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ޖޭގެ އެމްބަސީ، ރިޔާޟް ދިވެހިރާއް   

الریاض ،مالدیفال جمھوریة سفارة  

 



 

a    

 
 

 1             2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021

 ރަބިއްޔާ، ރިޔާޟްސަޢޫދީ ޢަ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
 

މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ  އަދި ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށެވެ.هللا ޙަމްދާ ޝުކުރު ހުރީ ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި  

 ްނަށް ޞަލަވާތް ކިޔަމެވެ. އާލު އަޞްޙާބުނއެކަލޭގެފާނުގެ  ަށާއިމުޙައްމަދުގެފާނ
 

 ތަޢާރަފް

 

ްބަސީ މއަހަރުމިވީއެވެ. މި އެ 41 ާއިމްކުރެވި ހިންގަމުން އަންނަތާދިވެހި އެމްބަސީ ޤ ޔާ ގައި ހުންނައްސަޢޫދީ ޢަރަބި

ތިންވަނަ ހަފްތާގައެވެ.  ގެނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުވަ 2007އެންމެފުރަތަމަ ހޯމްބޭސްޑް ސްޓާފުން އައީ ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި، 

 ފެށިގެން އެމްބަސީ އެދުވަހުންއެވެ. ސައިން ޝިހާބްޙު އަލްފާޟިލްފުރުއްވީ މަގާމަށް  ގެޑަރ ޑެސިގްނޭޓްއެމްބެސެ ފުރަތަމަ

 ފުރިހަމަކުރެވިމަސައްކަތެއް  ހުރިހާ ޤާއިމްކުރުމުގެ އެމްބަސީމަސްދުވަހުތެރޭގައި  4ފުރަތަމަ ި ފެށތައް މަސައްކަތްޤާއިމްކުރުމުގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން އެމްބަސީގެ މޭންޑޭޓާ އެއްގޮތަށް  2007އަދި  ފަށައިގަނެވުނެވެ. އެމްބަސީގެ މަސައްކަތް

 ރާއްޖޭގެއި މަހުގައި ވަނައަހަރު މެ 2008ރަސްމީގޮތުން  އެއަށްފަހުއެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.  

  .ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ މިއެމްބަސީވަޑައިގެން ވަނީ ޝާހިދު  هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެއިރުގެ
 

 ރަޖިސްޓްރީ ގެމުވައްޒަފުން
 

ސަފީރު އަލްފާޟިލް ، ތިއްބެވީގޮތުގައި  ގެފުންހޯމްބޭސްޑް ސްޓާ، ގެ ރަޖިސްޓްރީގައިއެމްބަސީވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު  2021

ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީގެ ، އަޙުމަދު ޙުސެއިން ރަޝީދު މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރގެ މަޤާމުގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް،

ތާރޑް އަދި ޙުސައިން ސިނާޙް ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގައި އަލްފާޟިލް  ،މުޙަންމަދު ރަމީޒްިލް ޟއަލްފާ މުގައިމަޤާ

 އެވެ. ފްވާޝަ މަރްޔަމްއަލްފާޟިލާ  މަޤާމުގައިސެކްރެޓަރީގެ 

 

 1 ،އެސިސްޓަންޓުންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2އޮފިސަރ،  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 1 ތިއްބެވީ ގޮތުގައި ގެލޯކަލް ސްޓާފުން

ޑޮމެސްޓިކް  2 އަދިީނަރ ކްލ އޮފީސް 1 ،ްރައިވަރ/މެސެންޖަރޑ 2 ،އޮފިސަރޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  އެސިސްޓަންޓް

  (ސަފީރުގެކޮޅު).  ެވެ.ޓުންނއެސިސްޓަން

 

 

 



 2           2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 
  

 ނިއިތުރުުމުވައްޒަފުންގެ އ
 

 ވަނަ އަހަރު އިތުރު ވެފައި ވަނީ؛ 2021ހޯމްބޭސްޑް ސްޓާފް ރަޖިސްޓްރީ އަށް 

 ބަދޫރާ ސަޢީދު ާގައި މިނިސްޓަރ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލ 2021 ޖޫން 09 -

 ގައި ޑެޕިއުޓީ އެމްބަސެޑަރ އަލްފާޟިލް އަސްލަމް މުޙައްމަދު ޝާކިރު  2021ޑިސެމްބަރ  08 -

 

 ވަނަ އަހަރު އުނިކުރެވިފައި ވަނީ؛ 2021ހޯމްބޭސްޑް ސްޓާފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން 

 (ޕޯސްޓިންގ ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން) މުޙައްމަދު ރަމީޒްް އަލްފާޟިލ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އެޕްރީލް ގައި 30 -

(ޕޯސްޓިންގ ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސިނާޙް  30 -

 ގުޅިގެން)

 

 ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެފައި ވަނީ؛ 2021ލޯކަލް ސްޓާފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން 

 ، ޑޮމެސްޓިކް އެސިސްޓެންޓް، މެލްބާ ހިލ2021ާފެބްރުއަރީ  18 -

 ގައި އޮފީސް ކްލީނާ، މުޙައްމަދު ފައިސަލް ބަރަކް 2021މާރޗް  21 -

 ޑޮމެސްޓިކް ހެލްޕްރ، ލިޑިޔާ ޔޮހެންނަސް ޗަނީގައި  2021އޭޕްރީލް  01 -

 ޑޮމެސްޓިކް އެސިސްޓެންޓް، ސާރިފް މިއާގައި  2021 ޖޫން 12 -

 ޒީ ޗެނިއަރޣާގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް،  2021އޮގަސްޓް  16 -

 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް، އަސީލް އަލީ ފަޤީހީ 2021ސެޕްޓެމްބަރ  12 -

 އްސާ މުޙައްމަދު އަލްބައްތާހްގައި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ، ހަ 2021ސެޕްޓެމްބަރ  22 -

 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް، ކަރީމާ ލާޖިލީ 2021އޮކްޓޯބަރ  01 -

 

 ވަނަ އަހަރު އުނިކުރެވިފައި ވަނީ؛ 2021ލޯކަލް ސްޓާފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން 

 ޓޮވް މޯލާބެޓެލަމް ގާ ް އެސިސްޓެންޓް (ވަގުތީ)،މެސްޓިކޑޮ ގައި 2021ޖެނުއަރީ  31 -

 ރް ސުލައިމާން ކުންޖްއޮފީސް ކްލީނާ (ވަގުތީ) ، އަންޞަ ގައި 2021މާރޗް  15 -

 ގައި ޑޮމެސްޓިކް އެސިސްޓެންޓް، މެލްބާ ހިލާ 2021މެއި  19 -

 ގައި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭތީވް އޮފިސަރ، ނޫރާ އަލްޤާމ2021ީޖޫން  23 -

 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މުނާ މަންސޫރް އަލްސާލ2021ީއޮގަސްޓް  14 -

 އެލިއަސް ތައުފީޤްގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ޝެރީން  2021ސެޕްޓެމްބަރ  12 -

 ގައި ޕްބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ، މަރްޔަމް ބިންތް އޮބައިދް ބިން މުޙައްމަދު ބަސާހިހް 2021ނޮވެމްބަރ  26 -



 3           2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 
  

 

ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި ބައިވެރިވި  ވަނަ އަހަރު އެމްބަސީގެ ފަރާތުން 2120 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންާ ްޑޭޓއެމްބަސީގެ މެނ

 ހަފްލާތައް 
 

 ޖެނުއަރީ

 

ރެސިޑެންސް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ް-ލީލް ބަޙްރެއިންގެ ނޮނަގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޚ 2021 ޖެނުއަރީ 10 -

 ބަޙުރެއިން ގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރ އަށް ވަރޗުއަލްކޮށް އެރުވިއެވެ. 

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ .ޔޫގައި  2021 ޖެނުއަރީ 17 -

 ޚަލީލްއްމަދު ސަފީރު މުޙަތާޢީދު ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން ސަޢުތު އެފްރިކާގެ ސަފީރާ ކެންޑިޑެސީއަށް ޝާހިދުގެ 

 ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

މް ކޯލިޝަންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަރިޔާޟްގައި  2021ޖެނުއަރީ  24 -

ޒަމް ކޯލިޝަންގެ ރިގެ އިސްލާމިކް ކައުންޓަރ ޓެރަންނެވި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ވަފުދާއިއެކު  ރިޔާޟްވަޑައިގެ

އްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މި ބަ ލީލްޚަަލްއާއި ސަފީރު މުޙައްމަދު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރ

 މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.  ސެކްރެޓަރީ

ގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި ރިޔާޟް 2021 އަރީޖެނު 24 -

މި  ަދިއެމްބަސީގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އް ލީލންނެވި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ވަފުދާއި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޚަވަޑައިގެ

ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަދި ، އަޙުމަދު ކައުންސެލަރ ހުސެއިން ރަޝީދު-ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ

   ވެ ވަޑައިގަތެވެ.ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ސިނާޙް ބައިވެރި

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ޔޫ.އެނގައި  2021 ޖެނުއަރީ 26 -

 ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރުންނާއި ސަފީރުޤައުމުތަކުގެ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ތިރީގައި މިވާ 

  ަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމމި ބައްދަލުވުންތަކު ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި 

 ޖިބޫތީ .1

 ފިލިޕީންސް .2

 ޚަލީލްދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  ޤައުމީގައި އިންޑިއާގެ  2021 ޖެނުއަރީ 26 -

 ބައިވެރިވެވަޑަގެންނެވިއެވެ. 
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 ފެބްރުއަރީ

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  2021 ފެބްރުއަރީ 02 -

 ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރުންނާއި ސަފީރުޤައުމުތަކުގެ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ތިރީގައި މިވާ 

 ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކު ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި 

 އެރިތެރިއާ .1

  އިޖިޕްޓް .2

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ޔޫ. 2021 ފެބްރުއަރީ 03 -

 ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު ާއިސަފީރއްދެވުމަށްޓަކައި ކެންޔާގެ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯ

 މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި 

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  2021 ފެބްރުއަރީ 07 -

 ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރުންނާއި ސަފީރުޤައުމުތަކުގެ ް ތާއިދު ހޯދުމަށް ތިރީގައި މިވާ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށ

 ގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކު ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި 

 ސޯމާލިއާ .1

 ކެމަރޫން .2

 އިތިއޯޕިޔާ .3

  

ރެސިޑެންޓް -ކަނޑައަޅާ ނޮންދިވެހިރާއްޖެއިން އޮމާންއަށް ، ޚަލީލްސަފީރު މުޙައްމަދު ގައި  2021 ފެބްރުއަރީ 13 -

ފަތްކޮޅުއެރުވުމްށްޓަކަ އޮމާންއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން  ކަމުގެސަފީރު

 ަތެވެ. ސިނާހް ބައިވެރިވެވަޑައިގ

 މުޙައްމަދު ޚަލީލް އޯ.އައި.ސީގެ ވީޑިއޯ ލެކްޗަރ ސެޝަނެއްގައި ގައި ސަފީރު 2021ފެބްރުއަރީ  24 -

  ެންނެވިއެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގ

 

 

 މާރޗް

. ފައިސަލް ންޓްގެ ހެޑް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރީ ޚާރިޖިއްޔާގެ އޭޝިއަން ޑިޕާޓްމަގައި ސަޢުދ 2021 މާރޗް 03 -

ަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި އިޝޫތަކާއިގުޅޭގޮތުން މއްވައި އެމްބަސީގެ ބައެއް ޕެންޑިގް އަމޫދީއާ ބައްދަލުކުރަ

 . ަތެވެވުމުގައި އެމްބަސީގެ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ސިނާޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގބައްދަލު

ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ  ޚަލީލްރު މުޙައްމަދު ގައި ސަފީ 2021 މާރޗް 23 -

ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ  ވަނ76ަ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ޗީފް އޮފް މިޝަންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ޔޫ



 5           2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 
  

ދުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޝާހިދުގެ ކެނޑިޑަސީއަށް ތާޢީދުހޯهللا ޢަބްދު

މުޙައްމަދު ރަމީޒް  އްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީވިއެވެ. މިބަބައްދަލުކުރެއް އި އެބޭފުޅާއާއި ކަޓައްވަރާކުރުމަމަޝް

 .ަތެވެބައިވެރިވަޑައިގ

 ގެ ނަމުގައި"ސިންޕޯސިއަމް އޮން ދަ ރޯލް އޮފް ވިމެން" ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021މާރޗް  23 -

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އޯ.އައި.ސީގެ  ށް ބޭއްވެވިކޮވާރޗުއަލް

ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވެވި އޯ.އައި.ސީގެ  ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021މާރޗް  24 -

 ޑިނަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑަގެންނެވިއެވެ. ފަސްޓް އޯއޯގަނައިޒޭޝަންގެ 

  
 

 އެޕްރިލް

ރިޒަމް ޓްރޭޑް އިންތިޒާމްކޮއްގެން "އެއިޑް،ޓުއަ މިނިސްޓްރީ އިން ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު 2021އޭޕްރީލް  01 -

 ގައިޓޯކްސް-ބޭއްވުނު ފޮސިމް ްކޮށްއެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް މޫވިންގ ފޯވަރޑް" ގެނަމުގައި ވާރޗުއަލ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސަޢުދީ އެއަރ ލައިންގެ ސައުދީ ހޮލިޑޭ ޑިވިޝަންގެ  ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު 2021އޭޕްރީލް  04 -

ގޮތުން ުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ގުޅޭބައްދަލުކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓ ށްއޮފިޝަލުންނާއި ވާޗުއަލްކޮ

 މަޝްވަރާކުރެއްވެވިއެވެ. 

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  ގައި 2021އޭޕްރީލް  05 -

 ގްރީސްގެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާޓަކައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް

ަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މި ބައްދ ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި  ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު ާއި ސަފީރ

 ވަޑައިގަތެވެ. ބައިވެރިވެ އަދި ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ސިނާޙް މުޙައްމަދު ރަމީޒް

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  ގައި 2021އޭޕްރީލް  11 -

ައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އުޒްބަކިސްތާން ޓަކޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި  ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު ާއި ސަފީރ

 މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ެމްބްލީގެ ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސ ގައި 2021އޭޕްރީލް  12 -

 ާއި ސަފީރ ގެޓަކައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ބެނިންޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް  ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި  ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު

 އަދި ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ސިނާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. 

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  ގައި 2021އޭޕްރީލް  12 -

 ާއި ސަފީރޓަކައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޗާޑްގެ ދުމަށްޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯ



 6           2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 
  

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް  ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި  ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު

 އަދި ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ސިނާޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  ގައި 2021އޭޕްރީލް  12 -

 ާއި ސަފީރޓަކައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޖޯޑަންގެ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ރަމީޒް  ިއެވެ. އަދި ބައްދަލުކުރެއްވެވ ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު

 ވަޑައިގަތެވެ. ބައިވެރިވެ

ލީމް، މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ޓީމް އަދި މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޚަގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު 2021އޭޕްރީލް  18 -

އޮތޯރިޓީއާއެކު ބަޙްރެއިންގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އޮފީހުގެ ޑެލިގޭޝަންއާއި ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައި 

 ުރެއްވިއެވެ. ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއިގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަޙްރެއިން 

 

 މެއި

ގައި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ކުރަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 2021މެއި  16 -

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވެވި އޯ.އައި.ސީ އެގްޒެކެޓިލް ކޮމިޓީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ 

 ބައިވެރިވެވަޑަގެންނެވިއެވެ. ީލްޚަލބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު 

 

 ޖޫން

هللا ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ  ގައި 2021ޖޫން  13 -

 ާއި ސަފީރޓަކައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ޝާހިދުގެ ކެންޑިޑެސީއަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ މަރްޔަމް ޝަފުވާ  ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި  ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ސަފީރު

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

ގައި ވާރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު ދެވަނަ އޯ.އައި.ސީ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ސަމިޓުގައި  2021ޖޫން  16 -

 ިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ބައިވެރ ޚަލީލްސަފީރު މުޙައްމަދު 

 

 ޖުލައި

މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން "ވަނަ އޯ.އައި.ސީ 8ގައި އިޖިޕްޓްގެ ކައިރޯގައި ބޭއްވުނު  2021ޖުލައި 04 -

އައިޝަތު  އަލްފާޟިލާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ބައްދަލުވުމުގައިގެ "ވިމެން

 ބައިވެރިވެވަޑަގެންނެވިއެވެ.  ޚަލީލްމުޙައްމަދު  ރުއާއިއެކު ސަފީމުޙައްމަދު ދީދީ 

ގައި ސަފީރު މުޙިއްމަދު ޚަލީލް ފަލަސްތީނުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ  2021ޖުލައި  14 -

ން ރަޝީދު އަޙުމަދު ކައުންސެލަރ ޙުސެއި-ސަފީރު އާ ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ

 ކައުންސެލަރ ބަދޫރާ ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  -އާއި މިނިސްޓަރ



 7           2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 
  

 

 އޮގަސްޓް

ބޭއްވުނު މިޑްލް އީސްޓްގެ  ށްގައި މިނިސްޓްރީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ވާރޗުއަލްކ2021ޮއޮގަސްޓް  12 -

ކައުންސެލަރ ބަދޫރާ ސަޢީދު -އަދި މިނިސްޓަރ ޚަލީލްޑަކްޓްރީ ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޮްރއިންޓ

 ަތެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގ

މަކަށް އޯ.އައި.ސީއިން ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެދިލެއްވު، ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021އޮގަސްޓް  21 -

މަޝްވަރާ ުން ޮތއަށް އަފްޤާނިސްތާނުގެ މަޝްރަހާއި ގުޅޭގ 23އިން  21އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޖިއްދާގައި އޮގަސްޓް 

ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޖިއްދާއަށް ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި ކުރުމަށް 

 . ގަތެވެސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ސިނާޙް ބައިވެރިވެވަޑައި

ރެސިޑެންޓް -ކަނޑައަޅާ ނޮންބަޙްރެއިންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ، ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021 އޮގަސްޓް 24 -

 ކައުންސެލަރ-މިނިސްޓަރވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި  ބަޙްރެއިންއަށް އިށްޓަކަަފަތްކޮޅުއެރުވުމ ކަމުގެސަފީރު

 .ަތެވެބައިވެރިވެވަޑައިގ ބަދޫރާ ސަޢީދު
 

 

 ސެޕްޓެމްބަރ

އެބޭފުޅާގެ  އެމްބަސީގެ ޝާޒޭ ދި އެފެއާޒްއާގައި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ސްރީލަންކާ 2021ސެޕްޓެމްބަރ  05 -

ކައުސެލަރ -ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޚަލީލްއެދިލެއްވުމަކަށް ސަފީރު މުޙައްމަދު 

 . ގަތެވެބަދޫރާ ސައީދު ބައިވެރިވެވަޑައި

ގައި ސަޢުދީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސަސް ހައިފާ ބިންތް 2021ސެޕްޓެމްބަރ  08 -

ކައުންސެލަރ -ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޚަލީލްމުޙައްމަދު އާއި ސަފީރު މުޙައްމަދު 

  ޔަމް ބަސާހިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.ބަދޫރާ ސަޢީދު އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ މަރް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖަރނަލިސްޓެއްކަމަށްވާ މރ. ގަޒައްފަރު އަލީ ޙާން ގެ ގައި  2021ސެޕްޓެމްބަރ  09 -

 އެދިލެއްވުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޓަރވިއުއެއް ދެއްވިއެވެ. 

އޭވިއޭޝަން ފޮރ ހައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ" ކުންފުނީގެ ބޭފުޅުންނާއި ި "ސްކައި ވޯލްޑް ގައ 2021ސެޕްޓެމްބަރ  21 -

-އެބޭފުޅުންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ސަފީރު މުޙައްމަދު ޚަލީލް، ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ

ްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކައުންސެލަރ ބަދޫރާ ސަޢީދު އަދި އެޑ-ކައުންސެލަރ ޙުސެއިން ރަޝީދު އަޙުމަދު، މިނިސްޓަރ

 އޮފިސަރ ޣާޒީ ޝެނުއަރ ބައިވެރިވެވަޑަގަތެވެ.
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 އޮކްޓޯބަރ

ގެ " އޯޕަން އެންޑެޑް އިންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް އޯ.އައި.ސީ އްވުނުބޭރޗުއަލްކޮށް ގައި ވާ 2021 އޮކްޓޯބަރ 18 -

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  ޚަލީލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު "ގްރޫޕް އޮފް އެކްސްޕާޓް

ކައުންސެލަރ ބަދޫރާ ސަޢީދު އަދި ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ މަރްޔަމް ޝަފްވާ -މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ

  . ަތެވެބައިވެރިވެވަޑައިގ

 އެކުލަވާލާފައިވާގޮތްޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ގައި،ޔޫ.އެން،އޭ ގެ ސްޓްޓެޖިކް އަދި މީޑިއާ 2021އޮކްޓޯބަރ  24 -

ކައުންސެލަރ -އަދި މިނިސްޓަރ ޚަލީލްރު މުޙައްމަދު އްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީވާރޗުއަލްކޮށް ބޭ ހުށަހަޅައިދުނުމަށް

 .ތެވެބަދޫރާ ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެ

ްރިކަލްޗަރ ވަނަ އޯ.އައި.ސީ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެގ 8ގައި ތުރުކީގައި ބޭއްވުނު 2021އޮކްޓޯބަރ  26 -

  ޮފް ފިޝަރިޒް ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދުވަނަ މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އ 8ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޚަލީލްރު މުޙައްމަދު ސަފީ އާއި އެކުޙަސަން 

 

 

 ނޮވެމްބަރ

ިއުލޭޓް އޮފީސް ހުލުވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސ ޖިއްދާގައި، ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021ނޮވެމްބަރ  18 -

ޓަކައި ޖިއްދާ އަށް ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލް ށްހޯދުމަ އިމާރާތެއް

މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ބަދޫރާ ސަޢީދު އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ، އަޙުމަދު ޙުސެއިން ރަޝީދު

 . ަތެވެް އަލީ ފަޤީހީ ބައިވެރިވެވަޑަގަރ އަސީލއޮފިސ

ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި  51އޮމާންގެ ، ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021ނޮވެމްބަރ  21 -

 ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑަގެންނެވިއެވެ. 

 އިމާރާތުގެލޭޓް ހުޅުވުމަށް ބަލާފައިވާ ޖިއްދާ ކޮންސިއު ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021ނޮވެމްބަރ  28 -

ކްރެޓަރީ ކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ޖިއްދާއަށް ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ތާރޑް ސެއެވެރިފަރާތާއި

  ަތެވެ.ޒީ ޝެނުއަރ ބައިވެރިވެވަޑަގޣާމަރްޔަމް ޝަފްވާ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

ފަތްކޮޅުއެރުވުމަށް  ޖޯޑަންގެ ނޮންރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމުގެ، ޚަލީލްއި ސަފީރު މުޙައްމަދު ގަ 2021ނޮވެމްބަރ  30 -

ޖޯޑަންއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރ ބަދޫރާ ސަޢީދު 

 . ަތެވެބައިވެރިވެވަޑައިގ
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 ޑިސެމްބަރ

އަޙުމަދު ޤުދުސް އާއި ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ރަޝީދުގައި މިނިސްޓަރ  2021ޑިސެމްބަރ  02 -

 . ަތެވެގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގބޭއްވެވި ވަރޗުއަލް ލެކްޗަރ ތިޒާމްކޮއްގެންްގޮތުން އޯ.އައި.ސީ އިން އިނގުޅޭ

ޖިއްދާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ، ޚަލީލްގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު  2021ޑިސެމްބަރ  08 -

ޖިއްދާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޖިއްދާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި 

  ަތެވެ.ޒީ ޝެނުއަރ ބައިވެރިވެވަޑަގޣާސަފީރު އަރިހުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، 

ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވުމައް ހަމަޖެހިފައިވާ އޯ.އައި.ސީ ، ޚަލީލްސަފީރު މުޙައްމަދު ގައި  2021ޑިސެމްބަރ  17 -

 މިނިސްޓަރ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޚަލީލް ޖިއްދާ ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  2021ޑިސެމްބަރ  27 -

ޖިއްދާ ފޮރިން މިނިސްޓަރީއާ ބައްދަލުކުރުމަށާއި އަދި ކޮންސިއުލޭޓް އޮފިސް އިމާރާތުގެ ދެވަނަ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް 

ކައުންސެލަރ ހުސެއިން ރަޝީދު އަޙުމަދު، ތާރޑް -އި މިނިސްޓަރޖިއްދާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުގަ

 ސެކްރެޓަރީ މަރްޔަމް ޝަފްވާ އަދި އެޑްމިން އޮފިސަރ މިސް. އަސީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

ގައި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޚަލީލް ޖިއްދާ ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  2021ޑިސެމްބަރ  27 -

ން މިނިސްޓްރީ އިން ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސް އިމާރާތް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ވަޑައި ގަންނަވާތީ އާއި ޖިއްދާ ފޮރި

-ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް ޖިއްދާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ދަތުރުފުލުގައި މިނިސްޓަރ

ަފްވާ އަދި ޑްރައިވަރ މރ. ސަލީމް ކައުންސެލަރ ބަދޫރާ ސަޢީދު، ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ މަރްޔަމް ޝ

  . ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
 

 

 އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް

ތެރިކަން ންތައްތަކުގައި ކޮންސިއުލަރ އެހީއެކި ކައަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ ދިވެހީންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިސައުދީ  -

 ފޯރުކޮއްދެވުނެވެ. 

އަދި އެމްބަސީގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ  ނާއިމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންްގައިވާ އެމްބަސީގެ މެންޑޭޓ -

 އިކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާ، އިކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި؛ ރާއްޖެ ތަޢާރަފް ކުރުމާ

އެމްބަސީގެ  އިއަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އިރާތަކާއިދާސަޢޫދީ ސަރުކާރުގެ އެކި ުން، އަދި ރާއްޖެއަށް އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތ

 ލުކުރެއްވިއެވެ.ފަރާތުން ބައްދަ
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 ގެސަޢޫދީ އިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް އިންތިޒާމްކުރުމާ ދިވެހި -

ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްތައް އެކު ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ޖިއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިމާރާތެއް ހޯދައި  -

 ޭޓް އޮފީހެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރެވުނެވެ. ގެ ހުއްދަލިބި ކޮންސިއުލފަރާތްތަކު

ޢިއްޒަތްތެރިންނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު  ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަށް ޢަރަބިއްޔާ ދީުމި އަހަރުތެރޭގައި ސަޢ -

ާގެ މިނިސްޓްރީ ދީ ޢަރަބިއްޔުދީ ވިސާގެ އެޕްރޫވަލް ސަޢުްނެވި އެހެން އޮފިޝަލުންނަށް ސަޢމެދުވެރިވެގެން ވަޑައިގެނ

މި  ޮށްރޯޔަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އާއި މިއެމްބަސީން މުޢާމަލާތްކ ދީ ޢަރަބިއްޔާގެުރިން އެފެއާޒް އިން ހޯދުމާއި ސަޢއޮފް ފޮ

ވަޑައިގެންނެވި  އަށް ޢަރަބިއްޔާ ދީު. އަދި މީގެ އިތުރުން ސަޢެއްސިއެވެދަތުރުފުޅުތަކުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖ

 އިސްތިޤްބާލު ކުރުމާއި އަލްވަދާޢު ކިޔުމުގެ އިންތިޒާމްތައްވެސް ހަމަޖެއްސިއެވެ. ،ވަފްދުތަށްއި ާބޭފުޅުންނ

 ވެ.ރެވުނެއިއުލާންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާ ޙިއްސާކުި ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އާންމުކުރ -

ް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން "އޯ.އައި.ސީ." މި އަހަރުތެރޭގައި ޖިއްދާގައި ހުންނަ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފ  -

ނީ މި އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ާހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދަޢުވަތުތައް ވވި ފޮނުއެމްބަސީއަށް ސެކްރެޓޭރިއެޓްއިން 

ފައެވެ. އެގޮތުން، އޯ.އައި.ސީ. ގެ އެކި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ާރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއަށް ފޮނުވ

ކާއި ުމުތަކުން ދެއްވާ ސްކޮލަރޝިޕްތައެކި ޤައ ެސީތަކާއިމެމްބަރ ޤައުމުތަކުގެ ކެންޑިޑ ލޫމާތާއި ރިޕޯޓްތަކާއިމަޢު

 . ުރަމެވެފާހަގަ ކ ޓްރެއިނިންތައް

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ީއިން އޯ.އައި.ސ ނާއިމި އަހަރުތެރޭގައި ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން  -

އެދިވަޑައިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  ުކޮށްދިނުމަށްއިލެކްޝަންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ތާއީދ

އާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއެކު، އެކަން ރާއްޖޭގެ އެދިފައިވުމާއި އާއި އޯ.އައި.ސީ އިންއެފެއާޒް 

 ފައެވެ. ޮށްޙިއްސާކ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ީ ރައްޔިތުންނާއި ސަޢުދީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ފާރާތްތަކަށް މި އަހަރުތެރޭގައި ސަޢުދ -

 ވިސާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ބޭނުންވާ 

 ދިވެހިންނަށް އެދުނުމިއަހަރުތެރޭގައި އައި.ޑީ ކާޑު މުއްދަތު ހަމަވެގެން އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް  -

  ވެ.ްދެވުނެެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށއ

އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ކުދިންނަށް ދިވެހި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އުފަންވިމި އަހަރުތެރޭގައި  -

 ހަދާދެވުނެވެ.

ދިވެހިންނަށް ުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އެދުނު ހަމަވެގެން އެމްބަސީ މެދ ަހަރު ތެރޭގައި ޕާސްޕޯޓް މުއްދަތުމި އ -

ް އަށް އެދުނު ފަރާތްތަކައް ވެ. އަދި ޕާސްޕޯޓް މުއްދަތް ހަމަވެގެން ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްސއެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނެ

 ދުމަތްވެސް ފޯރުކޮއްދެވުނެވެ. އެ ޚި
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 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްބަސީއަށް އެޓެސްޓޭޝަންގެ ޚިދްމަތަށްއެދިފައިވާ ފަރާތްކަށް އެޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  -

 

 

 

 ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު

 

 MVR 13,503,616.18 ކުއާޓާއަށް ލިބުނު 4 ުގެވަނަ އަހަރ 2021

 MVR 12,001,707.04 ހިނގިޚަރަދު ވަނަ އަހަރު  2021

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ޤަސްދު ކުރާކަންތައްތައް 2022
 

 ޖިއްދާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް ހުޅުވުން  -

މުގެ މަސައްކަތް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ހުއްޓުފައި އޮތުމަށް ފަހު ައި ބިޒްނަސް ފޯރަމެއް ބޭއްވުންސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގ -

 އަލުން އެމަސައްކަތް ފެށުން.

ލުއި ާގެ ކަންތައްތައް ވިސއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަޢުދީ އަރަބިއްޔާސ ރައްޔިތުންނަށްރާއްޖޭގެ  -

  ން.ށުވިސާ ޙިދުމަތް ފެ-މަސްޓައި އީފަސޭހަކޮށްދިނު

 މުގައިކް ކުއާޓާޒް އިން ދީފައިވާ ބިޑިޕްލޮމެޓި އަދި އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުންނަށްއެމްބަސީ އާއި ސަފީރުގެ ރެސިޑެންސް  -

 ފެށުން. ައް ޙަރަދު ހަމަޖެހިއްޖެނަމަމަސައްކަތ އިމާރާތްކުރުމުގެ

ޙައްޖު މިޝަންގެ ކަންތައްތަކަކީ ސަފީރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަން ޖެހޭ ކަންތައް ކަމުގައިވާތީ ޖިއްދާގައި ހުންނަ  -

 ކޮންސުލޭޓް ދަށަށް ޙައްޖު މިޝަން ބަދަލުކުރުން.

  އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަޕްޑޭޓް ކުރުން. ދިވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅޭ  -

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ކިޔަވަން އުޅޭ ތަނަކަށް ވާތީ، އެ ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެކުދިންގެ  -

 ަށް ހައްލެއް ހޯދާދިނުން. ހުރި މައްސަލަތައް ބަލާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންތައްތަކ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ ރޮނގުން އިތުރަށް ހުރި  -

 ފުރުޞަތުތައް ބަލާ އެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. 

ސަޢުދީ ފަންޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  -

 ކުރުން. 

 



 12           2021ރިޕޯޓް   ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަހަރު  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
 
  

ކުވެއިތް ފަންޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  -

 ކުރުން.

އޮމާން އާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ ކުވެއިތް، ޖޯޑަން އަދި  -

 އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

 ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން ސަރވިސް، ޑިފެންސް އަދި އެއަރކޯޕަރޭޝަނާއި އެކު އެގުރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރުން.  -

ާމީ ބަހަކައްވާތީ، ފޮރިން ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަރަބި ބަހުގެ އަރަބި ބަހަކީ ބައިނަލް އަޤުވ -

 ޓްރެއިނިންކޯސްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އިތުރަށް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ އަދި އޮމާންގައި  ، ބަޙްރައިންކުވެއިތް، ޖޯޑަން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ -

މިޤައުމު ތަކުގެ ކަމާގުޅޭ އެފެއާޒް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ އަދި  ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގޮތުން 

 ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރު ކުރުން.  އިދާރާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތީނާއި ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ފަލަސްފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން  -

ޑިއުޓީ ނުނަގާ ތަކެތި ގޮތުގައި  ކުރާމުދަލަކީފަލަސްތީންއިން ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓް ުމައްޓަކައިގުޅުން އިތުރުކުރ

 ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުން. 

 
 

 ރިޕޯޓް ނިންމުން

 

 ގެހިންގާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު  2021އިން  އެމްބަސީމިވަނީ މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައި          

ފޯރުކޮށްދޭ ރޭވިފައިވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި  ުމަށްއަހަރަށް ހިންގވަނަ  2022ލޫމާތެވެ. އަދި ޢުރަޖިސްޓްރީ އާ ބެހޭ މަ

 ވެ. ޚިދުމަތްތަކެ
 

ލާބައާއި މަންފާ ލިއްބައިދެނިވި ން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމްބަސީމި         

  މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ.هللا މާތް  ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އަމަން އަމާންކަމާ ފާގަތިކަން، ކަންތައްތައްކަމުގައި ލަހަށްޓަވައި

 އާމީން
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 ދަތުރުތައް  ހަރު އެމްބަސީއްިނ ކުރި ވަނަ އަ  2021

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ޤައުމު  ވަފުދު  

1.  

 ޚަލީލްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  -

 ސަފީރު)(

ޙުސެއިން ސިނާހް އަލްފާޟިލް  -

  )ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ(

 

އޮމާން، 

 މަސްކަޓް

13-20 

 ފެބްރުއަރީ

2021 

ނޮންރެސިޑެން އްވާ ޅުދިވެހިރާއްޖެއިން އޮމާންއަށް ކަނޑައަ

 .ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އޮމާންގެ ރަސްގެފާނަށް އެރުވުމަށް

2.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު   -

 (ސަފީރު)

 

 މިސްރު،

 ކައިރޯ

6-8  

 2021ޖުލައި 

 

)WDO (ސީ.އައި.އޯ ބައްދަލުވުމާއި އޮފިޝަލުންގެ ސީނިއަރ 

ބައްދަލުވުމުަގއި  "ވިމެން އޮން ކޮންފެރެންސް މިނިސްޓީރިއަލް"

 ބައިވެރިވުމަށް.

 

3.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -

 (ސަފީރު)

 އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ސިނާހް -

 ކަންޑް ސެކްރެޓަރީ)(ސެ

 

 

 ޖިއްދާ
21-23 

 2021އޮގަސްޓް 

އޯ.އައި.ސީ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި  އެދިލެއްވުމަކަށް ސަރުކާތުގެ ސައުދީ

 މަޝްވަރާކުރުަމށް ގުޅޭގޮތުން ރަހާއިމަސް އަޕްޤާނިސްތާނުގެ

 ސީ.އައި.އޯ ބޭއްވެވި ލެވެލްގައި ރެޕްރެޒެންޓޭޓުންގެ ޕާމަނަންޓް

 .ބަިއވެރިވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި އެގްޒެކެޓިވް

4.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -

 (ސަފީރު)

  ބަދޫރާ ސަޢީދު އަލްފާޟިލާ -

 ކައުންސެލަރ)-(މިނިސްޓަރ

 

ރެއިން، ބަޙް

 މަނާމާ

24-26 

 2021އޮގަސްޓް 

އްވާ ނޮންރެސިޑެން ޅުދިވެހިރާއްޖެއިން ބަޙްރެއިންއަށް ކަނޑައަ

 ރަސްގެފާނަށް އެރުވުމަށްބަހުރެއިންގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު 

5.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -

 (ސަފީރު)

 

ތުރުކީ، 

 އިސްތަންބުލް 

25-29 

 2021އޮކްޓޯބަރ 

 ފުޑް އޮން ކޮންފެރެންސް މިނިސްޓްރިއަލް ވަނަ 8 ސީގެ.އައި.އޯ

 ބައްދަލުވުމުގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ

 ޕާމަނަްނޓް  ހުންނަ ކަނޑައަޅާފައި ސީ.އައި.އޯ އިން ދިވެހިރާއްޖޭ

 .ބައިވެރުވުމަށް ހައިސިއްޔަތުން ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

6.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -

 (ސަފީރު)

 ޙުސެއިން ރަޝީދު އަލްފާޟިލް -

 ކައުންސެލަރ)-(މިނިސްޓަރއަޙުމަދު

  ބަދޫރާ ސަޢީދު އަލްފާޟިލާ -

 ކައުންސެލަރ)-(މިނިސްޓަރ

 މިސް.އަސީލް އަލީ ފަޤީހީ  -

 ޖިއްދާ

18-19 

ނޮވެމްބަރ 

2021 

ޖިއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮްނސިއުލެޓް އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަަކއި 

 އިމާރާތެއް ބެލުމަށް.



7.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 (ސަފީރު)

  މަރްޔަމް ޝަފްވާ އަލްފާޟިލާ -

 (ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ)

 މިސްޓަރ. ޤާޒީ  -

 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

 

 ޖިއްދާ

28-29 

ނޮވެމްބަރ 

2021 

ޖެހިފައިވާ އިމާރާތުގެ ޖިއްދާ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސް ހުޅުވުމަސް ހަމަ

 ވެރިފަރާތާއި އެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް. 

8.  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -

 (ސަފީރު)

  ބަދޫރާ ސަޢީދު އަލްފާޟިލާ -

 ކައުންސެލަރ)-(މިނިސްޓަރ

 

 ޖޯޑަން

 އައްމާން

-ނޮވެމްބަރ  30

ޑިސެމްބަރ  06

2021 

ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮންރެސިޑެން  ޖޯޑަންއަށްދިވެހިރާއްޖެއިން 

 .ރަސްގެފާނަށް އެރުވުމަށް ޖޯޑަންގެސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު 

9.  

 ޚަލީލްލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަ

 (ސަފީރު)

 މިސްޓަރ. ޤާޒީ  -

 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

 

 ޖިއްދާ

08-09 

ޑިސެމްބަރ 

2021 

 ޖިއްދާގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ހުޅުވުމުގެ ކޮންސިއުލޭޓް އްދާގެޖި

 .ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭފުޅުންނާއި  މިނިސްޓްރީގެ ފޮރިން

 ޕާކިސްތާން  ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު   10

17-20 

ޑިސެމްބަރ 

2021 

 މިނިސްޓަރ ސީ.އައި.އޯ ހަމަެޖހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގައި

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ

11  

 ޚަލީލްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 (ސަފީރު)

  މަރްޔަމް ޝަފްވާ އަލްފާޟިލާ -

 (ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ)

 މިސް އަސީލް  -

 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

 

 ޖިއްދާ

21-23 

ޑިސެމްބަރ 

2021 

އްދާ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖި

އެފެއާޒްގެ ފަރާތްތަާކ ޖިއްދާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

 ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް 

12  

 ޚަލީލްލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަ

 (ސަފީރު)

  ބަދޫރާ ސަޢީދު އަލްފާޟިލާ -

 ކައުންސެލަރ)-(މިނިސްޓަރ

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަފްވާ  -

 (ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ)

 

 ޖިއްދާ

27-30 

ޑިސެމްބަރ 

2021 

ކުރުމަށް ޖިއްދާ ޖިއްދާ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސް އިންސްޕެކްޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ވަޑައިގްނަނަވާތީާއއި 

 ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހަށް ބޭުނންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުމަށް

 



ލިބިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްސް، ސެމިނަރ އަދި  .އައި.ސީ މެދުވެރިކޮށް ހަރު އޯ ވަނަ އަ  2021

  ތައް ޓްރެއިންގ

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ޤައުމު  ލިބިފައިވާ ތަން  

 ޗައިނާ ޗައިނާ ސަރުކާރުން   .1
2021-

2022 
 އޯ.އައި.ސީ. އެޑިއުކޭޝަނަލް އެކްޗޭންޖް ސްކޮލަރޝިޕް 

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   .2

މެއި  31

 02އިން 

 2021ޖޫން 

 "މާރކެޓްސް  ކެޕިޓަލް އިސްލާމިކް އިން  އިންޝިއުރެންސް ސުކޫކް" 

 ޓްރެއިނިންގ ކޯސް

 އޮންލައިން  .އެސް ފްއައި.އޯ.އެ  .3

13-14 

ޖުލައި 

2021 

 " އެކުއިޒިޝަން، ކޮންސަރވޭޝަން،އެކްސްޗޭންޖް އެންޑް ސޭފްޓީ

 އެޑިއުކޭޝަނަލް އެކްޗޭންޖް ސްކޮލަރޝިޕް އޯ.އައި.ސީ.  2022 ޕާކިސްތާން ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ   .4

 އޮންލައިން  އައި.އޯ.އެފް.އެސް   .5

6-7 

ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 

"ރޯލް އޮފް އެނިމަލް ޖެނެޓިކް ރިސޯސަސް އިން އެޝުއަރިން ފުޑް 

އެންޑް އިމްޕްރޫވިން ލައިވް ސްޓޮކް ޕްރޮޑަކްޝަން"  ސެކިއުރިޓީ

 ވޯކްޝޮޕް

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   .6

13-16 

 ސެޕްޓެމްބަރ

2021 

 

ޕްލޮމަސީ ފޮރ އޯ.އައި.ސީ ޖޫނިއަރ ޑިޕްލޮމޭޓްސް" ޑި" ކަލްޗަރަލް 

 ޓްރެއިނިން ކޯސް 

 

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   .7

20-22 

ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 

" ޑެފިނީޝަން، ްކލެސިފިކޭޝަން އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޮއްނ 

" ޓްރެއިނިންގ ބައިލޮޖިކަލް އެޖެންޓް: އަ ްގލޯަބލް ޕާރސްޕެކްޓިވް

 ކޯސް

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   .8

21-23 

ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 

" ޑިވެލޮޕިލްގ ސްޓްރެޓަޖީސް އޮން އެންޭހންސިންގ ޕަބްިލކް 

 ޕާސެޕްޝަން އޮފް ޓީވެޓް" ޓްރެއިނިންގ ކޯސް

9.  
 ސެސްރިކް 

 
 އޮންލައިން 

28-30 

 ސެޕްޓެމްބަރ

2021 

" ޑިވެލޮޕިންގ އަ ސަކްސަސްފުލް އެމްޕްލޮއިމެންޓްއެންޑް ސްކިލް 

 ސްޓްރެޓަޖީ" ވޯކްޝޮޕް 

10  
 ސެސްރިކް 

 
 އޮންލައިން 

4-7 

އޮކްޓޯބަރ 

2021 

ސް އެންޑް ދަ " އެޕިޑަމިއޮލޮޖީ އޮފް ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިސީސެ

 މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އެޕިޑަމިކްސް" ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމް 

 



11  
 ސެސްރިކް 

 
 އޮންލައިން 

18-22 

އޮކްޓޯބަރ 

2021 

ނޭޝަނަލް ފުޑް  ލޭޝަން އެންޑް އެނަލައިސިސް އޮފްޕި" ކޮން

ބެލެންސް ޝީޓް އިން އޯ.އައި.ސީ ކަންޓްރީސް" ޓްރެއިނިންގ 

 ވޯކްޝޮޕް

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   12

 18-21   

އޮކްޓޯބަރ 

2021   

އިމްޕްރޫވިންގ ފޮސްޓަރިންގ އޯ.އެސް.އެޗް. ކަލްޗަރ އިން ވޯކް " 

 ޕްލޭސް" ޓްރެއިނިންގ

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   13

25-27 

އޮކްޓޯބަރ 

2021 

 ޓްރެއިނިންގ ސިސްޓަމް"  މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ" 

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   14

22-23 

ނޮވެމްބަރ 

2021 

 " ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ ސަރވިސަސް" 

 އޮންލައިން  ސެސްރިކް   15

13-15 

ޑިސެމްބަރ 

2021 

"ސްޓްރެންތެނިންގ އިންސްޓިުއޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮން ވޮކޭޝަނަލް 

  ޓްރެއިނިންގކޮލިފިކޭޝަން" 

 


