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 ތަޢާރަފް 

 
 الحمد  رّب العالمین، والّصالة والّسالم على أشرف المرسلین ّسیدنا محّمد وعلى آله وصحبه اجمین 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން އަކ  ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ާޕކިސްތާން އާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތްގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް  ާޕކިސްތާނުގައި ހުންނަ 

  މިޝަން ާޕކިސްތާންގެ ކެޕިޓަލް ސިޓ  ކަމުގައިވާ އިސްލާމްއާބާދުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަންއެކެވެ. މި

 ގައެވެ.   2008ޖުލައި  31ވަނ  ހުޅުވިފައި 

 

ރިއްޔާއާއި  އަހަރުވެސް ހައިކޮމިޝަންއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔައ  އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ރައ ސުލް ޖުމްހޫމި

އެއްގޮތުގެ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް ދެއްވި ލަފާއާއި އިރުޝާދުގެދަށުން، އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ އެންގެވުންތަކާއި 

 މަތިންނެވެ.  

 

 ވަނަ އަހަރު ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ހާސިލްވި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެވެ.  2021މި ރިޯޕޓުގައި ހިމަނާފައިވާނ  
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 ވަނަ ބާބު  1

 

 އިދާރާ ހިންގުން .1

 
މާއި ވުގެ އެޑްރެހުގައެވެ. މިޝަން ހިންގެ   House # 10  ,St # 4  ,8/3-F  ,Islamabad  ދިޔައ ހައިކޮމިޝަން ހިންގަމުން  ވަނަ އަހަރު    0212 -

 އެވެ.  އަލްފާޟިލާ ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ، ޙަވާލުވެ ހުންނެވ  ސަފ ރު

 

ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޝަން ހިންގުމުގައި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން،  19-ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއްގައިވެސް ކޮވިޑް 2021 -

ގެއިން މަސައްކަތްކުރުމާޢި، ހަފްތާގެ ބައެއްދުވަސްތަކުގައި މިޝަން ހުޅުވުމާއި، އަދި މިޝަން ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކަށް  

 ލުގެނެވުނުވެ.  ބަދަ

 

  ނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން 50 އޮފ ހަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންގުޅިގެން  ހާލަތާއި 19-ކޮވިޑް  ގެ ާޕކިސްތާނު -

މިޝަންގެ  ހައިކޮއަށް  2021ފެބްރުއަރ   14އިން  2021ޖެނުއަރ   1 ވުމާ ގުޅިގެން ނިންމެ  ސަރުކާރުން ާޕކިސްތާން ހަމަޖެއްސުމަށް

 15 ރަނގަޅުވާންފެށުމާއިއެކު، ގެ ހާލަތު  19-ކޮވިޑް ނެވެ. އަދި އޮފ ހުންނާއި ގެއިން  ގެންދިޔައ  އްވަމުންމަސައްކަތް ކުރަމުވައްޒަފުން 

ގެ ހުރިހާ  ހައިކޮމިޝަން އަށް 0013:އިން  09:00ރަސްމ  ދުވަސްތަކުގައި  އަށް 2021މާރޗް  29އިން ފެށިގެން  2021ފެބްރުއަރ  

   .  މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެމުވައްޒަފުން އޮފ ހަށް ހާޒިރުވެ

 

  އަށް  2021އޯގަސްޓް  31އިން  2021މާރޗް  30 ގުޅިގެން އަލުން ގޯސްވާންފެށުމާއި ތުގެ ހާލަ 19 -ާޕކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް  -

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް   ، އެގޮތުން. ނެވެނާއި އޮފ ހުންގެންދިޔައ  ގޭން ރަމުންވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުގެ މު ހައިކޮމިޝަން 

  1ރަނގަޅުވުމާ ގުޅިގެން  އަލުންގެ ހާލަތު  19-ކޮވިޑް އަދި ގައި ހައިކޮމިޝަން ހުޅުވުނެވެ.ދުވަސްތަކު  ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހުކުރު ކުރުމަށް 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އޮފ ހަށް ހާޒިރުވެ  ރަސްމ  ދުވަސްތަކުގައި  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން އިން  2021ސެްޕޓެމްބަރ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.   މަސައްކަތް

 

 މަސައްކަތްތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުމިޝަންގެ  .1.1

 
  އެކުވެރިކަން  ދެމެދު ާޕިކސްތާނާ ރާއްޖެއާއި ، ހިންގުމާއި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންޖެހޭ ދެމެދު ސަރުކާރާ ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރާއި ދިވެހި .1

 .  ކުރުން  މަސައްކަތް ބަދަހިކުރުމަށް ، ދަމަހައްޓައި

  ހަރަކާތްތެރިވާ   ާޕކިސްތާނުގައި  ، ފަރާތްތަކާއި  މ ޑިޔާގެ  ، ފަރާތްތަކާއި  އެހެން   މުހިންމު  ރާއްޖެއަށް  ، ފަރާތްތަކާއި  އިސް  ސަރުކާރުގެ  ާޕކިސްތާނު .2

 .  ދެމެހެއްޓުން  އެގުޅުން ގޮތަކަށް  ފައިދާވާނެ ރާއްޖެއަށް  ، ތަޢާރުފުކޮށް ރާއްޖެ  އެފަރާތްތަކަށް ، އުފައްދައި ގުޅުން  ކޮމިއުނިޓ އާ  ޑިްޕލޮމެޓިކް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހުންނަ  ާޕކިސްތާނުގައި  ކަމަށް   މުހިންމު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަންކަމާއި  މުހިންމު  އިޤްތިޞާދ    ، ސިޔާސ   ހިނގާ  ާޕކިސްތާނުގައި  .3

 . ފޮނުވުން  ލަސްނުކޮށް ފަރާތްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ   ފޮނުވަންޖެހޭ ، ރިޯޕޓު ކަންކަމާބެހޭ  އެނޫން ފެންނަ އެމްބަސ އަށް

  އިންވެސްޓަރުން  ، ދިނުމާއި ފޯރުކޮށް  އިންވެސްޓަރުންނަށް ާޕކިސްތާނުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ ހުރި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި .4

  އިންވެސްޓަރުންނަށް   ރާއްޖޭގެ  ، އަދި.  ކުރުން  ކަންތައްތައް   ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކާއެކު   އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި   މަގުފަހިކުރުމަށް   ގެނައުމަށް   ރާއްޖެ
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  ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް   ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  ާޕކިސްތާނުގައި  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ޖޭގެރާއް  މަޢުލޫމާތުދ   ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ  ހުރި  ާޕކިސްތާނުގައި

 .  މަގުފަހިކޮށްދިނުން ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ކުރެވެންހުރި  ، ފަރާތްތަކާއެކު  އަމިއްލަ ، ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ ދެ

 ، ތަމްސ ލުކޮށް ރާއްޖެ ، ޙަފުލާތަކުގައިބައިވެރިވެ އިޖްތިމާޢ  އެކިއެކި ހައިސިއްޔަތުން ފަރާތުގެ ތަމްސ ލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެ ާޕކިސްތާނުގައި  .5

 .  ބޭނުންކުރުން ފުރުޞަތުތައް އެފަދަ  ކުރިއެރުވުމަށް  މަޞްލަޙަތުތައް ރާއްޖޭގެ

 .  ފާހަގަކުރުން ާޕކިސްތާނުގައި މިނިވަންދުވަސް ރާއްޖޭގެ .6

  ސެމިނަރ  ، ޖަލްސާ ބާއްވާ ޖަމާޢަތްތަކުން  އަމިއްލަ އެކިއެކި ، ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމ  އެކިއެކި ، ސަރުކާރުންނާއި ާޕކިސްތާނު .7

 .  ތަމްސ ލުކުރުން ރާއްޖެ  އެންގެވިފަދައަކުން އެފެއާޒުން  ފޮރިން އޮފް  މިނިސްޓްރ  ، ކަންކަމުގައި  ފަދަ ވަރކްޝޮްޕ އަދި

  އެހ ހޯދުމުގެ   މަޝްރޫޢުތަކަށް   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ސަރުކާރަށް   ޕާކިސްތާނު  ސަރުކާރުން  ދިވެހި   ހޯދުމަށް  އެހ   ބޭނުންވާ   ތަރައްޤ އަށް  ރާއްޖޭގެ .8

 .  ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތް

 .  ކުރުން  މަސައްކަތް ހޯދުމަށް   ފުރުޞަތު އިތުރު  ބިނާކުރުމަށް  މ ހުން ރާއްޖޭގެ .9

  މަޢުލޫމާތުހުރި  ދާއިރާތަކުގެ އެހެނިހެން  އެނޫން ، ފޮތާއި ލިބޭފަދަ އެހ  މަސައްކަތަށް އެމްބަސ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ ާޕކިސްތާނުގައި .10

 . ބެލެހެއްޓުން ، އެއްކޮށް ލައިބްރަރ އަށް އެމްބަސ ގެ ، ޑޮކިއުމަންޓް

 .  ބެލެހެއްޓުން  ތަކެތި އެ ، އާކައިވްކޮށް ،  ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި ފެންނަ  ކަމަށް  ބޭނުންވެދާނެ ގޮތަކުން އެނޫންކަމަކަށް  ނުވަތަ ތާރ ޚަށްޓަކައި .11

  ބައިނަލްއަޤްވާމ   ، މިޝަންތަކަށާއި ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގައި ، ސަރުކާރަށާއި ޕާކިސްތާނު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ .12

 .  ރައްދުކުރުން  ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ  ، ތަކެތި ލިޔުންތަކާއި ފޮނުއްވާ   ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

 )ބޭފުޅުންނަށް  އެފެންވަރުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި( ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  ސަރުކާރުގެ ވަޑައިގަންނަވާ ާޕކިސްތާނަށް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަސްމ  .13

 .  ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް  ޕްރޮޓޮކޯލްގެ  މަތިން އުސޫލެއްގެ ހަމަޖެހިފައިވާ

  ާޕކިސްތާނަށް  ، މ ހަކު ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް ކޯޓަކުން  ޝަރުޢ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިނދެއްގައި  އަންގަވައިފި  އެފެއާޒުން ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރ  .14

 .  މަސައްކަތްކުރުން ހޯދުމަށް ، ބަލައި  ގުޅައިގެން މިނިސްޓްރ އާ ފޮރިން ާޕކިސްތާނުގެ ނޫންތޯ ނުވަތަ އެތެރެވިތޯ 

  އަންގަވައިފި   ސަރުކާރުން  ، ދޫކުރުމާއި  ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް  ވަގުތ   ބޭނުންވާ  ގެނައުމަށް  ރާއްޖެއަށް  ދިވެހިކުދިން   އުފަންވާ  ާޕކިސްތާނުގައި .15

 . ދޫކުރުން ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް   ފަރާތަކަށް  އެންގެވި ހިނދެއްގައި

  ހަމަޖެހޭތޯ  ގުޅައިގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ، މައްސަލަ ދިވެހިންގެ އެދޭ އެހ އަށް އެކިއެކި ހާލުގައިޖެހިގެން ާޕކިސްތާނުގައި .16

 . އެހ ތެރިވެދުނުން   ފަރާތްތަކަށް  ހާލުގައިޖެހޭ ، ބެލުމާއި

  ކިޔަވާ  ޚަރަދުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ، ކުދިންނާއި ދިވެހި ކިޔަވާ ާޕކިސްތާނުގައި  ދަށުން ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ ާޕކިސްތާނު .17

 . ދިނުން  އެހ ތެރިވެ ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި މައްސަލަތައް އެކިއެކި ދިމާވާ  ކުދިންނަށް ކިޔަވާ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ ، ކުދިންނާއި

 . ކުރުން  ކަންތައްތައް  އަންގަވާ ސަރުކާރުން ދިވެހި  ، އިތުރަށްވެސް ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މަތ ގައި .18
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 މިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރ  .1.2

 
 ބޭސްޑް ސްޓާފުން ހޯމް  

 
 މުއްދަތު މަޤާމް ނަން

 އިން ފެށިގެން 2020އޮކްޓޯބަރ  15 ސަފ ރު  އަލްފާޟިލާ ފަރުޒާނާ ޒާހިރު 

 އިން ފެށިގެން  2019ޖޫން  25 ކައުންސެލަރ  އަލްފާޟިލް އަލ  ރިޟްވާން 

 އިން ފެށިގެން 2019ޑިސެމްބަރ  9 އެޑްވައިޒަރ  ޑިފެންސް އިދްރ ސް ބަދ ޢު  ކާނަލް 

 އިން ފެށިގެން  2020މާރޗް  6 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ   އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނަދާ އިނާޒް 

 

 ލޯކަލް ސްޓާފުން 

 

 މުއްދަތު މަޤާމް ނަން

އިން ފެށިގެން  2015ފެބްރުއަރ    4 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މރ.ނާދިރު ދަމަން   

 އިން ފެށިގެން  2017ފެބްރުއަރ    6 ސެކްރެޓަރ  -ކަމް -ރިސެްޕޝަނިސްޓް  ޒަރާ ޒާރާ މިސް. 

 އިން ފެށިގެން  2010 މާރޗް 24 އޮފިސް އެސިސްޓަންޓް  މރ. މުސްތަޖާބް އަޙްމަދު

 އިން ފެށިގެން  2010މާރޗް  30 ޑްރައިވަރ  މރ. އިރުފާން ގޯރ  

 ފެށިގެން އިން  2010ޖުލައި  14 ސްެޕޗް ޑްރައިވަރ ޑި . ތާލިބް މެހްމޫދު މރ

 އިން ފެށިގެން  2017 ނޮވެމްބަރ  1 ކައްކާ  ބަސ ރު އަހުމަދު މރ. 

 އިން ފެށިގެން  2016ޖޫން  1 ޑޮމެސްޓިކު އެސިސްޓެންޓް  ރަކާ هللاމރ. 

 އިން ފެށިގެން  2008އޯގަސްޓް   1 ޓައިމް( -)ާޕޓް  ގާޑްނަރ މރ. ފަޒާލް ޝޭރު 
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 ވަނަ ބާބު  2

 

 ލިުބނު އާމްދަނ  އާއި ހިނގި ޚަރަދު .2

 

 ލިުބނު އާމްދަނ : .2.1

 

ކޮމިޝަންއަށް  މި ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނ އެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ހައި

 އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.  

 

 ޚަރަދު: އިކޮމިޝަންގެ ަބޖެޓްހަ .2.2

 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރ އެކައުންޓް  ތަފްޞ ލް 

 )ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ( 

އެކައުންޓް    ޕާކިސްތާން ރުޕ ސް 

 )ޕާކިސްތާން ރުޕ ސް( 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބާކ    2020
11486.70 19752965.20 

 ވަނަ އަހަރު ފޮނުއްވި   2021
135,329 18,397,434.69 

 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވި ޖުމްލަ   2021

123,703 32,287,110 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެކައުންޓްގައި ހުރި   2120

 9,425,283.17 23,113.00 ބާކ  ޖުމްލަ 

 

 ދިވެހި ރުފިޔާ  ކުރެވުނު ބޮޑެތި ޚަރަދު ތައް 

 6383.00 ވ  ކެމެރާ ސިސްޓަމް ސ ސ ޓ 

 
  



1202އަހަރު ިރޕޯޓް   ޕާކިސްތާުނގައި ހުންނަ ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަހއިކޮމިަޝން   

 

8 
 

 ވަނަ ބާބު  3

 

 އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ހާޞިލްވެފައިވާ މިންވަރު  .3

 

ގިނަކަންތައްތަކެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވިއެވެ.  ކުރުމަށް ރޭވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން    މިޝަންއިން   މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ލުވުންތަކާއި  ާޕކިސްތާން ސަރުކާރާއި، ޑިްޕލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓ ގެ ބައްދަ ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން، އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިއަލާހަމައަށް 19-ކޯވިޑް 

ދަތުރު ފަތުރުކޮށް އުޅުމަށް އައި ހުރަސްތަކާއިއެކު ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން   އަދި މަދުންނެވެ. ބޭއްވެވ ހަފްލާތައް 

ވެކްސިން ޖެހި މ ހުންގެ އަދަދު  އެހެން ނަމަވެސް، އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި، ކޯވިޑް  މަދެވެ.އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ދަލުކުރުންތައްވެސް އްބަ

 ގިނަވުމާއި ބަލި ކޮންޓުރޯލްވުމާއިއެކު ބޭއްވި ގިނަ ހަފުލާތަކުގައި ސަފ ރާއި، މިޝަންގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 

ސްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް،  މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި، މުޙިއްމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ ގެ އާއްމު މަޖިލ ހުގެ ރައ 

ދު އަށް ތާއ ދު ހޯދައިދިނުމަށް މިޝަން އިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ޝާހި هللا މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އަލްފާޟިލް އަބްދު

ރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި، އެހެްނ ތާއ ދު ހޯދުމަށް ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ާޕކިސްތާނުންނާއި، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ 

 ޤައުމުތަކުގެ ސަފ ރުންނާއި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ، ބައެއް ފޯނުކޯލްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  

 
އުސޫލަށް މިއަހަހަރު އައި ބަދަލަކާއިއެކު އޮންއަރައިވަލް ވިސާ ލިބޭ ޤައުމުތަކުންވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރެވަލް    ސާ ދޫކުރުމުގެާޕކިސްތާނުގެ ވި

މިނިސްޓްރ   އެންގުމާއިއެކު، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް  ގަޑިއިރުކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް    72އޯތަރައިޒޭޝަންއަށް ާޕކިސްތާނަށް ފުރުމުގެ  

ރާއިއެކު  ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ޕާކިސްތާންގެ ފޮރިންމިނިސްޓްރ  އާއި އިންޓ ރިއަރ މިނިސްޓައާއިއެކު ހައި

  ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެގޮތަށް ދުވަހަށް 90އިތުރު ހުއްދައަކާއި ނުލައި،  ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް ދިވެހިންނަށްބައްދަލުކުރެވުނެވެ. އަދި 

 ޖެހިގެންދިއުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހަމަ

 

ވަނަ އެކްސްޓްރާ   17އަށް ބޭއްވުނު އޯ.އައި.ސ ގެ ކައުންސިލް އޮފް ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ  19އިން  18މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އިސް ވަފުދެއް  އޯޑިނަރ  ބައްދަލުވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހަލ ލު  

 ވަޑައިގެންނެވިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ސްލާމްއާބާދަށް އި

 

ާޕކިސްތާން ފޮރިން އޮފ ސް ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން )ަޕފްވާ( އިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އާއި ސަޤާފަތް ްޕރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ލާހޫރުގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް  މ ގެ އިތުރުން    .ހައިކޮމިޝަންއިން ބައިވެރިވިއެވެއިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އެނުއަލް ޗެރިޓ  ބާޒާރުގައި  

ލާހޫރުގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްގެ  ވުމާއި، ރުޒާނާ ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްއިންޑަސްޓްރ ގެ ރައ ސް މރ. މިއަން ނޫމާން ކަބ ރް އާ ސަފ ރު ފަ

ގް  'ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް' ބްރ ފިން ބޭއްވުނު  ޓޫރިޒަމް ްޕރޮމޯޓު ކުރުމަށް  އެކްޒެކެޓިވް މެމްބަރުނަށާއި ޓްރެވަލް އޭޖަންޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  

   ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ްޕރޮމޯޓު ކުރުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.  ާޕކިސްތާނުގައި  އަކ  ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި، 
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އްޖޭގެ  ހުންނަ ދިވެހިރާ ލާހޫރުގައިމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނު ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރު ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިާޕކިސްތާންގައި ދިރިއުޅޭ 

  އަދި ކަރާޗ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނޮރަރ  ކޮންސުލް ޖެނެރަލް މރ. ޒަފަރު ތަާޕލް މރ. ޔާވަރް އިރުފާން ޚާން އޮނޮރަރ  ކޮންސުލް 

 . ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެއާއިއެކު ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެވުނުވެ. އަދި މިއަހަރުތެރޭގައި، މިދެބޭފުޅުންނާއި 

 

. އެހެން  މިއަހަރު ފުރުސަތު ލިބުނެވެ ޓުންނަށްޑިްޕލޮމެޓިކް ޓްރެއިނިންގ އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެސަރުކާރުން ހިންގަވާ  ާޕކިސްތާން

މިޝަންގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓ  ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ    ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މި ޓްރެއިނިންގ ވަނ  ކެންސަލްވެފައެވެ.19- ނަމަވެސް، ކޮވިޑް

 ތައްޔާރުކުރަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިފައިވެއެވެ.  މިޝަންގެ މެނުއަލްތައް  ގޮތުން 

 

ކެނޑި،  އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމާއިއެކު، މިޝަންއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނު 

     މުވައްޒަފުންނަށް ގެއިންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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 ބު ވަނަ ބާ 4

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން –ފުރަތަމަ އަމާޒު  4.1

 
ކޮމިއުނިޓ  އަދި  ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރާއި، ާޕކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިްޕލޮމެޓިކް ކިސްތާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަރުވާ، ާޕ

ތް ކުރެވުނެވެ.  އެހެނިހެން މުހިއްމު ފަރާތްތަކާއިއެކު ގާތްގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މިޝަންއިން އިސްކަމެއްދ ގެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަ

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު  2021ލު ކުރެވުނެވެ.  ހަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސ  ޖްތިމާޢ   އެގޮތުން، އެކި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމާއި، އި

 ބައްދަލުވުންތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  މުހިއްމު ކަންކަމާއި

 

 ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ވ ސާދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްދުން 

 
ގެ ފަހުން، އެއްކޮށް ހުއްޓާލާނެކަމާ،  2021ޖެނުއަރ     31ބާވަތުގެ ވިސާޖެހުން  ާޕކިސްތާނުގެ އެކި ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަަަންތަކުން ޖަހަމުންދިޔަ އެކި  

ން ވިސާ  އޭގެ ފަހުން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ވިސާ އަށް އެދެން ޖެހޭނ  ާޕކިސްތާނުގެ އިންޓ ރިއަރ މިނިސްޓްރ ގެ ބައެއްކަމަށްވާ ނަދްރާގެ އޮންލައި

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  2021ޖެނުއަރ   26ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރުން  ( މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް www.visa.nadra.gov.pkޯޕޓަލް )

ގައި ާޕކިސްތާނުން އެންގިކަމުގައި ވިޔަސް، މިޝަންތަކުން  2019ޖޫން  2އެފެއާޒަށް އެންގިއެވެ. އ  ވިސާ ާޕކިސްތާނުން ދޭންފަށައިފިކަން 

ށް ގެންދާނެކަމަށް އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިބަދަލަކ  އެއަރޯޕޓްގައި ކަންކަން  ދެމުންގެންދިޔަ ވިސާގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް އަންގަންދެން ކުރިއަ

 ފަސޭހަ ކުރުމަށް އައި ބަދަލެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

 
ކު، އޮންއަރައިވަލް  ާޕކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ އެންމެން އޮންލައިން ޯޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވިސާއަށް ހުށަހަޅަށް ޖެހޭގޮތަށް އައި ބަދަލާއިއެ

ގަޑިއިރުކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް   72ވިސާ ލިބޭ ޤައުމުތަކުންވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރެވަލް އޯތަރައިޒޭޝަންއަށް ާޕކިސްތާނަށް ފުރުމުގެ 

ގައި  1982ޓެމްބަރ ސެްޕ 30ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ާޕކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަންއިން އެންގެވިއެވެ. ާޕކިސްތާނާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު 

ދުވަހަށް ވިސާ   90ސޮއިކޮށްފައިވާ ވިސާ ވެއިވަރ އެގްރ މަންޓްގެ ދަށުން ދިވެހިންނާއި ާޕކިސްތާނު ރައްޔިރުން ދެ ޤައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި 

އި ހިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް  އާއި ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، ާޕކިސްތާނުން އަލަށްތައާރަފްކުރި މިއުސޫލަކ  އެގްރ މަންޓާ

  72ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ހުށަހެޅެން ނެތުމާއި، ފުރުމުގެ  30ބެލެވުނެވެ. ހާއްސަގޮތެއްގައި، ޓްރެވަލް އޯތަރައިޒޭޝަންއަށް ފ އެއް ނެގުމާއި، 

 ގަޑިއިރު ކުރިން ޓްރެވަލް އޯތަރައިޒޭޝަންއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.
ށްޓަކައި މިނިސްޓްރ  އާއި އެކު ހައިކޮމިޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ޕާކިސްތާންގެ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަ

ވޭނެގޮތަށް  ފޮރިންމިނިސްޓްރ  އާއި އިންޓ ރިއަރ މިނިސްޓްރ  އާއިއެކު ބައްދަލުކޮށް ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް ާޕކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރެ 

 އެއްބަސްވެވުނެވެ.  
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 އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތައް 

 

x   ެޑރ.  ފަރުޒާނާ ޒާހިރު، އިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ     ސަފ ރު   ވަނަ ދުވަހު  6މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރ  މަހުގ

އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  މަރްޔަމް ނަދާ އިނާޒް   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  ސުރޭޝް ކުމާރް 

 ބައިވެރިވިއެވެ. 

x ެއަކަން ރަޚްމެޓުލިންގެ    އެކްސަލެންސ   ހިޒް  ސަފ ރު  ކަޒަކިސްތާނުގެ  ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ   ސަފ ރު   ދުވަހު   ވަނަ   20  މަހުގެޖެނުއަރ     މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x ެމަހްމޫދު ސައިދިންގެ    ދާތޯ   އެކްސަލެންސ    ހިޒް  ސަފ ރު   ބްރޫނާއ ގެ  ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ  ސަފ ރު   ދުވަހު   ވަނަ   21  މަހުގެޖެނުއަރ     މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x ެމުހައްމަދު ކަރްމޫންގެ   އެކްސަލެންސ  ހިޒް  ސަފ ރު  މޮރޮކޯގެ ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ  ސަފ ރު  ދުވަހު ވަނަ 22 މަހުގެ ޖެނުއަރ   މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x ެރާޝިދްއަލ  ސޫބަދަރގެ    އެކްސަލެންސ   ހިޒް   ސަފ ރު  މޮރިޝަސްގެ  ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ   ސަފ ރު   ދުވަހު  ވަނަ   2 5މަހުގެ ޖެނުއަރ     މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x ެއާދަމް މުލަވަރްމަންގެ    އެކްސަލެންސ   ހިޒް   ސަފ ރު  އިންޑޮނޭޝިއާގެ  ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ   ސަފ ރު  ދުވަހު  ވަނަ   29  މަހުގެ ޖެނުއަރ     މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x   ެއޮއިބެކް އުސްމާނޮވް ހިސް އެކްސެލެންސ     ޒްބެކިސްތާނުގެ ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު، އު  ސަފ ރު   ވަނަ ދުވަހު  3މަހުގެ    ފެބްރުއަރ  މިއަހަރުގ  

   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

x  ެއިސްމަތުއްލާ  ހިސް އެކްސެލެންސ   ތަޖިކިސްތާނުގެ ސަފ ރުފަރުޒާނާ ޒާހިރު،  ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު 10މަހުގެ  ފެބްރުއަރ މިއަހަރުގ

   ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.ން އާނަސްރެއްދ 

x  ެޖައްމު ވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރ  ހިޒް އެކްސެލެންސ  މރ ސޮހައިލް މަހްމޫދު،  16މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރ  މަހުގ

ފަރުޒާނާ ޒާހިރު   ސަފ ރު ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި  ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިންސާނ  ޙައްގުތަކުގެއަދި ކަޝްމ ރްގެ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x  ެރާޝިދް ސޫބަދަރް ހިސް އެކްސެލެންސ     މޮރިޝަސްގެ ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު،  ސަފ ރު  ވަނަ ދުވަހު  25މަހުގެ   ފެބްރުއަރ  މިއަހަރުގ  

   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

x  ެޑރ.  ފަރުޒާނާ ޒާހިރު، އިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ   ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު 4މަހުގެ  މާރޗް މިއަހަރުގ

   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ސުރޭޝް ކުމާރް

x  ެދު ާޕކިސްތާނުގައި ހުންނަ ލިތުއޭނިއާގެ އޮނޮރަރ  ކޮންސުލް ޖެނެރަލް  މރ. މުޙައްމަދު މަސްއޫ ވަނަ ދުވަހު 4މަހުގެ  މާރޗްމިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ޚާން 

x  ެއަރިހަށް ސުހް ސަންގްޔޯގެ  އެކްސަލެންސ   ހިޒް  ސަފ ރު  ކޮރެއާގެ ، ޒާހިރު ފަރުޒާނާ ސަފ ރު  ދުވަހު ވަނަ 12 މަހުގެ މާރޗް  މިއަހަރުގ  

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ

x ެފިލިްޕ ބްރޮންޗައިންގެ   އެކްސަލެންސ  ހިޒް ސަފ ރު ބެލްޖިއަމްގެ ، ޒާހިރު ފަރުޒާނާ  ސަފ ރު ދުވަހު  ވަނަ  15 މަހުގެ މާރޗް  މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x  ެފަރުޒާނާ ޒާހިރު، ާޕކިސްތާން ފޮރިން މިނިސްޓްރ ގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރ  މރ.   ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު 15މަހުގެ  މާރޗްމިއަހަރުގ

 ނަބ ލް މުނ ރް އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  
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x   ެފަރުޒާނާ ޒާހިރު، ާޕކިސްތާނުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރ  ހިޒް އެކްސެލެންސ  މރ ސޮހައިލް    ވަނަ ދުވަހު ސަފ ރު  16މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ  ޒިޔާރަތެއް ށް އަރިހަ  ގެ މަހްމޫދު

x ެމރ. މިހާއިލް ހަރްޓަސްކ ގެ    އެކްސަލެންސ    ހިޒް  ސަފ ރު  ބަލްގޭރިއާގެ   ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ   ސަފ ރު   ދުވަހު  ވަނަ   16  މާރޗް މަހުގެ  މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް

x ެމރ. މުތުޒެލ    އެކްސަލެންސ  ހިޒް ސަފ ރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ، ޒާހިރު ފަރުޒާނާ ސަފ ރު ދުވަހު ވަނަ  18 މަހުގެ މާރޗް  މިއަހަރުގ

 .ކުރެއްވިއެވެ  ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށްމަޑިކިޒާ ގެ 

x  ެއެކްސަލެންސ   ހިޒް މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓ ރިއަފަރުޒާނާ ޒާހިރު، ާޕކިސްތާން  ސަފ ރު  ވަނަ ދުވަހު  24މަހުގެ  މާރޗްމިއަހަރުގ  

 .ކުރެއްވިއެވެ  ޒިޔާރަތެއް އަރިހަށްގެ   ޝެއިޚް ރަޝ ދު ޢާހްމަދު

 

x  ެވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   8މިއަހަރުގެ އޭްޕރިލް މަހުގ

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މރ. އުބައިދުއްރަޙްމާން ނިޒާމަން އާ 

x  ެވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓ ގެ ސެކިއުރިޓ  އާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން    20މިއަހަރުގެ އޭްޕރިލް މަހުގ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެފެއާޒްގައި ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު  

x  ެވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މރ.   4މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގ

 އުބައިދުއްރަޙްމާން ނިޒާމަން އާ ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

x   ެދުވަހު އިސްލާމްއާބާދު ޕޮލިސްގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް ސެކިއުރިޓ  އޮފިޝަލުންނާ ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން  ވަނަ    12މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގ

 އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

x   ެވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ޑިރެކްޓަރ މިސް ފާއިޒާ    13މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގ

 ރ އަލ  ރިޟްވާން އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  މަރްޔަމް ނަދާ އިނާޒް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އާ ކައުންސެލަ

x ެމރ. އަބިޔޯ މުޙައްމަދު   އެކްސަލެންސ   ހިޒް  ސަފ ރު  ނައިޖ ރިއާގެ  ، ޒާހިރު  ފަރުޒާނާ  ސަފ ރު  ދުވަހު  ވަނަ  23  މަހުގެއޯގަސްޓް    މިއަހަރުގ

 .ވިއެވެކުރެއް  ޒިޔާރަތެއް އިޙުތިރާމްގެ އަރިހަށް ބެލޯ ގެ 



1202އަހަރު ިރޕޯޓް   ޕާކިސްތާުނގައި ހުންނަ ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަހއިކޮމިަޝން   

 

13 
 

x  ެއާ ސަފ ރު މރ. އަބިޔޯ މުޙައްމަދު ބެލޯ  އެކްސަލެންސ  ހިޒް ސަފ ރު ނައިޖ ރިއާގެ ވަނަ ދުވަހު 2މަހުގެ  ސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ  

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  ފަރުޒާނާ ޒާހިރު

x   ެއާ  އޮމަރް ބ .އޭ އަބްދުލްކަރ މް  ހިސް އެކްސެލެންސ     އެމްބެސެޑަރއެކްޓިންގް    ލ ބިޔާގެ  ވަނަ ދުވަހު  16  މަހުގެސެްޕޓެމްބަރ  މިއަހަރުގ

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.   ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ސަފ ރު

x  ެހިސް އެކްސެލެންސ    ސަފ ރު ނޭާޕލްގެ ކޮންސްޓިޓިއުޝަން ޑޭ އާ ގުޅިގެން ނޭާޕލްގެ ވަނަ ދުވަހު 18 މަހުގެސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

 އެވެ.  ޓަަޕސް އަދިކަރި އަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވެވި

x  ެވަނަ ދުވަހު އައި.އެމް.އޯ ގެ ކެޓަގަރ  ސ  ގެ ކެންޑިޑޭޗަރ ސަޯޕޓް އާ ގުޅޭގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ   20 މަހުގެއޮކްޓޯބަރ މިއަހަރުގ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މރ. މުޙައްމަދު ރާޝިދު އާ ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން  

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

x   ެނަ ދުވަހު އެޑްވައިޒަރ ޓު ްޕރެޒިޑެންޓް އިންސާފް ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ވިންގް، މިސް. ރާބިއާ ވަ   22  މަހުގެއޮކްޓޯބަރ  މިއަހަރުގ

 އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވިއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު   ޒާކިރް އާ

x   ެސްެޕޝަލް ޓެކްނޮލޮޖ  ޒޯންސް އޮތޯރިޓ  އާގުޅޭގޮތުން ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  ވަނަ ދުވަހު    9މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

 އެފެއާޒް އިން ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ގައި ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x  ެަޕރ  ހިސް އެކްސެލެންސ  ޑެޒިގްނޭޓް -ބެސެޑަރ ނޯވޭގެ އެމްފަރުޒާނާ ޒާހިރު،  ސަފ ރުވަނަ ދުވަހު  10މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެލްބަޓް އިލްސާސް

x  ެއަބިޔޯ  ހިސް އެކްސެލެންސ  ނައިޖ ރިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފަރުޒާނާ ޒާހިރު،  ސަފ ރުވަނަ ދުވަހު  10މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.މުޙައްމަދު 

 
 ދެމެހެއްޓުން ތައްސިފަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ވަޙުދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ޭބރު ދުނިޔޭގައި އިސްލާމްދ ުނގެ ރިވެތި  –ދެވަނަ އަމާޒު   4.2

 
x  ެާޕކިސްތާނުގެ   މާ ގުޅޭގޮތުންމައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމުގެ މުޙިއްމުކަ  ، އިސްލާމ  އުއްމަތަށް ދިމާވާވަނަ ދުވަހު 3މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގ

ބޭއްވެވި    މެމްބަރު ޤައުމު ގައުމުތަކުގެ ހެޑްސް އޮފް މިޝަންސްއަށް   ގެ، އޯ.އައި.ސ އިމް މިނިސްޓަރ ހިޒް އެކެސެލެންސ  އިމްރާން ޚާންްޕރަ

  ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x   ެރައިޓްސް ވައޮލޭޝަން   އިންޑިއަން ހިއުމަންއޮން    ސިއަރޑޮ  "ނެރުނު  ާޕކިސްތާން އިން  ،  ވަނަ ދުވަހު  16މިއަހަރުގެ ސެްޕޓެމްބަރ މަހުގ  

ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ   އާ ގުޅޭގޮތުން "ކަޝްމ ރު  އިއްލ ގަލ  އޮކިއުޕައިޑް ޖައްމު އެންޑް އިން އިންޑިއަން

ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި   މެމްބަރު ޤައުމު ގައުމުތަކުގެ ހެޑްސް އޮފް މިޝަންސްއަށް ގެއޯ.އައި.ސ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރ ، 

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެއޮތޯރިޓ " އާ  ާޕކިސްތާން ސަރުކާރުން އިފްތިތާޙް ކުރެއްވި "ރެހްމަތު ލިލް އާލަމ ން ، ވަނަ ދުވަހު 3މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

މެމްބަުރ  ގެ، އޯ.އައި.ސ ާޕކިސްތާނުގެ ްޕރައިމް މިނިސްޓަރ ހިޒް އެކެސެލެންސ  އިމްރާން ޚާން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

 ވެ. ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެ  ޤައުމު ގައުމުތަކުގެ ހެޑްސް އޮފް މިޝަންސްއަށް

x  ެާޕކިސްތާނުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރ  ހިޒް   ނިސްތާނުގެ އިންސާނ  ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ، އަފްޤާވަނަ ދުވަހު 1މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގ

ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި    އޯ.އައި.ސ  މެމްބަރު ޤައުމު ގައުމުތަކުގެ ހެޑްސް އޮފް މިޝަންސްއަށްއެކްސެލެންސ  ސޮހައިލް މެހްމޫދް،  

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 
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x  ެވަނަ  17 މިނިސްޓަރސްގެ ފޮރިން އޮފް ކައުންސިލް ަގއުމުތަކުގެ މެމްބަރު ސ .އައި.އޯ، ވަނަ ދުވަހު 8މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގ  

ރިން ސެކްރެޓަރ  ހިޒް އެކްސެލެންސ  ސޮހައިލް މެހްމޫދް، އޯ.އައި.ސ   ާޕކިސްތާނުގެ ފޮއާ ގުޅޭގޮތުން  މ ޓިންގ އޯޑިނަރ  އެކްސްޓްރާ

 ތެވެ. މެމްބަރު ޤައުމު ގައުމުތަކުގެ ހެޑްސް އޮފް މިޝަންސްއަށް ބޭއްވެވި ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަ

x  ެއަށް ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ދެއްވި  ވަނަ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރ  މ ޓިންގ17  އޯ.އައި.ސ  މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ ކައުންސިލްއޮފް މިނިސްޓަރުންގ

ވާ އޯ.އައި.ސ   އަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅިފައި   23އިން    22 މާޗް  ގެ ވަނަ އަހަރ2022ުއެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް އަދި  

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް  2021ޑިސެމްބަރު  31ދިނުމަށް ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު 48ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރުންގެ 

 ފޮރިން އެފެއާޒުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ސަފ ރު، ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދ  ފުދުންތެރިަކން އިތުރުކުރުން –ޒު ތިން ވަނަ އަމާ 4.3

 

ކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއާއި ާޕކިސްތާނާއި ދެމެދު ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ޓޫރިޒަމް ްޕރޮމޯޓު

ބައެއްކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަތިވިއެވެ. ާޕކިސްތާނުގެ ބިޒްނަސް  ތުގައި  ގެ ހާލ19ާ- މިއަހަރުތެރޭގައިވެސް ކަންކަން ރޭވުނުނަމަވެސް، ކޮވިޑް

ނު އެކި  ކޮމިއުނިޓ  އަދި މ ޑިއާ އާއިއެކު ގާތްގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް އެފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި، އަހަރުތެރޭގައި ލިބު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ވ ހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެކި  ފުރުސަތުތަކުގައި 

ރުތަކާއި  ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ާޕކިސްތާންގެ ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ ޒް އަދި އެހެނިހެން ޗެމްބަ

 މުޙިއްމު ކަންތައްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު ރެވުނެވެ. ހިއްސާކު

 

 ހައިކޮމިޝަނަރ ލާހޫރަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅު  

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ާޕކިސްތާން އާ ދެމެދު ޓްރޭޑް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އާ ގުޅޭގޮތުން   12މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

ހިރު  މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ލާހޫރުގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ ގެ ރައ ސް މރ. މިއަން ނޫމާން ކަބ ރް އާ ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާ

ލުކުރެއްވުމަށް ލާހޫރަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އަރިހުގައި ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވިއެވެ. ބައްދަ

ގެން  މާޒުކޮށްމިދަތުރުފުޅުގައި ލާހޫރުގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ ގެ އެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރުންނަށާއި، ޓްރެވަލް އޭޖަންޓުންނަށް އަ

ސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ްޕރޮމޯޓު ކުރުމަށް 'ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް' ބްރ ފިންގ އެއް ބޭއްވެވިއެވެ. ބްރ ފިންގ ސެޝަންގައި މޯލްޑިވް

ލައިންކޮށް  މާކެޓިންގ އެންޑް ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯަޕރޭޝަންގެ ސ .އ .އޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ، އަލްފާޟިލް ތޮއްޔިބް މުޙައްމަދު އޮން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ، ބައިވެރިންނާއި މުހާތަބުކޮށް، ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ.   
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 އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތައް 

x  ެފަރުޒާނާ ޒާހިރު  ސަފ ރު އާ ޝަކ ލް އަހްމަދް މރ.  ޝަކިލް އެކްސްްޕރެސްގެ ސ .އ .އޯވަނަ ދުވަހު  1މަހުގެ  ފެބްރުއަރ މިއަހަރުގ

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 
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x  ެސަފ ރު  އާ މައުރިޒިއޯ ރޯމާނ  މރ. އިސްލާމްއާބާދު މެރިއެޓް ހޮޓެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ވަނަ ދުވަހު  1މަހުގެ  ފެބްރުއަރ މިއަހަރުގ

 ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

x  ެސަފ ރު ފަރުޒާނާ  އާ އުޒައިރް ނަވ ދް މރ. ބެންކްގެ އަޮޕރޭޝަންސް ހެޑް ނޯތު ހަބ ބް ވަނަ ދުވަހު  1މަހުގެ  ފެބްރުއަރ  މިއަހަރުގ

 މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައިކޮމިޝަންގެ ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވިއެވެ.  ޒާހިރު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

x   ެސްތާނަށް ވަޑައިގެންފައިވާ އައު ސަފ ރުންނަށް  ވަނަ ދުވަހު އޮމަރް ޓްރެވެލްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ާޕކި  25މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރުޒާނާ ޒާހިރުމަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅޭއްގައި ސަފ ރު ފަ

x  ެރުޒާނާ ޒާހިރު ރު ފަވަނަ ދުވަހު ސެރ ނާ ހޮޓެލްސް އިން ބޭއްވެވި ނޮއުރުޒް ސެލެބްރޭޝަންގައި ސަފ  27މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގ  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x   ެސެންޓްރަލައިން އަށް ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު އިންޓަރވިއު    –ވަނަ ދުވަހު ޑިްޕލޮމެޓިކް އެފެއާޒް މެގެޒިން    13މިއަހަރުގެ އޭްޕރިލް މަހުގ

 އެއް ދެއްވިއެވެ. 

x  ެނ  ދެއްވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި  ސ .އ .އޯ މރ. އަޒ ޒް ބޫލާ ވަނަ ދުވަހު ސެރ ނާ ހޮޓެލްސްގެ  13މިއަހަރުގެ އޭްޕރިލް މަހުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެމޯލްޑިވްސް  -ވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރ  އަދި ާޕކިސްތާން 5މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގ

ހައިކޮމިޝަންގެ    ބައްދަލުވުމެއްގައިކު ބޭއްވި ވަރޗުއަލް  އެކައުންސިލް މެދުވެރިވެރިވެގެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އާއިބިޒްނެސް  

 ސްޓާފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެފަރުޒާނާ ޒާހިރު   ސަފ ރުއާ ވަނަ ދުވަހު ޑ .ވަޓްސަންގެ ޗެއަރމަން މރ. ޒަފަރް ބަކްތަވާރި އާ  24މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

 
 
 

 ދެކުނު އޭޝިއާގެ ސަރަޙައްދ  އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން –ހަތަރު ވަނަ އަމާޒު  4.4

 
x  ްމަސައްކަތްކުރެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން  ދެކުނު އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދ  އެއްބާރުލުމަށް ޕާކިސްތާނާއިއެކު ގާތްގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ރާއްޖެއިނ

ާޕކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގެ އެކި މިޝަންތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް، މިޝަންއިން  

ށް އިސްކަންދިނުމާއި، ގައި ބައިވެރިވުމަލާތަކުމަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރުންނާއި، އެމިޝަންތަކުން ބާއްވަވާ ހަފް 

 މިނިވަން ދުވަސް ނުވަތަ ގައުމ  ދުވަސްތަކުގައި މެސެޖާއި، ހަދިޔާ ފޮނުވުމަށްވެސް ސަމާލުކަން ދެވުނެވެ.  

x  ެމރ.   ސާކް އާބިޓްރޭޝަން ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްފަރުޒާނާ ޒާހިރު،  ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު 9މަހުގެ  މާރޗް މިއަހަރުގ

   އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  އުދަރ  މުޙައްމަދު ހިލާލް ޗަ

x   ެވަނަ ދުވަހު ސާކް، އާސިއާން އަދި އ ސްޓް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ހެޑް އޮފް މިޝަންސް އާއެކު މިނިސްޓަރ    29މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގ

ގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު  ޝާހިދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ބޭއްވެވި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމުهللا އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަބްދު

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ްާޕކިސްތާން އަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅެއްގައި،  ވ ރަކޫން ހިޒް އެކްސެލެންސ  އިސާލާ ރޫވާން ސާކްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލ

މރ. މިއާން ނަސ ރް   ގެ ރައ ސްއެންޑް އިންޑަސްޓްރ   ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް ާޕކިސްތާންގެ ވުމުގެ ގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެ 

 . މަގޯ ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ ތުހަޔަ
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 ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  –ފަސް ވަނަ އަމާޒު  4.5

 
x  'ްދަރިވަރަކަށް ދޫކުރެވުނެވެ.    15މިއަހަރުތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގައި ކިޔާވާ ދަރިވަރުންގެ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ 'ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ސެޓްފިކެޓ 

x   ްދިވެއްސަކަށް އައި.ޑ .ކާޑު ހައްދައި ދެވުނެވެ.   3މިއަހަރު ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށ 

x   ްޓް އާކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ. ޕާސްޯޕ 1މިއަހަރު ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށ 

x  ާރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ވެރިފައިކުރުމަށް އެހ ތެރިކަން  އް ޔެކައިވެން 2މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ާޕކިސްތާނުގައި ކޮށްފައިވ

 ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  

x  ިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  މ ހަކަށް އެގްރިޓް ަޕރމިޓް ހޯދުމަށް އެހ ތެރިކަން  2ާޕކިސްތާނުގައި އޮވަރސްޓޭވ 

x  ެޕާކިސްތާނުގައި ދިވެއްސެއް ގެއްލިފައި/ނިޔާވެފައި ވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރ    ވަނަ ދުވަހު 14މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރ  މަހުގ

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން ހައިކޮމިޝަން އަށް އެންގުމުން މިކަން ބެލުމަށް ާޕކިސްތާނުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ވަނ   

 ސަރުކާރުން ލިބިފައިނުވެއެވެ.  ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ާޕކިސްތާންމިދި އަހަރު ނިމުނުއިރު އަ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ.

x ެދިވެއްސަކަށް ދިމާވި ވިސާގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ހ  3ާޕކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރި  ދުވަހު ވަނަ   29 ޖެނުއަރ  މަހުގެ މިއަހަރުގ 

x  ެކަރާޗ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނޮރަރ  ކޮންސުލް ޖެނެރަލް   ، ޒާހިރު ފަރުޒާނާ ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު 30މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގ

  މރ. ޒަފަރް ޓަޕާލް އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައިކޮމިޝަންގެ ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން އަދި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  

 މަރްޔަމް ނަދާ އިނާޒް ބައިވެރިވިއެވެ. 

x   ިގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާޢްޖެ އިން ާޕކިސްތާނަށް ފުރުމަށް ބޭނުންވާ ާޕކިސްތާނުގެ    19-ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް   26މަހުގެ  މިއަހަރުގެ މެއ

 އެން.ސ .އޯ.ސ ގެ ހުއްދަ، ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް ހައިކޮމިޝަން އިން އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

x  ެލާހޫރުގައި ހުންނަ  ލާހޫރަށް ކުރެއްވި ރަސްމ  ދަތުރުފުޅުގައި   ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު އަށް 13އިން   12މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގ

ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައިކޮމިޝަންގެ ކައުންސެލަރ  ރ  ކޮންސުލް މރ. ޔާވަރް އިރުފާން ޚާން އާ ބައްދަލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނޮރަ

 ލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވިއެވެ. އަ

 

 
 

 ޚާރިޖ  ދާއިރާގެ ހިންގުން ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުން –ހަވަނަ އަމާޒު  4.6

 
ގެ އިތުރުން،  މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، މިޝަންގެ މެނުއަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެތެރޭގައި ފެށުނެވެ. އޭ

ލަން  މިޝަންވަށައިގެން ސަރވޭމިޝަންގައި އިންޓަރނަލް ނެޓްވަރކްއެއް ގާއިމް ކުރުމާއި، މިޝަންގެ ސެކިއުރިޓ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

 ބެލެހެއްޓޭގޮތަށް ސެކިއުރިޓ  ކެމެރާ ހަރުކުރެވުނެވެ.  

  

. އެހެން  ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ލިބުނެވެގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑިްޕލޮމެޓިކް ޓްރެއިނިންގ  ހަމަޖެހުނު އްވުމަށް ބޭ  ސަރުކާރުން ާޕކިސްތާން  މިއަހަރު

 ސެލްވެފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ވަނ  ކެން ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން  19-ނަމަވެސް، ކޮވިޑް
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 ވަނަ ބާބު  5

 

 އަހަރުތެރޭގައި ހިނގި ޙާއްސަ ކަންތައްތައް  .5

 
 ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު   ދަ ދި   ނު ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވު   56ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ވަނަ ދުވަހު   2021ޖުލައި    26

ހެނދުނު   ވަނަ ދުވަހުގ2021ެޖުލައި  26 ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ދިދަ 

ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވ ، ހައިކޮމިޝަން އެވަގުތު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ކައުންސެލަރ، އަލްފާޟިލް އަލ   ހައިކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނެވެ.  

  އަދި އިސްލާމްއާބާދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ބައެއް ދިވެހިން އި އާއިލާ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައިކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނާ ރިޞްވާންއެވެ. 

 ބައިވެރިވިއެވެ. 

 

 

 
 

 ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ  ސައުތު އޭޝިއާ ރ ޖަނަލް ކޮލިފައިން އިވެންޓްގައި ގެ    12އައި.ޓ .އެފް އޭޝިއާ އަންޑަރ  

 ކިޔުން 

  ރ ޖަނަލް   އޭޝިއާ  ސައުތު  ގެ   12  އަންޑަރ   އޭޝިއާ  އެފް.ޓ .އައިވަނަ ދުވަހު އިސްލާމްއާބާދުގައި ބޭއްވުނު    13މިއަހަރުގެ ސެްޕޓެމްބަރ މަހުގެ  

ކްގައި  ާޕކިސްތާން ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން ކޮމްްޕލެ މެޗްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން  ކޮލިފައިން 

 .  ބައިވެރިވިއެވެސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު އަދި ހައިކޮމިޝަންގެ ސްޓާފުން  ގައިގެ ރަސްމިއްޔާތު މު ނިންމު ވަގުތުގައާއިކުރިއަށްދިޔަ  މެޗުތައް 
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 2021އެނުއަލް ޗެރިޓ  ބާޒާރް    – ޕަފްވާ  

އޮފ ސް ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން )ަޕފްވާ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި  ވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާން ފޮރިން    27މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  

 ބައިވެރިވިއެވެ.  ތައް އެނުއަލް ޗެރިޓ  ބާޒާރުގައި ހައިކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާއިލާ
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 މެމްބަރ ސްޓޭޓްސް އޮފް އޯ.އައި.ސ  ވަނަ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރ  މ ޓިންގ އޮފް ކައުންސިލް އޮފް ފޮރިން މިނިސްޓަރސް އޮފް    17

  ފޮރިން  އޮފް ކައުންސިލް ބޭއްވުނު އޯ.އައި.ސ  މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ  އިސްލާމްއާބާދުގައިވަނަ ދުވަހު  19މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލ ލް    މ ޓިންގ އޯޑިނަރ  އެކްސްޓްރާ ވަނަ 17ގެ މިނިސްޓަރސް

މި ބައްދަލުވުމަކ  އަފްގާނިސްތާނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިއުމަނިޓޭރިއަން ސިޓުއޭޝަން އާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ހާއްސަ   ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

މުޙައްމަދު ޚަލ ލު އަދި  ދާއިމ  މަންދޫބު އަލްފާޟިލް  ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ    އޯ.އައި.ސ  އަށްއަރިހުގައި    ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ސ ނިއަރ އޮފިޝަލްސް  18އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިއާން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލ ލްގެ މި   ނެވިއެވެ.ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

 ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ.  ވެސްމިޝަންގެ ސްޓާފުންނާ ދަތުރުފުޅުގައި ހައިކޮމިޝަންއަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާ
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 ބައިވެރިވި އެހެނިހެން ހަފްލާތައް 

 
x  ެވަނަ ދުވަހު، ސްރ ލަންކާގެ ނެޝަނަލް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ާޕކިސްތާނުގައި ހުންނަ ސްރ ލަންކާގެ   4މިއަހަރު ފެބްރުއަރ  މަހުގ

ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު  ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ  ވައިސް އެޑްމިރަލް މޯހާން ވިޖެވިކްރަމަ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x  ެހިސް   ޗައިނ ސް ނިއު އިޔަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ާޕކިސްތާނުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ސަފ ރު ވަނަ 10މަހުގެ  ފެބްރުއަރ މިއަހަރުގ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަރުޒާނާ ޒާހިރު  ސަފ ރު  ނޮންގް ރޮންގް ބޭއްވެވި ހަފްލާގައިއެކްސެލެންސ  

x ަވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ ސްޕ ކަރ ހިޒް އެކްސެލެންސ  މރ އައްސަދު ޤައިސަރް އިންޓަރނޭޝަނަލް   8ހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ މިއ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަރުޒާނާ ޒާހިރު  ސަފ ރު ގައިއެއްހަފްލާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި  ވިމެންސް ޑޭ

x   ެވަހު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ވިމެންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި ރަޒާނާ ފެޝަން ޝޯ ގައި  ވަނަ ދު  12މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގ

ގެ އަންހެނުން ކުރާމަސައްކަތަށް، ހާއްސަގޮތެއްގައި  މިއ  ާޕކިސްތާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ފަރުޒާނާ ޒާހިރު  ސަފ ރު

 ނުމުގެ ގޮތުން ރޭވުނު އިވެންޓެކެވެ. ގެއިންމަސައްކަތްކުރާ ފެހުންތެރިންނަށް ހިއްވަރުދި
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x  ެވަނަ ދުވަހު ވޯލްޑް އެންވާރަމަންޓް ޑޭ އާގުޅިގެން ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން   31މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ެޕޑަލް ފޮރ އަ ގްރ ން ފިއުޗަރ" ގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު 
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x  ެދެއްވި  ޑރ. ސުރޭޝް ކުމާރް އިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ   ވަނަ ދުވަހު 23މަހުގެ  ޖުލައި މިއަހަރުގ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހައިކޮމިޝަން ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަލ  ރިޟްވާން ފަރިއްކޮޅެއްގައި  

x  ެދެއްވި  ޑރ. ސުރޭޝް ކުމާރް  އިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ    ވަނަ ދުވަހު   11މަހުގެ  އޯގަސްޓްމިއަހަރުގ

 ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަރިއްކޮޅެއްގައި  

x  ެވަނަ ދުވަހު   11މަހުގެ  އޯގަސްޓްމިއަހަރުގެ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހާ ގުޅިގެން މިއަހަރު ވަނަ މިނިވަން ދުވަ  75އިންޑިއާގ  

ހަފްލާެއްއަގިއ ދުުމެގ ަގސް އިން  ޑރ. ސުރޭޝް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި އިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން 

x ެޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި ސްވިޓްޒަލޭންޑް އެމްބަސ  އާ ގުޅިގެން    ދުވަހު  ވަނަ   24  އޯގަސްޓް މަހުގެ  މިއަހަރުގ

އިމްެޕކްޓް އޮން  ބޭއްވެވި "ސ ނަރޖައިޒިންގ ސްވިސް އެންޑް ާޕކިސްތާނ  އިނޮވޭޝަންސް ޓު ކޮމްބެކްޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްސް  

 އެގްރިކަލްޗަރ" ގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ ޑިފެންސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޗ ފް އޮފް އާމ  ސްޓާފް، ކޮމާންޑް   6މިއަހަރުގެ ސެްޕޓެމްބަރ މަހުގ

 އެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އޮފް ޖެނެރަލް ޤަމަރް ޖާވިދު ބަޖްވާ ބޭއްވެވި ހަފްލާ

x  ެޓ  ގައި  - ވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާނުގެ ފޮރިން އޮފ ސް ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން އިން ބޭއްވެވި ހައި 23 މަހުގެސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެހިސް އެކްސެލެންސ    ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު ނޭާޕލްގެ ކޮންސްޓިޓިއުޝަން ޑޭ އާ ގުޅިގެން ނެާޕލް 23 މަހުގެސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ހާރ  ޓަަޕސް އަދި

x  ެވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން   30ވަނަ ދުވަހު ތުރުކްމެނިސްތާނުގެ  27 މަހުގެސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު   ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައިއަޓަޖަން މޮވްލަމޮވް  ހިސް އެކްސެލެންސ ތުރުކްމެނިސްތާނުގެ ސަފ ރު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޖިކިސްތާނުގެ   30ވަހު ތަޖިކިސްތާނުގެ ވަނަ ދު  29 މަހުގެސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައިއިސްމަތުލޯ ނަސްރެދިން  ހިސް އެކްސެލެންސ ސަފ ރު 

x  ެވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިރިގިޒް   30ަޕބްލިކް ގެ ވަނަ ދުވަހު ކިރިގިޒް ރި 30 މަހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ޔަޒްހާން ކިސްތަފިން ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ހިސް އެކްސެލެންސ ރިަޕބްލިކް ސަފ ރު  

x  ެރު ހިޒް އެކްސެލެންސ  ހަމަދު އޮބެއިދް އަލްޒާބ  ބޭއްވެވި އެކްސްޯޕ  ވަނަ ދުވަހު ޔޫ.އޭ.އ ގެ ސަފ  30 މަހުގެ ސެްޕޓެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ޑުބާއިގެ އޯެޕނިންގ ސެރެމަނ ގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  2020

x   ެރިއާގެ ސަފ ރު ހިޒް  ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނައިޖ   61ވަނަ ދުވަހު ނައިޖ ރިއާގެ    1މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގ

 އެކްސެލެންސ  މުޙައްމަދު ބެލޯ އަބިޔޯ ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެވަނަ ދުވަހު ކޮރެއާގެ ނެޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ޑޭ އަދި އާމްޑް ފޯސަސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން   1މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ފަރިއްކޮޅެއްގައިސަފ ރު ހިޒް އެކްސެލެންސ  ސުހް ސަންގްޯޕ ދެއްވި ކޮރެއާގެ 

x   ެއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން    70ވަނަ ދުވަހު ާޕކިސްތާން އާއި ޖަރމަނ ގެ ސިޔާސ  ގުޅުމަށް    14މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގ

ސަފ ރު ފަރުޒާނާ   ފަރިއްކޮޅެއްގައިާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އެމްބަސ  އޮފް ަޖރމަނ  އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ޒާހިރު 

x  ެވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޒަރްބައިޖާން ގެ   30ވަނަ ދުވަހު އަޒަރްބައިޖާން ގެ  18 މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ މިއަހަރުގ

 ގަތެވެ. ޚަޒަރް ފަރްހަދަވް ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައި ހިސް އެކްސެލެންސ ސަފ ރު 
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x  ެވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  މިސިސް އަނޫޕާމާ ސިންގް ދެއްވި   25 މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ މިއަހަރުގ

 ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވިއެވެ.   ފަރިއްކޮޅެއްގައި

x  ެޓ  ގައި  - ވަނަ ދުވަހު ބެހްބުދް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ާޕކިސްތާން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި ހައި 26 މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ މިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x   ެމާރް ދެއްވި  ޑރ. ސުރޭޝް ކުއިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ   ވަނަ ދުވަހު    27  މަހުގެއޮކްޓޯބަރ  މިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ފަރިއްކޮޅެއްގައި

x  ެާޕކިސްތާން ފޮރިން އޮފ ސް ވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި   ވަނަ ދުވަހު  28 މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ މިއަހަރުގ

 ޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް އިވެންޓްއެއްގައި ސަފ ރު ފަރު

x ިޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ާޕކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން    ވަނަ ދުވަހު   29  މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ  އަހަރުގެ  މ

 ތެވެ. އެފެއާޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަ 

x ިތުރުކ ގެ ނޭޝަނަލް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތުރުކ  ސަފ ރު ހިޒް އެކްސެލެންސ    ވަނަ ދުވަހު 29 މަހުގެއޮކްޓޯބަރ އަހަރުގެ މ

 މުސްތަފާ ޔުރްދަކުލް ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x ިރުކ ގެ ނޭޝަނަލް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތުރުކ  ސަފ ރުގެ އަނބިކަނބަލުން މިސިސް  ތު   ވަނަ ދުވަހު   4  މަހުގެ   ނޮވެމްބަރ އަހަރުގެ  މ

 ޒިއަޓޮމިރާ ޔުރްދަކުލް ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x   ެއިންޑިއާގެ އެކްޓިންގް ހައިކޮމިޝަނަރ ހިސް އެކްސެލެންސ   ދިވާލ  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން    ވަނަ ދުވަހު  6މަހުގެ    ނޮވެމްބަރމިއަހަރުގ

 ޑރ. ސުރޭޝް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x  ެހިސް  ރ  ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޒަރްބައިޖާން ގެ ސަފ ރު ވަނަ ދުވަހު އަޒަރްބައިޖާން ގެ ވިކްޓް  8 މަހުގެނޮވެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ޚަޒަރް ފަރްހަދަވް ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  އެކްސެލެންސ 

x   ެރެކްޓަރ މިސް ފާއިޒާ ހަސ ބްއަށް  ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ޑި  9މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

ފެއާވެލް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނޭާޕލްގެ ޑެޕިއުޓ  ހެޑް އޮފް މިޝަން ދެއްވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x   ެގޮތުން ކެނެޑާގެ އެކްޓިންގ ހައިކޮމިޝަނަރ    ވަނަ ދުވަހު ކެނެޑާގެ ރިމެމްބްރަންސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ   11މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ރައްމިއްޔާތެއްގައިހިޒް އެކްސެލެންސ  ގޮޑްބޯޓް ބޭއްވެވި 

x  ެސެރެމަނ  އޮފް  ވަނަ ދުވަހު ޑިްޕލޮމެޓިކް ފުޓްބޯލް ލ ގް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި އޯެޕނިންގ  12މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

 އާރް.ބ .އެސް ޑިްޕލޮމެޓިކް ފުޓްބޯލް ލ ގް ސެޝަންގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

x  ެވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރިަޕބްލިކް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑިފެންސް   22މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

 ނެރަލް އަބުލް ފަޒަލް އެމް.ޑ  ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެޑްވައިޒަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެ

x  ެވަނަ އާމްޑް ފޯސަސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ   50ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ  29މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގ

 ލް އަބުލް ފަޒަލް އެމް.ޑ  ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަ

x  ެވަނަ ނެޝަނަލް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫ.އޭ.އ  ގެ ސަފ ރު ހިޒް   50ވަނަ ދުވަހު ޔޫ.އޭ.އ  ގެ  2މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގ

 ލ މް ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެކްސެލެންސ  ހަމަދް އޮބައިދު އިބްރާހިމް ސަ

x  ެވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރ  މިސިސް އަނޫޕާމާ ސިންގް ދެއްވި   3 މަހުގެޑިސެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވިއެވެ.   ފަރިއްކޮޅެއްގައި



1202އަހަރު ިރޕޯޓް   ޕާކިސްތާުނގައި ހުންނަ ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަހއިކޮމިަޝން   

 

27 
 

x ުވަނަ ދުވަހު ޔޫރަޕިއަން ޑެލެގޭޝަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވެވި ފަސްޓް ޔޫރަޕިއަން ފިލްމް   8ގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މިއަހަރ

 ފެސްޓިވަލްގައި ކައުންސެލަރ އަލ  ރިޟްވާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

x  ެވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަޒަކިސްތާން ގެ  ވަނަ މިނި 30ވަނަ ދުވަހު ކަޒަކިސްތާން ގެ  8 މަހުގެޑިސެމްބަރ މިއަހަރުގ

 ޔަރްޒާން ކިސްތަފިން ބޭއްވެވި ހަފްލާއެއްގައި ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.   ހިސް އެކްސެލެންސ ސަފ ރު 

x  ެާޕކިސްތާނުގެ  މް ސާމިނާ އަލްވ  ވަނަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ފަސްޓް ލޭޑ  ހަރ އެކްސެލެންސ  ބޭގަ 15މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގ

ޝިފާ ޓްރަސްޓް' އަށް އެހ ހޯދުމަށް  -ރ ހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ 'އަލް   ސުކޫލް އަދި  ކަރާޗ ގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  އިވެންޓެއްގައިބޭއްވި 

x  ެދެއްވި  ގެ މެމްބަރ މިސް ފަރާހް ރާނ   އިސްލާމްއާބާދު ފޮރިން ވިމެން އެސޯސިއޭޝަންވަނަ ދުވަހު  21ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މިއަހަރުގ

 ސަފ ރު ފަރުޒާނާ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ސައިފޮދެއްގައި 
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 ވަނަ ބާބު  6

 

 19-ކޮވިޑް .6

 
  ސެްޕޓެމްބަރު އިން    މެދުތެރެއިން  މާޗް އިން މެއިމަހަށް އަދި ޖުލައި އެންމެ ގޯސްވެފައިވަނ     މިއަހަރުތެރޭގައި  ގެ ހާލަތ19ު-ާޕކިސްތާނުގައި ކޯވިޑް 

އަށް ވުރެ ދަށްކޮށެވެ.   400ވެ. އަހަރު ނިމުމަކަށްއައިއިރު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މ ހުންގެ އަދަދުތައް ވަނ  މަހަށެ

ގައި ވަނ   2021ޑިސެމްބަރ  13އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ، އޮމިކްރޯން ާޕކިސްތާނުންވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް 

 އެވެ.  އިއުލާންކޮށްފަ

 

އިން ފެށިގެންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދޭންފަށާފައިވަނ    2021ފެބްރުއަރ   2ާޕކިސްތާނުގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނ  

ރާ އެހެން  ފެބްރުއަރ  އިން ފެށިގެން ހެލްތް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކު  20ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތް ްޕރޮފެޝަނަލުންނަށެވެ. އަދި  

އުމުރުން ދުވަސްވ މ ހުންނަށް އިސްކަންދ ގެން،  މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދޭންފެށިއެވެ. އިތުރު ވެކްސިން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވުމާއިއެކު، 

  ސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެކް  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ްޕރޮގްރާމް ރޯލްއައުޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ާޕކިސްތާން ސަރުކާރުން ފޮރިން ޑިްޕލޮމެޓުންނަށް

ވެ. އެކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  ވެސް ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލާއިގެން އުމުރުން ދުވަސްވ މ ހުންނަށް  ގައ2021ެްޕރ ލް ފަށާފައިވަނ  އޭ

   އިސްކަންދ ގެންނެވެ. 

 

މަޢުލޫމާތު ާޕކިސްތާނުގައި ދިރި އުޅުއްވާ  މެ ފަހުގެ އެންާޕކިސްތާން ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 

ތަކުގެ  މުހިއްމު ފިޔަވަޅުއާ ގުޅިގެން ާޕކިސްތާން ސަރުކާރުން އެޅުއްވި  19- މިގޮތުން ކޮވިޑް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ހައިކޮމިޝަނުން ދިވެހިންނަށް 

 އަހަރުތެރޭގައި އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ތެރެއިން ދިވެހިން ާޕކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 

x   ެމ ހުން،    ދިވެހިރާއްޖެ އިން ޕާކިސްތާން އަށް ދަތުރުކުރާ  އަށް  28ފެބްރުއަރ   ން ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހު  29މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރ  މަހުގ

 ޕ .ސ .އާރް ޓެސްޓް އާ ނުލާ ދަތުރު ކުރެވުން 

x  ެދިވެހިރާއްޖެއިން ާޕކިސްތާން އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޕ .ސ .އާރް ޓެސްޓް  އަށް  21މެއި އިން ފެށިގެން  1މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގ

 ބޭނުންވުން 

x  ެހާއްސަ ހުއްދައެއް   ދަތުރުކުރާ މ ހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިންއަށް   12އޯގަސްޓް މަހުގެ އިން ފެށިގެން  22މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގ

 މަނާވުން  ރެވުން ތެއެއަށް ޕާކިސްތާން  މެނުވ  ލިބިގެން 

x  ެއެތެރެވުމަށް ހުއްދަލިބުން  ށްނަ ާޕކިސްތާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ހުއްދައަކާއި ނުލާ އިން ފެށިގެން   13މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގ 

x   ެދަތުރުކުރުމަށް ކޮވިޑްާޕކިސްތާން އަށް    އަހަރުން މަތ ގެ ހުރިހާއެންމެން  18  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގ -

 ޖެހުން ޕ .ސ .އާރު ޓެސްޓެއް ހުށަހައަޅަންއަހަރުން މަތ ގެ ހުރިހާމ ހުން ނެގަޓިވް    6، އަދި  ބޭނުންވުންގެ ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓް    19

 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި   ރާއްކާތެރިކަން މުވައްޒަފުންގެ ރިއާޔަތްކޮށް ހާލަތައް ގ19ެ-ކޯވިޑް  ، ގާއިމްކުރުމާއެކު ސްމާޓް ލޮކްޑައުން ާޕކިސްތާނުގައި

 ސަރުކާރުން ނެރުއްވާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕ  އާ އެއްގޮތަށެވެ. ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔައ  ާޕކިސްތާން 
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  ނާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އޮފ ހުގައި މާސްކް އެޅުމާއި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން   19-ކޮވިޑް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި  

ނޮވެމްބަރ  ކުރުމަށް ބާރުއެޅުނެވެ. އެގޮތުން، ތައް ފުރިހަމަ ޑޯޒް ވެކްސިން 19-ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް ކުރާހައިކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް 

 މަހުގެ ނިއަލަށް ހައިކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ވަނ  ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.  

 

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އެހ ތެރިކަމެއް 19-ވެއްސަކަށް ކޯވިޑް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި، ާޕކިސްތާނުގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ހުރި ދި 

   ބޭނުންވެގެން ހައިކޮމިޝަންގައި އެދިފައެއްނުވެއެވެ. 
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 ރިޕޯޓު ނިންމުން 

 
  ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ާޕކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންއާއި ޚާރިޖ  ދާއިރާގެގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައާއި، 

ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއި   ، ޞާލިޙް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް 2021

ގާތުން ބައްލަވައި،   ގާގޮތް ވަރަށްނހިނގާނުހި  އްމަސައްކަތްތަހައިކޮމިޝަންގެ އަދި ޝުކުރު އަރިސްކުރަމެވެ.  ފާނަށްލަފަޔަށްޓަކައި، އެމަނިކު

  ސަ އަށް ވަކ ން ޚާއްޝާހިދު هللا ، އަލްފާޟިލް އަބްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް ތ ، އަގުހުރި އިރުޝާދާއި ލަފާދެއްވަމުންގެންދަވާފައިވާ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް  އެހ ތެރިކަމަށްޓަކައި    އް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ވެދެއްވިމަސައްކަތްތަމިޝަންގެ  ،  ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. އަދި

ލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މ ގެ  ޚްއި އަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު އަށް ވަރަށްއަލްފާޟިލް ފޮރިން ސެކްރެޓެރ  އަޙްމަދު ޚަލ ލް އާއި 

ގުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ދެއްވާފައިވާ އެހ ތެރިކަމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެންމެހާވެރ ންނަށާއި  ހިން އޮފ ސްއިތުރުން، 

 ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ސައުތް އޭޝިއާ ޑިވިޝަންގެ  މުއްޒަފުންނަށް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް  

 

މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބި  މިއޮފ ހުގެ ވަނަ އަހަރަކ  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް  2022ށް އޮތް ކުރިޔަ

ޅަށް  ގެ ކިބަފުهللا ފ ޤް ދެއްވުން އެދި މާތް އުއަހަރެއްކަމުގައި ވެގެންދިއުމުގެ ހެޔޮ ތަކާމިޔާބު މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި 

 ދުޢާ ކުރާ ހާލު މި ރިޯޕރޓް ނިންމާލަމެވެ.  
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 ފަރުޒާނާ ޒާހިރު 

 ސަފ ރު 

 

 


