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 ތަޢާރަފް 
 

އެކަލާންެގ ރަސޫލާއަށާއި އެކަލޭގެފާނުެގ އާލުންާނއި އަޞްޙާބުންނަްށ ، ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާިއ ޝުކުރުކޮށް ގެهللا މާތް

ވަނަ  2021ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން، މެލޭޝިއާގައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ހައިކޮމިޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ އާގައި ހުންނަ ދިވެހިމެލޭޝިއަހަރު ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަަހޅަމެވެ. 

 25 ކޮށްފައިވަނީއިމްޤާހައިކޮމިޝަން މެލޭޝިޔާގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ންދާ އޮފީހެކެވެ. ގަމުއެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިން

 ވަނަ އަހަރުއެވެ.  2006މެއި 

 

ޅިދުނިޔެއަށް މު ވަނަ އަހަރުކުރީކޮޅު 2020 ރޭވިފައިވާ ޕްލޭނަކަށް މަސައްކަތް ފެށިފައިވީނަމަވެސް،، ވަނަ އަހަރު 2021

 2020ގުޅިގެން ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި  ގ19ެ-ކުރިމަތިވި ކޯވިޑް 

ހައިކޮމިޝަނުން އަހަރުތެރޭގައި ހިްނގުމަށް ރޭވިފައިހުރި  ވަނަ އަހަރުގައިވެސް 2021ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 

 މޫވްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް އޯޑަރއީ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ސްގެނެބަދަލުތަކެއް ކަންކަމަށް 

 މެލޭޝިއާކުގެ ތެރޭގައި އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ރެސްޓްރިކްޝަންތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ގެ އެކި ފޭސްތަ)އެމް.ސީ.އޯ.( 

މިރިޕޯޓްގައި ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުަގއެވެ.  2021ސަރުކާރުން އެމްސީއޯ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ 

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހިންގި މުހިންމު ކަންތައްތަކެވެ.  2021 އިން ހައިކޮމިޝަންހިމަނާފައިވަނީ 
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 ތު މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަ ގެ ހައިކޮމިޝަން
  

ދެންނެވުމުން ިމ  40/2006ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު  2006ޖުލައި  24

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމައި އަލްފާޟިލް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. ވަނީ މަސައްކަތްތަްއ ހައިކޮމިޝަންގެ 

ގައި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު އާ ސަރުކާރުގެ  2018ނޮވެމްބަރ  17އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު 

ދަނީ  އްކަތްތައްހައިކޮމިޝަންގެ މަސަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޔާސަތުތަ

މިގޮތުން، ރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ  ކުރަމުންނެވެ.

ކްޕްލޭނެްއ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މި މިޝަންގެ މެންޑޭޓާ ެއއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނ ސްޓްރެޓީޖިކް ވާ

 މި ވާކްޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމަށެވެ.  ރޭވުނީ ރުގެ މަސައްކަތް ހަވަނަ އަ 2021އެކުލަވާލާފައިވާތީ 

 

 މުވައްޒަފުން  ހައިކޮމިޝަންގެ 
 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާ އި ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުންނާއި ސެކަންޑްމަންޓް އުސޫލުްނ މެލޭޝިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކަ

ނިމުނު އިުރ  2021އެގޮތުން  ިތރީގައި މިވަނީއެވެ.ހަމަޖައްސަވާފައިތިބި ދިވެހި ުމވައްޒަފުންގެ ނަމާއި މަޤާމު 

 :އްބެވި ޑިޕްލޮމެޓިކް މުވައްޒަފުނަކީއެމްބަސީގައި ތި

 

ޕޮލިޓިކަލް/ސެކަ  ނަން  
 ންޑްމަންޓް 

   މަޤާމާ ހަވާލުވި ތާރީޚް  މަޤާމް 

 ސަފީރު ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ ވިސާމް ޢަލީ 1
 

 2019 މާރޗް 26
 

 2019ޖޫން  12 ހައިކޮމިޝަނަރޑެޕިއުޓީ  ޕޮލިޓިކަލް ޝަރީފްއަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް މިޒްނާ  2
ސްޕެޝަލް ކައުންސެލް  ޕޮލިޓިކަލް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން  3

 ޓު ދަ އެމްބެސެޑަރ
 2018ޑިސެމްބަރ  31

 2019ފެބްރުއަރީ  4 ކައުންސެލަރ ޕޮލިޓިކަލް ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  4
 2019އޮގަސްޓް  21 ކައުންސެލަރ ސެކަންޑްމަންޓް ޢަބްދުލް ައޒީޒްއަލްފާޟިލް އަޝީރު  5
 2020އޮގަސްޓް  21 ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ސެކަންޑްމަންޓް ކާނަލް އަބްދުލް ރައޫފް  6
 2019އޭޕްރިލް  15 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލް މުންއިމް އަނީސް  7
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 2019އޭޕްރިލް  15 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރަފްނާޒް  8
 2019ސެޕްޓެމްބަރ  17 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ ނަދީމާ އިބްރާހިމް  9

 2019އޮކްޓޯބަރ  3 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލް ބަދްރުއްދީން ނަސީމް  10
 2019ނޮވެމްބަރ  7 ސެކްރެޓަރީ  ފަސްޓް ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަސީހު 11
 2019ނޮވެމްބަރ  7 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟލް އިބްރާހިމް ހުޒާމް  12
 2019އޭޕްރިލް  1 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ތާިލބް  13
 2019ސެޕްޓެމްބަރ  17 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ ޒީނިޔާ ޒާހިރު 14
ރޑް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް ލް ޢަބްދުލް ވާިއޘު އަލްފާޟި 15  2019ޖުލައި  15 ތަ
ރޑް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިބްރާހިްމ މަނިކް 16  2019ސެޕްޓެމްބަރ  17 ތަ
ރޑް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލް މޫސާ ރިލްވާން 17  2019އޮކްޓޯބަރ  29 ތަ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ުހނައިޝް  18

 މުޙައްމަދުދީދީ
 2019ޖުލައި  21 އެޓާޗޭ ޕޮލިޓިކަލް

 2019ޖުލައި  17 އެޓާޗޭ ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝުއައިލާ ނަޝީދު  19
 2021އޭޕްރިލް  24 އެޓާޗޭ ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް 20

 

 ޓަރމް ނިންމެވި މުވައްޒަފުން: ހައިކޮމިޝަންގެ ވަނަ އަހަރު  1202
 

ޕޮލިޓިކަލް/ސެކަ ނަން  

 ންޑްމަންޓް 

   މަޤާމް ނިންމެވި ތާރީޚް މަޤާމް

 2021ނޮވެމްބަރ  28 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ  ސެކަންޑްމަންޓް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޒިދުނާ އަލީ  1
 2021 ޑިސެމްބަރު 19 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ  ޕޮލިޓިކަލް އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފަޟީލާ  2

 

 ވަނަ އަހަރު ހައިކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ލޯކަލް މުވައްޒަފުން: 2021

 

   މަޤާމް ނިންމެވި ތާރީޚް މަޤާމް ނަން  

 2021ނޮވެމްބަރު  22 ޑްރައިވަރ މިސްޓަރ މިސްކުން އަބްދުއްވާހިދު 1
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ވަޒީފާގައި ތިބި އެހެން ުމވައްޒަފުންގެ )ލޯކަލް ސްޓާފް( ަނމާއި މަޤާމު ތިރީގައި  ހައިކޮމިޝަންގެެެވަނަ އަހަރު  2021

 މިވަނީއެވެ. 

 

 މަޤާމު ނަން  

 2019އޭޕްރިލް  1ސްޕެޝަން އެސިސްޓަންޓް /  އައިނާ ޝަރްމީން ިބންތި އިސްމާއިލް ޒަކީއަލްފާޟިލާ  1

 ގައި ވަޒީފާއަށް އެޕޮއިންޓްކޮށްފައި

 އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަގޮންގްމިސް ސްޓެފިނީ ބަޔާ  2

 އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މިސް ކަރިން ޖޫލިއާނާ ބިންތި ުމޙައްމަދު ހާލިދް ރޮބާޓ 3

 އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މިސް ރަންޖިނީ މަނޯކަރަން 4

 ޑްރައިވަރ މިސްޓަރ ކަންތަރޫބަން ތަންގަވޭލޫ  5

 )ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ( ޑްރައިވަރ ން ސްރީދަރަންމިސްޓަރ ޕަދްމަނަބަ 6

 

 ކަންތައްތައް  އްސަ ޚާ ހިނގި  ތެރޭގައި  އަހަރު

 

  އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން  ހައިކޮމިޝަންގެ ޗާންސަރީ އައު ހ. 

 

މައި އޮފީހާއި މޯލްޑިވްސް އޮފީސް )ހައިކޮމިޝަންގެ  2ހައިކޮމިޝަންގެ ޗާންސަރީ ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ 

ސެންޓަރ( ޖާގަ އެއްކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކޮމޮޑޭޓް ކުރެވޭނެ ޖާގަ ތަނަވަސް ތަނަކަށް ހަިއކޮމިޝަންގެ ޗާންސަރީ 

އޮފީހަކީވެސް މެލޭޝިޔާގައި އެހެން  އަލަށް ަބދަލުވި ޗާންސަރީ ވަނަ އަަހރު ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. 2021އިމާރާތް ވަނީ 

އަދި އައު އޮފީސް ހެދުމާއި  މެޓިކް މިޝަންތަކާއި އޮފީސްތައް ހުންނަ އޭރިއާއިން ހޯދައިފައިވާ ތަނެކެވެ.ގިނަ ޑިޕްލޮ

ވަނަ އަހަރަށް މިޝަނަށް ލިބިފައިާވ ފައިސާއިން ކަން  2021ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރެވިފައިވަނީ 

ވްސް ސެންޓަރގެ އިވެންޓްތަކަށް މަލްޓީ ޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަލަށް ބަދަލުިވ ޗާންސަރީ އިމާރާތުގައި މޯލްޑިފާހަކަކުރަމެވެ. 



 2021އަހަރު ރިޕޯޓް   ހައިކޮމިޝަންމެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
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ކުރިން ދެމުންއައި ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަށްތައް ކުރިއަށްވުރެއް ފުރިހަމައަށް ދިނުމަށްޓަކާ އެކަަމށް ޚާއްސަ ތަނެއް 

 ހެދިފައިވެއެވެ. 

 

 އޯ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނެރުނު ޚާއްސަ ވީޑި ށ. 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޮގތުން ހައި ކޮމިޝަުނން ވަނީ ޚާއްސަ ވީޑިއޯ އެއް 

ވަނަ ދުވަހު ހައި ކޮމިޝަންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް މެދުވެރި  2021ޖުލައި  26ނެރެފައެވެ. މި ވީޑިއޯ ރިލީޒް ކުރެވުނީ 

 ކޮށެވެ. 

 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މި  މި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް މެލޭޝީއާއަށް ކަ

ސަފީރު ވަނީ މެލޭޝިއާގެ ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިންނަށާއި، އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުެގ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށާއި،  ޅުގައިވާހަކަފު

 މެލޭޝިއާގެ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަާނގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވިއެވެ. 

 

ޝިއާ އަކީ ދިވެހިްނނަށް ވަަރށް ހާއްސަ ޤައުމެއް ކަމަށާއި، ެމލޭޝިއާ ޚާއްސަ ވެފައިވަނީ ހަަމ އެކަނި މެލޭޝިއާގެ މެލޭ

ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ލިބެން ހުިރ ވަސީލަތްތައް ގިނަކަމުން ނޫްނ ކަމަށާއި، އެއީ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހިއްސާ ކުރާ 

އެވެ. ރާއްޖެއާއި ވިވިދާޅުއެކަމަނާ ެި އެއްގޮތް ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ައިދ ިދިރުއުޅުމަގިއ ުހރ، ޚީސަގާފީ، ތާރީ

މެލޭޝިއާ އޮތީ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭގައި ބައި ޤަރުނު ކުރިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމް 

ވިދާޅުވިއެވެ. މެލޭޝިއާ އަކީ ދިވެހިން  ކުރެވުނު ފަހުން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ވަރުގަދަ ވެފައިވާ ކަމަށް އެކަމަނާ

 އެންމެ ގިނައިން ދަތުރު ކުރާ އެއް ޤައުމަށް ވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ވަނީ ޓޫިރޒަމަށް ކަމަށާއި، ޕެންޑެމިކް ގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަރޯސާ ވެފައި ޞާދުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތި

އިން ދިފާއުވުމަށް ކުރާ ަމސައްކަތުގެ ތެރެއިން  19-ސްޓްރީ ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށާއި، ކޯވިޑް ލޮޅުމެއް މި އިންޑަ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މެލޭޝިއާގައި ވެސް ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ވެކްސިން 



 2021އަހަރު ރިޕޯޓް   ހައިކޮމިޝަންމެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
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އަވަހަކަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެްނ  ޖެހުން ކުރިއަށް ދާއިރު، ދެ ޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ވީހާވެސް

ދިެިއުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާގެ ވިޔާފާރީގައިވެސް މުހިއްމު 

ތެރޭގައި ޕާޓްނަރެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އަށް މެލޭޝިއާއިން ގިނަ އަަދދެއްގެ މުދާ އެތެރެކުރެވޭ ކަމާށާއި، އޭގެ 

 ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ގެދޮރު ހެުދމަށް ބޭނުންކުރާ ވަކަރު ފަދަ ތަެކތި ހިމެނޭ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާ އަކީ މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމް އަށް ވަަރށް އިސްކަންދޭ ދެ ޤައުމް ކަމަށާއި، މަލްޓިެލޓެރަްލ 

ފޯރަމް ތަކުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދެ ޤައުމު ކަމަށް އެކަމަނާ 

.ދ. އާއި، ނޮން އެލައިމަންޓް މޫވްމަންޓް، އޯ.އައި.ސީ، އަދި ސައުތް ސައުތް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އ

ކޯޕަރޭޝަން ފަދަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ދެ ޤައުމުގެ އެއްބާރުލުން ފެނިެގންދާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އ.ދ. ޖެނެރަލް 

ހިދު ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ ޝާ هللا ނަރަބަލް އަބްދުއޮއެސެމްބްލީގެ ރައީސްކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ 

ޚާރިޖީ ސިސާސަތު ދުނިޔެއިން ބަލައިގެންަފއިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް  ހުގެލިޞާކަމަށާއި، މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު 

 ކަމަށާއި، އަދި ރާއްޖެއަށް ލިބުުނ މަތިވެރި ޝަރަފެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

  

ން މުސްތަޤުބަލުގައި އިތުަރށް ބަދަހިވެގެންާދނެ ކަމަށް ޔަީޤން ކުރައްވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ގުޅު

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ އެކަމަނާގެ މިނިވަން ދުވަހު މެސެޖް ، ދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަ

 ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ދިވެހި  ދިރިއުޅޭ ދުވަހުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ވީޑިއޯގައި، މެލޭޝިއާގައި ވަނަ މިނިވަން  56ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެކި ދާިއރާތަކުގައި ފާހަނގަ ކޮށްލެޭވ ބަެއއް ބޭފުޅުން މައުލޫމާތު ެއ ބޭފުުޅންގެ ކުރު ވީޑިއޯކޮޅު 

  ތަކާއެކު ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.  
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 އެގްރީމަންޓް / ޔޫ .އޯ .އެމް 
 

 2019މެލޭޝިއާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ތިން އެމެ.އޯ.ޔޫ. އެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.  

ގެ ޙާލަތާއިއެކު ވަނީ  19-ފެށުނު މި ތިން އެމް.އޯ.ޔޫގެ ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރު މަޝްވަރާތައް

 .ޓްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގަިއ މިވަނީއެވެއެގްރީމަން/ޔޫ.އޯ.މަޑުޖެހިފައެވެ. މި އެމް

 

 

މިއުޗުއަލް ރިކޮގްނިޝަން އެގްރީމަންޓް )އެމް.އާރ.އޭ( އޮން ދަ ރިކޮގްނިޝަން އޮފް ޑޮމެސްޓިކް  .1

 ޑްރައިވިން ލައިސަންސަސް 

 

 

ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މެލޭޝިޔާގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ބޭނުންކުރުމުގެ  2018

އި ބަދަލާއި އެކު ބިދޭސީން އިންޓަރނޭަޝނަްލ ޑަރްއިވިންގ ޕާރމިޓް ފިޔަވައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތައް ގެނަ

މި ބަދަލާއިއެކު ދިވެިހ . ލައިސަންންސް ބޭނުން ކޮށްގެްނ މެލޭޝިޔާގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ

ދުއްވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް މެލޭޝިޔާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް  ލައިސަންސް ބޭނުން ކޮށްގެން މެލޭޝިޔާގައި ވެހިކަލް 

މިނިސްޓްރީއާއިއެކު އެކު ކުރެވެނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ދެގައުުމގެ ސަރުކާރުގެ ދެމެދުގައި މިއުޗުއަލް ރިކޮގްނިޝަން 

 އެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.( އޭ. އާރ. އެމް)އެގްރީމަންޓް 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރެފިކް ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެްނަނން ޖެހޭކަމަށް އެޓާނީ  ،އޭ ގައި  ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން. އާރް. މި އެމް

ވަނަ އަހަުރ ޑިސެމްބަރުމަހު ޓްރާންސްޕޯްޓ  2019އެ ޤާޫނނަށް ބަދަލު ގެނައުމަްށ ، ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުްނ ލަފާ ީދފައިވާތީ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2020ޅި ބިލް މިނިސްޓްރީ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެ

 ވަނީ ތަސްދީޤުކުރައްވާފައެވެ. 
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އަދި، އެމް.އާރް.އޭގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  2021ޖެނުއަރީ  29ުހށަހެިޅފައިވަނީ،  މެލޭޝީއާގެ ޓްރާންްސޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ، ނިންމައި

، ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން، ހައި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ބާރުިމުނގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ

އަވަސް  މެލޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިިނސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާްތތަކަްށ ގުޅައިގެން މި އެއްބަސްވުމުެގ މަސައްކަތް

ކުރުމަށް ހައިކޮމިޝަނުންދަނީ ަމސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މެލޭޝިއާ މިނިސްޓްރީތަކުން މިވަގުތު ެއންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް 

ގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްކޮށް އޮތުމުން އެކަމަށް ކަމަށާއި، ޤައުމުަތކާއެކު ހުރި މިފަދަ  19-ދެނީ، ކޯވިޑް

ވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި ހާލަތު ރަނގަޅުވި އިރަކުން މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަސައްކަތް މި

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް  މެލޭޝިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 

ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މެލޭޝިއާ އަށް 

ޒިޔާރަތް ކުރާ ގިނަ ބައެއް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ ކަމަކަށްވާތީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް 

މަތިން ހައި ކޮމިޝަނުން އަދި ދިވެހިރާއްެޖއިން މެލޭޝިއާ އަށް  އެދި މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގައި އެކި ފަހަރު

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.   ކަ

 

ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ  2021ޑިސެމްބަރ  7

ނޑުތައް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއު މަށްޓަކައި، ލައިސަންސް ޫދ ކުރުމުގައި ރާއްޖޭއިން ގެްނގުޅޭ މިންގަ

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަދާ އެސެސްމަންޓަކަށް ބޭނުންވާ ސުވާުލ ކަރުދާހެއް ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި، މި ކަރުދާސް 

 އެދިފައިވެއެވެ. ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  ވަނަ ދުވަހު 2021ޑިސެމްބަރު  7

ރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން އެސެމްބްލީގައި ބައްދަލު ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެ 32އާއި،  އާއިޝަތު ނަހުލާ

ނިސްޓަރ ޑރ. ވީ ކަ ސިއޯނގް ވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، މެލޭޝިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މި

 ނިންމުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 
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އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ކޯރޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް  .2

 ޝިއާ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް މެލޭ 

 

މި އެމް.އޯ.ޔޫ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި މެލޭޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫއެކެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ދެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މަތީފެންވަރުގެ ވެރިން، އެއް 

ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް  ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް

އިންސްޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ފޮސިމް( އާއި އިންސްޓިއުްޓ އޮފް ޑިޕްލޮމަސީ އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަން އޮްފ 

)އައި.ޑީ.އެފް.އާރ( އާއި ދެމެދު ގުޅުން ގާއިމްކޮށް ދެގައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އާމެލޭޝި

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

ގެ ސަބަބުން  19-މެލޭޝިއާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅައިފައި ވީނަމަވެސް، ކޯވިޑް މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ޑްރާފްޓް 

ނޑިފައެވެ. އެމް.އޯ.ޔޫ ފައިނަލް ކުރުމަށް ކެިބނެްޓ ލެވެލްގައިވެސް ކަންތައްތަކެްއ ނިންމަންޖެޭހތީ އާިއ  ވަނީ މެދުކެ

ގެ ހާލަުތގެ ސަބަބުން، ިމ  19-އި، ކޯވިޑްމެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރު ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުން ދިއުމާ

އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ލަސްވާނެ ކަމަށް ެބލެވޭީތ، މެލޭޝިއާގެ ފޮރިންގ ިމިނސްޓްރީ އިން ވަނީ، 

)އެލް.އޯ.ޔޫ( އެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި  އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ބަދަލުގައި ލެޓާރ އޮފް އަންޑަރސްޓެންޑިންގ

 މިިނސްޓްރީއިން ވަނީ މިހާރު އެއްބަސްވެފައެވެ.  ށަހެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިންހު

 

 ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯޓްސް  އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ކޯރޕަރޭޝަން އޮފް ޔޫތް  .3

 

ދެގައުމުގެ ދޭތެރޭގައި މިދާއިރާގެ  ، މި އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި

ރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޕް

އި މެލޭޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އެފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އާ ންޓްކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަ
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ފަހުގެ ޑްރާފްޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް ދެގައުމުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި އެމް.އޯ.ޔޫ އެކެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ އެންމެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ ކެބިނެޓް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން  މި، ވާތީ

ެގ ފެބްރުއަރީ މަހު ިމ ވަނަ އަހަރު 2020ްނ ވަނީ އި މިނިސްޓްރީ ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ޔޫތް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ގައި   2020އަންގަވާފައެވެ. ހައިކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ މާރޗް  ށްހައިކޮމިޝަނަ

އަށް ކުރައްވަން ރޭވުނު ރަސްމީ ދަތަރުފުޅުގައި މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި އާޝާހިުދ މެލޭޝިهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރު ކުރައްވަން  2020ގެ ސަރުކާރު ކުއްލިއަކަށް ބަދަލުވެ، މިނިސްޓަރ ނަމަވެސް، މެލޭޝިއާސޮއިކުރުމަށެވެ. 

ޕެންޑެމިކް ދިމާވުމާއިއެކު މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި  19-އޮތް ދަތުރުފުޅު ފަސްވުމާއި ގުޅިގެންނާއި، ކޮވިޑް

ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ ެކބިނެްޓ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ައއި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މި އެްއބަސްވުމުގައި 

ވަނީ ށް ން މިހައިކޮމިޝަނައި މިނިސްޓްރީ  ގެ ޔޫތްއާއެޕްރޫވަލް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ވާހަކަ މެލޭޝި

 އަންގާފައެވެ.

  

 ބައްދަލުވުންތައް މުހިއްމު 

 

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މެލޭޝިއާގެ އެތެރޭގެ  11ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ  2021

އިންޓަރ ސްޓޭޓް ދަތުރު ކުރުްނ ވަނީ މަނާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ހަމަ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ 

ވަނަ އަހަރު ވެފައިވަނީ  2021ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރުމަށްވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވިފައި ނުވެއެވެ. މެލޭޝިއާ އަށް 

ވަނަ ދުވަުހ  2021ޖެނުއަރީ  12ސީ ގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި އަހަރަކެށެވެ.  ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމާއި، ސިޔާ

 19-ޤައުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއި، އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ތެރޭ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި، ކޮވިޑު 

ވެފައިވަނީ މޭޭލޝިއާގައި ހުރި ބޭރު  2021، ސަބަބުން ޖެހޭމީހުން އަދަދު ދިގުމުއްދަތަަކށް މަތީގައި ދެމި ހުރުމުގެ

ގައުމުތަކުގެ  މިޝަންތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތި އުނދަގޫ އަހަރަކަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 

 ވެއެވެ. މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު ގިނަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެފައެއް ނު
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ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންޑަރސެކެރެޓަރީ ފޮރ ސައުތް އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ ޑިވިޝަން އާއި   .1

 ބައްދަލު ކުރެއްވުން 

 

މެލޭޝީއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގެ އަންޑަރސެކެރެޓަރީ ފޮރ ސައުތް އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާ 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑިވިޝަން، އެމްބެސެޑަރ މުހައްމަދު އަޒް ހާރް ބިން މަޒްލާން އާއި މެލޭޝިއާ އަށް ކަ

ވަނަ ދުވަހު  25ވަނަ ދުވަހާއި، މެއި މަހުެގ  17ަވަނ އަހަރުގެ ފެބްރުއާއި  މަހުެގ  2021ވިސާމް ޢަލީ ވަނީ 

 ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.  

 

އެންބެސެޑަރ މަޒްލާން ވަނީ ދެޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ހިނާގ މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ސަފީރު އާއި އަންޑަރސެކެރެޓަރީ 

ގިނަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާއާއި ދިވެހިާރއްޖެއާ ދެމެދު ސޮއި 

ގުޅިގެން  އާއި 19-އޯޔޫ ތަކުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި، ކޮވިޑްމްކުރަން މަސައްކަތް ކުރެވުމުންދާ އެ

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި، މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެކްސިން ޖެހޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާ 

ބެހޭ ގޮުތންނާއި، ެދ ޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިްނތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮުތންނާއި، މެލޭޝިއާެގ 

ޖޭގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއް

ގޮތުންނާއި، އެއް ޤައުމުން ދޫުކރާ ޑްރައިވިނގ ލައިސަންސް އަނެއް ޤައުމުން ޤަބޫލު ކުރުމަށްަޓކައި ސޮއި ކުރުމަށް 

ބެހޭ ގޮތުންނާއި، ދިވެހިްނނަށް ދިމާވާ ވިސާގެ ހަމަޖެހިފައިވާ މިއުޗުއަލް ރިކޮގްނިޝަން އެގްރީމަންޓް އާއި 

 މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުން ަފދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.  

 

 ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންޑަރސެކެރެޓަރީ އޮފް މަލްޓިލެޓަރަލް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން   .2

 

އާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ އަންޑަރ ސެކެރެޓަރީ ފޮރ ވަނަ ދުވަހު ސަފީރް ވިސާމް ޢަލީ ވަނީ މެލޭޝި 2021މެއި  27

 މަލްޓިލެޓެރަލް ޕޮލިޓިކަލް ޑިވިޝަން، ޖަމާލް ޝަރިފުއްދީން ޖޯހަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.
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އްބާރުލުމާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ މައިދާނުގައި އެ

ސަމިޓުގައި ދެ ޤައުމުން ބާރުއަޅާނެ  26-ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮޕް

ކަންތައްތަކާއި، ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައާއި، މިޔަންމާގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. 

ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ  76އްދަލުވުމުގައި، ސަފީރު ވަނީ އ.ދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  މި ބަ

އިންތިހާބު ގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކެންޑިޑެޗާރ އަށް ތާއީދު ކުރުމަށް މެލޭޝިއާއިން ިނންމާފައިވާތީ ޝުކުުރ 

  ދަންނަވާފައެވެ.

 

 ސަރވިސަން ގެ ސީއީއޯ އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އެޑިއުކޭޝަން މެލޭޝިއާ ގްލޯބަލް  .3

 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ  2021ޖެނުއަރި  6 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަ

ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މެލޭޝިއާ ގްލޯބަލް ސަރވިސަސް )އޭ.އެމް.ޖީ.އެސް( ގެ ސީއީއޯ މިސްޓަރ މުހައްމަދު ރަޒްލާްނ 

ޖަލާލުއްދީން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އީ.އެމް.ޖީ.އެސް އަކީ މެލޭޝިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ 

އާއި އެނޫންވެސް  ބެލުމުގެ ދަށުްނ، މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލު ކުރާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ވިސާ

 ވާ މުޢައްސަސާއެވެ. ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ހަވާލު ވެފައި

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ ވަނީ، އީ.އެމް.ޖީ.އެސް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި، އަދި ބައެއް 

ންނަ ގޮތުން ދިެވހި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ދަިތަތއް ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ އޮއުސޫލުތައް 

އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަުރ، ޤައުމަށް އަނބުރާދާން ބޭުނންވާ  19-ތެރޭގައި، ކޮވިޑް

ދަރިވަރުންނަށް، އީ.އެމް.ޖީ.އެސް އިން ޕާސްޕޯޓް ނެގުމުގައި ލަސްވާ މައްސަލަ އާއި، ޑިޕްލޮމާ، ފައުންޑޭޝަން އަދި 

ޑިއަން އަަހރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ެބެލނިވެރިންނަށް ގާ 18ރީ ޔުނިވާސިޓީ ޕްޮރގްރާމް ތަކުގައި ކިޔާވާ އެހެނިހެން ޕް

ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  2018ގެ އިތުރުން، ވިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ. މީ

ނޑައެޅި  ސަތު ފަހި ސްލޮޓަށް ކުދިން ނެގުމަށް އޮތް ފުރު 335ސްކޯލަރޝިޕް ތެރެއިން ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި  500ކަ

 ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. 
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މި ބައްދަލުވުމުގައި، ސީއީއޯ ަރޒްލާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މެޭލޝިއާގައި ކިޔަވާ ބޭރު ޤައުމުަތކުގެ ދަރިވަރުންނަށް 

ވަނަ އަށް އެްނމެ ގިނަ ދަރިވަރުން އައިސްފައިވާ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށާއި، އެއީ ރާއްޖޭގެ  15ބަލާއިރު، 

އްކަން ފާހަަގ ކުރައްވައި، ދިވެހި ދަރިވަރުްނނަށް ހުިރ ދަތިތައް ފިލުވުމުގަިއ އާބާދީއަށް ަބލާއިރު ނިސްބަުތން ބޮޑު އަދަދެ

 އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިާދޅުވިއެވެ. 

 

ސް މީޓިންގ ތަކުގައި ރއިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ  އޮފް މެލޭޝިއާ ގެ ބޯޑް އޮފް ގަވަނާ  .4

 ބައިވެރިވުން 

 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިސާމް އަލީ، އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް  ދިވެހިރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާއަށް ކަ

ސް ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިެވރިވެ ވަޑައިގެން ވަނީ ރގެ ބޯޑް އޮފް ގަވަނާ( IIUM)ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާ 

ވަަނ  59ގައި ބޭއްވުނު އެބޯޑުގެ  2021ފެްބރުއަރީ  23 ،އޭގެ ތެރޭގައި. ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރައްވާފައެވެ

ގައި  2021އޯގަސްޓް  24 ،ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި 60ގައި ބޭއްވުނު އެ ބޯޑުގެ  2021މެއި  25، ބައްދަލުވުމާއި

 . ވަނަ ބަްއދަލުވުމުގައި ސަފީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ 61ބޭއްވުނު އެބޯޑުގެ 

 

ވެރިންނާއި މެލޭޝިއާގައި ތިއްބެވި ޑިޕްލޮމެޓުންނާއެކު ބޭއްވުުނ ހައިކޮމިޝަން އިން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް

ބައްދަލުވުންތަކާއި ބައިވެރިވި ަފންކްޝަންތަކާއި އިވެންްޓތަކުގެ ތަފްސީލް ލިސްޓެއް )ކޮމާރޝަލް ޑިޕްލޮމަސީއާ ގުޅޭ 

 ގައި އެވަނީއެވެ.  1އެނެކްސް ކަންކަން ފިޔަވައި( 
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 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް  19-ކޯވިޑް 

 

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި 

ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިެހްނ  އެކިއެކި ބޭނުމަށް މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ކޮންސިއުލަރ

ސަބަބުން  19-ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކޯވިޑް 2021އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ވޭތުެވދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްަފއި އޮތުމުން ދަތުރުފަތުރުކުމަްށ ދިމާވި ހުރަސްތަކާއި، ދިގުމުއްދަތަކަށް މެލޭޝިޔާގެ 

އި ހައިކޮމިޝަނުްނ ހައްލުޮކށްދިނުމުގަ  އްނަުގނަ ދަތިތަފައިވާތީ ދިމާވެފައިވާ ގިށްކޮންޓްރޯްލކޮ އެތެރޭގެ މޫވްމަންޓް

 އެހީތެތިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

ނޑު ކޮންސިއުލަރ  2021އެގޮތުން ތިރީގައި އެަވނީ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައިޮކމިޝަނުން ފޯރުކޮށްީދފައިވާ މަިއގަ

 ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އޭގެ ތަފްސީލެވެ.

 

 މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  .1

 

ިއްނޑޭޮނިޝާޔ، ، އާގައި، އޮންލަިއން ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް މެޭލޝި  2020ޖެނުއަރީ  25އާއި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް

އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ްޓާންމ ަގިއ ިދިރުއެޅުމްނާދ ިދެވިހަރްއިޔުތްނެގ ަމުޢޫލާމުތ ުބުރާނިއ ައިދ ިވއެ 

މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މި 2021ހައިކޮމިޝަނުން ކުރަންފަށާފައިާވއިރު، 

 ނާއިއީމޭލުން ނާއިތްތަކަށް ފޯނުން ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ލިބެމުންދިޔަ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަމަށް އެދުނު ފަރާ

އާ ގުޅޭ  19-ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ކޮވިޑް

 އިގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ އާންމުކުރަމުން ދިޔަ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިްނނާއާކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ެމލޭޝި 

ކޮިމއުނިޓީ އާއި ޓްވިޓަރ  ވެބްސައިޓް އަދި ހައިކޮމިޝަންގެ ވައިބާ އާއި ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް

 ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިާވެނއެވެ. 
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 މާވި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނަށް ދި  .2

 

އާއި ބޯޑަރު  ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އާގެ އެތެރޭގެ މޫވްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މެލޭޝިއާމެލޭޝި

އްޔިތުންނަްށ ގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ދިވެހިރައާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި މެލޭޝިއާބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުގެ ަސބަބުްނ މެލޭޝި

 ،ވަނީ ގިނަގުނަ ދަިތތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިގޮތުން ދިމާވި ަދިތތަށް ހައްލުކޮށްިދނުމަށްޓަކައި ހަިއކޮމިޝަނުން ވާނީ

އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް އެަކންކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުްނ ދޭންވާ ލިޔުންތައް 

 ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ.  ރުމަށް ވެހިކަްލ ފަދަކަންކަންދިނުމާއި، ދަތުރުކު

 

ގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިސާ އަުއކުރުމަށް ބޭނުންވެެގން ހައިކޮިމޝަންގެ އެހީތެރިކަމަްށ އާމެލޭޝި

ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން  ިއމިގްރޭޝަންގެ އޮންލައިން ޕޯޓަްލ މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އާއެދުނު ފަރާތްތަކަށް މެލޭޝި

ސިޓީ ގެ އިމިގްރޭޝަން، އީ.އެމް.ޖީ.އެސް، ޔުނިވާއާފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ކޮންސިުއލަރގެ މުވައްޒަފުން ވާނީ މެލޭޝި

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވިސާގެ ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަްށ  ންނާއިއާއި ސްކޫލް ފަދަ ތަންތަނަށް ގޮސްގެންނާއި ފޯނު

 ވެ.އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދީފައެއެފަރާތްތަކަށް 

 

އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފަރާްތތަކަށް އާގެ ބޯޑަރު ަބންދުކޮްށފައި އޮތުމުގެ ސަބަުބން ެމލޭޝިއާމެލޭޝި

ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،  އިމިގްރޭޝަން އިން ހުއްދަ )އެންޓްރީ އެޕްރޫވަލް( ހޯދަންޖެހިަފއިވުމުން ދިމާވި

އަށް އެތެރެވުމުގެ އާއެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިުތންނާއި ހިއްސާކުރުމާއި، ކިޔަވާކުދިންގެ އިތުރުން މެލޭޝި 

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ވާނީ އެހީތެރިކަން އާ ހުއްދަބޭނުންވި ފަރާތްތަކަްށ، މެޭލޝި

 ކޮށްދީފައެވެ. ފޯރު

 

ނޑި ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  .3  ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި މެދުނުކެ

ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރި މޫވްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް ޯއޑަރ )އެމް.ސީ.އޯ( ގެ ދަށުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރެކޭ  އާމެލޭޝި

އޮފީސްތައް ަބްނދުކޮށްފައި ހުރުމުން،  އެހެނިހެންއި ސަރުކާރާ ގިނަ ދުވަހުސްތަކެއް ވެސް ރުގެހައެއްގޮތަށް މިއަ
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ގޭގައި  ހިންގަމުންޮގސްފައިވަނީރާވައިގެން  ވެސް އެ މުއްދަތުތަކުަގއި މަސައްކަތްތައް  ހައިކޮމިޝަންގެ

 ހަިއކޮމިޝަންއިން ދެމުންދިޔަ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަށްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދިނުމުގެ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،ތިބެގެން

އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮންސިއުލަރ ސްޓާފުން ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި  އާއިސިޓީ  ގޮތުން

 އޮފީހަށް ނިކުމެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުން ޕާސްޕޯޓާއި އައިޑީކާޑު އައު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ވާނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

 

 އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު ކޮންސިއުލަރ 

 

ނޑު ކޮންސިއުލަރ  2021ތިރީގައި އެވަނީ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައިކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަިއގަ

  .ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އޭގެ ތަފްސީލެވެ

 ޙިދުމަތް  އަދަދު 
 ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުން 195
 ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް އައި.ޑީ. ކާޑު ހެއްދުން  122
 ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް އުފަްނދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން  2
 ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ސަރޓިފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީ ހެއްުދން 3
 ޕަވަރ އޮފް އެޓަނީ ލިޔުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިުނން  16
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ބޭުނންާވ ބަޔާންތައް ނެގުމާއި ފޮނުވައިިދނުން  3
 މެލޭޝިޔާ ލައިސަންސަށް ކޮންވަރޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން  ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ހި ދިވެ 8

ކުރުމާއި ސިޓީތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  ޓްމެލޭޝިޔާ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ިލޔެކިޔުންތައް އެޓެސް 321  
 ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި އެމެޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި އެއްތަުނން އަނެއްަތނަށް ދަތުރުކުރުމަށް  45
 ވިސާ މައްސަލަތަކުގައި ލިޔުމުން އިމިގްރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން 20
 ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެނުދެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރި ލިޔުން 54
ގެ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް ފޯރުކޮށްިދނުން އާމެލޭޝި 9  
 މެލޭޝިއާގައި ހުއްޓާ މަރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން  2
 ވިސާ މައްސަލަ ތަކުގައި އިމިގްރޭޝަނުން ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތްތަކަްށ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  5
ގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުން އާޝިމެލޭ 2  
 އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޫދކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް  35
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ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން، ސްރީލަންކާ، އިްނޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގަިއ ގެ ސަރުކާރުގެ ހުމް މުޙައްމަދު ޞާލިހީރައީސް އިބްރާ

ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވުމުގެ ވަޢުދުގެ 

ގައި ފަށާފައިވާއިރު،  2019 ގައި ދިރިއުޅުްއވާ ދިވެހިންނަްށ 'މެރަނާ' ސްކީމްގެ ޚިދުމަތް ދިނުންއާދަށުން މެލޭޝި

ފަރާތެއް ިމ ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީ  220ގައި ދިރިުއޅެމުންދާ އާވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި މެލޭޝި 2021ނިމިދިޔަ 

ފަރާތަކީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާުހރެ ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދަތިތައް ހުރުމުްނ  17ވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ކޮށްފައި

އަދި، ޑޮކްޓަރަްށ ެދއްކުމަށްފަހު ފައިސާ ހައިކޮމިޝަނުގެ އެހީތެރިކަމާއެުކ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ފަރާތަކަށް ހައިކޮމިޝަްނ ެމދުވެރިވެ އެހީތެރިކަން  11ޓެޑަށް ހުށަހަޅާފައި ންބާސް ކުރުމަށް އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިރީއި

 ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

 

ސަރަހައްދުތައް ހިމެނޭގޮތަްށ  ގެ ގިނައާއިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މެލޭޝި ތް ޚިދުމަ މެރަނަ ސްކީމްގެ މި 

ލިބޭތަންތަނުގެ ލިްސޓަށް އިތުރުކުރުމުގެ  ކާއި ކްލިނިކްތަށް ޚިދުމަތްލިބޭނެ ިއތުރު ހޮސްޕިޓަލްތަ ދިވެހިންނަށް ޚިދުމަތް

ގެ އިން މެރަނަ ސްކީމައާވަަނ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝި 2021މަސައްކަތް ހައިކޮމިޝަނުންވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 

 ރެވުނެވެ. ލިބޭތަްނތަނުެގ ލިސްޓަށް އިތުރުކު ތަނެއް ޚިދުމަތް 22ލިބޭނެ އިތުރު  ޚިދުމަތް ދަށުން

 

ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ މޫވްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް އޯޑަރ )އެްމ.ސީ.އޯ.( ގެ ސަބަބުން  އާއާއި ގުޅިގެން މެލޭޝި 19-ކޮވިޑް

ގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގިނަ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޑޮްކޓަރަށް ދެއްކުންފަަދ އާވަނަ އަހަރަކީވެސް މެލޭޝި 2021

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ގޮންޖެުހންތަކާިއ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު  ކަންކަމަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި،

ހީތެރިކަަމށް އެދުނު ފަރާްތތަކަށް ަދުތރުކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ ކަންކަމުގައި، ހައިކޮމިޝަނުގެ އެއަހަރެކެވެ. މިފަދަ

ޒަރިްއޔާއިން އެހީތެރިކަން  ސިޓީދޫކުރުމާއި، ހޮސްޕިޓަލްފަަދ ތަންަނށް ގޮސްގެންނާއި، ފޯނާއި އީމެއިލްގެ

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިުތރުން، އެމް.ސީ.އޯ ގެ ސަބަބުން މެރަނަ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ "އެޕްރޫވްޑް" ހޮސްޕިޓަލް 

 ފަދަ ތަންތަަނށް ދިއުމަށް ދަތިތަާކއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ފަރާތްތަކަްށ، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭތަނާއި އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ
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ންބާސް ކުރެވޭނެގޮތް އާސަންދަ އޮފީސް ފަރުވާލިބޭ ތަނަކުން ހިދުަމތްލިބޭނެ ިއންތިޒާމާއި ބިލްތަަކށް ފައިސާ ރީއިޚީސިއް

 ވާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލްމެރަނަ ސްކީމުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީޢާއްމުގޮތެއްގައި މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެއެވެ. 

ންބާސް ކޮށްދެވެނީ މެލޭޝިއާގައި ތިބުމަްށ ވިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް، ބިލްތަކަށް ފައިސާ ރީއި

ންބާސްކުރެވޭނެ ފައިސާ ރީއި ގެ މެޑިކަލް ބިލްތަކަށްފަރާތްަތކުތިބި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ވިސާ ލިބުން ލަސްވެފައިވާ 

 ފައިވާނެއެވެ.  ގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އްސުމުއިންތިޒާމްވެސް އާސަންދަ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެ

 

 ޓޫރިޒަމް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް  ،ޓްރޭޑް ،އެއިޑް

 

އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިސާދީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން  19-ކޮވިޑް

ހިމެނޭ ކޮމާޝަލް ޑިޕްލޯމަސީ ހަރުދަނާކޮށް، "އެއިޑް، ޓްރޭޑް، ޓޫރިޒަމް އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި 

އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް" ނުވަަތ "އައްޓި" އިނިޝިއޭޓިވް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފޮރިން މިިނސްޓަރު އޮނަރަބަލް 

 ޝާހިދު ވަނީ ފޮރިން ސާވިސްގެ މިޝަންތަކަށް ދަންަނވާފައެވެ.   هللاޢަބުދު

  

ނޑައަޅަމެލޭޝިޔާ އާ ގު  ނޑިތައް ކަ ހިންގުމަށްޓަކައި،  މި މިޝަން  މަސައްކަތްތައް ރާވާ އި ޅޭގޮތަށް އައްޓި ގެ ލަޑުދަ

އިން ވަނީ ބައިލެޓަރަލް އާއި ކޮާމޝަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ބޭފުޅުންެގ އިތުރުން ސަފީރު އަދި ނާިއބު ސަފީރު ހިމެނޭގޮތަްށ 

ރާއްޖެއަށް މުހިއްމު ފަސް ދާއިރާއެއް ކަމަށްވާ ހަރު ތެރޭގައި އަދި ިމޝަންއިން ވަނީ މިއަޓީމެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. 

ޓޫރިޒަމް، ޓްރޭޑް، ފިޝަރީސް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އަދި އެޑިއުކޭޝަން އާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަރަށް 

 ްށފައިއެވަނީއެވެ.ގަކޮތަފްސީލީ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިގޮތުން ރޭވިފައި ހުރި ބައެއް ހަރަކާތްތައް ތިރީގައި ފާހަ

 

ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްމަންޓު ޯހދުމަށްޓަކައި، މެޭލޝިއާގެ ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ ބޮޑެތި ކުންފުިނތަާކއި އެކިއެކި  )ހ( 

ފަންނީ އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ބަްއދަލުކޮށް ރާއްޖެއަށް މަންފާވާނޭ ކަންކަން ހޯދުން. އަދި، އެކި ވަސީލަތްތަްއ 

 އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެލޭޝިާއގައި އާއްމުކުރުން.ބޭނުންކޮށްެގން ރާއްޖޭގެ 
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ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި،  )ށ(

ުޓައރ ، މެލޭޝިޔާގެ ޓްރެވަލް މީޑިއާތަކާއި، ޓޫރިޒަމް އަދި ޑައިވިންގް އިޝްތިހާރުކޮށް ޝޯ ރާވާ ފަރާތްތަކާއި

މިނޫންވެސް   ޮއަޕޭރަޓުރްނާނިއ، ެއައރަލިއްނަތާކިއ، ަފުތުރެވިރަކާމެބޭހ ެއޯސިސޭއަޝްނަތާކއި 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުުރން. އަދި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑެތި ުކންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސްާޓފް ރިޓްރީޓް 

ޓަޑީ ޓުއަރ ހެދުމަްށ ރާއްޖެ ގެނެުއމަށް ކަމާބެޭހ ހަދާލުމަށް ރާއްޖެ ގެނެއުމާިއ، ެމލޭޝިއާގައި ކިޔަވާކުދިން ސް

ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުުރން. އަިދ އެކި ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮްށގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ 

 މެލޭޝިއާގައި އާއްމުކުރުން. 

ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ، މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުން ދިވެހިދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތާއި )ނ(

މެލޭޝިއާގެ އެކި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރުމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮްށ އެކަންކަން ފަހިކުރުން.  

)ރ( އިންޑޮނީޝިއާ އަދި ބުރުނާއީ އާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް، އެ ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކާ އަދި 

 އެހެނިހެން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާިއ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުން. 

 

ޓަރާއި ސަރުކާރާއި ހިންގަންޖެހޭ ހަރަކާތްތަކެއް މިޝަންގެ އައްޓި ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކް

ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މި ކަންކަން ހުރީ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މަޑުޖެހިފައެވެ.  19-ގެ ކޮިވޑްއާކަމަށްވީހިނދު، ެމލޭޝި

އިން  ނަމަވެސް، ފުރުސަތު ލިބުނު ިމންވަރަކުން މި ޕްލޭނުގައި ހިމެޭނ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިޝަން

ވަނީ ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އަހަރުތެރޭގައި އައްޓި އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

 އިތުރު ތަފްސީލު މި ރިޕޯޓުގެ ބައިލެޓަރަލް އަދި ކޮމާޝަން މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ބައިތަކުގައ ހިމަާނފައިވާނެއެވެ.  

 

 ކުރުމަށް ހިންގުނު ކަންތައްތައް ކޮމަރޝަލް ޑިޕްލޮމަސީ ފުޅާ 
 

ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްމަންޓު ހޯދުމަށްޓަކައި، މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި އެކިއެކި ފަންނީ 

އަދި، އެކި . އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖެއަށް މަންފާވާނޭ ކަންކަން ހޯދުމަށް ވަނީ މަސަތްކައް ކުރެވިފައެވެ
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ލެވޭ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި ށްސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެލޭޝިއާގެ ފާހަގަކޮވަ

 .އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ވަނީ ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ

 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސަރުކާރާއި  ،ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޕްލޭން ގަިއ ހިމެނޭ ަމސައްކަތްތަކަކީ ލް ޝަމިޝަންގެ ކޮމާ

ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މި ަކންކަްނ ހުރީ ކޮންމެވެސް  19-ެގ ކޮވިޑްއާހިންގަންޖެހޭ ހަރަކާްތތަކެއް ކަމަްށވީހިނދު، މެލޭޝި

 ނަމަވެސް، ފުރުސަތު ލިބުނު މިންވަރަކުން މި ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރުގެ . ވަރަކަށް މަޑުޖެހިފައެވެ

 . ތެރޭގައި މިޝަން އިން ވަނީ ފަަށއިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ

 

 ިމޯލްޑީވްސް 'މާޗްގައި ހައިކޮމިޝަން އިން  31މި އަހަރުގެ ، ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްމަންޓު ޯހދުމަށްޓަކައ

ދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިއާއަށް . ބާއްވާފައެވެ ެގ ނަމުގައި ވެބިނާ އެއް 'އިންވެސްޓްމަންޓް ވެބިނާ

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ މި ވެބިނާގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ ސަފީރުގެ އިތުރުން . ކަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަހްމަދު  ޕްލޭނިން މިނިސްޓާރ މުހައްމަދު އަސްލަމް އަދި 

 .ޚަލީލް ވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ

 

ނޑު ދެ ދާއިރާ އަކަށް  އައް ވުރެ  100 ގިނަބައިވެރިންނާއެކު، މި ވެބިނާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މައިގަ

ސީ އިން ވަނީ ޓޫރިޒަމް އަދި .ޑީ.ޓޫރިޒަމް މިިނސްޓްރީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި އެޗް. ފޯކަސް ކޮށްގެނެވެ

ލެވޭ ށްބިނާގައި މެލޭޝިއާގެ ފާހަގަކޮމި ވެ. ންތައް ދައްކާލައިފައެވެ ޝައުމްރާނީ ތަރައްގީ އާ ބެހޭ ޕްރެސެންޓޭ

 .ކޮންސްޓްރަކަޝް ކުންފުނިތަކުްނނާއި ހޮޓެލްތަކުން ަވނީ ބައިވެރިެވފައެވެ

 

މެލޭޝިއާ މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އަސާސީ ގަވާއިދެއް  ●

 މި ކައުންސިލް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ލިޔެވިފައިވާ ލެޓާރއަދި . އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ

 .  އޮފް އިންޓެންޓްގެ ޑްރާފްޓް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ފޮނުވާފައެވެ
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  ީދިވެހިރާއްޖެ މެލޭޝިއާގެ ވިޔަާފރީގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ތަމްސީލްކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްަތކެއް ވަނ

މީގެ އިތުރުން މެލޭޝިޔާގައި ހުރި އަދި މެލޭޝިޔާ މެދުވެރިކޮށް . މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރެވިފައެވެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެންހުރި ިވޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

މާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެހީތެރިވު. މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ގެންދެވުނެވެ

މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދިމާވާ އިދާރީ ަމއްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަްށ ިދވެހިރާއްޖޭގެ 

ހައިކޮމިޝަން އަށް އަދާކުރެިވދާނެ ދައުރު ފަދަ ކަންކަްނ އިންތިޒާމު ކުރާނެ އޮނިަގނޑެއްވަނީ 

  .އެކުލަވާލެވިފައެވެ

 

 ުވި އަހަރު މެލޭޝިއާގެ ިވޔާފާރި އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލު ުކރުމަށް ވަނީ ފާއިތ

 ނަމަވެސް މިއަހަރު މެލޭޝިއާގައި ކޯވިޑާ ގުޅިގެން މޫވްމަންޓް ކޮންޓްޯރލް އޯޑަރ. ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފައެވެ

މީގެ   .ވެލަންދެން ފަސްކުރެވިފައެވެ ހިންގާފައިވާތީ މި ދެންނެވި ަބއްދަލުވުންތައް ވަނީ ހާލަތު ަރނގަޅު

އިތުރުން މެލޭޝިއާގެ ޓޮޕް އެކްސްޕޯޓް ބްރޭންޑް ތަކާ އެކު މީޓިންގ ބާއްވައި މެލޭޝިއާގައި ހުރި އަދި 

މެލޭޝިއާ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް ވަނީ 

 .ރޭވިފައެވެ

 

 ޮއަދި އެހެނިހެން ސާމާނުގެ ިލސްޓް ވަނީ  ވިޑް ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ބޭުނންވާ ވެންިޓލޭޓަރރާއްޖޭގެ ކ

 .ނަސް ކޮމިއުނިީޓ އާ ޚިއްސާކުރެވިފައެވެޒްއާގެ ބިޝިމެލޭ

 

  ވަނީ ޚިއްސާ ކުރެވިފައެވެ އިއާމިނިސްޓްރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ވެބިނާގެ ރިޕޯްޓ. 

 

 އުސޫލު ގެ ( ޕީ.ޕީ.ޕީ)ޕް ޝިފަރާތުން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނާއެޑިއުކޭޟަންގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ

ޓީވެްޓ -އާރޓް-ދަ-އޮފް-ކޮލެޖް، ސްޓޭޓް  ދަށުން އިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަްށ ޢިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ޖޫނިާއރ

 .ކުރެވިފައެވެއާގެ ޔުިނވާސިޓީސްތަކާއި ވަނީ ޙިއްސާ ޝިލޫމާތު، މެލޭޢުސެންޓާސް އަދި ޕޮލިޓެކްނިކްސް ގެ މަ
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ގައި  2021 ނުވެމްބަރ 22އާގެ ފަތުރުވެރިން ދިވެިހރާއްޖެއަށް އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި، ޝިމެލޭ ●

އަރިޒަމް އަދި ވިޒިޓް ހައިކޮމިޝަން އިން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  އެފެއާޒް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓު

. ގެ ނަމުގައި  ވެބިނާ އެއް ބާއްވާފައެވެ' ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް'މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރ އަލްއުސްތާާޛ މަރް ޔަމް ދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިއާއަށް ކަ

އަދި މީގެ އިތުރުން، ވިޒިޓް މޯލްޑިްވސްގެ ޗީފް . މިޒްނާ ޝަރީފް މި ވެބިނާގަިއ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ

  .މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓްރ ތޮއްޔިބް މުޙައްމަދު ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ/ފިސަރއެގްޒެކެޓިވް އޮ

 

އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންަނށް ވަނީ ކޮިވޑް ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް  100މިވެބިނާގައި 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޙިއްސާކޮށްފައެވެލޫާމތު ަމޢުގޮތުގެ ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލު ގައިފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމު

އަން އެސޯސިއޭޝަން ޝިވެބިނާގައި މެލޭ މި. ރިސޯޓް ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ދައްކާލައިފައެވެ

ގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް ގެ އިތުރުން ( MATTA)ރސް އެންޑް ޓްރެވަލް އޭޖަންޓްސް އާއޮފް ޓު

 .ބައިވެިރވެފައެވެވަނީ ޖެންސީތަކުން ލެވޭ ޓްރެަވލް އެށްއާގެ ފާހަގަކޮޝިމެލޭ

 

  ޯާއގެ ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ަވނީ ޙިއްސާ ޝިމަޢުލޫމާތު، މެލޭ ގެ 2021މޯލްޑިވްސް މެރީން އެކްސްޕ

 .ކުރެވިފައެވެ

 

 ޭއާގެ ޝިމަޢުލޫމާތު، ެމލޭ ގެ  2021( އެމް .ޓީ.އެމް.އައި)ރެވަލް މާކެޓް ަނލް މޯލްޑީވްސް ޓް ޝައިންޓަނ

 .އެޖެންސީތަކާއި ވަނީ ޙިއްސާ ކުރެވިފައެވެޓްރެވަލް 

 
ބޭއްވުުނ  ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ފަރާތްތަކާއި ގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރިހައިކޮމިޝަން އިން މެލޭޝިއާ

 . ގައި އެވަނީއެވެ 2އެނެކްސް  ލިސްޓެއް ބައްދަލުވުންތަކާއި ބައިވެރިވި ަފްނކްޝަންތަކާއި އިވެންޓްތަކުގެ ަތްފސީލް
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 މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ހިންގުނު އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް 

 

ރަކާތްތަކެއް ހަގިނަ  ށްސެންޓަރުން އައު އުންމީދުތަކަކާއިއެކު ވަރަމޯލްޑިވްސް ވަނަ އަހަރު ފެށުނީ  2021

ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ވެ. ކޮވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރެވި ރަށުތެރެ ހުުލވާލެވި ގިނަ ގެނެކޮށްތާވަލު

ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އުންމީދުގައެވެ. އެގޮތުން ތާވަލު 

 މިވަނީއެވެ. 

 

 އޭޕްރީލް/މޭ( –ކުރުވާހަކަ ޕްރޮގްރާމް )ރަމަޟާން މަހުގައި   .1

 

އަދި ސަޤާފީ އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން އަދަީބ  ޚީދިރިއުޅޭ  ދިވެހިންގެ މެދުގައި ތާރީމި ޕްރޮގްރާމަކީ މެލޭޝިއާގައި 

. މޯލްޑިވްސް ކެވެލިޔުންތެރިކަން ދިރުވައި އާލާ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެ

ހި ފިލުވުމާއި ިދވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް "ވީގޮތަކީ" ގެ ނަމުގައި މުނިފޫސެންޓަރު

 މަތިން ވަނީ ގެެނސްދެވިފައެވެ.   ހުގެ ދުވަ 17އެޕިސޯޑު  17ހަރަކާތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 

 އޭޕްރީލް/މޭ( –އާން މުބާރާތާއި ޕްރޮގްރާމް )ރަމަޟާން މަހުގައި އިޤްރައުލް ޤުރު  .2

 

އާްނ ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ތެރޭގައި ހައިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން އަްނނަ ޤުރުމަހުގެ  ކޮންމެ އަހަރަކު ރަމަޟާން

ވަނައަހަރު ކޮވިޑް ޕެންޑެމިކްއާއި ގުޅިގެން އޮނޮލައިން ޕޮރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޭސްބުކް  2020

 އަދި މި  .ޕްރޮގްރާމް ހުށައަޅައިދެވުނެވެ 5ލާ ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިން ބައިވެރިވެ ސިލްސިއާމެދުވެރިކޮށް މެލޭޝި

 ތަރުޙީބު ލިބުނެވެ. ށްޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވަރަ
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ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކުން  ،ރޭވިފައިވީނަމަވެސް ބޭއްވުމަށްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މިގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް  2021

 2 މުން،ލިބު ބާއްވާނެ ުފރުޞަތު މުބާރާތްގައި ޤުރުއާން ސެންޓަރުކުރީ އަހަރުތަކާއި އެއްގޮތަށް  ކު،ލުއިތަކެއް ލިބުމާއެ

މުބާރާތް ހިންގުނެވެ.  މި  ކުދިން ބައިވެރިވި 17އާން މުބާރާތް" ގެ ނަމުގައި މަތިން "އިޤްރައުލް ޤްރު ހެއްގެދުވަ

 2022ފްލާ ވަނީ ހަދިނުމުެގ  ގެން ރަށުބަްނދަކަށް ދިޔުމުން އިނާމްޅިގުލިމުޑުކަމާއި ބަ ގެ ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް

 ކުރެވިފައެވެ.  ފަސްއަށް 

 

މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ަބއިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ކިޔެވުން މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް 

 އެޕިސޯޑްއަށް ބަހާލައިގެން ޢާންމުޮކށް ގެނެސްެދވުނެވެ.   17އާން ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި ރު"އިޤްރައުލް ޤު

 

 ހެދިކާ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ދިވެހި  .3

 

ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކޮމިއުނިޓީގެ ތެރެއިން ދިވެހި ކެއްކުމުގެ ުހނަރުވެރިންނާއިއެކު އާމަހާ ދިމާކޮށް މެލޭޝި  ރަމަޟާން

 ކޮންމެމަހުގެ  ރަަމޟާންދުވަހައް ބަހާއިލައިގެން  30ސިލްސިލާކޮށް  އްދިވެހި ހެދިކާ ހަދަން ދަސްކޮށްޭދ ޕްރޮގްރާމްއެ

ދުވަހަކު މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ދުވާލަކު ރެސެޕީއެއް "އެކިރަހަ" ނަމުގައި 

  ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ވީޑިޔޯ އެޕިސޯޑު ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރެވި  30

 

 ސީރީޒް  ވެބިނާ  .4

 

ގުޅިގެން ދިވެހިންނަްށ  މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރު  އާއިހެލްތް ޓްރެވަލް ކައުްނސިލް އާއި ދިވެހި ހައިކޮމިޝަްނ  އާމެލޭޝި

ހާއްސަކޮށްގެން ސިއްޚީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި މެލޭޝިއާއިން ިލބެންހުރި ސިއްޙީ ޚިދްމަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫާމތާއި 

ސީރީޒެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ސީރީޒްގެ  ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެބިނާއެންމެފަހުގެ ފަރުވާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ

ޑިޕްރެޝަން" ގެ ނަމުގައި  –ވަނަ ދުވަހުގައި "މެންޓަލް ހެލްތް  26މަހު  ނަ އަހަރު ޖޫންވަ 2021ދަށުން 

ޕްރިވެންޝަން، އަރލީ ޑިޓެކްޝަން އެންޑް މޮޑަން  –ނޮވެންބަރ ގައި "ކެންސަރ  28އެއް ބޭއްވުނެވެ. އަދި ވެބިނާ
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ބިނާގައިވެސް މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ވެ އެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ދެޓްރީޓްމެންޓްސް އަވޭލަބަލް" ެގ ނަމުގައި ވެބިނާ

 ބައިވެރިވެފައެވެ. ވަނީ ދިވެހިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭންވެސް ބޭފުޅުން 

 

 ޓީޝޯ އި ރިން" ވެރަ "ދުރަސް ކައި  .5

 

އާ  ގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ފަންނުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ފާތްމަތް ނިޒާމްއާމެލޭޝި އާއި ޓީވީއެމް ، މިޕްރޮގްރާމްއަކީ

ގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ތެރެއިްނ މިފަދަ ްޕރޮގްރާމްއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި އާގުޅިގެން މެލޭޝި

ށް ކަ އެޕިސޯޑަ 5 ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މެދުވެރިވެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި މޯލްޑިވްސް ސެްނޓަރުދިވެހިންނަށް 

ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ ޓީވީއެމްގެ އަހުލުވެރިންނަށް ގެނެސްދެވުީނ  ޔާރު ކުރެވުުނ މިއްބަހާލައިގެން ތަ

ހީތެރިކަން މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ އެއާމެލޭޝި

 ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.     ގެ 1442މިޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމަށް ލިބި 

 

 މިނިވަން ދުވަހުގެ ވާޗުއަލް ރިސެޕްޝަންއަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ލަވަ  .6

 

ރޫޙް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ލަވައެއް މިނިވަންދުވަހުގެ ވާޗުއަލް ިރސެޕްޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ހިމަނާލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ވަަރށް ހިއްގައިމު ލަވައެއް ތައްާޔރު ކުރެވުނެވެ. މިލަވައަކީ އުސްލޫބު ޅެން ފޮތަްށ 

ގެ ފަރާތުން ވީޑިއޯ އާއި މިއުޒިކު އުފައްދާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ލަވައެއް މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރު

 ހިން ބައިވެރިކޮށް ހައިކޮމިަޝންގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއެކު ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްރޮޑަކްޝަން އެކެވެ.  ދިވެ

 

ގައި އަނެއްކާވެސް އާއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ހިގުމަށް ާތވަލް ކުރެވުނު ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮވިޑްއާއި ގުޅިގެން މެލޭޝި

މުން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުނެވެ. ތާވަލް ކުެރވުނު ކުޅިވަރުތަކުގެ އުކެއް އަމިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ިއތުރު ހުރަސްތަ

ރާޒުވާ، ޑާޓް، ޓީޓީއިްނ ފެށިގެްނ ބާސްކެްޓ، ފުޓްސަލް، ގޯާކޓް ، ތެރޭގައި އެކި އިންޑޯ އަދި އައުްޓޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކެރެމް

 . ރޭސިންގް ފަދަ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމަނާލެވުނެވެ
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މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ އިން މެލޭޝިއާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުންތަކާއި ބައިވެރިވި 

 ގައި އެވަނީއެވެ.  3އެނެކްސް ފަންކްޝަންތަކާއި އިވެންްޓތަކުގެ ތަފްސީލް 

 

   ގެ އޮފީސް ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ
 

ގައި ޑިފެންސް ހައިކޮމިޝަންދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމަޖައްސަވައިއަށް އަލަށް ޑިފެންްސ އެޑްވައިޒަރގެ މަގާމް އާމެލޭޝި

އަކީ އާމެލޭޝިއަދި ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  2020ސެޕްޓެމްބަރ  17އެޑްވައިޒަރގެ އޮފީސް ޤާއިމް ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ 

ވަނަ ގައުމެވެ. މި ރިޕޯރޓްގައި   4ގާއިމް ކުރެވުނު  ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮފީހެއް ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ

 އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ.  2021އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުގައި 

 

 .  ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.1

 ިފެންސް އާއި ގުޅިގެން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ދިފާޢީ ގުޅުން ތައް ރާވާ ހިންގުން.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑ 
  ެއާރމީ، ނޭވީ، އެއަރފޯސް އަދި ޖޮއިންޓް ސާރވިސަސް އާއި ގުޅުން ގާއިމްކޮށް، މުއާމަާލތްކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގ

 ދިފާޢީ ދާއިރާގެ މަސްލަހަތު ތަމްސީލްކުރުން.
  ަމުންދާ ދިފާޢީ ހަރަކާތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިލަރެސްކޮށް، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހިނގ

 އެމަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަދި އެ ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން ގެްނިދއުން.
 ްރޒ ގެ  ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ )އާރމީ، ނޭވީ، އެއަރ ފޯސް( އަދި ކޯސްޓްގާޑް ހެޑްކްއޯޓަ

ނޑައެޅޭ  ލިއޭޒަން އަދި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އަދި ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭކަލުންނާއި ކަ
އުޞޫލެއްގެ މަތިން ބައްދަލުކޮްށ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި 

 ސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަށް ފޮނުވުން.ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައްދާ ގޮތް މިނި
  ައާރމްޑް ފޯސަސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށްދޭ ތަމްރީންގެ އެހީތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސުޕަރވައިޒް ކުރުމާއި މިފަދ

 ފުރުސަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 ުންތައް ރާވާ ހަމަޖައްސައި، ހައިކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވާ އަސްކަރީ އަދި ދިފާޢީ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވ

އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިުވން. އަދި މިފަދަ ބައްދަލުވުްނތަުކގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ މިނިޓްސް 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއާއި ޙިއްސާކުރުން.
 ްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އާރމީ، ނޭވީ، އެއަރފޯސްގެ ވައިސް އަދި ޑެޕިއުޓީ ޗީފުންނާއި ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިރެކ

 އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވުން.
  ީޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ސީނިައރ އޮފިސަރުން އަދި އެހެނިެހން އަސްކަރ

ތައްތައް ހަމަޖައްސާ ވަފުދުތައް ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަން
 ވިލަރެސްކުރުން.

  ރޒް ތަކުން ބާއްވާ ބްރީފިންގ ތަކަށް ޙާޟިރުވެ އެ މީޓިންގ ތަކުެގ މައުލޫމާުތ ސާރވިސް ހެޑްކްއޯޓަ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަށް ފޮނުވުން.

  ަނޑައަޅުއްވާފައި ތިއްބަވާ ޑިފެންސް އެޓާޗޭ / އެޑްވައިޒަރ އިންނ ށް ހިންގާ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަ
ސްޓަޑީ ޓުއަރ / ފެމިލަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކާއި އަސްކަރީ އެކްސަރސައިޒް ފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުން.
  .ްޑިފެންސް އެސްޓެބްލިޝްމަންްޓސް ތަކަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރސް އަދި އެކުވެރިކަމުގެ ވިޒިޓްތައް ކުރުނ 
   ްހަދަމުންދާ ދިވެހިންނާއި ބައްދަލުކޮށް، އެމީހުންނަށް ޑިފެންސް އެސްޓެބްލިޝްމަންްޓތަކުގައި ތަމްރީނ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުަމށް މަސައްކަތް ކުރުން.
   ިރިޕަބްލިކް ޑޭ، އާރމީ، ނޭވީ އަދި އެއަރފޯސް ޑޭ ޕެރޭޑް، ރިސެޕްޝަންސް، ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑް އަދ

 އްމު މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބަިއވެރިވުން.އާރމްޑް ފޯރސަސްގެ އެހެނިހެން މުހި
   ެނަޑއަޅުއްވާފައި ތިއްބަވާ އެހެނިެހްނ ޤައުމުތަކުގ ރާއްޖެއާއި ގުޅުންހުރި ދިފާޢީ ހަރަކާތްތައް، ރާއްޖެއަށް ކަ

ފަހުެގ މައުލޫމާތު  ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ އިންނާއި ގުޅިގެން ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ ހަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ 
 ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.

   ެޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރަކަށްވެ، އެހެނިހެްނ ޤައުމުތަކުގ
 ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުން.

   ީދަތުރުތަކުގައި ދުރުވާ ސިފައިންގެ އެންމެހައި  ކޯސް، ސެމިނާ، ވޯކްޝޮޕް އަދި މިނޫނަސް އެކި އެކި ރަސްމ
 ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

 

 .  ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން.2

 ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ –ކާނަލް ޢަބްދުއް ރައޫފް ( 1       

 އިން ފެށިގެން. 2021އޮކްޓޫބަރ  04ސްޓާފް( )ލޯކަލް  ޑްރައިވަރ –( ޕަދްމަނަބަން ސްރީދަރަން 2       
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 .  އަހަރު ތެރޭގައިހިގި ހާއްސަ ކަންތައްތައް.3

 ( ބައްދަލުވުންތައް / ވިޒިޓްސް / ރަސްމިއްޔާތުތައް. 1      

 

 

 މާރޗް ގައި މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ/އެޑްވައިޒަރ ކޮމިޔުނިޓީގެ ކްއާރޓަލީ ބައްދަލުވުން. 03

 

ގައި ކުއާލާ ލަމްޕޫރުގައި ހުންނަ ބެލެމީ ހައުސްގައެވެ. މިއީ  1000ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  2021މާރޗް  03މިބައްދަލުވުން އޮތީ 

މެލޭޝިޔާގައި ތިއްބަވާ އެކި ގަުޢމުތަކުގެ ޑީ.އޭ އިން ބައިވެރިވެަލއްވާ ކްއާރޓަރލީ މީޓިންގ އެކެެވ. މި މީޓިންގ ޗެއަރ ކުރެއްވީ 

ޕްޓަން ގްރެޓްޗެން ފްރައިޔަރ )އޮސްޓްރޭލިޔާ ޑީ.އޭ( އަދި މެކް ސެކްރެޓެރީ މިލިޓަރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީގެ )މެކް( ޑީން ގްރޫޕް ކެ

ކާނަލް ޖޯލް ބޮނަފްލަރ )ޔޫ.އެސް. އާރމީ އެޓާޗޭ( އެވެ. އަދި ިމަބއްދަލުވުމުގައި މެލޭޝިޔާގެ ޑިފެްނސް އިންޓަލިޖެންސްގެ ޑެޕިޔުޓީ 

އްމަދު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މެކް މޭޖަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަނުއަރ ބިން މުޙަ ،ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކޮމިޔުނިޓީގެ ޑީންގެ މަޤާމް އަށް އާ ބޭފުޅަކު އަންޔަން ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޑީންގެ މަޤާމްއަށް އަންޔަންވީ ރެޕަބްލިކް އޮފް 

އަލަށް ގުޅުނު ޑީ.އޭ އިންނަށް މެކް ޓައީ ކޮރެއާގެ ޑިފެންސް އެޓާޗޭ ކާނަލް ޔުންގްޗަން ރޯ އެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ޑީ.އޭ އިން އަދި ސްޕައުސް އިންގެ ސޯޝަލް ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ، ހަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން

 ގެންދިއުމާއި ބެހެގޮތުން މަޝްވަާރ ކުރެވުނެވެ.

 

 ސިލް އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.އޭޕްރީލް ގައި މެލޭޝިޔާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކައުން 12

 

ގައި މެލޭޝިޔާގެ ޭނޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭޮގުތން  1430އޭޕްރިލް ވަނަ ދުވަހުގެ  12

މެލޭޝިޔާގައި ތިއްބަވާ ހުރިާހ ޑީ.އޭ އިންނަށް މަުޢލޫމާތު ިދނުުމގެ ސެޝަންއެއް ޕުތުރަޖާޔާގައި ހުންނަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރގެ 

އުންސިލްގެ އިމާރާތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ސެޝަންަގއި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ޮގތުން އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކަ
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ބައިވެރިންނާ މުހާތަބު ކުރެއްވީ ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ދާތޯ މުޙައްމަދު ރަބިން ބާސިރު އެވެ. 

ންސިލް ގެ ރޯލް އަދި ފަންކްޝަންސް ތަކާ ބެހޭގޮތުން ަމޢުލޫމާތު ދެއްވެީވ އަދި މި ސެޝަން ގައި ނޭޝަަނލް ސެކިޔުރިޓީ ކައު

ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރުޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެވެ. މި ސެޝަން ނިމިގެްނ ދިއައީ ރިފްރެޝްމަންޓް އަކަށް 

 ފަހުގައެވެ.

 

 

އިންޓެލިޖެންސް ޗީފްސް ކޮންފަރެންސްގައި  އަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް އިންޑޯ ޕެސިފިކް 08ން  05ސެޕްޓެމްބަރ 

 ބައިވެރިވުން.

 

އަްށ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އިންޑޯ ޕެސިފިކް އިންޓެލިޖެންސް ޗީފްސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަްށ  08ން  05ސެޕްޓެމްބަރ 

ީކ ޔޫ.އެސް ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ސެޕްޓެމްބަރގައި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ރާއްޖެއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. މި ކޮންފަރަންސް އަ 01

 14ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު )އެކި ފަހަރު އެކި ޤައުމުގައި( ބާއްވަުމން އަންނަ ކޮްނފަރެންސް އެކެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ބޭއްުވނު 

އާއި ގުޅިގެން  ވަނަ އިންޑޯ ޕެސިފިކް އިންޓަލިޖެންސް ޗީފްސް ކޮންފަރަންސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް

ރާއްޖޭގައި ކަމުން މި ކޮންފަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާ، އިންޑިޔާ އަދި މެލޭޝިޔާގައި ތިއްބަވާ ޑީ.އޭ އިން 

ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިގޮތުން  އާސިއާން ރީޖަންއިން ކޮންފަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް 

ގެންނެވި އިންޓެލިޖަންސްެގ އިސްވެރިން ގެ އިތުރުން ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާ ހިމެނޭގޮތަށް އެބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަާބ ވަޑައި

ކިޔުމާއި ރިސީވް ކުރުމާއި އަދި ފުރުވުމުގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ބޭއްވުނު ބައިލެޓްރަލް ީމޓިންގ ތަކުގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް 

 އި މެލޭޝިޔާގެ ޑީ.އޭ ކާނަލް ޢަބްދުއް ރައޫފް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ޑިފެންސް ފޯރސް އަރިހުގަ

 

 އޮކްޓޫބަރ ގައި މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ/އެޑްވައިޒަރ ކޮމިޔުނިޓީގެ ކްއާރޓަލީ ބައްދަލުވުން. 06

 

( ކްއާރޓަލީ MACއަށް މެލޭޝިޔާގެ މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީގެ ) 1300ން  1100އޮކްޓޫބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ  06
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ބައްދަލުވުން ކުއާލާ ލަމްޕޫރުގެ އިލްހާމް ޓަވަރގައި ހުންނަ ޓްރޭސް ރެސްޓޯރަންޓްގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މެކް އިން 

ކުރިއަށްއޮތް ކްއާރޓާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަެޖހިފަިއވާ އިވެންޓްތަކާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ޑީ.އޭ އިން ލަްނކާވީ އަށް ކުރުމަށް ތާަވލްކުރެވިފައިވާ ދަތުރުގެ ކަންކަމާމެުދ ހާއްސަގޮތެއްގައި ޑި

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އަލަށް ޑީ.އޭ ކޮމިޔުނިޓީއާއި ގުޅުނު ޑީ.އޭ އިންނަށް މަރުހަބާކިޔުާމއި މެކް ޓައީ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

ރަރގެ ރިޕޯރޓް އާއި ސްޕޯރޓސް އަދި ސޯޝަލް ޑައިރެކްޓަރގެ ރިޕޯރޓް އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން އަދި މީގެ އިތުރުން މެކް ޓްރެޝަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލެުވނީ މެންދުުރގެ ކެއުމަށްފަހުއެވެ. 

 

އަށް އޮކްޓޫބަރ ގައި މެލޭޝިޔާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ޑިފެންސް ސްޓަޑީސް )ޕުސްޕަހާނަސް(  07

 ޒިޔާރަތްކުރުން. 

 

ޕުތުރަޖާޔާގައި ހުންނަ މެލޭޝިޔާގެ ނޭަޝަނލް ސެންޓަރ ފޯރ ޑިފެންސް  1600ން  1300އޮކްޓޫބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ  07

ރޑީސް )ޕުސްޕަހާނަސް( އަށް ޑީ.އޭ އިން ވިޒިޓްކުރިއެވެ. މި ވިޒިޓްގައި ޕުސްޕަހާނާ އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި،  ސްޓަ

އިވާ ކޮލެޖްތަކާއި ހިންގަމުން ގެންދާ ކޯސްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޕްރެސެންޓޭޝަން އެއް ޑީ.އޭ އިންނަށް ދެވުނެވެ. އަދި އެކުލެވިފަ

ޕުސްޕަހާނަސްގެ ދަށުން ހިންގަުމން އަންނަ މެޭލޝިޔާގެ ނޭަޝނަލް ރިޒީލިޔަންސް ކޮލެޖް، ެމލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް 

ރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖެ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. މި ޑިފެންސް ކޮލެޖް އަދި މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯ

އިވެންޓްގައި ޕުސްޕަހާނަސްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ވައިސް އެޑްމިރަލް ދާތޯ ޕަހްލަވާން ސައްޔިދު ޒަހުރުލް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ 

ކޮލެޖްގެ  3އި ބައެއް ޑީ.އެސް އިން ބައިެވރިވެލެއްވިއެވެ. މި ކޮލެޖްގެ ކޮމަޑާްނުޓން ނާއި ޑެޕިޔުޓީ ކޮމަޑާންޓުްނނާ  3އިތުރުން 

ތެރެއިން މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖްއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އޮފިސަރަކު މިކޮލެޖްގައި 

 ރުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް އަކަށް ފަހުގައެވެ. ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކުރަމުން ައންނަ ކޮލެޖެކެވެ. މި އިވެންޓް ިނމިގެންދިޔައީ ހަވީ

 

އޮކްޓޫބަރ ގައި ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑިފެންސް ޓްރެއިނިންގ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ހައްޖަ ފަޑޒިއްލާ  21

 އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.هللا ބިންތި ހާޖީ ޢަބްދު



 2021އަހަރު ރިޕޯޓް   ހައިކޮމިޝަންމެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 32 

 

ގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް،  1000ވީ ބުާރސްފަތި ދުވަހުގެ  2021އޮކްޓޫބަރ  21މިބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ 

މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސްގެ ހެޑްކުއާޓާރސް ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން މެލޭޝިޔާ އިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

ބެުމން އަްނަނ އަށް ލިބޭ ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތަށް އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރިން ލި

ކޯސްތަކާއި އަދި އެކި ފީލްޑް ތަކުން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޯކސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

އްސަކޮށް މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް އާއި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ މިގޮތުން ހާ

ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު ސީ.ޑީ.އެފް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާކޮށް އެކަންކަމުގެ އަލީގައި ކުރިއަށްދާނޭ ގޮތްތަކާބެހޭ 

އެވެ. އަދި މިވަގުތު މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތުން ވަރަށްފުޅާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެ

ހުރިހާ ކޯސްތަކެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް ބައިވެރިކުރުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމުގައި 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމާއި  ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް

އަދި އެކަމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަށް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ްޓރައި ސަރވިސްގެ ކޮމާންޑަރުންނާއިއެކު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ޑިފެންސް ޓްރޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރުން  ކަމުގައިވެސް ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 

އޮކްޓޫބަރ ގައި މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖްގެ ކޮމަޑާންޓް ބްރިގޭޑީއަރ ޖެނެރަލް ހޖ  27

 ފަޒަލް ހޖ ޢަބްދުއް ރަޙްމާން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

 

ގައި ޕުތުރަޖާޔާގައި ހުންނަ މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް  1000ވީ ބުދަ ދުަވހުގެ  2021ބަރ އޮކްޓޫ 27މިބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ 

ފޯރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖްގެ ކޮމަޑާންޓް އޮފީހުގައެވެ. މި ބައްަދލުވުމުގައި ސްޓާފް ކޮލެޖްގައި ަބއިވެރި ވުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

އަދާކުރިއެވެ. އަދި މިވަގުތު ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ އަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފުރުސަތު ދެއްވާތީ، ޑީ.އޭ ޝުކުރު 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މޭޖަރ އަހްމަދު ޝަފީގުގެ އާއިލާ މެލޭޝިޔާއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަްނ 
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ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން ދެންނެވުމުން އެކަމަޑޭޝަން އަދި އޭގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ 

ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮމަޑާންޓް ދެއްވިއެވެ. އަދި މި ބައްދަލަވުމުގައި ޑީ.އޭ ކާނަލް ޢަބްދުއް ރައޫފް އަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ މެގަޒިން ގައިވާ ފޮޓޯތަށް 2007މެލޭޝީޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖްގެ ގްރެޖުއޭޓެއްކަމުން 

ވާ އަދި ޑީ.އޭ އާއެކު ކޯހުގައި އޭރު އުޅުނު އޮިފސަރުން މިވަގުތު ތިިބ ޕޯސްޓްތަށް އޮޅޫންފިލުވާދެއްވިއެވެ. އަދި ހިއްސާކުރައް

ން ޑީ.އެސް އިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކޮލެޖްގައި ތިއްބެވި ޑީ.އޭގެ ބެޗްގެ އޮފިސަރުން ގެންނަވާ ބައްދަލުުކރެއްވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވު

ލީ މާހައުލެއްގައެވެ. ބައްދަލުވުން ނިިމގެންދިޔައީ މެހެމާނުންގެ ފޮތުގަިއ ޑީ.އޭ ސޮއިކުރުމަށްފަހު އަދި  ދިޔައީ ވަރަށް ފްރެންޑް

 ދެފަރާތުން މެމެންޓޯސް ބަދަލުކުުރމަށް ފަހުގައެވެ. 

 

ނޮވެމްބަރ ގައި މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް ޑިފެންސް ކޮލެޖްގެ ކޮމަޑާންޓް ފަސްޓްއެޑްމިރަލް  08

 ފަޑޒްލީ ކަމާލް ބިން މޮހަލްދިން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.މުޙައްމަދު 

 

ގައި ޕުތުރަޖާޔާގައި ހުންނަ މެޭލޝިޔަން އާރމްޑް  1100ވީ ހޯަމ ދުަވހުގެ  2021ނޮވެމްބަރ  08މިބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ 

ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ޖެނެރަލް  ފޯރސެސް ޑިފެންސް ކޮލެޖްގެ ކޮމަޑާންޓް އޮފީހުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް ކޮލެޖް 

ބްރީފިންގއެއް ކޮމަޑާންޓް ދެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭން އެއްވެސް އޮފިސަރ އެއް ބައިވެރިނުވާ ކަމުގައި ދެންނެވުމުން، ޑިފެންސް 

ދި ކޮލެޖްގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަންހުރިކަން ޑީ.އޭ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަ

އަހަރުން ނަމަެވސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ޑިފެންސް ކޮލެޖްގެ ސްލޮޓް އެއް  3އަހަރުްނ ނުވަތަ  2މުސްތަޤުބަލްގައި 

ހޯދުމާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ޓްރޭނިންގ ތަށް ބަްއޓަންކޮށްަފއިވާގޮތާއި އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

މިއަހަރު  .ޓްރޭނިންގ ހެދުމުެގ ފުރުސަތުތަާކއި ބެހޭގޮުތން ކޮމަޑާންޓް ަމޢުޫލމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ ސްޓޫޑެންޓްސް އަށް ރާއްޖޭގައި

ރޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު  މެލޭޝިޔާގެ ނޭވީ އިން ސެއިލަރ އެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކޯސްޓްގާ

މި ބައްދަލަވުމުގަިއ ޑީ.އޭ ކާނަލް ޢަބްދުއް ރައޫްފ އަކީ މެލޭޝީޔަން އާރމްޑް  ދެއްވިކަމަށް ޑީ.އޭ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި

ފޯރސެސް ސްޓާފް ކޮލެޖްގެ ގްރެޖުއޭޓެއްކަމުން ޑީ.އޭ އާއެކު ކޯހުގައި އޭރު އުޅުނު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ޑިފެންސް 

ރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް އޮތެވެ. އަދި މިފަރިއްކޮޅުގައި ކޮމަޑާންޓް ކޮލެޖްގެ ޑީ.އެސް އިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އޮފިސަރުންނާއެކު މެންދު

އަދި ޑެޕިޔުޓީ ކޮމަޑާންޓް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ބައްދަލުވުން ނިމިގެންދިޔައީ މެހެމާނުންގެ ޮފތުގައި ޑީ.އޭ ސޮއިކުރުމަށްފަހު 
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 މެމެންޓޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ.

 

 ( ކްއާރޓަލީ ބައްދަލުވުން.MACވައިޒަރ ކޮމިޔުނިޓީގެ )ޑިސެމްބަރ ގައި މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ/އެޑް 01

 

ގައި މެލޭޝިޔާގެ މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީގެ ކްާއރޓަލީ ބައްދަލުވުްނ ޑިފެންސް  1030ޑިސެމްބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ  01

ރޓާގައި ކުރިއަށް އިން ކުރިއަށްއޮތް ކްއާ MACއިންޓަލިޖެންސް ގެ ބެލެމީ ހަުއސްގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ސްޕޯރޓްސް އަދި  MACއެކައުންޓް އަދި ބަޖެޓް ރިވިއު ކުރުމުގެ އިތުރުން  MAC، ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތަކާ

ސޯޝަލް އެކްޓިވިޓީސް އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސް ގެ 

ޒައިދީ، މޭަޖރ އަޒްރާ. ކެޕްޓަން ޔުޝްރީ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. އަދި ލަންގކާވީ ޓްރިޕްގެ ޕްރޮގްރާމް ފަރާތުން ކާންލް 

ގެ ޑީން އަށް  MACހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އެކޮޓިވިީޓސްތަށް ރޭވިފައިވާގޮތް ކާނަލް ަޒއިދީ ބްރީފް ކޮށްދެއްވިއެވެ. މީެގ އިތުރުން 

ން ޑީންގެ ގޮތުގައި ހޮވިަފއިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ ގެ ޑިފެންސް ނޭވަލް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެވުނެވެ. މިގޮތު

 އެޓާޗޭ ކެޕްޓަން މުޒައްފަރު ޒެފް ޚާން އެވެ. 

 

 ޑިސެމްބަރ އަށް މެލޭޝިޔާގެ ލަންގކާވީ ގައި ބޭއްވުނު ޓުއަރ.  08އިން  05

 

އަށް ބެއްވުނު  08އިން  05ކޮމިޔުނިޓީއަށް ލަންގކާވީ ގައި ޑިސެމްބަރ މި ޓުއަރ އަކީ މެލޭޝިޔާގައި ތިއްބަވާ ޑިފެންސް އެޓޭޗޭ 

ވަނަ ނޭވަލް އޭރިޔާ ކޮމާންޑަށް ވިޒިޓް ކުރުން އޮތެވެ. މިވިޒިޓްގައި މި ކޮމާންޑް  3ޓުއަރ އެކެވެ. މި ޓުއަރގައި މެލޭޝިޔާގެ 

ރުން ޕެންޑެިމކް އާއިގުޅިގެން މެލޭޝިޔާއަށް އާއި ބެހޭ ބްރީިފންގ އެއް ޑިެފންސް އެޓާޗޭ އިންނަށް ދެުވނެެވ. އަދި މީގެ އިތު

 ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަށް )އިލީގަލް އިމިގްރަންޓްސް( ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހުއްޓުވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ 

އޭ އިންނަށް ބްރީފިންގ " އާއި ބެހޭގޮތުން ޑީ.BENTENGނޭޝަނަލް ޓާސްކް ފޯރސްގެ ފަރާތުން ކުރުއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަން "

އެއް ދެވުނެވެ. މި ބްރީފިންގ ެދއްވީ ނޭޝަނަލް ޓާސްކް ފޯރްސގެ ކޮމާންޑަރ ވައިސް އެޑްމިރަލް ދާތޯ އަރިސް އަޑި ޓަން ބިްނ 

 އެވެ. އަދި އެއަށްފަުހ ޑީ.އޭ އިން ފަސް ގްރޫޕަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު ނޭވީ ގެ ފަސް ބޯެޓއްގައި އޮޕަރޭޝަން އޭރިޔާ އަށް هللا ޢަބްދުއް
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ނޑު މަގުން ދަތުރެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި މަލަކާ ސްޓްރެއިޓްސް އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބައެއް  ކަ

އައިލެންޑްސް ތަށް ފެންަނ ިހސާބަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. އަދި ިމ ޓްރިޕްގައި ނޭޝަނަލް ޓާސްްކފޯރސްގެ ކޮމާންޑަރގެ އިތުރުން 

ރޑް ނޭވަލް އޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ކޮ ރޑް ނޭވަލް އޭރިޔާ ކޮމާންޑްގެ ޗީފް ތާ މާންޑަރ ފަރސްޓް އެޑްމިރަލް އީ ޔީ ޓައި ޕިންގް، ތާ

އޮފް ސްޓާފް ކެޕްޓަން ޒައިނޯްލ ބިން އަހްމަދު އަދި ޑިެފންސް އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސް ޑިވިޝަން ގެ ހެޑް އޮފް ފޮރިްނ 

 އިގެންނެވިއެވެ. ލިއޭޒަން ކާނަލް ޒައިޑީ ސްކަފް ބިން ޖަމާލުއްދީން ބައިވެރިވެ ވަޑަ 

ގެ ފަރާތުން މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީއަށް ރޭގަޑުގެ  (DSA)މިދަތުރުގައި ޑިފެންސް ސަރވިސް އޭސިޔާ   

ފަރިއްކޮޅެއްދެވުނެވެ. މި ރިސެޕްޝަންގައި ޑިފެންސް ސަރވިސް އޭސިޔާ އެގްޒެބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރަންސް އާއިބެހޭގޮތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަސްތެރޭ  2022ވަނަ ޑީ.ެއސް.އޭ އެގްޒެބިޝަން 17ބްރީފިންގ ގައި  ބްރީފިންގ އެއްދެވުނެވެ. އަދި މި 

ބޭއްވުމަށްވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާއިކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަށް ޑީ.އޭ އިންނަށް ބްރީފްކޮށްދެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ދަތުރުގައި 

ރޭގަޑުގެ ރިސެޕްޝަންއެއް، ލަންކާވީގެ ކަލްޗްރަލް އިވެންޓް އަކާއިއެކު  ގެ ފަރާތުން (LADA)ލަންކާވީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 ޑީ.އޭ އިންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 

 އިޖްތިމާއީ )ޝޯޝަލް( / ހަފްލާތަށް / ހަރަކާތްތައް.. 3

 

 މެއި ގައި ޑިފެންސް އިންޓަލިޖަންސް ސަރވިސް ޑިވިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ރޯދަ ވިއްލުން.  03

 

ވަނަ ދުަވހު ެމލޭޝިޔާގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ ުމސްލިމް ޑީ.އޭ އިންނަށް ، ެމޭލޝިޔާގެ ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެްނސް  03މެއި މަހުގެ 

ސްޓާފް ޑިވިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮއްގެން ބޭއްވުނު ރޯދަވީއްލުމަށް ދައުވަތު އެރުވުނެވެ. މި ރޯދަވީއްލުން އޮތީ ބެލެމީ 

ވިއްލުމުގައި ޑީ.އޭ އިންގެ އިތުރުން ިއންޓެލިޖެންސް ސްޓާފް ޑިވިަޝްނގެ ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި އަދި  ހައުސްގައެވެ. މި ރޯދަ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެޓަރަންސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ފަންކްޝަންގައި ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޑިފެންސް އިންޓަލިޖެންސް  

ޑީ.އޭ އިންނަށް ރަމަޟާން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  ން ބިން ޖަލާލްލިއުޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ދާތޯ އަހުމަދު ނޮރިހާ

 ގިފްޓް ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ.
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އޮކްޓޫބަރ ގައި މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް ފެމިލީ ވެލްފެއަރ އެސޯސިއޭޝަން އިން ޑީ.އޭ އިންގެ  05

 ސްޕައުސް އިންނަށް ބޭއްވުނު ފަންކްޝަން. 

 

އަށް މެލޭޝިޔަން އާރމްޑްފޯރސެސް ފެމެލީ  1400ން  1100ވަނަ ދުވަހުގެ  2021އޮކްޓޫބަރ  05 މި ފަންކްޝަންއަކީ

ވެލްފެއަރ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ހަރ ހައިނެސް ޕްރިންސަސް ތެންކޫ މުހައިނީ ބިންތި އަލްމަރުހޫމް ސުލްތާން ހާީޖ 

ޝިޔާގައި ތިއްބެިވ ޑީ.އޭ އިންގެ އަބިކަބަލުްނނަށް އަހުމަދު ޝާހު )ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ އަބިކަބަުލން( މެލޭ

ހާއްސަކޮއްގެން "ކޮފީ މޯރނިންގ" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ފަންކްޝަންއެކެވެ. މި ފަންކްޝަންގައި މެލޭޝިޔާގެ ކަލްޗްރަލް  

.އޭގެ އަނބިކަަބލުްނ ޕާރފޯރމަންސް/ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންސް  އަދި  އެގްޒިބިޓްސް ަހރަކާތްތަށް  ބޭއްވުނެވެ. މިފަންްކޝަންގައި ޑީ

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

  

 ޖަރމަން ޑީ.އޭ ސްޕައުސް ކޮފީ މޯރނިންގ.

 

އޮކްޓޫބަރ ގައި ޖަރމަން ޑީ.އޭގެ އަބިކަބަލުން މިލިޓްރީ ައޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީ )މެކް( ސްޕައުސް އިންނަށް ބޭއްވުނު "ކޮފީ  27

 މޯރނިންގ" ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑީ.އޭ ގެ އަބިކަބަލުން ބައިވެރި ވިއެވެ. 

 

 މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީ ކޮއާރޓްލީ ޑިނަރ.

 

ގައި މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީގެ ކްއާރޓްލީ ޑިނައިގައި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ ދެކަބަލުން  1900ނޮވެމްބަރ ގެ ރޭގަޑު  03

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިޑިނަރ އޮތީ ކުއާލާ ލަމްޕޫރގެ އިންޓަރ ކޮންޓިނެްނޓަލް ހޮޓެލްގެ ބޯލް ރޫމް ގައެވެ. 

 

 ގ .އިންޑިޔާ ޑީ.އޭ ސްޕައުސް ކޮފީ މޯރނިން 
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ގައި އިންޑީޔާ ޑީ.އޭގެ އަބިކަބަލުންގެ ފަރާތުން މިލިޓްރީ އަޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީ )މެކް( ސްޕައުސް އިންނަށް  1130ނޮވެމްބަރ  24

ބޭއްވުނު "ކޮފީ މޯރނިންގ" ގަިއ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ގެ އަބިކަބަލުން ބައިވެިރ ވިއެވެ. އަދި މި އިވެންޓްގައި 

ވި ހުރިހާ ޑީ.އޭ އިންގެ އަބިކަބަލުްނނާ، މެލޭޝިާޔގެ އޮފިސަރުންގެ އަބިއަބިކަބަލުްނނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވުުނ ބައިވެރިވެލެއް

 އިންޑިޔާ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކްއިޒުން އެއްވަނަ ހޯދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ އަބިކަބަލުންނެވެ. 

 

 ބްރޭޝަން.ބަންގްލަދޭޝް އާރމްޑް ފޯރސެސް ޑޭ ސެލެ 

 

ަވނަ އާރމްޑް ފޯރސެސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަަމން މަހްސޫރީ ރޯޔަލް  50ގައި ަބންގްލަދޭޝްގެ  1930ނޮވެމްބަރ  25

ޗޫލާން ކުއާލަރ ލަމްޕޫރު ޮހޓެލްގައި ބޭއްވުުނ ރިސެޕްޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެްނސް އެޑްވައިޒަރގެ ދެކަބަލުން 

ސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވެވީ މެލޭޝިޔާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ޖެނެރަލް ތަންސްރީ ދާތޯ ޒަމްރޯސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މި ރަ

 ބިން މުޙައްމަދު ޒައިން އެވެ. 

 

 ފިލިޕީންސް އާރމްޑް ފޯރސެސް ޑޭ ސެލެބްރޭޝަން.

 

ލަމްޕޫރުގެ ގައި ފިލިޕީންސްގެ އާރމްޑް ފޯރސެސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއާލާ  1930ޑިސެމްބަރ  02

އިންޓަރކޮންޓިެނންޓަލް ހޮޓެލްަގއި ބޭއްވުނު ރިސެޕްޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރގެ ދެކަބަލުން 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  

 

ޑިސެމްބަރ ގައި ބޭއްވުނު މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް އާއި މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓީ  14

 އިންޓަރެކްޝަން. 
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 MAF-MAC“ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި  88މި އިވެންޓްއަކީ މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސްގެ 

INTERACTION”  ީގެ ނަމުގައި މެލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސްގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި މިލިޓްރީ އެޓާޗޭ ކޮމިޔުނިޓ

މްޕެޓިޝަންއަކާއި ބޯިލންގ ކޮމްޕެިޓޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ހަރަކާތެކެެވ. މި އިވެންޓްގައި ގޮލްްފ ކޮ

އަދި މިހަރަކާތްތަކުގައި ޑި.އޭ އިންނާއި ސްޕައުސް އިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި އިވެންޓްގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ޖެނެރަލް 

ފޯރސްގެ އަބިކަބަލުން މެލޭޝިޔަން ތަން ސްރީ ދާތޯ ސްރީ ހާޖީ އެފެންޑީ ބިން ބުއާންގ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 

އާރމްޑްފޯރސެސް ފެމެލީ ވެލްފެއަރ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ހަރ ހައިނެސް ޕްރިންސަސް ތެންކޫ މުހައިނީ ބިންތި 

ގެ އަލްމަރުހޫމް ސުލްތާން ހާޖީ ައުހމަދު ޝާހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެްނނެވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ެމލޭޝިޔަން އާރމްޑް ފޯރސެސް

ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަބިއަބިކަބަލުން ނާއި އާރމީ، ނޭވީ، އެއަރފޯރސްގެ އެކި ، ގިނަ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުން

 ފަންތީގެ ސިފައިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި އިވެންޓް ިނންމާލީ މެންދުުރގެ ލަންޗަށްފަހު އެކިއެކި ވަަނތަަކށް އިނާމް ހަވާލްކޮްށ ޗީފް އޮފް

 ފޯރސްގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހުއެވެ.  ޑިފެންސް 

 

 ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތައް.. 4

 

ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު  2021/50ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔަން ކޮމާންޑް އެންޑް ސްޓާފް ކޯރސް ސީރިއަލް  2021

އަށްވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި  4916މޯލްޑީވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ މޭޖަރ އަހަމަދު ޝަފީޤް ސަރވިސް ނަމްބަރ  

 އޭޓްވެފައެވެ. ޑިސެމްބަރ ގައިވަނީ ގްރެޖް 08ކޯސްފުރިހަމަކޮށް 

 

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  2022/51ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމާންޑް އެންޑް ސްޓާފް ކޯސް ސިރިއަލް  2022

ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް އަށްވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން 

 އެވެ.   3181މޫސާ ނިޔާޒް ސަރވިސް ނަމްބަރ ނޮމިނޭޓްވެފައިވަނީ މޭޖަރ 
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 ދުމަތް ޚި ވަފްދުތަކަށް ދެވުނު ޕްރޮޓޮކޯލް 

 

ޕްރޮޓޮކޯލް ހަމަޖައްސައިދެވުނު ތަފްސީލް  ންހަިއކޮމިޝަނުސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި އިއްޒަތްތެރިންގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް 

 ގައި އެވަނީއެވެ.  4އެނެކްސް 

 

 

 ޚަރަދު ލިބުނު އާމްދަނީއާއި 

 

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ އަހަރު  2021ބަޖެޓަށް  ގެހައިކޮމިޝަންއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިމެލޭ

ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2021ރިންގިޓް ލިބިފައިވެއެވެ.  575847755.39 އެކިފަހަރުމަތިން

   ރިންގިޓް އެވެ.  579357706.76
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 ރިޕޯޓް ނިންމުން 

ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ  19-ކޮވިޑް  ގައިވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑުބައި 2021

 2020 ފައެވެ. އެގޮތުންޅާވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަނަ އަހަރުގއިވެސް  2021ފާއިތުވީ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 

މެލޭޝިއާ  މަހު ނޮވެމްބަރު ކޮންޓްރޯލް އޯޑަރ މޫވްމަންޓްއަޅަމުންއައި  ންފެށިގެ މާޗް މަހުންވަނަ އަހަރުގެ 

ޑަޑް އޮފް ޕޮރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް ންނިމުމަކަށް ގެނެސް ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ސްޓޭ ސަރުކާރުން

ކުރިން  ކުރުމަށްކަންކަން  ފައިވާވާރާމިޝަންއިން  އަލުން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލުއިދިނުމާއެކު

 އަހަރުތެރޭގައި ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު هللا މާތް ންޖެހުން ފިލައި ގޮދިމާވެފައިވާ 

ނޑިވަޅެއްގައި މިޝަނުން އަހަރުތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ވަނީ ހާސިލްވެފައެވެ. ންތައްތަކެއްގިނަކަ މިފަދަ ދަ

އަދި  ސަރީ އިމާރާތް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ަމސައްކަތެވެ.އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ހައިކޮމިޝަންގެ ޗާން

ނޑި މިފަދަ ބަލިމަޑުކަން ެފތުރިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި  ފުރިހަމައަށް މެލޭޝިއާގައި ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް މެދު ނުކެ

  ވަމެވެ. ދަންނަ ދިވެހިންނަށް ފޯރުކުރެވުނުކަމަށްޓަކައި އެކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރުދިރިއުޅޭ 

 

ާވ ގެ މެންޑޭޓް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ބޭނުންހައިކޮމިޝަންދިވެހިރާއްޖެ ތަްމސީލްކުރުމުގައްޔާއި މިއާގައި ޝިމެލޭ

ނޑައެޅުމުގައި   ސްޓޭޓް ޝާހިދާއިهللا ފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެ  ސިޔާސަތުތަށް ކަ

ދެއްވި އިރުޝާދުތަކާއި އެއްބާރުލުން ޝުކުރުވެރިކަމާއި އެކު ފާހަގަ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލު 

މިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ ހީވާިގ  އެހީތެރިވެދެއްވިކުރަމެވެ. އަދި ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަބަދުހެްނ 

މިއަްނނަ އަހަރަކީވެސް މުވައްޒަފުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެރިން ބަހައްޓަާވ ގާތްގުޅުމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ. 

ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަށްދިއުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް ލިބިގެންދާޭނ  އް ކުރުމުގައިހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަ

 ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.هللا އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި 
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Annex - 1 

 

HIGH COMMISSION OF MALDIVES TO MALAYSIA 
Meetings, Events and Functions Attended by High Commissioner  

Date 
Participants 

 
Venue Event / Function 

2-Dec-21  H.E. Madam Visam Ali Mayang Sari Grand 
Ballroom,  
JW Marriott Hotel, Jalan 
Bukit Bintang, 
Kuala Lumpur 

50th Anniversary of the National Day of the 
United Arab Emirates, hosted by the Ambassador 
of the United Arab Emirates His Excellency Khalid 
Ghanim AlGhaith 

3-Dec-21  H.E. Madam Visam Ali Main Stage, Hall 3 
World Trade Centre (WTC) 
Kuala Lumpur 

Opening Ceremony of the 15th Malaysia 
International Dive Expo (MIDE) 2021 officiated by 
Ybhg. Dato Hj Zainuddin Abdul Wahab, Director 
General Malaysia Tourism Promotion Board 
(MTPB). 

3-Dec-21  H.E. Madam Visam Ali Grand Ballroom 
St. Regis 
Kuala Lumpur 

DSA & NATSEC Asia 2022 Official launch, 
officiated by YB Dato' Seri Hishammuddin bin Tun 
Hussein, The Hon. Senior Minister of Defence and 
YB Dato' Seri Hamzah bin Zainudin, the Hon. 
Minister of Home Affairs. 

2-Nov-21  H.E. Madam Visam Ali Mandarin Oriental Kuala 
Lumpur. 

Meeting with Y.Bhg Dato Sri Syed Hussien 
AlHabshee, chairman of SME Corp Malaysia 

10-Nov-
21 

 H.E. Madam Visam Ali  
https://meet.google.com/ivj-
ryuj-owt 

Economic Diplomacy series 2/2021: 'The Malaysia 
Digital Economy Blueprint (MyDigital) & 'The 
Shared Prosperity Vision 2030' by Mr. Raymon 
Siva, Senior Vice President, of Investment & 
Brand, and Chief Marketing Officer of Malaysia 
Digital Economy Corporation (MDEC) 

10-Nov-
21 

1) H.E. Madam Visam Ali  
2) Ibrahim Huzam  

Grand Ballroom 
Mandrin Oriental Hotel 
KL 

Malaysia – International Maritime Organization 
(IMO) 50 Years Dinner Reception hosted by 
Honourable Datuk Seri Ir. Dr. Wee Ka Siong, 
Minister of Transport  

11-Nov-
21 

 H.E. Madam Visam Ali virtual  The 2nd Regional Conference on Industrial 
Development (The 2nd RCID): "Acceleration of 
Industry 4.0 for Inclusive and Sustainable 
Industrialization", Jakarta, Indonesia, 10-11 
November 2021 

13-Nov-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Istana Negara 
Jalan Tuanku Abdul Halim  
Kuala Lumpur 

Investiture Ceremony for the Federal Awards, 
Honours and Medals in Conjunction with the 
Official Birthday Celebration of His Majesty The 
Yang di-Pertuan Agong for the Year 2021 

9-Sep-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual   Virtual event - Opening Ceremony of MIHAS 
2021 and MIHAS Knowledge hub organised by 
Malaysia External Trade Development 
Corporation (MATRADE). 

28-Sep-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Virtual Reception on Commemorating the 72nd 
Anniversary of the Founding of the People's 
Republic of China at 12:30pm on 28th September 
2021 

30-Sep-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  2021 Asia Economic and Entrepreneurship 
Summit 'Asia in the New Normal - Rebuilding 
Resilience, Overcoming Challenges', organised by 
KSI Strategic Institute for Asia Pacific 

24-Aug-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual  IIUM BOG Meeting no. 61. 

4-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Ta'aruf Session of the University Risk 
Management Committee (URMC) 



11-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Embassy/ Residence of the 
Ambassador of Switzerland, 
No 16, Persiaran Madge, KL 

Farewell Lunch for H.E. Gunn Jorid Roset, 11th 
June (12.30-2.30pm) @ Ambassador's residence 

14-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Cultural Intelligence Towards Promoting 
Institutional Excellence 

21-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Qatar Economic Forum - virtually for (3) three 
consecutive days from 21 to 23 June 2021 
Under the patronage of His Highness Sheikh 
Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of 
Qatar in collaboration with Bloomberg. 

26-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Take Charge' with Ms. Katyana Azman, a 
Consultant Psychologist from Pantai Hospital KL 
'Mental Health – Depression’  

28-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Global Trade Virtual Week 2021 

30-Jun-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Discussion with URMC Member on Risks 

6-May-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  IDFR’s Ambassador Lecture Series (ALS) 2/2021 
titled ‘Shedding Light on the Question of 
Palestine’’ 

10-May-
21 

 H.E. Madam Visam Ali 
and 
Munim Anees 

Virtual  ISIS.Forum : Healthcare Resilience: Malaysia’s 
Year into the Pandemic - Tried and Tested 

25-May-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual  IIUM BOD Meeting No. 60 - Virtual platform 

25-May-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual  Meeting between High Commissioner Visam Ali 
and Undersecretary Ambassador Mohd Azhar 
Mazlan 

31-May-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual  Her Excellency Maria Olandina Isabel Caeiro 
Alves, Ambassador of the Republic of Timor Leste 

2-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali World Trade Centre Kuala 
Lumpur 

Gala Presentation Ceremony of the International 
Business Review ASEAN Awards 2020 

7-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali   The Graduation ceremony of the class 2020 In the 
present of YAM Tengku Puteri Seri Lela Wangsa 
Tengku Tan Sri Hjh Meriam bt. Almarhum Sultan 
Hj Ahmad Shah Al-Musta''in Billah 

7-Apr-21 1) Her Excellency Visam 
Ali 
2) Shamoon Mohamed, 
Counsellor 
3) Munim Anees, First 
Secretary 

A-07-09, Plaza Mont Kiara, 2, 
Jalan Kiara, 50480 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

Courtesy meeting on Tan Sri Michael Yeoh, KSI 
Strategic Institute for Asia Pacific (KSI) by High 
Commissioner H.E. Madam Visam Ali 

8-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Conference Hall 1, Ground 
Floor, Sasana Kijang, No. 2 
Jalan Dato’ Onn,  50480 
Kuala Lumpur 

Ambassadors's Luncheon to Present a New 
Flagship Report:Navigating the Next Stage of 
Malaysia's Development 

12-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali 
and 
Huzam Ibrahim 

Embassy of Somalia, No. 32, 
Jalan Mesra, Off Jalan 
Damai, Ampang, KL 

Meeting with Ambassador of the Federal 
Republic of Somalia, His Excellency Abucar Abdi 
Osman 

15-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali 
and 
Huzam Ibrahim 

South African High 
Commission, Level 22, 
Menara HLA, Jalan Kia Peng. 
Kuala Lumpur 

Meeting with High Commissioner of South Africa, 
His Excellency Schoeman Du Plessis 

16-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  ISIS.forum webinar on Elevating Australia – 
Malaysia Bilateral Relations 

19-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Four Seasons Hotel Kuala 
Lumpur 

Meet & Greet Session and Iftar Reception with all 
OIC Heads of Mission hosted by The Honourable 
Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein, Minister 
of Foreign Affairs of Malaysia 

20-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Broadcast via WebEx and 
Facebook live 

Aiming High- Navigating the next stage of 
Malaysia's Development: Virtual Knowledge 
Series #2- Competitiveness and Jobs, oranise by 
World Bank Group Inclusive Growth and 
Sustainable Finance Hub in Malaysia 

20-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Ambassador Lecture Series Webinar: “The Nordic 



model – Swedish and Norwegian perspectives” 

21-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Opening ceremony of Quran classes by Islamic 
Ministry 

26-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Islamic Ministry event 

28-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  BizTalks with Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector by Eurocham 
Malaysia Events 

28-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Tarbush Restaurant,             
JW Marriot Hotel,             
Bukit Bintang, KL 

Iftar invitation by former MFA, His Excellency 
Dato' Sri Anifah Haji Aman 

29-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali  Royal Palace Iftar with Foreign Heads of Mission in Malaysia 
hosted by His Majesty Seri Paduka Baginda The 
Yang Di-Pertuan Agong. 

29-Apr-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  General Counsel Insight Hour: Contracts: Design, 
negotiation, language and automation 

5-Mar-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Virtual book launch of China in Malaysia State-
Business Relations and The New Order of 
Investment Flows organised by UM 

8-Mar-21  H.E. Madam Visam Ali   Virtual Celebration of The Commonwealth, 8th 
March 2021 hosted by the High Commission of 
British together with the Royal Commonwealth 
Society of Malaysia. 

8-Mar-21  H.E. Madam Visam Ali Wyndham Acmar Hotel, 
Klang 
           No. 1-G-1, Persiaran 
Bukit Raja 2/KU1, Bandar 
Baru Klang 

Launching of Council of Malaysian Women 
Political Leader (CMWPL) by YB Datuk Hajah 
Zuraida Binti Kamaruddin. 

9-Mar-21 1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Shamoon Mohamed 

Dewan Tun Hussein Onn, 
Level 2, World Trade Centre, 
Kuala Lumpur. (Formerly 
PWTC) 

The Malaysia Leadership Sustainability Summit 
2021 

9-Mar-21 1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Ibrahim Huzam 

Embassy of Timor-Leste,          
62, Jalan Ampang Hilir,   
55000 Kuala Lumpur 

Courtesy call on Her Excellency Maria Olandina 
Isabel Caeiro Alves, Ambassador of the Republic 
of Timor Leste 

10-Mar-
21 

1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Ibrahim Huzam 

 Embassy of the Czech 
Republic  
42/B The Intermark Vista 
Tower, 348 Jalan Tun Razak, 
Kuala Lumpur 

Meeting with  Ambassador of the Czech Republic, 
His Excellency Milan Hupcej 

15-Mar-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual Webinar on Higher Education Institutions 
leadership towards Education for sustainable 
Development  (ESD) 

15-Mar-
21 

1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Ibrahim Huzam 

Embassy of the Hashemite 
Kingdom of Jordan, No. 2, 
Jalan Kedondong, Off Jalan 
Ampang Hilir, KL 

Meeting with Ambassador of the Hashemite 
Kingdom of Jordan, His Excellency Thamer 
Abdalla Mohammad Adwan 

17-Mar-
21 

1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Ibrahim Huzam 

Embassy of the Republic of 
Tajikistan , No. 524 Jalan 6, 
Ampang Utama 

Meeting with Ambassador of the Republic of 
Tajikistan, His Excellency Ardasher Qodiri 

17-Mar-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual virtual reception to mark Ireland’s National Day, 
St Patrick’s Day on Wednesday 17 March 2021 
next from 6  to 6.30 p.m.   

18-Mar-
21 

 H.E. Madam Visam Ali ISTAC - IIUM, No. 24, 
Persiaran Tuanku Syed 
Sirajuddin, Bukit Tunku, KL 

Appreciation Ceremony to Front Liners with Her 
Majesty Raja Permaisuri Agong 

19-Mar-
21 

1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Ibrahim Huzam 

Embassy of Peru Meeting with CDA of the Republic of Peru, Mr. 
Agustin Palacios Morales-Bermudez 

22-Mar-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual Zoom meeting with High Commissioner of Kenya, 
His Excellency Francis Ndegwa Muhoro 

24-Mar-
21 

1. H.E. Madam Visam Ali 
2. Mr. Badruddee 
Naseem, First Secretary 

High Commission of the 
United Republic of Tanzania, 
44, Jalan U-Thant, KL 

signing book of Condolences over passing of His 
Excellency President, John Pombe Joseph 
Magufuli  

24-Mar-  H.E. Madam Visam Ali Pavillion 1, Pavillion Hotel KL Briefing by Malaysian political opposition leader 



21 Dato Seri Anwar Ibrahim 

25-Mar-
21 

 H.E. Madam Visam Ali Pavillion 1, Pavillion Hotel KL Briefing by Malaysian political opposition leader 
Dato Seri Anwar Ibrahim 

25-Mar-
21 

 H.E. Madam Visam Ali   FOSIM Talk - Aid, Tourism, Trade & Investment - 
way forward 

2 - 4 Feb 
2021 

 H.E. Madam Visam Ali Virtual 3 days Virtual World Trade Symposium 2021 
organised by The Economist Events. 

10-Feb-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual the Foreign Policy Speaker Series on "The Biden 
Administration's Global Engagement Strategy" 
organised by The United States Embassy in Kuala 
Lumpur and ISIS Malaysia 

17-Feb-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual  Video Call meeting with Ambassador Mohammad 
Azhar bin Mazlan, the Undersecretary of South 
and Central Asia Division, MFA Malaysia 

17-Feb-21 1)  H.E. Madam Visam Ali 
2) Uz. Mariyam Mizna 
Shareef 

Virtual  Two-day event - International Mother Language 
Day 2021 virtual event organized by Bangladesh 
High Commission, Kuala Lumpur 

22-Feb-21 1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Shamoon Mohamed 

Mahkota III, Ballroom Level 
Hotel Istana, Kuala Lumpur. 

the official Opening of the Malaysia Economic 
and Strategic Outlook Forum by the Senior 
Minister at Ministry of 
Works YB Dato' Sri Haji Fadillah Bin Yusof 

23-Feb-21 H.E. Madam Visam Ali Virtual  IIUM Board of Governors Meeting no. 59 

6-Jan-21 1) H.E. Madam Visam Ali 
2) Uz. Mariyam Mizna 
Shareef 
2) Munim Anees 
3) Ali Thalib 

Chancery Courtesy call by Mr. Mohd Radzlan bin Jalaludin, 
Chief Executive Officer (CEO) of EMGS 
accompanying by Mr. Ramlan bin Abd Aziz - 
Director International Student Management 
Services  
and Mr. Syed Mohsen bin Syed Abu Bakar Alkaff - 
Special Officer to CEO 

12-Jan-21  H.E. Madam Visam Ali Norwegian Ambassador's 
residence 
No. 23, Lingkungan U Thant, 
KL 

Farewell lunch in honour of H.E. Ibete Fernandez 
Hernandez, Cuba Ambassador 

27-Jan-21 1) H. E. Madam Visam Ali 
2) Ibrahim Huzam 

Ambassador's office Courtesy call on His Excellency Hermono, the 
Ambassador of the Republic of Indonesia 

27-Jan-21  H.E. Madam Visam Ali Virtual platform Webinar on Business and Investment 
Opportunities in the Maldives, together with the 
Federal Association for Economic Development 
and Foreign Trade of Germany (BWA- 
Bundesverband für Wirtschaftsförderung und 
Außenwirtschaft) on 27th January 2021, 
(Wednesday) from 11 am – 12 pm (GMT+1).  

 

 

HIGH COMMISSION OF MALDIVES TO MALAYSIA 
Meetings, Events and Functions Attended by Deputy High Commissioner  

 

Date Participants Venue Event / Function 

26th January 2021 1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
3) First Secretary Ibrahim Huzam 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform  

Weekly PGA campaign meeting  

26th January 2021 
 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

Via Zoom platform India’s Virtual Republic Day Reception. 

27th January 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event Live Webinar on Investing in the 
Maldives hosted by Maldives Embassy in 
Germany. 

2nd February 2021 Deputy High Commissioner Virtual event World Trade Symposium organized by 



Mariyam Mizna Shareef The Economist. 

16th February 2021 
 

1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

18th February 2021 
-  
19th February 2021 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via 
Zoom platform 

International Mother Language Day 
virtual event organized by the 
Bangladesh High Commission in 
Malaysia (two-day event). 

 
2nd March 2021 

 
1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

 
Virtual event via MS 
TEAMS platform 

 
Weekly PGA campaign meeting 

8th March 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event The ISIS (Institute of Strategic and 
International Studies) Malaysia - US 
Embassy Foreign Policy Speaker Series: 
“Why Aren’t There More Women 
Making Decisions?” 
 

8th March 2021 Deputy High Commissioner  
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event The FOSIM Virtual Event to 
commemorate the Commonwealth Day 
organised by the Maldives Ministry of 
Foreign Affairs 
 

 
9th March 2021 
 

 
All staff 

 
Virtual event via 
Zoom platform 
 

 
Presentation of the 2021 mission budget 
by Deputy High Commissioner Mariyam 
Mizna Shareef, Second Secretary 
Fathmath Zidhna Ali and Special 
Assistant Ainaa Binti Ismail Zaki.  
 

 
10th March 2021 

 
Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

 
Virtual event 

 
The International Women’s Day 
celebrations organized by the Ministry 
of Foreign Affairs of Malaysia in 
collaboration with the United Nations 
Office in Kuala Lumpur and the Human 
Rights Commission of Malaysia 
(SUHAKAM) 
 

 
17th March 2021 

 
Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

 
Impiana Hotel, Kuala 
Lumpur 

 
Meeting with veteran hotelier, Dato’ 
Seri Farouk Abdullah, founder and 
Executive Chairman of the Impiana 
Group and discussed various investment 
opportunities and prospects in the 
Maldives in the fields of tourism, 
fisheries and construction. 

 
17th March 2021 

 
1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

 
Virtual event via MS 
TEAMS platform 

 
Weekly PGA campaign meeting 

 
18th March 2021 

 
Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

 
YTL Corp, Kuala 
Lumpur 

 
Meeting with Dato’ Mark Yeoh, 
Executive Director of the YTL Hotels and 
Resorts and discussed upcoming tourism 
opportunities in the Maldives. 
 

18th March 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via 
Zoom platform 

Commonwealth Blue Charter and Small 
States’ Engagement on Sustainability 
within the Commonwealth talk by Dr 
Nick Hardman-Mountford, Head of 



Oceans & Natural Resources at the 
Commonwealth, organized by the 
Foreign Service Institute of the Maldives 
(FOSIM). 
 

19th March 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Meeting with Mr Andrew Chan, Director 
of Group Business Development and 
Corporate Finance of GAMUDA Berhad, 
one of the largest engineering, property 
and infrastructure companies based in 
Malaysia, to discussion business 
opportunities. 
 

23rd March 2021 
 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

MRCB Corporate 
Office 

Meeting with Mr. Mohd Imran Bin Tan 
Sri Mohamad Salim, Group Managing 
Director and Mr Amarjit Singh Chhina, 
Chief Corporate Officer of MRCB Berhad, 
to discuss business opportunities in the 
Maldives. 
 

23rd March 2021 
 
 

1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

23rd March 2021 
 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

Virtual event via 
Zoom platform 

Attended the webinar organized by UN 
Women in collaboration with the 
Maldives Ministry of Gender, Family and 
Social Services and the Government 
Offices of Sweden on “Equality of Family 
Law”. 

24th March 2021 
 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

Sunway Corporate 
Offices 

Meeting with Tan Sri Datuk Seri Razman 
Hashim. Executive Deputy Chairman of 
the Sunway Group and Mr. Chung Soo 
Kiong, Group Managing Director of 
Sunway Construction Group Berbad, to 
discuss business opportunities in the 
Maldives. 

25th March 2021 
 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

Bina Puri Corporate 
Offices 

Meeting with Datuk Matthew Tee, 
Group Executive Director of Bina Puri 
Holdings Berhad, to discuss business 
opportunities in the Maldives. 
 

26th March 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
 

Via Zoom platform  Meeting with Dato’ Dr Othman Haji 
Omar, Chairman of Berjaya Engineering 
Construction Sdn Bhd and Executive 
Director of Berjaya City Sdn Bhd, to 
discuss business opportunities in the 
Maldives. 
 

30th March 2021 
 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via 
Zoom platform 
 

Investment Webinar organized by the 
Maldives High Commission in Malaysia 
 

31st March 2021 
 
 

All staff Virtual event via 
Zoom platform 

Coordination meeting the MFA, 
Maldives 

30th March 2021 
 

1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
3) Ibrahim Huzam, First Secretary 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

6th April 2021 
 

1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 



3) Ibrahim Huzam, First Secretary 
 

13th April 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event via 
Zoom platform 

Participated in the webinar titled 
‘Getting Off the Menu, to the Table: 
Developing a Cadre of Cyber 
Diplomats organised by the Institute of 
Strategic and International Studies (ISIS) 
Malaysia. 

20th April 2021 
 
 

1) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
2) Ibrahim Huzam, First Secretary 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

4th May 2021 
 
 

1) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
2) Ibrahim Huzam, First Secretary 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

18th May 2021 
 
 

1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
3) Ibrahim Huzam, First Secretary 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

25th May 2021 
 
 

1) High Commissioner Visam Ali  
2) Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 
3) Ibrahim Huzam, First Secretary 
 

Virtual event via MS 
TEAMS platform 

Weekly PGA campaign meeting 

24th June 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef, First 
Secretary Munim Anees and 
Second Secretary Ali Thalib 
 

Virtual meeting via 
MS TEAM 

Meeting with International Medical 
University (IMU) registrar and faculty 
deans regarding Maldivian students 
studying under scholarship at the 
university. 
 

29th June 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual Meeting Attended the Deputy Chief of Mission 
(DCM) Forum – an informal meeting 
with counterparts at other missions 

5th August 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef and 
other staff 

Virtual Meeting  Meeting with toastmasters (with a 
Maldivian) regarding toastmaster’s club 

12 August 2021, Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef and 
other staff 

Virtual Meeting  Meeting with toastmasters (with a 
Maldivian) regarding toastmaster’s club 

13 and 14 August 
2021 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef and First 
Secretary Munim Anees 

Virtual Event International Youth Day virtual 
forum on "Youth empowerment in times 
of Covid-19", Organized by The 
Ministry of Foreign Affairs of Malaysia 
collaboration with the Ministry of Youth 
and Sports of Malaysia, the Institute of 
Strategic and International Studies (ISIS) 
Malaysia, the United Nations Office in 
Kuala Lumpur, the Human Rights 
Commission of Malaysia (SUHAKAM), 
the Malaysian Youth Council, and the 
United Nations Association of Malaysia 
(UNAM) Youth. 

17-18th August 
2021 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual Event 34th Asia-Pacific Roundtable (APR) 
organised by ISIS 
Malaysia. 

17 August 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual Event National Recovery Summit organized by 
the National 
Recovery Council, The Economic Club of 
Kuala Lumpur (ECKL) and the KSI 
Strategic Institute for Asia Pacific. 

17 August 2021 Deputy High Commissioner Virtual Event 76th Independence day 



Mariyam Mizna Shareef Commemoration of the Republic of 
Indonesia, organised by the Embassy of 
Indonesia. 

24 August 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual Event Foreign 
Policy Speaker Series titled Finding 
Cyber Stability Amidst Shifting 
Landscapes, 
on Tuesday, 24 August 2021 organized 
by Institute of Strategic and 
International Studies (ISIS) Malaysia, in 
collaboration with the US Embassy. 

07th September 
2021 

Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual Event ISIS 
Forum: The Quad and Southeast Asia: 
Reception, Perception & Opportunities 
organized by ISIS Malaysia and the 
Australian Government 

09 September 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual Event THE 
NATIONAL RECOVERY SUMMIT “Winning 
the War against COVID – The 
Road to Recovery”, jointly organized by 
the National Recovery Council, The 
Economic Club of Kuala Lumpur (ECKL) 
and the KSI Strategic Institute for 
Asia Pacific 

15 September 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

“Presentation of the 
Commonwealth 
Points of Light 
Award” to 
philanthropist Mr 
Kuan Chee Heng by 
British High 
Commissioner, 
H.E. Charles Hay on 
behalf of Her Majesty 
The Queen. 

British High Commissioner’s residence 

14October 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef and 
Third Secretary Abdul Waiz 

Collaboration 
Meeting at chancery 
 

IJN (National Heart 
Institute, Malaysia). 

1 November 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Virtual event  ‘2022 Post Budget Debate’ organised by 
the 
Malaysian Economic Association (MEA) 
and the Faculty of Business and 
Economics, University of Malaya. 

14 November 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Cenotaph War 
memorial, Lake 
Gardens, KL 

British High Commission’s annual 
Remembrance Service. 

16 November 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef, Second 
Secretary Ali Thalib, Third 
Secretaries Abdul Waiz and 
Aishath Ibrahim Manik 

Virtual meeting Meeting with Albhukary International 
University officials  

18 November 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Equatorial Hotel, 
Ballroom 

launching Ceremony Discover Education 
Malaysia Portal organised 
by the Education Malaysia Global 
Services (EMGS). 

7 December 2021 Deputy High Commissioner 
Mariyam Mizna Shareef 

Four Seasons Hotel, 
Grand Ballroom 

Dinner reception and cultural 
performance on the occasion of 
celebration of the Golden Jubilee of 
diplomatic relations and Bangladesh-
India friendship 

 



 2 -އެނެކްސް 
 

 ވިޔަފާރި ދާއިރާއިން ބައިވެރިވި އެކި އިވެންޓްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް 

 
އާއި އެކު، ކައުންސެލަރ ) ޓާސް(ގައި ޓްރެވަލާރ އެޑްވާންސްޑް ސްކްރީނިންގް ސިސްޓަމް  5252ޖެނުއަރީ  52 ●

ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ވަނީ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް 
 .ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

 
ގައި  " 5252އިންފޯ ިފޝް ެޓކްނޮލޮޖިކަލް އިނޮވޭޝަްނ ސީރީޒް "ގައި ޭބއްވި ވެބިނާރ  5252ޖެނުއަރީ  52  ●

 .ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
އެކްސްޕޯރޓް އޮޕޮޗޫނިޓީސް ވެބިނާރ ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް  ގައި ހަލާލް 5252ފެބްރުއަރީ  52 ●

 .ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

ގައި ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަުދ ވަނީ މެލޭޝިއަްނ އެކްސްޓާރނަލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  5252މާރޗް  22 ●
 .ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ ގެ ސައުތު އޭސިއާ  މެނޭޖަރުންނާ) MATRADE(ކޯޕަރޭޝަން 

 
ގައި ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަުދ ވަނީ މެލޭޝިއަްނ އެކްސްޓާރނަލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  5252މާރޗް  22 ●

 .ގެ ސައުތުއެސިއާ ގެ މެނޭޖަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ) MATRADE(ކޯޕަރޭޝަން
 

 .އައި އެލްޑާ އޭޝިއާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެގައި ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ވަނީ  5252މާރޗް  21 ●
 

" ވަން ސްޓޮޕް ސެންޓާރ ފޯ ބިޒްނަސް ޓްރެވެލާރސް : އެޑްވޮކެސީ ޓޯކްސް ވިތް މައިޑާ"ގައި  5252މާރޗް  21 ●
 .ވެބިނާރގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
ސީބީ ބަރްހަދްގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއެކު ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރ މަރިޔަމް މިޒްނާ .އާރް.ގައި އެމް 5252މާރޗް  52 ●

 .ޝަރީފް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ
 



: އިންވެސްޓްަމންޓް ވެިބނާރ ސީރީޒް"ގެ ) މައިޑާ(ގައި މެލޭޝިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް އޮތޯިރޓީ  5252މާރޗް  52 ●
ވެބިނާރގައި " މެޭލޝިއާ& ސްޕެކްޓްސް އިން ނެގެރީ ސެމްބިލަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮ -ބިޒްނަސް އޭޒް ޔޫޝުއަލް 

 .ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

ގައި ސަންވޭ ގްރޫޕްގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއެކު ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރ މަރިޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފް  5252މާރޗް  52 ●
 .ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

 
ގައި ބިނާ ޕޫރީ ހޯލްޑިންގްސް ބަރްހާދުގެ ބަެއއް އިސްވެރިންނާއެކު ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރ މަރިޔަމް  5252މާރޗް  52 ●

 .މިޒްނާ ޝަރީފް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ
 

ގައި ބަރްޖާޔާ އިންޖީނިއަރިންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ބަރްޖާޔާ ސިިިޓީގެ ބައެއް  5252މާރޗް  52 ●
 .ޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރ މަރިޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެއިސްވެރިންނާއެކު ޑެ

 
ޕީ ޗިއުއާއެކު ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު .ސީ ގްލޯބަލްގެ ސީއީއޯ ކޭ.ޕީ.ކޭ.ގައި ޑީ 5252މާރޗް  52  ●

 .ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ
 

ގައި ގާލާ ޕްރެސެންޓޭޝަން ސެރަމަނީ އޮފް ދަ އިންޓަނޭަޝނަލް ބިޒްަނސް ރިވިއު އާސިއަން  5252އޭޕްރިލް  25 ●
ރޑްސް   .ގައި ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިން ދިވެހިރާއްޖެވަނީ ތަމްސީލުކުރައްވާފައެވެ 5252އެވޯ

 
ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ގައި ތަރްބޫޝް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމުގެ ޙަފްލާގައި ފަސްޓް  5252އޭޕްރިލް  21 ●

 .އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
 

ގައި ޓިމްބާ އެކްސްޕޯޓާރސް އެސޯސިއޭޝަން އާއެކު، ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު،  5252އޭޕްރިލް  52 ●
 .ރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ވަނީ ބަްއދަލުކުރައްވާފައެވެފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަ

 
ވާރޗުއަލް ބްރީފިންގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް  5252ގައި މިހާސް  5252އޭޕްރިލް  52 ●

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 



" ތްރޫ ފިއުޗާ ޓޯކްސް ކްރިއޭޓިންގް ވެލިއު: ބިޒް ޓޯކްސް ވިތް ޕްރޯ ޕޭ ޕާރޓްނާސް"ގައި  5252އޭޕްރިލް  52 ●
 .ވެބިނާގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެަވޑައިގެންނެވިއެވެ

 
ވެބިނާގަިއ  "ސެލަންގޯ އާސިއަން ބިޒްނަސް ކޮންފަރަންސް ބައި އިންވެސްޓް ސެލަންގޯ"ގައި  5252މެއި  22 ●

 .އެވެކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވި
 

ގައި މާސްޓާ ބިލްޑާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު، ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު،  5252މެއި  22 ●
 .ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ވަނީ ބަްއދަލުކުރައްވާފައެވެ

 
ގައި ވެބިނާ" ބެނެފިޓް އޮފް ޕާމް އޮއިލް& ދަ މެނީ އެޕްލިކޭޟަންސް "ބީގެ .އެފް.އައި.ގައި އެމް 5252ޖޫން  22 ●

 .ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

ބިލްޑިންގް ަސސްޓެއިނަބަލް އެގްރިކަލްޗާރ ސަޕްލައި ޗެއިން ތްރޫ "ބީގެ .އެފް.އައި.ގައި އެމް 5252ޖޫން  22 ●
 .ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެވެިބނާ" ންއިނޮވޭޟަ& ޓެކްނޮލޮޖީ 

 
ހައު ފުޑް މެނުފެކްޗަރާސް ކެން ކެޕަޓަލައިޒް އޮން ސާރޖިންގް ޑިމާންޑް ފޯ "ބީގެ .އެފް.އައި.ގައި އެމް 5252ޖޫން  52 ●

 .އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ވެިބނާ" އަލްޓަނޭޓިވް ޕްރޮޓީންސް؟
 

ކަލްޗާރ، & ގައި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ސެންޓާރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް  5252ޖުލައި  21 ●
 ނަދީމާ އިބްރާހިމް  ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ވެބިނާ" ވިމެން އިން ިއސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް އިކޮނޮމީ"މެލޭޟިއާގެ 

 .ވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެބައި
 

ގައި ވެބިނާ" 2#ގޯ އީކޮމާރސް ޕޮކެޓް ޓޯކް ސީރީޒް "ގައި މެލޭޟިއަން ޑިޖިޓަލް ކޯޕަރޭޟަންގެ  5252ޖުލައި  22 ●
 .ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
& އެކްސްޕޯރޓްސް "ގެން ބޭއްވުނު ގައި ސްޓާ މީޑިއާ ގްރޫޕް އިން އިންތިޒާމްކޮށް  5252ޖުލައި 51 ●

ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ވެބިނާ" އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެކްރޮސް ޓްރޭޑް ކޮރިޑޯރސް
 .ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 



 ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތްބެވެރެޖް ވާރޗުއލް ފެއާރ& ގައި މެލޭޟިއަން ފުޑް  5252އޯގަސްޓް  22 ●
 .ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
އިންޑަސްޓްރީ އިން އިންިތޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުުނ & ގައި ީއޔޫ ޗެމްބާރ އޮފް ކޮމާރސް  5252އޯގަސްޓް  25 ●

ގައި ވެބިނާ"  MAEVI-Bރެސީލިއަންސް ތްރޫ އެނާރގީ އެފިޟިއަންސީ ވިތް & އިމްޕްރޫވިންގް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ "
 .އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ 

 
އާއެކު، ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ސޮލިޑަންސް . ޕީ.ގައި ޔައި  5252އޯގަސްޓް  23 ●

 .އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ
 

ކޯޕަރޭޟަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ ބޭއްވުނު ވާރޗުއަލް  ހަލާލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި  5252މްބާރ ސެޕްޓެ 21 ●
ގައި ވެބިނާ" ދަ ކެޓެލިްސޓް ފޯ ޔުނިވާރސަލް އިކޮނޮމިްކ ރިލީފް-ހަލާލް " -ވާރްލްޑް ހަލާލް ބިޒްނަސް ކޮްނަފރަންސް 

 .ންނެވިއެވެފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެ

 
ޓޯކް އޮން ިބލްޑިންގް އަ ބެޓާރ "އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު   MY-ABMSގައި  5252ސެޕްޓެމްބާރ  22 ●

ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ވެބިނާ" ISO  5252:22225އެޑަޕްޓިންގް: މެކޭނިޒަމް) ސްޕީކް އަޕް(ވިސިލްބްލޮވިންގް 
 .ބައިވެރުެވވަޑައިގެންނެވިއެވެއައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް 

 
ބިޒް ޓޯކްސް ވިތް ސަންވޭ މެޑިކަލް "ޔޫރޯޗެމް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު  ގައި 5252ސެޕްޓެމްބާރ  52 ●

ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާްޒ ވެބިނާ " ޓްރީޓްމަންޓްސް& އޯވާރވިއު  -ސެންޓާރ ސްޓްރޯކް 
 .ވެބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެ

 
އަޝީރު ޢަބްދުލް  ،ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ،އާއެކުއެސް އެނާރޖީ .އާރް.އީގައި  5252ސެޕްޓެމްބާރ  55 ●

 .ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ އަޙްމަދު ފަސީހު އަދި  ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް، އަޒީޒް

 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެލޭޟިއަން އިންވެސްޓްމަންްޓ  ގައި  5252ސެޕްޓެމްބާރ  52 ●

ފަސްޓް " ސައިބާރ ވިއު ޕްރޮގްރާމްސް ސްޓާރޓްއަޕް  ސީރީޒް-މައިޑާ : ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމްސް ސްޓާރޓްއަޕް ޕިޗިންގް
 .ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 



ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ވަނީ  އާއެކު، ގައި މަލިންޑޯ އެއާރވޭސް 5252ސެޕްޓެމްބާރ  52 ●
 .ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

 
އާއެކު،  )ޓީމް(ގައި ޓިމްބާރ އެކްސްޕޯރޓާރސް އެސޯސިއޭޟަން އޮފް މެލޭޟިއާ  5252ސެޕްޓެމްބާރ  51 ●

ނަދީމާ  ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސެލަރ
 .އިބްރާހިމް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާަފއެވެ

 
އިން އިްނިތޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު ) އޭ.އެސް،ސީ،ޓީ( ޓީ އޭޟިއާ& ގައި ސްޕެޟަލިޓީ ކޮފީ  5252ސެޕްޓެމްބާރ  22 ●

ަގއި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާްޒ ވެބިނާ" އިންޓަނޭޟިނަލައިޒިންގް ޔުާއ ކޮފީ ބިޒްނަސް"
 .ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
: ސަރވައިވިންގް އެންޑް ތުރައިވިންގް"ގައި ރޮއިޓަރސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު   5252އޮކްޓޯބަރ  22 ●

ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް "  އެކްސަސް ޓު ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ފޮރ އެސެިެއެމްއީސް އިން ޑިޖިޓަލް އީރާ
 .ންނެވިއެވެބައިވެރުވެވަޑައިގެ

 
ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ވަނީ ސްކޮޑް ގުލޯބަލް އައިީޓ ސަރވިސަސް ގެ ގައި  5252އޮކްޓޯބަރ   27 ●

 .ޑިރެކްޓަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކްރިސްޓީން ޔޮންގް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ
 

ގައި މެލޭސިއަން އިންޓަރނެޝަަންލ ފުޑް އެންޑް ބެވެރޭޖް ޓްރޭޑް ފެއަރގެ ފަރާތުްނ  5252އޮކްޓޯބަރ  51   ●
ގްރޯތް އޮފް ހަލާލް ފުޑް . '5252ބީ ފުޑް ޓްރެންޑްސް ސިންޕޯސިއަމް .އެފް.އައި.ެއމް"އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު 

 .އިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބަވެބިނާ"  އެންޑް ބެވެރޭޖަސް
 

ރޑްގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ  5252 ނުވެމްބަރ 5 ● ޑޮކްޓަރ ) ސައުތް އޭޝިއާ(ގައި ެމލޭސިއަން ޕާމް އޮއިލް ބޯ
ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި  ކައުންސެލަރނަގެންދްރަން އާއި ވަނީ 
 .އިބްރާހިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ 

 
 ކައުންސެލަރއާއި ވަނީ  ގައި އިންފޯފިޝް ގެ ޑިރެކްޓަރ ޝާރލިން މާރިއާ އެންތޮނީސާމީ  5252ޑިސެމްބަރ  2 ●

 .ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ



ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ަނދީމާ އިބްރާހިމް ވަީނ ގައި  5252ޑިސެމްބަރ   20 ●
 ވަނަ އަހަރީ ވާރޓުއަލް ސެރެމަނީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 22އިންފޯފިޝް ގެ 

 
 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތަށް 
 

ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ، ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ގައި  5252ފެބްރުއަރީ  1 ●
هللا އަބްދު އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ވަނީ މިނިސްޓާރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 .ބައްދަލުކުރައްވާަފއެވެ .އާއި މައުސޫމް 
 

ދަ ރޯލް "އިން ބޭްއވި ވެބިނާރ ) ޕާޓާ(ވަލް އެސޯސިއޭޝަން ގައި ޕެސިފިކް އޭޝިއާ ޓްރެ 5252ފެބްރުއަރީ  21  ●
ގައި ނަދީމާ އިބްރާހިްމ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް& ސްމާރޓް ސިޓީސް އިން ރިކަވަރީ & އޮފް ސްމާރޓް ޓޫރިޒަމް 
 .ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
ޖޭސަން ޗޮންގް އާއި އެކު، ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަދި ޑީރޓީ ޝޯގެ ޕްރެސިޑެންޓް  5252ފެބްރުއަރީ  52 ●

ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ 
 .އިބްރާހިމް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާަފއެވެ

 
" މާކެޓިންގްޑެސްޓިނޭޝަން & ރ އިނޮވޭަޝންސް އިން ޓޫރިޒަމް .ވީ: ޕާޓާ ޔޫތް ވެބިނާރ"ގައި  5252މާރޗް  52 ●

 .ވެބިނާރގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ބައިވެރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

ޓީ އާއި އެކު، ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، .ރާ.ގައި ޓޫރިޒަމް ސްޓޭކްހޯލްޑާރސް އަދި ޑީ 5252އޭޕްރިލް  22 ●
 .ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ވަނީ ބަްއދަލުކުރައްވާފައެވެފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް އަދި ފަސްޓް 

 
ސީ ގެ ޕީއާރު ރިޕްރެސެންޓޭޓިވް އޮފ .އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް (ޕެސިފިކް ވާރްލްޑް ޓްރެވަލް  ގައި 5252އޮކްޓޯބާރ  22 ●

ރެޓަރީ ނަދީމާ އާއެކު، ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު، ފަސްްޓ ސެކް )އީސްޓް އޭޟިއާ-އިން ސައުތް މޯލްޑިވްސް
 .އިބްރާހިމް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

 



ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު ފަސީހް، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް އަދި  5252އޮކްޓޯބަރ  21 ●
ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ވަނީ ސްކޫބަރ ބަޑީޒް ޑައިވް ސްޓޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ބްރަޔަން މޯ އާިއ 

 .ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ
 

ދީމާ އިބްރާހިމް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަ 5252އޮކްޓޯބަރ   22 ●
 .ވަނީ ބޫސްޓެޑް ޓްރެވަލް ގެ ޓުއަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ސޯފިއާ ފޮންގް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

 
 ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް ޝަރަފްނާޒް 5252އޮކްޓޯބަރ   27 ●

ވަނީ އަމެރިއާސާ ޓުއަރސް އެންޑް ޓްރެވަލް ގެ ޓުއަރ އެންޑް އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރ ޗޮންގް ވޫން ސިއޮންގް އާއި 
 .ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ

 
ސްރީ ކުމާރްއާއެކު، .އެސް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެކެޑަމީގެ ގްރޫޕް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ އެސް.ެއޗް.ގައި ޑީ 5252ނުވެމްބަރ  2 ●

މުޙައްމަދު، ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތް  ކައުންސެލަރ ޝަމްޢޫން
 .ޝަރަފްނާޒް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްާވފައެވެ

 
ގައި ސަފީރު ވިސާމް ޢަލީ އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ ނަދީމާ އިބްރާހިމް ވަނީ މެލޭސިއާ  5252ޑިސެމްބަރ  2 ●

 .ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރުވެވަޑައިގެންފައެވެ)  EMID(އިންޓަރނެޝަނަލް ޑައިވް އެކްސްޕޯ 
 



Annex - 3 

HIGH COMMISSION OF MALDIVES TO MALAYSIA 
Meetings, Events and Functions attended by Maldives Centre  

Date Participants Venue Event / Function 

5
th

 Jan 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
Malaysian Reggae 
Ambassador Sasi the Don  

Backyard Pub and Grill  Meeting discussing avenues of collaboration between 
Maldivian and Malaysian Artists 

20
th

 Jan 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
Second Secretary Zeenia 
Zahir, Ahmed Rasheed, 
Khadheeja Hassan Manik 

Online  Planning Iqraul Quran Program and competition  

4
th

 Feb 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
and Mr, Surya Kumar 
(MOTAC) 

Via Telephone To establish contact for the support for the cultural 
programs planned for the year 2021 following which 
an introductory mail has been sent to Mr. Surya. 

5
th

 Feb 2021 
 

First Secretary Ahmed Faseeh 
with Director of Innovation & 
Networking Stretegy Mr. 
Ramlan Imam for Asiwara 

Via Telephone discuss collaboration on the cultural programs 
planned by Maldives Centre  

11
th

 Feb 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
and Second Secretary Zeenia 
Zahir conducted a meeting 
with Fathimath Nizam and 
Mariyam Shaugee 

High Commission of Maldives  Discussing a collaborative production of a variety TV 
Show to be aired on TVM in the Maldives 

20
th

 Feb 2021 Second Secretary Zeenia 
Zahir conducted a meeting 
with contributors and 
participants for the Maldivian 
cooking showcase program 

High Commission of Maldives Planning for the production of the cooking show Eki 
Raha 

2
nd

 Mar 2021 
 

First Secretary Ahmed Faseeh 
had an introductory meeting 
with the Deputy Director 
General (Salehhuddin Bin MD 
Salleh) of JKKN (National 
Department for Culture and 
Arts 

JKKN Discussed areas of collaboration between the Culture 
and Arts between Maldives and Malaysia  

5
th

 Aug 2021 High Commission, Maldives 
Centre staff with 
Distinguished Toastmaster 
Srinivas, K M (District 
Director) and Fathimath Afiya 
(District Administration 
Manager) 

Online Via Zoom Discussed the registration of a Maldivians in Malaysia 
Toastmasters club. Deputy high commissioner Mizna 
also attended the meeting.  

17th Sept 2021  Second Secretary Zeeniya 
Zahir with the president of 
Maldives Chess Association 
Mr. Hussain Shiyan 

Via Telephone  Discussed matters with regards to the scheduled 
chess tournament planned to be held amongst the 
Maldivians living in Malaysia  

13.08.2020 
 

Diplomats at High 
commission of Maldives 
Musicians and technical 
support from professional in 
Maldives 

Performed on Independence 
day Virtual Program 

INDEPENDENCE DAY SONG PRODUCTION  

28
th

 Sept 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
Student from Sunway 
University (Naaish) and 
Student from Taylor's 
University (Uzain)  

Sunway GIO Discussed Student’s situation in Sunway Area  
 

30
th

 Sept 2021 First Secretary Ahmed 
Faseeh, First Secretary 
Badruddeen and Second 
Secretary Thalib met with 
ICCCM General Manager, Ms 
Loo Hui Ann and Project 

High Commission A presentation and discussion on ways in which the 
organisation could help Maldivians living in Malaysia 
and the Maldives in general could benefit through 
their cultural and educational exchange programs 



Manager, Mr Benjamin Leong 
Tack Khang  

4
th

 Oct 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
and Second Secretary Zeenia 
Zahir had a meeting with Mr. 
Brian Moh (Shareholder from 
Thrive Cafe at ICON)  

Thrive Café @ the ICON Discussion on organizing events in collaboration to 
promote Maldives and its culture 

9
th

 Sept 2021 Counselor Shamoon and First 
Secretary Ahmed Faseeh  

Thrive Café @ the ICON Mr. Brian Moh (Master Scuba Diver) shared 
information about Scuba Diving and his experience as 
an instructor in Maldives. First Secretary Ahmed 
Faseeh was also invited to share some information 
about tourism and culture of the Maldives to the 
Audience  

12
th

 Oct 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
and Second Secretary Zeenia 
Zahir had a meeting with Eki 
Raha Program team  

Maldives Centre Discussed the Idea of a Maldivian food exhibition and 
event 

12
th

 Oct 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
had a meeting with Naaish 
(Student of Sunway 
University), Uzain (Student of 
Taylor's University) together 
with Ravishankar 
(Independent Consultant)  

VervX HQ Ara Damansara discussed digital design, app and game development 
and social events involving Maldivian students and 
community living in Malaysia 

28
th

 Oct 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
attended a Meeting with 
Manipal International 
University (MIU) at the High 
Commission along with First 
Secretary Munnim Anees, 
First Secretary Nadheema 
Ibrahim, First Secretary 
Ibrahim Huzam and Second 
Secretary Ali Thalib 

High Commission Discussed on their scholarship opportunities to the 
Maldives.  

17
th

 Nov 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
and spouse 

GSC mid valley Attended the opening ceremony of the Latin American 
film festival by the GRULAC countries in Malaysia, the 
first physical film festival held after the pandemic 

5
th

 Dec 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
with Ahmed Rasheed and 
Khadheeja Hassan 

Hadhramauth Resturant Discussed the way forward for the year 2022 with 
regards to the Iqrarul Quran 1442 award ceremony 
and the programs for the year ahead 

16
th

 Dec 2021 First Secretary Ahmed Faseeh 
with Malaysian Music 
Producer Ananth Kumar and 
Director and Co-Founder of 
Filoxenia Hospitality 
Management Leonard Theng 

Subang Jaya Discussed possibilities for collaboration and exchanges 
in the area of performing arts between Malaysia, and 
Maldives 

 



Annex – 4 

 

HIGH COMMISSION OF MALDIVES TO MALAYSIA 

Protocol Movement of 2021 

 

Date Participants Venue Dignitaries 

13-Sep-21 
Munim Anees 
Kharin Juliana  

VIP Room Kemuning 

Former President H.E. Dr. 
Mohamed Waheed and 
Madam Ilham Hussain 
arrival from Singapore via 
flight no. SQ 106 at 0930 hrs 

28-Oct-21 
Abdul Waiz 
Moosa Rilwan 

VIP Room Tanjung 

Former President H.E. Dr. 
Mohamed Waheed and 
Madam Ilham Hussain 
depart to Singapore via 
flight no. SQ 105 at 1025 hrs 

13-Dec-21 
Abdul Waiz 
Moosa Rilwan 

VIP Room Cempaka 

Former President H.E. Dr. 
Mohamed Waheed and 
Madam Ilham Hussain 
arrival from Singapore via 
flight no. SQ 106 at 0930 hrs 

 

  


