއްޖެއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤ  އާއި އިޖްތިމާއ  ގުޅުން އާލާކޮށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދި ✓

 މަސައްކަތްތަ

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު އާލާކުރުމަށްޓަކައި ަބދަހިކޮށް ގުޅުން ސަޤާފ  އޮންނަ ދެމެދު ޖަޕާނާ ވެހިރާއްޖެއާދި ✓

 މްަބސ ން ދިވެހިންނަށް ދެވުނު ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސ ލްއެ ✓

 ހެނިހެން ަބއްދަލުވުންތައް އެ ✓
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 ތައާރަފް 

 

  މިރިޕޯރޓް .  ރިޕޯޓެވެ  އަހަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  އެމްަބސ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ޖަޕާނުގައި  މިރިޕޯރޓަކ 

 A2/CIR/2021/124 (18-25:  ނަންަބރު  ސަރކިއުލަރ  އެފެއާޒްގެ   ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރ   އެކުލަވާލެވިފައިވަނ 

 . ަބލައިގެންނެވެ މައްޗައް ތަކުގެމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ މިއެމްަބސ ން އެއްގޮތަށް އާއި،(2021 ނޮވެމްަބރ

 

 ހިތާބް: 

 

 ރަތަށެވެ. ޟްގެ ޙަهللاޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރ  މާތް

 

އަހަރަކަށްފަހު    19-ކޯވިޑް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު  ގޮންޖެހުންތަކަކާއި  އެތަކެއް  އަހަރަކ     2021ސަަބުބން  ވަނަ 

 އެގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. 

 

އޮންނަ  ޭބރުޤައުމުތަކާއެކު  ޚާރިޖިއްޔާއިން  ރާއްޖޭގެ  އަރައިގަތުމަށް  ހ ނަރުކަމުން  އިޤްތިސާދ   ދިމާވި  ރާއްޖެއަށް 

ރު މަސައްކަތްތަކެއްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއިއެކު އޮންނަ  ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ަބދަހިކުރުމަށް އިތު

ގާތް ގުޅުމަށް ބިނާކޮށް މި އެމްަބސ ގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރ  ޖަޕާނުން ލިޭބ އެހ  އާއި މަދަދު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށާއި 

 .  ސަރަހައްދ  އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމ  ގޮތުން ގުޅުން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށެވެ

 

އިތުރަށް  ވަނަ އަހަރަކ  ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގާތް ގުޅުން    2021 ގެ ވާގިފުޅާއެކުهللاމާތް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މާލ  އަދި އެހެނިހެން އެހ   ރިކަވަރ އަށް    ގެ  19-ަބދަހިވެގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. މިގޮތުން ކޯވިޑް

އަދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ލިބޭނޭގޮތްތައް ފަހިކުރުމަށް މިއެމްަބސ ން މަސައްކަތްކުރ މެވެ.  

ގުޅުން  ވިޔަފާރ ގެ  އޮންނަ  ޖަޕާނުގެ  ދެމެދު   އަދި  ގެންދިޔުމާއި،  ރާއްޖެއަށް   އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ވިޔަފާރ ގެ   ފުޅާކޮށް 

ހާއްސަގޮތެއްގައި ލޯކަލް    .އަހަރެކެވެ  ކުރެވުނު  މަސައްކަތްތަކެއް  ކުރިއެރުވުމަށްވެސް   ޖަޕާނުގައި  ފަތުރުވެރިކަން  ރާއްޖޭގެ

 ގަވަމަންޓާއި ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ލެވެލްގައި ގުޅުން ަބދަހިކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި ެބހޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.

 

 ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއި އޮންނަ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ފުޅާކުރުމަށް އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކ  ވަނަ 2021 

 އަހަރެއްކަމުގައި ހ ކުރަމެވެ.   ޙާސިލްކުރެވުނުއަޅަމުން ގޮސްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަމަލ ގޮތުން 
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 ދެއްވަމުންގެންދެވި   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން  ގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާސިލްކުރުމަށްމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްަބސ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެހ ތެރިކަމަށް  ރުކާރުގެ އެހެން ވުޒާރާތަކުން ދެއްވާފައިވާ އެއްާބރުލުމަށްއިރުޝާދާއި ސަ

 

 

 

 

 

 

  ހިންގުން އޮފ ސް  .1

 

 މަސައްކަތްތައް ންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ  އިދާރާ އުފެއްދި މަޤްޞަދުތައް އަދި އިދާރާގެ މެ  1.1

 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  1އަނެކްސް  އިދާރާ އުފެއްދި މަޤްޞަދާއި މޭންޑޭޓް  
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 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރ އަށް އައި ބަދަލު    1.2

 

 ހޯމް ބޭސްޑް މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓްރ އަށް އައި ބަދަލު:  -

 

 .ސްޓާފުންނެވެ   ހަތަރުވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެމްަބސ ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އައިސްފައިވަނ  ހޯމް ޭބސްޑް    2021

 ޢުވައިސް  މް އިްބރާހިއަލްފާޟިލް އެމްަބސަޑަރ  -

 ޑެޕިއުޓ  އެމްަބސަޑަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަމ ތު އަޙްމަދު މަނިކު -

 ވ  ރަޝ ދު  ޒް ޚަދ ޖާ ނިފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލާ -

 މުޙައްމަދު ތަޙްސ ން އަލްފާޟިލް ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރ     -

 

 ވަނަ އަހަރު އައި ބަދަލު:   2021

 

ޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރައްވާ މަ  މުޙައްމަދު ތަޙްސ ންއަލްފާޟިލް    މަޤާމާގައި ހުންނެވި  ސެކްރެޓަރ  އެމްަބސ ގެ ސެކަންޑް   -

 ގައި ރާއްޖެ އަށް ވަނ  އެނުބރިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  2021މެއި  31

 

 ލޯކަލް މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓްރ އަށް އައި ބަދަލު  -

 

ތިން    2021 ލޯކަލް  އެވާ  ތިރ ގައި  ތިބ   ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ލޯކަލް  އެމްަބސ ގައި  ފެށުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.  

 

 

 މަޤާމް  ނަންބަރު 

  ސ ނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ،   މރ. ކަޒުހިރޯ ސޮއެޖިމާ 1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މ މިސް ސަޗިޔޯ ހެއިޖިމާ 2

 ހޭންޑިމަން -ޑްރައިވަރމރ. ބެލްފްރ  ގޮންގަލަންގް،  3
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 ސްފައެއްނުވެއެވެ. އިވެސް ަބދަލެއް އައްމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ލޯކަލް ސްޓާފް ރެޖިސްޓްރ އަށް އެ -

 

މުވައްޒަފުންގެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ  2021 ލޯކަލް  އަދި  ހޯމްޭބސްޑް   ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މަޤާމްތައް  އެމްަބސ ގެ 

 .ަބޔާންކުރެވިފައިއެވަނ އެވެ ތިރ ގައި

 

ޢަދަދުތައް  މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ޭބސްޑް ހޯމް  

 ޢަދަދު  މަޤާމް  ނަންބަރު 

 1 ސަފ ރު 1

 1 ސަފ ރުގެ ނައިުބ 2

 1 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ   3

 0  ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރ   4

 3 ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ 

 

ޢަދަދުތައް މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ލޯކަލް  

 ޢަދަދު  މަޤާމް  ނަންބަރު 

 1  ސ ނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  1

 1 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  2

 1 ހޭންޑިމަން  -ޑްރައިވަރ 3

 3  ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ 

 

އެމްަބސ ގެ .  ކެވެ  6ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެމްަބސ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކ    2021

  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ގައި  2  އެނެކްސްއޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓް 

 

 އެމްބަސ ގެ ރަސްމ ގަޑި އާއި ބަންދު ދުވަސްތައް    1.3

 

ހުޅުވިފައި   ގޮތުން  ރަސްމ   ކޮންމެ އެމްަބސ   ނިޔަލަށް  ހުކުރުދުވަހުގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހޯމަ  ހަފްތާގެ  ހުންނާނ  

 އަށެވެ.  1700 ހަވ ރު  އިން 0900ދުހުވަހަކުވެސް ހެންދުނު 

 

އެމްަބސ ގެ  މިއަހަރުވެސް  އްގޮތަށް  އެެ  އާ  އެސް.އޯ.ޕ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު    2020އާ ގުޅިގެން    19-ވިޑްކޯ  އަދި

ޓޯކިޔޯ  ހާލަތު ގޯސްވުމާއިގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ    19-ކޯވިޑްމިއަހަރު ތެރޭގައި    ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާނެވެ.  ތައްމަސައްކަތް

ތަކުގައި   ޕްރިފެކްޗަރ  އެހެން  ސަރުކާރުން    ވަނ އާއި  މަތިން  ޖަޕާން  ހާލަތު އެތަށްފަހަރެއްގެ  އިމަރޖަންސ  

އިމަރޖަންސ  ހާލަތު ސެޕްޓެމްަބރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  އިން ފެށިގެން  ޖެނުއަރ     8މިއަހަރު  މިގޮތުން،  އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

ސަރުކާރު  ކިޔޯޓޯމިހެންކަމުން،އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.   ޖަޕާނުގެ  ސަރުކާރާއި  ގައިޑްމެޓްރޮޕޮލިޓަން  އެގޮތަށް  ންތާކާލައިގެ 

 އްޓުމަށް ސަފ ރު ނިންމެވިއެވެ.  ހުޅުވާފައިވާ ެބހެ 1500އިން މެންދުރުފަހު  1000އެމްަބސ ގެ ޗާންސަރ  ހެދުނު 
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ރޮސްޓަރަ ޑިއުޓ   ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައި  އެމްަބސ ގައި އެސް.އޯ.ޕ   މުވައްޒަފުން  ބަހަލައިގެން  ކަށް 

އިން    0900ރަސްމ  ގަޑި  ހާލާތު މުޅިންއެކ  ރަގަޅުވަންދެން އެމްަބސ ގެ  އަދި  .  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ

  ފައިވެއެވެ. ަބދަލުކުރައްވާއަށް  1600

  

އެމްަބސ ގެ ަބންދު ދުވަސްތައް ކަމުގައި ހަމަޖެހިފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން އަންގަވާފައިވާ ރާއްޖޭގެ 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ނެގޭނެ ަބންދު ދުވަސްތަކާއި ޖަޕާނުގެ ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ. 

 

 

 އެމްބަސ ގެ ޗާންސަރ     1.4
 

ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ. އެމްަބސ ގެ ޗާންސަރ   އެއްވެސް  ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް  އެމްަބސ ގެ ޗާންސަރ  ޤާއިމް

 ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތުގެ އެޑްރެސް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 

8 and 9 Floor, Ikura IT Building 

1-9-10 Azabudai 

Minato-Ku 

0041-Tokyo 106 

 

 އެޕާރޓްމަންޓްތައް ކުއްޔަށްހިފާފައި ހުރި     1.5

 

 # ނަން  އެޑްރެސް 

# 1605, Roppongi Grand Tower 

3-2-2 Roppongi 
Minato-Ku,  
Tokyo 106-0032 

 

ޢުވައިސްމް އިްބރާހ އަލްފާޟިލް   1 

# 801, Minami Otsuka 

1-42-4  
Toshima-Ku 

Tokyo170-0005 
 

އަމ ތު އަޙްމަދު  އްމަދު ޙައަލްފާޟިލް މު

 މަނިކު

2 

#2211, Ark Towers East 

1-3-39 Roppongi 
Minato-Ku 

Tokyo106-0032  

 3 އަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖަތު ނިޒްވ  ރަޝ ދު

 

 ބަޖެޓް  އެމްބަސ ގެ  .2
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ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ   މިލިއަން ާބރަ) ރުފިޔާ ދިވެހި  15,789,963.36 ށް ަބޖެޓަ އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 އެމްަބސ ގެ

  ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިވެއެވެ.( ރުފިޔާ ދިވެހި  ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް

 

ވަނަ އަހަރުގެ އެވްރެޖް   2021ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަށް ފޮނުވ     2021

 ޖެޕެނ ޒް ޔެން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބިނާކޮށް އެންމެ މިނިމަމް ަބޖެޓްއެވެ. 

 

އެވަނ    ތެ  2021ތިރ ގައި  އަހަރުގެ  ެބހޭ  ވަނަ  ޚަރަދާއި  ހިންގި  އާއި  އާމްދަނ   ލިުބނު  މިއެމްަބސ އަށް  ރޭގައި 

 ތަފްޞ ލެވެ. 

 

 ލިބުނު އާމްދަނ  އާއި ހިނގި ޚަރަދު  2.1

 

 އާމްދަނ   -

 

 ވަނަ   2021  ނަމަވެސް  ނުހިނގައެވެ.  ކަމެއް  އެއްވެސް   ލިޭބފަދަ  އާމްދަނ   ގޮތުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިއެމްަބސ ގެ

ާބރަ )   1206.00  ގޮތުގައި  އިންޓްރެސްޓްގެ  ފައިސާއަށް  ހުރި  ޖެޕެނ ޒް ޔެން އެކައުންޓްގައި  މިއެމްަބސ ގެ  އަހަރު

ޔެން، އާއި މިއެމްަބސ ގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއަށް އިންޓްރެސްޓްގެ   ( ޖެޕެނ ޒްސަތޭކަ ހައެއް

 .ލިިބފައިވެއެވެ ( އެމެރިކާ ޑޮލަރއަށާރަ) 18.00ގޮތުގައި 

 

 ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ޖުމްލަ  -

 

ަބޖެޓުން   ލިުބނު  ވެފައިވަނ    2021އެމްަބސ އަށް  ޚަރަދު  އެކައުންޓުން  ޔެން  ޖެޕެނ ޒް  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ 

 ( ޖެޕެނ ޒް ޔެނެވެ.ހަތަރެއް ނުވަދިހަސަތޭކަ ހަތަރުހާސް ސާދަދެލައްކަ ސާޅ ސްނުވަމިލިއަން ) 49,214,494.00

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެމެރިކާ ޑޮލަރ އެކައުންޓުން ޚަރަދު ވެފައިވަނ          2021އެމްަބސ އަށް ލިުބނު ަބޖެޓުން  

 ( އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.ނުވައެއް ހަތްދިހަތޭކަ ހަތްސަ ހާސްާބރަލައްކަ ދެ ) 212,779.00

 

 ޕްލޭން  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް .3

 

 : ކަންކަން ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރު  3.1

 

މިސަަބުބން  ގެ    19-ކޯވިޑް ހުރިނަމަވެސް  ގޮންޖެހުންތައް  ލަނޑުދަނޑުތައް   ވެސްއަހަރުކުރިމަތި  އެމްަބސ ގެ 

ސިޔާސ  ގުޅުން  އޮންނަ    ދެޤައުމުގެ މެދުގައިމިގޮތުން  ނެވެ.  މަސައްކަތްކުރެވު  ފުރިހަމައަށްހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް  

هللا އިތުރަށް ބަދަހިވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެވެ. މިގޮތުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮނަރަަބލް އަްބދު

މަޖިލ ހުގެ   އާއްމު  ރަސްމ     76ޝާހިދު އ.ދ.ގެ  ކުރެއްވި  ޖަޕާނަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ރައ ސްގެ  ދައުރުގެ  ވަނަ 

އަހަރު ޖަޕާނުގައި ޭބއްވުނު ޓޯކިޔޯގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން މ ގެ އިތުރުން، މިދަތުރުފުޅު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  
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ދެޤައުމުގެ   ަބދަހިަބއިވެރިވުމ   އިތުރަށް  ގުޅުން  ގާތް  ޒަމާންވ   އޮންނަ  ފުރުޞަތުތައްކަން ދެމެދު  ކޮށްދިން 

ވަރަށް   ތައް އެހ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާއިން އަރައިގަތުމަށް    19-ވިޑްކޯފާހަގަކުރަމެވެ. މ ގެ އިތުރުން،  

ފާހަގަކުރަމެވެ.   ގޮތެއްގައި  ފަތުވެރިކަން ހަމައެއާއެކު  މުހިންމު  ފުޅާކުރުމަށާއި  ގުޅުން  ވިޔަފާރ ގެ  ޖަޕާނާއެކު 

ގެ  ޖަޕާނުކުރިއެރުވަމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް މިއަހަރުވެސް މި އެމްަބސ ން ކޮށްފައިވެއެވެ. ހާއްސަގޮތެއްގައި  

  މަސައްކަތެކެވެ. މުހިންމު  ޖެހޭ ފާހަގަކޮށްލަންއަކ  ޭބއްވުނު ވެިބނަރ  އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް

 

 ގެނައިބަދަލު  ޕްލޭނަށް  އެކްޝަން  3.2

 

އިތުރުކުރުމަށްފަހު، މި އެމްަބސ ގެ މަސައްކަތްތައް ގެ މަސައްކަތްތައް    ATTI  ފާއިތުވ  އަހަރު އެކްޝަން ޕްލޭން އަށް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ލަނޑުދަނޑިތައް  ރަވާލައިފައިވާނ   

އެވާ  ތިރ ގައި  އިންތިޒާމްކުރެއްވި  މިނިސްޓްރ ން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މިއަހަރު  މިގޮތުން،  ހަސިލްކުރުމަށެވެ. 

 ަބއްދަލުވުންތަކުގައި އެމްަބސ ން ަބއިވެރިވެފައިވާނެއެވެ.  

 

 ގައި މިނިސްޓްރ ގެ ަބއިލެޓަރަލް ޑެސްކް އާއެކު ޭބއްވުނު ކޯރޑިނޭޝަން މ ޓިންގ 2021ޖެނުއަރ   12 -

އަްބދު  2021ޖެނުއަރ     18 - އަލްފާޟިލް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ހުރިހާ هللا ގައި  ޝާހިދު 

  ކުރެއްވި ަބއްދަލުވުން  ކުއެމުވައްޒަފުންނާ

 ގައި މިނިސްޓްރ ގެ ަބއިލެޓަރަލް ޑެސްކް އާއެކު ޭބއްވުނު ކޯރޑިނޭޝަން މ ޓިންގ 2021ފެްބރުއަރ   02 -

 ގައި މިނިސްޓްރ ގެ ަބއިލެޓަރަލް ޑެސްކް އާއެކު ޭބއްވުނު ކޯރޑިނޭޝަން މ ޓިންގ 2021މާރޗް  23 -

 ނޭޝަން މ ޓިންގފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން މި އެމްަބސ އާއެކު ޭބއްވެވި ކޯޑިގައި މިނިސްޓްރ  އޮ  2021މާރޗް    30 -

ކުރެއްވި "އެއިޑް،    2021އޭޕްރިލް    01 - ފޮސިމް އިން އިންތިޒާމް  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ  ގައި މިނިސްޓްރ  

 ވޭފޯވަރޑް" ނަމުގައި ޭބއްވުނު ސެޝަން -ޓްރޭޑް، ޓޫރިޒަމް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް

އެކު ޝާހިދު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަްބދުގައި    2021ޖޫން    10 -

 ކުރެއްވި ަބއްދަލުވުން  

ޭބއްވެވި    2021ސެޕްޓެމްަބރ    2 - އޮފް މިޝަންސްއާއެކު  ހެޑް  އިން  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  ގައި މިނިސްޓްރ  

 ަބއްދަލުވުން  

އަްބދު  ގައި   2021ޑިސެމްަބރ    22 - އަލްފާޟިލް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  އޮފް  هللا މިނިސްޓަރ  ހެޑް  ޝާހިދު 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުސިލް    –  ަބއްދަލުކުރެއްވުންއާއި ޑެޕިއުޓ  ހެޑް އޮފް މިޝަންސް އާއެކު ކުރެއްވި    މިޝަންސް

 އިލެކްޝަން ކެމްޕޭން އާގުޅޭ 2023-2025

 ގެނައިބަދަލު  ހިންގުމަށް  އިދާރ   3.3

 

 ޕޭޕަރލަސް އޮފ ސް ޕްރޮޖެކްޓް  -

 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްަބސ ގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ކަރުދާސް މަދުކޮށް ޕޭޕަރލެސް އޮޕ ހަކަށް ހެދުމުގެ   2010

އަހަރު ވޭތުވެދިޔަ  މިގޮތުން  ކުރެވިފައިއެވެ.  ވަނ   އެމްަބސ ގެ ތަކެ މަސައްކަތް  މިއަހަރުވެސް  އެއްފަދައިން  ކޭވެސް 

 ޑެއިލ  އެންޓްރ  އާއ  އެތެރެވާ އަދި ޭބރުކުރެވޭ ހުރިހާ ލިޔެކުއުންތައްވަނ  ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވިފައިއެވެ. 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސ ، ޓޯކިޔޯ – 1202 އަހަރު ރިޕޯރޓް   12 
 

 

 އެމްބަސ ގެ ވެބްސައިޓް    -

 

ވަނަ އަހަރުވެސް އެމްަބސ ގެ ވެްބސައިޓުން ލިެބންހުންނަ މަޢުލޫމާތުތައް   2021ވޭތުވިދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން  

ަބރުތައް ދެަބހުންވެސް ޢާންމުކުރުމުގެ ޚަފުޅާކޮށް އެމްަބސ ގެ ހަރަކާތްތަކާއިެބހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ރާއްޖޭގެ މުޙިއްމު  

  މާތާއި އެހެނިހެން ަބއިތައް ލާ މައުލޫސިއުމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މ ގެއިތުރުން އެމްަބސ ގެ ވެްބސައިޓްގެ ކޮން

އާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި    19-ވިޑްވަކިން ހާއްސަގޮތެއްގައި، ކޯއަޕްޑޭޓް ކުރެވުނެވެ.    ވަގުތުން ވަގުތަށް

ގެ ނަމުގައި ވަކި ޓެެބއް   ”COVID-19“ޚަަބރުތައް ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ވްެބލިކްތައް އެމްަބސ ގެ ވެްބސައިޓް ގައި  

ވެްބސައިޓްގައި .  ހެދުނެވެ މިއަހަރު  މަަޢުލޫމާތުވެސް  ހާއްސަ  އިވެސްޓަރުންނަށް  ޖަޕާނުގެ  އިތުރުން،  މ ގެ 

 މިއެމްަބސ ގެ ވެްބސައިޓް އެޑްރެސް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

www.maldivesembassy.jp 

 

 

 އެމްބަސ ގެ ޓުއިޓަރ އެކައުންޓް    -

 

މިއެމްަބސ ން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްތަކާއި ރާއްޖޭގެ މުހިއްމު ޙަަބރުތައް ޓުއިޓަރގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ވަރަށް ފުޅާ  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްަބސ ގެ    2012ދާއިރާއެއްގައި ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޓުއިޓަރ   2021އެކައުންޓްއެއް ރަޖިސްޓަރކޮށް ހިންގަންފެށުނެވެ. މިގޮތުން  ޓުއިޓަރ  

ޓްވިޓަރ   އެމްަބސ ގެ  އަހަރު  ފާއިތުވ   އަދި  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ފެތުރުމުގެ  ހަަބރުތައް  މުޙިއްމު  މެދުވެރިކޮށް 

 އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އަށް  3336 އެކައުންޓް ފޮލޯ ކުރައްވާ ޭބފުޅުންގެ އަދަދު

 

 

 ކަންތައްތައް  މުހިންމު  ހިނގި  .4

 

 ފޮނުއްވި ތަހްނިޔާ މެސެޖް އައު ބޮޑު ވަޒ ރަށް  ނުގެ  ޖަޕާ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  4.1

 

ތަޚްނިޔާ ޖަޕާނުގެ ޮބޑު ވަޒ ރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ހިޒް އެކްސަލަންސ  ކިޝިދާ ފުމިއޯ އަށް  

އަރިސްކުރައްވާ   މުާބރަކްާބދ   ސާލިޙް  އާއި  މުޙައްމަދު  އިްބރާހިމް  އަލްފާޟިލް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ     5ރާއްޖޭގެ 

 ވެއެވެ.  ސިޓ ފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިގައި  2021އޮކްޓޯަބރ 

 

  

 ތަހްނިޔާ މެސެޖް ށް ފޮނުއްވި  މިނިސްޓަރަ ފޮރިން    ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު   4.2

 

ވަޒ ރު  ޮބޑު  އައު  ކެބިނެޓެއް   2021ނޮވެމްަބރ    10ގެން،  އިސްވުމާއިގުޅިމަޤާމަށް    ޖަޕާނުގެ  އައު  ގައި 

  ށް އައްޔަނުކުރެއްވި ހިޒް އެކްސަލަންސ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ މަޤާމައެކުލަވާލެވުނެވެ. މިގޮތުން،  

http://www.maldivesembassy.jp/
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މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ތަޙްނިޔާ އާއި މުާބރަކްާބދ  ދަންނަވައި    ހަޔާޝ  ޔޮޝިމަސޭ އަށް  މރ.  

  ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ. ޝާހިދު ސިޓ ފުޅެއްهللا ްބޢަ

 

 

މަޖިލ ހުގެ   4.3 ޢާންމު  ރައ ސް، ދައުރު ވަނަ    76އ.ދ.ގެ  ޝާހިދު  هللا އަބްދު   އޮނަރަބަލް   ގެ 

   ޖަޕާނަށްކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު  

 

ޢާންމު މަޖިލ ހުގެ  އ.ދ. ގެ  ޝާހިދު، هللا ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަްބދު 2021އޯގަސްޓް  26-28

ރައ ސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަޕާނަށް ވަނ  ރަސްމ  ދަތުރުފުޅެއްކުރައްވާފައެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި، ގެ  ދައުރުވަނަ    76

ރައްވާފައިވެއެވެ. ކުގާ ގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްސުޔޮޝިހިދޭ    ހިޒް އެކްސަލަންސ   ޖަޕާނުގެ ޮބޑު ވަޒ ރު

ޖަޕާނުގެ ހާރިޖ  ވަޒ ރު، ހިޒް އެކަސަލަންސ  މޯލްޑިްވސް ޕާލިމަންޓަރ  ލ ގް ގެ މެމްަބރުންނާއި  -އިތުރުން، ޖަޕާން   މ ގެ

ރިޔާސަތުން   މިަބއްދަލުވުންތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެފައިވެއެވެ.  ަބއްދަލުކުރައްވާ  އެމަނުކުފާނު  އާމޮޓޭގ  ތޮޝިމިޓްސް  

މައްސަލަތައް ހުރި  މިހާރު  މުޖްތަމަޢުގައި  ަބއިނަލް އަޤްވާމ    މުޅި ދުނިޔެއަށް ފަތުރުއްވަވާ އުންމ ދުގެ ފަސް ދޯދިން

ކުރާނޭގޮތްތަކާމެދު  ހައްލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެކަންތައް ހާސިލް 

އި ގެ ަބލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށާ  19-ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން، މިހާރު މުޅިދުނިޔެ ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ ކޯވިޑް

މިހާރުވެސް އ.ދ. އިން ކުރަމުންގެންދާ މަަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް    މިންޖުވުމަށް

ދި ޖަޕާނުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހ ތެރިކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ  ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަފާނުގެ  އެމަނިކު

އެމަނިކުފާނުގެ ޒައާމަތުގައި ޖަޕާނުގެ އެހ ތެރިކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ޭބނުންވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، 

ސަރުކާރުން ޖަޕާނު  ހާއްސަ  އެމަނިކުފާނަށް  ވަރަށް  އެހ ތަކަށް  ގެންދަވާ  ދެއްވަމުން  ރާއްޖެއަށް  ތާއ ދަށާއި  ދެއްވި   

ރަސްމ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ އިތުރުން، ޖަޕާނުގައި ޝުކުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ. އޮނަރަަބލް ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި،  

ތިއްެބވި ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަޕާނުގައި  ރަލިމްޕިކް ގޭމްސް ގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  ޕެ  ޔަހިންގަމުންދިއެދުވަސްވަރު  

މ ޑިއާވެސް   ޖަޕާންގެ  މިދަތުރުފުޅުގައި  އިތުރުން،  މ ގެ  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.  ަބއްދަލުކުރައްވާ  އޮފިޝަލުންނާ 

  ގައި ހިމަނާފައިވާނެއވެެ. 3 އެނެކްސްމް މި ދަތުރުފުޅުގެ ޕްރޮގްރާ އެމަނިކުފާނު ަބއްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސ  ޑައިލޮގް ގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން - ޖަޕާން  4.4

 

އިންތިޒާމްކުރައްވާ -ޖަޕާން  ސަރުކާރުން  ޖަޕާން  މިއަހަރު  ަބއްދަލުވުން  ތިންވަނަ  ގެ  ޑައިލޮގް  ޕޮލިސ   މޯލްޑިވްސް 

ޭބއްވުނ    ވަފުދުގެ   2021މާރޗް    4ަބއްދަލުވުން  ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ  މިަބއްދަލުވުމުގައި  އޮންލައިންކޮށެވެ.  ގައި 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސައުތުއ ސްޓް އެންޑް ދެވ   އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެން

ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ   ކޮަބޔާޝ  ކެނިޗ މރ.  ސައުތުވެސްޓް އޭޝިއަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،   އަދި 

އެފެއާޒް   ފޮރިން  ފޮރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ގެންދެވ   ކުރިއަށް  މަޝްވަރާތައް  ގޮތުން  ޒް ހިއިސްވެރިއެއްގެ 

އިތުރަށް އައެކްސަލަންސ    ގާތްގުޅުން  ސިޔާސ   އޮންނަ  ރާއްޖޭއާ  ޖަޕާނާއި  މިަބއްދަލުވުމުގައި  ޚަލ ލެވެ.  ޙްމަދު 

މަސައްކަތްކުރެވިދާނޭ  ދެޤައުމުން  މަސްރަހުގައި  ަބއިނަލްއަޤްވާމ   ކަންތައްތަކާއި  ކުރެވިދާނެ  ހަރަދުނާކުރުމަށް 

މ ގެމެދު  ކަންތައްތައްތަކާ އިތުރުން،  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގުޅުން  އަސްކަރ ،  ފަތުރުވެރިކަމާއ  ސަޤާފ   އިޤްތިސާދ ، 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ގެ  -ޖަޕާންބަދަހިކުރުމަށްވެސް  ޑައިލޮގް  ޕޮލިސ   ަބއްދަލުވުން   4މޯލްޑިވްސް  ވަނަ 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސ ، ޓޯކިޔޯ – 1202 އަހަރު ރިޕޯރޓް   14 
 

ޑާ އާއި ވަފުދުގެ  އިންތިޒާމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުންނެވެ. މިަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  4އެނެކްސް ަބއިވެރިންގެ ތަފްސ ލް 

 

 ން  އަވަހާރަވު މޯލްޑިވްސް ޕާރލިއަމެންޓަރ  ފްރެންޑްޝިޕް ލ ގް ގެ ރައ ސް  - ޖަޕާން  4.5

 

ސެޕްޓެމްަބރ   19އޮނަރަަބލް ތަކެޝިތާ ވަތަރު    މޯލްޑިވްސް ޕާރލިއަމެންޓަރ  ފްރެންޑްޝިޕް ލ ގް ގެ ރައ ސް-ޖަޕާން

އޮނަރަަބލް އ ވާ  ޑެޕިއުޓ  ސްޕ ކަރ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ގައި އަވަހާރަވެވަޑަތުމާއި ގުޅިގެން،    2021

ވަނ   ޝާހިދު  هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަްބދުއަދި  މެސެޖެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.    ގެޒިޔާވަނ  ތައުهللا އަްބދު

ފޮނުއްވާފައެވެ.  ޖަ މެސެޖެއް  ތައުޒިޔާގެ  ސަރުކާރަށް  އިތުރުން،  ޕާން  ޕާރލިއަމެންޓަރ   -ޖަޕާންމ ގެ  މޯލްޑިވްސް 

  އި، އެމަނިކުފާނުގެ ރުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ސަފ ރު ވަނ  ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެމަަބފްރެންޑްޝިޕް ލ ގް ގެ  

  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ދުވަހު ޭބއް 2021ސެޕްޓެމްަބރ  24ހަނދާނުގައި 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޑެޕިއުޓ  ސްޕ ކަރ ފޮނުއްވި ސިޓ ފުޅު   4.6

 

  20ޖަޕާނުގެ ސްޕ ކަރ އޮފް ދި ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އޮނަރަަބލް އޮޝިމާ ތަދަމޯރ  އަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ  

ވަނ  ސިޓ ފުޅެއް هللا އ ވާ އަްބދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޑެޕިއުޓ  ސްޕ ކަރ އޮނަރަަބލް  ގައި    2021ސެޕްޓެމްަބރ  

ޖަޕާން ޕާލިމަންޓަރ  ފްރެންޑްޝިޕް  -ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން "މޯލްޑިވްސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޮނުއްވާފައެވެ. މިސިޓ ފުޅުގައި  

ގޮތުުގައި     ގެކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި މި ގްރޫޕް ގެ ޗެއަޕަރސަންތާޙުދުވަހުގައި އިފްތި  2021ސެޕްޓެމްަބރ    15ގްރޫޕް"  

މު އޮނަރަަބލް  ގޮތުގައި  ޗެއަރޕަރސަންގެ  ވައިސް  އަދި  ހާރުން  އަޙްމަދު  އަްބދުއޮނަރަަބލް  ޝަފ ޤް  هللا ހައްމަދު 

މިސިޓ ފުޅާއިއެކު  މެމްަބރުންގެ ނަންތައް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް    ހަމަޖެއްސިވި ވާހަކަ ަބޔާންކުުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ގްރޫޕްގެ 

 ވެއެވެ. ހިއްސާކުރައްވާފައި

 

 ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތަތްތަކަށް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖްތައް    4.7

 

ސެޕްޓެމް މަހުގެ  މިއަހަރު  ފުމިއޯ ަބރ  ކިޝިދާ  އެކްސަލަންސ   ހިޒް  މަޤާމަށް  ވަޒ ރުކަމުގެ  ހޮވިވަޑައިގަތުމާއި   ޮބޑު 

ގުޅިގެން،  އަދި  ގުޅިގެން،   އައްޔަނުކެރެއްވުމާއި  ޭބފުޅުން  އައު  މަޤާމުތަކަށް  މުހިންމު  އެޭބފުޅުންނަށް  ސަރުކާރުގެ 

މިގޮތުން، ޕާލިމަންޓަރ  ލ ގް ގެ ޭބފުޅުންނާއި  ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.    އެމްަބސަޑރ އިްބރާހިމް އުވެއިސް ތަޙްނިޔާ މެސެޖް

ޭބފުޅުންހިމެނެ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިސް  އެފެއާޒް    އެވެ.މިނިސްޓްރ   ފޮރިން  މ ގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރ އޮފް 

އަްބދު މަޖިލ ހުގެ  هللا އޮނަރަަބލް  އާއްމު  ގެ  އ.ދ.  ދައުރުގެ    76ޝާހިދު  ގޮނޑި  ރައ ސްކަމުގެ  ވަނަ 

މޯލްޑިވްސް -، ޖަޕާންޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިސްވެރިންނާއިގުޅިގެން،  އިންތިހާުބވެވަޑައިގަތުމާއި  

ގުޅުއްވާ  ޕާ ފޯނުން  މެމްަބރުންނަށްވެސް  ލ ގްގެ  ފްރެންޑްޝިޕް  ހަމައެއާއެކު،    ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.ލިމަންޓަރ  

ތިއްެބވި   ޓޯކިޔޯގައި  އެހ ތެރިވެދެއްވި  ގާތްކޮށް  ވަރަށް  ސަފ ރުންނަށްވެސް   ޭބރުމިމައްސަކަތުގައި  ޤައުމުތަކުގެ 

 ރައްވާފައިވެއެވެ.  ކުޝުކުރުއަދާ

 

 ޓް ވެބިނަރ އިންވެސްޓްމަން  4.8
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އިން ވިޔަފާރި އެމްަބސ ން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޮމާޝަލް ޑިޕްލޮމަސ ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެފާއިތިވ  އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މި  

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވިލަރެސްކުރައްވައިގެން ޖަޕާނު ވިޔަފާވެރިންނަށް   އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައި

މި ވެިބނަރ    ވަނަ އަހަރު ޭބއްވިގެން ދިޔައެވެ.  2021ޖޫން    22އިންވެސްމަންޓް ވެިބނަރ  އަމާޒުކޮށްގެން ޭބއްވުނު  

ކޯވިޑު ދިޔައ ،  ަބލިމަޑުކަމުން  19-ޭބއްވިގެން  ފަތުރު  ގެ  ނަގާ އަރަގަނެވުމަށްފަހު،  އަލުން  ސިނާއަތު  ވެރިކަމުގެ 

މަސައްކަތްތަ ކުރެވެމުންދާ  އަރައިގަތުމަށް  ގޮންޖެހުންތަކުން  ހުރި  މަޢުލޫމާތުކޮޅަށްޖެހުމުގައި  ޓަރަވަލް    ކުގެ  ޖަޕާނުގެ 

އަމާޒުކުރެވިގެންނެވެ. އަންގައިދިނުމަށް  މިނިސްޓްރ ގެ   އޭޖެންސ ތަކަށް  ޭބއްވިފައިވަނ ،  ވެިބނާ  މި  މިގޮތުން 

އެސޯސިއޭޝަންއެހ ތެރިކަ ގެސްޓްހައުސް  އިތުރުން  މިނިސްޓްރ ގެ  ޓުއަރިޒަމް  އެމްއެމްޕ އާރުސ ގެއާއި،    އާއި މާއެކު، 

މިވެިބނާގައި ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ފޮނުވާދޭ މައިގަޑު ޮބޑެތި ހުރިހާ ޓަރަވެލް އޭޖެންސ ތަކެއް   ގުޅިގެންނެވެ.

ަބއިވެރިވެ  ލަކަހަ މާރކެޓްގެގޮތަކަށް  ޖަޕާން  ވެއެވެ.  %80  ،  ކުރެވިފައި  ރާއްޖެއަށް   ކަވަރު  ޖަޕާނުން  މިގޮތުން، 

ަބއިވެރިވެފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ  މި ވެިބނާރގައި  ަބއިވެރިއަކު    24ޓަރްވަލް އޭޖެންސ އަކުން    11ފަތުރުވެރިން ފޮނުވާދޭ  

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ   ގައުމުތަކުގައި  މިޝަންތަކުގެއެކި    ކުރައްވާ މަސައްކަތް  ގައި މިޝަންތަކުފަރާތުންވެސް    ރާއްޖޭގެ 

މިވެިބނާގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފައެވެ.ޑައިގެންވެިބނާގައި ވަނ  ަބއިވެރިވެމިގިނައަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން  

ގެ އިތުރުން، އެމްއެމްޕ އާރުސ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތައްޔިުބ މުހައްމަދުއާއި، ގެސްޓު އުވައިސް  ސަފ ރު އިުބރާހިމް

ގައި 5  އެނެކްސްރގެ އެޖެންޑާ  ވެިބނާ  ނަޝ ދު ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވެއެވެ.هللا އުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައ ސް އަުބދުހަ

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.   

 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއި ދެމެދު ސިޔާސ  ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ    .5

 މަސައްކަތްތައް 

 

މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސ  ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި  

މިގޮތުން، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެވެ.  19-ކޯވިޑް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެހ ތައް  ވެދެއްފައިވާ  ސަރުކާރުން  ޖަޕާނު   ގުޅިގެން 

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރަސްމ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިނުވި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ    މިއަހަރުތެރޭގައި

މިނިސްޓަރ އޮފް  އިސްވެރިން ވަނ  މިއަހަރުތެރޭގައި ޖަޕާނަށް ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުގައިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިގޮތުން،  

ލ ހުގެ ރައ ސްކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމ   ޝާހިދު އ.ދ.ގެ އާއްމު މަޖި هللا ފޮރިން އެފއާޒް އަްބދު

  ކުރެއްވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅު ފާހަގަކޮށްލަވެއެވެ. ދަތުރުފުޅާއި މިނިސްޓަރ އޮފ ހޯމް އެފެއާޒް ޝެއިޙް އިމްރާން އަޙްމަދު  

ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު މިއަހަރުގެ  ޖަޕާނާއެކު އޮންނަ ސިޔާސ  ގުޅުން އިތުރަށް ަބދަހިކުރުމަށް  މ ގެ އިތުރުން،  

 ކަންތައްތަށް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 

 އިމްޕ ރިއަލް ހައުސްހޯލްޑް އިން ބޭއްވެވި ހަފްލާތައް    5.1

 

 އަށް އައު އަހަރުގެ ތަޙުނިޔާ ދެންނެވުން ޓޯ ނަރުހ  ޖަޕާނުގެ އެމްފެރަރ، ހިޒް މެޖަސްޓ   -

 

ޖަޕާނުގެ އިމްޕ ރިއަލް ޕެލަސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ޖަޕާނުގައި ތިއްަބވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ވެރިން، ޖަޕާނުގެ 

  އްވުނުއަށް އައު އަހަރުގެ ތަޙުނިޔާ ދެންނެވުމަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރ  މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޭބޓޯހ ނަރުއެމްޕެރަރ  

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އުވެއިސް މްރާހިއިްބ ސަފ ރުހަފްލާގައި 
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 ގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޓޯ ހ  ނަރު ޖަޕާނުގެ އެމްޕަރަރ ހިޒް މެޖަސްޓ   -

 

ގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ  ޓޯހ ނަރުވަނަ ދުވަހު ޖަޕާނުގެ އެމްޕަރަރ ހިޒް މެޖަސްޓ     2021ފެްބރުއަރ     23 

ގޮތުން ޖަޕާނުގައި ތިއްަބވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހިޒް އެސަލަންސ  

ޭބއްވުނު   އޮންލައިންކޮށް  ދެއްވައިގެން  ދަޢުވަތު  ތޮޝިމިޓްސް  މޮޓޭގ   ސަފ ރުމރ  އަލްފާޟިލް   މިރަސްމިއްޔާތުގައި 

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.މް ޢުވައިސް ރާހިއިްބ

 

 

މޯލްޑިވްސް ޕާލިމަންޓޭރިއަންސް ފްރެންޑްޝިޕް ލ ގް އާއި ސިޔާސ   - ޖަޕާނުގެ ނެޝަނަލް ޑައެޓް، ޖަޕާން    5.2

 އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 

 ޖަޕާން މޯލްޑިވްސް ޕާރލިއަމެންޓަރ  ފްރެންޑްޝިޕް ލ ގް  -

 

މެމްަބރުންނާ  -ޖަޕާން ލ ގުގެ  ފްރެންޑްޝިޕް  ޕާރލިއަމެންޓޭރިއަންސް  ދެސަފ ރު  މޯލްޑިވްސް  އުމު  ޤަަބއްދަލުކުރައްވާ 

-ވިޑްނާއި ކޯދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސ  ގުޅުން އިތުރަށް ަބދަހިކޮށް އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ެބހޭގޮތުން

އިން މުޅިން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މާލ   19-އަދި ކޯވިޑްމަޝްވަރާތައް ކުރެއްވެވިއެވެ. އާގުޅިގެން  19

އ.ދ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި،  މި  އިތުރުން،  މ ގެ  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ހޯދުމަށް  ވެކްސިން  އަދި  އާއްމު އެހ   ގެ   .

ދައުރުގެ  76މަޖިލ ހުގެ   ގުޅޭގޮރައ   ވަނަ  ހޯދުމާއި  ގޮޑި  ވާހަކަދައްކަވާފައިވާނެއެވެ.  ސްގެ  އަހަރު ތުން  ވޭތުވެދިޔަ 

އެހ ތެރިކަން  އެއްާބރުލުމާއި  ފުރިހަމަ  ފަރާތްޕުޅުން  އެޭބފުޅުންގެ  ތެރޭގައިވެސް  މިއަހަރުގެ  އެއްފަދައިން  ތަކެކޭވެސް 

ތައް  ވުންވި ަބއްދަލުމިގޮތުން، ސަފ ރު އިްބރާހިމް އުވެއިސް ކުރެއް  މެވެ.  ފާހަގަކޮށްލަ  ޕޯރޓުގައިމި ރިލިިބގެންދިޔަކަން  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

  

ލ ގް   ދެޤައުމުގެ  މެމްބަރސް އޮފް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް،   ގެ މެމްބަރ  ޕާރލިއަމެންޓަރ  ފްރެންޑްޝިޕް 

 އޮނަރަބަލް ޔޫކޯ އޮބޫޗ ގެ އަރިހަށް ސަފ ރު ކުރެއްވި އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް 

 

އަރިހަށް   ގެމެމްބަރސް އޮފް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް، އޮނަރަަބލް ޔޫކޯ އޮޫބޗ   އިގަ  2021އޭޕްރިލް    1

 ވިއެވެ. ތެއްކުރެއްއިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްއަލްފާޟިލް އިްބރާހ މް ޢުވައިސް ސަފ ރު 

 

އޮފް   ހައުސް  އޮފް  މިއުރާ އޮނަރަބަލް  ކައުންސިލަރސް،  މެމްބަރ  އަރިހަށް  ޔަސުޝ   ޒިޔާރާތެއް  ގެ  އިހުތިރާމްގެ 

 ކުރެއްވުން 

އަރިހަށް ގެ ޔަސުޝ  މިއުރާމެމްަބރސް އޮފް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް، އޮނަރަަބލް  އިގަ 2021އޭޕްރިލް  9

 ވިއެވެ.ތެއްކުރެއްއިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްއަލްފާޟިލް އިްބރާހ މް ޢުވައިސް ސަފ ރު 

 

ލ ގް   ދެޤައުމުގެ  މެމްބަރސް އޮފް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް،   ގެ މެމްބަރ  ޕާރލިއަމެންޓަރ  ފްރެންޑްޝިޕް 

 އޮނަރަބަލް ޔޫކޯ އޮބޫޗ ގެ އަރިހަށް ސަފ ރު ކުރެއްވި އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސ ، ޓޯކިޔޯ – 1202 އަހަރު ރިޕޯރޓް   17 
 

ގައި މެމްަބރސް އޮފް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް، އޮނަރަަބލް ޔޫކޯ އޮޫބޗ ގެ އަރިހަށް   2021  ޖުލައި  07

 ސަފ ރު އަލްފާޟިލް އިްބރާހ މް ޢުވައިސް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްތެއްކުރެއްވިއެވެ.

 

 

ރިހަށް ސަފ ރު ކުރެއްވި  އަ   ހޮންޑާ ތާރޯގެޕާލިމަންޓަރ  ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހިޒް އެކްސަލަންސ    -

 އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް 

 

ހޮންޑާ އި ޕާލިމަންޓަރ  ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހިޒް އެކްސަލަންސ   ގަ  2021ޑިސެމްަބރ    1

މި ަބއްދަލުވުމަކ   އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްތެއްކުރެއްވިއެވެ.  އިްބރާހ މް ޢުވައިސް  ގެ އަރިހަށް ސަފ ރު އަލްފާޟިލް  ތާރޯ

  މަނިކުފާނު މަޤާމާހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން ތައާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ސަފ ރު ކުރެއްވި ޒަޔާރަތެކެވެ. މިަބއްދަލުވުމުގައިއެ

ރާއްޖޭ  19-ވިޑްކޯ ގުޅިގެން  ނަމުގައި އަށް  އާ  ސަރުކާރުގެ  އެހ ތެރިކަމަށް  ވެދެއްވި  ސަރުކާރުން  ޖަޕާން 

ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ަބދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 ހަރަކާތްތައް ރެއްވި  ޖަޕާން ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކު  5.3

 

ގެ ސަަބުބން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހިންގެވި ހަރަކާތައް މަދުކަން ފާހަގަކޮށް،   19-ވިޑްކޯއަހަރޭ އެއްފަދައިން  ފާއިތުވ   

  ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 6 އެނެކްސްތައް މި އެްބސ ން ަބއިވެރިވި ހަރަކާތް

 

 

 ތަމްސ ލްކުރުން   ރާއްޖެ   ޙަފްލާތަކުގައި   އިންތިޒާމްކުރި  މިޝަންތަކުން   ޑިޕްލޮމެޓިކް   ޖަޕާނުގައި ހުންނަ    5.4

 

 ަބދަހިވެގެންދާނޭ  އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ގުޅުން ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ އޮންނަ ޤައުމުތަކާއެކު އެހެން ދިވެހިރާއްޖެއާއި

އިންތިޒާމްކޮށް  އަހަރުމި  ތަކުން   މިޝަން ޑިޕްލޮމެޓިކް އެހެން ހުންނަ ޖަޕާނުގައި ފަހިކުރުމަށްޓަކައި މަގުތައް

   ގައި ވާނ  ހިމަނާފައެވެ.   7އެނެކްސް  ތަކުގެ ތަފްސ ލް  އިވެންޓު  ަބއިވެރިވި  ާބއްވާފައިވާ ހަފްލާތަކުގައި މި އެމަްބސ ން

 

 

ދެމެދު ސިޔާސ  ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ  ދެކުނު ކޮރެއާ    ވެހިރާއްޖެއާއި ދި  .6

 ްމަސައްކަތްތައ 

 

 ކޮރެއާގެ ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް ދެކުނު   6.1

 

ިބއުރޯގެ  ގައި    2021އޭޕްރިލް    14 ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  ގެ  އެފެއާޒް  އޮފް ފޮރިން  ކޮރެއާގެ މިނސިޓްރ   ދެކެނު 

ވާފައެވެ. ފޯނުން ވާހަކަދެއްކަ  އިްބރާހިމް އުވެއިސް ވަނ   އާއެކު ސަފ ރު  Mr. Sangryol LEEޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   

ވަނަ މަޖިލ ހުގެ ރައ ސް ހޮވުމަށް   76ފޯންކޯލްގެ މުހިންމު މަޤްސަދަކ   ކުރިއަށް އޮތް އ.ދ    ހަކަފުޅުގައިސަފ ރު ވާ

ޔަޤ ން   ސަޕޯރޓް  ކޮރެއާގެ  ދެކެނު  ކެންޑިޑޭޓަށް  ރާއްޖޭގެ  އިންތިހާުބގައި  އިންތިހާާބގުޅިގެންކަމަށާއި،  ޭބއްވޭ 
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ކާރުގެ ތާޢ ދު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކޮރެއާ ސަރުކުރު

ކޮރެއާ ސަރުކާރުން    ވާހަކަދައްކަވައި،ކުނު ކޮރެއާ އާއި ރާއްޖެއާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުމެާބހޭގޮތުން  ދެމ ގެ އިތުރުން،  

ިބނާކުރުމަށް   މ ހުން  ތަރައްޤ އަށާއި  ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.  ކޮށްރާއްޖޭގެ  އެހ ތެރިކަމަށް   އަދި ދެއްވަމުންގެންދާވާ 

ކެނޑިނޭޅިކުރައްވަމުންގެންދަވާ    19-ޑްކޯވި ސަރުކާރުން  ދިވެހި  އަރައިގަތުމަށް  ރާއްޖެ  ގޮންޖެހުންތަކުން  ގެ 

 ސާއެއް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.  ހުލާކުރު މަސައްކަތްތަކުގެ 

 

ޕެސިފިކް ިބއުރޯގެ  ގައި ވެސް    2021ޖޫން    3 ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އޭޝިއާ  ދެކެނު ކޮރެއާގެ މިނސިޓްރ  އޮފް 

ވާފައެވެ. އްކަފޯނުން ވާހަކަދަ  އިްބރާހިމް އުވެއިސް ވަނ   ސަފ ރުއާ    Mr. Sangryol LEEޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   

މަޖިލ ހުގެ ރައ ސް ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންތިހާުބގަައި ރާއްޖޭގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ދެކެނު ކޮރެއާގެ ވަނަ    76އަދި އ.ދ  

 ސަރުކާރުގެ ތާޢ ދު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް އަނެއްކާވެސް އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

 

 ްމަޝްވަރާތައ ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހުންނަ އޮނަރަރ  ކޮންސުލްއާއެކު ކުރެވުނު   6.2

 

 Mr. Euibaeގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ުބސާންގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރ  ކޮންސުލް    2021ޖެނުއަރ     22

Kim,  

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާ ސަފ ރު އިްބރާހިމް އުވެއިސް ަބއްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި،  

މަށާއި ާބއްވާވާ ގާތްގުޅުމަށް މރ. ކިމް އަށް ސަފ ރު ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. ކިޔަވާކުދިންނަށް ވެދެއްވާ އެހ ތެރިކަ

ސަރުކާރުން   ކުރިއަރުވަން  ތަރައްޤ ކޮށް  އިތުރަށް  ގުޅުން  ވިޔަފާރ ގެ  ރާއްޖޭގެ  ކޮރެއާއާއި  ދެކުނު  އިތުރުން،  މ ގެ 

  ކުގެ މަޢުލޫމާތުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަ ބޭނުންވާކަމަށާއި އެޤައުމުގައި ތިޭބ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް

ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމުކަން ފަހާގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން، އެމްަބސ  އިން އިސްނަގައިގެން އިންވެސްޓްމަންޓް ވެިބނަރ  

ޭބއްވުނު  ކޮށް  އެއް ހިންގުމަށް ޭބނުންފުޅުވާކަމަށާއި މިކަމުގައި އެހ ތެރިވެދެއްވުމަށް ސަފ ރު އެދިވަޑައިގަތެވެ. އޮންލައިން

ަބއްދަލުވުމުގައި ސަފ ރުގެ އަރިހުގައި ސަފ ރުގެ ނައިުބ މަނިކު އާއި    މި  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމ ތު އަޙްމަދު 

ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖާ ނިޒްވ  ރަޝ ދު އަދި ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތަޙްސ ން  

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

 

 ނަލްއަޤްވާމ  މަސްރަޙްގައި ރާއްޖެކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަަތްތައް ބައި  .7

 

 ކާމިޔާބުކުރުން    ރިޔާސަތު ވަނަ ދައުރުގެ    76އ.ދ. ގެ އާއްމު ޖަލްސާގެ   7.1

 

ޖަލްސާގެ   އާއްމު  ގެ  ކުރިމަތިލުމަށް  76އ.ދ.  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މަޤާމަށް  ރައ ސްކަމުގެ  ދައުރުގެ  ފަހު  ވަނަ 

މަހުގެތެރޭގައެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ުބރަ މަސައްކަތަށްފަހު   2021ޖޫން  ކެމްޕެއިންގ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނ   

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް-ރާއްޖޭގެ ކެންޑިޑޭޓްދުވަހުގައި    2021ޖޫން    7ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބ އެއް  

މޯލްޑިވްސް ޕާލިމަންޓަރ  -އެމަނުކުފާނަށް މަރުޙަާބ ދަންނަވައި ޖަޕާންވާފައެވެ.  ޝާހިދު ވަނ  ހޯއްދަهللا ޢަްބދު  އޮނަރަަބލް

ފޮނުއްވާފައެވެ.   ސިޓ ފުޅެއް  އެޑްރެސްކުރައްވާ  ޝާހިދަށް  މިނިސްޓަރ  ވަނ   ރައ ސް  ލ ގްގެ  އަދި ފްރެންޑްޝ ޕް 

އެކަސަލަންސ  މޮޓޭގ  ތޮޝިމިޓްސް އެމަނިކުފާނު މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ޖަޕާނުގެ ހާރިޖ  ވަޒ ރު، ހިޒް 
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ހައިސިއްޔަތުން  ރައ ސްގެ  ރިޔާސަތުގެ  ގެ  އިތުރުން، އ.ދ.  މ ގެ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.  ގުޅުއްވާ  ފޯނުން  އާ 

އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ތުރުފުޅުގެ  ދަކުރެއްވި ރަސްމ   އެމަނިކުފާނު ޖަޕާނަށް  އަށް    28-26ގެ  މިއައަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު

އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިރުޝާދުގެދަށުން،    ން ވިލަރެސްކޮށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާނެއެވެ.މި އެމްަބސ 

ކެމްޕޭން ގައި މި އެމްަބސ ން ފާއިތުވ  އަހަރު ދުވަސްތަކުގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ ތަފްސ ލް ހިމަނައި  

ހިއްސާކޮށް މަހު  ޖޫން  މިނިސްޓްރ އާ  ވާނ   ވުމާއެކު  ރިޕޯރޓެއް  މި    8  އެނެކްސް މިރިޕޯރޓްގެ    ފައެވެ.  ގައި، 

   ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ތަފްސ ލް އެމްަބސ ން މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު ކެމްޕޭން މަސައްކަތްތަކުގެ 

 

 ރިސޮލިއުޝަން - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް  7.2

 

ކައުންސިލް   ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ގެ  ދ  ސެޝަންގައި    48އ.  މުހިންމު ވަނަ  ހުރި  ތިމާވެއްޓާގުޅުން 

ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުން ެބޭނުންވާތ ، ރާއްޖެއިސްނަގައިގެން މި ޤަރާރަށް -ކޯ  ރިސޮލިއުޝަންއެއް ފާސްކުރުމަށް

ސަރުކާރުގެ  އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތާއ ދުހޯދުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި،   ަބހެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖަޕާން 

ގައި ސަފ ރު އިްބރާހިމް އުވެއިސް ވަނ    2021ސެޕްޓެމްަބރ    22ފެއާޒް އެދިވަޑަގަތެވެ. މިގޮތުން،  ފޮރިން އެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިވިޜަންގެ ޑިރެކްޓަރ މރ. މިކިތޯ ތޮމިޔަމާ ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ  

ޓޯކިޔޯގައި ހުންނަ ސްވިޒަރލޭންޑް އެމްަބސ ގެ   މިޝްވަރާގައި  އާއި ަބއްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ސަފ ރު ގެ އަރިހުގައި

މިަބއްދަލުވުމުގައި ސްވިޒަރލޭންޑް  ގުޅިވަޑައިގަތެވެ.  ޑެޕިއުޓ  ހެޑް އޮފް މިޝަން މރ. މާރކަސް ރެއުިބ  -މިނިސްޓަރ

 ަބއްޒާނ  އާއި އެމްަބސ ގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  ނިޒްވ  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ޗިއާރާ އެމްަބސ އިން މިސް 

 

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިއްޒަތްތެރިން ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ތަރުފުޅުތައް  .8

 

 ވަނަ ކްރައިމް ކޮންގްރެސް )ކިޔޯޓޯ ކޮންގްރެސް(   14އ.ދ. ގެ   8.1

 

ވަނަ ކޮންގްރެސް އޮން ކްރައިމް ގައި ރާއްޖޭގެ    14ގައި ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޓޯގައި ޭބއްވުނު    2021މާރޗް    6-12

ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި   هللاޝެއިޙް އިމްރާން ޢަްބދު،  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  ފަރާތުން ަބއވެރިވެޑައިގަތުމަށް

އެމްަބސ ން  މި  ގުޅ ގެން  ސަރުކާރާ  ޖަޕާނު  ކަމެއް  އެންމެހާ  ދަތުރުފުޅު  މި  ދަތުރުފުހިމެނެއެވެ.  ރަސްމ  

ށް ސަފ ރު އިްބރާހިމް އަދި މި ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮންލައިންކޮވިލެރަސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގެ އަރިހުގައި  ގައި މި ކޮންފަރަންސްއެވެއިސްވެސް ަބއިވެރިވެޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

  ތިރ ގައި މިދަންނަވާ ޭބފުޅުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

 

 ޝާހިދު ގެ ޓްރާންސިޓް ދަތުރުފުޅު هللا އޮންރަބަލް އަބްދު   މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  8.2

 

ޝާހިދު އ.ދ. ގެ ރިޔާސަތުގެ ރައ ސް ގެ ހައިސިއްޔަތުން هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮނަރަަބލް އަްބދު

އަށް ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުގައި، ޖަޕާނުގެ ނަރ ތާ އެއަރޕޯރޓުގައި   2021ނޮވެމްަބރ  24-27

ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން،  މަ ގައި މިނިސްޓަރ    2021ނޮވެމްަބރ    27ނޮވެމްަބރ އަދި    24ޑުކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 

 ނަރ ތާ އެއަރޕޯރޓުން ސަފ ރު އިްބރާހިމް އުވެއިސް ަބއްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޝާހިދުއާ 
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ކުރިއަރު  .9 ގުޅުން  ވިޔަފާރ ގެ  އަދި  އިޤްތިޞާދ   އޮންނަ  ދެމެދު  ޖަޕާނާ  އިތުރަށް  ރާއްޖެއާއި  ވާ 

 ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  

 

ރާއްޖެއާއެކު   ޒަމާނުއްރެ  އަންނަ އިޖަޕާނަކ   ދަމަހައްޓަމުން  ގުޅުންތަކެއް  މުހިންމު  ވިޔަފާރ ގެ  އަދި  ގްތިސާދ  

ގައުމަކަށްވާތ ، މި ގުޅުން އިތުރަށް ަބދަހިކޮށް، ވިޔަފަރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން އިތުރު ފުރުސަތުތައް 

ސެޑަރގެ ެބއްލެވުމުގެ ދަށުން  ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮމާޝަލް ޑިޕްލޮމަސ ގެ މަސައްކަތްތައް ޑެޕިއުޓ  އެމްެބ

އަދި   ދިޔައެވެ.  ހަމަޖެހިގެން  ގޮތަށް  ގެންދާ  ގެންދާ  2021ކުރިޔަށް  ކުރިޔަށް  އަހަރު  މައިގަޑު ވަނަ  ނެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި، ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ޖަޕާނުގެ މުހިންމު ކުންފުނިތަކާ 

 ށް ކޮމާޝަލް ޑިޕްލޮމަސ ގެ ދާއިރާގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ގުޅުންަބދަހި ކުރުމަ

އެކުލަވާލާފައިވާ ގެ ނަމުގައި  )އެއިޑް، ޓްރޭޑް، ޓުއަރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓަމްޓް(    ATTIމިގޮތުން މިނިސްޓްރ ން  

ދާއިރާ   އިންވެސްޓްމަންގެ  އަދި  ޓުއަރިޒަމް  ޓްރޭޑް  ދަށުން  ގޮތުންއެޖެންޑާގެ  ކުރަންޖެހޭ   ކުރިއެރުވުމުގެ 

ހަމަޖެހިގެން   ގޮތުގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޑިޕްލޮމަސ ގެ  ކޮމާޝަލް  ގެންދާ  ކުރިޔަށް  އެމްަބސ ން  މަސައްކަތްތަކަކ  

ތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، މިދާއިރާއިން ކުރެވުނު މަސަައްކަތްތައް   ދިޔައެވެ.

 ގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  9 އެނެކްސް

 

 ބުކްލެޓް   އިންވެސްމަންޓް  9.1

 

އަށް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރ ގެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް އެހ ތެރިކަން ޭބނުންވާތ ،  ކޯވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖެ 

މައުލޫ ފުރިހަމަ  ސައްޙަ  ގުޅޭ  ޖަޕާނުގެ  މިދާއިރާތަކާއި  ކޯށްދިނުމަށްޓަކާ، މާތު  ފޯރު  އިންވެސްޓަރުންނަށް 

އިސްކަމެއް   ޚާއްސަ  އެމްަބސ ން  ތެރޭގައި  މިއަހަރު  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ުބކުލެޓެއް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ދ ގެން ވަނ  ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މަގުސަދަކަށް މުހިންމު  އެންމެ  ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ުބކްލެޓެއް  މިފަދަ  ޖަޕާނަކ ،   މިގޮތުން  ދިޔައ ،  ވެގެން 

ގިނަ  ހުރި  ގުޅުން  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ރާއްޖޭގެ  ގައުމަކަށްވެފައި،  މަދު  މ ހުން  ދައްކާ  ވާހަކަ  އިގިރޭސިބަހުން 

މައުލޫ ލިބެންހުރި  އިނގިރޭސިބަހުން  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މައުލޫމާތަކ   ވިޔަފާރިއާއި  ސަަބބުން،  ވުމުގެ  މާތުތަކަށް 

އެ ސައްޙަ  ވެފައިވާ  ދާއިރާއިން  ކުރިމަތި  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ޖަޕާނުގެ  ލިިބގަތުމުގައި  މައުލުމާތު  ފަހުގެ  ންމެ 

މިގޮތުން ޖަޕާނު ަބހުން މިފަދަ ުބކުލެޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކާ ޭބނުންވާ މައުލުމާތު    ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމެވެ.

ހޯ މިނިސްޓްރ   އިކޮނޮމިކް  މެދުވެރިކޮށް،  މިނިސްޓްރ   އެކުލަވާލުމުގެ ފޮރިންގ  ުބކުލެޓް  މި  އަދި  ވެއެވެ.  ދިފައި 

އޭޝިއާ   މައިނިޗ   ކަމުގައިވާ  އޭޖެންސ   ނިއުސް  ޮބޑު  އެންމެ  ދެވަނައަށް  ޖަޕާންގެ  ހަވާލުކުރެވުނު،  މަސައްކަތް 

ިބޒްނަސް އިންޓިޓިއުޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މައިނިޗ  ނިއުސް ޕޭޕާރގެ ޖާނަލިސްޓު، ހިޑެޔުކި ނިޝިއޯ އާއި އެޗްޑިސ ގެ  

 ިބޒުނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓ މާއެކު ޚާއްސަ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާފައި ވެއެވެ.

ޭބނުންވާ   ހިމަނުމަށް  ުބކްލެޓްގައި  އިންވެސްޓްމަންޓް  މި  އިތުރުން  މ ގެ  އެމްަބސ   އިތުރު  އަދި  މައުލޫމާތު، 

ވެއެވެ. ުބކް  މެދުވެރިވެގެން، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން ހޯދާފައި  އަދި  މި  އެކުލަވާލެވި،  ލެޓް 

ކުރެވި،   ޑިސެމްަބރުމަހ2021ުޕްރިންޓް  އަހަރުގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް    ވަނަ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ޖަޕާނުގެ  ވަނ ، 

އަދި   ކޮށްދެވިފައެވެ.ޖަޕާން  ކުންފުނިތަކަށާއި،  ފޯރު  އިދާރާތަކަށް  ިބޒްނަސް   ސަރުކާރުގެ  އޭޝިއާ  މައިނިޗ  
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ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންޓިޓިއުޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މައިނި ޕޭޕާރގެ އެހ ތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރު  ޗ  ނިއުސް 

 އެނެކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ުބކްލެޓް 

 

 މައިނިޗ  ނިއުސް ޕޭޕަރއާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  9.2

 

އަދި   އިގްތިސާދ   ރާއްޖެއަށް  އަރައިގަތުމަށްޓަކާ  ކާރިސާއިން  ޭބނުންވާ  ކޯވިޑްގެ  ދާއިރާއިން  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ 

ރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކާ،  ތެރިކަން ފޯއެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރ ން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހ 

މައުލޫ ހުރި  ގުޅުން  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  އަދި  ހާލަތާއި  އިގްތިސާދ   އިންވެސްޓަރުންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ޖަޕާންގެ  މާތު 

ޖަޕާނުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު ނިއުސް އޭޖެންސ  ކަމުގައިވާ މައިނިޗ  ނިއުސްގެ ކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން،  ފޯރު

ސަފުހާގެ މައްޗަށް   15މިގޮތުން    ޚާއްސަ ސަޕްލިމެންޓެއް ޝާއިއުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  އޮންލައިން މެގަޒިންގައި

ރޭ އެ ނޫހުގެ އޮންލައިން މެގަޒިން "މައިނިޗ  އޭޝިއާ  އެކުލެވޭ، ޕްރޮމޯޝަނަލް އާރޓިކަލްއެއް، ކޮންމެ މަހަކު ނެ

ވަނަ ދުވަހުގެ މައިނިޗ   30ިބޒްނަސް ރިޕޯޓު"ގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ އަދަދުގައި ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވެ، ޖުލައި މަހުގެ  

ކުރެވުނުވެ.   ސޮއި  އެއްަބސްވުމެއްގައި  އެކު  ޕޭޕަރައާއި  މި  ނިއުސް  ިބޒްނަސް އަދި  އޭޝިއާ  މައިނިޗ    ރިޕޯޓު 

 ، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން، ޖަޕާނު ަބހުން ތައްޔާރުކޮށް  އެޑިޝަންގެ އޮގަސްޓުގެ އަދަދުގައި ވަނ  ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ.

އިނިޗ  އޭޝިއާ ިބޒްނަސް  އޮންލައިން މެގަޒިން މަރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓާއި ގުޅުންހުރި މިރިޕޯޓު  

ސަފުހާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއް، ޖަޕާނު ބަހުން ތައްޔާރު   30ޝާއިއު ކުރުމުގެ އިތުރުން،  ގައި  ރިޕޯޓު

  ދިނުމަށްވެސް އެއްަބސް ވެވުނެވެ. ށްއެމްަބސ އަށް ފޯރުކޮ

 

 ޕޭންގ މް "ވަން ވިލެޖް ވަން ޕްރޮޑަކްޓް" ކެ  9.3

 

( އޯގަނިޒޭޝަން  ޓްރޭޑް  އެކްޓާނަލް  އެހެނިހެން  JETRO)ޖަޕާން  ދުނިޔޭގެ  ވިޔަފާރި އިން،  ގައުމުތަކުގެ 

ތަކަށް ތައާރަފް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރިޔަށް ގެންދާ "ވަން ވިލެޖް  ޓްއުފެއްދުންތަކާއި އިންވެސްމެންޓްތައް ޖަޕާނުގެ މާރކެ

ޕްރޮގްރާމްގައި   މި  އައުޓްލެޓްތަކުގައި،  އެއަރޕޯޓުތަކުގައި،  މައިގަޑު  ޖަޕާނުގެ  ޕްރޮގްރާމަކ ،  ޕްރޮޑަކްޓް"  ވަން 

ގައުމުތަ ފަހި  ަބއިވެރިވާ  މަގު  ގަނެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  ޒިޔާރަތް  އަދި  ކޮށް،  ޑިސްޕްލޭ  ޕްރޮޑަކްޓްތައް  ކުގެ 

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ގޮތުން ކޮށްދިނުމުގެ   ގެންދާ  އުފެއްދުންތައް    ކުރިޔަށް  ރާއްޖޭގެ  އައުލެޓްތަކުގައި  މި  މިގޮތުން 

މިނިސް އިކޮނޮމިކް  ހެދުމަށްޓަކާ،  ގޮތް  ވިއްކޭނެ  އަދި  ކުރިޔަށްގެންދާ  ޑިސްޕްލޭކޮށް،  ދަށުން  އޯތެންޓިކް  ޓްރ ގެ 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޑަކްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކާ ިބސްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރެޝަންއާއި ވަނ  މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައެވެ. 

ގުޅޭ    މިގޮތުން އޯތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ްބރޭންޑުގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި އައިޓަމްތަކުގެ އަގުތަކާއި

  އި "ވަން ވިލެޖް ވަން ޕްރޮޑަކްޓް" ކެޕްޕޭންގައި ރާއްޖޭގެ އައިޓަމްތައް ހިމާނާނޭ ގޮތްތަކާ  މައުލޫމާތު ލިުބމާއިއެކު،

 އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ.ޖެޓްރޯއާއެކު ގުޅޭގޮތުން 

 

 ތައް މ ޑިޔާއާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ޖަޕާނުގެ   .10

 

ނސިޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި  މިޕްރޮމޯޓްކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި   ޖަޕާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަޕާނުގައި ެބހެއްޓިފައިއެވެ. މިހެންކަމުން،  ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް އޭޖަންޓެއް  އިން ޖަޕާނުގައި  އެމް.އެމް.ޕ .އާރް.ސ   

ޕްރޮމޯޓްކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޕ .އާރު ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހ ތެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެ
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ގިނަ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން،  ވެސް  މި އެމްަބސ ން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިގޮތުން  

ޖަޕާނުގެ މ ޑިއާއެކު ކުރެވުނު ކަންތައްތައް އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ވެިބނަރ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފައިވާ  މަތ ގައި ަބޔާންކޮށް

މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ،  ތަފްސ ލް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. މ ގެ އިތުރުން  އިވެންޓުތަކުގެަބއިވެރިވި  

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެވެ.   10 އެނެކްސްކުރެވުނު ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ލިސްޓް 

 

 ޖަޕާނުގެ މ ޑިޔާއާއި އެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް    10.1

 

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ޖަޕާނުގެ އެކި އެކި ޓ ވ  ޗެނަލްތަކާއި ގުޅިގެން އެޗެނަލްތަކުގައި ރާއްޖެ 

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް  ކުރުމުގެ  ަބއިވެރިވި އެކި    ފ ޗަރ  އެމްަބސ ން  ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، 

ފެްބރުއަރ    11އެވެ. މިގޮތުން،  ފޯރަމްތަކުގައި ރާއްޖެއާއި ެބހޭ މައުލޫމާތު ޖަޕާނުގެ މ ޑ އާތަކާ ވަނ  ހިއްސާކުރެވިފަ

ވި  ގައި ސަފ ރު އިްބރާހިމް އުވެއިސް އާއި އަނިބކަނބަލުން އާޢިޝާ ހިލްމ  މައިނިޗ  ނިއުސް އަށް ދެއް  2021

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އެމްަބސ ން ޭބއްވުމަށް މ ގެ އިތުރުން،    ހިމެނެވެ،ން  ހާއްސަ ަބސްދ ގަތު

ދެއްވި   ސަފ ރު  އަށް  ނިއުސް  މައިނިޗ   ކުރުމަށްޓަކައި  އިޝްތިހާރު  ވެިބނަރ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ހަމަޖެހުނު 

   ަބސްދ ގަތުން ހިމެނެއެވެ.

 

ޔޮކޮހާމާގައި ޭބއްވުނު ފޮޓޯ ނަމުގައި      ”Japan through Diplomats’ Eyes   އަށް   2021މާރޗް    3-8 -

 މަޢުރޫޒު

 

 ”Art Fair Tokyo 2021“ގައި ޭބއްވުނު  2021މާރޗް  18-21 -

 

 ސިޓ  އިން އިންތިޒާމްކުރެއްވި-އަށް މިނާޓޯ  2021ސެޕްޓެމްަބރ  10-20  -

 "“Things we want to preserve for the future”  ްފޮޓޯ މައުރޫޒ 

 

 ސިޓ  އިން އިންތިޒާމްކުރެއްވި-އަށް މިނާޓޯ 2021އޮކްޓޯަބރ  2-22 -

 "“Things we want to preserve for the future”  ްފޮޓޯ މައުރޫޒ 

 

އަށް    6-11 - ފޮޓޯ  ނަމުގައި      ”3Japan through Diplomats’ Eyesއޮކްޓޯަބރ  ޭބއްވުނު  ޔޮކޮހާމާގައި 

 މަޢުރޫޒު

 

 

ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖެ  .11 އާލާކޮށް  ގުޅުން  އިޖްތިމާއ   އާއި  ތަރައްޤ   ދެމެހެއްޓެނިވި  އަށް 

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 

ރާއްޖޭގެ ޢިޖްތިމާއ ތަރައްޤ އާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެހ ތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން  

ކުރެވިފައިވެއެވެ.   މަސައްކަތްތަކެއް  ތެރޭގައިވެސް  މިއަހަރުގެ  ފަރާތުން  ތޮޔަމާސ ޓ އާއި މިއެމްަބސ ގެ  މިގޮތުން 

ގެން މާލެސިޓ އާއި ހުޅުމާލެސިޓ ގައި ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށުނެވެ.  ގުޅިހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އާ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސ ، ޓޯކިޔޯ – 1202 އަހަރު ރިޕޯރޓް   23 
 

ލިސްޓެއް   ކަންތައްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  މިދާއިރާއިން  އިތުރުން  ގައި  11  އެނެކްސްމ ގެ 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 

 

ބަދަހިކޮ  .12 ގުޅުން  ސަޤާފ   އޮންނަ  ދެމެދު  ޖަޕާނާ  ކުރެވުނު  ދިވެހިރާއްޖެއާ  އާލާކުރުމަށްޓަކައި  ށް 

 މަސައްކަތްތައް 

 

ހާއްސަ   އާލާކުރުމަށްޓަކައި ަބދަހިކޮށް ގުޅުން ސަޤާފ  އޮންނަ ދެމެދު  ޖަޕާނާ ރާއްޖެއާ ތެރޭގައިވެސް  މިއަހަރުގެ 

ކުރެވިފައިވާ މިގޮތުން  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ހަރުދަނާ  ތިރ ގައި  ސަމާލުކަމެއްދ ގެން  މަސައްކަތްތައް 

 ަބޔާންކުރެވިފައިއެވަނ އެވެ.  

 

 ރާއްޖެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖަޕާނުގައި އާންމުކުރުން  12.1

 

ރާއްޖެއާެބހޭ މިއެމްަބސ އަކ    ޙައިޞިއްޔަތުން  އިސްފަރާތުގެ  އެންމެ  ތަމްސ ލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ހުންނަ  ޖަޕާނުގައި 

ދިނު ފޯރުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ޖަޕާނުގެ  އެކަށ ގެންވާގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު  މިއަހަރުގެތެރޭގައި  މަސައްކަތް  މުގެ 

ޖަޕާނުގެ  ރައްޔިތުންނާއި  އާންމު  ޖަޕާނުގެ  ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ދަރި ސްކޫލްތަކުގެ  ސްކޫލްތައާއި  ޖަޕާނުގެ  ފަރާތްތަކާއި  ޓްރޭޑްގެ  ޓްރެވަލް  ހިމެނެއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  ވަރުން 

މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވުނު  މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް މާކއެޓިންގ އެންޑް ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

ފޮޓޯ   ރާއްޖެއާެބހޭ  ޗާޓާއި  ރާއްޖޭގެ  އާއި  ުބކް  ގައިޑް  ތައްޔާރުކުރައްވާ  ޖަޕާނުބަހުން  ޚާއްޞަކޮށް  ޖަޕާނަށް  އިން 

އިތުރު   މ ގެ އިތުރުން، މި ރިޕޯރޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މ ޑިއާއެކު ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ  ޙިއްޞާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 މަސައްކަތްތައް ހިނަމާފައިވާނެއެވެ.

 

 އިކެބަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެއަރ  12.2

 

ފެއަރ ގައި، ރާއްޖެ ތަމްސ ލް ކޮށްދެއްވ  ޗެރިޓ   ގައި ޭބއްވުނު    2021ޑިސެމްަބރ    14ރޯޔަލް ޕާރކް ހޮޓެލްގައި  

-ސަފ ރު ގެ އަނިބކަނބަލުން ޢާއިޝާ ހިލްމ  އެވެ. މި ފެއަރ ގައި އެމްަބސ ގެ ފަރާތުން ަބހައްޓާފައިވާނ "ހޯމްމޭޑް

  ލިުބނު އާމްދަނ  ވަނ  އެފަރާތަށް ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.އަދި މިފެއަރއިން ފުރުޓް ކޭކްސް" އެވެ. 

 

 ޖަޕާނުގެ ސްކޫލްތަކަށް ރާއްޖެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުން  12.3

 

އާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އެމަރޖަންސ     19-ވިޑްކޯފާއިތުވ  އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް  

ން އެމްަބސ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮންލައިންކޮށް ސްޓޭޓް އިޢުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކު

ސްކޫލްތަކާއެކު ހަރަކާތްތައް ޭބއްވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖެއާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

  އެވަނ އެވެ. އި ތަފްސ ލް ތިރ ގަހިންގުނުް ހަރަކާތްތަކުގެ މި އެމްަބސ ން މިއަހަރު ތެރޭގައި 

 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސ ، ޓޯކިޔޯ – 1202 އަހަރު ރިޕޯރޓް   24 
 

ކުދާން ސެކަންޑް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއެކު ޭބއްވުނު އޮންލައިން ަބއްދަލުވުމުގައި  ގައި    2021ފެްބރުއަރ     26 -

އެމްަބސ ގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖާ ނިޒްވ     މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްދެއްވ ރާއްޖެއާެބހޭ  

 ރާއްޖެއާެބހޭ ފޮތާއި ސްވެނިއަރ ހަދިޔާކުރެވުނެވެ. އަދި އެމްަބސ ގެ ފަރާތުން އެސްކޫލްއަށް 

 

ގައި މިޓްސުގ  އެލެމަންޓްރ  ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއެކު ޭބއްވުނު އޮންލައިން ަބއްދަލުވުމުގައި    2021މާރޗް    17 -

އެމްަބސ ގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖާ ނިޒްވ     މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްދެއްވ ެބހޭ  ރާއްޖެއާ

 ރާއްޖެއާެބހޭ ފޮތާއި ސްވެނިއަރ ހަދިޔާކުރެވުނެވެ. އަދި އެމްަބސ ގެ ފަރާތުން އެސްކޫލްއަށް 

 

 ސްކޫލްސް އެވަރޑް ސެރެމަނ  މިނާޓޯ   -

 

ގައި އިންތިޒާމްކުރެއްވި "އެވޯޑް ސެރެމަނ  ފޮރ އިންޑެޕެންޑަންޓް   2021ނޮވެމްަބރ    15މިނާޓޯ ސިޓ  އޮފ ހުން  

އު އިްބރާހިމް  ސަފ ރު  ހަފްލާގައި  ޭބވުނު  ނަމުގައި  ސްކޫލް"  ަބއި  ރިސަރޗް  އިސް ވަ އެންވަޔަރަމަންޓަލް 

ތިމާވެށ ގެ   ކުރިމަތިވާ  ރާއްޖެއަށް  އަދި  އެމްަބސ ގެ އިމައްސަލަތަކާަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.  ގޮތުން  ެބހޭ 

ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖާ ނިޒްވ  ރަޝ ދު ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ 

   ޓޫރިޒަމް ދައްކުވައިދޭ ަބއެއް ފޮޓޯތައްވެސް ޑިސްޕްލޭކުރެވުނެވެ. 

 

 އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތުތައް  12.4

ގުޅިގެން އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތުތައް ވަގުތ ގޮތުން އެމްަބސ ން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު،  އާ    19-ފާއިތުވ  އަހަރު ކޯވިޑް

 މިއަހަރު އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތު ތިރ ގައި ަބޔާކޮންފައިވާ ދެ ދަރިވަރުންނަށް ދެވުނެވެ.  

 

 (2021މިސް. ހިނާ މިއާން، ސޯފިއާ ޔުނިވަރސިޓ  )މާރޗް  -

 (2021ރސިޓ  ) އޭޕްރިލް މރ. ތަކަހިސާ ތަޝިރޯ، ހޮއްކައިދޯ ޔުނިވަ -

 

ކުރެވުނު  ރާ  12.5 ދިނުމަށްޓަކައި  ހޯދާ  ފުރުޞަތު  ޔުނިވާރސިޓިތަކުން  ޖަޕާނުގެ  ކިޔަވާކުދިންނަށް  އްޖޭގެ 

 މަސައްކަތްތައް 

 

 - 2021 (JDS)  ޖަޕާން ގްރާންޓް އެއިޑް ސްކޯލަރޝިޕްސް   -

 

ފަރާތަކަށް ޖަޕާންގެ ޔުނިވަރސިޓ ތަކުން މަތ  ތަޢުލ މު   6ރާއްޖޭގެ    މިއަހަރު  ޖަޕަނ ޒް ގްރާންޓް އެއިޑްގެ ދަށުން

މަހުގެ   އޮކްޓޯަބރ  އައިސްފައިވަނ   ޖަޕާނަށް  ެބޗް  ފުރަތަމަ  މިއަހަރުގެ  ލިިބފައިވެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ހާސިލްކުރުމުގެ 

އަދި   އުވެއިސް ވަނ  މިފަރާތްތަކާއި އޮ  2021ނޮވެމްަބރ    1ތެރޭގައެވެ.  އިްބރާޙިމް  ންލައިންކޮށް  ގައި ސަފ ރު 

ދެއްވާފައިވަނ  މި ސްކޯޖަޕާން ސަރުކާރުން  ަބއްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.   ލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަައް ރާއްޖެ 

ގައި ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމ ދަތުރުފުޅުގެ   2019ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްބރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އޮކްޓޯަބރ  

 ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސ ލް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  6މި ފުރުޞަތު ލިިުބނު ށްލަމެވެ.  މަޝްވަރާތަކުންކަން ފާހަގަކޮ
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 އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު، 1

 ޔުޓިލިޓ  ރެގިއުލޭޓަރ  އޮތޯރިޓ  

 ާބ ޔުނިވަރސިޓ  އޮފް ސުކު

 އަލްފާޞިލާ ސުމާ މުޙައްމަދު،  2

 މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

 ސުކުާބ ޔުނިވަރސިޓ  އޮފް 

 އަލްފާޞިލް އަޒްޔާން ހަމ ދު، 3

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް

ނެޝަނަލް ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

 ޕޮލިސ  ސްޓަރޑ ސް 

 އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ރަޔާހ ން، 4

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ނެޝަނަލް ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

 ޕޮލިސ  ސްޓަރޑ ސް 

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނައުފާ ރުޝްދ ، 5

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 ރިސުމެއިކަން ޔުނިވަރސިޓ  

 އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަވާފް،  6

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 ރިސުމެއިކަން ޔުނިވަރސިޓ  

 

 

 ވަރސިޓ   ނި ޔު   ބައިކޯ   ޖަޕާންގެ  -

 

 ގެގައި އިނގިރޭސި ަބސް ދަސްކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހެދުމުއްޖޭދަރިވަރުން ދިވެހި ރާވަރސިޓ ގެ  ނިޖަޕާންގެ ަބއިކޯ ޔު

ގައި އެމްަބސ ގައި  2021އޮކްޓޯަބރު  1ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް މި ކަމުގައި އެހ ތެރިކަން ފޮރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި 

ދަރިވަރަކާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓ ގެ   30މިގޮތުން އެ ޔުނިވަސިޓ ގައި ތައުލ މު ހާސިލް ކުރަމުންދާ    އެދިފައި ވެއެވެ.

ސްކޫލުގެ   ހައި  ހިންގާ  ކުރު  2022ދަރިވަރަކު    30ދަށުން  ދަސްކުރާ  ަބސް  އިނގިރޭސި  އަހަރު،  ވަނަ 

ދިއުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެމްަބސ އިން ވަނ  ނޮވެމްަބރ  ރާއްޖެ  ކޯސްތަކެއްގައި ަބއިވެރިވުމަށް  

ޑިސެމްަބރމަހުގެ   ޔުނިވަރސިޓ އާއި  އަދި  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ހޯދާ  ފުރުސަތު  މި  ތެރޭގައި 

އިތުރުން، ސްޓޫޑަންޓް އެކްސްޗޭންޖު   އި އޭގެގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދެވިދާނެކަމަށާމިޕްރޮ  މިގޮތުން،  މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

ގެންދިއުމަ ކުރިޔަށް  ދެޕްރޮރްގާމް  ކަން  ވާޝައުގުވެރިށް  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  މި  ފާޅުކޮށްފައިވުމާއެކު،  އެމްއެންޔޫއިން 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ޖަޕާންގެ ަބއިކޯ ޔިނުވަރސިޓ އާއި އެންަބސ ން މިހާރުދަނ  މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. 

 

 

 މަސައްކަތްތައް   އުލަރ ކޮންސި   .13
 

ކޮންސިއުލާ ދޭ  މިއެމްަބސ އިން  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ދިރިއުޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޖަޕާނުގައި  ޚިދުމަތްތައް  ރ 

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ހާއްސަ ގޮތެއްގައި، ޖަޕާނަކ  ގުދުރަތ  ކާރިސާތައްގިނަ ގައުމުކަށް ވުމާއިއެކު އެމްަބސ ގެ 

އެވެ. މިގޮތުން،  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފާއިތުވ  އަހަރުތަކުގައި އިތުރުވެގެން ދިޔަ  2011ކޮންސިއުލަރ ހިދުމަތްތައް  

ކުރިމަތިވެފައިވާ    2020 އަހަރު  ގިނަ   19-ވިޑްކޯވަނަ  އެމްަބސ ން  މި  ގުޅިގެން  ވައިރަސްއާ  ނުރައްކާތެރި 

އާ ގުޅިގެން މި އެމްަބސ ން ކުރެވިފައިވާ ކޮންސިއުލަރ    19-ވިޑްކޯމަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން،  

ން ހިނގަމުންދާ ކޮންސިއުލަރ ކޭސްތަކުގެ ތަފްސ ލް މ ގެ އިތުރުމަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯރޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.
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ދިރިއުޅެމުންގެންދާ  ސިޓ ގައި  ކުމަމޮޓޯ  ޖަޕާނުގެ 

މުހައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ދިވެހި 

(   A026222  ނަންަބރު:އައި.ޑ . ކާޑް  ނަޖާޙް )

ގަދަކަމުން    3ޖަޕާން   ގުޅުރައްޔިތަކާ  ން  ޖިންސ  

މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ  ހިންގަ ތުހުމަތުގައި ން 

    ޔަރުކުރި މައްސަލަ އްހަ

ޕޮލިހުން   އޭނާ    2021ޑިސެމްބަރ    8ކުމަމޮޓޯ  ގައި 

ޖަޕާނުގެ    2021ޑިސެމްަބރ    27އަހަރުކޮށް،   ގައި 

ދައުވާކުރަން  މައްސަލަ  އޮފ ހުން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

އަދި   ތާރ ޚެއް  އަޑުއަހުމުގެ  ކޯޓު  ނިންމާފައިވެއެވެ. 

 ކަނޑައެޅިފައެެއްނުވެއެވެ. 

ދިވެހި  ދިރިއުޅެމުންގެންދާ  އޮސާކާގައި    ޖަޕާނުގެ 

އަްބދުރަހ މް  އަލްފާޟިލް  ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ 

ނަންަބރު:    ކާޑް  އައި.ޑ .   ( މުހައްމަދު 

A203287 ްހޮސްޕިޓަލަށ އަށް  ޭބސްފަރުވާ   )

ފައިސާ   ިބލްތަކުގެ  ދެއްކުމަށް    ހިނގާފައިވާ 

އެދިފައިވާ  އެހ އަށް  މާލ   ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 

   މައްސަލަ 

ސްޓްރ   ގައި މި މައްސަލަ ވާނ  މިނި  2021މާރޗް    6

ޑިޕާރޓްމަންޓާ   ކޮންސިއުލަރ  އެފެއާޒްގެ  ފޮރިން  އޮފް 

 ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

 

 

 ދިވެހިންނަށް ދ ފައިވާ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތައް    13.1

 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް އަލަށް ހެދުމާއި، ޖަޕާނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި    2021

ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަތަކަށް ފޯރުކޮށްދ  އަދި އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް  

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ   2021އެވެ. މިގޮތުން  އެހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުގައި ދިރިއުޅޭ 

ތާވަލްގައި  ތިރ ގައިއެވާ  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވި  ޚިދުމަތް  ކޮންސިއުލާރ  ތެރެއިން 

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  12ދި ތަފްސ ލް އެނެކްސް އަަބޔާންކުރެވިފައިއެވަނ އެވެ. 

 

 

 ނަންބަރު  ޢަދަދު  ތަފްޞ ލު 

 1 1 ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް އައުކުރުން 

އަނގައިދޭ ކާޑު އައުކުރުން  ރަތްޔިތެއްކަންދިވެހި   2 2 

 3 2 ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް

 4 1 ކޯޓްތަކުން އެދިގެން ނެގޭ ަބޔާން 

އެޓެޓެސްޓް ކޮށްދިނުން  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަައް ކައިވެނި  1 5 

 9 1 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ސައްހަތޯބެލުން 
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 ޖަޕާނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ރެޖިސްޓްރ  ބެލެހެއްޓުން  13.2

 

އެއްފަދައިން   އަހަރުތަކެކޭވެސް  ދިރިއުޅޭ    2021ވޭތުވެދިޔަ  ޖަޕާނުގައި  އެމްަބސ ގައި  އަހަރުގައިވެސް  ވަނަ 

ކުރުމާ ރަޖިސްޓަރ  ދިއި  ދިވެހިރައްޔިތުން  ތިިބ  ކޮރެއާގައި  ރެޖިސްޓްރ   ހިރައްޔިވެދެކުނު  ވަނ  ތުންގެ 

ތުންގެ މިގޮތުން، މިއަހަރު ނިމުނުއިރު މި އެމްަބސ ގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިވެ.  އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައެެ

 ޖުމްލަ އަދަދު ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި    2021ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  ަޕާނުޖ

 މްލަ އަދަދު  ނާއި އާއިލާމ ހުންގެ ޖުއެމްަބސ ގައި  ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުން

102 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު   2021ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  ދެކުނު ކޮރެއާ

 ޖުމްލަ އަދަދު  ނާއި އާއިލާމ ހުންގެ ރައްޔިތުންމި އެމްަބސ ގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ދިވެހި 

7 

 

 

 އާގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް   19- ކޯވިޑް  13.3

 

 އި ޖަޕާނުގަސަރުކާރުން އަދި    ދެކެނު ކޮރެއާއާއި    ޖަޕާނުއާ ގުޅިގެން    19-ވިޑްކޯކުރިމަތިވެފައިވާ  ވަނަ އަހަރު    2020

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަށް ޭބރު ޤައުމުތަކުން ލިެބމުންދިޔަ  ހުންނަ   މަޢުލޫމާތުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް މިނިސްޓްރ  

އުޅޭދިވެހިންގެ އަދި ދެކެނު ކޮރެއާގައި  ޖަޕާނުގައި  މ ގެ އިތުރުން،    ދަންނަވަމެވެ.  ޔަ ވާހަކަ  އްކުރަމުންގެންދިހިސާ

މިއަހަރު ، އެމްަބސ ގެ އެސް.އޯ.ޕ  އާ އެގޮތަށް އެމްަބސ ގެ މަސައްކަތްތައް ރަވާލުން، މިގޮތުން  ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން

ޖަންސ  ސްޓޭޓް އިޢުލާން ކުރި ދުވަސްތައް  ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެޤައުމުގައި އެމަރއާ ގުޅިގެން    19-ތެރޭގައި ކވިޑް

އެވަނ އެވެ. މަޢުލޫމާތުތައް   ތިރ ގައި  މުހިންމު  އިޢޫލާންކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  އިތުރުން،  މ ގެ  އަދި 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް މި އެމްަބސ ގެ އެްބސައިޓްގައި އަޕްލޯޑްކުރެވުމުންދިޔައެވެ. 

 

 

ގޮތުން، އެމްަބސ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާޢިލާ މެމްަބރުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ    19-ވިޑްކޯ

އެންމެހާ ކަންތައްތައް ޖަޕާން ސަރުކާރުން އެންގެވިގޮތަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާ މި އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން  

މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއިލާ މެމްނިޔަލަށް  ސެޕްޓެމްަބރު މަހުގެ   ޑޯޒް ޖެހުމުގެ އެމްަބސ ގެ  ަބރުނަށް ވެކްސިންގެ ދެ 

ކޯވިޑްފައިވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށްމަސައްކަތް   ގޮތަށް  އަންގަވާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ޖަޕާން  އިން   19-އަދި 

ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒެއް އަންނައަހަރު ޖަހަންފަށަން ނިންމާފައިވާތ ، ޓޯކިޔޯގައި ހުންނަ 

ތަކުގެ އެމްަބސ ން ދުރާލާ ރެޖިސްޓަރވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތ ، މި އެމްަބސ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޭބރު ޤައުމު

 އާއިލާ މެމްަބރުންގެ ތަފްސ ލް ކަމާެބހޭ އޮފ ހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  
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 ޕްރޮޓޮކޯލް މަސައްކަތްތައް  13.4

 

އެމްަބސ ން   މި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަމިއަހަރުގެ  ޕްރޮޓޯކޮލް  ލިސްޓުގައި  ކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައިވާ  ތަފްސ ލް  ކުގެ 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 

 # މަސައްކަތް  ތާރ ހް 

ސަފ ރު އިްބރާހިމް އުވެއިސް އާއި އަނިބކަނަބލުން އާޢިޝާ ހިލްމ  ގެ  2021މާރޗް  26

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އައިޑެންޓިޓ  ކާރޑް އައުކުރުން 

 

2021މާރޗް  9-6 ކިޔޯޓޯ ކޮންގްރެސް ގައި ަބއިވެރިވެޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް  

ހޯމްއެފެއާޒް ޝެއިޚް އިމްރާން އަޙްމަދު ކިޔޯޓޯއަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  

 ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެހާ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަންތައްތައް ވިލެރެސްކުރުން 

9 

2021އޯގަސްޓް  28-26 ޝާހިދު، އ.ދ. ގެ އާއްމު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަްބދު 

ރައ ސްގެ ހައސިއްޔަތުން ޖަޕާނަށް  ވަނަ ދައުރުގެ  76މަޖިލ ހުގެ 

 ކުރެއްވި ރަސްމ  ދުރުފުޅުގެ އެންމެހާ ޕްރޮޓޮކޯލް މަސައްކަތްތައް

1 

2021ނޮވެމްަބރ  24 ޝާހިދު، އ.ދ. ގެ އާއްމު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަްބދު 

 ނިއު ޔޯކުން ސިއްޔަތުންރައ ސްގެ ހައިވަނަ ދައުރުގެ  76މަޖިލ ހުގެ 

ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދުރުފުޅުގައި ޖަޕާނުގެ ނަރ ތާ 

 އެއަރޕޯރޓުގައި މަޑުކުރެއްވިއިރު ހަމަޖެއްސި ޕްރޮޓޮކޯލް އިންތިޒާމް

2 

2021މްަބރ ނޮވެ 27 ޝާހިދު، އ.ދ. ގެ އާއްމު هللا ނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަްބދުއި 

ރައ ސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޗައިނާއަށް ވަނަ ދައުރުގެ  76މަޖިލ ހުގެ 

ކުރެއްވި ރަސްމ  ދުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ ނިއު ޔޯކަށް 

އެއަރޕޯރޓުގައި އެނުބރިވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތ ގައި ޖަޕާނުގެ ނަރ ތާ 

 މަޑުކުރެއްވިއިރު ހަމަޖެއްސި ޕްރޮޓޮކޯލް އިންތިޒާމް 

5 
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 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ނެރެވުނު ނޫސް ސަޕްލިމަންޓް  14.1

 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްަބސ  ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ޭބއްވިފައިވާނެއެވެ.   މިނިވަންމިއަހަރުގެ  

އެއްފަދައިން   އަަހަރުތަކެކޭވެސް  އެހެން  ކަމުގައިވާ  އަދި  ނޫސް  ދުވަހު  އެއް  މަޝްހޫރު  އެންމެ  ޖަޕާން  ޖަޕާނުގެ 

 ވ ދުވަހު   2021ޖުލައި    26އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ސަޕްލިމެންޓެއް މިއެމްަބސ ން  ހާއްސަ  ޞަފްހާގެ    1  ޓައިމްސްގައި،

ނެރެވުނެވެ ރާއްޖެއަށް  .  ޝައިރުކޮށް  އެކްސްޕޯޝާރއެއް  އެކަށ ގެންވާ  ޖަޕާނުގައި  ޝާއިއުކުރުމުން  މިސަޕްލިމެންޓް 

  މިސަޕްލިމެންޓް ނެރެވިފައިވަނ  އެމްަބސ ގެ ަބޖެޓުން އެއްވެސް  ލިިބގެން ދިޔަކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ޖަޕާން ޓައިމްސްގެ ހެޔޮހެދުމާއިއެކުކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ޚަރަދެއް ނުކޮށް، 

 

 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން    2020ޓޯކިޔޯ އޮލިމްކްސް އަދި ޕަރަލިމްޕިކްސް   14.2

 

ޖަޕާނުގަ  2021އޯގަސްޓް    8އިން    2021ޖުލައި  31 ކަމަށްވާ އަށް  އިވެންޓް  ކުލަގަދަ  އެންމެ  ޭބއްވުނު  އި 

އޮލިމްޕިކް 2020"ޓޯކިޔޯ ގޭމްސް"  ކޮމިޓ ގެ      އޮލިމްޕިކް  މޯލްޑިވްސް  ަބއިވެރިވުމަށް  ކުޅުންތެރިން  ރާއްޖޭގެ  ގައި 

ހިނގި   މިއަހަރުތެރޭގައި  ދަތުރުފުޅަކ   ކުރެއްވި  ޖަޕާނަށް  އަދި  ވަފުދެއް  ކަމެކެވެ.  ހާއްސަ  އޯގަސްޓް    24ވަރަށް 

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް   2021ސެޕްޓެމްަބރ    5އިން    2021 ގޭމްސް ގައި  ޕަރަލިމްކްސް  ޭބއްވުނު  އަށް ޓޯކިޔޯގައި 

ހާލާތާއި ގުޅިގެން ޓޯކިޔޯ     19-ކޯވިޑްރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވަނ  ަބއިވެރިވެފައިކަން ފާހަގަކޮށްލުން މުހިންމުއެވެ.  

ޒިޔާރަތްކުރު ސައިޓްތަކަށް  އެ  އަދި  ބެލުމަށް  އޮފިޝަލުންނަށް ގޭމްސް  އެމްަބސ   ތިއްަބވާ  ޖާޕާނުގައި  ވަނ   ން 

ރާއްޖޭގެ   ވަނ   އުވެއިސް  އިްބރާހިމް  ދަށުން ސަފ ރު  ހުއްދައެއްގެ  ހާއްސަ  ނަމަވެސް  އެހެން  މަނާކުރައްވާފައެވެ. 

ކެއް މި ޓޯކިޔޯ ގޭމްސްއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ރަސްމ  މުޢާމަލާތްތަކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާ ަބއްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  

ކަމާެބހޭ  މެދުވެރިކޮށް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ފެށިގެން  މަހުން  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ފާއިތުވ   އެމްަބސ ން 

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ހިއްސާކުރަމުންކަން  ދިޔައ   ގޭމްސް ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތުން  އަށް    ޓޯކިޔޯ  ވަޑައިގެންނެވި ރާއްޖޭގެ 

 ވަނ އެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސ ލް ތިރ ގައި އެ

 ގޭމްސް   އޮލިމްޕިކް 

 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަްބދުއްސައްތާރު -

 އަލްފާޟިލް ތަމޫޚް އަޙްމަދު ސަޢ ދު -

 އަލްފާޟިލް މުމްތަޤިމް އަޙްމަދު -

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަާބހާ އަްބދުއްރައްޒާޤް -

 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އިޝްފާން  -

 އަލްފާޟިލް ހަސަން ސާއިދު -

 އަޙްމަދު ފާއިލްއަލްފާޟިލް  -

 އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ޝަޖ ނާ -

 އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް މުަބއިލް އައްޒާމް -
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 އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް މޫސާ -

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާރިފް  -

 

 ޕަރަލިމްކް ގޭމްސް 

 

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތި އިްބރާހިމް   -

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާޒިން  -

 އަލްފާޟިލާ ރަާބ އިސްމާއިލް އާސިފް  -

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ޒާހިރު -

 އަލްފާޟިލާ ޔަޒްނ  ނަޝ ދާ -

 މަސްއޫދްهللا އަލްފާޟިލް އަްބދު -

 ޑެޕިއުޓ  މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އަޙްމަދު އިބްރާހިމް -

 ޕްރެލިމްޕިކްސް ކޮމިޓ ގެ ރައ ސް  –އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ނަޒާހަތު  -

 ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް  –ފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  އަލް -

 ޗ ފް އޮފް ޑެލިގޭޝަން  –އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުބ ން  -
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އޮންނަ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގާތް   ދެމެދު ޖަޕާނާ މި އެމްަބސ ން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާއަތްކޮށް ރާއްޖެއާ 2021

ަބދަހިކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަމަށާއި ވަރަށް އެދެވޭ ނަތ ޖާތަކެއް ހާސިލްވެފައިވާކަން ވަރަށް   ގުޅުން

ަބދަހިކޮށް،    އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ވިޔަފާރ ގެ ގުޅުން އިތުރަށް 

މަންޓްތައް ރާއްޖެއަށް ގެންދިޔުމާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޖަޕާނުގައި ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނުގެ ވިޔަފާރ ގެ އިންވެސްޓް

މާތް މަސައްކަތްތަކަކ   މަސައްކަތްތަކެއްކަން هللا ކުރެވުނު  ކުރެވިގެންދިޔަ  ކާމިޔާުބކޮށް  ވަރަށްވެސް  ރަޙްމަތްފުޅާއިއެކު 

ސ އަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް މިރިޕޯރޓްގެ ފާހަގަކުރަމެވެ. މިމަސައްކަތްތަކުގެ  އިތުރުން މި އެމްަބ

 އެންމެ ފަހު އެނެކްސްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަން ދަންނަވަމެވެ.  

 

ކުރިޔަށް  19-ކޯވިޑް ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތްތައް  އެމްަބސ ގެ  ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކުވެސް  ކުރިމަތިވަމުންދާ  އިން 

އެމްަބސ ގެގެންދެވިފަ ކޮންމެ   އިވަނ   ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  އެއްަބއިވަންތަކަމުންކަން  ކެތްތެރިކާމާއި  މުވައްޒަފުންގެ 

ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު   ފަރުވާތެރިކަމާއި  ވަރަށް  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރެވުނު  އެމުވައްޒަފަކަށް  މުއައްޒަފަކުވެސް 

މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.  ކޮށްފައިވާކަމަށްޓަކައި، އެމްަބސ ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަ ފުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް 

އޭގެ އިތުރުން، އެމްަބސ ގެ މަސްއޫލިއްޔާތު އެންމެ ހަރަދުނާގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެއްާބރުލުންދެއްވި މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މުޒްވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

 

ލިއްޔަތު މިއަހަރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފ ޤަށް އެދެމުން  މި އެމްަބސ ގެ މަސްއޫ

ވަނަ    2021ގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ކުރަމުން  هللاއަދި އަޅުގަޑުމެން އެންމެންގެ މަސައްކަތުގައި ަބރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި މާތް

   މެވެ.އަހަރުގެ މިއެމްަބސ ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް ނިންމާލަ

 

 

 

 -------------------------- 
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 އެނެކްސްތައް 

 

 އެމްބަސ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  .1

 ދުވަހު  2007  ޖެނުއަރ   18  ކަމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އެމްަބސ އިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ޖަޕާނުގައި

 . ކަންތައްތަކެވެ އަންނަނިވި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނ   އޮފ ހުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 

ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އެކުވެރިކަން    ،ސަރުކާރާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތައް ހިންގުމާއި  ދިވެހި

 އެކަން ަބދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ،ދަމަހައްޓައި

 

ފަރާތްތަކާއި  ޖަޕާން އިސް  މެންަބރުންނާއި  ،ސަރުކާރުގެ  ފަރާތްތަކާއި  ،ޕާލަމަންޓް   ޙަރަކާތްތެރިވާ ޖަޕާނުގައި    ،މ ޑިޔާ 

ގޮތަކަށް އެގުޅުން   ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ  ،އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް  ،ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓ އާ ގުޅުން އުފައްދައި

 ދެމެހެއްޓުން. 

 

އިޤްތިޞާދ  ކަންކަމާއި އެނޫންވެސް މުހިންމުވާނޭ ކަމަށް އެމްަބސ އަށް ފެންނަ    ،ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސ   ޖަޕާނުގައި

 ކަންކަމާެބހޭ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.

 

ެބހޭ މަޢްލޫމާތުދ  އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެ    ޞަތުތަކާޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުއިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސް  ޖަޕާނުގެ

ސަރުކާރާއި މަގުފަހިކުރުމަށް  ރާއްޖޭގެ    ،ގެނައުމަށް  އަދި  ކުރުން.  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކާއެކު  އަމިއްލަ 

އިންވެ އެފަދަ  މަޢުލޫމާތުދ   ފުރުސަތުތަކާެބހޭ  ހުރި  ޖަޕާނުގައި  ހުރި އިންވެސްޓަރުންނަށް  ޖަޕާނުގައި  ސްޓަރުންނަށް 

ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް   ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު  ،ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި  ޞަަތުތައްފުރު

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން. 

 

ފަރާތުގެ    ޖަޕާނުގައި ތަމްސ ލުކުރާ  ޙަފްލާ  ޙައިޘިިއްޔަތުންދިވެހިރާއްޖެ  އިޖްތިމާޢ   ަބއިވެރިވެއެކިއެކި  ރާއްޖެ    ،ތަކުގައި 

 ބޭނުންކުރުން.  ޞަތުތައްރާއްޖޭގެ މަސްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެފަދަ ފުރު ،ތަމްސ ލުކޮށް

 

 މިނިވަންދުވަސް ޖަޕާނުގައި ފާހަގަކުރުން.  ރާއްޖޭގެ

 

 ، ާބއްވާ ޖަލްސާ  ޢަަތްތަކުންމާއެކިއެކި އަމިއްލަ ޖަ  ،އެކިއެކި ަބއިނަލްއަޤްވާމ  ޖަމާޢަަތްތަކުންނާއި  ،ސަރުކާރުންނާއި  ޖަޕާން

ކަންކަމުގައި ފަދަ  ވަރކްޝޮޕް  އަދި  ރާއްޖެ   ،ސެމިނާރ  އެންގެވިފަދަޔަކުން  އެފެއާޒުން  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރ  

 ތަމްސ ލުކުރުން. 

 

މަޝަރޫޢުތަކަ  ރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަޕާން ސަރުކާރަށް  ދިވެހި ސަރުކާރުން  ހޯދުމަށް  އެހ   ޭބނުންވާ  ށް ތަރައްޤ އަށް 

 އެހ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.

 

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ޞަތުިބނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރު  މ ހުން

 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސ ، ޓޯކިޔޯ – 1202 އަހަރު ރިޕޯރޓް   33 
 

އެމްަބސ ގެ ލައިްބރަރ އަށް   ،މަސައްކަތަށް އެހ  ލިޭބފަދަ ފޮތާއި އެނޫންވެސް މަޢްލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް  އެމްަބސ ގެ

 ބެލެހެއްޓުން.  ،އެއްކޮށް

 

ޭބނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި  ތާރ ޚަށް އަދި އެނޫންވެސްގޮތަކުން  އާކައިވްއަށް   ،ޓަކައި  އެމްަބސ ގެ 

 ބެލެހެއްޓުން. އެތަކެތި  ،ހޯދައި

 

ަބއިނަލް އަޤްވާމ    ،ޖަޕާނުގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާއި  ،ފަރާތްތަކުން ޖަޕާން ސަރުކާރަށާއި  ސަރުކާރުގެ

 ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން. ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި

 

އެފެންވަރުގެ   ރަސްމ  )މިނިސްޓަރުންނާއި  ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  ސަރުކާރުގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ޖަޕާނަށް  ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޞޫލެއްގެހަމަޖެހިފައިވާ އު ،(ފުޅުންނަށްް ޭބ

 

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި    މިނިސްޓްރ   ،ޝަރުޢ  ކޯޓަކުން ހޯދުމަށް ޭބނުންވާ މ ހުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ،ޖަޕާނަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރ އާ ގުޅައިގެން ަބލައި

 

ދޫކުރުމާ  ޖަޕާނުގައި ޑޮކިޔުމަންޓް  ޓްރެވަލް  ވަގުތ   ބޭނުންވާ  ގެނައުމަށް  ރާއްޖެ  ދިވެހިކުދިން  ސަރުކާރުން    ،އިއުފަންވާ 

 އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންގެވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިޔުމަންޓް ދޫކުރުން.

 

ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން   ،ހާލުގައިޖެހިގެން އެކިއެކި އެހ އަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ  ޖަޕާނުގައި

 ހ ތެރިވެދިނުން. ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ،ހަމަޖެހޭތޯ ެބލުމާއި

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ    ،ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ޖަޕާނުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި  ޖަޕާން

 އެހ ތެރިވެދިނުން.  ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައިއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް  ،ކުދިންނާއި

 

 ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންގަވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.  ،ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން މަތ ގައި
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 އެމްބަސ ގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓް  .2
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 ދަތުރުފުޅުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 

Programme 

 
 

26 August 2021 (Thursday) 

 

05:05 hrs Arrive Haneda International Airport by JL42 

Received by Ambassador Ibrahim Uvais 

08:30 hrs Arrive Imperial Hotel, Tokyo 

14:00 – 14:30 hrs 

14:35 – 15:05 hrs 

15:10 – 15:40 hrs 

Virtual Interview with Nikkei 

Virtual Interview with The Mainichi  

Virtual Interview with Arab News Japan 

16:20 hrs Leave Hotel 

16:30 - 17:00 hrs 

 

Meeting with the members of the Japan-Maldives Parliamentary 

Friendship League (30 minutes) 

17:10 hrs Return to Hotel 

19:00 hrs 

 

Virtual meeting with the Maldives Paralympic delegation 

participating in the Tokyo Paralympic Games 2020 

 

27 August 2021 (Friday) 

 

10:35 hrs Leave Hotel 

10:45 – 11:15 hrs Meeting with Senior Officials of the Ministry of Foreign Affairs of 

Japan (30 minutes) 

11:25 hrs Return to Hotel  

  Lunch  

13:40 hrs Leave Hotel 

14:00 – 14:30 hrs Call on Minister of Foreign Affairs of Japan (30 minutes) 

15:10 hrs Leave Hotel 

15:35 – 15:50 hrs Call on Prime Minister of Japan (15 minutes) 

18:00 hrs Return to Hotel 
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28 August 2021 (Saturday) 

 

          09:00 hrs 

09:30 hrs 

10:00 hrs 

Check-out from Hotel  

Depart Hotel 

Arrive VIP Lounge at Haneda International Airport 

11:00 hrs 

 

Depart to New York from Haneda International Airport by JL6 

Seen off by Ambassador Ibrahim Uvais 

   

*********************** 
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The 3rd Japan-Maldives Policy Dialogue   

4th March 2021   (Online) 

Agenda 

 

1. Opening   
(COVID-19) [Japan leads] 

 

2. Bilateral Relations 
 

(1) Political Relations and Security Situation [Japan leads] 

(2) Economic Relations and Economic Cooperation [Maldives leads] 

(3) Cultural Exchanges [Japan leads] 

(4) Cooperation in the International Arena [Maldives leads] 

 

3. Regional Issues 
 

(1) South Asia [Maldives leads] 

(2) East Asia [Japan leads] 

 

4. Closing [Maldives leads] 
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The 3rd Japan-Maldives Policy Dialogue   

4th March 2021 

Delegation members 

 
Ministry of Foreign Affairs, Maldives   
 
His Excellency Ahmed Khaleel, Minister of State for Foreign Affairs 
His Excellency Ibrahim Uvais, Ambassador of Maldives to Japan 
Ambassador Hala Hameed, Secretary, Multilateral 
Deputy Ambassador Ameeth Ahmed Manik; 
Mr. Amin Javed Faizal, Additional Secretary and Head of Japan Desk 
Ms. Fathimath Naeema, Executive Director at Japan Desk; 
And Ms. Khadeeja Nizwee Rasheed, First Secretary. 
Ms. Zeena Didi, Assistant Director, Economic Cooperation Department; 
And Mr. Shafraz Rasheed, Desk Officer at Japan Desk.  
 
  

 
Ministry of Foreign Affairs, Japan  
 
His Excellency Mr. Kobayashi Kenichi, Director General, Southeast and Southwest Asian Affairs 
Division 
Her Excellency Keiko Yanai, Ambassador of Japan to Maldives 
Mr Kaneko Koji, Counsellor, Embassy of Japan in Maldives 
Mr. Sugahara Kiyoyuki, Director Southwest Asia Division 
Ms. Akiyama Mari, Director, Country Assistance Planning Division II, International Cooperation 
Bureau 
Ms. Nishitani Chisako, Deputy Director, Southwest Asia Division 
Mr. Hiroki Ogawa, Deputy Director Southwest Asia Division 
Ms. Hari\uko Yuze, Official Southwest Asia Division 
Ms. Mariya Kaigai, Senior Development Policy Planning Officer, Country Assistance Planning 
Division II, International Cooperation Bureau 
Ms Yuzawa Naoko, Second Secretary, Embassy of Japan in Maldives 
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Maldives Business Seminars - Tokyo: 

Exclusive Webinar on Maldives Tourism in Post- 

Covid Recovery 
 
 

 

Agenda 

 
1. Opening Remarks by His Excellency Mr. Ibrahim Uvais, Ambassador 

of Maldives to Japan 
 

2. Remarks by Mr. Thoyyib Mohamed, Managing Director of MMPRC 
 

3. Remarks by Dr. Naushad Mohamed, Deputy Minister, Ministry of Tourism 
 

4. Presentation by Mr. Shinan Ali, Director, Ministry of Tourism - The 

Maldives Tourism a snapshot of Post COVID - Annex I 
 

5. Video presentation by Maldives Marketing and PR Corporation: Annex II 
 

6. Remarks by Mr. Abdulla Nasheed, President, Guest House 

Association of Maldives 
 

7. Presentation🇬🇬 by Mr. Sameeu Imad Vice President, Guest House 

Association  of Maldives: Annex III 
 

8. Closing Remarks by Mr. Mohamed Ameeth, Deputy Ambassador, 

Embassy of Maldives in Japan. 

 

 

  

22 June 2021 | 11:30 – 12:37 (MVT)/15:30 – 16:37 (JST) on 
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No. Date   Event/Acitivty 

1 7 January 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

2 14 January 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the Online 
International Forum on SDGs for Regional Revitalization 
2021: Toward the future promotion of the SDGs for Regional 
Revitalization.  

 

3 21 January 2021 First Secretary Nizwee participated in the 6th Asia Pacific 
Water Forum (APWF) Webinar: Water Governance in Asia-
Pacific: lessons learnt from the AWDO 2020.  

 

4 27 January 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the online video 
presentation organized by Tokyo Metropolitan Government.  

 

5 29 January 2021 First Secretary Nizwee participated in the 3rd online briefing 
for the 14th United Nations Congress on the Crime 
Prevention and Criminal Justice (Kyoto Congress) hosted by 
MOFA.  

 

6 4 February 2021 First Secretary Nizwee participated in the 7th Asia Pacific 
Water Forum (APWF) Webinar with Dr. Mark Smith, Director 
General, International Water Management Institute (IWMI).  

 

7 4 February 2021 Ambassador Uvais participated in the webinar on Launch of 
Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2021: 
COVID-19 Recovery Momentum and the Future of 
Digitalisation hosted by OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) Tokyo Center.  

 

8 18 Febrary 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the public webinar 
on energy security in Asia hosted by MOFA.  

9 25 February 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the International 
Forum on acceptance of Foreign Nationals and their 
integration into Japan hosted by MOFA.  

10 3 March 2021 Ambassador Uvais participated in Video Conference Briefing 
Information on Japan's initiative toward net-zero GHG 
emissions by 2050 co-hosted by MOFA, METI and MOE.  

 

11 4 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

12 10 March 2021 First Secretary Nizwee participated in the online Third 
Conference on the International Dignitary Programme (IDP) for 
the Tokyo2020 Olympic and Paralympic Games.  

13 11 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais viewed video streaming of the 
10th Fukushima Memorial Event to Commemorate the 
Victims of the Great East Japan Earthquake in Prayer for 
Revitalization by Fukushima Prefecture. (NB: The 
commemorative event was scaled down and diplomatic 
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community in Tokyo was represented by the Dean of the 
Diplomatic Corp due to the pandemic.)  

 

14 16 March 2021 Deputy Ambassador Mohamed Ameeth Ahmed Manik 
participated in the Japanese Language Course conducted 
online by MOFA for Dipcorps.  

15 19 March 2021 First Secretary Nizwee participated in Briefing for the 5th 
Basic Plan for Gender Equality hosted by Cabinet Office. 

16 29 March 2021 First Secretary Nizwee participated in webinar on “Women's 
Empowerment" hosted by MOFA. 

 

17 7 April 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with Mr. Sugahara 
Kiyoyuki, Director Southwest Asia Division, MOFA. The 
Meeting was also attended by First Secretary Nizwee.  

18 8 April 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

19 15 April 2021 First Secretary Nizwee participated in 9th APWF Webinar 
about water stewardship with Alliance for Water 
Stewardship Asia-Pacific 

20 26 April 2021 First Secretary Nizwee and Mr. Kazuhiro Soejima, Senior 
Program Officer had an online meeting with Ms. Reina 
Kuroda, Olympic and Paralympic Promotion Section, 
Odawara City Office.  

 

21 18 May 2021 First Secretary Nizwee participated in the online Briefing on 
Japan Agency for Medical Research and Development 
(AMED)-Overview and Research Highlights.  

 

22 20 May 2021 First Secretary Nizwee participated in UNIDO ITPO Tokyo 
Webinar: Women's Empowerment and SDG Goal 9.  

 

23 21 May 2021 First Secretary Nizwee participated in 10th APWF Webinar 
with Water Integrity Network.  

 

24 24 May 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a telephone conversation 
with Mr. KOBAYASHI Kenichi, Director General, SWAD, 
Ministry of Foreign Affairs of Japan 

25 27 May 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the STS forum- 
Special Presentation co-organized by STS Forum and MOFA.  

 

26 28 May 2021 First Secretary Nizwee attended JWF Webinar: Water in 
Japan the lessons learned from failure in the history.  

27 3 June 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

28 4 June 2021 First Secretary Nizwee attended the 4th Conference on the 
International Dignitary Programme  

29 1 July 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

30 5 July 2021 First Secretary Nizwee attended the 5th Conference on the 
International Dignitary Programme  

31 13 July 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting Mr. HASEBE Jun, 
Director, SWAD,MOFA  
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32 29 June 2021 Ambassador  Ibrahim Uvais had a meeting with Mr. Shoji 
Kobayashi, Chief of Environmental Policy Division of Toyama 
city and Mr. Hidenori ISHIGURO, JAPAN NUS CO., LTD.  

 

33 30 June 2021 First Secretary Nizwee participated in 11th APWF Webinar.  
 

34 3 September 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

35 10 September 2021 Ambassador Uvais had a meeting with Mr. Takuya SATO, 
Ph.D., Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(MAFF).  

 

36 30 September 2021 Ambassador Uvais had an online meeting with Ms. Tomiko 
ICHIKAWA, Director-General of Japan Institute of 
International Affairs (JIIA). The meeting was also attended by 
First Secretary Nizwee. 

37 6 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in 8th Annual 
Meeting of ICEF2021 online. 

38 7 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

39 19 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated as one of the 
panelists in the Joint Webinar on Disaster Reduction co-
hosted by The Japan Institute of International Affairs (JIIA), 
The United Nations Information Centre, Tokyo (UNIC Tokyo), 
UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Office in 
Japan, and MOFA. 

40 20 October 2021 Ambassador Uvais participated in Video Conference Briefing 
on Japan's current ambition and initiatives toward net-zero 
GHG emissions by 2050 hosted by MOFA. 

41 20 October 2021 First Secretary Nizwee attended the online Briefing Session 
on Japan's UNGA First Committee Resolution conducted by 
the Arms Control and Disarmament Division, MOFA. 

42 2 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the Webinar titled "The 
Essence of the Takeshima Island Issue" hosted by JIIA (The 
Japan Institute of International Affairs). 

43 5 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

44 5 November 2021 First Secretary Nizwee attended the online Minato City 
FY2021 Working-Level Meeting with Embassies and Other 
Institutions 

45 5 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the World Tsunami 
Awareness Day 2021, event co-organized by MOFA Japan, 
the United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
(UNDRR), other related international organizations, and the 
Permanent Missions of UN Member States including 
Maldives. 

46 5 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in JFIR Webinar: "The 
European Union's Indo-Pacific Strategy and the Future of 
Japan-EU Relations". 
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47 8 November 2021 Ambassador Uvais participated in JIIA Webinar: The political 
impact of European military presence in the Indo-Pacific. 

48 11 November 2021 First Secretary Nizwee participated in 12th APWF Webinar: 
ESCAP Updates on Activities on SDG 6: Accelerating progress 
Embassy of the Maldives in Tokyo, Japan towards SDG 6 in 
the Asia-Pacific region and engaging in UN-Water Regional 
Discussion Groups. 

49 16 November 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Keiji 
KODAMA, Chairperson, SVENSON CO., LTD to discuss about 
sports exchange program of table tennis. The meeting was 
also attended by Mr. Kazuhiro Soejima, Senior Program 
Officer. 

50 9-10 November 
2021 

Ambassador Ibrahim Uvais and First Secretary Nizwee 
participated in Beyond 5G International Conference 2021 
hosted online by Ministry of Internal Affairs and Beyond 5G 
Promotion Consortium. 

51 18-19 November 
2021 

Ambassador Ibrahim Uvais participated in Diplomats' Study 
Tour to Kazuno City in Akita Prefecture hosted by MOFA. 
Ambassador made short remarks at the welcome reception. 

52 25-26 November 
2021 

Deputy Ambassador Ameeth participated in Diplomats' Study 
Tour to Koriyama City in Fukushima Prefecture hosted by 
MOFA. 

53 1 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with Ambassador-
designate of Japan to Maldives Her Excellency Takeuchi 
Midori at MOFA. 

54 1-3 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in 2021 ADBI Annual 
Conference: Climate Change Mitigation and Green Finance. 

55 2 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Ambassador’s 
Nagatacho (Political) Forum organized by MOFA.  

 

56 17 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the JIIA Webinar The 
Second Sino-Japanese War Reassessed. 

57 21 December 2021 Ambassador Uvais participated in JIIA Webinar Enhancing 
Japan-India cooperation for FOIP and role of the Quad. 
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No. Date Event/Activity 

1 13 January 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Madam Aisha hosted a farewell 
lunch for H.E. Dr. Bashir MOHABBAT, Ambassador of Islamic 
Republic of Afghanistan. 

2 26 January 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the Reception held to 
Celebrate of 72nd Republic Day of India.  

3 9 February 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the webinar: 
Towards Climate Neutrality within 2050: Italy-Japan 
Approaches for Hydrogen Deployment hosted by Embassy of 
Italy in Japan.  

 

4 25 February 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended a dinner hosted by H.E. 
Mr. Sanjay Kumar VERMA, Ambassador of India and Spouse. 

5 9 March 2021 Deputy Ambassdor Mohamed Ameeth Ahmed Manik had a 
meeting with Mr. Chandana Weerasena, Deputy Chief of 
Mission, Embassy of Sri Lanka.  

6 19 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the online reception 
to celebrate the 65th Anniversary of the Independence of the 
Republic of Tunisia. 

7 23 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais signed the book of condolence 
opened at the Tanzania Embassy in Japan following the passing 
away of H.E. Dr. John Pombe Joseph Magufuli, President of the 
United Republic of Tanzania.  

8 26 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the online reception 
to celebrate the 50th Independence and National Day of 
People’s Republic of Bangladesh. 

9 31 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Seminar: Gender 
equality and the Young Generation hosted by EU Delegation to 
Japan. 

10 12 April 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with H.E. Mr. Andre 
SPITERI, Ambassador of Malta. 

11 26 April 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the online reception 
held to celebrate the 61st anniversary of the accession of the 
Republic of Togo. 

12 11 May 2021 Ambassador Ibrahim Uvais signed the book of condolence 
open at Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan for the 
victims by terrorist attack on high school in Kabul city. 

13 12 May 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in Europe Day 2021 
Virtual Event. 

14 31 May 2021 Ambassador Uvais participated in online Inauguration of the 
Chair of the State of Qatar in Islamic Area Studies at Waseda 
University. 
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15 11 June 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in virtual event to 
celebrate Day of Russia. 

16 11 June 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Online reception 
held to celebrate the 123rd Anniversary of the Proclamation of 
Philippine Independence. 

17 18 June 2021 Following the passing of His Excellency Marco Antônio de 
Oliveira Maciel, former Vice President of the Federative 
Republic of Brazil, a condolence message from Ambassador 
Ibrahim Uvais addressed to H.E. Mr. Eduardo Paes SABOIA, 
Ambassador of Brazil was forwarded to the Embassy of Brazil.  

18 6 July 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the online reception held 
to celebrate the 27th Liberation Day of the Republic of 
Rwanda. 

19 14 July 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended Virtual reception to 
celebrate French National Day 2021. 

20 27 July 2021 Ambassador Ibrahim Uvais signed the condolence book open 
for H.E. Mr. Mamnoon Hussain, Former President of the Islamic 
Republic of Pakistan at Pakistan Embassy. 

21 17 August 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the Virtual 
Ceremony to celebrate  the 76th Anniversary of Independence 
of Indonesia. 

22 30 August 2021 Deputy Ambassador Mohamed Ameeth Ahmed Manik met with 
Mr. Anurag Goel, Minister (Consular) of Indian Embassy.   

23 10 September 2021 Ambassador Ibrahim Uvais hosted a farewell lunch to Dr. Naili 
outgoing CDA of Libyan Embassy. 

24 24 September 2021 Deputy Ambassador Mohamed Ameeth Ahmed Manik  
attended a dinner hosted Mr. Mayank Joshi and Spouse, Deputy 
Chief of Mission of India. 

25 7 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended a lunch hosted by H.E. Mr. 
Andre SPITERI, Ambassador of Malta. 

26 8 October 2021 Deputy Ambassador Mohamed Ameeth Ahmed Manik  
attended a dinner hosted by Mr. Shah Asif Rahman and Spouse, 
Deputy Chief of Mission of  Bangladesh. 

27 11 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended Farewell Reception of  H.E. 
Mr. Ayman Aly KAMEL and Spouse, Ambassador of Egypt. 

28 22 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais participated in the online 
presentation by the Digital Agency of Japan hosted by EU 
Delegation in Japan. 

29 29 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais signed the condolence book kept for 
H.E. Mr. Roh Tae-woo, former President of the Republic of 
Korea. 

30 9 November 2021 Madam Aisha Uvais participated in the Saree Fashion Show 
organized by Mrs. Gunjan Verma, Spouse of Ambassador of 
India. 

31 14 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the Remembrance Day 
Ceremony 2021 hosted by the Australian Embassy held at 
Commonwealth War Cemetery in Hodogaya. 
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32 17 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Madam Aisha attended the 
dinner hosted by H.E. Mr. Sanjiv Gunasekara Ambassador of Sri 
Lanka and Mrs. Manil Gunasekara, Spouse of Ambassador of 
Sri Lanka. 

33 2 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the 50th National Day 
Reception of UAE held at Palace Hotel Tokyo. 

34 5 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the online reception held 
to celebrate the National Day of the Kingdom of Thailand. 

35 6 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the Joint Celebration of 
the Golden Jubilee of Bangladesh’s Independence and the 
50th Anniversary of the Establishment of Bangladesh-India. 

36 7 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended a Friendly dinner hosted 
by H.E. Ms. Melba PRÍA, Ambassador of Mexico. 

37 8 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais hosted a lunch for H.E. Sinisa 
BERJAN, Ambassador of Bosnia and Herzegovina 

38 10 December 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended the virtual reception held 
to celebrate the 58th Anniversary of Independence of Kenya. 

39 21 December 2021 Deputy Ambassador Mohamed Ameeth Ahmed Manik 
participated in the online Seminar “Road to Tunisia Investment 
Opportunities for Japan” organized by FIPA Tunisia and The 
Embassy of the Republic of Tunisia in Japan. 
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No. Date Official/s Country 

1 13 January 2021 H.E. Mr. Yerlan BAUDARBEK-
KOZHATAYEV, Ambassador of 
Kazakhstan  

Kazakhstan  

2 18 January 2021 Mrs. Govher BERDIYEVA, Second 
Secretary of Turkmenistan Embassy 

Turkmenistan 

3 19 January 2021 H.E. Mr. ILIDIO Ximenes da Costa, 
Ambassador of Timor-Leste 

Timor-Leste 

4 28 January 2021 H.E. Mr. Mirzosharif JALOLOV 
Asomuddinovich, Ambassador of 
Tajikistan 

Tajikistan 

5 1 February 2021 H.E. Mr. UNG Rachana, Ambassador of 
Cambodia 

Cambodia 

6 15 February 2021 H.E. Air Vice Marshal Titus Mehliswa 
Jonathan ABU BASUTU, Ambassador 
of Zimbabwe 

Zimbabwe 

7 17 February 2021 H.E. Mr. Pierre NDZENGUE, 
Ambassador of Cameroon 

Cameroon 

8 19 February 2021 H.E. Mr. Héctor Alejandro PALMA 
CERNA, Ambassador of Honduras 

Honduras 

9 19 February 2021 H.E. Mr. ADECHOUBOU Makarimi 
Abissola, Ambassador of the Republic 
of Benin 

Benin 

10 1 March 2021 H.E. Mrs. Faalavaau Perina Jacqueline 
SILA-TUALAULELEI, Ambassador of 
Samoa 

Samoa 

11 16 March 2021 H.E. Mr. Frank OKYERE, Ambassador of 
the Republic of Ghana 

Ghana 

12 17 March 2021 H.E. Mr. Rui Orlando Ferreira de Ceita 
da Silva XAVIER, Ambassador of Angola 

Angola 

13 23 March 2021 H.E. Mr. KASSA Gebrehiwet, 
Ambassador of Ethiopia 

Ethiopia 

14 25 March 2021 H.E. Dr. Palesa MOSETSE, Ambassador 
of the Kingdom of Lesotho 

Lesotho 

15 26 March 2021 H.E. Mr. Pascal BATJOBO, Ambassador 
of Burkina Faso 

Burkina Faso 

16 31 March 2021 H.E. Mr. Félix NGOMA, Ambassador of 
Republic of Congo 

Congo 

17 5 April 2021 H.E. Mr. José Maria da Silva Vieira de 
MORAIS, Ambassador of Mozambique 

Mozambique 
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18 6 April 2021 H.E. Ms. Melba PRÍA, Ambassador of 
Mexico 

Mexico 

19 14 April 2021 Telephone call with Mr. Sangryol LEE, 
Director General, Asia Pacific Division 
II, MOFA Rep. of Korea 

S. Korea 

20 16 April 2021 H.E. Mr. Senkoun SYLLA, Ambassador 
of Guinea 

Guinea 

21 23 April 2021 H.E. Mr. Gorgui CISS, Ambassador of 
the Republic of Senegal 

Senegal 

22 24 May 2021 Telephone call with Mr. KOBAYASHI 
Kenichi, Director General, SWAD, 
Ministry of Foreign Affairs of Japan 

Japan  

23 3 June 2021 Telephone call with Mr. Sangryol LEE, 
Director General, Asia Pacific Division 
II, MOFA Rep. of Korea 

S. Korea 
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   ބައްދަލުވުންތައް 

 

No. Date Activity 

1 27 January 2021 Deputy Ambassador Ameeth participated in the Virtual Tour 
for Embassies: 13th Kawasaki International Eco-Teach Fair 
hosted by UNIDO ITPO Tokyo.  

 

2 27 January 2021 Ambassador Ibrahim Uvais attended Webinar-Investing in 
the Maldives hosted by Maldives Embassy in Germany.  

 

 
3 

9 February 2021 Deputy Ambassador Ameeth had an online meeting with Mr. 
Makoto Asai, Director, South Asia Department, JICA.  

 

4 16 February 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
attended the Online FDI Seminar: Resent Trends of Japanese 
FDI.  

 

5 3 March 2021 Deputy Ambassador Ameeth attended online symposium 
“Future Society after the Pandemic, Expectations for EXPO 
2025, and the Potential of the Osaka Kansai Region” hosted 
by JETRO.  

 

6 19 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
participated in Global Business Seminar -Achieving Greater 
Investments in the Digital Era-hosted by MOFA.  

 

7 2 April 2021 Ambassador Ibrahim Uvais received a courtesy call by newly 
appointed Mr. Yamada, Chief Rep. at JICA Office in Sri Lanka. 
Deputy Ambassador Ameeth and Mr. Asai, the Director of 
South Asia Division 3 participated in the meeting. 

 

8 6 April 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Kenichi 
Ishihara, Director General of Trade Fare & EXPO, and Mr. 
Yukio Minagawa, JETRO.  
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9 8 April 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. 
Masahiro Tatsumi, Wakachiku Construction Co., Ltd.  

 

10 15 April 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Shigeto 
Hamade, CEO of TOWA DENKI SEISAKUSYO.  

 

11 25 May 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. 
Tatsumi, Wakachiku Construction Co., LTD.  

 

12 3 June 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a virtual meeting with Mr. 
Makoto Asai, South Asia Division 3 (Sri Lanka/Maldives) of 
JICA. The meeting was requested by JICA to introduce a 
Japanese company involved in clean energy projects.  

 

13 7 June 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Keiichiro 
Hamano, Japan Fishing Machine, LLC.  

 

14 9 June 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with Mr. Mukuta, 
Senior Managing Director, Keidanren. The meeting was also 
attended by Deputy Ambassador Ameeth and First secretary 
Nizwee. 

 

15 10 June 2021 Ambassador Ibrhaim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
had a meeting with Mr. Hideyuki Nishio, Mainchi 
Newspapers.  

 

16 23 June 2021 Ambassador Ibraim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
had a meeting with Mr. Sadao Orishimo, Senior Project 
Manager, Port & Harbor Department, Oriental Consultants 
Global Co., Ltd. and Mr. Masahiro Tatsumi, Wakachiku 
Construction Co., Ltd.  

 

17 15 July 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. David 
Anderson, Chairman of Canadian Chamber of Commerce in 
Japan, and CEO of Japan Transfers.  

 

18 16 August 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Takahiro 
Suzuki, S-Line Auto.  

19 13 September 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. 
Hideyuki Nishio, Mainichi Asia Business Institute/Mainichi 
Newspapers  

 

20 15 September 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Ms. Kanako 
HIROMAE, President of BLUEXSEA Travel Co., Ltd.  

21 16 September 201 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Norikazu 
Omi, President of Keinan Clean Co., Ltd. The meeting was also 
attended by Mr. Kazuhiro Soejima, Senior Program Officer.  

22 27 September 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Yukio 
MINAGAWA, Director, Trade Fair, JETRO. 

23 4 October 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Hideyuki 
Nishio, Mainichi Asia Business Institute/Mainichi Newspapers 
on investment information paper. The meeting was also 
attended by Ms. Sachiyo Hiejima, Administrative Officer. 

24 5 October 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Takuya 
SATO, Ph.D., Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(MAFF). 
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25 6 October 2021 Deputy Ambassador Ameeth visited Bio Diesel factory of 
Keinan Clean Co., Ltd. in Gifu Prefecture. 

26 28 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
participated in THE REGIONAL PROMOTION SEMINAR 
(FY2021) organized with local governments and organization 
and MOFA Local Partnership Cooperation Division. 

27 11 November 2021 Deputy Ambassador had a meeting with Meeting with Mr. 
Keiichiro HAMANO, Japan Fishing, LLC. 

28 15 November 2021 Ambassador Uvais and Deputy Ambassador participated in 
introductory meeting by MFA on East Asia-Maldives Fish 
Exports Webinar. 

29 24 November 2021 Deputy Ambassador Ameeth participated in Agribusiness 
Creation Fair 2021 hosted by Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries. 

30 24 November2021 Deputy Ambassador Ameeth participated in Virtual Tour for 
Embassies: “14th Kawasaki International Eco-Tech Fair” 
organized by UNIDO ITPO Tokyo. 
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No. Date Activity 

1 26 January 2021 First Secretary Nizwee had a zoom meeting with Mr. Masato 
Ishizawa, from Nikkei and was updated with the “Future of 
Asia Conference” organized by Nikkei to be held in 20-21 
May 2021.  

 

2 5 March 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Hideyuki 
Nishio, Mainichi Asia Business Institute.  

3 9 March 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
had a meeting with Ms. Harue Nakagawa, Japan PR, MMPRC, 
Mr. Ippei Takahashi, IT Factory and Ms. Kanako Hiromae, 
Bluexsea Travel.  

 

4 26 March 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Ms. Kanako 
Hiromae, President, BLUEXSEA Travel.  

 

5 30 March 2021 First Secretary Nizwee had a meeting with Mr. Masato 
Ishizawa, Nikkei Inc. regarding Minister’s participation on 
Nikkei Future of Asia Conference.  

 

6 19 April 2021 Deputy Ambassador Ameeth had an online meeting with 
Ms.Kanako Hiromae, BLUEXSEA Travel CO.,LTD and Mr. Ippei 
Takahashi, IT Factory.  

 

7 26 April 2021 Deputy Ambassador Ameeth had an online meeting with 
Ms.Kanako Hiromae, BLUEXSEA Travel CO.,LTD and Ms. 
Harue Nakagawa, MMPRC Japan PR.  

 

8 28 April 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. 
Hideyuki Nishio, Mainichi Asia Business Institute/Mainichi 
Newspapers. The meeting was also attended by Ms. Hinah E. 
Mian, Intern student.  

 

9 10 May 2021 Deputy Ambassador Ameeth had an online meeting with Ms. 
Kanako Hiromae, President of BLUEXSEA Travel CO., LTD.  

 

10 10 June 2021 Ambassador Ibrhaim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
had a meeting with Mr. Hideyuki Nishio, Mainchi 
Newspapers.  

 

11 15 June 2021 Deputy Ambassador Ameeth had an online meeting with Ms. 
Kanako Hiromae, President of BLUEXSEA Travel CO.,LTD.  

 

12 2 July 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
had a meeting with Ms. kanako Hiromae, President of 
BLUEXSEA Travel and Mr. Ippei Takahashi, IT Factory.  

 

13 13 September 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. 
Hideyuki Nishio, Mainichi Asia Business Institute/Mainichi 
Newspapers  

 

14 15 September 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Ms. Kanako 
HIROMAE, President of BLUEXSEA Travel Co., Ltd.  

15 4 October 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Hideyuki 
Nishio, Mainichi Asia Business Institute/Mainichi Newspapers 
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on investment information paper. The meeting was also 
attended by Ms. Sachiyo Hiejima, Administrative Officer. 

16 27 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
participated in Go To Webinar-JATA International Tourism 
Forum 2021. 

17 5 November 2021 Deputy Ambassador had a meeting with Ms. Kanako 
HIROMAE, President of BLUEXSEA Travel CO., LTD and Ms. 
Momoko, Tourism Consultant. 

18 10 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador had a 
meeting with Mr. SETA Mamoru, Owner of Resort Hotel, Cora 
Cora Maldives in Raa Atoll. 
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No. Date Details 

1 9 February 2021 Deputy Ambassador Ameeth had an online meeting with Mr. 
Makoto Asai, Director, South Asia Department, JICA.  

 

2 22 March 2021 Deputy Ambassador Ameeth participated in the kickoff 
meeting for The JICA Data Collection Survey in Environment 
Sector in Maldives.  

 

3 2 April 2021 Ambassador Ibrahim Uvais received a courtesy call by newly 
appointed Mr. Yamada, Chief Rep. at JICA Office in Sri Lanka. 
Deputy Ambassador Ameeth and Mr. Asai, the Director of 
South Asia Division 3 participated in the meeting. 

 

4 3 June 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a virtual meeting with Mr. 
Makoto Asai, South Asia Division 3 (Sri Lanka/Maldives) of JICA. 
The meeting was requested by JICA to introduce a Japanese 
company involved in clean energy projects.  

 

5 7 June 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Keiichiro 
Hamano, Japan Fishing Machine, LLC.  
 

 

6 13 September 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Hideyuki 
Nishio, Mainichi Asia Business Institute/Mainichi Newspapers  

 

7 5 October 2021 Deputy Ambassador Ameeth had a meeting with Mr. Takuya 
SATO, Ph.D., Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(MAFF). 

8 6 Ocotber 2021 Deputy Ambassador Ameeth visited Bio Diesel factory of Keinan 
Clean Co., Ltd. in Gifu Prefecture. 

9 27 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
participated in Go To Webinar-JATA International Tourism 
Forum 2021. 

10 28 October 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador Ameeth 
participated in THE REGIONAL PROMOTION SEMINAR (FY2021) 
organized with local governments and organization and MOFA 
Local Partnership Cooperation Division. 

11 10 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais and Deputy Ambassador had a 
meeting with Mr. SETA Mamoru, Owner of Resort Hotel, Cora 
Cora Maldives in Raa Atoll. 

12 11 November 2021 Deputy Ambassador had a meeting with Meeting with Mr. 
Keiichiro HAMANO, Japan Fishing, LLC. 

13 10 November 2021 Ambassador Uvais received courtesy call by Mr. KAWASAKI 
Mistuyoshi, Resident Representative, JICA Maldives Office and 
Mr. ASAI Makoto, Director, South Asia Division 3 (Sri 
Lanka/Maldives), JICA. The meeting was also attended by 
Deputy Ambassador Ameeth. 
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14 15 November 2021 Ambassador Uvais and Deputy Ambassador participated in 
introductory meeting by MFA on East Asia-Maldives Fish 
Exports Webinar. 

15 24 November 2021 Deputy Ambassador Ameeth participated in Agribusiness 
Creation Fair 2021 hosted by Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries. 

16 24 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with Mr. Hidenori 
Ishiguro, Consultant, JAPAN NUS CO., LTD. Mr. Ishiguro briefed 
the Ambassador on their ongoing research work on finding 
opportunities for cooperation between Toyama City and HDC. 

17 30 November 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with Ms. Junko Oka, 
Marine Creative Co., Ltd. The meeting was also attended by Mr. 
Kazuhiro Soejima, Senior Program Officer. 

18 30 November 2021 Deputy Ambassador Ameeth met with Mr. Makoto ASAI, South 
Asia Division 3 (Sri Lanka/Maldives), JICA 
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No. Date Officials 

1 5 April 2021 Ambassador Uvais and First Secretary Nizwee had a meeting 
with May Kotohira, May Kotohira Music Office. Discussed 
regarding possible cultural events that can be organized in 
Odawara city prior to Tokyo Games2020.  

5 7 May 2021 First Secretary Nizwee had an online meeting with Mr. 
POKHAREL MADHU, Director of Sales & Marketing, JTB Global 
Marketing & Travel. Discussed regarding the logistical services 
for the foreign delegations arriving for Olympic and Paralympic 
Games.  

7 20 May 2021 First Secretary Nizwee had a meeting with SAMURISE, Inc. on 
exploring possible art and culture collaborations.  

10 14 September 2021 Ambassador Ibrahim Uvais had a meeting with Mr. SHIMIZU 
Hideki, Director of Global Warming Prevention, Environmental 
Section of Minato City Office. The meeting was also attended 
by First Secretary Nizwee and Mr. Kazuhiro Soejima, Senior 
Program Officer.  
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 # ނަން  ތާރ ހް  ތަފްސ ލް 

  ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ   ދިވެހި  ދިރިއުޅޭ  ޖަޕާނުގައި

.  ހއ  ،ދިލްަބހާރުގެ  ،ރަޝ ދު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް

 :ނަންަބރު  ކާޑް.  ޑ .އައި   ،ދިވެހިރާއްޖެ  ،ދިއްދޫ

A027724 

2021އޮކްޓޯަބރ  21 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   

 އައުކުރުން

1 

  ނިޔާޒް   އިސްމާއިލް  އަލްފާޟިލް   ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ  ދިވެހި

( LA23E6664:  ނަންބަރ  ޕާސްޕޯޓް   ދިވެހި )  މުހައްމަދު 

  ސަކުރާއި   ނަގިސާ.  މިސް   ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ  ޖަޕާނު  އާއި

  އަށް (  TS5063047:  ނަމްބަރ  ޕާސްޕޯޓް  ޖަޕާން)

ކިޔޯރާ    ދަރިފުޅު  އަންހެން   އުފަންވެފައިވާ   ޖަޕާނުގައި

   އިސްމާއިލް ނިޔާޒް

2021ފެްބރުއަރ   24  2 ސެޓްފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓ  

ޖަޕާނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް  

ނުޝްރަތު އިބްރާހިމް އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ  

އެއްޗެއްކަން   ސައްހަ  އެއ   ލައިސަންސް  ޑްރައިވިންގ 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

2021ޖުލައި   ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ސައްހަކަމަށް   

 ކަށަވަރރުކޮށްދިނުން  

3 

  މުބާރަކް   އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް   ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ  ދިވެހި

  އާއި (  MB20F9416:  ނަންބަރ  ޕާސްޕޯޓް  ދިވެހި)

  އިޝިބަޝި   ކަނައޭ.  މިސް  ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ  ޖަޕާނު

  އަށް (  TK6579387:  ނަމްބަރ  ޕާސްޕޯޓް  ޖަޕާން)

  ޖޫނާ   ދަރިފުޅު  އަންހެން   އުފަންވެފައިވާ  ޖަޕާނުގައި

   ބަޝިއިޝި އިބްރާހިމް

2021އޯގަސްޓް  21  4 ސެޓްފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓ  

  އަލްފާޟިލް     އެމްަބސަޑަރ  ޑެޕިއުޓ    އެމްަބސ ގެ

 ،ރޯސްމާގެ،  މަނިކު  އަޙްމަދު   އަމ ތު  މުޙައްމަދު

  ކާޑް .  ޑ .އައި  ،ވެހިރާއްޖެ  ،  ގައްދޫ.  ދ.ގ

 A024816 :ނަންަބރު

2021އޮކްޓޯަބރ  27 އަންގައިދޭ ކާޑު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  

 އައުކުރުން

5 

  ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ   ދިވެހި  ދިރިއުޅޭ  ޖަޕާނުގައި

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަރާ ޒާހިރު، ހ. ރ ނދޫކޮކާ،  

މާލޭ  :ނަންަބރު  ކާޑް.  ޑ .އައި  ،ދިވެހިރާއްޖެ  ކ. 

A070817  

އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން  

 އެޓެސްޓްކުރުން 

6 
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އްކަމުގައިވާ މިސް. ހަމ ނާ އޮކަމޮޓޯ  ރައްޔިތެ ޖަޕާނު

ނަންަބރު:   ޕާސްޕޯރޓް   MU6877227ަބލޫޗް. 

ލިޔުންތައް   އާ ބޭނުންވާ  ކައިވެނިކުރުމަށް 

ދިވެ އެދި   ހިއެޓެސްޓްކޮށްދިނުމަށް 

އިރުޝާމް    އަލްފާޟިލް  ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ

 A353770   ނަންަބރ  ކާޑް.  ޑ .އައިهللا ސަޢުދު

 ލިޔުންތައް

2021އޯގަސްޓް  6 ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  

 އެޓެސްޓްކުރުން

7 
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No. Date Officials 

1 26 January 2021 Ambassador Uvais received a courtesy call by H. E. Mr. 
Vishramal SANJIV Gunasekara, Ambassador-Designate of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to Japan. 

 

2 17 February 2021 Deputy Ambassador Ameeth received a courtesy call by Mr. 
Mayank Joshi, Deputy Chief of Mission of Embassy of India 
Tokyo.  

 

3 31 March 2021 First Secretary Nizwee had a meeting with Ms. Kanako 
Sagawa, Sumitomo Realty & Development Co., LTD regarding 
the lease agreement of Ambassador’s current residence.  

 

4 14 May 2021 First Secretary Ms. Nizwee and Mr. Soejima, Senior Program 
Officer had an online meeting with Ms. Amy McCrea, Assist 
Solutions Corp.  

5 16 June 2021 Ambassador Uvais had a meeting with Mr. Takanori Tanaka, ex 
JOCV and Mr. Michinori Mori, Ph.D, Department of Judo 
therapists, Yokohama Colleage of Medical Technologies.  

6 30 June 2021 Ambassador Uvais had a telephone talk with Mr. Shigekazu 
Tonomura, ex JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers) 
to the Maldives.  

7 5 October 2021 Ambassador Uvais and First Secretary Nizwee had a meeting 
with Mr. Adam Kalbarczyk, Country Manager, Morgan Price 
International Healthcare Ltd.  

8 25 November 2021 Ambassador Uvais will receive Courtesy call by Mr. Umaira 
Ahmed, studying under JICA Scholarship programme and 
members from South Asia Division 3, South Asia Department 
of JICA. 

9 2 December 2021 Ambassador Uvais will have a meeting with Mr. Hideki 
KAWAKAMI, PMT Office, Facility Infrastructure Solutions, JGC 
Corporation. 

 

 


