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 103 ..................................................................ބިދޭސީން  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކުރިކަމުގެ ޑީޕޯޓް އަހަރު  ވަނަ 2021

 105 ......................................................................................................................... ސާކް : 6 ޗެޕްޓަރ •

 107 ....................................................... ރުކޮށްދިނުންފޯ ޚިދުމަތް ސިއުލަރކޮން ތުންނަށްރައްޔި ދިވެހި : 7 ޗެޕްޓަރ •

 116 ..................................................................................................... މަސައްކަތް  ޕްރޮޓޮކޯލް: 8 ޕްޓަރޗެ •

 ބޭރުގެ  ޒިޔާރަތްކުރެއްވި  އަރިހަށް  އަނބިކަނބަލުންގެ  މަނިކުފާނުގެ  އެ  އަރިހަށާއި  ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެ  މެދުވެރިވެގެން  މިނިސްޓްރީން 
 120 ..................................................................................................................................... ތްތެރިން އިއްޒަ 

 121 ............................................................................. މަސައްކަތް  ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އެފެއާޒް ލީގަލް : 9 ޗެޕްޓަރ •

 129 ........................................................................ މަސައްކަތް  ޔުނިޓްގެ އިންފޮމޭޝަން ޕަބްލިކް: 10 ޗެޕްޓަރ •

 130 ............................................................................................................................ ނިންމުން  ރިޕޯޓް •

 132 ................................................................................................................................ އެނެކްސްތައް •

 133 ............................................................................................ އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  މިނިސްޓްރީގެ: 1 އެނެކްސް 

 134 ...................................................... ކުރުން  ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން  މިނިސްޓްރީގެ  އަހަރު ވަނަ  2021: 2 އެނެކްސް

 ކޮލޮމްބޯގައި  ސްރީލަންކާގެ  އަހަރު ވަނަ  2021 ދަށުން ޚިދުމަތުގެ ފެސިލިޓޭޝަން  ވިސާ ފޯރުކޮށްދޭ މިނިސްޓްރީން: 3 އެނެކްސް
 137 ....................................................... ތަފްޞީލު  ވިސާގެ ހޯދާދެވުނު  މެދުވެރިކޮށް ހައިކޮމިޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ

 ނިއުދިއްލީގައި  އިންޑިއާގެ އަހަރު  ވަނަ  2021 ދަށުން  ޚިދުމަތުގެ ފެސިލިޓޭޝަން ވިސާ  ފޯރުކޮށްދޭ  މިނިސްޓްރީން : 4 އެނެކްސް
 138 .....................................................ތަފްޞީލު  ވިސާގެ ދެވުނުއިހޯދަ ރިކޮށްމެދުވެ  ހައިކޮމިޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ

 ހުންނަ  ސިންގަޕޫރުގައި އަހަރު ވަނަ 2021 ދަށުން ޚިދުމަތުގެ ފެސިލިޓޭޝަން  ވިސާ ފޯރުކޮށްދޭ މިނިސްޓްރީން: 5 އެނެކްސް
 139 .............................................................. ތަފްޞީލު ވިސާގެ ދެވުނުއި ހޯދަ މެދުވެރިކޮށް ހައިކޮމިޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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 140 ............................. މަތިންދާބޯޓް  ދީފައިވާ ކްލިއަރަންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް އައުމަށް ރާއްޖެ އަހަރު ވަނަ  2021: 6 އެނެކްސް

 158 ................................ އުޅަނދުފަ  ދީފައިވާ ކްލިއަރަންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް އައުމަށް ރާއްޖެ އަހަރު ވަނަ  2021: 7 އެނެކްސް

 ޒިޔާރަތް  އިހުތިރާމްގެ އަރިހަށް ޞާލިހުގެ ދުމުހައްމަ އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް ރައީސުލްޖުމްހުރީއްޔާ އަހަރު ވަނަ 2120: 8 އެނެކްސް
 160 ............................................................................................................... އިއްޒަތްތެރިން  ބޭރުގެ ކުރެއްވެވި

 161 ........................................................... ސަފިރުން  އެރުވި ފަތްކޮޅު ރުކަމުގެސަފީ އަހަރު ވަނަ  2021: 9 އެނެކްސް

 163 ................................................................. ސަފީރުން  ޒިޔާރަތްކުރެއްވި  ވަދާޢީ އަހަރު  ވަނަ 2021: 10 އެނެކްސް

 164 .............................................. އިއްޒަތްތެރިން  ބޭރުގެ ކުރެއްވި  ޒިޔާރަތް ރާއްޖެއަށް ވަނައަހަރު 2021: 11 އެނެކްސް
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 ފެށުން 
الحمد هلل رّب العالمين، والصّ�ة والسّ�م على أشرف المرسلين سّيدنا 

 محّمد  وعلى آله وصحبه اجمين.
ތިން ދުގެ މަޝާރިއްޔާގެ އިރު ހޫރައީސުލްޖުމް، ފައިވަނީދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާ ޙަވާލުކުރައްވާ 

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި އެސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖަތަމަޢުގައި ދިވެހިދައުލަތު
އިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، އެކަމަށްޓަކައި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި ބަ

ދަލުވުންތަކުގައި ގުޅުންބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުއަށް ރާއްޖެ ތަޢާރަފްކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައް
ޤަދަރު މަތިވެރިކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭރުން ލިބެންހުރި  ގެދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކޮށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ރާއްޖޭ 

ދުމަތް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ކޮންސިއުލަރ ޚި 
ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ މަޤްޞަދުތައް ވަނަ 2021މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަން ގަސްދުކުރާ ކަންތައްތައް މިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2022، ން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއިމިނިސްޓްރީމި
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  2120ބަޔާންކޮށް، 

 19-ވަނައަހަރަކީ ރަންއަކުރުން ފެވިގެން ދާނެ އަހަރެކެވެ. އަހަރުފެށިގެން ދިޔައީ ކޯވިޑް  2021ރިޖިއްޔާގެ ދިގު ހަޔާތުގައި ޚާ ދިވެހި
ވާ ބަލިމަޑުކަމުން ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ހާއްޞަކޮށް ދިވެހިރައްޔިތުން މި ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ބޭނުން 

ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ  76މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިތުބާރާއެކު ކަށަވަރުކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި ކާމިޔާބީ އާއި އ.ދ. ވެކްސިން 
ޝާހިދު އިންތިހާބުކުރުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް މެކުހަށް هللا ޒް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއެފެއާ ރިޔާސަތަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން

ރިޖިއްޔާގެ ހިކްމަތްތެރިކަމާ، ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކޮށް ދެ އަހަރާ ޚާއަދި އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ދިވެހި . މާއެކުއެވެޖަހު
ކުޑަ  ، ބައިމިލިއަން މީހުން ހަމަނުވާ ތަރަޢްގީ ވަމުން އަންނައްގެ ގޮތުންވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެތް ބައި ވަންދެން  ކުރި ހި

ޝާހިދު، هللا ޒް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއެފެއާ ރ އޮފް ފޮރިންޑިޑޭޓް، މިނިސްޓަގެ ކެންރުވެރި ދިވެހިރާއްޖޭޚުކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ފަޤައުމުތަ
ވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ  76އ.ދ. ، ޤައުމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ ގަދަރުވެރި މަޖްލީސް 193
އެކުއެވެ. ވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ މައި ސެޝަން ކާމިޔާބުކަމާ ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމެވުމާ 76، އެމަނިކުފާނުގެ ޒައާމަތުގައި ސަތަށް ހޮވާއާރި

ގައި އ.ދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ވޯޓް  2021ޖޫން  7ހޮވުމަށް  މަޖްލީހުގައި ރައީސަކުއާންމު ވަނަ  76އ.ދ. ގެ 
 ވެ. ކެހޯއްދެވީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެ  އެމަނިކުފާނު ގައުމުގެ ތާޢީދާއެކު 143މުގެ ތެރެއިން ޤައު 191ލެވޭ 

މިމިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފައި އިސްވެދެންނެވުނު ފަދަ ހާއްޞަ މަސައްކަތައްކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 
މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް، ރާއްޖެއާ އެކުވެރި ޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން، އޮންނަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މަޑު

އްޖެއާއި ސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަރާއި ދެމެދު ރާމެ މަތީފެންވަރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ންޤައުމުތަކާދެމެދު އެ
ރިއްޔާވަނީ އެޤައުމަށް ރަސްމީ ހޫފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްސިޔާސީ ގުޅުން އަލުން ޤާއިމްކުރުމަށް

ވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ވެސް ރާއްޖެއަށް  76އި އ.ދ. ވަޒީރާޑު ދަތުރުފުޅެއްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮ
 ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ނިޒާމް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ،އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ،ދަށުން އަމާޒުގެ ފުރަތަމަ ސިޔާސަތުގެ ޚާރިޖީ
 އިސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި ކައުންސިލް ރައިޓްސް ހިއުމަން ގެ ދ.އ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ކުރެވުނު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަޤްސަދު

 ހަރުދަނާ  ޑިމޮކްރަސީ ،ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހައްޤު ކުޑަކުދީންގެ އަންހެނުންނާއި ،މިގޮތުން. ކުރަމެވެ ފާހަގަ ކަމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ލެއްރޯ
 މިބަހުސް  ދިރާސާކޮށް ބަލައި އަޤްވާމީގޮތުން ބައިނަލް ގުޅޭގޮތުން ތަރައްޤީއާ ދެމެހެއްޓެނިވި ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް  ،ކުރުމާއި
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 މަސައްކަތް  ކުރާ ގުޅިގެން މިކަމާ  ވުޒާރާތަކުން އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ ކުރުމާއި ވިލަރެސް ބައިވެރިވުން ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައިތަކު 
 .ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތް  ކުރުމުގެއެއްހަމަ

 ބަދަހިކުރުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިމްނުކޮށް ހުރި ޤައުމުތަކާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުންދިވެހިރާއްޖެއާ ސިޔާސީ ގުޅުން މިހާތަނަށް ޤާ
ންގްޑަމް އޮފް އެފްރިކާގެ ދެ ޤައުމެއްކަމުގައިވާ އެރިޓްރިއާއި ކި  ގައި މިމިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭ

 ލެސޯތޯއާއެކު ވަނީ ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. 

ރިޖިއްޔާއިން ވަރަށް ހާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތު ޚާ މަތް ދިނުމަކީ ދިވެހި ޅު ކޮންސިއުލަރ ޚިދުދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަ
 ވިސާ  ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިވަނައަހަރުވެސް ބޭރު ޤައުމަތަކަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރާ  2021ކަމެއްދޭކަމެކެވެ. މިގޮތުން 

 ކުރަންޖެހޭ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހިންނަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ލުގައިޖެހޭހާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ،މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދައިދިނުމުގެ
 . ހިމެނިފައިވެއެވެ މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި

 .ފުންނެވެ މުވައްޒަ ހުނަރުވެރި  އަދި  ހީވާގި ޚާރިޖިއްޔާގެ ތިބެނީ ފަހަތުގައި ކާމިޔާބީއެއްގެ  ކުރިއެރުމަކާ  ކޮންމެ ލިބޭ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ދިވެހި
ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން  އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަލަހަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނީ

ރުމަށް ތާ ޒަމާންތަކެއްވެ، އެކިއެކި ސަރުކާރުން މިނިވަން ފޮރިން ސަރވިސްއެއް ޤާއިމުކު ސަރވިސް އެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ކަމުގައި ދެކޭ
އޮކްޓޯބަރު  27ބިލް،  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް، މި ކަން ވަނީ ހަގީގަތަކަށް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް،

 ރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫ 2021ނޮވެމްބަރ  14 ށްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކޮ 2021
 މިކަން ވަނީ ހަގީގަތަކަށްވެފައެވެ.  އެކުޞާލިހު ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާ

 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އަމާޒުތައް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސިޔާދަތު ޙިމާޔާތްކޮށް ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން  .1
  މްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ޙިމާޔާތްކޮށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިސްލާ .2
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  .3
 ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަޙައްދީ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .4
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  .5
 އިރާގެ ހިންގުން ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުން ޚާރިޖީ ދާ .6
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 ވިޝަން، މިޝަން އަދި މެންޑޭޓް : 1 ޗެޕްޓަރ
 

 އިދާރާގެ ވިޜަން، މިޝަން އަދި އިދާރާ ހިންގުން 
 

 ވިޜަން 
 ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުދުންތެރި އަދި ދިވެހިންނަކީ ފަޚުރުވެރި ބަޔަކަށް ހަދައިދިނުން 

 
 މިޝަން 

 ތު ކުރިއެރުވުން ހަރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަދިވެހިންނަށް އިޤްތިޞާދީ ފު 

 

  މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ މެންޑޭޓްގައި އިދާރާގެ އަދި މަޤްޞަދުތައް އުފެއްދި އިދާރާ

ބާރުގެ ދަށުން  ނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭޤާ އަށްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮންސިއުލޭޓް ގެ މަސައްކަތްތަކަށް  2 މިޝަނާއި 17ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 

ލެޓްރަލް ގައެވެ. އެއީ މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ބައިލެޓްރަލް، މަލްޓި  2019ޖުލައި  16ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެފަހުން ބަދަލު ގެންނެވީ 
ހާލައި މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންގެ އަދި ކޮންސިއުލޭޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަ

 )ހ( އިން ވަނަ މާއްދާގެ 116އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިން 

 މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެ މިޝަންތަކަށް މި ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ މިނިސްޓްރީ 
 ކަނޑައަޅުއްވައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. 

 

 ގެ މެންޑޭޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

ރާއްޖޭގެ ޤަދަރު އުފުލޭގޮތެއްގެމަތިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި  ،ރައްކާތެރިކޮށް ސިޔާދަތު މިނިވަންކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ -
 ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުން .

 ،ރާއްޖޭގެ ޤަދަރު އުފުލައި ،ތަޢާރަފުކޮށް ރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް ބޭރު ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި އެންމެ މަސްލަހަތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ -
ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި އެކި ޤާއުމުތަކާ ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން 

 ހެއްޓުން. ބަދަހިކޮށް ދެމެ
 ކުރިއަށްދާ  މަޝްރަޙުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް ހިންގުމުގައި ސިޔާސަތު ޚާރިޖީ -

  ތިމާވެށީގެ މަސްލހަތުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އަޑުއުފުލުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްވަރާތަކުގައި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބަލައިގަތުމާއި، ސަފީރުން ކަނޑައަޅާ  އަށްރާއްޖޭ ޤައުމުތަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގުޅުން ސިޔާސީ -

 .ހަމަޖެއްސުން ކަންތައްތައް އެރުވުމުގެ  ފަތްކޮޅު ސަފީރުކަމުގެ
 ޓިކް މިޝަންތަކާއި، ކޮންސިއުލޭޓްތައް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް އެހީތެރިވުން.ޑިޕްލޮމެ ޤައުމުތަކުގެ ބޭރު -
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ ކޮންސުލުން  ނާއިސަފީރުން ދިވެހި ޤައުމުތަކަށް އެކި -



8 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

މެޓިކް މިޝަންތަކާއި، ޑިޕްލޮ ރާއްޖޭގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ފައިދާތަކަށް  ލިބެންހުރި  ކުރިއެރުވުމުގައި  ސިޔާސަތު  ޚާރިޖީ  ރާއްޖޭގެ -
 ކޮންސިއުލޭޓުތަކާއި، އެފަދަ އޮފީސްތައްބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމްކުރުން. 

 މަޢުލޫމާތު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ބިދޭސީންނާމެދު ޚިލާފުވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ނޫނުތަކާއިޤާ ރާއްޖޭގެ -
ކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޤައުމަ  ނިސްބަތްވާ ބިދޭސީއަކު އެ ލިބުމުން

 ކަންތައްތައް ކުރުން.
 އެހެނިހެން  އަދި އަސްކަރީ، އިޤްތިޞާދީ، ސިޔާސީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް، ކޮންސިއުލަރ، އިދާރި، ޚިދުމަތްކުރާ ދާއިރާގައި ޚާރިޖީ -

 މާއި އެއްބާރުލުމާއި ތަމްރީން ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.އެހީތެރިކަ ފަރާތްތަކަށް  ތަމްސީލުކުރާ  ދާއިރާތައް
 .ތަމްރީނުދިނުން  ފަރާތްތަކަށް  ރާޚިދުމަތްކު ދާއިރާގައި ޚާރިޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ -
 ކަންތައްތަކުގައި  ދިމާވާ ދިވެހިންނަށް  ޤައުމުތަކުގައި ބޭރު  ކުރިއެރުވުމަށާއި  މަޞްލަޙަތު  ސިޔާސަތާއި ޚާރިޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -

 . އައްޔަންކުރުން ކޮންސުލުން  އޮނަރަރީ އެކަށޭނެ ކަމަށް އެހީތެރިވުމަށް،
 ން.ބަލައިގަތު  ކޮންސުލުން އޮނަރަރީ ކަނޑައަޅާ ރާއްޖެއަށް ޤައުމުތަކުން ބޭރު -
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ލިބިދާނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެ ، ޤައުމުތަކުންނާއި ބޭރު -

 މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
އި، ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި އަންނަމުންދާ ފެންވަރުގައާ ދުނިޔޭގެ މުޅި ޒާމަށްނި ވިޔަފާރީގެ އަދި އިޤްތިޞާދީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ، -

ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރާނެ ގޮތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް 
 ރޭވުން.

ސޮއި ކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކަށް  ފަރާތްތަކާއެކު ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ސަރުކާރާއި، ދިވެހި  ގޮތުން، މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ތަރައްޤީގެ -
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތުތައް އެހީގެ ލިބެންހުރި ޤައުމުތަކުން  ބޭރުގެ  ތަރައްޤީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ -
  ޤާއިމްކުރުން.ގުޅުންތައް ދާއިރާއިން ޚާރިޖީ ތަށްމަގުފަހިވާނެގޮ ފުރުޞަތުތަކަށް އެފަދަ މަޝްވަރާކޮށް،

 ހޯދުމަށް  މެންބަރުކަން ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުހިންމު ދިވެހިރާއްޖެއަށް -
 .ހޯދުން ކަންމުންބަރު ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެފަދަ މަޝްވަރާކުރުމާއި، ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ

މާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ޖަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ -
ހާމަކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތަށް މަންފާލިބެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަޑު އުފުލުމާއި، އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް އެހެން 

 ސާތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.މުއައްސަ
ރެޒިޑެންޓް -ންރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންން ރެޒިޑެންޓް އަދި ނޮބޭ -

 މިޝަންތަކާއި އެފަދަ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ރާއް ޢިއްޒަތްތެރިން  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި -

ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ރަސްމި ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް، އެކަންކަމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 
 މަތިން ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުން.ގޮތުގެ

 ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ އުޅަނދަކަށް، ޤައުމުތަކުގެ ބޭރު ބޭނންވާ ހުއްދަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރުކުރުމަށް ތެރެއިން ސަރަހައްދުގެ ރާއްޖޭގެ -
 .ހޯދައިދިނުން ހުއްދަ  އެ ގުޅިގެން 

ތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ އެއްގޮ އުސޫލުތަކާ  ކޮންސިއުލަރ މީބައިނަލްއަޤްވާ އެޅުމުން، ފިޔަވަޅު ދިވެހިންނަށް  ޤައުމުތަކުން  ބޭރުގެ  -
 ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
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 ނުވަތަ  ހަމަވުމުން، މުއްދަތު ނުވަތަ ގެއްލުމުން، ޕާސްޕޯޓް  ކާޑާއި އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ޤައުމެއްގައި، ބޭރު -
 ހިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ދިވެ  އެފަދަ މަތިން ގޮތްވާގޮތުގެއެއް ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖޭގެ  ހަލާކުވުމުން،

 ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އުސޫލުތަކާއި ކޮންސިއުލަރ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިވެހިންނަށް، ހާލުގައިޖެހޭ ޤައުމެއްގައި ބޭރު -
 .އެހީތެރިވެދިނުން ދިވެހިންނަށް އެފަދަ މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  މަރުވެއްޖެނަމަ، ދިވެއްސަކު  ގައި ޤައުމެއް ބޭރު -
އަދި، ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ، އެ ބިދޭސީއަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމަކަށް އެކަން އަންގައި، އެކަމާ ގުޅިގެން 

 ހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންކުރުން.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެ
ވެހި ރައްޔިތުކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ޤާނޫނުތަކާއި ދި -

 އަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގިތުގެ މަތިން އެކަން ފަހިކޮށްދިނުން.
، ދިވެހިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރަސްމި ލިޔުންތަކުގެ ލިޔުންތަކާއި ރަސްމީ ދޫކުރާ  ންނަށްބިދޭސީ ރާއްޖެއިން -

 ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.
 ކުރެވޭ  ދެމެދު ޤައުމުތަކާ އެކިއެކި ރާއްޖެއާއި މުޢާހަދާތަކާއި، އެއްބަސްވުންތަކާއި، ބައިންލއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެ -

އި، ވިލަރެސްކޮށް، މިކަންކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ހިންގަ ކަންތައްތައް ންޓްތަކާބެހޭ އެގްރީމަ
 ޙަރަކާތްތެރިވުން.

 ޤާނޫނީ ފަދަ  އެޕޮއިންޓްމަންޓް އޮފް ލެޓަރ ކްރެޑެންޝަލްސްއާއި، ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުންތަކަށް  ބާއްވާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން -
 .ތައްޔާރުކުރުން ލިޔުންތައް

 ޖަލުތަކުގައި ތިބި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑއެޅިފައިވާ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން -
ސްކޮށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވިލަރެ

 ހިންގުން.
ގެ އެދުމުގެ މަތިން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރު  ދިވެހި -

އި އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަ، އުޞޫލުތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
 ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.

އަލް ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށް، އެ އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ މިއުޗު -
 ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.

މާއި، މަޢުލޫމާތު ދިރާސާތައްކުރު  ބޭނުންވާ ކުރުމަށްތަންފީޒު ސިޔާސަތު  ޚާރިޖީ  ރާއްޖޭގެ ދުނިޔޭގައި އަންނަ  ބަވަނަވަމުން -
 އެއްކުރުން.

 އަޅަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން އެކަންކަމާ ދިރާސާކޮށް، ހާދިސާތައް ނިންމުންތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަދަ އަސަރުކުރާނެ  ރާއްޖޭއަށް -
 . އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް

އް ދިރާސާކޮށް، އެޤައުމުތަކާއެކު އުސޫލުތަ ޑިޕްލޮމަސީގެ ސިޔާސަތާއި ޚާރިޖީ ޤައުމުތަކުގެ އޮންނަ  ގުޅުން ޚާރިޖީ ރާއްޖެއާއިއެކު -
 ކުރެވޭ ޚާރިޖީ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

އި ޚާރިޖީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ ސަލާމަތާއި ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ރާއްޖޭގެ ހިނދެއްގައި، ބޭނުންވެއްޖެ އަސްކަރިއްޔާއިން -
ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ އިދާރާތަކާ 

 ހިއްސާކުރުން.
މުއައްސަސާތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެހެން، ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތު ޚާރިޖީ ރާއްޖޭގެ -

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 އެއްބަސްވުންތައް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއެކު  ހުންނަ ޤާއިމްކޮށްފައި  ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރވިސް ފޮރިން  ޤައުމުތަކުގައި ބޭރު -
 . ފުޅާކުރުން ދުމަތްތައްޚި ދޭ  މުއައްސަސާތަކުން މިފަދަ ޤާއިމުކުރެވޭ  ރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލައި،

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުމަށާއި ޚާރިޖީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް  ރާއްޖޭގެ -
 ކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

ތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން. ވަސީލަ ޚަބަރަފަތުރާ ބޭރުގެ އިންރާއްޖޭ ގުޅޭގޮތުން، ކަންކަމާ  ހިނގާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި -
އަދި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ، ރާއްޖޭއަށް އަސަރުކުރާނެފަދަ މުހިންމު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޚަބަރުފަތުރާ 

 ވަޞީލަތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން.
 ތުރުކުރުން.އި ހޭލުންތެރިކަން ސިޔާސަތާމެދު ޚާރިޖީ ރާއްޖޭގެ -
 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންގަންޖެހޭ  ޤާނޫނީގޮތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާ މިނިސްޓްރީގެ  -

 
 އ.ދ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން  .1
 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  .2
 ންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ޝްރީލަ .3
 އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  .4
 ޖެނެރަލް  ކޮންސިއުލޭޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި .5
 މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  .6
 މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް  ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ .7
 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .8
 ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  .9

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .10
 ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް  .11
 ބަސީ ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމް .12
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަން  .13
 ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  .14
 ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  .15
 ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .16
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 އިދާރާ ހިންގުން : 2ޗެޕްޓަރ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެހެން 

އަސާސުތަކުގެ  5 ގެގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ ފޮރިން ޕޮލިސީ އެއްފަދައިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކު  އަހަރުތަކެކޭވެސް 
އަމާޒުތަކަށް ބިނާކޮށް ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ޚިކްމަތްތަކުގެ  6އަދި އެ  އަމާޒަށެވެ. 6މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ 

މަސައްކަތު ޕްލޭން" ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި  2021" މަޝްވަރާކޮށް މިއަހަރުވެސް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި  މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން 
ރިވިއުކުރެވުނެވެ. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ބިނާކޮށްފައިވަނީ މި ޕްލޭންގެ  މަސައްކަތު ޕްލޭން އަހަރު މެދުތެރޭ ބަޖެޓްއާއެކު މި

 ޕީ އެނެކްސްގައި ވާނެއެވެ.މައްޗަށެވެ. މި ޕްލޭންގެ ކޮ
   

ން މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަ އާންމު މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ނިންމުންތަކެއް ނިންމަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ނިންމު
 ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ" ގެ މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓަރެވެ. ގްނިންމަނީ "އެ 

 
ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2018ނޮވެމްބަރ  17ޒްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ، އެފެއާ ރިންމިއަހަރުތެރޭގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮ

މަޤާމަށް ޒްގެ އެފެއާ ފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްކުރެއްވުމަށް 
 އެވެ. )ނ.ޢ.ޢ.ވ(  ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އައްޔަނުކުރެއްވި 

 

 (2021/20ނަްނބަރު  ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް 
ނެވެ. އެހެންކަމުން ން ރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރެވި ހިންގޭނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން ސަރވިސް އެއް އޮވެގެޚާއެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން ސަރވިސް އެއް  ހަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނީމުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަލަ
އް ޤާއިމުކުރެވިގެން ކަމުގައި ދެކޭތާ ޒަމާންތަކެއްވެ، އެކިއެކި ސަރުކާރުން މިނިވަން ފޮރިން ސަރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެ

(، 2021/20ބިލް )ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ނަމަވެސް،ކުރިނަމަވެސް، މި ކަން ވަނީ ހަގީގަތަކަށް ނުވެއެވެ. 
ރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫ  2021ނޮވެމްބަރ  14ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކޮށް  2021އޮކްޓޯބަރު  27

 ގީގަތަކަށްވެފައެވެ.މުޙައްމަދު ޞާލިހު ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއި އެކު މިކަން ވަނީ ހަ 

 6ފެށިގެން  (2021ނޮވެމްބަރު  14) މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
" ގެ ނަމުގައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް އަދި  .މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ވަކި ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ
ދި ފޮރިން ސަރވިސް އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ބެހިގެންވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސްޓާފުން؛ އަ

 .ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ މައްޗަށްކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ވެއެވެ

 

 ގެ ނަންފުޅުން ތަހްޞީޞްޮކށްދެއްުވންޖަމީލުهللا ޙުއަލްއުސްތާޛު ފަތުއޮނަރަބަްލ  މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް
ފައިވާ އިމާރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް އި ބިނާކޮށްޒް ހިންގަމުންދާގޯތީގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައެފެއާ ޒަމާނުންސުރެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން

ގައި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީގެ  2019ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ ވަގުތީގޮން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ސޯމިލް އިމާރާތަށް އޮގަސްޓް 
ތަށް އަލުން ބަދަލުކުރީ މިއަހަރުއެވެ. އިމާރާތް އިމާރާތް އަލުން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މަރާމާތުކޮށް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން، މި އިމާރާ

ޖަމީލް ބިލްޑިންގެ ނަމަށް ތަޙްޞީސްކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްޞަ هللا ޙުޅުވައިދެއްވީ، އިމާރާތުގެ ނަން އަލްއުސްތާޛު ފަތުރަސްމީކޮށް ހު



12 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެ. ޙެއްމަދު ޞާލިޙަމް މުހިރާރިއްޔާ، އަލްފާޟިލް އިބްހޫތްތެރި ރައީސުލްޖުމްރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަ
ޖަމީލްގެ ނަންފުޅަށް ޚާއްޞަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ هللا ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މި ޢިމާރާތް، ފަތުޙު

އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި، ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އަގު،  މަސް ވަންދެން 4އަހަރާއި  27ޚާރިޖީ ދާއިރާ ބިނާކުރައްވައި ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގައި، 
ން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ޢިމާރާތާއި އެމަނިކުފާނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅު

ލޭގެ މަލަމަތިން، ދިވެހިންގެ ޤައުމީވަންތަކަމާއި ވެރިރަށް މާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތަކީ،  ނިސްޓްރީގެ ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. މި
ޖަމީލްގެ ވިސްނުންފުޅާއި ޚިޔާލުފުޅާ هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިބަތު ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙު

  .އެއްގޮތަށް، އެމަނިކުފާނުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ

 ކޮންސިއުލޭޓް ހުޅުވުން ގެވެހިރާއްޖޭގެ ޖިއްދާގައި ދިއްޔާރަބިޢޫދީ ޢަސަ
ރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އިޙްތިޔާރުގެ ހޫވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ރައީސުލްޖުމް 116ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

އް، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ދަށުން އުލޭޓެދަށުން، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސި
ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މި  19-ގައެވެ. ކޯވިޑްގެ  2019އޮގަސްޓް  26ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވީ 

 ވަނައަހަރުއެވެ.  2021 މި ކޮންސިއުލޭޓްގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރެވުނީ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު، އަމަލީގޮތުން ގެކޮންސިއުލޭޓް 
 

އިމުކުރެއްވީ، ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި، ޖިއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާ
ނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށާއި، އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ޖިއްދާގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށާއި، އެތަ
 ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.  އާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ

ނޑަ  ށް ގެނެވުނު ަބދަލުތައް އިދާރާ އޮނިގަ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ގައި  1އެނެކްސް ނިމުނު އިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭނުންކުރި އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ވަނަ އަހަރު 2021

 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންޑޯސްކޮށްދީފައިވާ އޮނިގަނޑެކެވެ.  2020މި އޮނިގަނޑަކީ 

 މުވައްޒަފުންނާއި ރަޖިސްޓްރީ
 ޖިސްޓްރީގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމްތައް ރަ

 އަދަދު  މަޤާމް  ކްލެސިފިކޭޝަން 
 1 ރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ޕަ (7ރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ )ޒެޑް.ވީ ޕަ

 2 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް  (5ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް )އީ.އެްކސް 
 13 ޑިރެކްޓަރ  (1ޑިރެކްޓަރ )އީ.އެްކސް 

 19 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ( 3.ެއސް އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ެއމް
 13  2ސީނިައރ ޑެސްކް އޮފިަސރ ގްޭރޑް  (2)އެމް.ެއސް  2ސީނިައރ އޮިފސަރ ގްރޭޑް 
 2 ހިއުަމން ރިޯސސް އޮިފސަރ  (2)އެމް. އެސް  2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ްގރޭޑް 
 2 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ (2)އެމް. އެސް  2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ްގރޭޑް 

 1 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން  (2)އެމް. އެސް  2ކަލް އޮފިސަރ ްގރޭޑް ޓެކްނި
 5 1ސީނިައރ ޑެސްކް އޮފިަސރ ގްޭރޑް  (1)އެމް.ެއސް  1ސީނިައރ އޮިފސަރ ގްރޭޑް 
 1 ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ (2)އެމް.ެއސް  2ސީނިައރ އޮިފސަރ ގްރޭޑް 

 2 ރޭިޓވް އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓް (4)ޖީ.އެސް  2އޮފިަސރ ްގރޭޑް 
 1 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ (3)ޖީ.އެސް  1އޮފިަސރ ްގރޭޑް 
 2 ޑެސްކް އޮފިަސރ  (4)ޖީ.އެސް  2އޮފިަސރ ްގރޭޑް 
 19 ޑެސްކް އޮފިަސރ  (3)ޖީ.އެސް  1އޮފިަސރ ްގރޭޑް 

 1 އެިސސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮިފސަރ (3)ޖީ.އެސް  1އެިސސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ްގރޭޑް 
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 1 ސީނިައރ ޑްަރިއވަރ (3)އެސް.އެސް  3ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 
 1 އެިސސްޓަންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ްޕރޮްގރާަމރ (3)ޖީ.އެސް  1އޮފިަސރ ްގރޭޑް 
 4 އެިސސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮިފސަރ  (3)ޖީ.އެސް  1އޮފިަސރ ްގރޭޑް 

 3 މަަސއްކަތު  (2)އެސް.އެސް  2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 
 

 ވާ ސިޔާސީ މަޤާމްތައްރަޖިސްޓްރީގައި 

 އަދަދު  މަޤާމް 
 1 މިނިސްަޓރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 2 ފޮރިން ސެކްރެަޓރީ 
 1 މިނިސްަޓރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް 

 2 ސެކްރެޓަީރ، މަލްޓިލެޓަރަލް
 2 އެްމބެސެަޑރ އެޓް ލާޖް 

 1 މިނިސްަޓރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒގެ ާނިއބު 
 1 ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް

 4 އެޑިޝަނަލް ސެްކރެޓެރީ 
 7 ޖޮއިންޓް ސެްކރެޓަރީ 
 1 ލީގަލް ކައުންސެލް 

 1 ސީނިައރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްަޓރ
 1 ޑިރެކްޓަރ، ކޮިމއުނިޭކޝަން 

 4 އެްގޒެކެޓިވް ޑިރެކްަޓރ
 1 ބެލްޖިައމަށް ިދވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައުޅއްވާަފއި ހުންަނވާ ސަީފރު 

 1 ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަނަށް ދިވެިހާރއްޖެ އިން ކަނޑަައޅުްއވާފައި ުހންަނވާ ސަފީރު 
-ެރސިޑެްނޓް ސަފީރު  1 ގްރޭްނޑް ޑަޗީ އޮފް ލަްގޒަްމބަރގަށް ިދެވހިރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅާ ނޮން

 14 ސަފީރު 
-ެރސިޑެްނޓް ސަފީރު  1 ރަޝިައން ފެޑަރޭަޝނަށް ިދވެހިާރްއޖެިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ  ނޮން

-ރެސިެޑންޓް ސަފީރު   1 ރިޕަބްލިކް އޮފް ފިންލޭންަޑށް ދިެވހިާރްއޖެއިން ކަނަޑައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން
-ރެސިެޑންޓް ސަފީރު   1 ކިންގްަޑމް އޮފް ްސވިޑްްނއަށް ިދވެިހރާްއޖެއިން ކަނަޑައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން

-ރެސިެޑްނޓް ސަފީރު  1 ކިންގްަޑމް އޮފް ނޯޭވއަށް ިދވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން
-ެރސިޑެންޓް ސަީފރު   1 ޑެންމާކަށް ދި ވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން

-ެރސިޑެންޓް ސަފީރު   1 ފްރެންޗް ރިަޕބްލިކަށް ދިެވހިާރއްެޖއިން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ  ނޮން
-ރެސިެޑންޓް ސަފީރު   1 އަޔަރލޭންަޑށް ިދވެހިާރއްެޖއިން ކަނަޑައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން

-ެރސިޑެްނޓް ސަފީރު  1 ކިންގްަޑމް އޮފް ސްެޕއިނަށް ިދވެިހރާްއެޖއިން ކަނަޑއަުޅއްވާަފިއވާ ނޮން
 2 ޕަރމަަނންޓް ރެޕްރެެޒންޓެޓިވް 

 1 ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެެމރިކާއަށް  ދިވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅުްއވާަފއި ުހންނަވާ ސަީފރު 
-ެރސިޑެންޓް ސަީފރު   1 ކެނެޑާއަށް ިދވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައުޅްއވާފަިއވާ ނޮން

-ރެސިެޑްނޓް ސަފީރު  1 ބްރޫާނއީ ާދރުްއސަލާމަށް ދިވެިހރާްއެޖިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން
-ެރސިޑެންޓް ސަީފރު   1 ރިޕަބްލިކް އޮފް ިއންޑޮޭނޝިާއއަށް ިދވެިހރާްއޖެއިން ކަނޑަައޅުްއވާަފއިވާ ނޮން
-ރެ ިސޑެންޓް ސަފީރު   1 ރިޕަބްލިކް އޮފް ީސޝެލްްސއަށް ިދވެހިާރއްެޖއިން ކަނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ނޮން
-ެރިސޑެންޓް ސަފީރު   1 ރިޕަބްލިކް އޮފް ޮމރިަޝސްއަށް ދިވެިހާރއްެޖއިން ކަނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ނޮން
-ެރިސޑެންޓް ސަފީރު   1 ރިޕަބްލިކް އޮފް ކަޒަްކސްތާނަށް ިދވެިހާރއްެޖއިން ކަނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ނޮން

-ެރސިޑެންޓް ސަފީރު   1 ސްޓޭޓް އޮފް ކުވައިތަށް ދިެވހިާރއްެޖއިން  ކަނޑައަުޅއް ވާފަިއވާ ނޮން
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-ރެސިެޑްނޓް ސަފީރު  1 ސުލްޓަނޭޓް އޮފް އޮމާަނށް ިދވެހިާރއްެޖިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން
 1 ހާޝިމޭޓް ކިންްގޑަމް އޮފް ޯޖޑަްނއަށް ިދވެހިާރއްެޖއިން ކަނަޑައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން -ރެސިޑެންޓް ސަީފރު 

-ރެސިެޑްނޓް ސަފީރު  1 ކިންގްަޑމް އޮފް ބޫޓާނަށް ދިވެިހރާްއެޖިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން
-ރެިސޑެންޓް ސަފީރު   1 ފެޑެރަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ރިަޕބްލިކް އޮފް ޭނޕާލަށް ދިވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅުްއވާަފއިވާ ނޮން
-ެރސިޑެންޓް ސަީފރު   1 އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް އަފްާޣނިސްާތނަށް ދިވެިހާރއްެޖއިން ކަނަޑއަުޅއްވާަފިއވާ ނޮން

-ރެސިެޑްނޓް ސަފީރު  1 ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮެރއާައށް ދިެވހިާރއްެޖިއން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން
 1 ރެސިެޑންޓް ސަީފރު -ސްިވސް ކޮންފެޑަޭރޝަނަށް ިދވެިހރާްއެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން
 1 ރު ެރސިޑެންޓް ސަފީ -ރިޕަބްލިކް އޮފް އިޓަީލއަށް ިދވެހިާރއްެޖިއން ކަނޑަައޅާ ނޮން

 1 ރެިސޑެންޓް ސަފީރު    -މިޞްރަށް ދިެވހިާރއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން
 1 ެރސިޑެންޓް ސަީފރު   -ނިއުޒިލޭްނޑަށް ިދވެހިާރއްެޖއިން ކަނަޑައޅާ ނޮން

 1 އިންޓަރޏޭޝަނަލް ެމރިޓައިމް އޯރގަަނިއޒޭޝަނަށް ިދވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅާ ދާިއމީ މަްނދޫބު 
 1 ރެސިެޑންޓް ސަފީރު  - އޮފް ިވއެޓްާނމަށް ިދވެހިާރއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ޮނންސޯޝަލިސްޓް ރިަޕބްލިކް

 1 ރެސިެޑންޓް ސަީފރު   -ސްޓޭޓް އޮފް ޕަލަސްޓީނަށް ދިެވހިާރއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން
 1 ެރިސޑެންޓް ސަފީރު  -ލާއޯ ޕީޕަލްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ރިަޕބްލިކަްށ ދިވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅާ ނޮން

 1 ރެސިެޑންޓް ސަފީރު -ލިކް އޮފް ޮއސްޓްިރއާައށް ދިެވހިާރއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮންރިޕަބް
 1 ރެސިެޑންޓް ސަފީރު -ރިޕަބްލިކް އޮފް ައޒަުރބަިއޖާނަށް ދިވެިހާރއްެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން

 1 ެރސިެޑންޓް ސަފީރު -ރިޕަބްލިކް އޮފް ަސއުތު އެްފރިކާއަށް ިދވެހިާރއްެޖއިން ކަނަޑައޅާ ނޮން
 1 ެރސިޑެންޓް ސަީފރު -ކްރެއިްނއަށް ިދވެިހރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅާ ނޮންޔޫ

 1 ެރސިޑެންޓް ސަީފރު -ކެމްބޯިޑއާައށް ދިެވހިާރއްެޖއިން ކަނަޑައޅާ ނޮން
 1 ރެސިެޑންޓް ސަފީރު -ސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަރަށް ދިެވހިާރއްެޖއިން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ނޮން

 1 ެރސިޑެްނޓް ސަފީރު -ެވހިރާްއޖެިއން ކަނޑަައޅާ ނޮންކޮމަންވެލްތް އޮފް އޮސްްޓރޭލިާއއަށް ދި 
 1 ރެސިެޑންޓް ސަީފރު -ސްިވސް ކޮންފެޑަޭރޝަނަށް ިދވެިހރާްއެޖއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން
 1 ެރސިޑެންޓް ސަީފރު -ރިޕަބްލިކް އޮފް އިޓަީލއަށް ިދވެހިާރއްެޖިއން ކަނޑަައޅާ ނޮން

 11 ސަފީުރގެ ނަިއބު 
 3 ޕަރމަަނންޓް ރެޕްރެެޒންޓޭޓިްވގެ ނަިއބު 

 1 ސްޕެޝަލް ކައުްނސެލް ޓު ދަ އެްމބެެސޑަރ 
 1 ސްޕެޝަލް ކައުްނސެލް ޓު ދަ އެްމބެެސޑަރ

 1 ކޮންސަލް ޖެެނރަލް
 3 މިނިސްަޓރ ކައުްނސިލަރ 

 4 ކައުންސެަލރ
 9 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ 

 1 ޑިރެކްޓަރ
 18 ސެކަންޑް ސެްކރެޓަރީ 
 16 ތަރޑް ސެްކރެޓަރީ 
 1 ޓޭޓިވް އޮފިަސރ ޓްރޭޑް ރެޕްެރސެން

 1 ޓްރޭޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ 
 6 އެޓާޗޭ

 1 ޑެޕިއުޓީ ކޮންސުލް 
 1 ޓްރޭޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ

 1 މޯލްޑިްވސް ޓްރޭޑް ރެްޕރެޒެންޓެިޓވް 
 2 ސްޕެޝަލް ކައުްނސެލް ޓު ދި އެްމބަެސޑަރ

 1 ކަލްޗަރަލް އޮފިަސރ
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 2 ޓްރޭޑް ރެޕްެރޒެންޓެޓިވް 
 1 ސުޕަަވއިަޒރ

 

 މުވައްޒަފުން
 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރުގައި މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 2021

 # މަޤާމް  ނަން 
 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން )މިނިސްޓްރީ( 

  .1 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  ޝާހިދު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު 
  .2 ޒް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް

  .3 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޢަފޫރު މުޙައްމަދު 
  .4 އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް 
  .5 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަހްމަދް ސަރީރް 

  .6 ސެކްރެޓަރީ، މަލްޓިލެޓެރަލް ޑރ. ޙާލާ ހަމީދު 
  .7 ސެކްރެޓަރީ، މަލްޓިލެޓެރަލް  ސީރު މުހައްމަދު ޑރ. އަލީ ނަ 
  .8 އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް  އަހްމަދު މާހިރު އަލްފާޟިލް 

  .9 ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް  އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު 
  .10 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒްގެ ނާއިބު ޙުމައިދު هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް 

  .11 ޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ )ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އެ ފެންވަރު(އެޑި އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޝިއާން 
  .12 އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ )ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އެ ފެންވަރު( އަލްފާޟިލް އަމީން ޖާވިދު ފައިޟަލް 

  .13 އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ )ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާއި އެ ފެންވަރު( އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފައިސަލް 
  .14 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަޖުވާ އަ

  .15 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ލީ ރިލްވާން ޢައަލްފާޟިލް 
  .16 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޣިނާ 

  .17 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަފީގާ 
  .18 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ޚާދީޖާ ނަޖީހާ  އަލްފާޟިލާ
  .19 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ  ވާރިޘް ސައީދު އަބްދުލް އަލްފާޟިލް
  .20 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ޝިއުނީން ރަޝީދު  އަލްފާޟިލާ
  .21 ލީގަލް ކައުންސެލް މުޙައްމަދު އަސީލް ހަސަން އަލްއުސްތާޛު

  .22 ރެކްޓަރނިކޭޝަން ޑިކޮމިއު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މިއުވާން 

  .23 ރެކްޓަރލިސީ ޑިސީނިއަރ ޕޮ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނުހާ 

  .24 ރެކްޓަރވް ޑިއެގްޒެކެޓި މުފީދު هللا ލްފާޟިލް ފަތުހުއަ

  .25 ރެކްޓަރވް ޑިއެގްޒެކެޓި އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނައީމާ 
  .26 ރެކްޓަރވް ޑިއެގްޒެކެޓި އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު އަމާނީ ސަމީރު

 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން )މިޝަންސް( 
  .27 ންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހު އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އުވައިސް 

  .28 ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަތީފް 
  .29 ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  ރް އަބްދުލް ރައްޒާޤު އަލްފާޟިލް އޮމަ

  .30 އަން އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުޔޫރަޕިއަން ޔޫނި އަލްފާޟިލް ހަސަން ސޯބިރު 
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  .31 މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  އަލްފާޟިލާ ވިސާމް އަލީ 
  .32 އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  ހަނާޒް ފައިސަލް ޑރ. ފަރަ 

  ހުސައިން އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޒާ
ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ ޕާރމަނަންޓް މިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބް 
33.  

  .34 އަލްމަމްލަކަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުއްސަޢޫދީގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް 
  .35 ޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ޗައިނާއަށް ކަނ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަޒީމާ 
  .36 ތައިލޭންޑަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާހް 

 ޑރ. އަޙްމަދު އާސިމް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ 

 އޮފީހުގެ ދާއިމީ މަންދޫބް 
37.  

  .38 އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  އިން ނިޔާޒް ޑރ. ޙުސަ
  .39 ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  އަލްފާޟިލާ ފަރުޒާނާ ޒާހިރު 

  .40 އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރު އަލްފާޟިލާ އަމިނަތު ޝަބީނާ 
  .41 ސިންގަޕޫރަށް  ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު  ލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަހީބު އަ

 އަލްފާޟިލާ  ޝިރުޒިމަތު ސަމީރު 
ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ސަފީރު 
42.  

  .43 ރީ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަ ދީދީ هللا އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އަބްދު 
  .44 ސަފީރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލް އަސްލަމް މުހައްމަދު ޝާކިރު

  .45 ސަފީރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލާ އީމާން ހުސައިން 
  .46 ސަފީރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލް ސޮބާހު ރަޝީދު 

  .47 ސަފީރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލާ ހުދާ އަލީ ޝަރީފް 
  .48 ސަފީރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފައިސަލް

  .49 ސަފީރުގެ ނައިބު  ޛު މުހައްމަދު ޖިނާހު އަލްއުސްތާ 
  .50 ސަފީރުގެ ނައިބު  އަލްފާޟިލް އަސްލަމް މުޙައްމަދު ޝާކިރު

  .51 ސަފީރުގެ ނައިބު  މުޙައްމަދު އަމީތު އަހްމަދު މަނިކު އަލްފާޟިލް
  .52 ސަފީރުގެ ނައިބު  ހަސަން ސައީދު ހުސައިން  އަލްފާޟިލް

  .53 ބު ސަފީރުގެ ނައި އަލްފާޟިލް ނައުޝާދު ހަސަން މަނިކް 
  .54 ޕަރމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ނައިބު، ޖެނީވާ  އަލްފާޟިލާ ހައުލާ އަހުމަދު ދީދީ 

  .55 ޕަރމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ނައިބު، ނިއުޔޯކް  ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ 

 ޑރ. ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް 
ޕަރމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ނައިބު، އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް 

 ޒޭޝަން އޯރގަނައި
56.  

  .57 ސަފީރުގެ ނައިބު، މެލޭޝިޔާ ހައިކޮމިޝަން އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފު 
  .58 ލް ޖެނެރަލް ކޮންސަ ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު  އައްޝެއިޚް

  .59 ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް  އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ސައީދު މުޙައްމަދު
  .60 ދަ އެމްބެސެޑަރސްޕެޝަލް ކައުންސެލް  ޓު  ޝެއިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން 

  .61 ސްޕެޝަލް ކައުންސެލް  ޓު ދަ އެމްބެސެޑަރ، ޔޫ. އޭ. އީ  މަރްޔަމް ނަޝާ ޙުސައިން  އަލްފާޟިލާ
  .62 ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މުޙަންމަދު ނަޒީރު  އަލްފާޟިލް
  .63 ޓްރޭޑް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އިބްރާހިމް ބުޝްރީ  އަލްފާޟިލް

  .64 ލަރމިނިސްޓަރ ކައުންސެ އަލްފާޟިލާ ބަދޫރާ ސަޢީދު 
  .65 މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރ  އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާދަމް 

  .66 މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މިދްފާ ނަޢީމް 
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  .67 ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލް ޝަމްނޫން މުހައްމަދު 
  .68 ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސީނާ 

  .69 ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ހުސައިން ޝިހާބް
  .70 ކައުންސެލަރ ލް މޫސާ ޔާމީން ޝާހިދު އަލްފާޟި

  .71 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  އާތިފާ މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލާ
  .72 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  އަލްފާޟިލް މުންނިމް އަނީސް 

  .73 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  ޒް ޝަރަފްނާއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 
  .74 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  އަލްފާޟިލް ބަދްރުއްދީން ނަސީރު 

  .75 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  ރާހިމް ހުޒާމް އަލްފާޟިލް އިބް
  .76 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ هللاއަލްފާޟިލް މަޝްހޫދު ޢަބްދު
  .77 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހްމަދް ފަސީހް 
  .78 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  އަލްފާޟިލް ނަދީމާ އިބްރާހިމް 

  .79 ފުރަތަމަ ސެކްރެޓަރީ  ސިޔާނާ ނަސީރު  އަލްފާޟިލާ
  .80 މަ ސެކްރެޓަރީ ފުރަތަ އަލީ ޝަރީފް  އަލްފާޟިލް

  .81 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ހުސައިން މާޒިން 
  .82 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޒާހިރު 

  .83 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޝާނިޤާ ރަޝީދު  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް
  .84 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ  ފާތިމަތު މަރީނާ 

  .85 ރެޓަރީދެވަނަ ސެކް އަޙްމަދު ނާސިފް އުމަރު  އަލްފާޟިލް
  .86 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޖައުފަރު ރަޝީދު  އަލްފާޟިލް

  .87 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފަޒީލާ 
  .88 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލީ ތާލިބު  އަލްފާޟިލް

  .89 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ޒީނިޔާ ޒާހިރު 
  .90 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ނުއާޒް އަފީފު 

  .91 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޝީދު ހަނާން ރަ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު
  .92 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޝިމް އަލްފާޟިލް އަލީ ހާ

  .93 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޝިފްނާ މުހައްމަދް  އަލްފާޟިލާ
  .94 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ސިޔާނާ ޝިޔާމް 

  .95 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޝިމް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދް ހާ
  .96 ސެކްރެޓަރީދެވަނަ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ ރަޝީދު 
  .97 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ބުސައިނަތު މޫސާ 
  .98 ދެވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ފަވާޒް އަންވަރު 
  .99 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފާއިދު 

  .100 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތޫލާ ތޯރިޤް 
  .101 ރީތިންވަނަ ސެކްރެޓަ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިހާދް 

  .102 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އަޒްރާ އަބްދުލް އަޒީޒް 
  .103 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އާތިފާ މުހައްމަދު 

  .104 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފައިސަލް
  .105 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒީމާ 

  .106 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަލީ ޚަލީފާ 
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  .107 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް މޫސާ ރިލްވާން 
  .108 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިބްރާހިމް މަނިކް

  .109 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ވާއިޒް 
  .110 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ މަރްޔަމް އަފްނާން  އަލްފާޟިލާ

  .111 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނަސީރު 
  .112 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދު

  .113 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް  އަބްދުލް ލަތީފް އަލީ 
  .114 ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ފަޒީލް ޙުސައިން

  .115 ޓްރޭޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން އާރިފް ރިޟާ 
  .116 އެޓާޗޭ ލާ ނަޝީދު އަލްފާޟިލާ ފަތިމަތް ޝުއޭ

  .117 އެޓާޗޭ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ހުނެއިޝް މުހައްމަދް ދީދީ 
  .118 އެޓާޗޭ އަލްފާޟިލް އާދަމް މުހައްމަދު މަނިކު 

އައިނާ ޝަރުމީން ބިންތި އިސްމާއިލް  އަލްފާޟިލާ
 ޒަކީ

 އެޓާޗޭ
119.  

  .120 އެޓާޗޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް 
  .121 އެޓާޗޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒާހިރު 

  .122 ކަލްޗަރަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝެނާލީ ޙުސައިން  ޑރ.
  .123 ސުޕަވައިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތުމަނިކެ 

 ސިވިލް ުމވަްއޒަފުން 
  .124 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ 

  .125 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   މަރިޔަމް ރީޝާ އަލްފާޟިލާ
  .126  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާސިރު 

  .127 ޑިރެކްޓަރ މުފީދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
  .128 ޑިރެކްޓަރ ލައުޒާ ޢަލީ  އަލްފާޟިލާ

  .129 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޒީނާދު ޢަބްދުލްވާޙިދު 
  .130 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޝީރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް 

  .131 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝާހިޔާ ޢަލިމަނިކް 
  .132 ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް މަމްދޫޙް  އަލްފާޟިލް

  .133 ޑިރެކްޓަރ ފާޟިލް އަޙްމަދު ފަޒީލްއަލް
  .134 ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ޙާމިދު  އަލްފާޟިލް
  .135 ރެކްޓަރޑި ޢުމައިރާ މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލާ

  .136 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މޫމިނާ އިބްރާޙީމް 
  .137 ޑިރެކްޓަރ ރިޝްފާ ރަޝީދު  އަލްފާޟިލާ
  .138 ޑިރެކްޓަރ ދީދީ  ޒީނާ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލާ
  .139 ޑިރެކްޓަރ  ހާޒް އް ޖަ ޙުސައިން އަލްފާޟިލް
  .140 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާބިދާ އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލާ
  .141 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލާ
  .142 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދު ރަމީޒު  އަލްފާޟިލް
  .143 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  އަލްފާޟިލް
  .144 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ނިޒްވީ ރަޝީދު ތު  ޚަދީޖަ އަލްފާޟިލާ
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  .145 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ފާޠިމަތު ރީނާ އަލްފާޟިލާ
  .146 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސުޒީލް އަލްފާޟިލް

  .147 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލްމާން ޒަކީ 
  .148 ރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް ޑި މަރިޔަމް ބައްސާމާ ފާރޫޤު  އަލްފާޟިލާ
  .149 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ އަލްފާޟިލާ
  .150 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފާޠުމަތު ރަޒާނާ  އަލްފާޟިލާ
  .151 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ނިޒްނާ އާދަމް  އަލްފާޟިލާ
  .152 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައްފާޢު އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް
  .153 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މް ނަދާ އިނާޒް މަރްޔަ އަލްފާޟިލާ
  .154 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ފާތިމަތު ލިއުޝާ އަލްފާޟިލާ
  .155 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޙުސައިން އަޒްހާން މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަލްފާޟިލް
  .156 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ   ސަޖްނާ އިބްރާހިމް އިޤްބާލްއަލްފާޟިލާ
  .157 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢާއިޝަތު ފަރީނާ އަލްފާޟިލާ
  .158 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ ޙާމިދު އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް
  .159 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޤުރައިޝާ  އަލްފާޟިލާ
  .160 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ މުޙަންމަދު ތަޙްސީން  އަލްފާޟިލް
  .161 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ  އައިމަން ޙަސަން އަލްފާޟިލް
  .162 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޖީލް  އަލްފާޟިލް
  .163 (2 އެމް. އެސް)  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް  ޢާއިޝަތު ޝިރުމާ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލާ
  .164 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޞިނާޙް  އަލްފާޟިލް
  .165 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝަޒްލީ ސަލީމް  އަލްފާޟިލާ
  .166 (2 އެމް. އެސް)  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން އިބްރާހީމް ނައުޝާދު  އަލްފާޟިލް
  .167 (2 އެމް. އެސް) ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  އާމިނަތު ވަރުދާ  އަލްފާޟިލާ
  .168 (2 އެމް. އެސް) ން ރިސޯސް އޮފިސަރ ހިއުމަ  ހަވްލަތު ނަސީމް އަލްފާޟިލާ
  .169 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޒިދުނާ ޢަލީ  އަލްފާޟިލާ
  .170 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ސުހާ  އަލްފާޟިލާ
  .171 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޢުރޫޖު ނިޒާރު  އަލްފާޟިލާ
  .172 (2 އެމް. އެސް )  ސްކް އޮފިސަރޑެ މާނާ ޢާއިޝަތު ޖު އަލްފާޟިލާ
  .173 (2)ގްރޭޑް  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްސީނިއަރ  ޝަފަޤަތު ޝަފީޤް  އަލްފާޟިލާ
  .174 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ  އައިމިނަތު ޝާހިދާ އަލްފާޟިލާ
  .175 (2 އެމް. އެސް) ލީގަލް އޮފިސަރ  އާމިނަތު ނާހީ  އަލްފާޟިލާ

  .176 (2 އެމް. އެސް)  އޮފިސަރފައިނޭންސް  މީން އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޔާސް 
  .177 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ސަމާހާ 

  .178 (2 އެމް. އެސް)  ޑެސްކް އޮފިސަރސީނިއަރ  ޙުސައިން ޝަރީފް  އަލްފާޟިލް
  .179 (2 އެމް. އެސް)  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ނައުފާ ރުޝްދީ
  .180 (2 އެމް. އެސް) ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަމްރު ދާނިޔާލް ޝަމްއޫން

  .181 (2 އެމް. އެސް) ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަވާފް 
  .182 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ރަޔާހީން 

  .183 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނަފްހާ ހަސަން 
  .184 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ހާއިލް އަބްދުއްރަޙްމާންއަލްފާޟިލް 
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  .185 (2 އެމް. އެސް )  ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ލީން ފަޒީހް 
  .186 (2ޑެސްކް އޮފިސަރ )އެމް. އެސް.  އަލްފާޟިލާ މިޒްނާ ވަޙީދު 

  .187 (2އެމް.އެސް. ) ޑެސްކް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޒައިފާ  އަލްފާޟިލާ
  .188 (1)އެމް. އެސް.  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ ވަޙީދު هللا ރަޙްމަތު ޟިލާއަލްފާ

  .189 (1)އެމް. އެސް.  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ هللاއާމިނަތު ޢަބްދު އަލްފާޟިލާ
  .190 (1)އެމް. އެސް.  ޑެސްކް އޮފިސަރސީނިއަރ  ޢަލީ ސާމިރު އަލްފާޟިލް

  .191 (1ގްރޭޑް )  ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފާތިކާ ފަޔާޒް 
  .192 (2އެމް. އެސް. ) އޮފިސަރޑެސްކް  އަލްފާޟިލާ ސާޔާ މުޙައްމަދު 

  .193 (4ޖީ. އެސް. ) ޑެސްކް އޮފިސަރ ދީދީ  ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލާ
  .194 (4ޖީ. އެސް. ) ޑެސްކް އޮފިސަރ މަރިޔަމް އާސިފް  އަލްފާޟިލާ
  .195 (4. އެސް. ޖީ)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޢާއިޝަތު އިލްޔާސް  އަލްފާޟިލާ
  .196 (4ޖީ. އެސް. ) ޑެސްކް އޮފިސަރ ޝަފްރާޒް ރަޝީދު  އަލްފާޟިލް

  .197 (4ޖީ. އެސް. ) އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހުދާން ޝަހީމް 
  .198 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  هللاނަސްރީނާ ޢަބްދު އަލްފާޟިލާ
  .199 (3ޖީ. އެސް. )ޑެސްކް އޮފިސަރ  އާމިނަތު ރަޒިއްޔާ  އަލްފާޟިލާ
  .200 (3)ޖީ. އެސް. އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޢާއިޝަތު ޝަމްލާ  އަލްފާޟިލާ
  .201 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  މަރިޔަމް ޝަފްވާ  އަލްފާޟިލާ
  .202 (3)ޖީ. އެސް. އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް ބަޖެޓް  ފާޠިމަތު ފަޒުލާ  އަލްފާޟިލާ
  .203 (3)ޖީ. އެސް. ރ ޑެސްކް އޮފިސަ އިސްމާޢީލް ނިޔާޒް  އަލްފާޟިލް
  .204 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު  އަލްފާޟިލް
  .205 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަލީ ސާޖިދު ޝާކިރު  އަލްފާޟިލް
  .206 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  ޙުސައިން ޢަބްދުލް ލަޠީފް  އަލްފާޟިލް
  .207 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  ޢަލީ ޒާހިރު  އަލްފާޟިލް
  .208 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އިސްމާއީލް މުފީދު  އަލްފާޟިލް
  .209 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަލީ ފިރުޝާން  އަލްފާޟިލް
  .210 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  މްރާ ސައާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ
  .211 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަރުހަމް هللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް
  .212 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  هللاދުޢަލީ ޢަބް އަލްފާޟިލް
  .213 (3ޖީ. އެސް. )ޑެސްކް އޮފިސަރ  ޙައްވާ ސަމްހާ ލާ އަލްފާޟި

  .214 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ލަމްހާ ސަލީމް
  .215 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލަމްޔާ އިމްތިޔާޒް 

  .216 (3)ޖީ. އެސް. ސްކް އޮފިސަރ ޑެ ވަލީދު هللا އަލްފާޟިލް ސައިފު 
  .217 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  ސައީދު هللا އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޒޭނާ އަބްދު

  .218 (3)ޖީ. އެސް. ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލާ ފައިހާ އަހްމަދު ފިރާޤް 
  .219 (3)ޖީ.އެސް. އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ  އަހުމަދު ޝިފާއު  އަލްފާޟިލް

  .220 (3އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް.  އްމަދު އަލްފާޟިލް ހޫދު މުޙަ
  .221 (3އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް.  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީމާ 

  .222 (3އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް.  އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަވްފިޔާއު
  .223 ސީނިއަރ ޑްރައިވަރ މުޙައްމަދު މިހާޒް  އަލްފާޟިލް
  .224 މަސައްކަތު   ޢަލީ ނަފީސާ  އަލްފާޟިލާ
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 ފުން ސެކަންޑްމަންޓް އުޞޫލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މިޝަްނތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަ
 

 ހައިކޮމިޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ސްރީލަންކާގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #

 މުީފދު هللا އަލްފާޟިލް އަްބދު ޑިރެކްޓަރ  .1
 އަލްފާޟިލާ އަިއމިނަތު ރަޒިއްޔާ  ޑެސްކް އޮފިަސރ  .2

 

 މިޝަން  ރމަނަންޓް ޕަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  އަށް  ދ.އ
 ނަން  މަޤާމް  #
 އަލްފާޟިލާ ލައުޒާ އަލީ  ޑިރެކްޓަރ 1
 ޒީނާ މުަހއްަމދުީދދީ  ޑިރެކްޓަރ 2
 އަްޙމަދު ސަްލމާން ޒަކީ  އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  3
 

 ހައިކޮމިޝަން އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ނަން  މަޤާމް  #
 އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ސުޒިލް  އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 1
 ފާޟިލާ މަރްޔަމް ބައްސާމާ ފާރޫޤް އަލް އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 2
 

 ހައިކޮމިޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  މެލޭޝިޔާގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #
 އަީޝރު ައބްދުލް ައޒީޒް އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ 1
 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިލްޔާސް  ޑެސްކް އޮފިަސރ 2
 

 މިޝަން ދާއިމީ ވެހިރާއްޖޭގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދި
 ނަން  މަޤާމް  #
1 -  
 

 އެމްބަސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ޗައިނާގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #
 އިްބރާީހމް ނައުާޝދު އަލްފާޟިލް  ޑެސްކް އޮފިަސރސީނިައރ  1
 ޙުަސއިން އަްބދުލް ލަތީފްއަލްފާޟިލް  ޑެސްކް އޮފިަސރ 2

 

 

 

  .225 މަސައްކަތު  ފޫރު ޣަ އަލްފާޟިލާ ސުލްތާނާ އަބްދުލް 
  .226 މަސައްކަތު  هللا އަލްފާޟިލާ އަސްމާ އަބްދު 
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 އެމްބަސީޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ނަން  މަޤާމް  #
 އަލްފާޟިލާ ޚަީދޖަތު ނިްޒވީ ަރޝީދު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 1

 

 ހައިކޮމިޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ސިންގަޕޫރުގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #
 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ުޖމާނާ  ޑެސްކް އޮފިަސރ 1
 

 ންސުލޭޓް އިންޑިއާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮ 
 ނަން  މަޤާމް  #
  އަިއމިނަތު ުމަޙއްަމދު އަލްފާޟިލާ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 2
 

 ހައިކޮމިޝަން  ޕާކިސްތަނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ނަން  މަޤާމް  #
  މަރިަޔމް ނަދާ އިނާޒް އަލްފާޟިލާ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 1
 

 މިޝަން ހައިކޮ ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ނަން  މަޤާމް  #
  އަްޙަމދު ފަޟީލްއަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ 1
  ފާތިމަތު ުމޙަްއމަދު ދީދީ އަލްފާޟިލާ ޑެސްކް އޮފިަސރ 2
 

 އެމްބަސީ ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަރމަނީގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #
   މަރިަޔމް ސުހާއަލްފާޟިލާ ޑެސްކް އޮފިަސރ  1
 

 ހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުންނަ ދިވެ  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #
 މަރިޔަމް ޝަފްވާ  އަލްފާޟިލާ ޑެސްކް އޮފިަސރ 1
 

 އެމްބަސީ ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައިލެންޑްގައި  
 ނަން  މަޤާމް  #
  ފާތުމަތު ރަާޒނާ އަލްފާޟިލާ އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 1
 އަލްފާޟިލް ޙުަސއިން ަޝރީފު  ސީނިައރ ޑެސްކް އޮފިަސރ 2
 

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ސަލްސްގައި ބްރަ
 ނަން  މަޤާމް  #
  ފާތިމަތު ރީނާ އަލްފާޟިލާ  އެިސސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  1
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 ހައިކޮމިޝަން ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 
 ނަން  މަޤާމް  #
 އާމިނަތު ާނހީ  އަލްުއސްތާޛާ  ލީގަލް އޮފިަސރ   1
 އަލްފާޟިލާ މަރްަޔމް ފާތިކާ ފަޔާޟް  ރ ސީނިައރ ޑެސްކް އޮފިސަ  2

 

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ގައި އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރަތު 
 ނަން  މަޤާމް  #
  ފާތިމަތު ުއރޫޖު ިނޒާރު އަލްފާޟިލާ  ޑެސްކް އޮފިަސރ  1

 

 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު  ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި/ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއަލަށްލެއްވި/: މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ބަދަލުަތއް
 

 

 

 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި މުވައްޒަފުން   2021

 ޚް ތާރީ  ބަދަލުކުރެއްވި ވަޒީފާ  ހުރި ވަޒީފާ  ނަން  #
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން  1

 ޖައްހާޒް
 2021ޖެނުއަރީ  19 1ޑިރެކްޓަރ، އީ.އެކްސް. 1ޑެސްކް އޮފިސަރ، އެމް.އެސް.

ްނާ އަލްފާޟިލާ ޝަޖ 2

 އިބްރާހިމް އިގްބާލް

ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ، 

 1އެމް.އެސް.
 2021މާރޗް  2 3އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެމް.އެސް.

3 
 2021މާރޗް  14 2ޑެސްކް އޮފިސަރ، އެމް.އެސް. 1ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ، އެމް.އެސް. އަލްފާޟިލާ ސާޔާ މުޙައްމަދު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  4

 ނާޞިރު 
 2021މެއި  5 5ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އީ.އެކްސް. 1ރ، އީ.އެކްސް.ޑިރެކްޓަ

5 
 2021މެއި  10 1ޑިރެކްޓަރ، އީ.އެކްސް. 3އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެމް.އެސް. އަލްފާޟިލާ ރިޝްފާ ރަޝީިދު

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން  6

އަޛްހާން މުޙައްމަދު 

 ޙުސައިން

 2021މެއި  16 3ްޓަރ، އެމް.އެސް.އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކ 4ޑެސްކް އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް.

އަލްފާޟިލާ ޒީނާ  7

 މުޙައްމަދުދީދީ
 2021މެއި  24 1ޑިރެކްޓަރ، އީ.އެކްސް. 3އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެމް.އެސް.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު  8

 ފަރީނާ

ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ، 

 2އެމް.އެސް.
 2021މެއި  24 3އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެމް.އެސް.

9 
 2އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް، އެސް.އެސް. ަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާއުއ

އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ، 

  3ޖީ.އެސް.
 2021ޖޫން  2

10 
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  5 2ޑެސްކް އޮފިސަރ، އެމް.އެސް. 4ޑެސްކް އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒައިފާ 

11 
 2021ޑިސެމްބަރު  22 3އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެމް.އެސް. 2ިސަރ، އެމް.އެސް.ޑެސްކް އޮފ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސުހާ

އަލްފާޟިލް ޝަފްރާޒް  12

 ރަޝީދު
 2021ޑިސެމްބަރު  23 2ޑެސްކް އޮފިސަރ، އެމް.އެސް. 4ޑެސްކް އޮފިސަރ، ޖީ.އެސް.
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 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ދެއްވި މުވައްޒަފުން 2021

 ތާރީޙް މަޤާމް ނަން 

 2021ޖެނުއަރީ  27 މިނިސްޓަރ، ކައުންސެލަރ ލް ޙަސަން އާދަމް އަލްފާޟި 1
 2021ފެބްރުއަރީ  3 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު 2
3 

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަބީނާ 
ރެސިޑެންޓް -މިޞްރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން

 ސަފީރު    
 2021މާރޗް  29

 2021އޭޕްރިލް  1 އެޓާޗޭ އްމަދު އަޝްރަފް އަލްފާޟިލް މުޙަ 4
5 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީބު 
-ނިއުޒިލޭންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު   
 2021އޭޕްރިލް  4

6 
 ޑޮކްޓަރު ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް

އިންޓަރޏޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯރގަނައިޒޭޝަނަށް 
 ޅާ ދާއިމީ މަންދޫބު ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަ

 2021އޭޕްރިލް  5

7 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް 

ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ވިއެޓްނާމަށް 
 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު  -ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން

 2021އޭޕްރިލް  22

8 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް 

އަޅާ ސްޓޭޓް އޮފް ޕަލަސްޓީނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަ
 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު   -ނޮން

 2021އޭޕްރިލް  27

 2021އޭޕްރިލް  29 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ފަވާޒް އަންވަރު  9
 2021މެއި  24 މިނިސްޓަރ، ކައުންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ބަދޫރާ ސަޢީދު  10
11 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް 
ވެހިރާއްޖެއިން ލާއޯ ޕީޕަލްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިަކށް ދި

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު  -ކަނޑައަޅާ ނޮން
 2021ޖޫން  7

12 
 ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު 

ރިޕަބްލިކް އޮފް އޮސްޓްރިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 
 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު -ކަނޑައަޅާ ނޮން

 2021ޖޫން  24

 2021އޮގަސްޓް  4 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  هللاއަލްފާޟިލް މަޝްހޫދު ޢަބްދު 13
 2021އޮގަސްޓް  26 އެޓާޗޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒާހިރު  14
15 

 ޑޮކްޓަރު ޙުސައިން ނިޔާޒް 
ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޒަރުބައިޖާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު -ކަނޑައަޅާ ނޮން
 2021އޮގަސްޓް  29

 2021 އޮގަސްޓް 25 މިނިސްޓަރ، ކައުންސެލަރ  އަލްފާޟިލް މަރްޔަމް މިދްފާ ނަޢީމް  16
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  7 ސަފީރުގެ ނާއިބު  އަލްފާޟިލް އަސްލަމް މުޙައްމަދު ޝާކިރު 17
18 

 އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޢަބްދުލްރައްޒާޤު 
ރިޕަބްލިކް އޮފް ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު -ކަނޑައަޅާ ނޮން
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  12

19 
 އިން ޝިހާބު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙުސަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ 
 މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް 

 2021ސެޕްޓެމްބަރު  13

20 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފު 
-ޔޫކްރެއިންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު 
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  12

21 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިނާޙް 
-މްބޯޑިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންކެ

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު 
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  16

22 
 އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޢަބްދުލްރައްޒާޤު 

ސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 
 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު -ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ނޮން

 2021ސެޕްޓެމްބަރު  14

23 
 ރައްޒާޤު އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޢަބްދުލް

ކޮމަންވެލްތް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 
 ރެސިޑެންޓް ސަފީރު -ކަނޑައަޅާ ނޮން

 2021އޮގަސްޓް  8

24 
 ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު 

ސްިވސް ކޮންފެޑަޭރޝަނަށް ިދވެިހރާްއެޖއިން ކަނަޑއަޅާ 
 ރެިސޑެންޓް ސަފީރު -ނޮން

 2021އޮކްޓޯބަރު  24
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 ނަ އަހަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަ 2021

25 
 މަދު ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙް

ރިޕަބްލިކް އޮފް އިޓަީލއަށް ިދވެހިާރއްެޖިއން ކަނޑަައޅާ 
 ރެިސޑެންޓް ސަފީރު -ނޮން

 2021އޮކްޓޯބަރު  24

 2021މެއި  9 (2ޑެސްކް އޮފިސަރ )އެމް. އެސް.  އަލްފާޟިލާ މިޒްނާ ވަޙީދު  26
 2021މެއި  31 (3އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް.  އަލްފާޟިލް ހޫދު މުޙައްމަދު  27

 2021ޖޫން  4 (3އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް.  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީމާ 28

 2021ޖޫން  21 (3އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް.  އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަވްފިޔާއު 29

 2021ޑިސެމްބަރު  26 (1ޑެސްކް އޮފިސަރ )އެމް.އެސް. އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަޙްޝާޢު 30

 2021ޑިސެމްބަރު  26 (2ޑެސްކް އޮފިސަރ )އެމް.އެސް. އަލްފާޟިލާ ލުޖައިނާ ތަސްނީމާ  31

 2021ޑިސެމްބަރު  23 (2ޑެސްކް އޮފިސަރ )އެމް.އެސް. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިފްޤާ މުޙައްމަދު  32

 # ނަން  މަޤާމް  ތާރީޙް  ސަބަބު 

ވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެކު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ 
މިނިސްޓަރ، ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ  2021ޖެނުއަރީ  27
އަލްފާޟިލް 

 ޙަސަން އާދަމް

1.  

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މްބަސީގެ މިނިސްޓަރ، ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް އެ

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 
 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ  2021މެއި  24

އަލްފާޟިލާ 
 ބަދޫރާ ސަޢީދު 

2.  

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  2021އޮގަސްޓް  5 އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން 
އަލްފާޟިލް 

 އަޙްމަދު ޒާހިރު 
3.  

ޢިއްޔާއަށް އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ 
މިނިސްޓަރ، ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ  2021އޮގަސްޓް  25
އަލްފާޟިލާ 

މަރްޔަމް މިދްފާ 
 ނަޢީމް

4.  

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އެމްބަސީގެ ސަފީރު
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 ސަފީރުގެ ނާއިބު  2021ސެޕްޓެމްބަރު  7

އަލްފާޟިލް 
އަސްލަމް 
މުޙައްމަދު 
 ޝާކިރު 

5.  

ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ 
މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 
 ކައުންސެލަރ 2021ޕްޓެމްބަރު ސެ 13

އަލްފާޟިލް 
ޙަސަން ޙުސައިން 

 ޝިހާބު 

6.  

ގެ އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
 ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން 

 2021އޭޕްރިލް  21

ސީނިއަރ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އޮފިސަރ )އެމް. އެސް. 
2) 

އަލްފާޟިލް 
މުޙައްމަދު 

 ހާޝިމް 

7.  

 2021ޖެނުއަރީ  18 ޑައިގަތުމުން އެދިވަ
ޑެސްކް އޮފިސަރ )ޖީ. 

 (3އެސް. 

އަލްފާޟިލާ 
ޝަފަޤަތު 

 ޝަހީދު 

8.  
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 2021ސެޕްޓެމްބަރު  22 އެދިވަޑައިގަތުމުން 
އެސިސްޓަންޓް 

ޑިރެކްޓަރ )އެމް. އެސް. 
3) 

އަލްފާޟިލާ 
 ފާޠިމަތު ނުޒުހާ 

9.  
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 ބިނާކުރުން  މުވައްޒަފުން : 3 ޗެޕްޓަރ

ރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި، ސްކޮލަރޝިޕް/ފެލޯޝިޕް/ ނުވަތަ ޓްރެއިނިްނގ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކު
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު 

ގެ ސަބަބުން  19-ކޯވިޑް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެލޯޝިޕްފަދަ ސްކޮލަޝިޕްތަކާ ހިންގާ އިދާރާތަކުން  އެކި އެކި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ބޭރު  އާންމުކޮށް
 16 ޖުމްލަލާފަށް މިއަހަރުތެރޭގައި އި ޚިއަލުންފެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ކުރީ އަހަރާމަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަހަރުތެރޭގައި 

 ތަމްރީން  މި. ބައިވެރިވެފައެވެ ވަނީ  މުވައްޒަފުން  26މިނިސްޓްރީގެ  މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޓްރެއިނިންގ ނުވަތަ  ފެލޯޝިޕް/ސްކޮލަރޝިޕް
 .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ގައި 2 އެނެކްސް  ތަފްޞީލް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

 

 ފޮރން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތައް
ޖެއަކީ މިހާރު ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްދެވޭ ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއް

ވަހެއް ބޭރުދުނިޔެއާ އެތައްގޮތަކުން ގުޅި، ލާމެހިފައިވާ ގައުމަކަށްވެފައި، ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަދާކުރާ ދައުރު ދު
ނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދުވަހަކަށް ފުޅާވަމުންދާއިރު، އެދައުރު ހަރުދަނާކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު އަދާކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭ

ބާ ފުޅާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ގަދަރާއި ކަރާމާތް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވޭނީ، އެކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމުރީނާއި ހުނަރާއި ތަޖުރި
މުކޮށް އިފްތިތާޙްކުރެވުނު ގައި ޢާން 2014ޖެނުއަރީ  15ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް، ވަކި ކޭޑަރެއް އޮވެގެން ކަމަށްފެންނާތީއެވެ. އެގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ގޯލް ހައެއް ގެ ގޮތުގައި މިފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށް، ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާ 
 ޕްރޮފެޝަނަލައިޒް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

 
ރީނު ދިނުމާއި، ގައި، ޚާރިޖިއްޔާއަށް މީހުން ލެއްވުމާއި، މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމްރވިސްގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަ

ޅުމުގެ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އިސްކަންދޭނެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޖުރިބާތައް، ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި ޖަމާވާނޭހެން މުވައްޒަފުން ގެންގު
 ހަނިވުމުގެ ސަބަބުން، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ހުނަރާއި ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމަށް އޮންނަ ފުރުސަތު

ނަށް ގާބިލުކަން ހުރި، ނުވަތަ އެފަދަ ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެފަދަ މީހުން ނުލިބޭތީވެ، ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
ރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އްޒަފުންނަށްދީ، ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި "ދަ ފޮރިން ސަބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމްރީނާއި ހުނަރު އެ މުވަ

هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ ، )ފޮސިމް( ގެ ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ މަރުކަޒެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައި މޯލްޑިވްސް"
 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2014ޖަނަވަރި  16ފައްދަވާފައި ވަނީ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް މި ޓްރެއިނިންގ މަރުކަޒު އު

  
ރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ފޮސިމް( އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެކެވެ. ދަ ފޮރިން ސަ

ހެއްކާއި ގަރީނާގެ އެހީގައި މުރާޖަޢާކޮށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ މި މަރުކަޒުން އިލްމީ ގޮތުންނާއި ރާއްޖެއަށް މުހިއްމު ޚާރިޖީ ސިޔާަސތުތައް 
ވެސް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެއް މަޤުޞަދެވެ. މި  ވެދިނުމަކީ  ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެހީތެރި 

ލިބިފައިވާ ތަނަކަށްވުމާއި، ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ޤާބިލުކަން 
 މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ފްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ. 

 
 ވަނަ އަހަރުވެސް މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައްވަނީ ކޮށްފައެވެ.  2021މިގޮތުން ފޮސިމްއިން 

 

 ފޮސިމްގެ ހިންގުން 
ޗެއަރ ކުރައްވައި،  )ނ.ޢ.ޢ.ވ( ޝާހިދު هللا ސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އަލްފާޟިލް އަބްދުވަނަ އަހަރު، މިނި 2021ޖެނުއަރީ  17

ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި  4ފޮސިމްގެ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށްވެފައި،  2021ވަނަ ބައްދަލުވުން ކަމަށާއި  4ގެ ގޮތުގައި މިބައްދަލުވުމަކީ ފޮސިމް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު 
 އި ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ. ދަން ފެންނަކަމުގަން ފޮސިމް މުޅިން އާގޮތަކަށް ބައްޓަން ކޮށްގެން ގެ

ލާޖް -އެޓް -ކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އެމްބެސެޑަރވަނަ އަހަރު ފޮސިމްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަ  2021އަދި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް 
 އަޙުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.އަލްފާޟިލް 

ޙަރަކާތްތެރި ހިންގުންތެރި ފޮސިމް އަކީ ހަމައެކަނި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި 
ގުނީ ކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މިނިސްޓަރގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ އަހަރު ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ނުހިން ތަނަ
ކެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނަ އަހަރު ޙަރަކާތްތެރިކަމާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަ 2022ގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި 19-ކޮވިޑް 

 ބާރުއެޅުއްވިއެވެ.

 
އެހީތެރިކަން ލިބޭތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ރވިސްއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަން އެގޮތުން ފޮސިމް އަކީ ފޮރިން ސަ

އަހަރު ފޮސިމް އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  ތުވި ފާއިތަނަކަށް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި 
ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް މެމްބަރުންނަށް ހިއްސާކޮށް  ތެރޭގައި ކުރިއަށް ވަނައަހަރު 2021މެމްބަރުންނަށް ހުށައެޅުމާއި 

 ވެ.މެމްބަރުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެންދިއުމަށް ނިންމެވިއެ 
 

 ލެކްޗަރ ސީރީސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 މި ސީރީސްގެ ބޭނުމަކީ ތަފާތު އެކި ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް، މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމާއެކު، ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކަށް 

ޤާބިލްކަމާއި އަދި އަމިއްލަ  ކުރުމުގެދިރާސާކަންކަން ހޯދާ  ފުންނަކީފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަމީގެ އިތުރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ. 
މި އާއި އެކު މި ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި  އަދި ހަމަ ގަނެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ.ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރުމުގެ ހުނަރު އަށަ

ވެ. އެގޮތުން މިސީރީސްގެ ދަށުން އަންނަނިވި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކާއި ސަފީރުންނާއި ގާތް ގުޅުމެއްބޭއްވިގެން ދާނެތީއެ
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ. 

 
 އާ ސްޓާފުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަްނ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

މިހާރު  ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްދެވޭ ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ވަހެއް ބޭރުދުނިޔެއާ އެތައްގޮތަކުން ގުޅި، ލާމެހިފައިވާ ގައުމަކަށްވެފައި، ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަދާކުރާ ދައުރު ދު

އް ހޯދައި ދުވަހަކަށް ފުޅާވަމުންދާއިރު، އެދައުރު ހަރުދަނާކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު އަދާކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ފުރުސަތުތަ
ބާ ފުޅާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވޭނީ، އެކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމުރީނާއި ހުނަރާއި ތަޖުރި

އަށް އަލަށް  ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން އުފެދިގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ. މި ގޮތުން މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މި މިނިސްޓްރީ
ގެ ގޮތުން ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް މި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމު

 ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ.  އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބްރީފް ކޮށްދެއްވަނީ މި މިނިސްޓްރީގެ
 

ރވިސް ގެ ޤަވާއިދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ޕްރޮޓޮކޯލް، ފޮރިން ޕޮލިސީ، ބައިލެޓްރަލް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސިވިލް ސަ
ބިލުކަން އިތުރު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރާއި ޤާމި ރިލޭޝަންސް އާއި މަލްޓިލެޓްރަލް ރިލޭޝަންސްގެ އިތުރުން 

ތަކުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ ބައިތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު މި ޕްރޮގްރާމްގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ސެކްޝަން
ސިވިލް  ގުޅުނު ށްވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއާ އަލަ 2021ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ވަނީ ކިޔައިދެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

 . ހާއްސަކޮށްގެން ފޮސިމް އިން އެކެއް ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ އި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ
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 ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
 

 ސަޑަރ އަޙްމަދު ލަޠީފްއެމްބެ -ފޮސިމް ޓޯކް  
ވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރ އަޙްމަދު ލަތީފް އެމަނިކުފާނުގެ ޚާރިޖީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މިނިސްޓްރީގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައް

ޖެނުއަރީ   13މިނިސްޓްރީ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާ ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ފޮސިމް ޓޯކް ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލެކްޗަރ އެއް 
 މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނެވެ.  2021

  ޕްރޮގްރާމްދިވެހި ބަހުގެ ތަމްރީން
މިނިސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ އާ ގުޅިގެން "ދިވެހި ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް" އެއް ވަނީ 

މި އިވެރިވެފައެވެ. ވަނީ ބަ ފުންމުވައްޒަ 39އޮންލައިންކޮށް ބާއްވާފައެވެ. މި ކޯސްގައި މިނިސްޓްރީ އަދި މިޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް 
 ގައެވެ.  2021ފެބްރުއަރީ  11އްވުނީ ކޯސް ބޭ

 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ރޫލްސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް
ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ރޫލްސް އެންޑް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ 

ގައި ވަނީ ސެޝަން އެއް  2021ފެބްރުއަރީ  25ންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާ  ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފު ރެގިއުލޭޝަންސް 
 ނަންގަވައިދެއްވާފައެވެ. 

 ބައްދަލުވުންތަަކށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން 
މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް މި 
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އަދި މިޝަން  ލާޖް-އެޓް-އެމްބެސަޑަރދުލް ޣަފޫރު މުޙައްމަދު އަދި އަބް

ސެޝަން އެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނަންގަވައިދެއްވިއެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައި ބައްދަލުވުންތަކަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތުގެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 
 ގައެވެ.  2021މާޗް  1ދެވިފައިވަނީ 

 ޓްރާންޕޭރަންސީ އިން މޯލްޑިވްސް 
މިނިސްޓްރީގެ މި އިންސްޓިޓިއުޓް )އައި.އާރ.އައި( ގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް އައިމަން ރަޝީދު  ރިޕަބްލިކަން އިންޓަރނޭޝަނަލް 
 އް ނަންގަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. ގައި ޓްރާންޕޭރަންސީ އިން މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ސެޝަންއެ 2021އޭޕްރިލް  14މުވައްޒަފުންނަށް 

 
 މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރިވއު އަދި އިމްތިޚާނަށް ސުވާލު ތައްޔާރުކުރުން 

 އް މާކް އެ ޕޭޕަރުތަރވިސް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ ޓެސްޓް ޕޭޕަރ ތައްޔާރު ކުރުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ސިވިލް ސަ
ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ މަޤާމުތަކަށް  2021ކުރުމަކީވެސް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މެންޑޭޓް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން 

 ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިމްތިހާނާއި ޓެސްޓް ޕޭޕަރު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެ ޑެސްކްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. 
 

 ށް ފާހަގަކުރެވުނު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސްތައް ފޮސިމް މެދުވެރިކޮ
 ނެތް -
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮސިޝަންސް ޑިއުރިންގ ދަ ޕްރެޒިޑެންސީ އޮފް ހޯޕް  – 76ޔޫ.އެން.ޖީ.އޭ

ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮސިޝަންސް ޑިއުރިންގ ދަ ޕްރެޒިޑެންސީ އޮފް ހޯޕް – 76ޔޫ.އެން.ޖީ.އޭ
ވަނަ ދުވަހު ސެޝަން އެއް  2021ސެޕްޓެމްބަރު  8ލް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިއާން އެޑިޝަނަ

 ނަންގަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. 

 

 ތަމްރީންތައް  ހިންގުނު އޮފީސްތަކަށް ތަކާއި ވުޒާރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

o  ެގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަޢުލޫތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  2021ސެމްބަރު ޑި 9އަދި  8މުވައްޒަފަކަށް  10މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގ
 ތަމްރީންތައް ބޭއްވުނެވެ. 

ޕްރޮޓޮކޯލް އެޓިކެޓް އާ ގުޅޭ ތަމްރީން ދެއްވާފައިވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާން  ▪
 ޝާކިރުއެވެ. 

ރީފިންގ ޕޭޕަރސް ގެ ތަމްރީން ދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ޓޯކިންގ ޕޮއިންޓްސް އެންޑް މިނިސްޓަރ ބް  ▪
 ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިއާން އަދި ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ވާރިސް ސަޢީދުއެވެ.

ޟިލް މުޙައްމަދު ނެޓްވަރކިންގ ތަމްރީން ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާ ▪
 ފައިސަލްއެވެ. 

 
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުްޓ ތަކާއި ރާއްޖޭގެ މުހިންމު އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީ އާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދާ  

 އެއްބަސްވުން
 ދޭތެރޭ ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ފޮސިމްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މުހިންމު އެކި އިދާރާތަކާ ފޮސިމްއާ

ލޫމާތު ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ސޮއި ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް އަދި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައު
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 
 ގައުމު  އިދާރާ/އިންސްޓިޓިއުޓް  #
 ދިވެހިރާއްޖެ ސްމަންޓް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯ އެންފޯ  .1
 ދިވެހިރާއްޖެ ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް   .2
 ދިވެހިރާއްޖެ މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ކޮލެޖް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް   .3
 ޖޯޖިއާ  ރައިނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ދަ ލެވަން މިކަލަންޒަރ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޓް  .4
 އިޖިޕްޓް ދަ އިސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓަޑީސް   .5
 ރޮމޭނިއާ ދަ ރޮމޭނިއަން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޓް  .6
 ތުރުކީ  ދަ ޑިޕްލޮމަސީ އެކަޑަމީ   .7
 ބަންގްލަދޭޝް  ފޮރިން ސަރވިސަސް  އެކަޑެމީ އޮފް ބަންގްލަދޭޝް   .8
 އިޖިޕްޓް ސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޑިޕްލޮމަޓިކް ސްޓަޑީޒް އޮފް އެރަބް ރިޕަބްލިކް އޮފް އިޖިޕްޓްދަ އިން  .9

ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ސާރބިއާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން   .10
 ން އެފެއާޒް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ޑިޕޮލޮމެޓިކް އެޑިއުކޭޝަ

 ސާރބިއާ
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  ޚަރަދު ހިނގި  މްދަނީއާއާ  ލިބުނު:  4 ޗެޕްޓަރ
 

 ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޗަންދާ
 އަދަދު ޖަމިއްޔާ 

 78,065.78 ޔޫ.އެން. ޖެެނރަލް ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

  1,832,052.92  ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭިރއަޓް 

 77,000            77ގްރޫޕް އޮފް 

 IORA         372,426.70ިރމް އެޯސސިޭއަޝން  އިންިޑއަން ޯއޝަން

          2,082,022.14 ސާރކް ސެްކރެޓޭިރއަޓް

 148,439.85         އިންޓަނެޝަނަލް ޓްަރއިިބއުނަލް ފޮރ ަދ ލޯ އޮފް ދަ ސީ

 1,789,883.14     ޔޫ.އެން. ރެިގއުލަރ ބަޖެޓް 

 249,541.61         ކޮމަންވެލްތް ަފއުންޑޭަޝން 

 268,576.50         ބޯ ޕްލޭން ކޮލޮމް

 1,955.60 ބަންގްަލދެްޝގައި ުހންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޯޕްސް އަށް ެދއްކި އަަހރީ ފީ

 33,366.34 ބްަރއިސަްލސްގެ ޕްެރސް ކްލަބަށް ެދއްިކ އަހަރީ ފީ 

 

 

 ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 ބިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ ލ246،201.52ިވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2021 -1

 އަަދދު  އައިޓަމް  ބަޖެޓް ކޯޑް 
 53,176.34 މުަވއްޒަފުްނގެ ަގޑީ ލާރިއާ ޫޖރިަމނާ ައށް ލިބޭ  126004
 8,000 އަހަރީ އަހަުރގެ ަބޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ  129002
 166,536 ޑޮނޭޝަން  129008
 11,440 ނީލަމުން ތަކެތި ިވއްކާެގން ލިބޭ ފައިސާ  131001
 7,049.18 ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި  131004
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ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ  2017ޑިސެމްބަރ  31ރ އެވެ. 2،205،987.00ޗައިނާ ސަރުކާން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ  -2
ވަނަ އަހަރު  2020  ރ އެވެ.387,771.68ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރީ  2018އަދި  ރުފިޔާއެވެ. 1,844,408.28ހުރީ 

 ރ އެވެ. 387,771.68އި ހުރީ ނިމުނުއިރު ބާކީގެ ގޮތުގަ
 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ އިމާރަތުގެ ރިލޮކޭޝަންގެ ޚަރަދަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ  2019  -3
ވަނަ  2021ރ އެވެ. މިފައިސާ 1,537,150.99ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހުރީ  2020ޑިސެމްބަރ  31ރ. 5,96,825.20

 އެވެ.އަހަރު ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފަ
 

 އެވެ.  ރުފިޔ279,806,323.75ާވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ 2021 -4

 ފައިސާ  ޚަރަދުވި  އިދާރާ 

 71,097,573.60 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 6,785,936.97 ބަންގްަލދޭްޝގައި ުހންނަ ިދވެިހރާްއޖޭެގ ހައިކޮމިޝަން 

 24,622,840.19  އިކޮމިަޝން ސްރީލަންާކގައި ހުްނނަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ހަ 

 24,905,765.75 އ.ދ. އަށް ހުްނނަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ޕާރަމނަންޓް މިޝަން، ިނއު ޔޯރކް 

 12,654,860.90 އިނގިޭރސިވިލާުތގައި ުހންނަ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޮމިަޝން 

 7,960,673.40 އިންޑިާޔގައި ުހންނަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަހިއކޮމިޝަން 

 6,173,694.63 ންސުލޭޓް، ތިިރވަަނންަތޕޫރަމް ވެިހާރއްޭޖގެ ކޮދި

 25,529,459.29 މެލޭޝިޔާަގއި ހުންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަހއިކޮމިަޝން 

 8,109,103.41  ޖަޕާނުަގއި ހުންނަ ދިެވހިާރއްޭޖގެ ެއމްަބސީ 

 7,183,669.49  ޗައިާނގައި ހުްނނަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ެއމްަބސީ 

 12,854,624.25  ްއޖޭގެ ެއމްަބސީ ސަޢޫދީ ޢަަރބިއްާޔަގއި ހުންނަ ިދވެިހރާ

 12,083,398.56 މިޝަން ދާއިމީ ޖެނީާވަގއި ހުންނަ އ.ދ ގެ އޮީފސްތަަކށް ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަ ދިވެިހާރއްޭޖެގ 

 5,308,861.66  ޕާކިސްތާުނގައި ހުންނަ ދިެވހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޮމިަޝން 

 4,193,163.08 ބްަރސަލްސް  ޔޫރަޕިއަން ޮކމިޔުނިޓީއަށް ހުްނނަ ިދވެިހރާްއޖޭގެ ިމޝަން،

 8,792,284.05  ސިންގަޫޕުރގައި ހުްނނަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޮމިަޝން 

 14,565,498.54 އަޫބދަީބަގއި ހުންނަ ިދވެިހރާްއޖޭގެ އެްމބަސީ 

 9,368,742.10 ޖަރުަމންވިލާުތަގއި ހުންނަ ިދވެިހރާްއޖޭެގ އެމްަބސީ 

 17,612,826.52 ސީ ތައިލެންްޑގައި ހުްނނަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ެއމްބަ 

 3,347.36 ޖިްއދާަގއި ހުންނަ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ކޮންުސލޭޓް

 279,806,323.75 ޖުމްލަ 
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 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހިސަރުކާރުން ދެއްކެވި ޗަންދާތައް 
 ތަފްސީލް  ޖަމްޢިއްޔާ  ޗަންދާ  #

ފް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރިލީ  .1
އެންޑް ވަރކްސް އޭޖެންސީ 
ފޮރ ޕެލެސްޓައިން ރެފިއުޖީސް 
އިން ދަ ނިއަރ އީސްޓް 

)އަންރުވާ( 
"އެކްސްޓްރައޯޑިނަރީ 

ވަރޗުއަލް މިނިސްޓީރިއަލް 
 ޕްލެޖިންގ ކޮންފަރެންސް"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރިލީފް 
އެންޑް ވަރކްސް އޭޖެންސީ ފޮރ 
ޕެލެސްޓައިން ރެފިއުޖީސް އިން ދަ 

 ނިއަރ އީސްޓް 

އަންރުވާގެ މާލީ ޙާލަތު ބަޔާންކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެ 
އޭޖެންސީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު 
ޙިއްސާކުރައްވައި އަދި އެ އޭޖެންސީގެ މަސައްކަތް 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމުގައި އ.ދ.ގެ މެމްބަރު 

ކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އދ.ގެ ސެއުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމަށް ޤަ
 5000 ފަރާތުން ފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެއެދިވަޑައިގެން

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހުން. އެހީއެއް ރަމްޒީ ޑޮލަރުގެ އެމެރިކާ
 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު  1745.55  .2
 ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ )އޭ.ޓީ.ޓީ.(

 ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ  ށްވަނަ އަހަރަ  2021

ކޮމަންވެލްތު ފަންޑް ފޯ ޓެކްނިކަލް  އިނގިރޭސި ޕައުންޑް 8،218  .3
 ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެފް.ޓީ.ސީ.(

ވަނަ އަހަރާ  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014
ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކޮމަންވެލްތައް އަދާނުކޮށް ހުރި 

އްބަސްވެފައިވާ ޗަންދާތައް އަދާކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތާއެކު އެ
ޕޭމަންޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތުގެމަތިން، ކޮމަންވެލްތު ފަންޑް ފޯ 
ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެފް.ޓީ.ސީ.( އަށް 

 އަދާކުރަންޖެހޭ ޗަންދާގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް 

ކޮމަންވެލްތު ފަންޑް ފޯ ޓެކްނިކަލް  އިނގިރޭސި ޕައުންޑް 5،000  .4
 ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެފް.ޓީ.ސީ.(

ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތު ފަންޑް 2022
ފޮރ ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން )ސީ.އެފް.ޓީ.ސީ.( އަށް 

 ޕައުންޑް 5000ދެއްކުމަށް ޕްލެޖްކޮށްފައިވާ 

އަދި  އެމެރިކާ ޑޮލަރު  2707  .5
 ޔޫރޯ  2280

ކޮމްޕްރިހެންސިވް ނިއުކްލިއަރ 
ޓެސްޓް ބޭން ޓްރީޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން 

 އޯ.()ސީ.ޓީ.ބީ.ޓީ.

 ވަނަ އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ  2021

ކޮމަންވެލްތާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ޕޭމަންޓް ޕްލޭންގެ  ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއަޓް އިނގިރޭސި ޕައުންޑް 8،052  .6

ދަށުން ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ،ބަހާލުމުން އިންސޯޓްލްމަންޓަށް 5ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ 

 ފުރަތަމަ އަދާކުރަންޖެހޭ އަހަރުގައި ވަނަ 2021

 އިންސްޓޯލްމަންޓް.

އިނގިރޭސި  30,000  .7
 ޕައުންޑް

ކޮމަންވެލްތު އެންޓަރޕްރައިޒް އެންޑް 
 އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންސިލް 

 ވަނަ އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ  2021
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 ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ އަހަރަށް  ވަނަ 2021 އަށް 77-ޖީ (77)ޖީ 77ގްރޫޕް އޮފް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު  5،000  .8

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެސިޑުއަލް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު  3،809  .9
މެކޭނިޒަމް ފޯ ކްރިމިނަލް 

ޓްރައިބިއުނަލްސް 
 )އައި.އާރް.އެމް.ސީ.ޓީ.(

 ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ އަހަރަށް  ވަނަ 2021

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯރ ދަ  ޔޫރޯ  2،708  .10
ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ކެމިކަލް 

 ޕަންސް )އޯ.ޕީ.ސީ.ޑަބްލިއު(ވެ

 ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ވަނަ އަހަރަށް  2021އަދި  2020

 2021)އ.ދ.( ގެ ރެގިއުލަރ ބަޖެޓަށް  އެކުވެރި ދައުލަތް )އ.ދ.( އެކުވެރި ދައުލަތް އެމެރިކާ ޑޮލަރު 115,702   .11

 އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ަ ވަނ

ލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަ ޔޫރޯސް  8،188  .12

 ފޯރ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ )އިޓްލޮސް(

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2022-2021އިޓްލޮސްގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާއާއި މިހާތަނަށް 

ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ނުދައްކާ ހުރި  ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ

 ޗަންދާ
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 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު :  5 ޗެޕްޓަރ

ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާރުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވެހިރާއްޖެއާއި ދޭދޭ ދި
 ވަރުގަދަކުރުން

އަމާޒުތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިދަތައް ހާޞިލްކުރުމަށް އެކި ޤައުމުކާއި ރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ޚާއެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް، 
ހާޞިލްކުރުމަށް އެސިޔާސަތުތަކާ އެއް ވިސްނުމެއް  އްމީ ފެންވަރުގައާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައާއި އެކިއެކި ސިޔާސަތުތަބައިނަލް އަޤްވާ

ތީގައި ގެން ގުޅޭ ޤައުމުތަކުގެ އިއްތިޙާދުތަކުގެ ފެންވަރުގައާއި ދެ ޤައުމުގެ ފެންވަރުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަ
ވަނައަހަރު ފެނިގެން ދިޔައީ،  2021އެންމެ އަލިގަދަ ހެއްކެތްގޮތުގައި  ގެފެންވަރުތަކުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަކުގެ ކާމިޔާބީ  ދެންނެވުނު
ޒް، އަލްފާޟިލް ޑިޑޭޓް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން، ހުށަހެޅި ކެންގެ ރައީސްވަނަ އާންމު މަޖިލީހު  76އ.ދ. ގެ 

 ހޯއްދެވި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެވެ. ހިދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ( ޝާهللا ޢަބްދު

 ވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ރާއްޖެ ހޮވުން  76އ.ދ. 
 2018ޑިސެމްބަރ  13ލާންކުރީ ވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައި، އެކަން އިޢު 76ދިވެހި ރާއްޖެއިން އ.ދ. 

 ށް މަސައްކަތްފެށިއެވެ.ކޮޑިޑޭޗަރ އަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށް ހިކުމަތްތެރިކޮށް އަދި ވަރަށް ފުޅާ ކެން ގައެވެ. އަދި އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ

ވަނައަހަރު ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަންލިބުމާއެކު، ރާއްޖެއިން އެންމެ އިސްކަމެއް ދިން އެއްކަމަކީ އ.ދ. އާ ގުޅުމެވެ. މިގޮތުން  1965
ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އ.ދ. ގެ މެމްބަރަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ.  1965ސެޕްޓެމްބަރ  21ދުވަހަށްފަހު  56މިނިވަންކަން ލިބުނުފަހުން ހަމައެކަނި 

ކުގައި ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އ.ދ. ގެ މެމްބަރުކަން ލިބުނުނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެމްބަރުކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ކުރި ބަހުސްތަ
ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސް، ލު އުފެއްދިއެވެ. ވާދިނުމާމެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސު އަދި ފަގީރު ޤައުމަކަށް މެމްބަރުކަން

ށް އިގްތިޞާދީގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާ އެލް.ޑީ.ސީ. ޤައުމަކުން މިޑްލް އިންކަމް ޤައުމަކަ 
ށްޓަށް އަންނަމުންދާ ކުޅެމުންދިޔަ ދައުރުވެސް ފުޅާކުރަމުން ދިޔައެވެ. މިގޮތުން ތިމާވެ އްޖެ ރާ ގައި ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އިރު އ.ދ.

ލް ބަދަލާއިގުޅިގެން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާގުޅޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ރާއްޖެ ކުރިމަސައްކަތުން ބައިނަ
ކުރުމާއި އެކު ގައި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ޤާއިމް 2008ލައިގަތެވެ. އަދި އަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަ

އ.ދ. ގެ ހިއުމަން އަށް ރާއްޖެ ވަނީ  2016-2014އަށް އަދި  2013-2011ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް 
ރަހުގައި ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވުން ރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ މަޝް ސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް އިތުރު ކުރިއެރައިޓްސް ކައުން

 ގެ އ.ދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށްވެސް ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.  2020-2018އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން 

ލް ޒް، އަލްފާޟި އެފެއާ ކުރައްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންއީސްކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާދަ ގެ ރަލީހު ވަނަ އާންމު މަޖް 76އ.ދ.ގެ 
 ހަމަޖެއްސެވުމާއެކު، އެކަން  ޙު ރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދި ޞާލިހޫ، ރައީސުލްޖުމްކަމުގައި)ނ.ޢ.ޢ.ވ(  ޝާހިދުهللا ޢަބްދު

ނިޔެއަށް ގެ ބަލިމަޑުކަން ދު  19-ފެށީ ކޯވިޑް ، އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތްލާންކޮށްގައި އިޢު 2020ޖޫން  10ރަސްމީކޮށް 
ރިޖިއްޔާގެ ހިކްމަތްތެރިކަމާ، ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ފުރިހަމައަށް ޚާ ނަމަވެސް، ދިވެހި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވަނިކޮށެވެ. 

، ބައިމިލިއަން މީހުން ހަމަނުވާ ތަރަޢްގީ ވަމުން ވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީތް ބޭނުންކޮށް ދެ އަހަރާ ބައި ވަންދެން ކުރި ހި
ޤައުމުގެ  193ކުރުން ލިޔެވިގެން ދިޔައީ އަރުވެރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން ތާރީޚުގައި ރަންޚުމި ފަކުޑަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އަންނަ

ވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ ރައީސްކަމަށް،  76ދ. މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ ގަދަރުވެރި މަޖްލީސް، އ.
ޔާބީންނެވެ. ހޯއްދެވި ފުރިހަމަ ކާމި)ނ.ޢ.ޢ.ވ( ޝާހިދު هللا ޒް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އެފެއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރ އޮފް ފޮރިން

މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ގައި އ.ދ. ގެ މައި  2021ޖޫން  7ހޮވުމަށް  ކުވަނަ އާންމު މަޖްލީހުގެ ރައީސަ 76އެމަނިކުފާނު، އ.ދ. ގެ 
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ކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަ  ގައުމުގެ ތާޢީދާއެކު ހޯއްދެވި 143ޤައުމުގެ ތެރެއިން  191ވޯޓް ލެވޭ  ،އިންތިހާބުގައި
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެކެވެ. 

 އ.ދ. ގެ އާއްމު މަޖްލީހުގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުން 
ކަމުގައިވާއިރު އަހަރުން އަހަރަށް އެ  .ދ. ގެ އެންމެ އިސް މަޖްލީސް އސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މަޖްލީހަކީ، އ.ދ ގެ އާންމު 

އްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު މަޖްލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅެމުންދާ ރޯލް އިތުރުކޮށް އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރަ
 އް މެ މުހިއްމު އެއް މަަސއްކަތެވެ. މިގޮތުން، އ.ދ. ގެ ސިޔާސަތުތަންމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ. ގައި ކުރާ އެކުރިއެރުވުމާއި، ދިފާޢުކުރު

 އެކުލަވާލާއިރު އެސިޔާސަތުތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، ކުދި ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތާއި 
އެންމެ އްވަރު ސައި ތަތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު ދަމަހައްޓަން ކުރާ މަސައްކަތްތާގް  އަދި އިރައްކާތެރިކަމާއި އިޖްތިމާއީ

 ކޮށް ހިމެނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި އ.ދ. ގެ އެކި ފުޅާ
 ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދީފައިވެއެވެ.  29ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ  ބަހުސްތަކުގައި ޖަލްސާތަކާއި 

 މިނިސްޓަރ އަދި މިނިސްޓްރގެ ފަރާތުން ދިން ސްޓޭޓްމަންޓް  އ.ދ ގެ އާންމު މަޖްލީހުގައި

 ތަފްސީލު  ތާރީޙް  ސްޓޭޓްމަންޓް  #

ސެޕްޓެމްބަރ  30 ތާޑް ކޮމިޓީ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓް ސްޓޭޓްމަންޓް  .1
2021 

ތާޑް ކޮމިޓީ މު މަޖިލީހުގެ ވަނަ އާން 76އދ. ގެ 
ޖެނެރަލް ޑިބޭޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި 

 ސްޓޭޓްމަންޓް 

ފަސްޓް ކޮމިޓީ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓް   .2
 ސްޓޭޓްމަންޓް 

ފަސްޓް ކޮމިޓީ ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ   
ޖެނެރަލް ޑިބޭޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި 

 ސްޓޭޓްމަންޓް 

: ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް 28ޑާ އައިޓަމް އެޖެން  .3
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް 

 ޗިލްޑްރަން 

ތާޑް ކޮމިޓީގައި ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް

: ރިޕޯޓް އޮފް ދަ 82އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .4
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ ކޮމިޝަން އޮން ދަ
ވޯކް އޮފް އިޓްސް ސެވެންޓީ ސެކަންޑް 

 ސެޝަން 

ސިކްސްތް ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ 
 ކޮމިޓީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް 

: މެޝަރސް ޓު 114އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .5
 އެލިމިނޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެރަރިޒަމް

ސިކްސްތް މު މަޖިލީހުގެ ވަނަ އާން 76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ 
 ކޮމިޓީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް 

ސެކަންޑް ކޮމިޓީ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓް   .6
 ސްޓޭޓްމަންޓް 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކަންޑް ކޮމިޓީގެ  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ  5
ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ޖެނެރަލް ޑިބޭޓުގައި 

 ސްޓޭޓްމަންޓް 

: އެޑްވާންސްމަންޓް 29އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ  .7
 އޮފް ވިމަން 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ތާޑް ކޮމިޓީގައި  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ  5
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް
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: ސޯޝަލް 28އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .8
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ތާޑް ކޮމިޓީގައި  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ  6
 ވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓްދި

: އެގްރިކަލްޗަރ 26އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .9
ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ފުޑް ސެކިޔުރިޓީ އެންޑް 

 ނިއުޓްރިޝަން 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކަންޑް  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ  6
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމިޓީގައި 

ގްރޫޕް އޮފް  :22އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .10
 ކަންޓްރީސް އިން ސްޕެޝަލް ސިޗުއޭޝަން 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކަންޑް  76އދ. ގެ  2021އޮކްޓޯބަރ  7
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމިޓީގައި 

: ދަ ރޫލް އޮފް ލޯ 86އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .11
އެޓް ދަ ނޭޝަނަލް އެންޑް 
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ލެވެލްސް 

ސިކްސްތް ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ  2021 އޮކްޓޯބަރ 8
 ކޮމިޓީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް 

: ސަސްޓެއިނަބަލް 20އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .12
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އޮކްޓޯބަރ  11
2021 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކަންޑް  76އދ. ގެ 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމިޓީގައި 

: މެކްރޯ އިކޮނޮމިކް 18އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .13
 ޕޮލިސީ ކުއެސްޝަންސް އަދި 

: ފޮލޯއަޕް ޓު އެންޑް 19އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ އައުޓްކަމްސް 

އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސެސް 
 އޮން  ފައިނޭންސިންގ ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އޮކްޓޯބަރ  13
2021 

ސެކަންޑް ނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ވަ 76އދ. ގެ 
 ކޮމިޓީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް 

: ޕަރމަނަންޓް 64އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .14
ސޮވެރިނިޓީ އޮފް ދަ ޕަލެސްޓީނިއަން ޕީޕަލް 

އިން ދަ އޮކިޔުޕައިޑް ޕަލެސްޓީނިއަން 
ޓެރިޓޮރީ، އިންކްލޫޑިންގ އީސް ޖެރުސަލަމް 

ޕިޔުލޭޝަން އިން އެންޑް އޮފް ދަ އަރަބް ޕޮ
ދަ އޮކިޔުޕައިޑް ސީރިއަން ގޯލަން އޯވަރ 

 ދެއަރ ނެޗުރަލް ރިސޯސަސް

އޮކްޓޯބަރ  18
2021 

ސެކަންޑް ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ 
 ކޮމިޓީގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް 

: ޔުނައިޓެޑް 54އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .15
ނޭޝަންސް ރިލީފް އެންޑް ވޯކްސް 

ސީ ފޯ ޕަލެސްޓީން ރެފިޔުޖީސް އިން އެޖެން
ދަ ނިއަރ އީސްޓް )އަންރުވާ( އަދި އެޖެންޑާ 

: އިސްރާއިލް ޕްރެކްޓިސެސް 55އައިޓަމް 
އެންޑް ސެޓެލްމަންޓް އެކްޓިވިޓީސް 
އެފެކްޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ 

ޕަލެސްޓީނިއަން ޕީޕަލް އެންޑް އަދަރ 
 އަރަބްސް އޮފް ދަ އޮކިޔުޕައިޑް ޓެރިޓޮރީސް 

އޮކްޓޯބަރ  19
2021 

ކޮމިޓީގެ  ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ފޯތު 76އދ. ގެ 
ޖޮއިން ޖެނެރަލް ޑިބޭޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި 

 ސްޓޭޓްމަންޓް 
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ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް   .16
 ކައުންސިލް 

އޮކްޓޯބަރ  29
2021 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ 
 ން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއިސެޝަންގައި 

: ރިޕޯޓް އޮފް ދަ 19އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .17
އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލް، 

: އިންޓެގްރޭޓެޑް އެންޑް 15އެޖެންޑާ 
ކޯޑިނޭޓެޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އެންޑް 

އަޕް ޓު ދަ އައުޓްކަމްސް އޮފް ދަ -ފޮލޯ
މޭޖަރ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

ންޑް ސަމިޓްސް އިން ދަ ކޮންފަރެންސެސް އެ
އިކޮނޮމިކް އެންޑް ރިލޭޓެޑް ފީލްޑްސް، 

: ފޮލޯއަޕް ޓު ދަ 120އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އައުޓްކަމް އޮފް ދަ މިލޭނިއަމް ސަމިޓް

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ  2021ނޮވެމްބަރ  2
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ސެޝަންގައި 

: 122ޓެމް އެޖެންޑާ އައި  .18
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ ރިސޮލިޔުޝަން 

އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އަދި 
: 123އެޖެންޑާ އައިޓެމް 

ރީވައިޓަލައިޒޭޝަން އޮފް ދަ ވޯކް އޮފް ދަ 
 ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ  2021ނޮވެމްބަރ  8
 އްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެސެޝަންގައި 

: ކުއެސްޝަން އޮފް 123އެޖެންޑާ އައިޓެމް   .19
އިކުއިޓަބަލް ރެޕްރެސެންޓޭޝަން އޮން އެންޑް 
އިންކްރީސް އިން ދަ މެމްބަރޝިޕް އޮފް ދަ 

ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލް އެންޑް އަދަރ 
މެޓަރސް ރިލޭޓެޑް ޓު ދަ ސެކިޔުރިޓީ 

 ކައުންސިލް 

ނޮވެމްބަރ  15
2021 

މު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ ވަނަ އާން 76އދ. ގެ 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ސެޝަންގައި 

ހައި ލެވެލް މީޓިންގ އޮފް ދަ ޖެނެރަލް   .20
އެސެމްބްލީ އޮން ދަ އެޕްރައިސެލް އޮފް ދަ 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގްލޯބަލް ޕްލޭން އޮފް 
އެކްޝަން ޓު ކޮމްބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން 

ދެއްވި  ޕަރސަންސް ބައްދަލުވުމުގައި
 ސްޓޭޓްމަންޓް 

ނޮވެމްބަރ  23
2021 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ 
ސެޝަންގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް

: ކުއެސްޝަން އޮފް 39އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .21
 ޕަލެސްތީން 

ގެ ޕްލީނަރީ ވަނަ އާންމު މަޖިލީހު  76އދ. ގެ  2021ޑިސެމްބަރ  1
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ސެޝަންގައި 

: ސިޗުއޭޝަން އިން 38އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .22
 ދަ މިޑިލް އީސްޓް 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ  2021ޑިސެމްބަރ  1
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ސެޝަންގައި 
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ފޯ  : ސްޕޯޓްސ12ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް   .23
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕީސް

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ  2021ޑިސެމްބަރ  2
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ސެޝަންގައި 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ  2021ޑިސެމްބަރ  6 : ކަލްޗަރ އޮފް ޕީސ16ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް   .24
 ރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ދިވެހިސެޝަންގައި 

: އޯޝަންސް އެންޑް 78އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .25
 ލޯ އޮފް ދަ ސީ 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ  2021ޑިސެމްބަރ  7
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓް ސެޝަންގައި 

: ސްޓްރެންތެނިންގ 75އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .26
ނިޓޭރިއަން ދަ ކޯޑިނޭޝަން އޮފް ހިޔުމެ

އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ ރިލީފް އެސިސްޓެންސް 
އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

އިންކްލޫޑިންގ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް 
 އެސިސްޓެންސް

ޑިސެމްބަރ  10
2021 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޕްލީނަރީ  76އދ. ގެ 
ސެޝަންގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި 

 ންޓްދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވި ސްޓޭޓްމަ

އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު   .27
 ، ވަރޗުއަލްވަނަ ޖަލްސާ 46މަޖިލީހުގެ 

ފެބުރުވަރީ  22
 23އިން  2021
 އަށް  2021މާރިޗު 

 46އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 
ގައި މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދުން އެކި ވަނަ ޖަލްސާ 

 .މައުޟޫތަކަށް ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވިއެވެ

އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު   .28
 ، ހައިބްރިޑްވަނަ ޖަލްސާ 47މަޖިލީހުގެ 

 2021ޖޫން  21
ޖުލައި  13އިން 
 އަށް  2021

 47އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 
ގައި މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދުން އެކި ވަނަ ޖަލްސާ 

 މައުޟޫތަކަށް ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވިއެވެ.

. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު އދ  .29
 ، ވަރޗުއަލްވަނަ ޖަލްސާ 48މަޖިލީހުގެ 

ސެޕްޓެމްބަރު  13
 8އިން  2021

 2021އޮކްޓޯބަރު 
 އަށް

 48އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 
ގައި މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދުން އެކި ވަނަ ޖަލްސާ 

 މައުޟޫތަކަށް ސްޓޭޓްމަންޓް ދެއްވިއެވެ.

 

  ރުންޤާއުމުކުސިޔާސީ ގުޅުން 
 އާ  ން ސްޓޭޓް އޮފް އެރިޓްރިއާދިވެހިރާއްޖެއާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި އެފްރިކާ ބައްރު

ޔާސީ ގުޅުން ވަނީ އަލަށް ސިގައި  2021މާރިޗު  29އާ  އާ ބައްރުން ކިންގްޑަމް އޮފް ލެސޯތޯޝިގައި އަދި އޭ 2021ފެބްރުއަރީ  10
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖޮއިންޓް ކޮމިއުނިކޭގައި ސޮއިކުރެއްވީ  އާ  އެރިޓްރިއާޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. 

 އެރިޓްރިއާ ،ޙުސައިންއާއި ތިލްމީޛާ  އަލްފާޟިލާ ،މަންދޫބު ދާއިމީ ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި އަށް. ދ.އ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ދިވެހި
 އަމްޓެސްފަމަރި ސޯފިއާ އެކްސެލެންސީ ހަރ މަންދޫބު  ދާއިމީ ޤައުމުގެ އެ ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި އަށް. ދ.އ ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ

 ދިވެހި ސޮއިކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖޮއިންޓް ކޮމިއުނިކޭގައި އާ  ޔޮހާނެސް އެވެ. ލެސޯތޯ
 ސަރުކާރުގެ  ލެސޯތޯ ،އާއި ޙުސައިން ތިލްމީޛާ އަލްފާޟިލާ ،މަންދޫބު ދާއިމީ ހުންނަވާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި އަށް. ދ.އ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ
 މޮންޔާނޭ އެވެ.  ންގްރަސީ އެންކޮޕާނޭ  އެކްސެލެންސީ ހިޒް މަންދޫބު ދާއިމީ ޤައުމުގެ އެ ހުންނަވާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި އަށް. ދ.އ ފަރާތުން
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 ސިޔާސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
ށް ބަދަހިކޮ އްޤައުމުތަކާ ރާއްޖެއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަކީ ޚަރީޖީ ގުޅުމުގެ ބިންގަލެވެ. އެހެންކަމުން އެގުޅުންތަ ދޭދޭ 

މާއި ޤައުމުތަކަށް އެކިއެކި ފެންވަރުގައި އުށް މަރުހަބާ ކިކުގެ އިސްވެރިންނަށް ރާއްޖެއަތަޚަރުދަނާކުރުމަށް މިއަހަރުވެސް ދޭދޭ ޤައުމު
 ޒިޔާރަތްކުރުމާއި، ދޭދޭ ޤައުމަތަކާ އޮންނަ ގުޅުން، ހާއްޞަކޮށް އެކި އެކި މުނާސަބު ދުވަސްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމާ، ސަފީރުން 

ކި ޖަލްސާތަކާއި ކޮންފަރަންސްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި އަދި އެކިއެކި އި އެކިއެއައްޔަނުކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕޯސްޓްތައް ހުޅުވުމާ
 އެގްރީމަންޓްތަކާއި އެމް.އޯ.ޔޫ. ތަކުގައި ސޮއިކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

ސްވެރިންކުރެއްވި ރާއްޖެއަށް އެކިއެކި ޤައުމަތަކުގެ އިސްވެރިންކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކާއި އެކިއެކި ޤައުމަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އި 
 ދަތުރުފުޅުތައް 

 މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތްތައް 
 ޔޫރަޕް، އެމެރިކާ އަދި އޯސޭނިއާ

 ތަފްޞީލު  ތާރީޚް  ޤައުމު  ވަފްދު  #

އެމެރިކާ އިން   .1
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
ހަރ އެކްސެލެންސީ ސަފީރު 

އެލައިނާ ޓިޕްލިޓްޒް 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 
 ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން 

ޖެނުއަރީ  7އިން  1 އެމެރިކާ
2021 

ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން، 
ޑިމޮކްރަސީ، ގަވަރނަންސް، އިންސާނީ ހައްޤުތައް، 

މޫސުމީ ބަދަލުތައް އަދި ސަލާމަތީ ދާއިރާއިން 
އްޖެއާއި އެމެރިކާ އާ ދެމެދު ގުޅުން ދިވެހިރާ

އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާތައް 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 

 

އެމެރިކާ އިން   .2
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ 

އެލައިނާ ޓިޕްލިޓްޒް 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 

 ން ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވު

ޖެނުއަރީ  7އިން  1 އެމެރިކާ
2021 

އެކަމަނާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް 
ފޮރިން އެފެއާޒް، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެ
ޓެކްނޮލޮޖީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އާ 
 އެވެ.ބައްދަލުކުރައްވައިފައިވެ
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އޮސްޓްރޭލިއާއިން   .3
ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ 
ޑޭވިޑް ހޮލީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް 
 ކުރެއްވުން 

މާޗް  24އިން  20 އޮސްޓްރޭލިއާ 
2021 

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި 
ދު ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ އޮސްޓްރޭލިއާ ދެމެ

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
މިގޮތުން މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު، އެޓަރނީ 

ޖެނެރަލް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، 
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ހެލްތް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، 
ލިސް، އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮ

ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް އާ 
 ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް   .4
އޭޖެންސީ ފޮރ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

)ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ( ގެ 
މިޝަން ޑިރެކްޓަރ 

މިސްޓަރ ރީޑް އޭޝްލިމަން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 

 އްވުން ދަތުރުފުޅެއް ކުރެ

ޔޫ. އެސް. އައި. ޑީ. އާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން  2021މާޗް  31 އެމެރިކާ
ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުން 

 

 

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   .5
ސްޓޭޓްގެ އެސިސްޓަންޓް 
ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް 

ފޮރ ދަ ބިއުރޯ އޮފް 
ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް 

ން އެފެއާޒް އޭޝިއަ
މިސްޓަރ ޑޮނާލްޑް ލޫ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 
 ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން 

 16އިން  15 އެމެރިކާ
 2021ނޮވެމްބަރު 

މިދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އާ 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
ސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް މިނި

ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޑިފެންސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ 
 ފޮރިން އެފެއާޒް އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޓުވާލޫގެ މިނިސްޓަރ އޮފް   .6
ފިނޭންސް އެންޑް ކްލައިމެޓް 
ޗޭންޖް، ހިޒް އެކްސެލަންސީ 

ޕިނިއު ސެވޭ 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 
 ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން 

 21އިން  17 ޓުވާލޫ 
 2021ނޮވެމްބަރު 

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ފިނޭންސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން 
އެފެއާޒް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ހައުސިންގް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް 
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ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 
 އެގްރިކަލްޗަރ އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން 
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެޤައުމުގެ 

 މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މެދުގައި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިނިސްޓަރ   .7
ފޮރ ޓްރޭޑް، ޓޫރިޒަމް 

އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް 
ހިޒް އެކްސަލަންސީ ދަ 
އޮންރަބަލް ޑޭން ޓީހާން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 
 ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން 

 25އިން  24 އޮސްޓްރޭލިއާ 
 2021އޭޕްރިލް 

ޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފު
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް 

 އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިނިސްޓަރ   .8
ފޮރ ޓްރޭޑް، ޓޫރިޒަމް 

އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް 
ހިޒް އެކްސަލަންސީ ދަ 

ޑޭން ޓީހާން އޮންރަބަލް 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ 
 ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން 

 17އިން  16 އޮސްޓްރޭލިއާ 
 2021އޮކްޓޯބަރު 

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް 
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް 

ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފއާޒް އާ 
 ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 

 ންޑިއާ އި 

 ތަފްޞީލު  ތާރީޚް  ޤައުމު  ވަފްދު  #

ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް   .1
 އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޖައިޝަންކަރު

މރ. ވިނޭ ކުމާރު، އެޑިޝަނަލް  -
 ސެކްރެޓަރީ 

މރ. އަމިތު ނަރަންގ، ޖޮއިންޓް  -
 ސެކްރެޓަރީ 

ޑރ. ޝިލްޕަކް އަމްބުލޭ،  -
 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ 

 20އިން  19 އިންޑިއާ
 ފެބްރުއަރީ
 އަށް  2021

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިޒް މިއީ  
އެކްސެލެންސީ ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް 
ޖައިޝަންކަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ 

 އެމަނިކުފާނު ކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ދަތުރުފުޅު
 އަރިހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނީ 

 ރައްޔިތުންގެ  އިތުރުން  ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ 
 ،ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 އެފެއާޒާއި ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓަރ
 ގެ  އިންޑިއާ  އަދި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 
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ރުދަން، ޑެޕިއުޓީ މރ. ވިކްރަމް ވަ -
 ސެކްރެޓަރީ 

މިސް. ސްނޭހާ ޑުބޭ، އަންޑަރ  -
 ސެކްރެޓަރީ 

 ކްރެޑިޓް  އޮފް ލައިން ބޭންކުގެ އެގްޒިމް
 މަޝްރޫއުތަކާގުޅޭ  އަށްދާ ކުރި ދަށުން  ގްރީމަންޓުގެއެ

 އޮތް  ދެމެދު އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާއި ގޮތުންނާއި 
 ގުޅޭގޮތުން  ގުޅުންތަކާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި

 އޮފް  މިނިސްޓަރ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި
 އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ ،ފިނޭންސް

 ނަލް ނެޝަ  އޮފް މިނިސްޓަރ އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 އެންޑް ގހައުސިން  ،ޕްލޭނިންގ

 މިމިނިސްޓްރީގެ  އާއި އިނފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ޖޮއިންޓް  ގޮތަށް ހިމެނޭ  ބޭފުޅުން ކަމާބެހޭ

 އިން  އިންޑިއާ އަދި ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުން
 ވެކްސިން  ކޮވިޝީލްޑް ކުރާ ހަދިޔާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ސަރުކާރާ  ދިވެހި ޑޯޒް  100,000 އިތުރު ގެ
 ދެގައުމުގެ  ހަވާލުކޮށްދެއްވުމުގެ އިތުރުން ރަމްޒީކޮށް

 ގައި  ކޮންޓްރެކްޓް/އެގްރީމަންޓް/ ޔޫ.އޯ.ދެމެދު އެމް
  ސޮއިކުރުން ވެސް އޮތެވެ. 

އެޑިޝަނަލް ލް، މރ.ރާޖް ކުމާރު ގޯޔަ   .2
 ސެކްރެޓަރީ 

ޖޮއިންޓް ، މރ. އަނޫރާގް ބުޝާން
 ސެކްރެޓަރީ 

 ޑިރެކްޓަރ،މރ. ރ ކަމަލްހާރު
އަންޑަރ ،ބްޕްރަތަ ވާޖާމރ. ކަބިދް 

 ރީ ސެކްރެޓަ 

 20އިން  16 އިންޑިއާ
 އޮކްޓޯބަރ
 އަށް  2021

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް 
އެފެއާޒްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާގުޅޭ ޑިވިޜަންގެ އެޑިޝަނަލް 
ސެކްރެޓަރީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް 

  ވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވެ 

ޝް ޗަންދްރަ މުރްމު، މރ. ގްރި  .3
ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

 އޮފް އިންޑިއާ 
 
 

 17އިން  23 އިންޑިއާ
 އޮކްޓޯބަރ
 އަށް  2021

މިއީ ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒްގެ 
ދައުވަތަކަށް އިންޑިއާގެ ކޮމްޕްޓްރޯލަރ އެންޑް 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މރ. ގްރިޝް ޗަންދްރަ މުރްމު

 އްޖެއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. ރާ

 މރ. މަހާވީރު ސިންގހވީ   .4
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ،)ކައުންޓަރ 
ޓެރަރިޒަމް(، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އޮފް އިންޑިއާ 

 2އިން  1 އިންޑިއާ
ޑިސެމްބަރ 

2021 

މިއީ،ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީސީ.ގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި 
ޑައިގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވެވި ބައިވެރިވެވަ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި 
ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑިއާ ޖޮއިންޓް 
ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ކައުޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ 
މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިއަހަރުގެ 
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ގައި ބޭއްވުނު އޭޕްރީލްމަހު އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީ
ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވުނު 

 ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. 

ޑެޕިއުޓީ ، މރ. އަކީލޭޝް ސިންގ  .5
 ސެކްރެޓަރީ 

ޑެޕިއުޓީ ، . ސެޓެން ނޯޑަންމިސް
 ސެކްރެޓަރީ 

އަންޑަރ ، ޕްރަތަބް ވާޖާމރ. ކަބިދް 
 ސެކްރެޓަރީ 

އަންޑަރ ، ޑރ. ޖޭ އަރްވިންދް
 ސެކްރެޓަރީ 

 17އިން  15 އިންޑިއާ
 ޑިސެމްބަރ 

 އަށް  2021

ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ "ޖޮއިންޓް 
ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ ކޮމިޓީ" )ޖޭ.ޕީ.އެމް.ސީ.( 
ގައި ބަރިވެރިވުމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް 

 ވުން އެފެއާޒްގެ ޓީމެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއް

 

 އެހެނިހްނެ މުހިންމު ފަރާތްތައް އިންޑިއާގެ 

 ތަފްޞީލު  ތާރީޚް  ޤައުމު  ވަފްދު  #

މެނޭޖިން ، މރ. ސ. ޕްރަމާސިވިން  .1
)އެފްކޮންސް  ޑިރެކްޓަރ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލިމިޓެޑް(
 - ޑިރެކްޓަރޕްރަކާޝް، ރަވީ. މރ

 އޮޕަރޭޝަނަލ
 ، އެޑިޝަނަލް . ވިނީތު ސަންކްދަރްމރ

  ރމެނޭޖަ ޖެނަރަލް

 21-19 އިންޑިއާ 
ފެބްރުއަރީ 

  އަށް  2021

-ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޕޯޓް
ގައި  2019މާޗް  18އިމްޕޯޓް ބޭންކާ ދެމެދު 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް  800ސޮއިކުރެވުނު 
ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ލައިން އެގްރީމަންޓް

 ހަމަޖެހިފައިވާ 
 Design and Build of 

Construction of Roads and 
Drainage System in Addu City” "

 ޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްމަޝްރޫއުގެ 

 މރ. ގޯރަވް ސިންގ ބަންދާރީ   .2
 ޗީފް ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ )އެގްޒިމް ބޭންކް(

 ޗީފް މެނޭޖަރ ، ހާރިޝް ކުމާރު
ޖެނަރަލް ، މސ. ސިލްޕާ ރާޖްދީޕް ވަގްމަރޭ

 މެނޭޖަރ 
، ރިނިވަސް ޕަންދަރްކާރްމިތާލީ ޝް

  އެސިސްޓަންޓް ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ 

 23-19 އިންޑިއާ
202ފެބްރުއަރީ

 އަށް   1

އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ވަފުދު:  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު 
ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެމޮރަންޑަމް އޮފް 

ޝަން އަންޑަސްޓޭޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ( އޮން ކޯޕަރޭ
އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ސަސްޓޭނަބަލް އަރބަން 
ޑެވެލޮޕްމެންޓް ގައި ސޮއިކުރުމުގެ 

 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ރަސްމިއްޔާތު
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ޗީފް ޖެނަރަލް ، މރ. ނިމްރަތް ވިދް  .3
 މެނޭޖަރ )އެގްޒިމް ބޭންކް(

 ރޗީފް މެނޭޖަ ، މރ. ހާރިޝް ކުމާރު

އޮގަސްޓް  29 އިންޑިއާ
– 3 

 ރސެޕްޓެމްބަ
  އަށް 2021

އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ވަފުދު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީކުރުމަށް 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ  40ހަމަޖެހިފައިވާ 
ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ލޯން އެގްރީމަންޓްގައި 

 ސޮއިކުރުމަށް 

 ޕަދް ދިނާނަތު ޑރ. ޝްރި  .4
ޑިރެކްޓަރ އެކަޑަމިކް )ޓާޓާ މެމޯރިއަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް(
 ކޮސްސަލްޓަންޓް ، ޑރ.ގަނޭޝް ކައިލަސް
އާކިޓެކްޓް ) ، މރ. މަނަން ގުޕްތާ

 ހޮސްމިކް(

 9-5 އިންޑިއާ
 ސެޕްޓެމްބަރ

 އަށް  2021

 800އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ކްރެޑިޓުގެ ދަށުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް 

ލ.ގަމުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންސަރ 
 ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ސަރވޭކުރުން 

  މރ. ބޮބީ މޮހަންޓީ   .5
އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ހުންނަވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް 

 އޮކްޓޯބަރ 9-6 އިންޑިއާ 
 އަށް  2021

ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ހުންނަ 
އޮނަރަރީ ކޮންސުލްގެ ރަސްމީދަތުރުފުޅު. މިދަތުރުގައި 

މެމްބަރުންގެ  8ގެ އަރިހުގައި  ކޮންސުލްއޮނޮރަރީ 
 ޓީމެއް ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި 

 

 

 މިޑްލް އީސްޓް 

 ތަފްޞީލު ޚްތާރީ ޤައުމު ވަފްދު #

1.  

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު 
ކަސްޓޯޑިއަން އޮފް ދަ ޓޫ ހޮލީ 
މޮސްކްސް، ކިންގް ސަލްމާން 

ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަލް 
ސަޢުދުގެ ދީލަތި އެހީފުޅާއިއެކު 

މާލޭގައި ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ކިންގް 
ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ 

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއިބެހޭ 
މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް، އެ 

ޤައުމުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ 
، ހިޒް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އެކްސެލެންސީ ޝެއިޚް މުޙައްމަދު 

ސަޢުދީ 
 ޢަރަބިއްޔާ 

އޮގަސްޓް  31 – 25
2021 

މި ދަތުރުފުޅަކީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު 
ކަސްޓޯޑިއަން އޮފް ދަ ޓޫ ހޮލީ މޮސްކްސް، ކިންގް 

ލްޢަޒީޒް އަލް ސަޢުދުގެ ދީލަތި ސަލްމާން ބިން ޢަބްދު 
އެހީފުޅާއިއެކު މާލޭގައި ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ކިންގް 
ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް 

ހަމަޖެއްސުމާއިބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް 
 ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
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ބިން ޢަބްދުލް ވާހިދް އަލް އަރިފީ 
އިސްވެ ހުންނަވާ އެޑްވާންސް 

 ޓީމު

 

 މަލްޓިލެޓަރަލް 

 ތަފްސީލް  ތާރީޙް  ބައިވެރިން  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން  #

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮޕް  1
އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި  26

ހުންނަވާ ރީޖަނަލް 
އެމްބަސެޑަރ ރާއްޖެއަށް 

 ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް 

ކެނެތު އޯ،  -
 26ފްލަރހަރޓީ، ކޮޕް 

 ރީޖަނަލް އެމްބަސެޑަރ

10 
އޮގަސްޓް 

2021 

އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  26އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮޕް 
ސެޑަރ ކެން އޯ ފްލަރހަރޓީ ރާއްޖެއަށް ރީޖަނަލް އެމްބެ

ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިޒިޔާރަތަކީ، 
ސްކްޓްލެންޑްގެ ގްލަސްގޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމުގައި  26ކޮޕް 
ގައުމުތަކުން ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތަކާއިބެހޭ 

ތު އެއްކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި މައުލޫމާ
ދަތުރުފުޅުގައި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ޚަލީލް އަދި 
ކްލައިމެޓް އެންވޯއީ ސަބްރާ ނޫރައްދީންއާ 
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ 
 ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ވަނަ އާއްމު  76އދ. ގެ  2
މަޖިލީހުގެ ރައީސް 
هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޝާހިދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު

ވަނަ  76އދ. ގެ  -
އާއްމު މަޖިލީހުގެ 

ރައީސް އަލްފާޟިލް 
 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް  -
މިދުފާ ނައީމް، 

ޑެޕިޔުޓީ ޝެފް ޑި 
 ކެބިނެޓް 

މިސް ޓަލިޓާ މެލޯ،  -
އާ ސޯޝަލް މީޑި

ކޮމިޔުނިކޭޝަން 
 ކޮންސަލްޓެންޓް 

އަލްފާޟިލް އާހިދު  -
އަހުމަދު، އެގްޒެކެޓިވް 

 ސެކްރެޓަރީ 

6 – 9 
އޮކްޓޯބަރ 

2021 

ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ  76އދ. ގެ 
 6އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  2021ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، 

އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  9 އިން
ޝާހިދު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަޢުވަތުފުޅަކަށް އެމަނިކުފާނު 
ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ރައީ
އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު 
ރައީސާ، ޗީފް ޖަސްޓިސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް 
ޑިފެންސަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ 

 ކަންޓްރީ އެމްބެސެޑަރުންނާއި ހައިކޮމިޝަނަރުނާއި އދ.ގެ
 ޓީމާވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
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މިސްޓަރ ޑްވޭން  -
ޕީޓަރސް، ސެކިޔުރިޓީ 

 ލީއެސަން އޮފީސް 
 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ  3
ފޮރ ދަ ރެޑް ކްރޮސް 
)އައި.ސީ.އާރް.ސީ.(ގެ 

އޮފީހުގެ ވަފުދުން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި 

 ޒިޔާރަތް 

މރ. ޖަން މިސްކޮކް،  -1
ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް 
 ރީޖަނަލް ޑެލިގޭޝަން 

މރ. ފަލްކޯ  -2
 ލިގޭޓް ބަރގްމަން، ޑެ

މރ. ޕަރަގް ބޮރކަރ،  -3
 ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ

 

އޮކްޓޯބަރ 
 9މަހުގެ 
 16އިން 
 އަށް

މި ޒިޔާރަތުގައި އެބޭފުޅުންވަނީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން އެކި 
މިނިސްޓްރީތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި 

 ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

ނަލް އިންޓަރނޭޝަ 4
އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯރ 

މައިގްރޭޝަންގެ ޗީޕް އޮފް 
މިޝަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް 

މރ. ސަރަތު ދާޝް،  -1
 ޗީޕް އޮފް މިޝަން 

 އޮގަސްޓް
 16މަހުގެ 
 19އިން 
 އަށް

މި ޒިޔާރަތުގައި އެ ބޭފުޅާވަނީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 
 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް 
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒް 
އިސްމާއިލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާއި 
 އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

އ.ދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް  5
އޮން އާބިޓްރަރީ 

ޑިޓެންޝަން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި 

 ޒިޔާރަތް 

މސ. އެލީނާ  .1
، ޗެއަރ ސްޓެއިނާޓް
 ރެޕަޓުއަރ

މސ. މިރިއަމް  .2
އެސްޓްރާދާ ކަސްޓިޖޯ، 

 ވައިސް ޗެއަރ
މސ. ލެއި ޓޫމޭ،  .3

 މެމްބަރ
މސ. މުމްބާ މަލީލާ،  .4

 މެމްބަރ
މސ. ޕްރިޔާ  .5

 ގޯޕަލަން، މެމްބަރ
މސ. ލޫސީ  .6

 ވިއެސްމާ، ސެކްރެޓަރީ 
މސ. މާރގަރީޓާ  .7

ނެޗޭވާ، ހިއުމަން 
 ރައިޓްސް އޮފިސަރ

ނޮވެމްބަރު 
 29މަހުގެ 
އިން 

ޑިސެމްބަރ 
 09މަހުގެ 

 އަށް

މި ޒިޔާރަތުގައި މި ވަފުދުންވަނީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 
އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި، 

ކޮމިޝަނާއި، އިމިގްރޭޝަން އާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
މޯލްޑިވްސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި، 

ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޕޮލިސް ސާރވިސަސް އާއި، 
އާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 
މޯލްޑިވްސްއާއި، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި، 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓް 

ލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މަރާއާއި، 
އޮފް މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ 
އާއި ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް 
އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ޕާރލަމަންޓްގެ އިސް 

ލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ވެރިންނާ ބައްދަ
ތަނަކަށް ވަނީ  14މީހުން ބައިތިއްބާ 

 ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.
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މރ. ލިއޮނާޑޯ ގޮމެސް  .8
ކިއުރިޓީ ޑަ ކުންހާ، ސެ 

 އޮފިސަރ

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ކޮމަންވެލްތު ޕާލިއްމެންޓަރީ  6
އެސޯސިއޭޝަން 

 )ސީ.ޕީ.އޭ.( ގެ ވަފުދު 

ޑޭމް މާގަރެޓް ހިލަރ،  -
މެމްބަރ އޮފް 

 ޕާލިމަންޓް 
ސަރ ޖިއޮފްރޭ  -

ރޮބަރޓް، މެމްބަރ 
  ޕަރލިމަންޓް އޮފް

މައިކަލް ރިޗަރޑް،  -
މެމްބަރ އޮފް 
 ޕަރލިމަންޓް 

-  

6-12 
ނޮވެމްބަރ 

2021 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮމަންވެލްތު ޕާލަމެންޓަރީ 
އެސޯސިއޭޝަން )ސީ.ޕީ.އޭ.( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރައްޔިތުން މަޖިލީހާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ދުވަހުގެ ކެޕޭސިޓީ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިން
ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމެއް  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެ 
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެއަށް 

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ޒިޔާރަތް.

 

 ދަލުވުންތައްމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކާއި ބޭއްވުނު ބައް

 

 އިންޑިއާ 

 ތަފްޞީލް ތާރީޙް ޤައުމު ވަފުދު #

، ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .1
 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލްމާން ޒަކީ -
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ޕަރސަނަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާހިދު ) -
 ސެކިއުރިޓީ(

ޗެންނާއީ/
 އިންޑިއާ 

 14އިން  11
 2021ޗް މާ

މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާ ޓުޑޭ ގްރޫޕް ގެ ވައިސް ޗެއަރ 
ޕާސަން މރ. ކައްލި ޕުރީ ގެ ދައުވަތަކަށް އިންޑިއާގެ 
 -ޗެންނާއީގައި  ބޭއްވުނު "އިންޑިއާ ޓުޑޭ ކޮންކްލޭވް 

ވަނަ އެޑިޝަން ގައި ބައިވެރިވެވި  4ސައުތު" ގެ 
 ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

ޣަފޫރު މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް  .2
 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

ދުބާއީ/ 
 ޔޫ.އޭ.އީ

 25އިން  23
 2021މާޗް 

އިންޑިއާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ނިއުސް މި ދަތުރުފުޅަކީ 
އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން WIONސްޓޭޝަނެއްކަމުގައިވާ 

 WIONއި ބޭއްވުނު ގައި ދުބާއީގ2021ަމާޗް  24
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، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމް -
 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ 

 

Global Summit: Power Play in a Post-
Pandemic World, Dubai 2021  ިގައ

 ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު،   .3
 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމް -
 ރީ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަ

، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރީޝާ -
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ނިއުދިއް
 ލީ/

 އިންޑިއާ

 10އިން  7
އޭޕްރީލް 
2021 

މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވުމަށް 
އިންޑިއާ ޖޮއިންޓް ވަރކިންގ -ހަމަޖެހިފައިވާ"މޯލްޑިވްސް 

ޓެރަރިޒަމް" ގެ ފުރަތަމަ -ގްރޫޕް މީޓިންގ އޮން ކައުންޓަރ
ކުރެއްވެވި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އްދަލުވުމުގައި ބަ

 ދަތުރުފުޅެކެވެ.

، ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .4
 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމް -
 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ 

، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލްމާން ޒަކީ -
  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

އަޙްމަދު ނަޢީމް، އަލްފާޟިލް  -
 ޕީ.އެސް.އޯ.

ނިއުދިއް
 ލީ/

 އިންޑިއާ

 17އިން  14
އޭޕްރީލް 
2021 

މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި އިންޑިއާގެ 
މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އަދި 
އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ތިއްބަވާ ރާއްޖެއަށް 

ކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާ ބައްދަލު
 އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

، ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .5
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި 

 އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝަތު ސުއިޒާ 
، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމް -

 ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ 
، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާހިދު -

  އޮފިސަރ ޕަރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ނިއުދިއް
 ލީ/

 އިންޑިއާ

 24ން  21
 2021ޖުލައި 

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހިސް މި ދަތުރުފުޅަކީ 
ކުރެއްވެވި އެކްސެލެންސީ ނަރެންދްރާ މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް 

 ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

 

 މިޑްލް އީސްޓް 

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ޤައުމު  ވަފުދު  #

1.  

 އިބްރާހިމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް  -
 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

 ފަސްޓް ލޭޑީ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އަޙުމަދު -
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް  -

 ޝާހިދު هللا އަބްދު

ދޯހާ، 
ސްޓޭޓް 
އޮފް 
 ޤަތަރު 

14 – 15 
މާރިޗު 
2021 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޤަތަރާއި ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް  -
ގުޅުން އަލުން އިޢާދަކޮށް ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން 

 ހަރުދަނާ ކުރުމާއިގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރުން.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް  -
 އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނަހުލާ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، -
 އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް  -
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޚަލީލް 

ރައީސުލްޖުމްހޫއްރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރެސިޑެންޓަލް  -
ސެކްރެޓޭރިއަޓް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ސެކެޓްރީ، 

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިހް 
ގެ ފޮރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު  -

ރިލޭޝަންސް ސެކެޓްރީ އަލްފާޟިލާ ސަބްރާ 
 އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް  -
ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އަލްފާޟިލް 

 އިބްރާހިމް ހޫދު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޗީފް އޮފް  -

 ކޯލް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ޕްރޮޓޮ
ސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ މިނި -

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާރިޘް ސަޢީދު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެސިސްޓެންޓް  -

 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލްމާން ޒަކީ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ  -

ޕްރޮޓޮކޯލް އެސިސްޓެންޓް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު 
 ރަޝީދު މާއިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޕްރޮޓޯކޯލް  -
 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުފީދު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލް  -
 ފޮޓޯގްރާފަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލް  -
 ވީޑިއޯގްރާފަރ އަލްފާޟިލް އަފްޝީން ނަސީރު 

ޝަލް ރެސިޑެންޓް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ އޮފި -
ޕާސަނަލް އެއިޑް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްފާޟިލް 

 މުޙައްމަދު އަރީޝް 
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އޮފިޝަލް ރެސިޑެންޓް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ  -
ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް ޓު ދަ ފަސްޓް ލޭޑީ 

 އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ރައީފާ 

2.  

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އަލްފާޟިލް  -
 ޝާހިދު،هللا ޢަބްދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރ  -
 ފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް އޮފް ސްޓޭޓް، އަލް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސެކްރެޓަރީ  -
 މަލްޓިލޭޓްރަލް، އަލްފާޟިލާ ހާލާ ހަމީދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ  -
 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ އިބްރާހިމް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެސިސްޓެންޓް  -
 ދު ސަލްމާން ޒަކީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޕަރސަނަލް  -
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ، ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އާހިދު 

 އަޙްމަދު 
 

 21-19 ކުވެއިތު 
އޭޕްރީލް 
2021 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުވެއިތާ ދެމެދު އެކި  -
ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެ 

ޒްއާ ޤައުމުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

 
ކުވެއިތުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ،  -

އެމަނިކުފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ފޮނުއްވާ 

 ޙާއްޞަ ސިޓީފުޅެއް އެރުއްވުން.
 
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުވެއިތާދެމެދު ވިޔަފާރީގެ  -

ތުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުވެއި
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް 
އިންޑަސްޓްރީ އަދި އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓަރ 

 އޮފް ފައިނޭންސްއާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.
 
ދިވެހިރާއްޖެއާ ކުވެއިތާ ދެމެދު "މެމޮރެންޑަމް  -

އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮން ކޯޕަރޭޝަން 
ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

ލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް އޮފް ދަ ރިޕަބް 
ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް ދަ 
ސްޓޭޓް އޮފް ކުވެއިތު" ގައި ސޮއި ކުރެއްވުން. 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން 
ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

ޝާހިދެވެ. هللا އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ސޮއި ކުރެއްވީ އަދި ކުވެއިތުގެ ފަރާތުން

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އެންޑް ދަ މިނިސްޓަރ 
އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކެބިނެޓް އެފެއާޒް ޑރ. 
އަޙުމަދު ނަސީރު އަލް މުޙައްމަދު އަލް 

 އަޙުމަދު އަލް ޖަބަރް އަލް ޞަބާޙްއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއާ ކުވެއިތާ ދެމެދު "މެމޮރެންޑަމް  -
 އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ބިޓްވީން ދަ ރިޕަބްލިކް 
އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ސްޓޭޓް އޮފް 
ކުވެއިތު އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ޓުއަރިޒަމް" 
ގައި ސޮއި ކުރެއްވުން. މި އެއްބަސްވުމުގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ 
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް 

ޝާހިދެވެ. އަދި ކުވެއިތުގެ ފަރާތުން هللا ޢަބްދު
ވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އެންޑް ދަ ސޮއި ކުރެއް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކެބިނެޓް 
އެފެއާޒް ޑރ. އަޙުމަދު ނަސީރު އަލް 
މުޙައްމަދު އަލް އަޙުމަދު އަލް ޖަބަރް އަލް 

 ޞަބާޙްއެވެ.

3.  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް  -
 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

 ފަސްޓް ލޭޑީ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އަޙުމަދު -
ނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ މި -

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  -

 އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް އިސްމާއިލް
هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދު -

 މައުސޫމް 
ފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާ  -

 އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު 
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް  -

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޚަލީލް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް އެމިރޭޓްސްއަށް  -

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލާ 
 އާމިނަތު ޝަބީނާ 

ލް ރައީސުލްޖުމްހޫއްރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރެސިޑެންޓަ -
ސެކްރެޓޭރިއަޓް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ސެކެޓްރީ، 

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިހް 

ދުބާއީ، 
ޔުނައިޓެ 

ޑް ޢަރަބް 
އެމިރޭޓް

 ސް

24 – 28 
2އޮކްޓޫބަރު

021 

ދުބާއީ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  2020އެކްސްޕޯ  -
ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް  -
ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އަލްފާޟިލް 

 އިބްރާހިމް ހޫދު 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކެޓްރީ  -

 ން އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ހަމްދާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޗީފް އޮފް  -

 ޕްރޮޓޯކޯލް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު 
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  -

ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 
 ޠޮއްޔިބް މުޙައްމަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން  -
 ޟިލް މުޙައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްއަލްފާ

ޕާސަނަލް ފިސިޝަން ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ފަސްޓް  -
 ލެފްޓިނެންޓް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒިޔާއު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ  -
ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޒުހާ 

 އަހުމަދު ޒާލިފް 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ ފޮރިން  -

ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އިނާޔަތު 
 ޝަރީފު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޕްރޮޓޯކޯލް  -
 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުފީދު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލް  -
 ފޮޓޯގްރާފަރު އަލްފާޟިލް އަނަސް މުޙައްމަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލް  -
 ޑިއޯގްރާފަރ އަލްފާޟިލް އަފްޝީން ނަސީރު ވީ

އޮފިޝަލް ރެސިޑެންޓް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ  -
ޕާސަނަލް އެއިޑް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްފާޟިލް 

 މުޙައްމަދު އަރީޝް 
އޮފިޝަލް ރެސިޑެންޓް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ  -

ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް ޓު ދަ ފަސްޓް ލޭޑީ 
 އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ރައީފާ 
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 ސައުތް އޭސިއާ 

 ވަފުދު  #
އިންކަމިން/އަ 
 އުޓް ގޮއިން 

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ޤައުމު 

ޓަރ އޮފް މިނިސް  .1
ފޮރިން އެފެއާޒް، 

هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް 
 ޝާހިދު 

 

އިން  9 ބަންގްލަދޭޝް  އައުޓްގޮއިން 
10 

ފެބްރުއަރީ 
2021 

ބަންގްލަދޭޝް ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
ޑރ. އޭ.ކޭ އަބްދުލް މޮމެން ދެއްވި ދައުވަތަކަށް 

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް  މިނިސްޓަރ ޝާހިދް ދާކާ އަށް 
. މި ދަތުރުފުޅުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކުރެއްވިއެވެ

 އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް އޮން ދަ   •
ޕްލޭސްމެންޓް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ބިޓްވީން  
ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ  

 ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް
 އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން  މެމޮރަންޑަމް •

ފޮސިމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
މޯލްޑިވްސް އެންޑް އެފް.އެސް.އޭ، މިނިސްޓްރީ  

 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ބަންގްލަދޭޝް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  .2
އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް

 ޞާލިޙް އްމަދު ޙަމު

އިން  17 ބަންގްލަދޭޝް  އައުޓްގޮއިން 
 މާރޗް 19

2021 

 18އިން  17ބަންގްލަދޭޝް ރައީސްގެ ދައުވަތަކަށް 
އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2021މާރޗް 

ބަންގްލަދޭޝްއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. ިމ 
ދަތުރުފުޅުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގައި  

 ސޮއިކުރެވުނެވެ.
ޓޭންޑިން ބިޓްވީން  މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސް •

ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 
ލައިވްސްޓޮކް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް 
ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް 
މޯލްޑިވްސް އޮން ދަ އެސްޓަބްލިޝްމެންޓް އޮފް 

ންޑް ޕެލާޖިކް ދަ ފީލްޑް އޮފް ފިޝަރީޒް އެ
 ފިޝިންގ

-2022ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް  •
ބިޓްވީން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  2025

އެންޑް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް 
 ބަންގްލަދޭޝް
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މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ބިޓްވީން   •
ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް 

 ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ
ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް އޮްނ 
ދަ އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އޮފް ބައިލެޓަރަލް  

 ކޮންސަލްޓޭޝަންސް
މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން އޮން ދަ  •

އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އޮފް ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަން  
އޮން ކޮމްޕްރިހެންސިވް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ 

ބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަ
 ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް

 

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް   .3
ފޯސް، މޭޖަރ 

هللا ބްދުޢަޖެނަރަލް 
 ޝަމާލް 

މާރޗް  31 ބަންގްލަދޭޝް  އައުޓްގޮއިން 
 06އިން 

އޭޕްރިލް 
2021 

هللا ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނަރަލް އަބްދު
ދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ޝަމާލް އަށް  ބަންގްލަ

ސްޓާފް، ޖެނެރަލް އަޒީޒް އަޙްމަދު ދެއްޗި ދައުވަތަކަށް  
 ދާކާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް   .4
އޮފް އާރމީ ސްޓާފް، 

ޖެނެރަލް އަޒީޒް 
 އަޙްމަދު 

ޖޫން  02 ދިވެހިރާއްޖެ އިންކަމިން 
 06އިން 
ޖޫން 
2021  

 އާރމީ ސްޓާފް، ޖެނެރަލް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް
އަޒީޒް އަޙްމަދު އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް 

ޝަމާލް ދެއްވި  هللا ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނަރަލް އަބްދު
ދައުވަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް  

 ކުރެއްވިއެވެ. 

ފޮރިން ސެކްރެޓްރީ   .5
     އަލްފާޟިލް 

ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
 މުޙައްމަދު

އިން  15 ބަންގްލަދޭޝް  ގޮއިން އައުޓް
17 

ނޮވެމްބަރު 
2021 

ވަނަ   21އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން ގެ 
ކައުންސިލް އޮފް  ފޮރިން މިނިސްޓަރސް ގެ 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން  

 ސެކްރެޓަރީ ދާކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.  

އްޔާ ރައިސުލްޖޫމްހޫރި  .6
އަލްފާޟިލް ގެ ނައިބު 

 ފައިސަލް ނަސީމް 
 

އިން  22 ބަންގްލަދޭޝް  އައުޓްގޮއިން 
24 

ނޮވެމްބަރ 
2021 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ 
އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން  22އިން  18ނޮވެމްބަރު މަހު 

ސިއްޙީ އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާއިން ދިވެހިންނަށް 
ރުސަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމުގެ ފު

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ރަސްމީ 
ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި 
އެމަނިކުފާނުވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސް، 
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މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ 
 އްވާފައެވެ.އެޑިއުކޭޝަން އާ ބައްދަލުކުރަ

މިނިސްޓަރ އޮފް   .7
ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން 

އަލްފާޟިލް އެފެއާޒް، 
 އަހުމަދު ޚަލީލް   

 18 ޕާކިސްތާން  އައުޓްގޮއިން 
ޑިސެމްބަރ 

 19އިން 
ޑިސެމްބަރ 

2021  

ވަނަ އެކްސްޓްރާއޯޑިނެރީ ސެޝަން އޮފް ދަ  17
އޯރގަނިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން 

ނިސްޓަރސް މީޓިންގ އޮން ކައުންސިލް އޮފް ފޮރިން މި
ދަ އަފްޣާނިސްތާން ހިއުމަނިޓޭރިއަން ކްރައިސިސް އާއި 
ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް 

 ޕާކިސްތާނަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   .8
 އިބްރާހިމްއަލްފާޟިލް 

 ޞާލިޙް އްމަދު ޙަމު

 8 ސްރީލަންކާ  އައުޓްގޮއިން 
ނޮވެމްބަރު 

2021 

ގައި ސްރީލަންކާ ގައި ބޭއްވުނު  2021ނޮވެމްބަރު  08
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ކަމުގައިވާ "ފޯ ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް 
ޓޯނަމަންޓް ފޮރ ދަ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސް ޓްރޯފީ 

" ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި 2021
ހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް 
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ގޮޓަބަޔާ 
ރާޖަޕަކްސަ ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް އެމަނިކުފާނުވަނީ 
ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި 

ރުފުޅުގައި ސްރީލަންކާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާ ދެމެދު ދަތު
ބައިލެޓަރަލް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި 
ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް މުހިންމު 
މައްސަލަތަކާއިމެދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ 

އޯގަސްޓް  18ތެރޭގައި، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން 
ގްރޭޝަން ގަވާއިދަށް ގައި ސްރީލަންކާގެ އިމި 2021

ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ 
ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ކަންކަމުގައި ދިމާވެފައިވާ 
ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެކަމާވެސް 
މަޝްވަރާތަށްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިކަމަށް 

ކާރުންވަނީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސްރީލަންކާ ސަރު 
އަހަރުން ދަށުގެ  18ރެސިޕްރޯކަލް އުސޫލެއްގެ ދަށުން، 

ކިޔަވާކުދިންގެ އަތުން ނަގާ ވިސާ ފީ ވެއިވް ކޮށްދޭން 
 އެއްބަސް ވެފައެވެ.
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ބަންގްލަދޭޝްގެ   .9
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 
ހިޒް އެކްސެލަންސީ 
 މައްސޫދް ބިން މޮމެން 

ނޮވެމްބަރ  ދިވެހިރާއްޖެ އިންކަމިން 
 26މަހުގެ 
 28އިން 

އަށް  19އިން  17މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކުރެއްވި  
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރެއްވި "އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން 
އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އޮފް ބައިލެޓަރަލް ފޮރިން އޮފީސް 
ކޮންސަލްޓޭޝަން"ގެ ދަށުން ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ  

ރަތަމަ ބައިލެޓަރަލް ބައްދަލުވުމުގައި  ލެވެލްގައި ބާއްވާ ފު
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން  
ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސެލަންސީ މައްސޫދް ބިން މޮމެން 

އަށް  28އިން  26ވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ.  

ލް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިލެޓަރަ
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ދެމެދު ބައިލެޓަރަލް  
ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު  ސޮިއ 
ކުރެވިފަވާ އެގްރިމެންޓް ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ  

 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ   .10
ބޮޑުވަޒީރު ހަރ 
އެކްސަލަންސީ 

 ހަސީނާ ޝެއިޙް 

 22 ދިވެހިރާއްޖެ އިންކަމިން 
ޑިސެމްބަރ 

2021 
 23އިން 

ޑިސެމްބަރ 
2021 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް  
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ހަރ އެކްސަލަންސީ ޝެއިޙް 

 23އިން  2021ޑިސެމްބަރ  22ހަސީނާ ވަނީ 
އަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ  2021ޑިސެމްބަރ 

ތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި  ދަ
މިލިޓަރީ ވެހިކަލް   13ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުންވަނީ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި  
ބައިލެޓަރަލް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، ދިވެހިރާއްޖެ އާިއ 
  ބަންގްލަދޭޝް ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ދެމެދު ދެ ގައުމުގެ
ބައިލެޓަރަލް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކުރިއަރުވާނެ  
ގޮތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 
މި ދަތުރުފުޅުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ  

 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.

 
މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން   •

މަންޓް އޮފް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ގަވަރން
ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ވެލްފެއަރ،  
ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް 
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ބަންގްލަދޭޝް އޮން ދަ ރެކްރޫޓްމަންޓް އޮފް 
 ކޮލިފައިޑް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް  •
މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް 
ބަންގްލަދޭޝް ފޮރ ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް 
ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން ވިތު ރެސްޕެކްޓް ޓު 
ޓެކްސަސް އޮން އިންކަމް އެންޑް ދަ 
ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓެކްސް އިވޭޝަން އެންޑް 

 އެވޮއިޑެންސް
މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން   •

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް  ދަ 
ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، ގަވަރންމަންޓް އޮފް 
ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް، 
ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް 
ބަންގްލަދޭޝް އޮން ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ އޭރިާއ 

 ފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް"އޮ

 

 މަލްޓިލެޓަރަލް 

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ޤައުމު  ވަފުދު  #

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް   .1
މުހައްމަދު ސާލިހްގެ އަރިހުގައި، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި މި 
 މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ގްލާސްގޯ، 
އިނގިރޭ 

 ސިވިލާތް 

29 
އޮކްޓޯބަރ 

 3އިން 
ނޮވެމްބަރ 
2021 

ބައްދަލުވުމުގައި  26ކޮޕް 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން 

އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު އަސީލް ހަސަން، ލީގަލް   .2
 ލް ކައުންސެ

 . އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙާމިދު، ޑިރެކްޓަރ2

 

ސްވިޓްޒަ 
ލޭންޑްގެ 

 ޖެނީވާ 

20 – 21 
އޮކްޓޯބަރ 

2021 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން 
އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް 
ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން 
)ސީޑޯ(ގެ ހަ ވަނަ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓް 

 ރިވިއުކުރުން 
ޖެއިން ސީޑޯގެ ދަށުން ދިވެހިރާއް

ވަނަ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓާ  6ހުށަހަޅާފައިވާ 
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ގުޅިގެން ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން 
އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް 
ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް 

 ވިމެންއިން އެ ރިޕޯޓު ރިވިއު ކުރުން.

އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު ޚަލީލު، މިނިސްޓަރ  -  .3
 އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ފޮރިން އެފެއާޒް

އަޙްމަދު ޝިޢާން، އެޑިޝަނަލް  އަލްފާޟިލް -
 ސެކްރެޓަރީ 

 

އިސްލާމް
އާބާދު، 
ޕާކިސްތާ

 ން

18-19 
ޑިސެމްބަރ 

2021 

މި ދަތުރަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ 
އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ޕާކިސްތާންގެ 
ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި 
އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް 
ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ.( ގެ ޚާރިޖީ 

ންގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ވަޒީރު
ބައްދަލުވުމުކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ 
ބޭނުމަކީ، އިސްލާމީ ގައުމެއް ކަމަށްވާ 
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރު 
ވައްޓާލުމާއިގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ 
ރައްރިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ ދަތިހާލުން 
އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 

ްްވަރާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަ 
 ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

 .މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ -  .4
 ޢާއިޝަތު އަލީ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢާތިޔާ ނަޞީރު،  -
 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން 

ކައިރޯ، 
 މިސްރު

6-10 
ޑިސެމްބަރ 

2021 

ވަނަ ޖެނެރަލް 14މި ދަތުރުފުޅަކީ 
ކް ވާލްޑް ކޮންފަރެންސް އޮފް އިސްލާމި 

އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އެންޑް 
ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި 
ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި 

 ދަތުރުފުޅު.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް  -  .5
 ފައިޞަލް ނަސީމް 

، މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު ޚަލީލު -
 ރ ފޮރިން އެފެއާޒްއޮފް ސްޓޭޓް ފޮ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ހޫދު، ސެކްރެޓަރީ  -
 ފޮރިން ރިލޭޝަން 

އަލްފާޟިލާ ޞަބްރާ އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން،  -
 ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓްޗޭންޖް

އަބޫދާބީ، 
އެކުވެރި 
ޢަރަބި 
 އިމާރާތް

3-7 
ޑިސެމްބަރ 

2021 

އިން  4ބަރ މަހުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޑިސެމް
އަށް އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގައި  5

ބޭއްވުނު ފަސްވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން 
ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު 
ދެއްކެވުމަށް ދަޢުވަތުއަރުވައި، 
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އަދި މި 

ންފަރެންސްގެ ޗެއަރ ގޮތަބަޔާ ކޮ
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ރާޖަޕަކްސަ ފޮނުއްވާފައިވާ ދައުވަތުފުޅު 
ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައި މި ކޮންފަރެންސްގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި 

 ދަތުރުފުޅު.

އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު ޚަލީލު، މިނިސްޓަރ  -  .6
 އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ފޮރިން އެފެއާޒް

އެޑިޝަނަލް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން، -
 ސެކްރެޓަރީ 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނައީމާ، އެގްޒެކިއުޓިވް  -
 ޑިރެކްޓަރ

ސާބިއާ، 
 ބަލްގްރޭޑް 

11-12 
އޮކްޓޯބަރ 

2021 

އިން  11މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 
އަށް ނަން އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް  12

)ނާމް( ގެ ފަސްދޮޅަސް ވަނަ އަހަރީ 
ޓަކައި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް 

އާޒަރުބައިޖާން އާއި ސަރބިއާގެ ސަރުކާރު 
ގުޅިގެން، ސަރބިއާގެ ވެރިރަށް 
ބެލްގްރޭޑްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ނާމްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި 

 ދަތުރުފުޅު.

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް  -  .7
 ޙައްމަދު ނަޝީދު އަލްފާޟިލް މު

 

އިނގިރޭ 
 ސި ވިލާތް 

13-14 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 

މި ދަތުރަކީ ކޮމަންވެލްތު ޓްރޭޑް އެންޑް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓްގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެފަރާތުން 
ފޮނުއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ އެ 
ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 

ރެއްވި އިނގިރޭސިވިލާތައް ކު 
 ދަތުރުފުޅެކެވެ.

هللا އަބްދު .މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ -  .8
 މައުސޫމު 

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޞާބިރު، ބެލްޖިއަމްއަށް  -
 ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ސަފީރު 

މެޑްރިޑް، 
 ސްޕެއިން

30 
ނޮވެމްބަރ 

 3އިން 
ޑިސެމްބަރ 

2021 

ސްޕެއިންގެ ވެރި ރަށް މެޑްރިޑްގައި ބޭއްވި 
ސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން
ވަނަ ޖެނެރަލް  24އޯގަނައިޒޭޝަންގެ 

އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 
 ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު.

އަލްފާޟިލް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު، ފޮރިން  -  .9
 ސެކްރެޓަރީ 

ރުޒިމަތު ސަމީރު، ޝިއަލްފާޟިލާ  -
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝަށް 

 ންނަވާ ސަފީރު ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހު
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޝާ، ޑިރެކްޓަރ  -

 ޖެނެރަލް 
 

ޑާކާ، 
ބަންގްލަދޭ 

 ޝް 

15-17 
ނޮވެމްބަރ 

2021 
އިން  15މި ދަތުރަކީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 

އަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރި ރަށް  17
ވަނަ  21ޑާކާގައި ބޭއްވި، އަޔޯރާގެ 

ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓާރސް 
ވެވަޑައިގަތުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި 
 ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  -  .10
 ނަސީމް

، هللاއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައިނާ އަބްދު  -
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ރޯމް، 
 އިޓަލީ 

1 
ނޮވެމްބަރ 

2021 

ވަނަ  1މި ދަތުރުފުޅަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 
ދުވަހު އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ރޯމުގައި 

އްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔޫރަޕިއަން ބޭ
ކޯޕަރޭޓް ކައުންސިލް އޮން އެފްރިކާ އެންޑް 
ދަ މިޑްލް އީސްޓް" ގެ ދެވަނަ އަހަރީ 

ސަމިޓުގައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނުގެ  
ޙައިޘިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު 

 ނޯޓު -ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި "ކީ
ސްޕީޗް" ދެއްވުމަށް ދަޢުވަތުއަރުވައި "ދަ 

އެމްބްރޯސެޓީ" ގެ  -ޔޫރަޕިއަން ހައުސް
ސީ.އީ.އޯ. އަދި މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ މރ. 
ވެލެރިއޯ ޑި މޯލީ، ގްރޫޕޯ ސާން ޑޮނާޓޯ 
ގެ ނައިބު ރައީސް މރ. ޕައޯލޯ ރޯޓެލީ 
އަދި ޖީ.ކޭ.އެސް.ޑީ. އިންވެސްޓްމަންޓް 

ން ހޯލްޑިން ގެ އެގްސެކެޓިވް ޗެއަރމަ
ކަމޭލް ޣްރިބީ ދެއްވި ދައުވަތަށް 
އެމަނިކުފާނުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓަރ 
އޮފް ހެލްތު މި ބައްދަލުވުމުގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި 

 ދަތުރުފުޅު.

ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، މިނިސްޓަރ  -  .11
އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ 
ލު، އޯ.އައި.ސީ. އަށް މުޙައްމަދު ޚަލީ -

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިހުންނަވާ ދާއިމީ 
 މަންދޫބު 

ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިއާ، ޕަރމަނަންޓް  -
 ސެކްރެޓަރީ 

އަލްފާޞިލް އާދަމް ޒިޔާދު. ޑިރެކްޓަރ  -
 ޖެނެރަލް 

އިސްތަން
ބުލް، 
 ތުރުކީ 

25-27 
އޮކްޓޯބަރ 

2021 

ތުރުކީވިލާތުގެ ވެރިރަށް އިސްތަންބޫލުގައި 
"އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް  ބޭއްވުނު

އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ( 
މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ފުޑް 
ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް"ގެ އަށް ވަނަ 

ބައްދަލުވުމުގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް 

ދަޢުވަތުދެއްވައި ތުރުކީވިލާތުގެ 
ކަލްޗަރ އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރި

ފޮރެސްޓްރީ ހިޒް އެކްސަލަންސީ ބޭކިރް 
ޕަކްދެމިރްލި ފޮނުވާފައިވާފައިވާ ދައުވަތު 

 .ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 
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މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް  -  .12
 ޝާހިދު هللا އަބްދު

މެއި  16 ވަރޗުއަލް 
2021 

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރާއިލުން 
ދެމުން ގެންދިޔަ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު 
އަމަލުތައް ކުއްވެރިކޮށް އެކަން ވަގުތުން 
ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް 
އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ.( ގެ 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 
ބޭއްވި ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ 

 ބައްދަލުވުން.

 ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް -  .13
ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލް ޢާއިޝަތު 

 މުޙައްމަދު ދީދީ 
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ، މިނިސްޓަރ އޮފް  -

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 
 ސަރވިސަސްގެ ނައިބު 

ކައިރޯ، 
 މިސްރު

ޖުލައި  7
2021 

އިން  6މި ބައްދަލުވުމަކީ ޖުލައި މަހުގެ 
ރިރަށް ޤާހިރާގައި އަށް މިސްރުގެ ވެ 8

ބޭއްވުނު އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް 
ވަނަ  8ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ.( ގެ 

"މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރެންސް އޮން 
ވިމެން" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 
ދައުވަތުއަރުވައި، އޯ.އައި.ސީ. ގެ 

-ޖެނެރަލް ޔޫސުފް އަލް-ސެކެޓްރީ 
ޝަނަލް އުޠައިމީން އަދި މިސްރުގެ 'ނެ 

ކައުންސިލް ފޯ ވިމެން' ގެ ރައީސާ މާޔާ 
މޯރސީ ފޮނުއްވާފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު 
 ކުރައްވާ ޤާހިރާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު.

 

 މިނިސްޓްރީން ވިލަރެސްކޮށްގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުްނތައް
 ތަފްސީލް  ތާރީޙް  ބައިވެރިން  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން  #

 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ  .1
ނެޓްވޯކް އޮން 
މައިގްރޭޝަން އިފްތިތާހް 
ކުރުމުގެ ޖަލްސާ، 

 ވަރޗުއަލް 

ޝާހިދު، هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .1
 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .2
 މުޙައްމަދު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

އަލްފާޟިލް އާދަމް ހާމިދު،  .3
 ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ރަޔާހީން،  .4
 ސަރޑެސްކް އޮފި

'ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ނެޓްވަރކް އޮން  2021މެއި  31
މައިގްރޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އިފްތިތާޙުކުރުމަށްޓަކައި، އ.ދ ގެ އޮފީހާއި 

 ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާ.

ސީ/ސިޑްސް .އެލް.ޑީ .2
ޓްރަސްޓްފަންޑް 

ޝާހިދު، هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .1
އާންމު ވަނަ  76. ގެ އދ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 
 25އަދި  24

ވަނަ ދުވަހާއި 

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ 
ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި އދ. ގެ އިންސާނީ 
ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހާއި ގުޅިގެން 
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ވޯރކްޝޮޕް ފޯ އޭޝިޔާ 
 ރީޖަން، ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޚަލީލް،  .2
ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ

 ފޮރިން އެފެއާޒް 
 ،އަޙްމަދު އާސިމް. ޑރ .3

 އެކުވެރި  ހުންނަ ޖެނީވާގައި
 ،މަރްކަޒުތަކަށް ދައުލަތްތަކުގެ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން
 ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި

 މަންދޫބު  ދާއިމީ
 އަޙްމަދު  ހައުލާ އަލްފާޟިލާ .4

 ހުންނަ  ޖެނީވާގައި ،ދީދީ
 ދައުލަތްތަކުގެ  އެކުވެރި 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،މަރްކަޒުތަކަށް
 ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި

 ނައިބް  މަންދޫބުގެ ދާއިމީ
އަލްފާޟިލް އާދަމް ހާމިދު،  .5

 ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލާ މިޒްނާ ވަހީދު،  .6

 ޑެސްކް އޮފިސަރ

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 
 ވަނަ ދުވަސް  1

ދިވެހިރާއްޖެއިން ހޮސްޓްކޮށްގެން ބޭއްވުނު 
 ވަރކްޝޮޕް. 

 

 ބައްދަުލވުންތައް  ވިބައިވެރި ންމިނިސްޓްރީ
އި ބޭއްވުނު ތާރީޙާ  ބައިވެރިން  ލުވުމުގެ ނަން ބައްދަ  #

 ތަން 
 ތަފްސީލް 

ވަރޗުއަލް ސައިޑް އިވެންޓް އޮން   .1
ވިމަންސް ހިއުމަން ރައިޓްސް 
އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ: ޗެލެންޖެސް 

 އެންޑް އޮޕޮޗުނިޓީޒް

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 

ރުއަރީ ފެބް 9
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި އިވެންޓުގެ މަޤުޞަދަކީ  
ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި 
ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ 
ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ 
ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅިގެން 

 މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ރިޓީ ކައުންސިލް އޯޕަން އުސެކި  .2
އިންޓަނަންސް ޑިބޭޓް އޮން ދަ މެ

އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް 
 އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ 

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 

ފެބްރުއަރީ  23
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ 
ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

މަސްލަހަތުދެމެހެއްޓުމުގެ 
 މުހިންމުކަމާއި މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ 

ގުޅުން ބަދަހިވެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
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ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކޮށް 
ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅިގެން 

 މަޝްވަރާކުރުމެވެ. 

ޔޫ.އެން. އިކޮސޮކް ސްޕެޝަލް   .3
މީޓިންގ އޮން ރީއިމޭޖިނިންގ 
ރޭސިޒަމް، ޒެނޮފޯބިއާ އެންޑް 
ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ފޯ އޯލް އިން 

ފޯ ދަ  ދަ ޑިކޭޑް އޮފް އެކްޝަން
 އެސް.ޑީ.ޖީސް.

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 

ފެބްރުއަރީ  18
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަސްލީ 
ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާއި 
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމާއި ގުޅޭ 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް   .4
އޮފް ވިމެންގެ ސައިޑް އިވެންޓް 

 ފީމޭލް ޖެނިޓަލް މިޔުޓިލޭޝަން  –

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އދ.އަށް  ހުސެއިން، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

، 2021މާޗު  16
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި އިވެންޓުގައި ފީމޭލް ޖެނިޓަލް 
ންއާއި ގުޅިގެން މިޔުޓިލޭޝަ

އަންހެނުނަށާއި އަންހެންކުދިންނަށް 
ދިމާ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ 
ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުތައް 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި 

 ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް   .5
އޮފް ވިމެންގެ ސައިޑް އިވެންޓް 

 މިލީ ލޯ އީކުއަލިޓީ އިން ފެ –

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އދ.އަށް ހުސެއިން، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

، 2021މާޗު  23
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

އާއިލާއާއި ބެހޭ މި އިވެންޓުގައި 
ގާނޫނުތަކުން އަންހެނުންނަށް 
ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކާއި ގުޅިގެން ވާނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް   .6
ވަނަ 65އޮފް ވިމެން ގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ޖެނެރަލް 
 ޑިސްކަޝަން 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އދ.އަށް ހުސެއިން، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

، 2021މާޗު  25
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަންހެނުންގެ 
އްކާތެރިކޮށް ހައްގުތައް ރަ

ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި 
މިދާއިރާއިންހުރި ދަތިތަކާއި 

 ގުޅިގެންވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ތީމެޓިކް ޕެނަލް އޮން ފެމިނިސްޓް   .7
އެކްޝަން ފޯ ކްލައިމެޓް 

 ޖަސްޓިސް

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 

، 2021މާޗު  30
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި މޫސުމަށް 
އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި ތިމާވެއްޓަށް 
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން 
އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ 
ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 
ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.
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އިކޮސޮކް ސްޕެޝަލް މީޓިންގ   .8
 ކްސިން ފޯ އޯލް އޮން ވެ

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 

އޭޕްރިލް  16
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

 19-މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް
ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި 
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން 
ލިބުމުގެ މުހިންމުކަމާއި މިކަމަށް 

ދިނުމަށް ކުރެވެންހުރި މަގުފަހިކޮށް 
ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

އިންފޯމަލް މީޓިންގ އޮފް ދަ   .9
ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އޮން ދަ 

އިންޓަރގަވަރންމެންޓަލް 
ނެގޯސިއޭޝަސް އޮން 

 ސެކިޔުރިޓީ އެންޑް ރިފޯމް

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އދ.އަށް ހުސެއިން، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކަނޑަ
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

އޭޕްރިލް  19-20
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

އދ. ސަލާމަތީ މަޖީލީހަށް ގެންނަން 
ބޭނުންވާ އެދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން 
މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ހިޔާލުހުށަހަޅާ 
މިކަމާއި ގުޅިގެން މި ބައްދަލުވުމުގައި 

 ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ލް ޑިބޭޓް އޮން އަރބަން ލެވެ-ހައި  .10
ސޭފްޓީ ސެކިޔުރިޓީ އެންޑް ގުޑް 

 ގަވަރނަންސް 

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 
 

އޭޕްރިލް  22
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ބަހުސްގައި މުޖުތަމައުތަކުގައި 
ހިންގޭ ނުރައްތާތެރި ކުށްތަކާއި 
 ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ 
އަސަރުތަކާއި މިކަންކަން އިސްލާހުކޮށް 
ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް 
ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި 
ކަންތައްތަކާއި މިކަމަށް ހުރި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ތީމެޓިކް ޑިބޭޓް އޮން ޑިޖިޓަލް   .11
 ކަނެކްޓިވިޓީ 

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޝާ

 ފޮރިން އެފެއާޒް 
 

އޭޕްރިލް  27
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ 
އިގްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭދެވޭ 
އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ 
އިޖްތިމާއި ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން 

ތު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަ 
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނެޓްގެ 
ހިދުމަތް ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް 
ލިބުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އިންޓަރނެޓްގެ 
ދައުރާއި ގުޅިގެން ވަނީ މި ބަހުސްގައި 

 މަޝްވާކުރެވިފައެވެ.



66 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

ޖޮއިންޓް ޑިބޭޓް އޮން   .12
ސިޗުއޭޝަން އިން ދަ މިޑިލް 
އީސްޓް އެންޑް ކުއެސްޝަން އޮފް 

 ޕަލެސްތީން 

هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  -
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް 
 

، 2021މެއި  20
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ބަހުސްގައި މެދުއިރުމަތީގެ ހާލަތާއި 
އަދި ހާއްސަކޮށް ފަލަސްތީނުގެ 
ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ 
ނިކަމެތިކަމާއި ގުޅިގެން މެމްބަރު 
ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ވަނީ 

 ދައްކަވާފައެވެ.ވާހަކަފުޅު 

ހައި ލެވެލް ޑައިލޮގް އޮން   .13
ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް 
މީޓިންގ އޮފް ޕްރިވެންޓިން 
ވަޔަލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް 

 ނެޓްވޯކް 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  -
މުޙައްމަދު، ފޮރިން 

 ސެކްރެޓަރީ 
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް  -

 ރީޝާ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

މެއި  24-25
 މާލެ ، 2021

އްދުފަހަނާޅައިފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަ
ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް 
ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ 
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން މި 
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. 

ލެވެލް މީޓިންގ އޮން މިޑްލް -ހައި  .14
 އިންކަމް ކަންޓްރީސް 

 ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ، -
ޑެޕިޔުޓީ ޕަރމަނަންޓް 
ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފް ދަ 
ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 
ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް 

 ނޭޝަންސް 
 

ޖޫން  17-18
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ ނޭދޭވެ 
އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން މެދުފަންތީގެ 

ދިމާވެފައިވާ ގައުމުތުގެ އިގްތިސާދަށް 
ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. 

ހައި ލެވެލް އިވެންޓް އޮން ދަ   .15
އެކްޝަން ކޯލިޝަން އޮން 
ފެމިނިސްޓް އެކްޝަން ފޯ 

 ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސް 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  -
މުޙައްމަދު، ފޮރިން 

 ސެކްރެޓަރީ 

، 2021ޖުލައި  2
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ޓް އެކްޝަން ކޯލިޝަން ފޯ ފެމިނިސް
ކްލައިމެޓް ޖަސްޓިސްގައި މެމްބަރު 
ގައުމުތަކުން ކުރިއަށް އޮތް 
އަހަރުތަކުގައި ހާސިލުކުރުމަށް 
ކަނޑައަޅާގައިވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި 
މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަޅާނެ 
ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން މި 
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

އެން  –ން ނޭޝަންސް އޯޝަ  .16
އިންޑޯ ޕެސިފިކް އައިލެންޑްސް 

 ޑައިލޮގް 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޚަލީލް،  -
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް  ރފޮ

19-20 
ސެޕްޓެމްބަރ 

 ނިއު ޔޯކް ، 2021

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ.ގެ 
ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި ސަސަކަވާ 
ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން 

ގެން ބޭއްވި މި އިންތިޒާމުކޮށް
ޑައިލޮގްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ބާރުތަކުގެ މެދުގައިވާ 
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ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ޖަޒީރާ 
ގައުމުތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާތު 
ހިއްސާކުރުމަށް ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލެވިގެން ދިޔައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޚަލީލް،  - މެމޯރިއަލް އިވެންޓް  9/11  .17
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް  ރފޮ
ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ،  -

ޑެޕިޔުޓީ ޕަރމަނަންޓް 
ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފް 
މޯލްޑިވްސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް 

 ނޭޝަންސް 
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް  -

 ރީޝާ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ސެޕްޓެމްބަރ  20
 ނިއު ޔޯކް ، 2021

ގެ ނިރުބަވެރި  9/11މި އިވެންޓަކީ 
ވަކިވެގެން ހަމަލާގައި މިދުނިޔެއާއި 

ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ހަދާނުގައި ބޭއްވުނު 
 އިވެންޓެކެވެ.

އެލައެންސް ފޯ   .18
 މަލްޓިލެޓަރަލިޒަމްގެ ބައްދަލުވުން 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޚަލީލް،  -
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް 

 ފޮރިން އެފެއާޒް  ރފޮ

ސެޕްޓެމްބަރ  23
 ނިއު ޔޯކް ، 2021

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ.ގެ 
ވާސާގައި ބޭއްވުނު ސެޝަންގެ ހަ 

އެލައެންސް އޮން މަލްޓިލެޓަރަލިޒަމް 
ބައްދަލުވުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް 
ވާސިލުވުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ 
މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް 
އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
މުހިންމުކަމާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 ފައެވެ.މަޝްވަރާކުރެވި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ ފޯރ ދަ   .19
ޓޯޓަލް އެލިމިނޭޝަން އޮފް 

 ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އދ.އަށް ހުސެއިން، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

ސެޕްޓެމްބަރ  28
 ނިއު ޔޯކު ، 2021

މި ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމުތަކުން 
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ނިއުކްލިއަރ 

ސަބަބުން އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި 
ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން މީހުންގެ 
ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ 
މުހިއްމުކަމާއި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު 
ނައްތާލުމާއި ގުޅިގެން 

 މަޝްވަރާކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލް އޯޕަން   .20
ންޓަނަންސް ޑިބޭޓް އޮން ދަ މެއި

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އެކުވެރި ހުސެއިން، 

ޑިސެމްބަރ  9
 ނިއު ޔޯކް ، 2021

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ 
މީ ބައިނަލްއަޤުވާ
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އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް 
 އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ 

ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

މަސްލަހަތުދެމެހެއްޓުމުގެ 
މުހިންމުކަމާއި މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ 
ގުޅުން ބަދަހިވެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ރައްކާތެރިކަން ގާއިމުކޮށް 
ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅިގެން 

 މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އޮކްޓޯބަރ  20  - ޔޫތު ކްލައިމެޓް ބަޒް އިވެންޓު   .21
 މާލެ ، 2021

ންވަޔަރަމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ 
ޔުނިސެފް އޮފީސް ގުޅިގެން 
ޒުވާނުންނަށް ބޭއްވި ބަޒް އިވެންޓުގައި 
މި މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓަންޓް 
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު 

 ފަރީނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ޤުތަކާބެހޭ އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައް   .22
ވަނަ  46ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާ، ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ 
 ޖެނީވާގައި ވަރޗުއަލްކޮށް 

 އަޙްމަދު، އާސިމް. ޑރ -
ހުންނަ  ޖެނީވާގައި 

އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ 
މަރްކަޒުތަކަށް، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

 ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު 
އަލްފާޟިލާ ހައުލާ  -

، ޖެނީވާގައި އަޙްމަދު ދީދީ
ހުންނަ އެކުވެރި 

ދައުލަތްތަކުގެ 
މަރްކަޒުތަކަށް، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

ހުންނަވާ ދާއިމީ 
 މަންދޫބުގެ ނާއިބް

އަލްފާޟިލާ ޝާހިޔާ އަލި  -
މަނިކު، ފަސްޓް 

 ސެކްރެޓަރީ 
 

ފެބުރުވަރީ  22
 23އިން  2021

 2021މާރިޗު 
 އަށް

ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި 
އަލްކޮށް ބޭއްވި އދ. ގެ ވަރޗު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު 
ވަނަ ޖަލްސާގައި  46މަޖިލީހުގެ 
 ބައިވެރިވުން.
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އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ   .23
ވަނަ  47ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާ، ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ 
 ޖެނީވާގައި ހައިބްރިޑްކޮށް 

، ޑރ. އާސިމް އަޙްމަދު -
ޖެނީވާގައި ހުންނަ 

ދައުލަތްތަކުގެ  އެކުވެރި 
މަރްކަޒުތަކަށް، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

 ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު 
އަލްފާޟިލާ ހައުލާ  -

އަޙްމަދު ދީދީ، ޖެނީވާގައި 
ހުންނަ އެކުވެރި 

ދައުލަތްތަކުގެ 
މަރްކަޒުތަކަށް، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ 
 ނައިބް

ފާޟިލާ މަރްޔަމް އަލް -
ރީޝާ، ޑިރެކްޓަރ 

 ޖެނެރަލް 
އަލްފާޟިލާ ޝާހިޔާ އަލި  -

މަނިކު، ފަސްޓް 
 ސެކްރެޓަރީ 

އަލްފާޟިލް އާދަމް  -
 ހާމިދު، ޑިރެކްޓަރ

 

 2021ޖޫން  21
ޖުލައި  13އިން 
 އަށް  2021

ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި 
ހައިބްރިޑްކޮށް ބޭއްވި އދ. ގެ 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި  74ލީހުގެ މަޖި
 ބައިވެރިވުން.

އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ   .24
ވަނަ  84ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާ، ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ 
 ޖެނީވާގައި ވަރޗުއަލްކޮށް 

، ޑރ. އާސިމް އަޙްމަދު -
ޖެނީވާގައި ހުންނަ 
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ 

މަރްކަޒުތަކަށް، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ވާފައި ކަނޑައަޅުއް
 ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު 

އަލްފާޟިލާ ހައުލާ  -
އަޙްމަދު ދީދީ، ޖެނީވާގައި 

މްބަރު ސެޕްޓެ 13
 8އިން  2021

 2021އޮކްޓޯބަރު 
 އަށް

ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި 
ހައިބްރިޑްކޮށް ބޭއްވި އދ. ގެ 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި  48މަޖިލީހުގެ 
ބައިވެރިވެ، އެކި އެކި މަޢުޟުއު 
ތަކަށް ތަގްރީރުކުރައްވައި 

 ޤަރާރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
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ހުންނަ އެކުވެރި 
ދައުލަތްތަކުގެ 
މަރްކަޒުތަކަށް، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ 
 ނާއިބް

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު  -
ލަމްޔާ އިމްތިޔާޒް، ޑެސްކް 

 އޮފިސަރ
 

އޮންލައިން ކޯލިޝަންގެ ފްރީޑަމް   .25
ވަނަ އެނިވަރސަރީ  10

މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިންގ، 
 ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  -
މުޙައްމަދު، ފޮރިން 

 ސެކްރެޓަރީ 

ޑިސެމްބަރ  3
2021 

ފްރީޑަމް އޮންލައިން ކޯލިޝަންއަށް 
އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި  10

ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު 
ޓިންގގައި މިނިސްޓީރިއަލް މީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޓަނެޓުގެ 
މިނިވަންކަން ޔަޤީންކުރުމުގައި 
ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް 

 އަލިއަޅުވައިލުން. 

ބާލީ ޑިމޮކްރަސީ ފޯރަމް،   .26
 ވަރޗުއަލް 

 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު  -
ޚަލީލް، މިނިސްޓަރ އޮފް 
ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން 

 އެފެއާޒް

ޑިސެމްބަރ  9
2021 

 ދުނިޔޭގެ އެކި މި ބައްދަލުވުމުގައި
ޤައުމުތަކުގެ ޑިމޮކްރަސީއާ ބެހޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް   .27
 23އެސޯސިއޭޝަން )އަޔޯރާ( ގެ 

ވަނަ ކޮމިޓީ އޮފް ސީނިއަރ 
އޮފިޝަލުންގެ ބައްދަލުވުން، 

 ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ 

އަލްފާޟިލް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  -
މުޙައްމަދު، ފޮރިން 

 ރެޓަރީ ސެކް
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް  -

 ރީޝާ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
 

15-16 
 2021ޑިސެމްބަރު 

 17މި ބައްދަލުވުމުގެ މަގްސަދަކީ 
ޑިސެމްބަރުގައި ބޭއްވުނު 
މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް 
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށްތަކައި 

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުމުކެވެ

ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ފޮރިން  21  .28
އެފެއާޒް މިނިސްޓަރޒް މީޓިންގް 

 )ސީފޭމް(، ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  -
ޚަލީލު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ރ ފޮރިން ސްޓޭޓް ފޮ
 އެފެއާޒް

 

ސެޕްޓެމްބަރ   16
2021 

މި ބައްދަލުވުމަކީ ވަރޗުއަލްކޮށް 
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މީ 

 އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން
ކޮމަންވެލްތާ ގުޅުމަށްފަހު ބޭއްވުނު ދެ 
ވަނަ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގެ 
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ބައްދަލުވުމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ 
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަރސްޓް 
ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އަދި ސެކެޓްރީ 

ކޮމަންވެލްތު  ،އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން
ދަ  ،އެފެއާޒް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރައިޓް އޮނަރަބަލް ޑޮމިނިކް ރާބް 
އެމް.ޕީ. އެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން 
މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ 
ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 
ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި 

 ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

 އިވެރިވި ޖަލްސާތައްމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބަ

 ބައިވެރިން  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން  #
އި ތާރީޙާ 

 ބޭއްވުނު ތަން 
 ތަފްޞީލް 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް   .1
ވަނަ  52ކޮމިޝަންގެ 

 ސެޝަން 

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު  -
ޝަހުދާ، ޗީފް 

ސްޓެޓިސްޓީޝަން، 
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު  -

، ޝަޒްނާ، ސްޓެޓިސްޓީޝަން
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

މާޗު  1-3
2021 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ވަނަ  52ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކޮމިޝަންގެ 
ސެޝަން ގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 
ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ދަ   ކޮމިޝަން އޮން  .2
ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެންގެ 

 –ސައިޑް އިވެންޓް 
މޭކިންގ ކްލައިމެޓް 
ފައިނޭންސް ވޯކް ފޯ 

 ވިމަން އެންޑް ގަރލްސް

ޑރ. ޒަހާ ވަހީދު،  -
މިނިސްޓަރ އޮފް 

ފިޝަރީސް، މެރިން 
ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ

މާޗު  16
2021 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަނުން 
ކޮމިޝަން އޮން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، 

ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެންގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވުނު 
މި އިވެންޓުގައި ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގ ގެ 

މުހިންމުކަމާއި މިކަމުން އަންހެނުންނާއި 
އަންހެންކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނާނެ އެދެވޭ 

ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ ހިޔާލު 
 ބަދަލުކޮށްފައެވެ.
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ކޮމިޝަން އޮން   .3
ޓޭޓަސް އޮފް ވިމެންގެ ސް
ވަނަ ސެޝަންގެ 65

މިނިސްޓްރީއަލް ރައުންޑް 
 ޓޭބަލް 

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު  -
މުހައްމަދު ދީދީ، މިނިސްޓަރ 

އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 
އެންޑް ސޯޝަލް 

 ސަރވިސަސް 
އަލްފާޟިލާ ފަޒުނާ ޝާކިރު،  -

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ 
ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 
 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 

މާޗު  15-16
2021 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި މިނިސްޓްރީއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލްގެ 
މަޝްވަރާކުރުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ 
ހައްގުތަކާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި 

އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި 
މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން 

ޤުވާމީ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަ
މަސްރަހުގައި މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ 

މައްސަކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 
 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ކޮމިޝަން އޮން   .4
ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމަންގެ 

 –ސައިޑް އިވެންޓް 
ވިމަންސް ފުލް އެންޑް 

އިފެކްޓިވް 
ޕަރޓިސިޕޭޝަން އިން 
ޑިސިޝަން މޭކިން: 

ވިމަން ލީޑަރސް އިން ދަ 
 ލިޓަރީ މި

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު  -
ދީދީ، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ޑިފެންސް 

މާޗު  25
2021 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

 65ކޮމިޝަން އޮން ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމަންގެ 
ވަނަ ސެޝަންގެ ސައިޑް އިވެންޓެއްގެ 

ގޮތުގައި ބޭއްވުނު ވިމަންސް ފުލް އެންޑް 
އިފެކްޓިވް ޕަރޓިސިޕޭޝަން އިން ޑިސިޝަން 

ން ލީޑަރސް އިން ދަ މިލިޓަރީ  މޭކިން: ވިމަ
ގައި، މި ދާއިރާއިން އަންހެން ކަނބަލުން 

އަދާކުރަމުންދާ ރޯލާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި 
 ގުޅިގެންވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ކޮމިޝަން އޮން   .5
ޕޮޕިޔުލޭޝަން އެންޑް 

ވަނަ  54ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 
 ސެޝަން 

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު  -
ޝަހުދާ، ޗީފް 

ސްޓީޝަން، ސްޓެޓި
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރިޔާޒާ،  -

ޑެޕިޔުޓީ ސްޓެޓިސްޓީޝަން، 
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

19-23 
 2021އޭޕްރިލް 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ކޮމިޝަން އޮން ޕޮޕިޔުލޭޝަން އެންޑް 
ވަނަ ސެޝަންގައި  54ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 
ށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދުނިޔޭގ އާބާދީއަ

ގުޅިގެންނާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

މެމްބަރު ގައުމުތަކާއި އެކު ވަނީ 
 މަޝްވަރާކުރުންތައް ގެންގޮސްފައެވެ.

ސްޕެޝަލް ސެޝަން އޮފް   .6
ދަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ 

 ޕަރޓީސް ޓު ސްޓޭޓްސް
ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

ކޮންވެންޝަން 
އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން 

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް  -
ޝަވާދިން، ލީގަލް 

ކޮންސަލްޓެންޓް، މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ފިނޭންސް 

 2021 މެއި 7
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން 
ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.( 

އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މި 
ކޮންފަރެންސްގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް 

މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ 
ފިޔަވަޅުތަކާއި މި ދާއިރާއިން ހުރި 
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އޮން ދަ ޕްރިޕަރޭޝަންސް 
ފޯ ދަ ސްޕެޝަލް 
ސެޝަން އޮފް ދަ 

ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ 
 އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން 

ޅިގެން ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގު
 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ސެކަންޑް ޔުނައިޓެޑް   .7
ނޭޝަންސް ހައި ލެވެލް 

ކޮންފަރެންސް އޮފް 
ހެޑްސް އޮފް ކައުންޓަރ 
ޓެރަރިޒަމް އެޖެންސީސް 
 އޮފް މެމްބަރ ސްޓޭޓްސް 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،  -
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް 
ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު، 
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ 

 ންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެ

ޖޫން  28-30
2021 ،

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮފް 
ޓެރަރިޒަމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ސީ.ޓީ.( -ކައުންޓަރ

އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހައިބްރިޑްކޮށް ބޭއްވި 
މި ކޮންފަރެންސްގައި ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ 

ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތްތަކާއި ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ 
ންގާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަމަލުތައް ހި

ދެކޮޅަށް ގައުމުތަކުން ސަރަހައްދީ 
ފެންވަރުގަޔާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި 

ނަގަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 
 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ތުރުކީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ،   .8
ހަރ އެކްސެލެންސީ 
އެމައިން އުރްދުގާން 

 ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
"މައި ވިޒިޓް ޓު 

އެފްރިކާ: އަ މެމޮރީ" 
ނަމަކަށް ކިޔާ ފޮތެއް 

އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ 
 ރަސްމިއްޔާތު

އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އަހުމަދު،  -
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އަނބިކަނބަލުން 
އަލްފާޟިލާ ހުދާ ޝަރީފް،  -

 ޑެޕިޔުޓީ އެމްބެސެޑަރ

20 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

ހަރ އެކްސެލެންސީ ތުރުކީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ، 
އެމައިން އުރްދުގާން ބޭއްވެވުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ "މައި ވިޒިޓް ޓު އެފްރިކާ: އަ 
މެމޮރީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ފޮތެއް 

އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން 

އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަނީ 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ   .9
ޖެނެރަލް ބޭއްވި 

ކްލައިމެޓް މޫމަންޓް 
 ބައްދަލުވުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  -
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

 މުހައްމަދު ޞާލިހް 
އަލްފާޟިލް ހޫދް އިބްރާހިމް،  -

ސެކްރެޓަރީ ފޮރިން 
 ރިލޭޝަންސް 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އެކުވެރި ހުސެއިން، 

 ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

20 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އދ. 
ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެޝަންގައި  76ގެ 

މޫސުމަށް އަންނަ ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި 
ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޕެރިސް 
އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ޤައުމުތަކުން 

ޙާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ 

 މިންވަރާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން
ރައްކާތެރިވުމަށް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން 
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ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ،  -
ޑެޕިޔުޓީ ޕަރމަނަންޓް 

ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފް ދަ 
ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް 
 ނޭޝަންސް 

އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން ވަނީ 
 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

ވަނަ އާއްމު  76އދ.   .10
މަޖިލީހުގެ ޖެނެރަލް 

 ޑިބޭޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  -
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

 މުހައްމަދު ޞާލިހް 
އަލްފާޟިލް ހޫދް އިބްރާހިމް،  -

 ސެކްރެޓަރީ ފޮރިން
 ރިލޭޝަންސް 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އެކުވެރި ހުސެއިން، 

ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

ޑރ. އިބްރާހިމް ޒުހުރީ،  -
ޑެޕިޔުޓީ ޕަރމަނަންޓް 

ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފް ދަ 
ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް 
 ޝަންސް ނޭ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޝާ،  -
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

21 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ 
ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް 
 76ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އދ. ގެ 

ގެ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓްގައި ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހު 
ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ، ދުނިޔެއަށް 

ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި  19-ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް 
ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ 
ދައްކަވާފައެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވާހަކަފުޅުގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް 
ކާތެރިކުރުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ރައް

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ޖަޒީރާ 
ގައުމުތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ވަނީ 

 އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އެއޯސިސް ލީޑަރސް   .11
 ސަމިޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  -
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

 މުހައްމަދު ޞާލިހް 
ހިމް، އަލްފާޟިލް ހޫދް އިބްރާ  -

ސެކްރެޓަރީ ފޮރިން 
 ރިލޭޝަންސް 

22 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ  76އދ. ގެ 
ދަލުވުމުގައި ސެޝަންގައި ބޭއްވުނު މި ބައް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި 
 19-ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ކޮވިޑް 

ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
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އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އެކުވެރި ހުސެއިން، 

ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅު 
 ދައްކަވާފައެވެ.

ޓްރާންސްފޯމެޓިވް   .12
އެކްޝަން ފޯ ނޭޗަރ 

 އެންޑް ޕީޕަލް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ -
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

 މުހައްމަދު ޞާލިހް 
އަލްފާޟިލް ހޫދް އިބްރާހިމް،  -

ސެކްރެޓަރީ ފޮރިން 
 ރިލޭޝަންސް 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ ހުސެއިން، 
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 

 ދާއިމީ މަންދޫބު 

22 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުޞަދަކީ 
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުދުރަތީ 
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުން 

އަޅާފައިވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
މުހިއްމުކަމާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން 

އެދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތު  އައިސްފައިވާ
ދިނުމެވެ. މީގެއިތުރުން، މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

ސަބަބުން ތިމާވެށްޓާއި ގުދުރަތީ 
ވަސީލަތްތައްތައް ރައްކާތެރިކުރެވި، މޫސުމާއި 
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ފައިދާ ކުރަނިވި 

 ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ. 

 

 19-ޑް ގްލޯބަލް ކޮވި  .13
 ސަމިޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  -
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

 މުހައްމަދު ޞާލިހް 
އަލްފާޟިލް ހޫދް އިބްރާހިމް،  -

ސެކްރެޓަރީ ފޮރިން 
 ރިލޭޝަންސް 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އެކުވެރި ހުސެއިން، 

ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ބު ދާއިމީ މަންދޫ

22 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ  19-ކޮވިޑް 
އިގްތިޞާދަށް އައިސްފައިވާ ނޭދެވޭ 

ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށާއި މި ބަލިމަޑުކަމުގެ 
ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އިޖުތިމާއީ 

މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ 
ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ 

 ވަރާކުރެވިފައެވެ.މަޝް
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ހައި ލެވެލް މީޓީންގ އޮފް   .14
 ޑަރބަން ޑެކްލަރޭޝަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  -
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

 މުހައްމަދު ޞާލިހް 
އަލްފާޟިލް ހޫދް އިބްރާހިމް،  -

ސެކްރެޓަރީ ފޮރިން 
 ރިލޭޝަންސް 

އަލްފާޟިލާ ތިލްމީޛާ  -
އެކުވެރި ހުސެއިން، 

ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 
ވެހިރާއްޖެއިން ދި

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
 ދާއިމީ މަންދޫބު 

22 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

މި ބައްދަލުވުމަކީ ޑަރބަން ޑެކްލަރޭޝަންއަށް 
އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު  20

ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި 
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި 

 ގެން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ގުޅި

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  - ފުޑް ސިސްޓަމް ސަމިޓް   .15
މިނިސްޓަރ އޮފް ޝައުނާ، 

އެންވަޔަރަންމަންޓް، 
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 

 ޓެކްނޯލޮޖީ

23 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

 2030މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އދ.ގެ 
ޑުދަނޑިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނ

ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ 
ކުރިއެރުންތައް ރައްކާކޮށް، މިހާރު 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް 
ދުވެލި އަވަސްކޮށް، އިތުރު މަސައްކަތްކުރުމާއި 
ގުޅިގެން މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 

 މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ވެލް ޑައިލޮގް އޮން ހައި ލެ  .16
 އެނަރޖީ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  -
މިނިސްޓަރ އޮފް ޝައުނާ، 

އެންވަޔަރަންމަންޓް، 
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 

 ޓެކްނޯލޮޖީ

24 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

 40މި ބައްދަލުވުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ 
އަހަރުތެރޭގައި ހަކަތައާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުމެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އިސްވެރިންގެ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އިތުރު 
ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދު 
ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި 

ވަނަ އަހަރު  2030ސަމިޓުގެ އެއް އަމާޒަކީ 
ގެއްގައި އައުމުގެ ކުރިން ސާފު އަދި ހެޔޮއަ 

 2050ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 
ޒީރޯ -ވަނަ އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން "ނެޓް 

 އެމިޝަންސް" ހާސިލްކުރުމެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް   .17
ކޮމިޝަން އޮން 

ދު އަލްއުސްތާޛު އަހުމަ -
ނަޝަތު، ސްޓޭޓް 

15-19 
ނޮވެމްބަރ 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮމިޝަން އޮން 
ންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލޯ އި
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް 
ލޯ )ޔޫ.އެން.ސިޓްރަލް( ގެ 

ގެ  3ވޯކިންގ ގްރޫޕް 
 ވަނަ ސެޝަން  41

ކައުންސެލް، އެޓަރނީ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ  -
އިބްރާހިމް، ސީނިއަރ 

ސްޓޭޓް އެޓަރނީ، އެޓަރނީ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

އަލްއުސްތާޛު ސާދިން  -
މުހައްމަދު ރަޝީދު، ސްޓޭޓް 

އެޓަރނީ، އެޓަރނީ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

މރ. ޕްރަނޭ ލެއްކި،  -
ރމަނަންޓް އެޑްވައިސަރ، ޕަ

މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 
 އިން ޖެނީވާ 

2021 ،
އެޓަރނީ 
ޖެނެރަލް 
އޮފީހުގެ 

ބައިވެރިން 
ވަރޗުއަލްކޮށް 

އަދި 
ޕަރމަނަންޓް 
މިޝަން އޮފް 

މޯލްޑިވްސް އިން 
ޖެނީވާގެ 

އެޑްވައިސަރ 
ބައިވެރިވީ 

އޮސްޓްރިއާގެ 
 ވިއެނާއިން 

  3)ޔޫ.އެން.ސިޓްރަލް( ގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕް 
ވަނަ ސެޝަންގައި އިންވެސްޓަރ  41ގެ 

ސްޓޭޓް ޑިސްޕިޔުޓް ސެޓަލްމެންޓްއާއި ގުޅިގެން 
ކޮމިޝަނުން ގެންނަން ބެނުންވާ އެދެވޭ 
 ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މަޝަވަރާކުރުން.  

ރީއިމޭޖިނިންގ   .18
އޮޕޮޗުނިޓީސް ފޯ 

ރަން އިން ސައުތް ޗިލްޑް
 އޭޝިއާ

އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އަހުމަދު،  -
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އަނބިކަނބަލުން 

ޑިސެމްބަރ  9
 މާލެ ، 2021

އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް  75ޔުނިސެފަށް 
ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ހުންނަ ޔުނިސެފްގެ 

ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ބޭއްވި މި ހައިލެވެލް 
އަހަރު ތެރޭ  75 އިވެންޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ

ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަމުގައި ލިބިފައިވާ 
ކާމިޔާބުތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމާއި އަދި 

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު 
ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާ 
 ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް   .19
ކޮމިޝަން އޮން 

ޝަނަލް ޓްރޭޑް އިންޓަރނޭ 
ލޯ )ޔޫ.އެން.ސިޓްރަލް( ގެ 

ގެ   5ވޯކިންގ ގްރޫޕް 
 ވަނަ ސެޝަން  59

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު  -
މުޙައްމަދު، ޑެޕިޔުޓީ 

ކައުންސިލް ޖެނެރަލް، 
 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު  -
ޝިރުވީން، ސީނިއަރ 

ސްޓޭޓް އެޓަރނީ، އެޓަރނީ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

13-17 
ޑިސެމްބަރ 

2021 ،
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

އިންސްލޮވެންސީ ގާނޫނުތަކާއި ގުޅިގެން 
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮމިޝަން އޮން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލޯ 
 5)ޔޫ.އެން.ސިޓްރަލް( ގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕް 

ވް ގައިޑްގެ އިން އެކުލަވާ ލެޖިސްލޭޓި 
މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

 ސެޝަންއެއް. 
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ޛާ ނަޒުހާ އަލްއުސްތާ -
ރަޝީދު، ސްޓޭޓް އެޓަރނީ، 
 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

ފިފްތު ސެޝަން އޮފް ދަ   .20
ޔޫ.އެން. އެންވަޔަރަމަންޓް 

 އެސެމްބްލީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް 
ޗޭންޖް އެންޑް އެނަރޖީގެ 

 އޮފިޝަލުން 

22-23 
ފެބްރުއަރީ 

2021 
 )ވަރޗުއަލްކޮށް( 

 އަސަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ 
ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރުންގެ މެދުގައި 
މަޝްވަރާކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފަންތީގައި 

ވެދެއްވޭނެ އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

އދ. ގެ ފުޑް ސިސްޓަމް   .21
 ސަމިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

 ޝަލުން އެގްރިކަލްޗަރގެ އޮފި 

24 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 
 )ވަރޗުއަލްކޮށް( 

ކާނާގެ ޔަޤީންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މި ސަމިޓުގައި 
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ކާނާ އެތެރެކުރުމުގެ 

-މައްޗަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކޯވިޑް 
ގެ ވަބާއާއި މޫސުމަށް އަންނަ 19

ބަދަލުތައްފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި 
ލޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން، ކާނާގެ ސަރަހައްދީ 

ޔަޤީންކަމަށް ކުރާނޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމާ 
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

 ލިބިގެން ދިޔުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް  އިކޮސޮކް ޔޫތު ފޯރަމް   .22
 ސްޕޯޓްސް

އޭޕްރިލް  7-8
2021 

 )ވަރޗުއަލްކޮށް(

އް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަ
ހާސިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުން 

ހަރުދަނާކޮށް ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. 

އ.ދ.ގެ އިކޮނޮމިކް އެން   .23
ސޯޝަލް ކައުންސިލް 

)އިކޮސޮކް( ގެ 
ފައިނޭންސިންގ ފޯ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 )އެފް.އެފް.ޑީ.( ފެއަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 
 ޝަލުން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގު އޮފި 

13-14 
 އޭޕްރިލް 
2021 
 ނިއުޔޯކް 

މި ފެއަރގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނެވި 
ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއަށް ކުރާ ވުނަކުރުން 
އިތުރުވެ، ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލިކުރުމަށް ކުރަމުންދާ 
 މަސައްކަތައް އިތުރު އެހީ ލިބިގެން ދިޔުން.

ނައިޓްރޮޖަން ފޮރ   .24
ޓް އެންޑް ގްރީން ކްލައިމެ
 ރިކަވަރީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް 
ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ގެ 
 އޮފިޝަލުން 

27 - 29 
 2021އޭޕްރިލް 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ވަނަ ސެޝަންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ  26ކޮޕް 
 ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް.

ޓީ އދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަސި   .25
 ކޮންފަރަންސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް 

11-14 
އޮގަސްޓް 

ދުނިޔޭގެ ބަޔޯޑައިވާސިޓީއަށް ލިބެމުންދާ 
ގެއްލުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 
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ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީގެ 
 އޮފިޝަލުން 

2021 
 ވަރޗުއަލްކޮށް 

ބައިނަލް  2020-ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޕޯސްޓް
ވާމީ ބަޔޯޑައިވާސިޓީ އޮނިގަނޑެއް އަޤް

ގާއިމްކުރުން. އަދި "ކުންމިންގް 
ޑެކްލަރޭޝަން" ގެ ނަމުގައިވާ އެއްބަސްވުމެއް  
މި ބައްދަލުވުމުގެ ފަހު ޕްލެނަރީ ސެޝަންގައި 

 ހުށަހެޅުން. 

ސީ.ވީ.އެފް. އޭޝިއާ   .26
 ރީޖަނަލް ޑަޔަލޮގް 

މިނިސްޓަރ އޮފް 
އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް 

ޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޗޭންޖް އެން
 އޮފިޝަލުން 

29 
ސެޕްޓެމްބަރ 

ނިއު ، 2021
 ޔޯކް 

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ ކާރިސާގެ 
ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާ 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު 
 ބައްދަލުވުން.

ސެކަންޑް ޔޫ.އެން.   .27
ގްލޯބަލް ސަސްޓޭނަބަލް 

ޓްރާންސްޕޯޓް 
 ރަންސް ކޮންފަ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 
 އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

14-16 
އޮކްޓޯބަރ 

2021 
 )ވަރޗުއަލް(

މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ޔޫ.އެން. 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން 
ސަމިޓްއާއި ހައިލެވެލް ޑަޔޮލޮގް އޮން އެނަރޖީ 

ކޮންފަރަންސް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ވެގެން 
 ދިޔައެވެ. 

އިކޮނޮމިކް އެންޑް   .28
ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ 
ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ 

ޕެސިފިކް އިން އިންތިޒާމް 
ކޮށްގެން ބޭއްވެވި 

ލުކިންގ އެންޑް -"ފޯވަޑް
ޓާގެޓަޑް ޕަވަރޓީ 

-ރިޑަކްޝަން ފޯ ޕޯސްޓް
ކޮވިޑް ރިކަވަރީ އިން 
އޭޝިއާ އެންޑް ދަ 

 ޕެސިފިކް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް 
ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ 

އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

 ބޭފުޅުން

އޮކްޓޯބަރ  20
2021 

 ވަރޗުއަލްކޮށް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި 
ކުރަންހުރި ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި 
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމުނު އެންމެ ފަހުގެ 

 ން މަޝްވަރާކުރުން.ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެ 

އިކޮނޮމިކް އެންޑް   .29
ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ 
ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ 
ޕެސިފިކް ގެ ރީޖަނަލް 
ކޮންސަލްޓޭޝަން ފޯ 

ޑިވެލޮޕިންގ ދަ 
އެލިމަންޓްސް އޮފް 

ރީޖަނަލް ޕްލޭން އޮފް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް 
ސިންގ ޕްލޭނިންގ، ހައު

އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

 ބޭފުޅުން

ޑިސެމްބަރ  6
2021 

 )ވަރޗުއަލްކޮށް(

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ 
 ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުން.
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އެކްޝަން އޮން ސޭންޑް 
އެންޑް ޑަސްޓް 

 ސްޓޯރމްސް

އިކޮނޮމިކް އެންޑް   .30
ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ 
ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ 
ޕެސިފިކް ގެ ރީޖަނަލް 

ވަރކްޝޮޕް އޮން 
ބިލައިޒޭޝަން ރިސޯސް މޮ

ފޮރ ސަސްޓޭނަބަލް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދަ 

ޕެސިފިކް -އޭޝިއާ
ކަންޓްރީޒް އިން 

ސްޕެޝަލް 
 ސިޗުއޭޝަންސް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެގްރިކަލްޗަރ، ހެލްތު، 

އެންވަޔަރަމަންޓް، 
ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި 

ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 
 ސެންޓަރ ގެ ބޭފުޅުން 

14–15 
ޑިސެމްބަރ 

2021 
 ކޮށް()ވަރޗުއަލް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 
ލަނޑު ދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ރިސޯސް 

މޮބިލައިޒް ކުރެވޭނެގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރުން. 

އިކޮނޮމިކް އެންޑް   .31
ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޯ 
ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ 
ޕެސިފިކް ގެ އިންފޯމަލް 
ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން 

ރޭޝަންސް އޮފް ދަ ޕްރިޕަ
ފޯތު މިނިސްޓީރިއަލް 
ކޮންފަރަންސް އޮން 

ސްޕޭސް އެޕްލިކޭޝަންސް 
ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް 
ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ 

އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

 ބޭފުޅުން

24–27 
އޮގަސްޓް 

2021 
 )ވަރޗުއަލްކޮށް( 

ފަރަންސަށް ފޯތު މިނިސްޓީރިއަލް ކޮން
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ނުރަސްމީ 

 ބައްދަލުވުން.

ބާލީ ޕްރޮސެސް   .32
ޓްރެފިކިންގ އިން 

ފަރސަންސް ވޯކިންގ 
ގްރޫޕްގެ ސެވަންތު 

އެނުއަލް މީޓިންގ އެންޑް 
ރީޖަނަލް ވެބިނަރ އޮން 
ކޮމްބެޓިންގ ޓްރެފިކިންގ 
އިން ޕަރސަންސް އިން 

އަލްފާޟިލާ ހަނީފާ  .1
ޖައުފަރު، ސީނިއަރ 

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ، 
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

އަލްފާޟިލް ސިހާހް  .2
ސައީދު، އިމިގްރޭޝަން 
އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް 

 އިމިގްރޭޝަން 

ސެޕްޓެމްބަރ 
އަދި  21 މަހުގެ
 ވަނަ ދުވަހު  23

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ 19މި ވޯކްޝޮޕްގައި ކޮވިޑް 
ދުވަސްވަރު އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް 
ކުރެވިގެންދާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލެވިގެން 

 ދިޔައެވެ. 
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ރިކަވަރީ  19-ދަ ކޮވިޑް 
 ޗުއަލް ފޭޒް، ވަރ

 
 

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު  .3
ލަޔާލް ޚަލީލް، 

ކޮންސަލްޓަންޓް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޑިފެންސް 

ހަތަރުވަނަ ބާލީ   .33
ޕްރޮސެސް ޓެކްނިކަލް 

އެކްސްޕަރޓްސް ގްރޫޕް 
އޮން ރިޓަރންސް އެންޑް 

ރޭޝަން، ރިއިންޓަގް 
 ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލާ ހަނީފާ  .1
ޖައުފަރު، ސީނިއަރ 

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ، 
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

އަލްފާޟިލް ސިހާހް  .2
ސައީދު، އިމިގްރޭޝަން 
އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް 

 އިމިގްރޭޝަން 
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް  .3

އަހްމަދު، އިމިގްރޭޝަން 
އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް 

 އިމިގްރޭޝަން 
 

ޓެމްބަރ ސެޕް
އަދި  28މަހުގެ 

ވަނަ  30
 ދުވަސް 

މި ވޯރކްޝޮޕްގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 
ޝިކާރައަށްވާ މީހުން އަލުން އަނބުރާ 
މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރެވެނޭ 

 ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލެވިގެން ދިޔައެވެ.  

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޓި   .34
ކޮރަޕްޝަން އެކަޑެމީ 

ވަނަ  9)އަޔާކާ( ގެ 
ސެމްބްލީ އޮފް އެ

ޕާރޓީޒްގެ ބައްދަލުވުން، 
 ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ، 
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އަނޫލާ، 
 ނައިބު ރައީސް

އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަލީ، 
 މެމްބަރު

އޮކްޓޯބަރ  7
2021 

މި ބައްދަލުވުމަކީ ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު 
 2021ވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަލު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޔާކާގެ ވޯރކް ޕްރޮގްރާމާއި 
އަދި ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރެވިގެންދިޔައެވެ. 

ކޮމަންވެލްތުގެ ފިނޭންސް   .35
މިނިސްޓަރުންގެ 

 ބައްދަލުވުން، ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް  -
އަމީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފިނޭންސް 
ޟިލާ މަރިޔަމް އަލްފާ -

މަނާރަތު، ސީނިއަރ 
 ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު  -
ޔައްމާއި، ސީނިއަރ 
 ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

އޮކްޓޯބަރު  12
2021 

މި ބައްދަލުވުމަކީ ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު 
ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ކޮމަންވެލްތުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ 
ހީނަރު ކަމާއި އެ ދަނޑިވަޅުން  އިގްތިސާދީ 

އަރިގަތުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 
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ހައި ލެވެލް ކޮމަންވެލްތު    .36
ޓްރޭޑް އެންޑް 

އިންވެސްޓްމަންޓް 
 ސަމިޓް، ވަރޗުއަލް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  -
ރައީސް، ރައީސް 
 މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

هللا ޑރ. ޝާހު ޢަބްދު -
ސްޓަރ އޮފް މާހިރު، މިނި

 ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު 

13-14 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 

ކޮމަންވެލްތު އެންޓަރޕްރައިޒް އެންޑް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ކައުންސިލް 

)ސީ.ޑަބްލިއު.އީ.އައި.ސީ.( އިން ވަރޗުއަލްކޮށް 
ލެވަލް -ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައި

ކޮމަންވެލްތު ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް 
އިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސަމިޓުގައި ބަ

ދައުވަތުއަރުއްވާ، ސީ.ޑަބްލިއު.އީ.އައި.ސީ.ގެ 
ޗެއަރމަން ލޯޑް މާލޭންޑް އޮފް އޮޑްސްޓޮކް 
ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ރާއްޖެ 

ތަމްސީލުކުރެއްވުން. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމާއި ތިމާވެއްޓާ 

އްގީ ހާސިލްކުރުމާއި ރައްޓެހިގޮތެއްގެމަތިން ތަރަ
ވިޔަފާރިކުރިއެރިވުމުގައި އުފެއްދުންތެރި 
ކާމިޔާބު ނަމޫނާތަކެއް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ 

ގައުމަކަށްވާތީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް 
ރީތި ނަމެއް ލިބި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 

އިތުރަށް ފުޅާވެ މި ދާއިރާއިން 
 އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ލިބުން. 

 ސެޝަން ވަނަ 113  .37
އޮފް ދަ އެގްޒެކިއުޓިވް 
ކައުންސިލް އޮފް ދަ 
ވަރލްޑް ޓުއަރިޒަމް 
އޮގަނައިޒޭޝަން، 

ސްޕެއިންގެ ވެރިރަށް 
 މެޑްރިޑް

هللا ޑރ. ޢަބްދު -
މަޢުޞޫމް، މިނިސްޓަރ 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް 
އަލްފާޟިލާ ފަޒީލާ އަލީ،  -

 އެގްޒެކިއުޓިވް ޑިރެކްޓަރ

18-19 
 2021ޖަނުއަރީ 

ޑްގައި ބޭއްވުމަށް ސްޕެއިންގެ ވެރިރަށް މެޑްރި
ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވަރލްޑް 

ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން 
)ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ.( ގެ އެގްޒެކެޓިވް 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  113ކައުންސިލްގެ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަމްސީލުކުރުން 

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޓުއަރިޒަމް   .38
ސަމިޓް، އިޓަލީގެ 

 ސޮރެންޓޯ 

هللا ދުޑރ. ޢަބް  -
މަޢުޞޫމް، މިނިސްޓަރ 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް 
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް  -

 ޝަރުމީލާ، ޔޫތު ޑެލިގޭޓް 
އަލްފާޟިލް ހަސަން  -

 ސައީދު، ޔޫތު ޑެލިގޭޓް 

23-25 
އޮގަސްޓް 

2021 
 

 

 

ގައި ބޭއްވުމަށް އިޓަލީގެ ސޮރެންޓޯ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ގްލޯބަލް ޔޫތު ޓުއަރިޒަމް 
 ސަމިޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަމްސީލުކުރުން 
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އަލްފާޟިލާ އިމްތާ  -
 ހުޝައިން، ޔޫތު ޑެލިގޭޓް 

އަލްފާޟިލާ ދާނިޝް  -
އިބްރާހިމް ނަޖްމީ، ޔޫތު 

 ޑެލިގޭޓް 
 

ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ   .39
ސަމިޓު، ސައުދީ 

އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް 
 ރިޔާޟް 

هللا ޑރ. ޢަބްދު -
މަޢުޞޫމް، މިނިސްޓަރ 

 އޮފް ޓޫރިޒަމް 
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް  -

ފަރުހާދު، ސީނިއަރ 
 ރެކްޓަރޕޮލިސީ ޑި

އަލްފާޟިލާ ޝުކްރާނާ  -
މުހައްމަދު، ލީގަލް 

 އެޑްވައިޒަރ

މެއި  26
2021 

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟްގައި 
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީ 
ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު 
އަރުވައި، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަހްމަދު އޮފް ޓޫރިޒަމް 
ޚަތީބް ފޮނުއްވި ދައުވަތު -އަޤީލް އަލް 

ގަބޫލުކުރައްވާ މި ސަމިޓްގައި ދިވެހިރާއްޖެ 
 ތަމްސީލުކުރުން.

ވޯރލްޑް ހެލްތު   .40
ވަނަ  74އެސެމްބްލީގެ 

 ބައްދަލުވުން، ވަރޗުއަލް 

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު  -
ނަސީމް މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ހެލްތު 
هللا ޑރ. ޝާހް އަބްދު -

، ސްޓޭޓް މާހިރު
 މިނިސްޓަރ

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު  -
ސާމިޔާ، ޕަރމަނަންޓް 

 ސެކްރެޓަރީ 
އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު  -

، هللاޝައިނާ އަބްދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

 ޖެނެރަލް 
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު  -

ރިޝްމީ، އެސިސްޓަންޓް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

މެއި އިން  24
 2021ޖޫން  1

މި ބައްދަލުވުމަކީ ހައިބްރިޑްކޮށް ބޭއްވުނު 
އްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބަ

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިގެންދިޔައީ 
-ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް 

އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގައުމުތަކުން  19
ވާންޖެހޭ ތައްޔާރިތަކާއި 
 އަޅަންޖެހޭފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.
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 ރާއްޖޭންބޭރުގައި، ބައިވެރިވި އެކި އެކި ޖަލްސާ/ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ފެންވަރުގައި
 ތަފްސީލް  ތާރީހް  ޖަލްސާ/ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްގެ  #

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ   .1
ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންޓަރެކްޓިވް 

ލަރނިންގ މޮޑިއުލް އޮން -އީ
އޮޕަރޭޝަނަލައިޒިން ދަ ރައިޓް ޓު 

ވެލޮޕްމަންޓް އިން ޑި
އިމްޕްލިމެންޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގޯލްސް، ވަރޗުއަލް 

އިން ޖުލައި  23ޖޫން މަހުގެ 
 އަށް  20މަހުގެ 

މި ވަރޗުއަލް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އިން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައިޓް ޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން 
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 އިމްކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދަސްވެގެން ދިޔައެވެ.ގާ

ހަ ވަނަ ބާލީ ޕްރޮސެސް ޓާސްކްފޯސް   .2
އޮން ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

 ޕްރިޕެއަޑްނަސް، ވަރޗުއަލް 

ވަނަ  24އަދި  22ޖޫން މަހުގެ 
 ދުވަހު 

މި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ 
ންޓް ޑިޕާޓްމަ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  އިތުރުން

 ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. އޮފް އިމިގްރޭޝަން 

ވަނަ ބާލީ ޑިމޮކްރަސީ ފޯރަމް،  14  .3
 ވަރޗުއަލް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ  2021ޑިސެމްބަރ  9
 ޑިމޮކްރަސީއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. 

 10ފްރީޑަމް އޮންލައިން ކޯލިޝަންގެ   .4
ނަ އެނިވަރސަރީ މިނިސްޓީރިއަލް ވަ

 ވަރޗުއަލް މީޓިންގ، 

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޓަނެޓުގެ މިނިވަންކަން  2021ޑިސެމްބަރ  3
ޔަޤީންކުރުމުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް މި 

 ބައްދަލުވުމުގައި އަލިއަޅުވައިލެވިގެން ދިޔައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ނެޓްވަރކް   .5
ފްތިތާހް އޮން މައިގްރޭޝަން އި
 ކުރުމުގެ ޖަލްސާ، ވަރޗުއަލް 

 2021މެއި  31
 

މި ވަރޗުއަލް ޖަލްސާ އަކީ 'ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 
ނެޓްވަރކް އޮން މައިގްރޭޝަން' ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އިފްތިތާޙުކުރުމަށްޓަކައި، އ.ދ ގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން 

 ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެކެވެ.

އެލް.ޑީ،ސީ/ސިޑްސް ޓްރަސްޓްފަންޑް   .6
ޝޮޕް ފޯ އޭޝިޔާ ރީޖަން، ވަރކް

 ވަރޗުއަލް 
 

 25އަދި  24ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 
ވަނަ ދުވަހާއި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

 ވަނަ ދުވަސް  1
 

މި ވަރޗުއަލް ވަރކްޝޮޕަކީ އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި 
ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި އދ. ގެ 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

 ޕެކެވެ.ވޯރކްޝޮ

 

 ދިވެހި ސަރުކާރުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވި އައު ސަފީރުން 
 ފަތްކޮޅު އެރުވުނު ތާރީޚް  ރުހުން ދެއްވި ތާރީޚް  ޤައުމު  ނަން  #

 2021ސެޕްޓެމްބަރު  3 - އޮސްޓްރޭލިއާ  އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު   .1

 - 2021މާރޗް  23 ނިއުޒިލެންޑް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީބް   .2
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 ބައިނަލްއަޤުއާމީ ޖަމުއިއްޔާތަކަށް ކަނޑައެޅި މަންދޫބުން 
 ތަފްސީލް  ތާރިހް  ޔާ ޖަމުއިއް  #

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އަށް  2021ޖޫން  29 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ އެޖެންސީ   .1
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލާ 

ނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުވަބަލް އައިމިނަތު ޝަބީ
އެނަރޖީ އެޖެންސީ އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ 
ދާއިމީ މަންދޫބުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 

 ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

ވާރލްޑް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަންއަށް ދާއިމީ   .2
 މަންދޫބެއް ކަނޑައެޅުން 

ޑިސެމްބަރ  2
2021 

އެކުވެރި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖެނީވާގައިހުންނަ 
ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި 
ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ޢާޞިމް އަޙްމަދު ވާރލްޑް 
ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 

 ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

 އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަންއަށް   .3
 ދާއިމީ މަންދޫބެއް ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތައް އަށް  2021ޖުލައި  6
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. 
ފަރަޙްނާޒް ފައިޞަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް 
އޮގަނައިޒޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ 
ދާއިމީ މަންދޫބުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 

 އެޅުއްވިއެވެ.ކަނޑަ

 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން އެޕޮއިންޓް ކޮށްފައިވާ  -އޮނޮރަރީ ކޮންސުލް 
 ޤައުމުތައް  ޔޫރަޕް، އެމެރިކާ އަދި އޯސޭނިއާ

 ޤައުމު  ނަން  #
އައްޔަން ކުރެވުނު 

 ތާރީޚް 
 ޓާމް ހަމަވާ ތާރީޚް 

1 
މިސްޓަރ ލިންޓަން ލެތްލީން 
(Linton R. Lethlean) 

 އޮސްޓްރޭލިއާ 
އޮކްޓޯބަރު  6

2019 
އޮކްޓޯބަރު  6

2022 

 

 އިންޑިއާ

 
# 

 އައްޔަން ކުރެވުނު ތާރީޚް  ޤައުމު  ނަން 
 ޓާމް ހަމަވާ ތާރީޚް 

 2023ޖުލައި  22 2020ޖުލައި  23 އިންޑިއާ  -ބެންގަލޫރު ޑރ. ޖޯސެފް ވަޔަލިލް ޖޯޖް  1
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(Dr. Joseph Vayalil  
George) 

2 
 މރ. ބޮބީ މޯހަންޓީ 

 (Mr. Bobby Mohanty  
  2023ނޮވެމްބަރ  14 2020ނޮވެމްބަރ  15 ންޑިއާއި  - މުމްބާއީ

3 
 ޑރ. އެސް.އެމް. ބާލާޖީ

(Dr. S. M. Balaji) 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ  އިންޑިއާ   - ޗެންނާއީ

 ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާފައި 
– 

4 
 މރ. ރާމް ކްރިޝްނާ ޖައިސްވާލް 

(Mr. Ram Krishna 
Jaiswal) 

  2023ނޮވެމްބަރ  14 2020ނޮވެމްބަރ  15  އިންޑިއާ  - ކަލްކަތާ

5 
 މރ. ސަލިލް ޕަނިގްރަހި 

Mr. Salil Panigrahi)) 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ  އިންޑިއާ  -ހައިދަރުއާބާދު 

 ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާފައި 
– 

 

  ރުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤަބޫލްކުރެއްވި އައު ސަފީ 
ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއަށް އެ ފަރާތްތަކުގައި ބޫލްކޮށް، ގައުމަކުން އައު ސަފިރުން ޤަ 12ވަނައަހރުތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  2021

 ސަފިރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުއަރުވާފައިވެއެވެ. ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވި ސަފީރުންގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ޗައިނާ

 ފަތްކޮޅު އެރުވުނު ތާރީޚް  ރުހުން ދެއްވި ތާރީޚް  ޤައުމު  ނަން 

  2021ސެޕްޓެމްބަރ  6 2021ސެޕްޓެމްބަރ  06 ޗައިނާ ޝިން ހަރ އެކްސެލެންސީ ވަންގ ލީ 

 

 ގެ ޤައުމުތަކުން ޔޫރަޕް، އެމެރިކާ އަދި އޯސޭނިއާ

 ފަތްކޮޅު އެރުވުނު ތާރީޚް  ރުހުން ދެއްވި ތާރީޚް  ޤައުމު  ނަން 

 2021އޮގަސްޓް  8 2019އޭޕްރިލް  15 މެކްސިކޯ  ހިޒް އެކްސަލަންސީ ފެޑެރިކޯ ސަލާސް

އަންދްރޭސް މާސެލޯ ހިޒް އެކްސަލަންސީ 
 ގޮންޒާލިޒް ގަރީދޯ 

 2021އޮގަސްޓް  15 2021ޖެނުއަރީ  27 ކިއުބާ

 2021ސެޕްޓެމްބަރު  13 2021ފެބްރުއަރީ  21 އާޖަންޓީނާ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. ހިއުގޯ ޖާވިއޭ ގޮބީ 

 2021މްބަރު ނޮވެ 15 2021އޮކްޓޯބަރ  13 ނިއުޒިލަންޑް  ހިޒް އެކްސެލެންސީ މައިކަލް އެޑްވާޑް އެޕަލްޓަން 

 2021ޑިސެމްބަރު  13 2021ޖޫން  28 ކޮލޮމްބިއާ  ހަރ އެކްސެލެންސީ މަރިއަނާ ޕަޗޭކޯ މޮންޓޭސް 
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 ގެ ގައުމުތަކުން  މިޑްލް އީސްޓް

 ފަތްކޮޅު އެރުވުނު ތާރީޚް  ރުހުން ދެއްވި ތާރީޚް  ޤައުމު  ނަން 

ޓިއުނީޝިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، ހަރ -ކަނޑައެޅުއްވި އައު ނޮން 

 އެކްސެލެންސީ ހަޔާތް ތަލްބީ 
 

 2021ޑިސެމްބަރު  06 2021އޯގަސްޓް  18 ޓިއުނީޝިއާ 

މިޞްރު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި 
ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ -އައު ނޮން

 މާގެދް މުސްލިޙް ނާފެއީ 
 

 2021ޖުލައި  14 މިޞްރު 
ވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު )ފަތްކޮޅު އެރު

 ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ(

ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް -ކަނޑައެޅުއްވި އައު ނޮން 

 އެކްސެލެންސީ އަބިއޮޔޭ މުޙައްމަދު ބެއްލޯ
 

 2021ނޮވެމްބަރު 15 ނައިޖީރިއާ
)ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ(

ގާލް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސެނެ
ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް -ކަނޑައެޅުއްވި އައު ނޮން 

 އެކްސެލެންސީ ޢަބްދުލް ވައްހާބް ހައިދަރާ 
 

 2021ނޮވެމްބަރު  22 2021މެއި  16 ސެނެގަލް 

ސައުތް އެފްރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް -ކަނޑައެޅުއްވި އައު ނޮން 

 އެކްސެލެންސީ ސެންޑީލް އެޑްވިން ޝޯކް 
 

 2021އޯގަސްޓް  1 ސައުތް އެފްރިކާ 
)ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ(

 

 ގެ ގައުމުތަކުން  ސައުތް އޭސިއާ

 ފަތްކޮޅު އެރުވުނު ތާރީޚް  ރުހުން ދެއްވި ތާރީޚް  ޤައުމު  ނަން 

 2022ފެބްރުއަރީ  1  2021ސެޕްޓެމްބަރ  07 ސްރީލަންކާ  ސާދިގް  ހިޒް އެކްސެލަންސީ އެޑަމް މަޒްނަވީ ޖައުފަރ

 

 އަދި އިވެންޓްސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ޖަލްސާ، ކޮންފަރަންސް
 2021ޖެނުއަރީ  26ޗައިނާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން، ވާރޗުއަލް މީޓީން،  -ވަނަ މޯލްޑިވްސް  7

ވަނަ ބައިލެޓަރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  7މެދު ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެ 2021ޖެނުއަރީ  26 -
 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ 

ށް ހުންނެވީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވައިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް އެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްކޮ
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މިނިސްޓަރ  މރ. ލައު ޒޯހުއި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ 
ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ދެ ޤައުމުން ވެސް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާ

 ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަާދތައްދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް ތަސްދީގު ކުރި 
 ތުން ވަނީ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ޑެކްލަރޭޝަން އެންޑޯޒްކޮށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަރާ 2021

 

 ތަފްސީލް  ތާރީޙް  އެއްބަސްވުން  #

މި ޑެކްލަރޭޝަނަކީ އަސްކަރީ ހަމަނުޖެހުންތަކުން  2021އޮގަސްޓް  26 ސޭފް ސްކޫލްސް ޑެކްލަރޭޝަން   .1
ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އަދި މަދަރުސާތަކާއި 

ޓީތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޔުނިވަރސި 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑެކްލަރޭޝަނެކެވެ. މި 
ޑެކްލަރރޭޝަން އެންޑޯޒްކުރައްވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ސޮއިކުރެއްވީ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ، މިނިސްޓަރ 

 އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއެވެ. 

 
ކުރި އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން، ކަމާބެހޭ މީގެ އިތުރުން، އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް ތަސްދީޤް 

ގުޅުންހުރި  އިދާރާތަކާއި މިނިނިސްޓްރީގެ ޑެސްކްތަކާ ގުޅިގެން ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކާ
 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

 ރޯޑް ޓްރެފިކް ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން  .1
 ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް ސިގްނަލްސް .2

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ 
 ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން 

 ތަފްސީލް  ތާރީހް  ރިޕޯޓްގެ ނަން  #

ޝަން އޮން ދަ ކޮންވެން  .1
އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް 

އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން 
އަގެއިންސްޓް ވިމެން )ސީޑޯ(ގެ 

 ހަ ވަނަ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓް 

ވަނަ  6ސީޑޯގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާފައިވާ  2021އޮކްޓޯބަރ  21 – 20
ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީ އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން 

އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް  އޮފް
 ވިމެންއިން އެ ރިޕޯޓު ރިވިއު ކުރުން.

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ   .2
ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑްގެ 
ކޮމްބައިންޑް ހަ ވަނަ އަދި 
 ހަތްވަނަ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓް 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑްގެ  2021ނޮވެމްބަރ  4
ށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހަ ވަނަ އަދި ދަ

 ހަތްވަނަ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.
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އެމެރިކާގެ ޓްރެފިކިންގ އިން   .3
 2021ޕަރސަންސް ރިޕޯޓް 

އިންސާނީ ވަގު ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  2021ޖުލައި  1
ދިވެހިރާއްޖެއިން ރަނގަޅު ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 

އަދި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ރަނގަޅު ފާހަގަވެ، 
ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ރިޕޯޓްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ 

 ކުރިއެރުން ލިބިފައި.

 
 

 އެގްރީމަންޓްތަކާއި އެމް.އޯ.ޔޫ. ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ޗައިނާ

 ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާދެމެދު ވިސާ އެގްޒެމްޕްޝަން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުން 

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވިސާ އެގްޒެމްޕްޝަން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ފައިނަލް  -
 ޑްރާފްޓް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. 

 
ދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަ  -

"އެގްރީމެންޓް އޮން ދަ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ކޯޕެރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 
ކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗައިނާ އެންޑް ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ" .މި އެގްރިމަންޓަ 

ވަނަ އަހަރު  2019ސަރުކާރާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ 
ށް އަ 2021އަދި  2020އެވެ. މިއަހަރު ސޮއިކުރަށް ހުށަހަޅާ މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އަދަދަކީ 

ޗައިނީޒް ޔުއާން އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރާ  400،000،000ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. 

 

 ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލޮލުގެ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް ހުޅުވުން 
 ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން -

ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޗައިނާ ސަރުކާރާއެކު ސޮއިކުރެވިފައިވާ "އެގްރީމެންޓް ބިޓްވީން ދަ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 
ބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެން ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އޮފް ދަ ރިޕަ

ޖަނަވަރީ  13އެސްޓެބްލިޝިންގ އަ ހޮސްޕިޓަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް( ގެ ދަށުން ލޮލުގެ ޙާއްޞަ ޙިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް 
 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުޅުވުނެވެ.  2020
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 އެމެރިކާ 

 އް ސޮއިކުރެއްވި ފަރާތްތަ  ތާރީޙް  ޤައުމު  އިދާރާ  ނަން  #

ޑޮނޭޝަން އޮފް އިކުވިޕްމަންޓް ފޮރ ޔޫސް  1
 19-އިން ކޮމްބެޓިންގް ކޮވިޑް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް

ޖޫން  2 އެމެރިކާ
2021 

ދިވެހިރާއްޖެ: އަލްފާޟިލް 
އަބްދުލްޢަފޫރު މުހައްމަދު، ފޮރިން 

 ސެކްރެޓަރީ 

"މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  2
ންޓް އޮފް ދަ ބިޓްވީން ދަ ގަވަންމަ

ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ 
އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް 

އޮފް އެމެރިކާ، ޕަބްލިކް އެފެއާޒް 
 ސެކްޝަން އިން ކޮލޮމްބޯ، ސްރީލަންކާ 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް

 5 އެމެރިކާ
އޭޕްރިލް 
2021 

هللا ދިވެހިރާއްޖެ: އަލްފާޟިލް އަބްދު
ސްޓަރ އޮފް ފޮރިން ޝާހިދު، މިނި

 އެފެއާޒް

 

 

 ގެ ޤައުމުތަކާމިޑްލް އީސްޓް

 ސޮއިކުރެއްވި ފަރާތްތައް  ތާރީޙް  ޤައުމު  އިދާރާ  ނަން  #

1
1
1 

މެމޮރަންޑަމް އޮފް 
އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ބިޓްވީން ދަ  
ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް 

އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ 
 ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ސްޓޭޓް އޮފް 

ކުވައިތް އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް 
 2021ޓުއަރިޒަމް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 

 ޓުއަރިޒަމް

އޭޕްރީލް  20 ކުވައިތް 
2021 

هللا ދިވެހިރާއްޖެ: އަލްފާޟިލް އަބްދު 
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް
ކުވައިތު: ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. 

މުޙައްމަދު -އަޙްމަދު ނަސީރު އަލް 
އޮފް ފޮރިން  އަލްސަބާޙް، މިނިސްޓަރ

އެފެއާޒް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް 
 ސްޓޭޓް ފޮރ ކެބިނެޓް އެފެއާޒް

 

މެމޮރަންޑަމް އޮފް 
އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އޮން ކޯޕަރޭޝަން 
ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

އެފެއާޒް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް 
މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް ދަ 
 2021ސްޓޭޓް އޮފް ކުވައިތް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް

އޭޕްރީލް  20 ކުވައިތް 
2021 

هللا ދިވެހިރާއްޖެ: އަލްފާޟިލް އަބްދު 
ޝާހިދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް
ކުވައިތު: ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. 

މުޙައްމަދު -އަޙްމަދު ނަސީރު އަލް 
އަލްސަބާޙް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

ފެއާޒް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެ
 ސްޓޭޓް ފޮރ ކެބިނެޓް އެފެއާޒް
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ލޯން އެގްރީމެންޓް ބިޓްވީން ދަ 
ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް 

ދަ އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޮރ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިގާޑިންގ 

"ކޮންވަރޓިންގ ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ 
 ޕްރޮޖެކްޓް އިން އައްޑޫ ސިޓީ"

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 

 ފިނޭންސް 

ޔުނައިޓެޑް 
އެރަބް 
އެމިރޭޓް

 ސް

ޑިސެމްބަރު  09
2021 

ދިވެހިރާއްޖެ: އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 
 އަމީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ޔޫ.އޭ.އީ: ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުޙައްމަދު 
ސައިފް އަލް ސުވައިދީ، ޑިރެކްޓަރ 
ޖެނެރަލް އޮފް އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޮރ 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

 

 ރުޞަތުތައް ހޯދި ތައުލީމީ ފު
އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައްބިނާކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާތީ،  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިމިނިސްޓްރީން ވަރަށްބޮދު  

މިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތަކާއި  އަހްން
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގެ އިތުރުން އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައްވެސްވަނީ ހޯދިފައެވެ. 

 ޗައިނާގެ ފަރާތުން ލިބިފަިއބާ ތަުޢލީމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް 

ހާސިލްކުރުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް 7ގެ ދަށުން ދިވެހި  2021/2020  ޗައިނާ ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް .1
 ފުރުޞަތު ލިބުނުއެވެ.

 ޓްރެއިނިންގ ފުރުޞަތު ދެއްވި. 1ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރު މުއްދަތުގެ  .2
ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ  2ގެ ދަށުން ދިވެހި  2021/2020ންޓް ސްކޮލަރޝިޕް  ޗައިނާ ގަވަރމަ .3

 ފުރުޞަތު ލިބުނުއެވެ.
 ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. 4ގެ ދަށުން ދިވެހި  2021މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް  .4

 

 ފުރުޞަތު ދެއްވި.  ޓްރެއިނިންގ 6ކުރު މުއްދަތުގެ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 ސެމިނަރ ފޮރ މެމްބަރސް އޮފް ލޯކަލް ކައުންސިލްސް  . 1
 މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޯވަރސީސް ސެމިނަރ. 2
 ސެމިނަރ ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ . 3
 ތްލީޓްސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ފޮރ ވޯލީބޯލް ކޯޗަސް އެންޑް އެ. 4
 ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ފޮރ ހޭންޑް ބޯލް ކޯޗަސް އެންޑް އެތްލީޓްސް . 5

 ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ތަުޢލީމުގެ ފުރުޞަތު 

ސްކޮލަޝިޕް  ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ  6ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގެ ދަށުން  މުއްދަތަކަށް

 ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާ ގުޅިގެން ވަނީ އިއުލާނު ކުރެވިފައެވެ. 2021ސްކޮލަރޝިޕް  ފުރުސަތު 
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 ޕްރޮގްރާމް މިޑްލް އީސްޓްއިން ލިބުނު ތަމްީރން 

ޤައުމު/އެހީދެއްވި  މުއްދަތު  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  #
 ޖަމިއްޔާ 

 އޮފީސް  ބައިވެރިންގެ ތަފްޞީލް 

އިޖިޕްޓުގެ އަލްއަޒްހަރު   .1
ޔުނިވާސިޓީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 22ވަނަ އަހަރަށް ދެއްވި  2021
 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު 

ކެންޑިޑޭޓުން   08 މިޞްރު  2021/2022
 ފައި ނޮމިނޭޓް ކުރެވި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހަޔަރ 

 އެޑިޔުކޭޝަން 

މޮރޮކަން އިންސްޓިޓިއުޝަންސް   .2
އޮފް ހަޔަރ، ޓެކްނިކަލް އެންޑް 
ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އިން 

ވަނަ  2021ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 20އަހަރަށް ދެއްވި 
 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު 

އަޙްމަދު ޝަރީފް  މޮރޮކޯ  2021/2022
ނޮމިނޭޓްކޮށް ނަން 

ވުމުން މޮރޮކަން ފޮނު
އިންސްޓިޓިއުޓްއިންވަނީ 

އެފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން 
ޝަރުތުހަމަނުވާކަމަށް 

އަންގަވާފައި އަދި އިތުރަށް 
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 
ހުޅުވާލުމުން އަޙްމަދު 
އިޔާން ޝަރީފްގެ ނަން 
 ވަނީ ނޮމިނޭޓްކުރެވިފައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހަޔަރ 

 އެޑިޔުކޭޝަން 

 

 ޤައުމުތަކުން ލިބުނު ތަޢުލީމްގެ ފުރުަޞތު  ގެސައުތް އޭސިއާ

ޤައުމު/އެހީދެއްވި  މުއްދަތު  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  #
 ޖަމިއްޔާ 

ބައިވެރިންގެ 
 ތަފްޞީލް 

 އޮފީސް 

މިލިޓަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް   .1
ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 

 )މިސްޓް(

ޖެނުއަރީ  31
2022 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ބައިވެރިއެއް  2 ބަންގްލަދޭޝް 
 ޑިފެންސް 

ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް   .2
ޑެންޓަލް ކޮލެޖް ގައި ދިވެހި 
ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް 

 06ހަމަޖެހިފައިވާ )އެމް.ބީ.ބީ.އެސް 
 ބީ.ޑީ.އެސް( 1ސީޓް އަދި 

ޖެނުއަރީ  27
2021 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބައިވެރިއެއް  1 ބަންގްލަދޭޝް 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

ރަސްޓް އޮފް ކުމުދިނީ ވެލްފެއަރ ޓް  .3
ދިވެހިދަރިވަރުންނަށް  5ބެންގާލް އިން 
އަދި  2021-2020ދެ ސެސާން)

އަދި  2021
އިން  2022

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބައިވެރިން  5 ބަންގްލަދޭޝް 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
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( އިން ޓިއުޝަން ފީ 2022-2021
ގެ ފަންސާސް ޕަސެންޓް ދައްކަން ޖެހޭ 

 ސްކޮލަރޝިޕް 

 5ފެށިގެން 
 އަހަރަށް 

އުތް އީސްޓް އޭޝިއަން ސަ   .4
ކޯޕަރޭޝަން ފައުންޑޭޝަން 

(SEACO)  ްސްކޯލަރޝިޕ- 
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޗިޓަގޮންގް ގެ 
ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ ގައި ކިޔެވުމަށް 
 ސްކޯލަރޝިޕް އެއް ގެ ފުރުސަތު 

)އަދި  2022
އިތުރު ތަފްސީލް 

 ނުލިބޭ(

ފިރިހެން  1 ބަންގްލަދޭޝް 
 ދަރިވަރަކަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޑިއުކޭޝަން ހަޔަރ އެ

ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއަން   .5
ކޯޕަރޭޝަން ފައުންޑޭޝަން 

(SEACO)  ްސްކޯލަރޝިޕ- 
އަންގެން ދަރިވަރަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ 
އޮފް ޗިޓަގޮންގް ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް 
ހިއުމޭނިޓީސް ގައި  ކިޔެވުމަށް 
 ސްކޮލަރޝިޕް އެއްގެ ފުރުސަތު 

)އަދި  2022
އިތުރު ތަފްސީލް 

 ނުލިބޭ(

އަންހެން  1 ބަންގްލަދޭޝް 
 ދަރިވަރެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

ޑިފެންސް ސަރވިސަސް ކޮމާންޑް   .6
އެންޑް ސްޓާފް ކޮލެޖް 

)ޑީ.އެސް.ސީ.އެސް.ސީ( ކޯސް 
  16ނަންބަރު 

ޖެނުވަރީ އިން  2
ޑިސެމްބަރ  11

2022  

މިޑަލް ގްރޭޑް  2 ސްރީލަންކާ 
 އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޑިފެންސް 

ކޮޓެލަވާލާ ޑިފެންސް  ސްރީލަންކާގެ  .7
ޔުނިވަރސިޓީ )ކޭ.ޑީ.ޔޫ( ގައި ހިންގާ 

 ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް 

ކެޑޭޓް  04 ސްރީލަންކާ  2022
 އޮފިސަރަކަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ޑިފެންސް 

ވަނަ ޖޫނިއަރ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޯސް  28  .8
 އާއި ހެދި ލަސްވެފައި( 19-)ކޯވިޑް

 10މަހާއި  1
 ދުވަސް 

މިނިސްޓްރި އޮފް  އެއް ބައިވެރި 1 ޕާކިސްތާން 
 ފޮރިން އެފެއާޒް 

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  51  .9
 ސެންޓްރަލް ބޭންކިންގ ކޯސް 

ފެބްރުއަރީ  21
 11އިން  2022
 2022މާރޗް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބައިވެރިއެއް  1 ޕާކިސްތާން 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  48  .10
 ކޮމާރޝަލް ބޭންކިންގ ކޯސް 

ފެބްރުއަރީ  21
 11އިން  2022
 2022މާރޗް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބައިވެރިއެއް  1 ޕާކިސްތާން 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ   .11
 -އިސްލާމްއާބާދު )ސީ.ޔޫ.އައި( 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބޭނުން އަދަދަކަށް  ޕާކިސްތާން  2021ޖޫން  15
 އުކޭޝަން ހަޔަރ އެޑި
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ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ 
 އިސްލާމްއާބާދު )ސީ.ޔޫ.އައި(

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް   .12
ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން، ރާއްޖެއަށް 
އެމް.ބީ.ބީ.އެސް އަދި ބީ.ޑީ.އެސް 

 ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު 

އޮކްޓޯބަރ  10
2021 

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  ޕާކިސްތާން 
 ފުރުސަތު 04އިން 

އަދި ބީ.ޑީ.އެސް 
 ފުރުސަތު  01

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް   .13
ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން، ރާއްޖެއަށް 

އިންޖިނިއަރިްްން އަދި ޑީ ފަރްމަސީ 
 ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު 

ސެޕްޓެމްބަރ  10
2021 

އިންޖިނިއަރިްްން  ޕާކިސްތާން 
އަދި ޑީ ފަރްމަސީ 

 1ކިޔެވުމަށް 
 ފުރުސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

ސަރވިސަސް ކޮމާންޑް ޑިފެންސް   .14
ގެ އާމީ   އެންޑް ސްޓާފް ކޮލެޖުން 

 2022ކޯސް 

ނޮވެމްބަރ  15
 22އިން  2021

ނޮވެމްބަރ 
2021  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބައިވެރިއެއް  1 ބަންގްލަދޭޝް 
 ޑިފެންސް 

 

 ސައުތް އޭސިއާއިން ލިބިފައިވާ އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތު 

 އިންސްޓިޓިއުޓް  ޤައުމު  ނަން  #

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  هللاލީމް ޢަބްދުއިބްރާހިމް ސަ .1

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ފާޠިމަތު ސުހާ  .2

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ސުހާނީ ނިޒާރު  .3

 ންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް ބަ ބަންގްލަދޭޝް  ސިތާނީ ނިޒާރު  .4

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  އާމިނަތު ރިފްލާ  .5

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ޝިޔާރާ އިބްރާހިމް  .6

 މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް ބަންގްލަދޭޝް  ބަންގްލަދޭޝް  ޒާއިބް އިބަރާހިމް އާޒިމް .7

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  އަޒްމިޔާ މުހައްމަދު .8

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ސަފާ އަހްމަދް  .9

 ންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެ ބަންގްލަދޭޝް  މަރްޔަމް މަންހަލް އަޖީބު  .10

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ނަޝްއަތު ނިޘާމު  .11

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ފާތިމަތު ލައިޝާ  .12

 ޖް ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެ ބަންގްލަދޭޝް  ނައުފާ އަޙްމަދު  .13

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ޔާމީން ސަލީމް  މުޙައްމަދު އަޙްސަން .14

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  އާމިނަތު ދުންޔާ  .15

  ކޮލެޖް ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ބަންގްލަދޭޝް  ޢާއިޝަތު ޝަމްޙާ ފައުޒީ .16
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 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  އާޒިޔާ ޒުބައިރު .17

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ޝިޒާނާ ސަޢީދު  .18

 ބަންގްލަދޭޝް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކޮލެޖް  ބަންގްލަދޭޝް  ޙަސަން މާނިޢު މުޙައްމަދު  .19

 

 ބިފައިވާ އެހީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލި
 ޗައިނާ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރިނޮވޭޝަން  

ޑިސެމްބަރު  31ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހަދާފައިވާ މި މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި،  -
ލް ބިލްޑިންގ"ގެ ނަމުގައި  ރަސްމީކޮށް ޖަމީ ��ވަނަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް, "ފަތުހު 2020

  އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހްރީއްޔާއެވެ.

 އާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެހީތައް  19-ކޮވިޑް 

ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮވިޑް  -
 ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރެއްވުން. އިން"ބީ.ޔޫ.ސީ.ޖީ" ގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާޗައިނާ

ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮޑް -
އިން ތަކެތި ހަދިޔާ " ރޭޝަންއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަ ދޮންފަންގ އިލެކްޓްރިކް" ޗައިނާގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާ

 ކުރެއްވުން.
ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮވިޑް  -

 ވުން އިން ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރެއް"އިންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޗައިނާ ހަރބަރ" ޗައިނާގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާ 
ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ގޮތުން  19-ކޮވިޑް  -

 ޑިސްޕޯސިބަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކު ހަދިޔާ ކުރެއްވުން  10,000ޗައިނާގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާ "ހުވާވޭ" އިން 
ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަށް ދިވެހި ސަރުކާރުންރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނު  19-ކޮޑް -

 ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރެއްވުން  އިން" ސީ.އެމް.އީ.ސީ" ޗައިނާގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާ
ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮވިޑް  -

" އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ ޓެލްހައު އިންޓަނޭޝަނަލް" ޗައިނާގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާ
 ޑިސްޕޯސިބަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކު ހަދިޔާ ކުރެއްވުން  200,000އިން 

ގޮތުން   ތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަ ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮވިޑް  -
 ޕްރޮޓެކްޓިވް މާސްކު ހަދިޔާ ކުރެއްވުން  ޑިސްޕޯސިބަލް 20,000އިން " ސޫޖޯ ސިޓީއިން" ޗައިނާގެ

ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮވިޑް  -
 ހަދިޔާ ކުރެއްވުން  ޗައިނާ ސަރުކާރުން ތަކެތި

ގޮތުން   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19-ކޮވިޑް  -
 އިން ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރެއްވުން " ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕް ޝަންގްހައި" ޗައިނާގެ ކުންފުންޔެއް ކަމުގައިވާ
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ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން  ނަ ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުންރާއްޖޭގައި ފެތުރު 19-ކޮވިޑް  -
  ޑޯޒްގެ ސިނޯފާމް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ. 200،0000ޗައިނާ ސަރުކާރުން 

ރުނަ ރާއްޖޭގައި ފެތު 19-ފޯންކޯލްގައި ކޮވިޑް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ކުރުއްވި -
 ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން އިތުރު  ނުދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން

ނަމަވެސެސް، މިދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ  ޑޯޒްގެ ސިނޯފާމް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ. 400,0000
ޑޮޒް ގެ ވެކްސިން މިވަގުތުގައި ގެނައުމުގެ  400،000މައްވާތީ، ޑޯޒް ގެ ވެކްސިން ޖަހާފައި ކަ 2ދިވެހި ރައްޔިތުން 

 ބަދަލުގައި، ފަހުވަގުތެއްގައި ގެނެސްދެއްވުމަށް އެފަރާތުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ރިކަވަރީއާއި،  ރާއްޖެގެ އިކޮނޮމިކް   ފޯންކޯލްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ކުރުއްވި -

ޗައިނީޒް  400,000,000ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި  ދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަދި ދެ ގައުމުގެ ގުޅު އިތުރުއިޤްތިސާ
  ޔުއާން ދެއްވަން ނިންމެވިއެވެ.

 އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުނު މަޝްރޫއުތައް 

 އަހަރު ހުށަހެޅުނެވެ. މަޝްރޫޢަކަށް އެހީ ހޯދުމަށް މި ހަތަރުޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މުހިއްމު 

 
އެކްސްޕޭންޝަން އެންޑް އަޕްގްރޭޑިންގ އޮފް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް )ރަންވޭ އެންޑް އޭޕްރަން، ކާގޯ  -

ޓަރމިނަލް އެންޑް ފިއުލް ފަރމް ޕްރޮޖެކްޓް( ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  ) 
 ހޯދުމަށް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރު(  37،289،487

 
މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖްގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިޔަށް -ޗައިނާ -

 ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.  ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ވަނީ ޗައިނާ
 

މާލޭ، މިނީ ބަސް ޕްރޮޖެކްޓް، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މާލޭ، ގައި މިނީ ބަސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ  -
 ސޯލާ މިނީ ބަސް އަދި ޗާރޖިން ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް، ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ޗައިނާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅިފައެވެ. 

 
އި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް އެއް ބިނާކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ވަނީ ހުޅުމާލޭގަ -

 ހުށަހެޅިފައެވެ. 

 ޖަޕާނު 

 ގްރާންޓް އެސިސްޓަންސް ފޮރ ގްރާސް ރޫޓްސް ހިއުމަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް )ޖީ.ޖީ.ޕީ.(
 

ދާ ގްރާސް ރޫޓް ހިޔުމަން ސެކިއުރީޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެން  -
 ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް އިކްއިޕްމަންޓް ވަނީ ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ. 5"މޯލްޑިވުސް ޕޮލިޓެކްނިކް" އަށް 
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ން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގްރާސް ރޫޓް ހިޔުމަން ސެކިއުރީޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށު  -
ގއ. ނިލަންދޫ ސުކޫލުގައި ކުލާސް ރޫމަކާއި ލައިބްރަރީ އެއް އެޅުމަށް ޖަޕާން އެމްބަސީާއ އެއްކޮށް ވަނީ ސޮއި 

 ކުރެވިފައެވެ.
 

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގްރާސް ރޫޓް ހިޔުމަން ސެކިއުރީޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ  -
އެސިސްޓެޑް ވެހިކަލް ހޯދުމަށް  3ޕާރސަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީ އަށް ވަނީ މޯލްޑިވުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް  ދަށުން 

 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެއްވާފައެވެ. 209،667
 

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގްރާސް ރޫޓް ހިޔުމަން ސެކިއުރީޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ  -
 ރުގެ އެހީއެއް ދެއްވާފައެވެ.ޑޮލަ  117،180މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވަނީ  ދަށުން 

 
ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގްރާސް ރޫޓް ހިޔުމަން ސެކިއުރީޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން  -

 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެއްވާފައެވެ. 41333މޯލްޑިވުސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ 
 

ށް ގެންދާ ގްރާސް ރޫޓް ހިޔުމަން ސެކިއުރީޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަ -
 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެއްވާފައެވެ. 117،180މޯލްޑިވުސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވަނީ 

 

 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވަރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ  2017މެއި  30އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީއާއި )ޖައިކާ( އާއި ދެމެދު  ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން
 "ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވަރކް ޑިވެލޮޕްމަންްްޓް" ގެ "ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓް" އާއި 

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަކާއި ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިސްވެދެންނެވުނު ގުޅިގެން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
"ގްރާންޓް އެގްރީމަންޓް" ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީއާއި )ޖައިކާ( އާއި މިނިސްޓްރީ 

 ކްޓޯބަރުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ.އޮ  28އޮފް ފިނޭންސް އާ ދެމެދު 

 މާލޭ ސީވޯލްގެ ރިޕެޔަރ އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމާބޭހޭ 

ވަނަ އަހަރާއި ދެމެމު ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން  މާލެ ވަށައިގެންލާފައިވާ ތޮށީގެ ހާލަތު  2002ވަނަ އަހަރާއި  1987
ޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މަރާމާތުކޮށް އާރާސްތުކުރުމުގެ އެދި ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދެނެގަނެ ބަދަލުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ޖަ

ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި 
މާތު ކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތަށް ދެނެގަނެ ތޮށި މާރާމަތު ކުރުމާއި އެސެސްމަންޓް ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވި، ތޮށީގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ މަރާ

ޓް ހެދުމަށް ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީއާއި )ޖައިކާ( އަށް ވަނީހުށަހެޅިފައެވެ. އަދި، މާލޭ ސީވޯލް ރިޕެއަރ އެސެސްމަން
 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ. 2021ޑިސެމްބަރު  4ހެދުމަށް ޖައިކާގެ ވަފުދެއް ވަނީ 

 ސައުތް އޭސިއާ 

ކުލާހެއްގައި ސްމާޓް ޓީވީ ހަރުކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ޕާކިސްތާން   17މ.މުލަކު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ  -
 ސަރުކާރުން ވަނީ ހިލޭ އެހީ ދީފައެވެ.
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ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، -
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭން އެއްބަސްވުމުގެ 

 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 750،190ދަށުން ޕާކިސްތާންގެ ފަރާތުން ވަނީ 
މިންޓަން ކޯޓު މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތަށް ބެޑް 2ފަހިވެނި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ހުންނަ  -

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 15000ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ވަނީ 
އެމަރޖެންސީ ފަންޑް" އަށް ޕާކިސްތާން އިން  19-ސާކްގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާފައިވާ "ސާކް ކޮވިޑް -

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރެއްވިއެވެ. 382،432ތެރެއިން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފައިސާގެ

 

 އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ހާއްސަ މަސައްކަތްތައް 19-ކޮވިޑް

އާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް  19-ކޮވިޑް  -
ވެކްސިން ކަށަވަރުކޮށް ރާއްޖެ ގެނައުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  19-ބަޔޮންޓެކް ކޮވިޑް-ފައިޒާ  128،700ހަދިޔާކުރެއްވި 

 ހެލްތަށް އެތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 
  

އާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް  19-ކޮވިޑް  -
ވެކްސިން ކަށަވަރުކޮށް ރާއްޖެ ގެނައުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  19-ބަޔޮންޓެކް ކޮވިޑް-އިޒާ ފަ 100،620ހަދިޔާކުރެއްވި 

 ހެލްތަށް އެތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 
 

 

 އިންޑިއާ
 ތަފްޞީލު  ތާރީޙް  ނަން  #
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ   .1

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ކޮވިޑް ޗީލްޑް  ވެކްސިން 

  ހަދިޔާކުރުން 
 

ބްރުއަރީ ފެ 21
2021 

 އިން އިންސްޓިޓިއުޓް ސިރަމް  އިންޑާގެ ވަނީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޑޯޒް 200,000  ގެ ވެކްސިން ކޮވިޝީލްޑް އުފައްދައިފައިވާ
 ރަސްމީކޮށް  ޝިޕްމަންޓް ވެކްސިން މި ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

 މިނިސްޓަރ އެފެއާޒް އެކްސްޓަރނަލް އިންޑިއާގެ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ
 މަހު ފެބްރުއަރީ މިއަހަރުގެ ޖައިޝަންކަރު އެސް. ޑރ. އެކްސެލެންސީ  ހިޒް

  ދަތުރުފުޅުގައެވެ. ރަސްމީ ކުރެއްވެވި
އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން   .2

 ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން 
  ހޯދުން
 

ގެ ވެކްސިން  19-އިންޑިއާ ގެ ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާ ކޮވިޑް 2021މެއި 
ޑޯޒް ގަތުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަޝްވަރާތަކާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ  200،000

އޮފް ހެލްތާއި އިންޑިއާ ގެ ސީރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އާ ދެމެދު 
ކޮންޓްރެކްޗުއަލް އެގްރީމަންޓެއްްްގައި ސޮއިކުރެވި އެ އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން 

ސިން ވަނީ ޑޯޒް ވެކް 100،000މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 
 ގަނެވިފައެވެ. 
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ނަމަވެސް، އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އިންޑިއާއިން އުފައްދާ 
ޑޯޒް  100،000ވެކްސިން އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމުން ބާކީ 

ވެކްސިން ގަތުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ދިމާވިއެވެ. އަދި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 
ރަށް އަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް ސީ.އައި.އައި. ިއން އެކްސްޕޯޓުކުރަން ވަތެރޭގައި 

މައުލޫމާތު ލިބުމާގުޅިގެން އެކަމުގައި ކުރިއަށްދާން ވީގޮތަކާމެދު މިނިސްޓްރީ 
 އޮފް ހެލްތްގެ ލަފައަކަށް މިހާރު ވަނީ އެދިފައެވެ.

 ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް   .3
 ބޯޑަރު  އިންޑިއާގެ

 އޮތުމަށްފަހު  ބަންދުކޮށްފައި
  ހުޅުވާލުން އަލުން

 އޮކްޓޯބަރ 15
 އިން 2021
  ފެށިގެން

 އިންޑިއާގެ ހިސާބުން ފެށުނު  ފެތުރެން ދުނިޔޭގައި ބަލިމަޑުކަން 19ކޮވިޑް
 ދެމެދުގައި ރާއްޖޭގެ  އާއި އިންޑިއާ ނަމަވެސް އޮތް  ބަންދުކޮށްފައި  ބޯޑަރުތައް
 މަހުން ޖޫން  އަހަރުގެ މިދިޔަ  ސަބަބުން ގުޅުމުގެ ގާތް ޒަމާންވީ  އޮންނަ
 ފުރުސަތު ދިއުމުގެ ފަރުވާއަށް ބޭސް އިންޑިއާއަށް ވެހިންނަށްދި  ފެށިގެން

 .ހުޅުވާލިއެވެ ވަނީ
 ތައުލީމީ  އަދި ވިޔަފާރި ސިއްހީ، ފެށިގެން  އިން 2021 އޮކްޓޯބަރ 15 އަދި

 ވިސާ ކުރިން  ދިވެހިންނަށް  ބޭނުންވާ  ދާން އިންޑިއާއަށް  ބޭނުންތަކަށް
   ދެވޭނެއެވެ. އިންޑިއާއަށް ނުލައި ނެގުމަކާއި

 
 

 ންޜަސައުތް އޭސިޔާ ޑިވި

އެސްޓްރާޒެނެކާ  201،600ސަރުކާރުން  ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލް އަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  ދިވެހި -
 ވެކްސިން ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ޓީމެއް  ބޭފުޅުންގެ މެޑިކަލް 9ވެކްސިން ކެމްޕޭން ގައި އެހީތެރި ވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ވަނީ އާމްޑް ފޯސަސް ގެ  -
 ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ތިން މަސް ދުވަހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެމެރިކާ ޑޮލަރު  386،432އެމަރޖެންސީ ފަންޑް ގެ ތެރެއިން ވަނީ  19-ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ސާކް ކޯވިޑް -
 ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 

ޑިސިން ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން  ސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭސް އެތެރެ ކުރުމަށް ސްރީލަންކާ ގެ ނެޝަނަލް މެ -
އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ސްރީލަންކާ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ ހައި ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީ 

ވަނަ އަހަރު މި މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ  2021އިން ދަނީ އަދިވެސް ހާއްސަ ހުއްދަ ހޯދަދެމުންނެވެ.  މި ގޮތުން 
ފަރާތަކަށް ސްރި ލަންކާ ސަރުކާރުގެ  އެޕްރޫވަލް  ދިވެހި ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް  71

 ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 
  މަލްޓިލެޓަރަލް 

ޤައުމު /  އެހީ  #
 ޖަމިއްޔާ 

 ތަފްސީލް  ތާރީޙް 

ރެސްޕޮންސް އެންޑް  19-ޔޫ.އެން ކޮވިޑް 1
ރިކަވަރީ މަލްޓި ޕާޓްނަރ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

 452،500ށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު ދަ
 ޑޮލަރުގެ އެހީ 

 21 ދ.އ
ޖެނުއަރީ 
2021 

ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން  19-ކޮވިޑް 
އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ 
އޮފީހާއި ގުޅިގެން މި ފަންޑަށް ހުށަހެޅުނު ދެވަނަ 

ންޑް ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް )ޕްރޮޓެކްޓިންގ ވިމަން އެ
ޗިލްޑްރަން: ޑިގިޓަލައިޒިންގ އެންޑް 
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ސްޓްރީމްލައިނިންގ ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އެންޑް 
ކްރިއޭޓިންގ ޔުނިފައިޑް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ނޭޝަނަލް 

 ކެއަރ( އަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެހީ

 

 ތައް ތުއްޞަ މުނާސަބަޚާ
 ޗައިނާ

 14ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  1972ރެވުނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމު ކު  -
 50ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރެވުނުތާ  2022ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ.

  ޖަޕާން

ގެން އެމަނިކުފާނަށް ތަޙުނިޔާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ޖަޕާނުގެ އެމްފެރަރ ގެ އުފަންދުވަހާ ގުޅި -
އަދާ ކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ މެސެޖެއް މިނިސްޓްރީން ޓޯކިޔޯގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް 

 ގައި ވަނީ ރައްދުކުރެވިފައެވެ. 2021ފެބްރުއަރީ  23
ޝިދަ ފުމިއޯ ހޮވިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ޖާޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޡިރު ކަމަްަށް ކި -

ތަޙުނިޔާ އަދާ ކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ މެސެޖެއް މިނިސްޓްރީން ޓޯކިޔޯގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 
 ގައި ވަނީ ރައްދުކުރެވިފައެވެ. 2021އޮކްޓޫބަރު  4މެދުވެރިކޮށް 

މިނިސްޓަރ ކަމަްަށް ޔޮޝިމަސާ ހަޔަޝި ޝާހިދް، ޖާޕާނުގެ އައު ފޮރިން هللا ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދު -
ހޮވިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ތަޙުނިޔާ އަދާ ކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ މެސެޖެއް މިނިސްޓްރީން ޓޯކިޔޯގައި ހުންނަ 

 ގައި ވަނީ ރައްދުކުރެވިފައެވެ. 2021އޮކްޓޫބަރު  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް 

 މަލްޓިލެޓަރަލް 

 ތަފްސީލް  ހް ތާރި  މުނާސަބަތު  #

ރެސްޕޮންސް އެންޑް  19-ޔޫ.އެން ކޮވިޑް   .4
ރިކޮވަރީ މަލްޓި ޕާޓްނަރ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

 452،500ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު 
ޑޮލަރުގެ އެހީގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު 

 ރަސްމިއްޔާތު

ޖެނުއަރީ  21
2021 

ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން  19-ކޮވިޑް 
ށްޓަކައި، ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން އަރައިގަތުމަ

މި ފަންޑަށް ހުށަހެޅުނު ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް )ޕްރޮޓެކްޓިންގ 
ވިމަން އެންޑް ޗިލްޑަރަން: ޑިޖިޓަލައިޒިންގ އެންޑް 
ސްޓްރީމްލައިނިންގ ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އެންޑް ކްރިއޭޓިންގ 

ކެއަރ( އަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޔުނިފައިޑް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ނޭޝަނަލް
ލިބުނު އެހީގައި ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި 
ޔޫ.އެން. ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރާއިއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.
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ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   .5
ޕީ.( އިން "ހިއުމަން ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.

ވަނަ  2020ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިޕޯޓް" ގެ 
އަހަރުގެ އަދަދު ނެރުމާގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު 

 ރަސްމިއްޔާތު

އޭޕްރިލް  30
2021 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.( 
ވަނަ އަހަރުގެ  2020އިން "ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިޕޯޓް" ގެ 

 ނެރުމާގުޅޭގޮތުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަދަދު
ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

އދ. އިން ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް   .6
އިޓަޑް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ޔުނަ

ނޭޝަންސް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
( " 2026-2022ކޯޕަރޭޝަން ފްރޭމްވަރކް )

ގައި ދިވެހި ދައުލަތުން އދ. އާއެކު 
 ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު 

އޮކްޓޯބަރ  6
2021 

އދ. އިން ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް 
ނޭޝަންސް ސަސްޓެއިނަބަލް އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ޔުނައިޓަޑް 

( " ގައި 2026-2022ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ފްރޭމްވަރކް )
ދިވެހި ދައުލަތުން އދ. އާއެކު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު 
ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވަނީ 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި މި 

ފްރޭމްވޯކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޯޕަރޭޝަން 
ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ފޮރިން 

 އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލްއެވެ.

 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް )ޔޫ.އެން( ދުވަސް   .7
 

އޮކްޓޯބަރ  24
2021 

މިދުވަސް ފާހަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ 
 .ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ގައުމީ ހެދުން ލާފައެވެ. އދ

އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު   .8
ސާފު، ވަނަ ޖަލްސާގައި،  48މަޖިލީހުގެ 

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު، ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތިމާވެއްޓެއް އޮތުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ 
އިންސާނީ ހައްޤެއްކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

 ފާސްކުރުން.

އޮކްޓޯބަރ  8
2021 

ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެއްޓެއް އޮތުމަކީ  ،ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ،ސާފު
ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްޤެއްކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 
އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

. އެއީ ގައުމަކާއެކުއެވެ 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމާއެކު، އިތުރު 
 މޮރޮކޯ، ސްވިޒަރލޭންޑް، ސްލޮވީނިއާ އަދި ކޮސްޓަރީކާއެވެ.

 

 ހާއްޞަ މަސައްކަތްތައް 
  މަލްޓިލެޓަރަލް 

ނިސްތާނާއި ޣާވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އިންތިހާބުވުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަފް 76އދ. ގެ  -
ޖޫން ގައި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ބޭއްވުނު އިންތިހާބު  2021 ވާދަކުރައްވާ، ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކެމްޕެއިންއަށްފަހު

 ކާމިޔާބުކުރައްވާ މި އިންތިހާބާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން.
ލޯޝިޕް ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިއުލާންކުރެއްވި ޕްރެސިޑެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ފެ  76އދ. ގެ  -

އެމްޕަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫތް )ޕީ.ޖީ.އޭ. ފެލޯޝިޕް ފޯރ ހޯޕް(  ގޕްރޮމޯޓިން  ރހަރނެސިންގ އޮޕޮޗުނިޓީސް ފޮ ރ ފޮ
އަށް މިނިސްޓްރީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ނޮމިނޭޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މި ފުރުސަތު އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް މި 

 ން ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއު
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އަށް އެކުލަވާލާ  2026އިން  2022ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.( އިން  -
"ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓް" އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވުނު ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކަށްފަހު ފައިނަލް ޑޮކިޔުމަންޓް 

 ވުން.އެކުލަވާލާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންޑޯސްކުރެއް
އަށް އެކުލަވާލާ  2026އިން  2022ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕޮޕިޔުލޭޝަންސް ފަންޑް )ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ.( އިން  -

"ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓް" އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވުނު ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކަށްފަހު ފައިނަލް ޑޮކިޔުމަންޓް 
 އްވުން.އެކުލަވާލާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންޑޯސްކުރެ

ގެ މުއްދަތަށް  2026އިން ޑިސެމްބަރ  2022ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރަންސް ފަންޑް )ޔުނިސެފް( އިން މާޗު  -
އެކުލަވާލާ "ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓް" އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވުނު ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކަށްފަހު ފައިނަލް 

 ން އެންޑޯސްކުރެއްވުން.ޑޮކިޔުމަންޓް އެކުލަވާލާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތު

 އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މަސައްކަތް 
ރިލޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ކަމާބެހޭ  ކޮންސިއުލަރ އޮން ކޮންވެންޝަން ވިއެނާ -

ބެހޭ ފަތާރްތަކަށް ފޮރުކޮށްދޭން އިދާރާތަކުން ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެޤައުމުތަކުގެ ކަމާ
ޖެހެއެވެ. މި މަސްޢޫލިއްޔަތު ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދައުކުރުމަކީ، ދޭދޭ ޤައުމަތަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ އޮންނަ ގާތް 
އެކުވެރި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްކަމުން، ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބޭރުގެ 

މަތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މުޙުލަތުގައި ފޮރުކޮށްދިނުމަށް މިމިނސްޓްރީން ގިނަގުނަ ޤައު
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ދަންނަވަމެވެ. 

 ވާ ިބދޭސީންވަނަހަރު ހައްޔަރު ކުރެވުނުކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް މަުޢލޫމާތު ލިބިފައި 2021
 އިންޑިއާ

ރައްޔިތުން އެކި މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރު  9 އިންޑިއާގެ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2021 -
ކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ ކުށުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި ޖިންީސ 

  ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. ގޯނާ ކުރުން ފަދަ

 

 

 ސައުތް އޭސިޔާ 

ރައްޔިތުން އެކި މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގެ  263ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ސައުތު އޭޝިއާ ޤައުމުތަކުން  2021 -
ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ ކުށުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް 

 /ބަނގުރާގެންގުޅުމާއި ރާބުއިމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. ވިއްކުން 
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ުއަރީ 
ޖެނ

 

ުއަރީ 
ބްރ

ފެ
 

ރޗް
މާ

 

ރިލް 
އޭޕް

 

މެއި
 

ޖޫން
 

ލައި
ޖު

ަސްޓް  
އޯގ

ބަރ 
ޓެމް

ސެޕް
 

ބަރ
ކްޓޯ

އޮ
 

ބަރ
ވެމް

ނޮ
 

ބަރ
ިސެމް

ޑ
 

ުމްލަ
ޖ

 

 226 22 12 16 19 8 14 28 16 18 18 26 13 ބަންގްަލދޭޝް 

 17 0 1 2 - - - 6 - - 5 2 1 ސްރީލަންކާ 

 1 - - - - - 1 - - - - - - ނޭޕާލް

 2 - 2 - - - - - - - - - - ޕާކިސްތާން 

 

 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ިބދޭސީން 2021

 އިންޑިއާ

ރައްޔިތުން  15ގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެކި މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާ 2021 -
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާިއ ދޫކޮށްލައްވާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ ކުށުގެ ތެރޭގައި 

މީހުން  4ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކްލެމެންސީ އެކްޓުގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު 
 ހިމެނެއެވެ. 

 ންޒެނިއާ ޓެ

މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މިނިވަންވި ޓެންޒޭނިއާގެ ރައްޔިތެއް އަނބުރާ ޤައުމަށް  މަސްތުވާތަކެތީގެ -
 ފޮނުވާލުމުގައި މި މިނިސްޓްރީއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

 ސައުތް އޭސިއާ 

މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކި  183އޭޝިއާ ޤައުމުތަކުން  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ސައުތު 2021 -
މަސްތުވާތަކެތި ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައްވާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ ކުށުގެ ތެރޭގައި 

 މާރާމާރީ ހިންގުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. އެތެރެކޮށް ވިއްކުން/ބަނގުރާގެންގުޅުމާއި ރާބުއިމާއި

ުއަރީ 
ޖެނ

 

ުއަރީ 
ބްރ

ފެ
 

ރޗް
މާ

 

ރިލް 
އޭޕް

 

މެއި
 

ޖޫން
 

ލައި
ޖު

ަސްޓް  
އޯގ

ބަރ 
ޓެމް

ސެޕް
 

ބަރ
ކްޓޯ

އޮ
 

ބަރ
ވެމް

ނޮ
 

ބަރ
ިސެމް

ޑ
 

ުމްލަ
ޖ

 

 148 2 1 14 18 - 7 21 7 10 25 16 27 ބަންގްަލދޭޝް 

 34 - 15 1 3 1 - 1 5 - 7 - 1 ސްރީލަންކާ 

 1 - - - - - - - - - - - 1 ޕާކިސްތާން 

 

  ޑީޕޯޓް ކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ބިޭދސީންވަނަ އަހަރު 2021

 އިރާން
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ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން، މޯލްޑިވްސް  އޭނާގެ ރައްޔިތަކު އިރާންގެ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ  -
 ޤައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ތަހުޤީގު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށާއި، އަވަހަށް

އެދިވަޑައިގަތުމުން، އިރާން އެމްބަސީއާއި ގުޅިގެން އޭނާ އަނބުރާ ރައްޔިތުން ޑީޕޯޓް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސަސް އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް މި މިނިސްޓްރީއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުން ޑީޕޯޓް ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  04ވާ އިރާންގެ ހައްޔަރުކޮށްފައި ތަކުގައިމައްސަލަ މަސްތުވާތަކެތީގެ  -
 ސަރވިސަސް އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް މި މިނިސްޓްރީއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

 

 ލަންކާ މަސްބޯޓު ތަކާ ގުޅޭމަސްބާނާ ސްރީ ށްދިވެހިރާއްޖެގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ގަވައިދާ ހިލާފަ

ހިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ މަސްބާނާފައިވާ ސްރީލަންކާގެ އެތައް މަސްބޯޓެއްވަނީ  ގަވާއިދާއި -
ފަޅުވެރިން  53މަސްބޯޓު އަދި  10ވަނަ އަހަރު  2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑްއިން އަތުލައިގަނެފައެވެ. އެގޮތުން 

ވަނަ އަހަރާއި   2020ރުން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު މިހާރު އެހުރިހާ ފަރާތްތައްވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާ
 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކާފައެވެ.  400،000މަސްބޯޓަކުންވަނީ  6ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ސްރީލަންކާގެ  2021
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 : ސާކް 6ޗެޕްޓަރ 
 އްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުންސާކް ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާ

ވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސެލަންސީ އިސާލާ ރުވާން ވީރަކޫން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަގާމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު  14ސާކް ގެ 
 2021އޮކްޓޯބަރ  13- 09ތެރެއިން  ސާކް މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ތައާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ

ޝާންތީ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން ކްރި 
ލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މަމްދޫހް ވަނީ ވީރަކޫން އަދި ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވައި ހުންނަވާ ޑިރެކްޓަރ އަ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 

ތަކާވެސް މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތް
 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

 ރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހު -
 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މުޙައްމަދު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ -
 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސަލީމް، އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް -
 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިޙު، ސިވި -

ސާކް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުވަނީ ފޮސިމްގައި ސާކް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސެޝަންއެއް ނަގާދެއްވާފައެވެ. 
 ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ހަމައެއާއެކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަނބިކަނބަލުން މސ. ކްރިޝާންތީ ވީރަކޫންވެސް ވަނީ ފޮސިމްގައި "ޑިޕްލޮމެޓިކް

 ސްކިލްސް" ގެ ނަމުގައި ސެޝަންއެއް ނަގައިދީފައެވެ،

 އެހެނިހެން މުހިންމު ބައްދަލުވުްނތައް

 ވަނަ އިންފޯމަލް ބައްދަލުވުން  16ސާކް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރސްގެ 

ގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި  2021މެއި  05ވަނަ އިންފޯމަލް ބައްދަލުވުން ވަނީ އޮންލައިންކޮށް  16ސާކް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރސްގެ 
 ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަމީރުއެވެ. 

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  1އޭ.އެމް.އާރު ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިސަރީ ގްރޫޕްގެ 

 2021ޖުލައި  05ވަނަ ބައްދަލުވުން ވަނީ  1ގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިސަރީ ގްރޫޕްގެ އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓަންސް )އޭ.އެމް.އާރު( 
އަށް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކި  2021ޖުލައި  07އިން 

 ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

 އެހެނިހެން މުހިންމު ކަްނތައްތައް 

 ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ރާއްޖޭން ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. -/134,038ވަނަ އަހަރުގެ ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ދައްކާފައިވަނީ  2021ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ 

 ސެވުން ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ އައު ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ހަމަޖެއް 

ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ސާމިރުގެ 
 .ޓާމް ހަމަވުމާއެކު އެމަގާމަށް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ޙައްވާ މާޝިޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ
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 2021ސާކް ޗަރޓަރ ދުވަސް 

ކް މިއަހަރު ގެ ސާކް ޗަރޓަރ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ހިތާބެއް ސާ 
ވެ. އަދި ފޮރިން ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވުނެ  2021ޑިސެމްބަރ  8މެމްބަރުގައުމުތަކާއި ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް 

 މިނިސްޓަރުގެ ސްޓޭޓްމަންޓު ވަނީ ސާކް މެމްބަރު ޤައުމުތަކާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. 
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 ރުކޮށްިދނުްނ ޚިދުމަތް ފޯސިއުލަރ ކޮންތުންނަށް : ދިެވހި ަރްއޔ7ިޗެޕްޓަރ 
 

ރާއްޖެއާއެކު ، ތްތަކުގެ ތެރޭގައިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ކޮންސިއުލަރ މަސައްކަ 2120ވޭތުވެދިޔަ 
ޤައުމުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ ހޯދައިދިނުމުގެ  ސިޔާސީގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައިޖެހޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ ދިވެހިންނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ ،މަސައްކަތްތަކާއި
ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  ގެންދިއުމާއި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ސިޓިޒަންޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާ

 މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ. 

ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަން ބަލައިދިނުމަށް ބޭރު ޤައުމަކުން  ،/ ސެޓިފިކެޓް އެޓެސްޓުކޮށްދިނުމާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުން
ޖެއިން އެދެފިނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަން ބަލައި އެ ފަރާތަށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެދިވަޑައިގަތުމުން ރާއް

އްޖޭގެ އެމްބަސީތަކާއި ގުޅިގެން ނަގައިދިނުމާއި ކޯޓު އަމުރާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް އެފަރާތްތަކަށް ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ ބަޔާން ރާ 
 ރައްދުކޮށް ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ރާތްތައް އުޅެމުންދަނީ މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންބޭނުންވާ ފަ 
ސްގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށް އެ ސަރވިސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

 އެދުމުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ރޯގާ ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ގައުމު  19-ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް  2020 މީގެ އިތުރުން
ޖެއިން ތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް، ދަތުރުފަތުރުތައް މުޅިން ހުއްޓިފައިވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށާއި ރާއް

އުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަރަށް ގިނަ އެހެން ގަ
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

 

 ކޮންސިއުލަރ ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން އިން ކުރި އެހެނިހެން މުހިންމު ކަންތައްތައް:

ޔާ ނިންމަވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ކުރައްވަން  ދާއިރާއިން  ޚާރިޖީ  މިއަހަރު -
ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާކުދިންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުން 

ވަރަކުން އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވިދާނެ ޚިދުމަތްތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިން 
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ކޮންސިއުލަރ އިމަޖެންސީ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން 

ސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ޖެހޭ ފަހަރުތަކުގައި އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި މިނި
ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ބަޖެޓުގައި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ހާލުގައި ޖެހިގެން އަންނަ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ 'ކޮންސިއުލަރ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް' މި 
މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަރުދާހެއް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަދެއްވާފައިވުމާއެކު 

 މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެކަމާގުޅޭ އެންމެހާ 
 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެން ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ހޮސްޕިޓަލުތައް  -
ހުރުމާއި  މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރުމުގަ އާއި އާންމުކޮށް ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާ ޤައުމުމުތަކުގައި، އެ ތަނުގައި
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ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާގެ އަދަދެއްގެ އެސްޓިމޭޓެއް، ރާއްޖެއިން 
ބޭރުގައި ޤައިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ހަދައިދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

ވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އެ މިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެފެއާޒްގެ އެދި 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

 
ޑިއާގައި ކައިވެނީގެ ބޭރުން އިން A332294)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ ފައިހާ ނަސީމް )އަނޯނާގެ/ކ.ކާށިދޫ  -

ވިހެއި ދަރިފުޅު އިންޑިއާގެ ދެމަފިރިއަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ފައިހާ ނަސީމް އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް، ދަރިފުޅު ރާއްޖެ 
ގެނައުމަށް އެދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި ރާއްޖޭގެ 

ގައި މި  2021ތަކާ އަދި އިންޑިއާގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އެކުއްޖާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލް މުއައްސަސާ
 30ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން، ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީން ކުރި މަސައްކަތުން 

 ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ގެނެވިފައެވެ.ގައި އެކުއްޖާ ވަނީ ޢާއިލާ  2021އޮކްޓޯބަރ 
 

އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންޑިއާއަށް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި  19-ކޯވިޑު  -
ޅިގެން ވިސާ ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ވިސާ ނަގައިގެންކަމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގު

ހޯދުމުގައި އުނދަގޫތަކާއި ލަސްތައް ކުރިމަތިވާ ދިވެހިންނާއި އެމަރޖެންސީ ބޭސްފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭ ދިވެހިންނަށް 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓުމަންޓުން ދިވެހިންގެ މައުލޫމާތު އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާ 

މަށް އެދިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅުމުން އެމަރޖެންސީ ފަރުވާއަށް ދާ ދިވެހިންގެ ވިސާ ހިއްސާކޮށް ވިސާ އަވަސްކޮށްދިނު
ހައި ކޮމިޝަނުން އަވަސްކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ވިސާ 

ންޖެހޭތީއާއި ކިއުގައި އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވިސާ ހޯދަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މަޑުކުރަ 
ޝާހިދުގެ هللا ހޯދުމަށް ހައި ކޮމިޝަނަށް ގޮސް ތިބޭތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ޢަބްދު

ން ފެށިގެން ވިސާ އާ ނުލާ  2021އޮކްޓޯބަރ  15އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކޮށް 
ގެ ފަހުން އިންޑިއާއަށް ވިސާއާ  19-ވެހިންނަށް އިންޑިއާ އަށް ދެވޭގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރާއްޖެ ވެގެންދިޔައީ ކޯވިޑް ދި

 ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަށެވެ.
 

 ސާފުކޮށް ރު ދައު  މިނިސްޓްރީގެ ފޮރިން ގުޅޭގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ރާއްޖޭގައި ކުދިން ދިވެހި ވިހާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން -
ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބެއްވިފައެވެ.  2ތުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާއެކު ދެނެގަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވިހާ ދިވެހި ކުދިން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިދަރީ އުސޫލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީ  2021ޑިސެމްބަރ  14ރީގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ފަހު މިނިސްޓް 

 ކައުންސިލުން ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
 

 ފެމިލީ  ދިވެހިން ތިބޭ  ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި  ކައިވެނި  ކުރާ  ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ދިވެހިން  -
 15ތްތައް ހޯދުމުގައި ދިމަވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހިދުމަ އެކި  އެކި ހޭހޯދަންޖެ ކޯޓުން 

ވަނަ ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ވެރިންނާއެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. އިންޑިއާ އަދި ސްރީ  2021ޑިސެމްބަރ 
ޓާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަްށ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކާ ފެމިލީ ކޯ 
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 މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
 

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެގޮތުން  ކޯޓުގައި  ފެމިލީ  ރާއްޖޭގެ  ކައިވެނި  ކުރާ  ދިވެހިން ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން -

ކަށް ހުށައެޅުމުން އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓުމަންޓުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ މިޝަނަ 
ވަނީ ދެލިކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިޝަންތަކަށް ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާފައެވެ. މިޝަންސްތަކުގެ ކޮމެންޓާއެކު 

ރިކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި މިދެލިކޮޕީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ މިޝަންތަކާއެކު ޒޫމް މެދުވެ 2021މެއި  24
 ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް މިޝަންތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދާފައެވެ.

 
  ޤަވާޢިދުތައް ގުޅޭ  އެއާ އުސޫލާއި ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާނެ  އިންޓަވިއު ބޭއްވޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު ދޫކޮށްލާ ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި -

 އެކު ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓާ އެފެއާޒް ލް ލީގަ  މިނިސްޓްރީގެ ތައްޔާރުކުރުމަށް
 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  2021 

ދިވެހި ނަން: ، Ranabahu Mudiyanselage Inoka Priyadharsanee ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ސްރީލަންކާގެ -
ގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ލިޔެކިޔުން   (N5914820ސަނާ )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  އައިޝަތު

 ފުރިހަމަނުވާތީ އެޕްލިކޭޝަން ވަނީ ހޯލްޑްކުރެވިފައެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެފަރާތަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.
 ތްތައް ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާ  2021

  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްފައިނުވެއެވެ.އަހަރު  ވަނަ 2021 -
 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  2021

 (A024401)އާމިނަތު ޝިއުނާން، މ.ހިޔަލީގުލްޝަން/ކ.މާލެ  .1
 (A124480)، ސާރިޔާމަންޒިލް/ސ.ފޭދޫ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު .2
 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް  2021

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އާމިނަތު ޝިއުނާން، މ.ހިޔަލީގުލްޝަން/ކ.މާލެ،  .1
ން ތައް ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު އޭނާއާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރވިއުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން އޭނާގެ ލިޔެކިޔު 

 ޒަންޝިޕް ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.ގައި ވަނީ ސިޓި 2021ނޮވެމްބަރ  25
 ހިން:ވަނަ އަހަރު އެކި ކުށްކުށުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢޫލޫމާތު ލިބިފައިވާ ދިވެ  2021

 
# 

 ހައްޔަރުވެފައިވާތަން  އެޑްރެސް  ނަން 
ބަންދުކުރި 

 ތާރީޚް 
 ކުށުގެ ބާވަތް 

ސީސަންގެ، ރ.  މުހައްމަދު ނަޖާހް  1
 ހުޅުދުއްފާރު 

 15 ޖަޕާން
ޑިސެމްބަރ 

2021 

ކުޑަކުދިން ތަކަކަށް ޖިންސީ 
 ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި 
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 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  2021ފައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކި ކުށްކުށުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހައްޔަރުކޮށް 

 އަޙްމަދު އަނީލް )މޫންލައިޓް/ ސ. މީދޫ( .1
 7އި އިންޑިޔާއިން ސްރީލަންކާގެ ޖަފްނާއަށް ކަނޑުމަގުން ހުއްދަނެތި ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މަރަޖުއާނާ އާއި އެކުގަ

ގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސ. މީދޫ / މޫންލައިޓް އަޙްމަދު އަނިލް އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްފަހު، ސީ.އައި  2018ން ޖޫ
 ވެ.ގައި ރާއްޖެ އެނބުރި އައިސްފައިވެއެ UL103 ގައި ފްލައިޓް ނަންބަރު 19:45ވަނަ ދުވަހުގެ  2021މާރިޗް  2އެއްގައި 

 ހ.މިލަވަހި ރަގްވިލް އަވީރާ ، މާލެ(މުޙައްމަދު ޝާހް ) .2
ގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހ.މިލަވަހި ރަގްވިލް އަވީރާ  / މާލެ  2016ނޮވެމްބަރ  20މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 

ވަނަ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  23މުޙައްމަދު ޝާހް ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ސީ.އައި އެއްގައި 
 ގައި ރާއްޖެ އެނބުރި އައިސްފައިވެއެވެ. UL101ގައި ފްލައިޓް ނަންބަރު  09:35ދުވަހުގެ 

 އިސްމާއިލް ހިލްމީ )ދާރުއްސަލާމް / މާލެ( .3
މާއިލް ހިލްމީ ގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދާރުއްސަލާމް / މާލެ އިސް 2016ނޮވެމްބަރ  20މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 

ގައި  09:35ވަނަ ދުވަހުގެ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  23ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ސީ.އައި އެއްގައި 
 ގައި ރާއްޖެ އެނބުރި އައިސްފައިވެއެވެ. UL101ފްލައިޓް ނަންބަރު 

 އަލީ އަޝްރަފް )މ.ޕެޓީ ކޯނަރ/ކ.މާލެ( .4
ގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ އަޝްރަފް ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު  2018މެއި  17ގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެން 

ފެބްރުއަރީ  23ގައި ބާތިލް ކޮށްފައެވެ. އަދި ވިސާގެ ކަންތައްތައް ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށްފަހު،  2020އޮކްޓޯބަރ  24ކޯޓުން ވަނީ 
 ގައި ވަނީ މާލެ އެބުރި އައިސްފައެވެ. 1945ވަނަ ދުވަހުގެ  2021

 )ކ.މާލެ(  އަޙްމަދު މަދީހް  .5
ވަނ  2021ޖެނުއަރީ   12ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަޙްމަދު މަދީހް ވަނީ   2019އޮގަސްޓް  28ވިސާ އޯވަރސްޓޭ ވުމުގެ ތުހުމަތުގައި 

 ގައި ވަނީ އަބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލާފައެވެ. 1945ވަނަ ދުވަހު  103ދުވަހުގެ ޔޫ.އެލް 

މަޢުލޫމާތު ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެގައުމުތަކަށް ނުވަދެވި ރާއްޖެ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ވަނަ އަހަރު ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު( 2021)ދިވެހިންގެ ފަރާތުން 

 
# 

 ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓް  ނަމާއި އެޑްރެސް 
ދަތުރުކުރި 

 ޤައުމު 

އަނބުރާ 
ފޮނުވާލެވުނު 

 ތާރީޚް 

ދަތުރުކުރި 
 މަގްސަދު 

 ޞީލް އިތުރު ތަފް 

1 

މޫމިނާ 
މުހައްމަދު، 
ހ.ކިއުޓު 

 ފްލަވަރ/ކ.މާލެ 

LA24E1707 

 އިންޑިއާ 

 ބޭސްފަރުވާއަށް  2014
ތަފުސީލު ހޯދުމަށް އެދި އިންޑިއާ 
ހައިކޮމިޝަނަށް ލިޔެފައިވީނަމަވެސް 

 ލިބިފައިނުވޭ  އަދި ތަފުސީލު
2 

މުސްތަފާ 
މުހައްމަދު، 
 ގދ. ތިނަދޫ 

LA19E8689 2021  ްބޭސްފަރުވާއަށ 
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ތެރެއިން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެގައުމުތަކަށް ނުވަދެވި ރާއްޖެ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނަ އަހަރު ވަދެވިފައިވާ ފަރާތް  2021ބުރި އެގައުމުތަކަށް ނއެ 

 (LA21E8843ޢަލީ މޫސާ، މއ. ސިއެނާ،) .1
ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާ މެމްބަރުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ސްރީލަންކާއަށް  2019ޖުލައި  11

 ދަތުރުކުރުމުން އެގައުމަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ ވަނީ އަބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

ވަނަ ދުވަހު އަލްފާޟިލް އަލީ މޫސާ ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުމުން ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އެއާރޕޯޓުން  2021ނޮވެމްބަރ  10
މީނާ ހުއްޓުވާ ސްރީލަންކާއަށް އެތެރެ ނުވެނޭނެ ކަމަށް އެންގިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަލްފާޟިލް އަލީ މޫސާ ސްރީލަންކާއަށް 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރެވަލް އެޕްރޫވަލް )އީ.ޓީ.އޭ( އެއް ނަގައިގެންކަން ސްރީލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް ސެކިއުރިޓީ އެތެރެވަފައިވަނީ 
)އެސް.އައި.އެސް( އަށް އެންގުމުން، އަލްފާޟިލް އަލީ މޫސާއާއި އެސް.އައި.އެސް ގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު، މީނާ ގެ 

ދުވަހުގެ އޮންއަރައިވަލް ވިސާ ޖެހުމަށް ފަހު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ ސްރީލަންކާއަށް  30އަންގަވައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް 
 އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދެވުނެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހިނގަމުންދާ ކޮންސިއުލަރ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެވެ. 2021ތިރީގައި މިވަނީ 

 ރަމުންދާ  ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަރީދުގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ހޮންގކޮންގްގެ ޖަލެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކު  .1

3 
އާމިނަތު 

 ޝަރީފު، ކ.މާލެ 
LA13E5872 2021  ްބޭސްފަރުވާއަށ 

4 
އަބްދުލް 

ޞަމަދު، ގއ. 
 މާމެންދޫ

LA22E3856 2021  ްބޭސްފަރުވާއަށ 

5 
ނައުޝާދު 

 އަހްމަދު، ކ.މާލެ 
LA15E7723 

 އޭޕްރިލް  12
2019 

 ބޭސްފަރުވާއަށް 

6 
އަޙްމަދު ހަމީދު، 
 ޏ. ވުވައްމުލައް 

LA25E2811 
ނޮވެމްބަރ  08

2021 
 ބޭސްފަރުވާއަށް 

7 
ޙަސަން 

ޝަރީފު، ރ. 
 މީދޫ

MB20F8725 
މެއި  19

2019 
 ބޭސްފަރުވާއަށް 

8 
އަޒީޒާ 

ހުސައިން، ލ. 
 މާވަށް 

LA22E8636 
04 

ޑިސެމްބަރ 
2021 

 ބޭސްފަރުވާއަށް 

9 
 މުޙައްމަދު

 އަޒުމީ، ކ.މާލެ
LA15E3751 

ނޮވެމްބަރ  27
2021 

 ބޭސްފަރުވާއަށް 
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ގައި  2011މާރޗް  21( ހައްޔަރުކުރިކަން E032548ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ފަރީދު )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 
އްޖޭގެ އެމްބަސީން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފަރީދު ބަންދުކުރި ދުވަހުން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާ

 ފެށިގެން މިހާތަނަށް އޭނާއަށާ އާއިލާއަށް މިނިސްޓްރީން އަދި އެމްބަސީން ދަނީ ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

ގ މުއަން އެއަރޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށް ބެންކޮކްގެ ޗަތުޗަކް ޑިސްޓްރިކްޓް ކްލޮންގ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބެންކޮކް ޑޮން  .2
 ސެންޓްރަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ހުރި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒަރީރުގެ މައްސަލަ 

އާއެކު އާދަމް ޒަރީރު ތައިލެންޑުގެ ޑްރަގް ގްރާމްގެ ހެރޮއިން 800ވަނަ ދުވަހު ޑޮންގ މުއަން އެއަރޕޯޓުން  2018އޯގަސްޓް  01
 ސަޕްރެޝަން ޕޮލިހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ތައިލެންޑްގައި ހުންނަ ރާއްޖެ އެމްބަސީ ވަނީ އޭނާ އާ ބައްދަލުކޮށް ހާލު ބަލާފައެވެ.

ލީ ޝިހާމް އާ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް ވިޒިޓުގައި އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް އާއިލާއާ ހިއްސާކުރުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އަ 
 މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ލް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގައި ޔޫ.އޭ.އީ ގެ ޝާރްޖާ ސެންޓްރަލް ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އަލްފާޟި  .3
 ހުސެއިން ފައެޒްގެ މައްސަލަ 

އިން ފައެޒް އޭނާގެ މަންމަ އަށް ދުބާއީ ނަންބަރަކުން ގުޅުމަށްފަހު އޭނާ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ގައި ޙުސަ  2017އޮގަސްޓް  25
ޑިވްސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުސައިން ފައެޒްގެ އާއިލާ އިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އެމައްސަލަ މިނިސްޓްރީން  މޯލް

ފައެވެ. އަދި އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އިން ވަނީ އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ވަނީ އަންގަވާ
ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ދިރުހަމުން އޭނާ  20،000ހުސެއިން ފައެޒް ބަންދުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. މިގޮތުން 

އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް ޝާރްޖާ ސެންޓްރަލް  2ޖަހައި އެތިފަހަރުން ހައްދު 80ޖޫރިމަނާކޮށް، 
ޖަލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެމްބަސީ އިން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ރާއްޖެ އެމްބަސީ އިން ވަނީ އޭނާ އާ ބައްދަލުކޮށް ހާލު 

 ގައި ހުސެއިން ފައެޒްއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަން ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.ބަލާފައެވެ. އަދި އެމްބަސީ އިން މިމައްސަލާ

 މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި ދުބާއީގެ ނާއިފް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އަހްމަދު ރިފާޒްގެ މައްސަލަ  .4
ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ރެޑްހޭންޑް  2( ވަނީ  LA14E4224ޓް ނަންބަރު : ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އަޙްމަދު ރިފާޒް )ޕާސްޕޯ

ކޮށް ހިފާ ދުބާއީގެ ނާއިފް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. އަބޫދާބީ ގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ޕޮލިސް 
ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި އެމްބަސީ އިން  ސްޓޭޝަން އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްފަހު އަހްމަދު ރިފާޒްގެ ސިއްހީ

 މިމައްސަލާގައި އަހްމަދު ރިފާޒްއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަން ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

 

  މައްސަލަ ސީރިއާގެ ތަރުތޫސް ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޡު ކުރަމުންދާ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޙަސަން އިލްޔާސްގެ  .5
( އަކީ ސީރިއާ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްގައި A216452އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިލްޔާސް )ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: 

މިލިއަން  1އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ދިވެހިރައްޔިތެކެވެ. އަދި ހަސަން އިލްޔާސް ވަނީ  20ސީރިއާގެ ހަމާ ޖަލުގައި 
އާ ޕައުންޑްސް ގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް އެއްސަތޭކަ ހަ މިލިއަން ފަންސާސް ސީރިއަން ޕައުންޑްސް ސްޓޭޓް ސީރި

ޓްރެޝަރީގެ ގޮތުގައި ސީރިއާ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހެއެވެ. ހަސަން އިލްޔާސް އަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަން ލުބުނާނު ގައި 
ނަރަރީ ކޮންސިއުލް އާއި ދިއްލީގައި ހުންނަ ރޯމޭނިއާ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޙަސަން ހުންނަ އޮ

ޢިލްޔާސްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ތަންފީޒުވެފައިވާތީ، ޖަލު ޙުކުމަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯ ނުވަތަ ޙުކުމުގެ ބާކީބައި 
ރާގޮތަށް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ ބަލައި ދިނުމަށް ޢާއިލާއިން މި މިނިސްޓްރީގައި އެދެމުން ދާތީ، ޖަލު ޙުކުމަށް ލުޔެއް ތަންފީޒުކު 
 ޖެނީވާގައި ހުންނަ ސީރިއާގެ މިޝަން މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. ލިބޭތޯ 
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ތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ޝިނާޒްގެ ސްރީލަންކާގެ ރިމާންޑް ޕްރިޒަންގައި މަސްތުވާތަކެ  .6
 މައްސަލަ 

ވަނަދުވަހު  22އޭޕްރިލް  2016( ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ A329224މުޙައްމަދު ޝިނާޒް )އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު 
ނާކޮޓިކްސް ބިޔުރޯއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއެއްގައެވެ. ސްރިލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ކޮލޮމްބޯ ޕާލް ހޮޓަލުގައި ސްރީލަންކާ 

އިން ދަނީ  މުހައްމަދު ޝިނާޒް އަށް ކޮންސިއުލަރ ވިޒިޓް ކޮށް އޭނާގެ ހާލު ބަލަމުންނެވެ. މުޙައްމަދު ޝިނާޒްގެ މައްސަލައިގެ 
 ކުރިއަށްދެއެވެ. އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ލަންކާ ހައިކޯޓުގައި 

 އަޙްމަދު ސްރީލަންކާގެ ރިމާންޑް ޕްރިޒަންގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ  .7
 ނިޝާން އާއި އަލީ ޝިހާންގެ މައްސަލަ 

 
 2016ހާން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ގދ. ނަޑެއްލާ/ ފިނިހިޔާގެ، އަޙްމަދު ނިޝާން އާއި ހއ. ތުރާކުނު އަލީ ޝި 

ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ ކޮއްލުޕިޓިޔާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ރޯޒް ކޮޓޭޖް ނަމަކަށް ކިޔާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ސްރީލަންކާގެ  27މާރޗް 
ރީލަންކާގެ ރިމާންޑް ޖަލަށް، އަހްމަދު ނިޝާން އާއި އަީލ ނާކޮޓިކްސް ބިޔުރޯއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއެއްގައެވެ. އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ސް

 އެވެ.ޝިހާންގެ ހާލު ބެލުމަށް ކޮންސިއުލަރ ވިޒިޓް ކުރަމުންދެއެވެ. މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ލަންކާ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދެ
 

ޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުން ހާލުގައި ޖެހުމުން ފިލިޕީންސަށް އެރި ބާރުގަދަ ޠޫފާން "ރައި" ގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގައި ތަ  .8
 ދިވެހި ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 އަށް ފިލިޕީންސަށް އެރި ބާރުގަދަ ތުފާން 'ރައި' ގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް އުޅޭ ސަރަޙައްދު ކަމުގައިވާ ސޭބޫ
ގައި ދަރިވަރުންގެ  2021ޑިސެމްބަރ  16އް ވެފައިވާކަމަށާއި ބައެއްދަރިވަރުން ހާލުގައިޖެހިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެ

ށް ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެހިސާބުން ފެށިގެން އެދަރިވަރުންގެ ހާލުބެލުމުގެ ގޮތުން އެ ދަރިވަރުންނަ
 މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އަސާސީ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން މަހުރޫމްވެ ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ ދަތި ޙާލުގެ ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް 

ންނާއި ސަބަބުން، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި ހިޔާވައްސަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލުވުމަށް، ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި މި ދަރިވަރު
 ގެ ބެލެނިވެރިންގެ އެދެމުންދިއުމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި ދަރިވަރުން 

ޓަރ ހިޔާވައްސަކަށް ދަރިވަރުން ބަދަލުވުމަށް މާލީ އެހީއެއް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސް
ވީދުވަހު މި ޑިޕާޓުމަންޓުން ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.  2021ޑިސެމްބަރ  21ނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ޒަކާތު ފަންޑާއި އެންސްޕާ އާއެކު މެ

އެގޮތުން، މި ގުދުރަތީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތައް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ އެ ދަރިވަރުންނަށް ވަގުތީގޮތުން 
 30/-ޔާވަހިކަމާއި ކަރަންޓާއި ބޯފެނުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ބޯހި

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށް ވާވަރަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން  1ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު )ކޮންމެ ދެކުއްޖަކު އެކުވެގެން އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާގޮތަށް( 
ކުރެވެނުވެ. އެގޮތުން، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި ވަގުތީ ހިޔާވައްސަކަށް ބަދަލުވުމަށް، އެކުދިންނަން މާލީ އެހީތެރިކަމެްއ މަޝްވަރާ 

ޓްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސް
ދަރިވަރުންނަށާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ސަރުކާރުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން  33ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން، 

 ލީ އަންގާ ސިޓީ ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. އަދި މި ސިޓީއާއެކު އެހީއަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ވެސް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. މާ
ހު އެހީ އެހީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާހުށަހެޅުންތައް ބެލުމަށްފަ 

މުތަކުގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ޑިސެމްބަރ ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯ 3ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
 ފޮނުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ. ފަރާތެއްގެ ވަނީ ފައިސާ  29ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މ.ވިނަރެސް( /110116ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް އަސްލަމް ހާރޫން )ދަފުތަރު ނަންބަރު:އާރު.އެސް. .9
ގައިވާ ޝަކީލާ އަސްލަމަށް ލިބިފައިވާ ކުދިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އާއިލާއިން އެދުމުން އެކަމަށްޓަކާ އާއި އިންޑިއާ ރައްޔިތެއްކަމު 

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 
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މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މ.ވިނަރެސް( /110116ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް އަސްލަމް ހާރޫން )ދަފުތަރު ނަންބަރު:އާރު.އެސް.
ވާ ކައިވެނިކޮށް މިހާރު ވަރިކޮށްފައިވާ އިންޑިއާ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ޝަކީލާ އަސްލަމާ ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އާއި

، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ދަރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެކުދިންގެ މަންމަ ކޮންސިއުލޭޓު ޖެނެރަލްގައި އެދުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
ގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސް އެމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ކުދިންގެ ބައްޕަ އަސްލަމް ހާރޫނާ ވާހަކަ ދައްކާ އެކުދިން  ރވިސަސްސަ

ގެނައުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓުމަންޓުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެކުދިންގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް 
ޖަނަވަރީ  20ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް އާއިލާގެ ފަރާތުން ހޯދާ ކޮންސިއުލޭޓު ޖެނެރަލްއާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  އައިޑެންޓިޓީ

ގައި ރާއްޖެ އައުމަށް އާއިލާއިން ޓިކެޓް ނަގާފައިވާތީ އެކުދިންނަށް ސެޓްފިކެޓް އައިޑެންޓިޓީ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި  2022
 ރޭޝަނަށް ކޮންސިއުލޭޓު ޖެނެރަލުން ވަނީ އީމެއިލް ފޮނުވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އިމިގް

 
ދަރިން އަފްޤާނިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުވެތިބި  4ހ. މޫންލައިޓްވެލީ، އަލީ ޝާފިޢު އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޝަހުދާ ޙަމީދު އަދި  .10

 މައްސަލަ 
ދަރިން އަފްޤާނިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުވެތިބި  4ދާ ޙަމީދު އަދި ހ. މޫންލައިޓްވެލީ، އަލީ ޝާފިޢު އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޝަހު 

އިގެން މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމީހުންގެ ހާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ އަފްގާނިސްތާން އެމްބަސީއަށް ހުށަހަޅަ
 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 ކުދިން ސީރިއާއިން ތުރިކީއަށް ގޮސް އެޤައުމުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ  4ލް، ހުދާ އަބޫބަކުރާއި އޭނާގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/އަބާބީ . 11

ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މި އާއިލާ ތުރުކީގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވި  2021ޖަނަވަރީ  02
ސްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އާއިލާއިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވުމާގުޅިގެން އެ އާއިލާގެ ހާލުބެލުމަށް އެ ތުރުކީގެ ޖަލަކަށް ގެންގޮ

އިވެއެވެ. އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުގެ ޓީމެއް ފަމިނިސްޓްރީން އެދުމުން ހާލުބެލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންގޮސް
އިލާގެ ޑީ.އެން.އޭ. ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް އެ ހިދުމަތުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ތުރުކީއަށް ގޮސް އެ އާ

 ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ދެވުނު ލިޔުންތަކުގެ ޢަދަދު:  2021

ރިހަމަކުރަމުންދާ، ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފްލައިންގް ޕާސް ހެއްދުމަށް ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް ސްރީލަންކާގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފު 
އޮފީހުން އިންޓެލިޖެންސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓެއް ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސްއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަށް 

 އިންޓެލިޖެންސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ސްރީލަންކާގެ އޭވިއޭޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ.  ދަރިވަރެއްގެ 42ހުށަހެޅުމަށް ފަހު 

 ވަނަ އަހަރު އެޓެސްޓް ކުރި އަދި ޞައްޙަތޯބަލައި ދެވުނު ލިޔުންތަކުގެ ޢަދަދު:  2021

ޓެޓިސްޓިކްސް ތިރީގައި ފަރާތަކުން މިއަހަރު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސް 1915އެޓެސްޓޭޝަން ޙިދުމަތައް އެދި 
 އެވަނީއެވެ.
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ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގަ އާއި ތަމްރީން ކޯސްތަކުގައި އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވި  2021
 ބޭފުޅުންނަށް ހޯދާދެވިފައިވާ ވިސާ: 

ރުވެސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގަޔާއި ތަމްރީން ކޯސްތަކާއި އަދި އަމިއްލަގޮތުން ވަނަ އަހަ  2021ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 
ކޮމިޝަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ވިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި

ކޮމިޝަން އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް އާއި ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި 
ޤައުމުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  ރާއްޖެއާއެކު ސިޔާސީގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

 ވަނީއެވެ.ހޯދައިދެވިފައިވާ ވިސާގެ ތަފްޟީލް ތިރީގައި އެ 

 

 3އެނެކްސް ކޮލޮމްބޯ، ސްރީލަންކާ:  •
 4އެނެކްސް ނިއުދިއްލީ، އިންޑިއާ:  •
 5އެނެކްސް       ސިންގަޕޫރު:  •

 

  ވަނަ އަހަރު ސައުތް އޭޝިއާ ސެކްޝަން އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ދިވެހިރައްޔިތުން  2021

ގައި  ސޮއިކޮށްފައިވާ "އެގްރީމެންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް  2011ޖުލައި  21ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު 
އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަމަންޓް އޮފް ދަ ޑިމޮކްރަޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަލްބަލިކް އޮފް ސްރީލަންކާ އޮން ދަ ޓްރާންސްފަރ އޮފް 

ޖަލުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ދެ  ޕްރިޒިނާސް" އެގްރިމެންޓް ގެ ދަށުން، ދެ ސްރީލަންކާގެ
ދިވެހިރއްޔިތެއް ކަމަށްވާ މރ. އަރިފް އަލީ އަދި މިސް. މަރިޔަމް ލަމްއާން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ މި 

 . މިނިސްޓްރީ އިން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އުން ކުރަމުންނެވެ

 

KIDNEY 
TRANSPLANT, 38 LIVER TRANSPLANT, 

5 WORK 
PERMIT/CONTRACTS

, 325

SERVICE/EXPERIENCE 
LETTERS OF 

FOREIGNERS, 458

DEATH CERTIFICATE 
(Repatriation of 

human remains), 39

DOCUMENTS 
ATTESTED FOR 
OVERSEAS VISA 

APPLICATION, 374

COVID-19 
VACCINE CARD, 

80

OTHERS, 596



116 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

 : ޕްރޮޓޮކޯލް މަސައްކަތް 8ޕްޓަރ ޗެ
 ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށެވެ. މައިގަނޑުތިރީގައި މިދަންނަވާ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންަވނީ 

ސްމިއްޔާތުތަކުގެ އި، ބާއްވަވާ އެކިއެކި ރަރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ބެރުގެ އެކިއެކި ޤައުމަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާ .1
ނަށް ޕްރޮޓޮކޯލް އިންތިޒާމްތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދައުވަތުތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގައުމަތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން

އްވާ ތްކުރަރާއްޖެއަށް ޒިޔާރައެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި  ހަމަޖައްސަންޖެހޭދިވެހި ދައުލަތުގެ މެހެމާންދާރީ އެރުވުމަށް 
 ރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން މެހެމާންދާރީ އަދާކުރު ނަށް އިއްޒަތްތެރިންއެހެނިހެން ބޭރުގެ 

 ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށާއި ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިމްތިޔާޒްތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން .2
 އްޔާރުކުރުން. ޕްރޮޓޮކޯލް ގަވައިދު ތަކާއި އުޞޫލްތައް ތަ .3
/މަތިންދާބޯޓަށް ބޭނުންވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ނދުފަހަރާރާއްޖޭގެ ވަޔާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ބޭރުގެ މިލިޓަރީ އަދި ނޭވަލް އުޅަ .4

 .ންހަމަޖައްސައި ދިނުއޮންނަ އުޞޫލުން ކްލިއަރަންސް 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވާ މަތިންދާ ބޯޓާއި އުޅަނދުފަހަުރތައް

 މަތިންދާ ބޯޓްތައް 

 ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތައް ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސަރަހަށްދުން އުދުހުމަށާއި މާލޭ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި ޖައްސާ
އިތުރު ތަފްޞީލް އެނެކްސް ފުރުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވަނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޤައުމުތަކުގެ ބޯޓުތަކަށެވެ. މި ބޯޓުތަކާބެހޭ 

 މަތިންދާ ބޯޓަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވެއެވެ. 199ގައިވާ ލިސްޓްގައި އެވަނީއެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިއެކު  6

 

 ބޯޓުގެ އަދަދު  ޤައުމު

 75 އޮސްޓްރޭލިއާ 

 29 އެމެރިކާ

 11 އިންޑިއާ

 7 ބަޙްރެއިން 

 23 ޔޫ.އޭ.އީ

 9 ޤަތަރު 

 3 ޔާ މެލޭސި

 6 އަޒަރބައިޖާން

 2 ޖަޕާން 

 2 ބަނގުލަދޭސް 
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 4 ސައޫދީ އަރަބިއާ 

 2 ޗައިނާ

 1 ސްޕެއިން

 1 އިޓަލީ 

 4 އިނގިރޭސިވިލާތް 

 3 އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ 

 2 ސީޝެލްސް 

 1 ޕާކިސްތާން 

 1 މޮރިސަސް

 2 ގެބޯން 

 1 ތައިލެންޑް 

 

 ފަހަރުތައް  އުޅަނދު

މަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރަންސް ދީފައިވަނީ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ޤައުމުތަކުގެ އުޅަނދުތަކަށެވެ. މި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއައު
އުޅަނދަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް  18ގައިވާ ލިސްޓްގައި އެވަނީއެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިއެކު  7އުޅަނދުތަކާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް އެންކްސް 

 ކްލިއަރަންސް ދީފައިވެއެވެ.

 

 ބޯޓުގެ އަދަދު  ޤައުމު

 14 އިންޑިއާ

 1 އިނގިރޭސިވިލާތް 

 1 ސްރީލަންކާ 

 1 ސްޕެއިން

 1 ބަންގްލަދޭޝް 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އާއި ގުޅިގެން ހިނގާފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް 

ފަރާތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  3އްޒަތްތެރިންގެ ތެރެއިން . ބޭރުގެ އެކިއެކި އ1ި
 ގައި ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 8މިޒިޔާރަތްތަކާއިބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް އެނެކްސް 

ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަފީރުކަމުގެ  22ފީރުން ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން . އެކި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތިއްބަވާ ސ2ަ
ގައި  9ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވާފައިވެއެވެ. ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވި ބޭފުޅުންގެ އިތުރު ތަފްޞީލް އެނެކްސް 

 ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަފީރުކަމުގެ މުއްދަތު  04ނޑައަޅުއްވާފައި ތިއްބަވާ ސަފީރުންގެ ތެރެއިން . އެކި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަ 3
އިބެހޭ ހަމަކުރައްވާ އެނބުރި ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިޒިޔާރަތްތަކާ

 ވާ ލިސްޓްގައި އެވަނީއެވެ.ގައި 10އިތުރު ތަފްޞީލް އެނެކްސް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އެކި ފެންވަރުގެ އިއްޒަތްތެރިން ރާއްޖޭގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި 2021
 މަޑުކޮށްލައްވާފައިވެއެވެ.

ހަރު ތެރޭ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޓްރާންސިޓް މި މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެ، ބޭރުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިން މިއަ
 ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 

 24އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް، ޑރ. ސުބްރަމާނިޔަމް ޖައިޝަންކަރު، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ  -1
 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓް ކުރެއްވިއެވެ.

ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި  30މް މިނިސްޓަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސައްމު ގަމް، މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ސިންގަޕޫރުގެ ހޯ -2
 ޓްރާންސިޓް ކުރެއްވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެްެފެއާޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވަންގ ޔީ މިއަހަރުގެ  -3
 ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓް ކުރެއްވިއެވެ. ވަނަ ދުވަހު 1ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 

 

 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިން  2021

 ރާއްޖެއަށް އަށް 6 އިން 4 ޖެނުއަރީމަހުގެ މިއަހަރު ޓާޓާ، އެންތަނީ ޑިފެންސް، އޮފް ސެކްރެޓަރީ އަންޑަރ އެމެރިކާގެ -
 .ކުރެއްވިއެވެ ދަތުރުފުޅެއް ރަސްމީ

 ރާއްޖެއަށް  އަށް  19 އިން 17 ފެބްރުއަރީމަހުގެ މިއަހަރުގެ ޒެޗޮވްސްކީ ތޯމަސް. މރ މެންބަރު ޕާލިމަންޓްގެ  ންޔޫރަޕިއަ -
 .ކުރެއްވިއެވެ ދަތުރުފުޅެއް ރަސްމީ

ނުރަސްމީ ޓެއެޑޯރާ ނަގުމާ އޮބިއަންގް މަންގޫ، . މރ އެކްސެލެންސީ ހިޒް ރައީސް ނައިބު ގިނީގެ އިކުއިޓޯރިއަލް -
 އަށް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 1އިން ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ  28މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 މިއަހަރުގެ  ތަހާން ޑޭން  އޮނަރަބަލް އިންވެސްޓްމަންޓް، އެންޑް ޓުއަރިޒަމް  ޓްރޭޑް، ފޮރ މިނިސްޓަރ އޮސްޓްރޭލިއާގެ  -
 ޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. ދަތުރުފުރަސްމީ ރާއްޖެއަށް އަށް  17 އިން 16 އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ
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 އިން  11 ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  މިއަހަރުގެ  އިބްރާހިމް ސުލްތާން މެޖެސްޓީ ހިޒް ރަސްގެފާނު ސްޓޭޓްގެ ޖޮހޮރް މެލޭޝިއާގެ  -
 .ކުރެއްވިއެވެ ދަތުރުފުޅެއް ރާއްޖެއަށް އަށް 14

އިވާ ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންގެ ލިސްޓެއް އެނެކްސް މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅިތަކުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފަ
 ގައި އެވަނީ އެވެ.  11

 އެހެނިހެން މުހިންމު ކަްނތައްތައް 

ޝާހިދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް هللا ދުޢަބް ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ހިޒް އެކްސެލެންސީ  76އ.ދ.ގެ  
ވެ. އަދި މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއާއި ރާއްޖެއަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެ 

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި 
ހިދުއާއި  ޑެލިގޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ޝާ هللا ދުޢަބްމެންދުރުގެ ޖާފަތެއްގައި ހިޒް އެކްސެލެންސީ 

ކޯލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރިންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި މި ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފުޅުގެ ޕްރޮޓޮ 
 ވުނެވެ. އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދެ

 
އަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް  27އިން  22ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޙް ހަސީނާ، މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  -1

 ކުރެއްވިއެވެ. 
 

 17މްބަރުމަހުގެ ޓުވާލޫގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސެވޭ ޕިނިއު މިއަހަރުގެ ނޮވެ -2
 އަށް ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. 21އިން 

 
އެމެރިކާގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދަ ބިއުރޯ އޮފް ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އެފެއާޒް، އޮނަރަބަލް ޑޮނާލްޑް  -3

 ސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.އަށް ރާއްޖެއަށް ރަ 16އިން  15ލު، މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 
 

އަްށ  28އިން  26ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސެލެންސީ މަސޫދު ބިން މޮމެން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ  -4
 ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.

 
ފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނީޓަރިންގ، ސްޓޭޓް ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް، މިނިސްޓަރ އޮ -5

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެންޓަޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ނަމާލް ރާޖަޕަކްސަ މިއަހަރުގެ 
 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. 10އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 

 
އަށް ރާއްޖެއަށް  20އިން  19ސްޓްރޭލިއަން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަރަމަންޓް، އޮނަރަބަލް ސޫޒަން ލޭ، މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ އޮ -6

 ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.
 

އަށް  4އިން  3 އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް. ސެނެޓަރ ދަ އޮނަރަބަލް މެރިސް ޕެއިން، މިއަހަރުގެ މެއިމަހުގެ -7
 ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓްކުރެއްވިއެވެ.

 



120 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

އިން  20އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް، ޑރ. ސުބްރަމާނިޔަމް ޖައިޝަންކަރު، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ  -8
 އަށް ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. 21

 
އަށް ރާއްޖެއަށް  13އިން  6އެކްސެލެންސީ އިސާލާ ރުވާން ވީރަކޫލް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހިޒް  -9

 ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީން މެދުވެރިވެގެން ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި 

 ތްތެރިން ބޭރުގެ އިއްޒަ 

 އިން އިންތިޒާމްކުރި  މަލްޓިލެޓަރަލް 

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ޤައުމު  ވަފުދު  #
 ޔުނިސެފުން   މޮންތަޒެމީ، މަރްޖަން މިސް  .1

 ހުންނެވި  ކަނޑައަޅުއްވާފައި ރާއްޖެއަށް
 ޑިރެކްޓަރ ރެޕްރެސެންޓެޓިވް، ރެސިޑެންޓް
 ރީޝާ  މަރްޔަމް ޖެނެރަލް

 
 

ޖުލައި  14 ދ..އ
2021 

ޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ޔުނިސެފްއިން ރާއް
ހުންނެވި އާ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެސެންޓެޓިވް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް 
 އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.
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 މަސައްކަތް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެއެފެއާޒް  : ލީގަލ9ްޗެޕްޓަރ 
ދިނުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ށް މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ލީގަލް އެޑްވައިސް ފޯރުކޮ މަޤްޞަދަކީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑުއެފެއާޒް ލީގަލް 

އަދި ތަކާއި އެމް.އޯ.ޔޫ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މިގޮތުން، މިއަހަރުތެރޭގައިވެސް 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުތައް  އދ. ގެރިވިއުކުރުމާއި އެގްރިމެންޓްތައް

ތައްޔާރުކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ވަފްދުތައް ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ކްރެޑެންޝަލް 
 ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޮށްފައެވެ. ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ލީގަލް 

 ދޫކުރެވުނު ކްރެޑެންޝަލްސް: ވަނަ އަހަރު  2021
ވަނަ އެކްޒެކެޓިވް  113އަށް ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ބޭއްވުނު  19އިން  18ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2021 .1

 ނެވެ.ކައުންސިލް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝިއަލްސް ދޫކުރެވު

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުވަބަލް  11އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  20އިން  18ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2021 .2

 އެނާރޖީ އެޖެންސީގެ އެސެބްލީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަހު ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލައިއެންސްގެ ވަނަ ދު  15ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2021 .3

 ފުރަތަމަ ސްޕެޝަލް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ސް ވަނަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން 5ގައި ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  23އިން  22ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2021 .4

 އެންވަޔަރަމަންޓް އެސެމްބްލީ ގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ކޮންގްރެސް އިން ކްރައިމް  14އަށް ބޭއްވުނު  12އިން  07ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ  2021 .5

 ޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކްރައިމް ޖަސްޓިސް ގައި ބައިވެރިވަ

ވަނަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން އިކޮނިމިކް  77އަށް ވަރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  29އިން  26ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ  2021 .6

ކްރެޑެންޝަލް  އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ބެންކޮކް ގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް 

 ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތް  74އަށް ޖެނީވާގައި ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  01އިން ޖޫންމަހުގެ  24ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ  2021 .7

 އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ސްޓޭޓްސް ޕާރޓީ ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން  29ވަހު ނިއުޔޯކުގައި ބޭއްވުނު ވަނަ ދު  24ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  2021 .8

 އޮފް ޑިސްކްރިމޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފުދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

މެންޓަލް ސައިންސް ވަނަ އިންޓަރ ގަވަރ 08އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  24އިން  14ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  2021 .9

ޕޮލިސީ ޕްލެޓް ފޯމް އޮން ބައޯޑައިވަރސިޓީ އެންޑް އިކޯސިސްޓަމް ސަރވިސްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް 

 ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.
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ނަލް މެރިޓައިމް ވަނަ އިންޓަރ ނޭޝަ  45އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  07އިން  01ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  2021 .10

 އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ސެޝަންގައި ބައިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް  76އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  17އިން  10ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  2021 .11

ޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެރިން އެންވަ 

 ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ސްޓޭޓްސް ޓު ޕާރީސް ޓު ދަ  14އަށް ނިއުޔޯކުގައި ބޭއްވުނު  17އިން  15ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ  2021 .12

ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް  ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް

 ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

އަށް ވަރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮއލް ޕޮލިޔުޝަން  23އިން  22ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ  2021 .13

 ފްދަށް ކްރެޑެންޝަލް ދޫކުރެވުނެވެ.ކޮމްޕެނައިޒޭޝަން ފަންޑުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަ 

އަށް ވަރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮބައިލް ސެޓަލައިޓް  21އިން  19ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  2021 .14

 އޯގަނައިޒޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ޔުނިވާރސަލް ޕޯސްޓަލް  27ގައި އަޒަރުބައިޖާން ގައި ބޭއްވުނު  27އިން  09އޮގަސްޓް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2021 .15

 ޔޫނިއަން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ރަންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ އަށް ވަރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު ކޮންފަ 30އިން  26ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  2021 .16

 ބަސެލް ރޮޓަރޑަމް އެންޑް ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ސްޓޭޓްސް ޕާޓީސް ޓު ދަ  18ވަނަ ދުވަހު ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު  11ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2021 .17

ގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް އިންހިއުމަން ޑީގްރޭޑިން ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް ކޮންވެންޝަން އެ

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވޯލްޑް ހެލްތް  ވަނަ 74އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  10އިން  06ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  2021 .18

އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ފޯ ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ ރީޖަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް 

 ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

އިޒޭޝަން  ގައި ބޭއްވުނު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ވޯލްޑް ޓުއަރިޒަމް އޯގަނަ 14ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  2021 .19

ކޮމިޝަން ފޮރ އީސްޓް އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ވޯލްޑް ޓުއަރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން ކޮމިޝަން ފޮރ 

 ސައުތު އޭޝިއާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އެސެމްބްލީ އޮފް ދަ ޕާރޓީސް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  10ބޭއްވުނު  ވަނަ ދުވަހު 07ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ  2021 .20

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.
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ޝަނަލް ސޯލަރ ވަނަ އިންޓަރނޭ  04ވަނަ ދުވަހު ވަރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  20ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2021 .21

 އެލައިންސް ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ އޯޒޯން  12ވަރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  29އިން  23ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2021 .22

އޮން ސަބްސްޓަންސެސް ދެޓް ޑިފްލީޓް  ދަ އޯޒޯން ލޭޔަރ ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް  33ލޭޔަރ އަދި 

 ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ކިޔޯޓޯ  03އަށް ގަލަސްގޯ ގައި ބޭއްވުނު  12އިން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  21ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2021 .23

ފަރަންސް އޮން ޕާޓީސް ސަރވިން އޭޒް ދަ މީޓިންގ އޮފް ޕާރޓީސް ޓު ދަ ޕާރޓީސް  އެގްރިމަންޓް ގައި ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ ކޮން

 ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ  04އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  05އިން  01ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2021 .24

ޕާޓީސް ޓު ދަ މިނަމާޓާ ކޮންވެންޝަން އޮން މަރކިއުރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް 

 ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް  77އަށް ބޭއްވުނު  26އިން  22ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2021 .25

ރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެރީން އެންވާ 

 ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ވޯލްޑް ހެލްތް އެސެމްބްލީ ގެ ސްޕެޝަލް  02އަށް ބޭއްވުނު  26އިން  22ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2021 .26

 ކުރެވުނެވެ.ސެޝަން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫ 

ވަނަ އިންޓަރ ޕޯލް  89އަށް އިސްޓަންބުލް ގައި ބޭއްވުނު  25އިން  23ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2021 .27

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ވޯލްޑް  12އި ޖެނީވާ ގައި ބޭއްވުނު ގަ 03އިން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  30ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2021 .28

 ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މިނިސްޓަރުންގެ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

ރެއްވި  ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ރަސްމީ ދަތުރު ކު 01ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އިން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  2021 .29

 ވޯކިންގ ގުރޫޕް އޮން އާރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން ގެ ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ދޫކުރެވުނެވެ.

 

ވަނަ ޔުނައިޓެޑް  24ގައި ސްޕެއިންގައި ބޭއްވުނު  03އިން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  30ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2021 .30

އެސެބްލީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓުއަރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޖެނެރަލް 

 ދޫކުރެވުނެވެ.
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ވަނަ އެސެމްބްލީ އޮފް ދަ  32އަށް ވާރޗުއަލް ކޮށް ބޭއްވުނު  15އިން  06ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  2021 .31

ނެވި ވަފްދަށް ކްރެޑެންޝިއަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން

 ދޫކުރެވުނެވެ.

 

 އަހަރުތެރޭގައި އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުތައް:
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލަ: .1

ޕިއަރެންސްސަސް އިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ އ.ދ. ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އެންފޯސްޑް އޯ އިންވޮލަންޓަރީ ޑިސަ
އަޙްމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގާ، އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަޕްޑޭޓްތައް، އެޓަރނީ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހާ 

 ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނެވެ.

 ރިވިއު ކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ އަދި އެގްރިމެންޓްތައް: އަހަރުތެރޭގައި

ންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް އޮން ކޯސްޓަލް އެގްރިމަ .1
 ޝިޕިންގް.

 އެމް.އޯ.ޔޫ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ޓުއަރިޒަމް ވިތް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ތައިލެންޑް .2

ޓް އޮފް ޕާކިސްތާން ރިގާރޑިންގ ޓޫ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެމް.އޯ.ޔޫ ވިތް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަން .3
 އިންސްޓިޓިއުޓްސް 

އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ދަ އަރގިއުމަންޓިންގ ސޭފްޓީ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އިން ދަ ރީޖަން  .4
 ތްރޫ ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ އެލް.އާރ.އައި.ޓީ ސިސްޓަމް

މަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް އިންޑިއާ އޮން ކޯޕަރޭޝަން އޮން އެމް.އޯ.ޠޫ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރ .5
 އިމިގްރޭޝަން 

 އެގްރިމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ކަޒަކްސްތާން އޮން ވިސާ އެގްޒެމްޝަން  .6

 އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ސީއެސްސީ ޔޫކޭ  .7

ރކައިވިން ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން އާ .8
 ސްރީލަންކާ 

 އެމް.އޯ.ޔޫ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ނޭޕާލް އޮން ހެލްތް  .9

 އިން ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަހްމަދު ނާސިރު ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  .10
 ނިއު ޔޯކް 

 ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް މަރިޔަމް ސުހާ ސެކަންޑު ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް އެމްބަސީ އިން ބާރލިން .11

 ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް ޔަމީން ޝާހިދު ކައުންސެލަރ އިން މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން ލަންޑަން  .12

 ންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އާމިނަތު މުހައްމަދު ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުލޭޓް އިން ޓްރިވެންޑްރަމް ޓެނަ .13

ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އިބްރާހިމް ސައީދު މުހައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް އިން މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުލޭޓް އިން  .14
 ޓްރިވެންޑްރަމް 
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 ކައުންސެލް އިން މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުލޭޓް އިން ޓްރިވެންޑްރަމްهللا އޮފް އާމިނަތު އަބްދު ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް .15

ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް ހަސަން އާދަމް މިނިސްޓަރ ކައުންސެލް އިން ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  .16
 ނިއު ޔޯކް 

 ކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުލޭޓް އިން ޓްރިވެންޑްރަމްޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ސެކަންޑު ސެ  .17

 ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އައިޝަތު ޖުމާނާ ސެކަންޑު ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން ސިންގަޕޯ .18

 ރިޔާދު ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް ބަދޫރާ ސައީދު މިނިސްޓަރ ކައުންސެލް އިން މޯލްޑިވްސް އެމްބަސީ އިން  .19

 ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަބްދުލް ލަތީފު އަލީ ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ކޮންސިއުލޭޓް އިން ޓްރިވެންޑްރަމް  .20

ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަހްމަދު ސަލްމާން ޒަކީ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އިން ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  .21
 އިން ނިއު ޔޯކް 

 ރިމަންޓް އޮފް މަރިޔަމް ޒާހިރު ސެކަންޑު ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން ކޮލަމްބޯ ޓެނަންސީ އެގް  .22

 ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަހްމަދު ސުޒިލް ސެކަންޑު ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން ނިއު ޑެލީ  .23

ޓް ސެކްރެޓަރީ އިން ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް މިމްރާހް އަބްދުލް ޤަފޫރު ފަސް .24
 އިން ނިއު ޔޯކް 

ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް ޒީނާ މުހައްމަދު ދީދީ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އިން ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  .25
 ނިއު ޔޯކް 

ންސެލް ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމް މިނިސްޓަރސް ކައު .26
 އިން ނިއު ޔޯކް 

 ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަލީ ޒާހިރު އެޓާޗޭ އިން ޕާރމަނަންޓް މިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިއު ޔޯކް  .27

 މެލޭޝިއާ ގައި ހުންނަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދަށުން ހުންނަ ޗާންސެރީ އޮފީހުގެ ޓެނަންސީ އެގްރިމެންޓް  .28

 އަރަބިއްޔާ ގެ ޖިއްދާ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްގެ ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް  ސައުދީ .29

 ވާއިޒު ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން މެލޭޝިއާهللا ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަބްދު  .30

 ލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން މެލޭޝިއާ ޓެނަންސީ އެގްރިމަންޓް އޮފް އަހްމަދު ފަސީހު ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އިން މޯ .31

 އެމްއޯޔޫ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްދިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫ.އޭ.އީ އޮން ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ވިޒިޓް  .32

 އެގްރިމަންޓް އޮން ހުޅުމާލެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް  .33

 އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަން އިން ލަންޑަން އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެގްރިމަންޓް އޮފް ލޯކަލް ސްޓާފް ވޯކިންގ .34

 އެމްއޯޔޫ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްދިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ކުވެއިތް އޮން ކޯޕަރޭޝަން  .35

 ދޭޝް އެމް.އޯ.ޔޫ ބިޓްވީން މޯލްޑިވްސް ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އެންޑް ދި ފޮރިން ސަރވިސް އެކަޑެމީ އޮފް ބަންގްލަ  .36

 އެގްރިމަންޓް އޮން ނޭމް ބޯޑު އެންޑް ނެޓްވާރކް ކޭބަލް  .37

އެމް.އޯ.ޔޫ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫ.އޭ.އީ އޮން ޓްރަންސްފަރ އޮފް  .38
 ޕްރިޒްނަރ އެންޑް މިއުޗުއަލް ލީގަލް އެސިސްޓަންސް 

 ން އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ފްރައިޑޭ މޮސްކް ރެސްޓޮރޭޝަ  .39
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 ޕީ.އެލް ކޮވިޝީލްޑް  –އެގްރިމަންޓް އޮން ސޭޕްޓީ ޑޭޓާ އެކްސްޗޭންޖު ވިތް އެސް އައި އައި  .40

 އެމް.އޯ.ޔޫ އިން ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ފިލިޕީންސް  .41

 މްބަސީ އިން ޔޫ.އޭ.އީޓަރމިނޭޝަން އޮފް ދި ލޯކަލް  ޑްރައިވަރ އިން މޯލްޑިވްސް އެ .42

 އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އިން ބައިލެޓަރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން  .43

 އެގްރިމަންޓް އޮން ކޮޕީރައިޓްސް އެންޑް ފޮޓޯ ޝެއަރިންގ .44

 އެގްރިމަންޓް ބިޓްވީން ދަ މިނިސްޓްރީ އެންޑް ރެޑް ކްރެސެންޓް އޮން މެޑިސިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން  .45

އަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެސިސްޓަންސް އިން ކަސްޓަމްސް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް އެގްރިމަންޓް އޮން މިއުޗު .46
 މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް މޮރިޝަސް 

 އެގްރިމަންޓް އޮން ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ލާއޯސް .47

އުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ސައުދީ އެގްރިމަންޓް އޮފް ސެކި .48
 އަރަބިއާ

 ސޭފް ޓްރެވަލް ކޮރިޑަރ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ޔޫ.އޭ.އީ  .49

މެޓާރސް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް  އެގްރިމަންޓް އޮން މިއުޗުއަލް އެސިސްޓަންސް އިން ކްރިމިނަލް  .50
 ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ސީޝެލްސް 

އެގްރިމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް އިންޑިއާ އޮން މެރިޓައިމް ބަންޑަރީ  .51
 އިން އަރަބިއަން ސީ 

 ފަރއެގްރިމަންޓް އޮން ކޮޕީރައިޓް ޓްރަންސް .52

 އެމް.އޯ.ޔޫ ބިޓްވީން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ރިސޯސަސް  އެންޑް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ރުވާންޑާ  .53

 އެމް.އޯ.ޔޫ އޮން ޕާރޓްނަރޝިޕް ބިޓްވީން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް ޑުބާއީ ޕޮލިސް ޖެނެރަލް ހެޑްކުއަރޓާރ .54

 ތް އިންޑޮނީޝިއާ އެމް.އޯ.ޔޫ އިން ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަން ވި .55

 

 އެހެނިހެން ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިެގން ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް:

މަޤްސަދުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ  .1
ޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ އޮން މިއުޗުއަލް ލީގަލް އެސިސްޓަންސް ޓްރީޓީ ބިޓްވީން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ރި 

 އިން ކްރިމިނަލް މެޓަރޒް އާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް އިންޑިއާ ޑެސްކް އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ.

ރޭޝަން އާއެކު މެލޭޝިއާ، އޫ.އޭ.އީ އަދި ރަޝިއަން ފެޑެ މަޤްސަދުގައި  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ  .2

އިން ކްރިމިނަލް މެޓަރޒް އާ  މިއުޗުއަލް ލީގަލް އެސިސްޓަންސްދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ 
 ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް އެ ޑެސްކްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ.
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ން ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް "ސައުތްއޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮ  .3
ކްރައިމް" ޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، އިންޑިއާ، ދިވެހިރާއްޖެ، ނޭޕާލް އަދި ސްރީލަންކާ އާއެކު 

ތްތައް މަސައްކަސޮއިކުރުމަށް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޑްރާފްޓް ލީގަލް އެގްރީމަންޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަށްފަހު  2014ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ )އެސް.ޕީ.ޓީ( އިން  .4

ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި، އެސް.ޕީ.ޓީ އަށް  ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަން ތަކަށް ދިވެހި

ހުށަހަޅާ އޯލްޓަނޭޓިވް ރިޕްލައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި އެރިޕޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ިއްޔާގެ އޮފީގެ ލަފައާއެއްގޮަތަށް، އޯލްޓަނޭޓިވް ރިޕްލައި އާންމުކޮށް ޝާޢިއުކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް، ރައީސުލްޖޫމްހޫރ

 އެސް.ޕީ.ޓީ. އަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔަޒުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ  .5
ސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި، އެނޫންވެ

ލިބިދޭންޖެހޭ އިމްތިޔާޒުތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގެނޑެއް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި 
ލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ވުޖޫދުވުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ސަރުކާރުގެ ލެޖިސް

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒުތަކުގެ ބިލެއް ހިމަނުއްވައިދެއްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 
ޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހުގައި މި މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ޓެކްސް އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަ 

 ވުޒާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރާ  22ވަނަ މާއްދަ އަދި  21ވިއެންނާ ކޮންވެންޝަންގެ  .6
ކުރުމަށްޓަކައާއި ބޭރުޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގައި މިޝަންތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ 

ރެޒިޑެންޓް މިޝަން ޤާއިމްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަކީ މިދަނޑިވަޅުގައި މުހިންމު ކަމަކަށްވެފައި، މިހާތަނަށް ބޭރުޤައުމުތަކުގެ 
އޮތްތާނގައި މިފަދައިން މިޝަންތަކަށް މާލެއިން ބިންދޫކުރި ނަމަވެސް، މާލޭގެ ބިމުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ކުރިއަށް 

ބިންދޫކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވީހިނދު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކޮށް، ބޭރުގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކާ ގުޅުން 
އި ބަދަހިކޮށް، ޚާރިޖީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ 
  ޤާއިމްކުރާ ޚާރިޖީ މިޝަން، އެމްބަސީ ކޮންސިއުލޭޓްފަދަ ތަންތަނާއި އެތަންތަނާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ބިމާއި އިމާރާތްތަކަކީ
 ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ އާންމު މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ 

އްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ތަންތަންކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކެއް ލިބިދެވޭނެފަދަ ފެންވަރެ
ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ، ހުޅުމާލޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްއެއް ކަނޑައަޅައި އެމަސައްކަތް 

 އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސއްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާއީ، އިޤްތިސާދީ އަދި ޤައުމީ  .7
ޓީން  ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމި 

ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައްސަލައިގައި އެ ކޮމިޓީގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ 
 ހާޟިރުވެފައެވެ. 
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 ކޮމިޓީއަށް ފޮރިން ސާރިވިސްގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދެވި އިރު، މަޖިލީހުގެ ހާރިކީ ގުޅުންތަކުގެ .8
ހާޒިރުވެ އެކޮމިޓީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި އެ ބިލުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ އެކިއެކި ގަވާއިދުތައް 

 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި ބިލް ވަނީ ފާސް ކުރެވި ތަސްދީދު ކުރެވިފައެވެ.

ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ، "އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް  ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާން އާ ދެމެދު .9

ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދި އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާން އޮން ދަ 

 ަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޓްރާންސްފަރ އޮފް އޮފެންޑަރސް" ގެ ޑްރާފްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ، "އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް  .10

އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް އޮން ދަ 

 ންސްފަރ އޮފް ޕްރިޒަނަރސް" ގެ ޑްރާފްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.ޓްރާ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ، "އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް  .11

ޓް އޮފް މެލޭޝިއާ އޮން ދަ ޓްރާންސްފަރ އޮފް ޕްރިޒަނަރސް" ގެ ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރންމަން

 ޑްރާފްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޔޫ.އޭ.އީ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ، "އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް  .12

ްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރެޓްސް އޮން ދަ ޓްރާންސްފަރ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލ

 ޕްރިޒަނަރސް" ގެ ޑްރާފްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ސްޓްރީގެ ކޮންސިއުލަރ ސަރވިސް ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ މީހުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނި .13
 އަދި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލަފާއާއި އެކު ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާއި ބެހޭ ޤަވައިދު ގެޒެޓް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. 

އިންޓަނެޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޮ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ އަށް މޮރިޝަސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިލިމިޓޭޝަން މައްސަލއާ  .14
 ޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ގުޅުގެން މި މިނިސްޓްރީއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.ގު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް، މިޔަންމާ އާ ދެކޮޅަށް ދަ ގެމްބިއާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  .15
 ރަލްގެ އޮފީހާ ގުޅުގެން މި މިނިސްޓްރީއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.ތަދައްޙުލްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެ
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 : ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތ10ްޗެޕްޓަރ 
ގެ މައުލޫމާތާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން އދ.  19-ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައި އޮތީ ކޮވިޑް  2021
އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައި، އެކަން ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މެއިންސްޓްރީމް  76ގެ 

 މީޑިއާގައި ހިމެނޭ ނޫސްތަކާއި ޓީވީ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް، އަދި ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި މީސްމީޑިއާގެ އެކި ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 
 އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވީ ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން  2021
هللا އޮފިސަރ ޢަލީ ޢަބްދު މުޙައްމަދުއެވެ. އަދި ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ނުހާ އަދި ޑެސްކް

 އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި އަހަރު މުހައްމަދު ޝަނޫން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް 2021

ޝާހިދުވަނީ ޓީވީ، ރޭޑިއޯ އަދި ޕްރިންޓް هللا ބްދުވަނަ އަހަރު ތަފާތު އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަ 2021
ޓޭޓް މީޑިއާތަކަށް އިންޓަވިއު ދެއްވާ، ޚާއްސަ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސް 

، އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓްގެ އިސްވެރިންވެސް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަހުމަދު ޚަލީލްއަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޢަބްދުޣަފޫރު މުޙައްމަދު
ކަތްތަކުގެ ވަނީ މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ތަފާތު އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ މަސައް

އްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭރު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާ 2021މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި 
ޝަން ގައުމުތަކުގެ އަދި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކާވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. އަދި، ޕަބްލިކް އިންފޮރމޭ 

 ލުވުންތައްވެސް ބާއްވާފައެވެ. ރެކޮޑް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައްދަ-ދަ -ޔުނިޓްއިންވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް އޮފް 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭރު ގަުއމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ދަތުރުގެ ފޮޓޯގްރަފީ، ވީޑިއޯގްރަީފ  2021
 ނެގުމާއި ޚަބަރަށް ދޭންޖެހޭ މައުޫލމާތު މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުން

ންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް ހިޒް އަށް އަށް އި 21އިން  20 ފެބްރުއަރީ އަހަރު ވަނަ 2021 -
 އެކްސެލެންސީ ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. 

ދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަ  ރައީސް މަޖިލީހުގެ  އާއްމު ވަނަ 76 ގެ . އދ އަށް، 10 އިން 6 އޮކްޓޫބަރު  އަހަރު  ވަނަ  2021 -
ޝާހިދުވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޢަބްދު

 ކުރައްވާފައެވެ. 
 ހަސީނާވަނީ ޝެއިޚް އެކްސެލެންސީ ހަރ ބޮޑުވަޒީރު  ބަންގްލަދޭޝްގެ  އަށް  27 އިން 22 ޑިސެމްބަރު އަހަރު  ވަނަ  2021 -

 ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. މްހޫރިއްޔާގެ ދަޢުވަރައީސުލްޖު
 ފޮޓޯގްރަފީ  އިވެންޓްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ބައްދަލުވުންތަކާއި ބޭއްވުނު  ދަތުރުތަކުގައި މި ޔުނިޓްއިންވަނީ  އިންފޮރމޭޝަން  ޕަބްލިކް -

 ށްފައެވެ.މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކޮ މައުލޫމާތު ޚަބަރަށްދޭންޖެހޭ ނެގުމާއި، ވީޑިއޯގްރަފީ  އަދި
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 ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްމަޖައްލާތަކަްށ މިނިސްޓަރ ދެއްވި އިންޓަރވިއުތައް

ބޭރުގެ ބައެއް ޕަބްލިކޭޝަންތަކަށާއި ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
ގޮތެއްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އިންޓަރވިއުތައް ބިނާވެފައިވަނީ އދ. ގެ އާއްމު ހުންނަވައިގެން އިންޓަރވިއުތައް ދެއްވާފައެވެ. މައިގަނޑު

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބާ ބެހޭގޮތުންނާއި އެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

 ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބައިވެރިވުން

އްކަތްތައް މީޑިއާއާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއާއި މިނިސްޓްރީގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ މަސަ
ވެ. އެގޮތުން އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގެ އެކި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޕްރައިމްޓައިމް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެ 

ރާއްޖެ މިއަދު، ރާއްޖެ ޓީވީ ފަލަސުރުޚީ، ވީޓީވީ ފަސްމަންޒަރު އަދި ސަންގުޓީވީ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްއެމް 
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ، މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ރިޕޯޓް ިނންމުން 

ތެރެއިން ފުރަތަމަ އަސާސްކަމުގައިވާ ގެ އަސާސް  5ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސައްކަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުހިއްމު މަ އެންމެރިޖިއްޔާގެ ޚާ
ލަނޑުދަނޑިތައް ގެ މިނިސްޓްރީ  މި ވީހިނދު މި މަސައްކަތުގައި ން ކަމުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު 

 .ކަމާއެކު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެފާއިތުވި އަހަރު ވަރަށް ކާމިޔާބު 

ރިއްޔާގެ އަދި އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ
 .  ކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެއޮފީހުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރި 

 މި މިނިސްޓްރީއާ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޙާޞިލްކުރެވިފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީގެ ހީވާގި އަދި 
 . އިޚްލާޞްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުންކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ . ދ.އ، މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހައިކޮމިޝަން،މިޝަން، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޖެނީވާގައި  ހައިކޮމިޝަން،ރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް، މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތި  ހައިކޮމިޝަން،

ގެ އޮފީސްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިހުންނަ ދާއިމީ މިޝަން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅާފައި . ދ.ހުންނަ އ
ރާއްޖޭގެ ދިވެހިޕާކިސްތާންގައި ހުންނަ  ހައިކޮމިޝަން،ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަން، ބަންދިވެހިހުންނަ 

ޔާގައި ހުންނަ ޢަރަބިއްދީ ޢޫޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ސަ ހައިކޮމިޝަން،
އެކުވެރި  ހައިކޮމިޝަން، ބަސީ، ތައިލެންޑްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމް
ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އަދި ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުންވެސް  ޢަރަބި ޢިމާރާތުގައި
 މިޝަންތަކެއްގެ ސަފީރުންނާއި ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން މިމިނިސްޓްރީގެ ހިމެނޭތީ، މިހުރިހާ 

އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް މިފުރުޞަތުގެ  ށްމަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަ
 . ވެބޭނުންކުރަމެ 
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ރިޖީ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށް ރާވާ ހިންގުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ޚާމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މި
 ގެ ޤާނޫނުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކަތެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެނެވެ. ވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް 

ހެންވޭރު ދެކުނު އެ މަޖލިހަށް މި ބިލް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި  ފާސްކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ނޫނު ހަލުއިކަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުންޤާ
ސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށާއި އީރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ޝަހީމަށާއި 

މަޖްލީހަށް ނުހަނު އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު  ގެމެމްބަރުންނަށާއި ރައްޔިތުން އިއްޒަތްތެރިރިޖީ ގުޅުން ތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ޚާއްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރަ
ޙައްމަދު ރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހޫތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅުއްވުމުގެ ރައީސުލްޖުމްޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ޤާނޫނު ރައްޔި

ވަރަށް ޞާލިހުގެ ދުރުވިސްނުމާއި ބިލަށް މަޖްލީސް މެމްބަރުންގެ ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް އެމަނިކުފާނަށް 
 ގެ ނަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ރިޖިއްޔާ ޚާކުރެއް ދިވެހި ސު  ހާއްޞަ

ރާ މި މިނސްޓްރީ ކުރިމަތި މިލަނީ އައު އަޒުމަކާއެކު އައު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ވަނަ އަހަ  2022ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ތަޞައްވުރެއް އެކުލަވާލައި އެ ތަޞައްވުރަށް  2022އެއީ . ޙާޞިލުކުރުމަށެވެ

މި . ތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްޝަންޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، ވަކި އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ އަމާޒު
 އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ކޮޕީ އެއް އެނެކްސްގައި ވާނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރާ ކުރިމަތިލަނީ ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިތައް ދުރާލާ އެކުލަވާލައި،  2022އެހެންކަމުން، 
މިކަން މިގޮތަށް ރޭވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު . ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަޑުތައްވެސް އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައެވެ އެލަނޑުދަ

މިނިސްޓްރީން . މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ދަޢުލަތަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ 
ރު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަ 2022

 . ދަށުން ހިންގާ މިޝަންތަކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ސާބިތުކަމާއެކު ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ

ވަނަ އަހަރު މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ގެންދެވިފައިވާކަމުގެ އެންމެހާ ޝުކުރެއް  2021ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި 
ه ރައްދުވާފަރާތަކީ މިކަމަށް ތައުފީޤް ދެއްވި މާތް ه اللّـ هއެހެންކަމުން، . އެވެ وتعـالى سبحـانـ ه اللّـ ގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދާއި وتعـالى سبحـانـ

ه �� صـّلى ُمحَم��ލާނގެ ފޮނުއްވި މާތް ރަސޫލާ ޝުކުރުކޮށް އަދި އެކަ  މާތް ނަބިއްޔާގެ އާލުންނާއި އަސްޙާބުންނަށް  އަށާއި އެ وسـّلم علـيـ
 . ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ 

ޢުފީޤުދެއްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަ  މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް ހިންގުމުގައި އެކަލާނގެ ހެޔޮ ނަޞީބާއި
هހިންގުމަށް އިތުރު ހަލުވިކަމާއި ކުރިއެރުން ދެއްވުން އެދި މާތް  ه اللّـ  ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.وتعـالى سبحـانـ

 2022ޖެނުއަރީ  31
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 ނަ ައހަރު މިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން  ވަ 2021: 2އެނެކްސް 
 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން  2021
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#
 

 އަޙްމަދު މައިޝާން  .1
 ނަފްހާ ހަސަން  .2
 މިޒްނާ ވަހީދު  .3

2 4 
 ދުވަސް 

16 
ސެޕްޓެމްބަ

 2021ރު 

13 
ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 

ތުރުކީ 
)އޮންލައިން 

) 

ސެސްރިކް 
އޮފް 
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އަދި 
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ފޮރ އޯ.އައި.ސީ 

 ޖޫނިއަރ ޑިޕްލޮމެޓްސް 

 

1  

 ޙައްވާ ސަމްހާ  .1
 އަޙްމަދު މައިޝާން  .2
 އައިމިނަތު ވަރުދާ  .3
މުޙައްމަދު  .4

 ޝަހުދާން ޝަހީމް 
 هللاއަލީ ޢަބްދު .5
މުޙައްމަދު ރާއިދު  .6

 ސައީދު

11 14 
 ދުވަސް 

2 
އޮކްޓޯބަރު 

2021 

19 
ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 

ސްޕެޝަލް ކޯސް ފޮރ  އިންޑިއާ އިންޑިއާ
ޑިޕްލޮމެޓްސް ގެ 

 ފުރަތަމަ ކޯސް 

2 

 12  ޙަވްލަތު ނަސީމް
 ދުވަސް 

9 
އޮކްޓޯބަރު 

2021 

27 
ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 

ނޭޝަނަލް  އިންޑިއާ
ސެންޓަރ 
ފޮރ ގުޑް 
ގަވަރނަން 

 ސް

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަން އިން 
މިނިސްޓްރީއަށް 
ބައިވެރިވުމުގެ 

 ފުރުޞަތު ލިބިފައި 

3 

 6 7 އާމިނަތު ސަމްރާ
 ދުވަސް 

17 
ސެޕްޓެމްބަ

 2021ރު 

12 
ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 

ވަނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް  7 ސޯވޯ ކޮ ކޮސޯވޯ 
ސްކޫލް އޮން ކޯޕަރޭޓިވް 

ސެކިއުރިޓީ އިން 
ޓައިމްސް އޮފް 
 ޕެންޑަމިކްސް

4 



135 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

 21 3 ނަފްހާ ހަސަން 
 ދުވަސް 

29 
ޖެނުއަރީ 
2022 

ޖެނުއަރީ  9
2021 

ވަނަ އެނުއަލް  3 އިންޑިއާ އިންޑިއާ
ޑިސްއާރމަމަންޓް 

އެންޑް 
އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ސެކިއުރިޓީ އެފެއާޒް 
 ޕްރޮގްރާމްފެލޯޝިޕް 

5 

هللا ފާޠިމަތު ޒޭނާ ޢަބްދު

 ސަޢީދު

 1 

 އަހަރު 

01 

ފެބްރުއަރީ 

2022 

01  

ފެބްރުއަރީ 

2021 

ކޮރެއަން  ކޮރެއާ

ޑިވެލޮޕްމަ

ންޓް 

އިންސިޓިއު

ޓް 

)ކޭ.ޑީ.އައި

) 

މާސްޓަރސް އޮފް 

ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް 

 ކޯސް

6 

 1  ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ

 އަހަރު 

01 

ފެބްރުއަރީ 

2022 

01  

ފެބްރުއަރީ 

2021 

ކޮރެއަން  ކޮރެއާ

ޑިވެލޮޕްމަ

ންޓް 

އިންސިޓިއު

ޓް 

)ކޭ.ޑީ.އައި

) 

މާސްޓަރސް އޮފް 

ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް 

 ކޯސް

7 

 1  ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން

 އަހަރު

01 

ސެޕްޓެމްބަ

 2022ރު 

01 

ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 

ނޭޝަނަލް  ޖަޕާން

ގްރެޖުއޭޓް 

އިންސްޓިޓި

އުޓް ފޮރ 

ޕޮލިސީ 

ސްޓަރޑީ

ސް 

 )ގްރިޕްސް(

ަރސް އޮފް މާސްޓ

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ކޯސް

8 

ޢަމްރު ދާނިޔާލް 

 ޝަމްޢޫން

 1 

 އަހަރު

27 

ސެޕްޓެމްބަ

 2022ރު 

27 

ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 

އިނގިރޭސި

 ވިލާތް

ޔުނިވަރސި

ޓީ އޮފް 

ބާތް 

)އަމިއްލަ 

 ގޮތުން(

މާސްޓަރސް އިން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ރިލޭޝަންސް ކޯސް

9 
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 2  އާމިނަތު ނައުފާ ރުޝްދީ

 އަހަރު

ބަރު އޮކްޓޯ

2023 

 ގެނިޔަލަށް

01 

ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ރިލޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމް 

 ކޯސް

10 

 2  ޙަސަން ނަވާފް

 އަހަރު

އޮކްޓޯބަރު 

2023 

 ގެނިޔަލަށް

01 
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11 

 2  ފައިހާ އަޙްމަދު ފިރާޤް

 އަހަރު

މެއި 
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12 

ފާޠިމަތު ލަމްޔާ 
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 1 

 އަހަރު

19 
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01 
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މޭރީ 

ޔުނިވަރސި

ޓީ އޮފް 

 ލަންޑަން

މާސްޓަރސް އޮފް 

އާރޓްސް އިން 

އިންޓަނޭޝަނަލް 

 ްސް ކޯސްރިލޭޝަނ

13 

 ހޫދު މުޙައްމަދު .1

 އާމިނަތު އީމާ .2

 ހަދީޖާ އަވްފިޔާއު .3

 4 

 ދުވަސް
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2021 

ސިވިލް  މާލެ
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ގ 
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 އުޓް

އިމޯޝަނަލް 

 އިންޓެލިޖެންސް

14 
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ވަނަ އަހަރު  2021ދަށުން މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ވިސާ ފެސިލިޓޭަޝން ޚިދުމަތުގެ : 3ކްސް އެނެ
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދާދެވުނު ިވސާގެ ތަފްޞީލު ހަިއކޮމިޝަންސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްޯބގައި ހުްނނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަމިއްލަ  ރަސްމީ  ޤައުމު  #

 30 34 ތައިލަންޑް  1

 7 - އިޓަލީ  2

 1 - ނޭޕާލް 3

 6 2 ސްވިޓްޒަލޭންޑް  4

  85 އެމެރިކާ 5

 7  ކޮރެއާ  6

 31 12 ޕްޓްއިޖި 7

 62 - ރަޝިއާ  8

 10 - ކެނެޑާ  9

 2 14 ފްރާންސް  10

 - 5 ސްޕެއިން 11

 6 - ސައުތު އެފެރިކާ  12

 1 - ރުމޭނިއާ 13

 6 - އިނގިރޭސިވިލާތް  14

 - 2 ބްރެޒިލް  15

 - 2 މޮނާކޯ  16

 - 3 ކިޔުބާ  17

 169 159 ޖުމްލަ 
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އިންިޑާއގެ ވަނަ އަހަރު  2021ރުކޮށްދޭ ވިސާ ފެސިލިޓޭަޝން ޚިދުމަތުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ފޯ: 4ކްސް އެނެ
 ދެވުނު ވިާސގެ ތަްފޞީލުއިމެދުވެރިކޮށް ހޯދަ ހަިއކޮމިޝަންހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިއުދިއްލީަގއި

 

 

  

 އަމިއްލަ  ރަސްމީ  ޤައުމު  #

 6 25 ސްޕެއިން 1

 6 - ޗެކް ރިޕަބްލިކް  2

 6 - ސްވިޑުން  3

 1 - ތާން ކަޒަކިސް 4

 24 - ޔޫކްރެއިން  5

 1 - ސަރބިއާ 6

 3 - ބެލްޖިއަމް 7

 1 - ބަލްގޭރިއާ  8

 1 - މޮރޮކޯ  9

 2 - ޕޯޗުގަލް  10

 - 2 ޕޯލަންޑް 11

 51 27 ޖުމްލަ 
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ވަނަ އަހަރު  2021މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ވިސާ ފެސިލިޓޭަޝން ޚިދުމަތުގެ ދަށުން : 5ކްސް އެނެ
 ދެވުނު ވިާސގެ ަތފްޞީލުއިމެދުވެރިކޮށް ހޯދަ ހަިއކޮމިޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ ސިންގަޕޫރުަގއި

 

 

 

 

 

  

 އަމިއްލަ  ރަސްމީ  ޤައުމު  #

 1 - ލެންޑް ނިއުޒީ 1

 1 - ޖުމްލަ 
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 ވަނަ ައހަރު ރާއްޖެ އައުމަށް ޑިޕްލޮމެިޓކް ކްލިއަރަންސް ދީފަިއވާ މަިތންދާބޯޓް 2021: 6ކްސް އެނެ
މަސްޢޫލު  ޤައުމް #

 ފަރާތް

އެއާކްރާފްޓްގެ ބާވާތް، 

 ކޯލްސައިން

ކްލިއަރަންސް 

 ނަންބަރު

 ފުރާ ގަޑި އާއި ތާރީޚް އަންނަ ގަޑި އާއި ތާރީޚް

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 1
 ސަރުކާރު 

DH8C 
Bombardier / 
Sky Surfer 

DQA 694016941 

MDV/001
/020121 

، 2021ޖަނަވަރީ  03
0210 Z 

 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 2
 ސަރުކާރު 

C-37 / SAM401 MDV/002
/030121 

04 January 2021, 
1435 Z 
 

06 January 
2021, 1005 Z 

އޮސްޓްރޭލިއާ  އޮސްޓްރޭލިއާ  3
 ޑިފެންސް ފޯސް 

A340 / ASY 
002 

MDV/003
/040121 

09 January 2021, 
2158 Z 

11 January 2021, 
0159 Z 

09 January 
2021, 2256 Z 
11 January 

2021, 0300 Z 
ޗައިނާ  ޗައިނާ 4

 ރުކާރު ސަ
B737-700 / 
BJN099 

MDV/004
/050121 

09 January 2021, 
1920 Z 

09 January 
2021, 2015 Z 

ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  5
 އާއިލާ

A330-202 / 
AMIRI 3 

MDV/005
/050121 

06 January 2021, 
1100 LT 

06 January 
2021, 1330 LT 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 6
 ސަރުކާރު 

757-200 / CMB 
301 

MDV/006
/130121 

14 January 2021, 
1305 Z 

14 January 
2021, 1454 Z 

 / DO233 އިންޑިއާ ނޭވީ  އިންޑިއާ 7
OSPREY 1 

MDV/007
/250121 

03 February 
2021, 1500 LT 

27 January 
2021, 0800 LT 

 A400 ޔޫ.ކޭ ސަރުކާރު  ޔޫ.ކޭ  8
M/RRR4499 / 
ASCOT 4499 

MDV/008
/260121 

30 January 2021, 
1850 UTC 

01 February 
2021, 0430 

UTC 
ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  9

 ސަރުކާރު 
GULFSTREAM

550 / 
BAHRAIN 

FIVE 

MDV/009
/270121 

29 January 2021, 
1530 

29 January 
2021, 1630 

އޮސްޓްރޭލިއާ  އޮސްޓްރޭލިއާ  10
 ސަރުކާރު 

A340 / ASY005 MDV/010
/280121 

02 February 
2021, 2258 Z 
04 February 
2021, 0948 Z 

02 February 
2021, 2356 Z 
04 February 
2021, 1049 Z 

ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  11
 ސަރުކާރު 

GULFSTREAM 
FIVE 

MDV/011
/310121 

  

P-3 / JN87 MDV/012 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން      12
/310121 

13 February 
2021, 0440 Z 

13 February 
2021, 0600 Z 
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P-3 / JN84 MDV/013 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 13
/310121 

21 February 
2021, 1200 Z 

23 February 
2021, 0100 Z 

P-3 / JN85 MDV/014 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 14
/310121 

21 February 
2021, 1215 Z 

23 February 
2021, 0115 Z 

P-3 / JN86 MDV/015 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 15
/310121 

13 February 
2021, 0425 Z 

13 February 
2021, 0445 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  16
ޑިފެންސް 
 ފޯރސް 

A340 / ASY425 MDV/016
/010221 

16 February 
2021, 0730 Z 
20 February 
2021, 0910 Z 

16 February 
2021, 0900 Z 
20 February 
2021, 1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  17
ޑިފެންސް 
 ފޯރސް 

A340 / ASY008 MDV/017
/020221 

23 February 
2021, 2258 Z 
25 February 
2021, 0948 Z 

25 February 
2021, 2356 Z 
25 February 
2021, 1049 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  18
ޑިފެންސް 
 ފޯރސް 

A340 / ASY007 MDV/018
/020221 

16 February 
2021, 2258 Z 
18 February 
2021, 0948 Z 

16 February 
2021, 2356 Z 
18 February 
2021, 1049 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  19
ޑިފެންސް 
 ފޯރސް 

A340 / ASY006 MDV/019
/020221 

09 February 
2021, 2258 Z 
11 February 
2021, 0948 Z 

09 February 
2021, 2356 Z 
11 February 
2021, 1049 Z 

އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 20
 ސަރުކާރު 

A3320-214 
Alt/B767-

300ER,G650 / 
AHY6735/6736 

MDV/020
/110221 

12 February 
2021, 0330 UTC 

12 February 
2021, 0500 

UTC 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އޭ.އީ 21
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
DUB7 

MDV/021
/110221 

14 February 
2021, 0700 UTC 

14 February 
2021, 0830 UTC 

14 February 
2021, 0800 

UTC 
14 February 
2021, 0930 

UTC 
އިންޑިއާ  އިންޑިޔާ 22

 ސަރުކާރު 
IFC-31 / 
Embraer 

MDV/022
/150221 

20 February 
2021, 1245 LT 
24 February 

2021, 1500 LT 

21 February 
2021, 1300 LT 
24 February 

2021, 1630 LT 
ސައުދީ  23

 އެރެބިޔާ
ސައުދީ 
 ސަރުކާރު 

A319 ACJ MDV/023
/160221 

18 Feb 2021, 
0945 Z 

20 Feb 2021, 
0830 Z 
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އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 24
 ސަރުކާރު 

C-17 / RCH 
398 

MDV/024
/180221 

22 Feb 2021, 
2129 Z 

23 Feb 2021, 
0015 Z 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 25
 ސަރުކާރު 

A330-200 / 
CMB501 

MDV/025
/190221 

22 Feb 2021, 
1207 Z 

22 Feb 2021, 
1400 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އާ އޮސްޓްރޭލި 26
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY009 MDV/026
/250221 

02 Mar 2021, 
2258 Z 

04 Mar 2021, 
0948 Z 

02 Mar 2021, 
2356 Z 

04 Mar 2021, 
1049 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  27
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY010 MDV/027
/250221 

09 March 2021, 
0730 Z 

11 March 2021, 
0910 Z 

09 March 2021, 
0900 Z 

11 March 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  28
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY011 MDV/028
/250221 

16 March 2021, 
0730 Z 

18 March 2021, 
0910 Z 

16 March 2021, 
0900 Z 

18 March 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  29
ޑިފެންސް 

 ޜސް ފޯ

A340 / ASY012 MDV/029
/250221 

23 March 2021, 
0730 Z 

25 March 2021, 
0910 Z 

23 March 2021, 
0900 Z 

25 March 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  30
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY013 MDV/030
/250221 

30 March 2021, 
0730 Z 

01 April 2021, 
0910 Z 

30 March 2021, 
0900 Z 

01 April 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  31
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / 
ASY1108 

MDV/031
/250221 

12 March 2021, 
0730 Z 
 

12 March 2021, 
0900 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިއާ  32
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / 
ASY1110 

MDV/032
/250221 

02 April 2021, 
0730 Z 
 

02 April 2021, 
0900 Z 
 

ބަންގްލަދޭޝް  ބަންގްލަދޭޝް  33
 ސަރުކާރު 

C-130J / 
S3AGF 

MDV/033
/280221 

03 Mach 2021, 
1255 Z 
 

04 March 2021, 
0745 Z 
 

ސައުދީ  34
 އެރޭބިޔާ

ސައުދީ 
 ސަރުކާރު 

ACJ320NEO / 
CRVI 

MDV/034
/020321 

03 Mach 2021, 
1830 Z 
 

05 March 2021, 
0600 Z 
 

ގެބޯން  ގެބޯން  35
 ސަރުކާރު 

B737 / P4BBJ MDV/035
/040321 

06 Mach 2021, 
0900  
 

14 March 2021, 
2315  
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ގެބޯން  ގެބޯން  36
 ސަރުކާރު 

Global Express / 
VJT938 

MDV/036
/040321 

06 Mach 2021, 
0900  
 

14 March 2021, 
2315  
 

ސީޝެލްސް  ސީޝެލްސް  37
 ސަރުކާރު 

Dornier 228 / 
SY011 

MDV/037
/080321 

10 Mach 2021, 
0905 Z 
 

11 March 2021, 
0400 Z 
 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 38
 ސަރުކާރު 

DHC7 / 
HAWK34 

MDV/038
/130321 

14 Mach 2021, 
0635 Z 
 

16 March 2021, 
0001 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 39
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
DUB7 

MDV/039
/130321 

14 March 2021, 
0730 Z 

14 March 2021, 
0910 Z 

14 March 2021, 
0900 Z 

14 March 2021, 
1020 Z 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 40
 ސަރުކާރު 

UC35 / 
NINJA61 

MDV/040
/130321 

17 Mach 2021, 
1127 Z 
 

22 March 2021, 
0400 Z 
 

 / C130 Hercules ޔޫ.ކޭ ސަރުކާރު  ޔޫ.ކޭ  41
RRR5721 

ASCOT 5721 

MDV/041
/150321 

25 Mach 2021, 
1330 Z 
 

27 March 2021, 
0500 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  42
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY014 MDV/042
/150321 

06 April 2021, 
2258 Z 

08 April 2021, 
0948 Z 

06 April 2021, 
2356 Z 

08 April 2021, 
1049 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  43
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY015 MDV/043
/150321 

13 April 2021, 
2258 Z 

15 April 2021, 
0948 Z 

13 April 2021, 
2356 Z 

15 April 2021, 
1049 Z 

ސީޝެލްސް  ސީޝެލްސް  44
 ސަރުކާރު 

Dornier28 / SY-
011 

MDV/044
/160321 

18 March 2021, 
0905 Z 
 

19 March 2021, 
0400 Z 
 

އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 45
 ސަރުކާރު 

A340-600 / 
AHY6731/6732 

MDV/045
/170321 

18 March 2021, 
1100 Z 
 

18 March 2021, 
1200 Z 
 

އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 46
 ސަރުކާރު 

G650 / 
AHY8585 

MDV/046
/180321 

19 March 2021, 
1100 Z 
 

20 March 2021, 
1000 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 47
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
DUB6 

MDV/047
/190321 

20 March 2021, 
0730 Z 

20 March 2021, 
0900 Z 
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20 March 2021, 
0910 Z 

20 March 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  48
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A-17A / 
ASY442 

MDV/048
/210321 

24 March 2021, 
0730 Z 

26 March 2021, 
0910 Z 

24 March 2021, 
0900 Z 

26 March 2021, 
1020 Z 

ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  49
 ސަރުކާރު 

Gulfstream550 / 
BAHRAIN 

FIVE 

MDV/049
/210321 

22 March 2021, 
1735 LT 
 

22 March 2021, 
1820 LT 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 50
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
DUB5 

MDV/050
/240321 

25 March 2021, 
0930 Z 
 

25 March 2021, 
1030 Z 
 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 51
 ސަރުކާރު 

C-17 / RCH361 MDV/051
/240321 

25 March 2021, 
1517 Z 
 

25 March 2021, 
1800 Z 
 

އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 52
 ސަރުކާރު 

G550 / ESW550 MDV/052
/250321 

27 March 2021, 
1120 Z 
 

27 March 2021, 
1230 Z 
 

ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  53
 ސަރުކާރު 

Gulfstream / 
BAHRAIN FVE 

MDV/053
/250321 

26 March 2021, 
1525 Z 
 

26 March 2021, 
1630 Z 
 

އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 54
 ސަރުކާރު 

A340-642 / 
AHY6731/6732 

MDV/054
/280321 

29 March 2021, 
0400 Z 
 

29 March 2021, 
0600 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 55
 ސަރުކާރު 

B737-700 / 
ROJ001 

MDV/055
/290321 

29 March 2021, 
0730 Z 

29 March 2021, 
0910 Z 

29 March 2021, 
0900 Z 

29 March 2021, 
1020 Z 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 56
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
AUH11 

MDV/056
/300321 

01 April 2021, 
1000 Z 
 

01 April 2021, 
1100 Z 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 57

 ސަރުކާރު 
B737-700 / 
ROJ003 

MDV/057
/310321 

01 April 2021, 
0730 Z 

01 April 2021, 
0910 Z 

01 April 2021, 
0900 Z 

01 April 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  58
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / 
ASY1108 

MDV/058
/310321 

03 April 2021, 
0730 Z 

03 April 2021, 
0910 Z 

03 April 2021, 
0900 Z 

03 April 2021, 
1020 Z 
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އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 59
 ސަރުކާރު 

A340-642 / 
AHY6733 

MDV/059
/310321 

03 April 2021, 
0730 Z 

05 April 2021, 
0910 Z 

03 April 2021, 
0900 Z 

05 April 2021, 
1020 Z 

އަޒަރްބައިޖާން  އަޒަރްބައިޖާން 60
 ސަރުކާރު 

G650 / 
AHY8585 

MDV/060
/310321 

01 April 2021, 
0500 Z 
 

01 April 2021, 
0600 Z 

  
ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  61

 ސަރުކާރު 
Gulfstream550 / 

BAHRAIN 
FIVE 

MDV/061
/010421 

02 April 2021, 
1530 LT 
 

02 April 2021, 
1700 LT 

  
އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  62

ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / 
ASY1110 

MDV/062
/040421 

24 April 2021, 
0730 Z 

26 April 2021, 
0910 Z 

24 April 2021, 
0900 Z 

26 April 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  63
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY016 MDV/063
/040421 

20 April 2021, 
0730 Z 

22 April 2021, 
0910 Z 

20 April 2021, 
0900 Z 

22 April 2021, 
1020 Z 

ޓްރޭލިއަން އޮސް އޮސްޓްރޭލިޔާ  64
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY017 MDV/064
/040421 

27 April 2021, 
0730 Z 

27 April 2021, 
0910 Z 

27 April 2021, 
0900 Z 

27 April 2021, 
1020 Z 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 65
 ސަރުކާރު 

B737-700 / 
DUB4 

MDV/065
/060421 

10 April 2021, 
0735 Z 
 

10 April 2021, 
0900 Z 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 66

 ސަރުކާރު 
B737-700 / 
AUH11 

MDV/066
/090421 

10 April 2021, 
1000 Z 
 

10 April 2021, 
1100 Z 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 67

 ސަރުކާރު 
B737-700 – 
ROJ001 

MDV/067
/090421 

10 April 2021, 
1210 Z 
 

10 April 2021, 
1310 Z 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 68

 ސަރުކާރު 
Airbus ACJ319 
/ MLM567 

MDV/068
/090421 

10 April 2021, 
0850 Z 
 

10 April 2021, 
1030 Z 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 69

 ސަރުކާރު 
B767-200ER / 

CXB767 
MDV/069
/090421 

10 April 2021, 
1230 Z 
 

10 April 2021, 
1400 Z 
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އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  70
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

FA7X / 
ASY301 

MDV/070
/130421 

15 April 2021, 
0730 Z 

25 April 2021, 
0910 Z 

15 April 2021, 
0900 Z 

25 April 2021, 
1020 Z 

 / Dornier އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 71
OSPREY1 

MDV/071
/150421 

19 April 2021, 
0930 LT 
 

19 April 2021, 
1200 LT 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 72

 ސަރުކާރު 
MRTT / UAF 

1300 
MDV/072
/150421 

19 April 2021, 
0730 Z 
 

19 April 2021, 
0830 Z 

  
އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  73

ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

C-17A / 
ASY446 

MDV/073
/190421 

21 April 2021, 
0730 Z 

23 April 2021, 
0910 Z 

21 April 2021, 
0900 Z 

23 April 2021, 
1020 Z 

ޕާކިސްތާން  ޕާކިސްތާން  74
 ކާރު ސަރު

P3C/ORION / 
PN28 

MDV/074
/240421 

25 April 2021, 
0200 Z 
 

25 April 2021, 
0543 Z 

  
P-3 / JN88 MDV/075 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 75

/250421 
30 April 2021, 

0730 Z 
01 May 2021, 

0910 Z 

01 May 2021, 
0900 Z 

01 May 2021, 
1020 Z 

P-3 / JN89 MDV/076 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 76
/250421 

30 April 2021, 
0730 Z 

01 May 2021, 
0910 Z 

01 May 2021, 
0900 Z 

01 May 2021, 
1020 Z 

P-3 / JN87 MDV/077 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 77
/250421 

11 May 2021, 
1200 Z 
 

13 May 2021, 
0830 Z 

  
P-3 / JN89 MDV/078 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 78

/250421 
11 May 2021, 

1215 Z 
 

13 May 2021, 
0115 Z 

  
އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  79

ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY018 MDV/079
/290421 

04 May 2021, 
0730 Z 

06 May 2021, 
0910 Z 

04 May 2021, 
0900 Z 

06 May 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  80
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / SY019 MDV/080
/290421 

11 May 2021, 
0730 Z 

13 May 2021, 
0910 Z 

11 May 2021, 
0900 Z 

13 May 2021, 
1020 Z 



147 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  81
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / SY0020 MDV/081
/290421 

18 May 2021, 
0730 Z 

20 May 2021, 
0910 Z 

18 May 2021, 
0900 Z 

20 May 2021, 
1020 Z 

އަން އޮސްޓްރޭލި އޮސްޓްރޭލިޔާ  82
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / SY021 MDV/082
/290421 

25 May 2021, 
0730 Z 

27 May 2021, 
0910 Z 

25 May 2021, 
0900 Z 

27 May 2021, 
1020 Z 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 83
 ސަރުކާރު 

MRTT / 
UAF1300 

MDV/083
/290421 

03 May 2021, 
1215 Z 
 

03 May 2021, 
0115 Z 

  
ރޭލިއަން އޮސްޓް އޮސްޓްރޭލިޔާ  84

ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

FA7X / 
ASY304 

MDV/084
/300421 

03 May 2021, 
1110 Z 
 

04 May 2021, 
0210 Z 

  
ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 85

 ސަރުކާރު 
B737-800 / 

DUB5 
MDV/085
/060521 

08 May 2021, 
0730 Z 

08 May 2021, 
0910 Z 

08 May 2021, 
0900 Z 

08 May 2021, 
1020 Z 

ޝާހީ ޤަތަރު  ޤަތަރު  86
 އާއިލާ

A330-202 / 
AMIRI5 

MDV/086
/060521 

14 May 2021, 
0820 LT 
 

14 May 2021, 
0920 LT 

  
އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 87

 ސަރުކާރު 
CL65 / FLC90 MDV/087

/110521 
12 May 2021, 

0730 Z 
14 May 2021, 

0910 Z 

12 May 2021, 
0900 Z 

14 May 2021, 
1020 Z 

ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  88
 ލާއާއި

A330-202 / 
AMIRI5 

MDV/088
/170521 

19 May 2021, 
1130 LT 
 

19 May 2021, 
1400 LT 

  
ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  89

 އާއިލާ
A330-202 / 
AMIRI4 

MDV/089
/170521 

18 May 2021, 
0730 Z 

23 May 2021, 
0910 Z 

18 May 2021, 
0900 Z 

23 May 2021, 
1020 Z 

ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  90
 އާއިލާ

A330-202 / 
AMIRI4 

MDV/090
/210521 

23 May 2021, 
0730 Z 

23 May 2021, 
0910 Z 

23 May 2021, 
0900 Z 

23 May 2021, 
1020 Z 

 އިންޑިޔާ 91
 އޮސްޓްރޭލިޔާ 

 / Dornier އިންޑިޔާ ނޭވީ 
OSPREY1 

MDV/091
/260521 

27 May 2021, 
0630 LT 
 

27 May 2021, 
1530 LT 
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އޮސްޓްރޭލިއަން 
ޑިފެންސް 
 ފޯރސް 

KC-30A / 
ASY456 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  92
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340/ASY022 MDV/092
/300521 

01 June 2021, 
0730 Z 

03 June 2021, 
0910 Z 

01 June 2021, 
0900 Z 

03 June 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  93
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY023 MDV/093
/060621 

08 June 2021, 
0730 Z 

10 June 2021, 
0910 Z 

08 June 2021, 
0900 Z 

10 June 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  94
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY024 MDV/094
/060621 

15 June 2021, 
0730 Z 

17 June 2021, 
0910 Z 

15 June 2021, 
0900 Z 

17 June 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  95
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY025 MDV/095
/150621 

22 June 2021, 
0730 Z 

24 June 2021, 
0910 Z 

22 June 2021, 
0900 Z 

24 June 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  96
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

KC-30A / 
ASY305 

MDV/096
/150621 

16 June 2021, 
0730 Z 
 

16 June 2021, 
0900 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  97
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY026 MDV/097
/240621 

29 June 2021, 
0730 Z 

01 July 2021, 
0910 Z 

29 June 2021, 
0900 Z 

01 July 2021, 
1020 Z 

ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  98
 އާއިލާ

A330-202 / 
AMIRI5 

MDV/098
/240621 

25 June 2021, 
1445 Z 
 

25 June 2021, 
1545 Z 
 

ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  99
 އާއިލާ

A330-202 / 
AMIRI5 

MDV/099
/270621 

29 June 2021, 
0930 Z 
 

29 June 2021, 
1300 Z 
 

 / AN-32 އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 100
IFC4521 

MDV/100
/010721 

03 July 2021, 
1100 Z 
 

03 July 2021, 
0900 Z 
 

P-3 / JN90 MDV/101 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 101
/040721 

10 July 2021, 
0424 Z 
 

10 July 2021, 
0545 Z 
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P-3 / JN91 MDV/102 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 102
/040721 

10 July 2021, 
0440 Z 
 

10 July 2021, 
0600 Z 
 

P-3 / JN88 MDV/103 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 103
/040721 

20 July 2021, 
1200 Z 
 

22 July 2021, 
0100 Z 
 

P-3 / JN87 MDV/104 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 104
/040721 

20 July 2021, 
0424 Z 
 

22 July 2021, 
0545 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  105
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY027 MDV/105
/040721 

06 July 2021, 
0730 Z 

08 July 2021, 
0910 Z 

06 July 2021, 
0900 Z 

08 July 2021, 
1020 Z 

 / Dornier އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 106
OSPREY1 

MDV/106
/100721 

 11 July 2021, 
0545 Z 
 

 / Dornier އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 107
OSPREY2 

MDV/107
/100721 

17 July 2021, 
0424 Z 
 

 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  108
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY028 MDV/108
/100721 

13 July 2021, 
0730 Z 

15 July 2021, 
0910 Z 

13 July 2021, 
0900 Z 

15 July 2021, 
1020 Z 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 109
 ސަރުކާރު 

MRTT / 
UAF1300 

MDV/109
/110721 

12 July 2021, 
0900 Z 
 

12 July 2021, 
1030 Z 
 

C-2 / JF151 MDV/110 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 110
/150721 

28 July 2021, 
0424 Z 
 

29 July 2021, 
0545 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  111
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY029 MDV/111
/150721 

20 July 2021, 
0730 Z 

22 July 2021, 
0910 Z 

20 July 2021, 
0900 Z 

22 July 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  112
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A330 / AG202 MDV/112
/170721 

18 July 2021, 
0730 Z 

19 July 2021, 
0910 Z 

18 July 2021, 
0900 Z 

19 July 2021, 
1020 Z 
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އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  113
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

FA7X / 
ASY315 

MDV/113
/180721 

19 July 2021, 
0424 Z 
 

20 July 2021, 
0545 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  114
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY030 MDV/114
/230721 

27 July 2021, 
0730 Z 

29 July 2021, 
0910 Z 

27 July 2021, 
0900 Z 

29 July 2021, 
1020 Z 

 / A400M ޔޫ.ކޭ ސަރުކާރު  ޔޫ.ކޭ  115
RRR4493 

MDV/115
/240721 

26 July 2021, 
1430 Z 
 

28 July 2021, 
0430 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 116
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
AUH11 

MDV/116
/290721 

01 Aug 2021, 
1030 Z 
 

01 Aug 2021, 
1130 Z 
 

ޔުކްރެއިން  ޔުކްރެއިން  117
 ސަރުކާރު 

An12 / 
UKL5003 

MDV/117
/300721 

31 July 2021, 
0503 Z 
 

31 July 2021, 
0900 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 118
 ސަރުކާރު 

BBJ / ROJ001 MDV/118
/300721 

01 Aug 2021, 
0730 Z 

01 Aug 2021, 
0910 Z 

01 Aug 2021, 
0900 Z 

02 Aug 2021, 
1020 Z 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 119
 ސަރުކާރު 

MRTT / 
UAF1300 

MDV/119
/300721 

02 Aug 2021, 
1030 Z 
 

02 Aug 2021, 
1130 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  120
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A319-132 / 
ASY972 

MDV/120
/010821 

02 Aug 2021, 
0730 Z 

03 Aug 2021, 
0910 Z 

02 Aug 2021, 
0900 Z 

03 Aug 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  121
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY031 MDV/121
/310721 

03 Aug 2021, 
0730 Z 

05 Aug 2021, 
0910 Z 

03 Aug 2021, 
0900 Z 

05 Aug 2021, 
1020 Z 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 122
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
AUH11 

MDV/122
/050821 

08 Aug 2021, 
1030 Z 
 

08 Aug 2021, 
1130 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 123
 ސަރުކާރު 

BBJ1 / ROJ001 MDV/123
/070821 

08 Aug 2021, 
0730 Z 

08 Aug 2021, 
0910 Z 

08 Aug 2021, 
0900 Z 

08 Aug 2021, 
1020 Z 
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އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  124
ޑިފެންސް 

 ޜސް ފޯ

A340 / ASY032 MDV/124
/090821 

10 Aug 2021, 
0730 Z 

10 Aug 2021, 
0910 Z 

10 Aug 2021, 
0900 Z 

10 Aug 2021, 
1020 Z 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 125
 ސަރުކާރު 

C130 / 
TREK945 

MDV/125
/120821 

12 Aug 2021, 
0545 Z 
 

13 Aug 2021, 
0300 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  126
ސް ޑިފެން

 ފޯޜސް 

KC*30A / 
ASY556 

MDV/126
/150821 

16 Aug 2021, 
0730 Z 

05 Sep 2021, 
0910 Z 

16 Aug 2021, 
0900 Z 

05 Sep 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  127
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY033 MDV/127
/160821 

17 Aug 2021, 
0730 Z 

19 Aug 2021, 
0910 Z 

17 Aug 2021, 
0900 Z 

19 Aug 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  128
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

C-17A / 
ASY542 

MDV/128
/170821 

18 Aug 2021, 
0730 Z 

05 Sep 2021, 
0910 Z 

18 Aug 2021, 
0900 Z 

05 Sep 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  129
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

C-17A / 
ASY558 

MDV/129
/170821 

18 Aug 2021, 
0730 Z 

05 Sep 2021, 
0910 Z 

18 Aug 2021, 
0900 Z 

05 Sep 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  130
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY034 MDV/130
/190821 

21 Aug 2021, 
0730 Z 

23 Aug 2021, 
0910 Z 

21 Aug 2021, 
0900 Z 

23 Aug 2021, 
1020 Z 

ރިކާ އެމެ އެމެރިކާ 131
 ސަރުކާރު 

C-130 / 
TREK91 

MDV/131
/190821 

21 Aug 2021, 
0740 Z 
 

21 Aug 2021, 
0300 Z 
 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 132
 ސަރުކާރު 

C-130 / 
TREK945 

MDV/132
/210821 

 22 Aug 2021, 
0400 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  ޔޫ.އޭ.އީ 133
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

KC-30A / 
ASY556 

MDV/133
/230821 

24 Aug 2021, 
0734 Z 
 

24 Aug 2021, 
0850 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  134
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

B737-800 / 
DUB7 

MDV/134
/270821 

29 Aug 2021, 
0730 Z 

29 Aug 2021, 
0900 Z 
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29 Aug 2021, 
0910 Z 

29 Aug 2021, 
1020 Z 

އިކުއިޓޯރިއަލް  135
 ގިނީ 

އިކުއިޓޯރިއަލް 
 ގިނީ ސަރުކާރު 

B777-200 LR / 
P4SKN 

MDV/135
/270821 

28 Aug 2021, 
2059 Z 
 

01 Sep 2021, 
2000 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  136
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY035 MDV/136
/300821 

31 Aug 2021, 
0730 Z 

02 Sep 2021, 
0910 Z 

31 Aug 2021, 
0900 Z 

02 Sep 2021, 
1020 Z 

 އޮސްޓްރޭލިއަން އޮސްޓްރޭލިޔާ  137
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

C-17A / 
ASY542 

MDV/137
/310821 

01 Sep 2021, 
0815 Z 
 

01 Sep 2021, 
0556 Z 
 

އިކުއިޓޯރިއަލް  138
 ގިނީ 

އިކުއިޓޯރިއަލް 
 ގިނީ ސަރުކާރު 

B737 – 800 / 
3CEGE 

MDV/138
/010921 

02 Sep 2021, 
0815 Z 
 

05 Sep 2021, 
0556 Z 
 

އިކުއިޓޯރިއަލް  139
 ގިނީ 

 އިކުއިޓޯރިއަލް
 ގިނީ ސަރުކާރު 

B777-200 / 
P4SKN 

MDV/139
/010921 

02 Sep 2021, 
1000 Z 
 

05 Sep 2021, 
0556 Z 
 

ޔޫ.އޭ.އީ  ޔޫ.އެ.އީ 140
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 
DUB5 

MDV/140
/010921 

02 Sep 2021, 
0200 Z 
 

02 Sep 2021, 
0300 Z 
 

މޮރިޝަނސް  މޮރިޝަސް  141
 ސަރުކާރު 

Dornier228 / 
MSN4059 

MDV/141
/040921 

07 Sep 2021, 
0730 Z 

08 Sep 2021, 
0910 Z 

08 Sep 2021, 
0900 Z 

08 Sep 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  142
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY036 MDV/142
/060921 

07 Sep 2021, 
0730 Z 

09 Sep 2021, 
0910 Z 

07 Sep 2021, 
0900 Z 

09 Sep 2021, 
1020 Z 

އެމެރިކާ  ކާއެމެރި 143
 ސަރުކާރު 

C40B/C / 
CNV7491 

MDV/143
/070921 

08 Sep 2021, 
0730 Z 

09 Sep 2021, 
0910 Z 

08 Sep 2021, 
0900 Z 

09 Sep 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  144
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY037 MDV/144
/120921 

14 Sep 2021, 
0730 Z 

16 Sep 2021, 
0910 Z 

14 Sep 2021, 
0900 Z 

16 Sep 2021, 
1020 Z 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 145
 ސަރުކާރު 

C-130 / 
TREK983  

MDV/145
/120921 

16 Sep 2021, 
0200 Z 

17 Sep 2021, 
0300 Z 
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އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  146

ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY038 MDV/146
/160921 

21 Sep 2021, 
0730 Z 

23 Sep 2021, 
0910 Z 

21 Sep 2021, 
0900 Z 

23 Sep 2021, 
1020 Z 

މެލޭޝިޔާ  މެލޭޝިޔާ  147
 ސަރުކާރު 

Boeing / 
BBJ9M11 

MDV/147
/160921 

19 Sep 2021, 
1140 Z 
 

25 Sep 2021, 
1400 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  148
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A319-1332 / 
ASY974 

MDV/148
/200921 

21 Sep 2021, 
0730 Z 

23 Sep 2021, 
0910 Z 

21 Sep 2021, 
0900 Z 

23 Sep 2021, 
1020 Z 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 149
 ސަރުކާރު 

C40B/B / 
CNV7987 

MDV/149
/220921 

23 Sep 2021, 
1133 Z 
 

23 Sep 2021, 
1239 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  150
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY039 MDV/150
/270921 

28 Sep 2021, 
0730 Z 

30 Sep 2021, 
0910 Z 

28 Sep 2021, 
0900 Z 

30 Sep 2021, 
1020 Z 

P-3 / JN5061 MDV/151 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 151
/270921 

30 Sep 2021, 
0425 Z 
 

30 Sep 2021, 
0545 Z 
 

P-3 / JN5066 MDV/152 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 152
/270921 

30 Sep 2021, 
0440 Z 
 

30 Sep 2021, 
0600 Z 
 

P-3 / JN5081 MDV/153 ޖަޕާން ނޭވީ  ންޖަޕާ 153
/270921 

06 Oct 2021, 
0110 Z 
 

08 Oct 2021, 
0100 Z 
 

P-3 / JN5059 MDV/154 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 154
/270921 

06 Oct 2021, 
1125 Z 
 

08 Oct 2021, 
0115 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  155
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY040 MDV/155
/300921 

05 Oct 2021, 
0730 Z 

05 Oct 2021, 
0910 Z 

07 Oct 2021, 
0900 Z 

07 Oct 2021, 
1020 Z 

ތައިލެންޑް  ތައިލެންޑް  156
 ސަރުކާރު 

C295 / RJA150 MDV/156
/031021 

05 Oct 2021, 
0755 Z 
 

06 Oct 2021, 
0512 Z 
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 / Dornier އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 157
OSPREY1 

MDV/157
/061021 

11 Oct 2021, 
0700 Z 
 

16 Oct 2021, 
1600 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  158
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A319-132 / 
ASY915 

MDV/158
/111021 

12 Oct 2021, 
0730 Z 

14 Oct 2021, 
0910 Z 

12 Oct 2021, 
0900 Z 

14 Oct 2021, 
1020 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  159
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY041 MDV/159
/111021 

12 Oct 2021, 
2258 Z 

14 Oct 2021, 
0748 Z 

12 Oct 2021, 
2356 Z 

14 Oct 2021, 
0849 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  160
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

FA7X / 
ASY319 

MDV/160
/131021 

16 Oct 2021, 
0510 Z 
 

17 Oct 2021, 
0130 Z 
 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 161
 ސަރުކާރު 

B747-400 / 
CMB567 

MDV?161
/141021 

15 Oct 2021, 
1515 Z 
 

15 Oct 2021, 
1654 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  162
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY078 MDV/162
/140121 

16 Oct 2021, 
2258 Z 

18 Oct 2021, 
0748 Z 

16 Oct 2021, 
2356 Z 

18 Oct 2021, 
0849 Z 

 އޮސްޓްރޭލިއަން އޮސްޓްރޭލިޔާ  163
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY042 MDV/163
/181021 

19 Oct 2021, 
2258 Z 

21 Oct 2021, 
0748 Z 

19 Oct 2021, 
2356 Z 

21 Oct 2021, 
0849 Z 

ޔުކްރެއިން  ޔުކްރެއިން  164
 ސަރުކާރު 

AN-12 / 
UKL5004 

MDV/164
/211021 

21 Oct 2021, 
2200 Z 
 

21 Oct 2021, 
2330 Z 
 

ޓްރޭލިއަން އޮސް އޮސްޓްރޭލިޔާ  165
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY043 MDV/165
/251021 

26 Oct 2021, 
2258 Z 

28 Oct 2021, 
0748 Z 

26 Oct 2021, 
2356 Z 

28 Oct 2021, 
0849 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  166
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY044 MDV/166
/281021 

02 Nov 2021, 
2200 Z 
 

02 Nov 2021, 
2330 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  167
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY045 MDV/167
/081121 

09 Nov 2021, 
2258 Z 

11 Nov 2021, 
0748 Z 

09 Nov 2021, 
2356 Z 

11 Nov 2021, 
0849 Z 
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އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 168
 ސަރުކާރު 

C17 / TREK910 MDV/168
/141121 

15 Nov 2021, 
0100 Z 
 

15 Nov 2021, 
0155 Z 
 

އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 169
 ސަރުކާރު 

CL65 / FLC89 MDV/169
/141121 

15 Nov 2021, 
2258 Z 

17 Nov 2021, 
0748 Z 

15 Nov 2021, 
2356 Z 

17 Nov 2021, 
0849 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  170
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY046 MDV/170
/141121 

16 Nov 2021, 
2258 Z 

18 Nov 2021, 
0748 Z 

16 Nov 2021, 
2356 Z 

18 Nov 2021, 
0849 Z 

 / A400M ޔޫ.ކޭ ސަރުކަރު  ޔޫ.ކޭ  171
ASCOT4526 

MDV/171
/181121 

22 Nov 2021, 
2000 Z 
 

24 Nov 2021, 
0430 Z 
 

 / Dornier އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 172
CG790 

MDV/172
/191121 

20 Nov 2021, 
0900 Z 
 

24 Nov 2021, 
1600 Z 
 

އެމެރިކާ  ކާއެމެރި 173
 ސަރުކާރު 

BE20 / RAIL13 MDV/173
/211121 

22 Nov 2021, 
1315 Z 
 

25 Nov 2021, 
0100 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  174
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY047 MDV/174
/221121 

23 Nov 2021, 
2258 Z 

25 Nov 2021, 
0748 Z 

23 Nov 2021, 
2356 Z 

25 Nov 2021, 
0849 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  ސްޓްރޭލިޔާ އޮ 175
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY048 MDV/175
/221121 

27 Nov 2021, 
2258 Z 

29 Nov 2021, 
0748 Z 

27 Nov 2021, 
2356 Z 

29 Nov 2021, 
0849 Z 

ޗައިނަ  ޗައިނާ 176
 ސަރުކާރު 

B737-700 / 
BJN099 

MDV/176
/281121 

01 Dec 2021, 
1515 Z 
 

01 Dec 2021, 
0100 Z 
 

ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  177
 ސަރުކަރު 

Gulfstream450 / 
BAHRAIN 
FOUR 

MDV/177
/281121 

29 Nov 2021, 
1650 Z 
 

29 Nov 2021, 
1730 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  178
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

C-17A / 
ASY575 

MDV/178
/281121 

29 Nov 2021, 
2258 Z 

05 Dec 2021, 
0748 Z 

29 Nov 2021, 
2356 Z 

05 Dec 2021, 
0849 Z 
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އެމެރިކާ  އެމެރިކާ 179
 ސަރުކާރު 

B767-300 / 
CMB567 

MDV/179
/301121 

01 Dec 2021, 
1925 Z 

02 Dec 2021, 
1400 Z 

01 Dec 2021, 
2030 Z 

02 Dec 2021, 
1500 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  180
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY088 MDV/180
/021221 

03 Dec 2021, 
2259 Z 

05 Dec 2021, 
0749 Z 

03 Dec 2021, 
2357 Z 

05 Dec 2021, 
0847 Z 

މެލޭޝިޔާ  މެލޭޝިޔާ  181
 ސަރުކާރު 

PVTJET / 
G55509M-JJJ 

MDV/181
/021221 

03 Dec 2021, 
1230 Z 
 

08 Dec 2021, 
1100 Z 
 

ބަހްރެއިން  ބަހްރެއިން  182
 ސަރުކަރު 

G450 / 
BAHRAIN 
FOUR 

MDV/182
/021221 

06 Dec 2021, 
1030 Z 
 

06 Dec 2021, 
0700 Z 
 

-C-130J / KC އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 183
3806 

MDV/183
/021221 

04 Dec 2021, 
2259 Z 
 

04 Dec 2021, 
2357 Z 
 

 / C-130J އިންޑިޔާ ނޭވީ  އިންޑިޔާ 184
KC3801 

MDV/184
/021221 

20 Dec 2021, 
2259 Z 
 

20 Dec 2021, 
2357 Z 
 

ން ސްޕެއި ސްޕެއިން 185
 ސަރުކާރު 

AIRBUS C295 / 
AED904 

MDV/185
/021221 

04 Dec 2021, 
1139 Z 
 

05 Dec 2021, 
0400 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  186
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

CANCELLED 
 

   

އިޓަލީ  އިޓަލީ  187
 ސަރުކާރު 

C-130J / 
IAM4600 

MDV/187
/021221 

06 Dec 2021, 
0730 Z 
 

08 Dec 2021, 
0300 Z 
 

P-3 / JN5084 MDV/188 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 188
/061221 

09 Dec 2021, 
0425 Z 
 

09 Dec 2021, 
0520 Z 
 

P-3 / JN5059 MDV/189 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 189
/061221 

09 Dec 2021, 
0440 Z 
 

09 Dec 2021, 
0535 Z 
 

P-3 / JN5063 MDV/190 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 190
/061221 

09 Dec 2021, 
0905 Z 
 

09 Dec 2021, 
0940 Z 
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P-3 / JN5066 MDV/191 ޖަޕާން ނޭވީ  ޖަޕާން 191
/061221 

09 Dec 2021, 
0920 Z 
 

09 Dec 2021, 
0955 Z 
 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  192
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY049 MDV/192
/061221 

07 Dec 2021, 
2258 Z 

09 Dec 2021, 
0748 Z 

07 Dec 2021, 
2356 Z 

09 Dec 2021, 
0849 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  193
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY050 MDV/193
/061221 

14 Dec 2021, 
2258 Z 

16 Dec 2021, 
0748 Z 

14 Dec 2021, 
2356 Z 

16 Dec 2021, 
0849 Z 

މެލޭޝިޔާ  މެލޭޝިޔާ  194
 ސަރުކާރު 

B737-800 / 9M-
III 

MDV/194
/091221 

11 Dec 2021, 
1015 Z 
 

14 Dec 2021, 
0700 Z 
 

ޤަތަރު  ޤަތަރު  195
 ސަރުކާރު 

A-320 / A7HSJ MDV/195
/151221 

18 Dec 2021, 
1500 Z 

18 Dec 2021, 
1650 Z 

18 Dec 2021, 
1600 Z 

18 Dec 2021, 
1750 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  196
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

B737-300 / 
ASY 1154 

MDV/196
/161221 

19 Dec 2021, 
2258 Z 

21 Dec 2021, 
0748 Z 

19 Dec 2021, 
2356 Z 

21 Dec 2021, 
0849 Z 

ބަންގްލަދޭޝް  ބަންގްލަދޭޝް  197
 ސަރުކާރު 

B787-9 / 
BBCC2211,BBC
C2212,BBCC221
3,BBCC2214 

MDV/197
/201221 

22 Dec 2021, 
1000 Z 

27 Dec 2021, 
0630 Z 

24 Dec 2021, 
0700 Z 

27 Dec 2021, 
0830 Z 

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮސްޓްރޭލިޔާ  198
ޑިފެންސް 
 ފޯޜސް 

A340 / ASY052 MDV/198
/271221 

28 Dec 2021, 
2258 Z 

30 Dec 2021, 
0748 Z 

28 Dec 2021, 
2356 Z 

30 Dec 2021, 
0849 Z 

ޤަތަރު ޝާހީ  ޤަތަރު  199
 އައިލާ

A342 / A7HHK MDV/199
/291221 

02 Jan 2021, 
1040 LT 
 

02 Jan 2021, 
1140 LT 
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 ވަނަ ައހަރު ރާއްޖެ އައުމަށް ޑިޕްލޮމެިޓކް ކްލިއަރަންސް ދީފަިއވާ ުއަޅނދުފަ  2021: 7 އެނެކްސް
#  

 ޤައުމު

 

މަސްއޫލު 

 ފަރާތް

 
 /ނަން  / އުޅަނދުގެ ބާވަތް

 ކޯލްސައިން

 
 ކްލިއަރަންސް ނަންބަރު

 
ަންނަ ތާރީޙް އ

 އާއި ގަޑި

 
ފުރާ ތާރީޙް 

 އާއި ގަޑި 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 01

 ސަރުކާރު

DARSHAK/VVYV MDV/001/240121 31  ީޖަނަވަރ

2021 ،

0800HRS  

މާރޗް  15

2021 ،

2000HRS  

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 02

 ސަރުކާރު

SHARDUL / 
AUKT 

MDV/002/260221 28 

ފެބްރުއަރީ 

2021 ،

...HRS  

މާރޗް  02

2021 ،

...HRS  

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 03

 ސަރުކާރު

INS KAMORTA / 
AWFF 

MDV/003/150321 16  ްމާރޗ

2021 ،

0600HRS  

މާރޗް  16

2021 ،

2000HRS  
އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 04

 ސަރުކާރު

INS SUDARSHINI 
/ AVLL 

MDV/004/280321 01  ްއޭޕްރިލ

2021 ،

0800HRS  

އޭޕްރިލް  04

2021 ،

1000HRS  

ސްޕެއިން  ސްޕެއިން 05

 ސަރުކާރު

JUAN 
SEBASTIAN DE 

ELCANO 

MDV/005/250421 26 ްރިލް އޭޕ

2021 ،

0300Z  

އޭޕްރިލް  30

2021 ،

0300Z 
ޤަތަރު  ޤަތަރު 06

 ސަރުކާރު

DALOOB / A7WH MDV/006/110521 13  ިމެއ

2021 ،

0600LT  

މެއި  31

2021 ،

2000LT  
އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 07

 ސަރުކާރު

INS 
SARAVEKSHAK / 

VVYB 

MDV/007/060621 09  ްޖޫނ

2021 ،

0700 LT 

ޖޫން  11

2021 ،

2000 LT 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 08

 ނޭވީ

INS SHARDA / 
VTNB  

MDV/008/060721 07  ިޖުލައ

2021 ،

0700 LT 

ޖުލައި  12

2021 ،

2000 LT 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 09

 ނޭވީ

INS SHARDA / 
VTNB  

MDV/009/120821 14  ްއޮގަސްޓ

2021 ،

0600 LT 

އޮގަސްޓް  18

2021 ،

1200 LT 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 10

 ނޭވީ

INS SHARDA / 
VTNB / OPV 

MDV/010/250821 26  ްއޮގަސްޓ

2021 ،

0800 LT 

އޮގަސްޓް  29

2021 ،

2000 LT 

ބްރިޓިޝް  އިނގިރޭސިވިލާތް 11

 ނޭވީ

Military Vessel / 
HMS DIAMOND 

MDV/011/210921 21 

ސެޕްޓެމްބަރ 

2021 ،

1545 

22 

ސެޕްޓެމްބަރ 

2021.. ، 
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އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 12

 ނޭވީ

SAMRAT / AUNB MDV/012/251021 26 

އޮކްޓޯބަރ 

2021، 

29 

އޮކްޓޯބަރ 

2021، 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 13

 ނޭވީ

BETWA / AUBW MDV/013/271021 28 

އޮކްޓޯބަރ 

2021، 

29 

އޮކްޓޯބަރ 

2021، 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 14

 ނޭވީ

MILITARY / 
VVVP 

MDV/014/191121 20 

ނޮވެމްބަރ 

2021، 

22 

ނޮވެމްބަރ 

2021، 

ްޑިއާ އިނ އިންޑިއާ 15

 ނޭވީ

MILITARY / 
AWYT / AWBZ 

MDV/015/191121 20 

ނޮވެމްބަރ 

2021، 

24 

ނޮވެމްބަރ 

2021، 

ސްރީލަންކާ  ސްރީލަންކާ 16

 ނޭވީ

MILITARY / 
SLGCS 

SURAKSHA 

MDV/016/191121 20 

ނޮވެމްބަރ 

2021، 

24 

ނޮވެމްބަރ 

2021، 

އިންޑިއާ  އިންޑިއާ 17

 ނޭވީ

SHARDUL / 
AUKT / 

MILITARY 

MDV/017/101221 11 

ޑިސެމްބަރ 

2021 ،

0600 LT 

13 

ޑިސެމްބަރ 

2021 ،

2000 LT 

ބަންގްލަދޭޝް  ބަންގްލަދޭޝް 18

 ނޭވީ

BAGLADESH 
Abu Ubaidah 

MDV/018/121221 20 

ޑިސެމްބަރ 

2021، 

29 

ޑިސެމްބަރ 

2021، 
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ދު ާޞލިހުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހުރީއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަ 2120: 8އެނެކްސް 
 ޒިޔާރަތް ކުރެއްވެވި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިން 

ޒިޔާރަތުގެ  ތާރީހް ޤައުމު މަޤާމް ނަން #

 ބާވަތް

ހިސް އެކްސަލަންސީ ޑރ.  1

 ސުބްރަމާނިޔަމް ޖައިޝަންކަރ

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް 

 އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް 

ފެބްރުއަރީ  21 އިންޑިއާ

2021 

 ުތިރާމްއިހ

ޒަންގ އެކްސެލެންސީ  ހިޒް 2

 ލިޒޯންގ

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު

އޭޕްރިލް  07 ޗައިނާ

2021 

 އިހުތިރާމް

ހުސައިން އެކްސެލެންސީ  ހިޒް 3

 އަލް ޝަރްތީ

އިޖިޕްޓް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު

އޮކްޓޯބަރ  11 އިޖިޕްޓް

2021 

 އިހުތިރާމް
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 ރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވި ސަފިރުން ވަނަ އަހަރު ސަފީ 2021: 9އެނެކްސް 
 ގަޑި  ތާރީޚް ޤައުމު މަޤާމް ނަން #

މރ. ހޯލްގާ ހިޒް. އެކްސެލެންސީ   .1

 ލޯތާ ސުއެބާރޓް

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ޖަރުމަނު

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ްޓް އޯގަސ 08 ޖާރމަން

2021 

11:30 

ޖެކަލިން ހިޒް. އެކްސެލެންސީ   .2

 މުކަންގިރާ

ރުވަންޑާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އައު ސަފީރު

އޯގަސްޓް  08  ރުވަންޑާ

2021 

11:45 

ފެޑަރިކޯ ށަލާސް ހިޒް. އެކްސެލެންސީ   .3

 ލޮޓްފެ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  މެކްސިކޯ

 ީރުކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފ

އޯގަސްޓް  08 މެކްސިކޯ

2021 

12:00 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖިއޯންގ   .4

 ވޫންޖިނގ

ސަރުކާރުން  ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާ

 ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ރިޕަބްލިކް 

 ކޮރެއާ 

އޯގަސްޓް  15

2021 

11:30 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަންޑަރޭސް   .5

 މާސެލޯ ގޮންޒާލޭޒް

އްޖެއަށް ސަރުކާރުން ރާ ކިޔުބާ 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

އޯގަސްޓް  15 ކިޔުބާ

2021 

11:45 

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ވިއެޓްނާމް  ހަރ އެކްސެލެންސީ ހޯ ތީ ތަން ޓުރޫ  .6

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

އޯގަސްޓް  15 ވިއެޓްނާމް

2021 

12:00 

 ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ޗައިނާ  ހަރ އެކްސެލެންސީ ވަންގ ލިޒިންގ  .7

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ސެޕްޓެމްބަރ  06 ޗައިނާ

2021 

11:30 

ހަރ އެކްސެލެންސީ ސާންތި ބާއި   .8

 ހަނުމާންޖީ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  މޮރިސަސް 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ސެޕްޓެމްބަރ  13 މޮރިސަސް

2021 

11:30 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަންޑްރޭސް   .9

 ލެސްޡްލޯ ކިރާލީ

ކާރުން ރާއްޖެއަށް ސަރު ހަންގޭރީ 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ސެޕްޓެމްބަރ  13 ހަންގޭރީ

2021 

11:45 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ.ހޫގޯ ޖެވިއަރ   .10

 ގޮއްބީ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  އާގެންޓީނާ 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ސެޕްޓެމްބަރ  13 އާގެންޓީނާ

2021 

12:00 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަބިއޯޔޭ   .11

 ދު ބެއްލޯމުހައްމަ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ނައިޖީރިޔާ 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

 ނޮވެމްބަރ 15 ނައިޖީރިޔާ

2021 

11:30 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަލަން އެލް   .12

 ޑެނިއާގީ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ފިލިޕިންސް 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

 ނޮވެމްބަރ 15 ފިލިޕިންސް

2021 

11:45 

ންސީ މައިކަލް ހިޒް އެކްސެލެ  .13

 އެޑްވަރޑް އެޕްލެޓަން

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ނިޔުޒިލޭންޑް 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ނިޔުޒިލެން

 ޑް

 ނޮވެމްބަރ 15

2021 

12:00 

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ  ހިޒް އެކްސެލެންސީ މަނު މަހާވަރް  .14

 ސަފީރު ކަނޑައެޅުއްވި އައު

ނޮވެމްބަރ  17 އިންޑިއާ

2021 

11:30 

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ސްވިޒްލޭންޑް  ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޮމިނިކް ފަޣްލާރ  .15

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ސްވިޒްލޭން

 ޑް

 ނޮވެމްބަ 22

2021 

11:30 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަބުދުލްވައްހާބު   .16

 ހައިދަރާ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ސެނެގާލް 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

 ެމްބަނޮވ 22 ސެނެގާލް

2021 

11:45 
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ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރަކްބޭ ޑެމިޓް   .17

 ސޭކަރ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ތުރުކީ 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

 ނޮވެމްބަ 22 ތުރްކީ

2021 

12:00 

އޮސްޓްރިއާ ސަރުކާރުން  ކެތެރީނާ ވީޒަރހަރ އެކްސެލެންސީ   .18

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު 

 ސަފީރު،

ޑިސެމްބަރ  06 އޮސްޓްރިއާ

2021 

11:30 

ހަޔެތް ތަލްބީ ހަރ އެކްސެލެންސީ   .19

 ބިލެލް

ޓިއުނީޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

ޑިސެމްބަރ  06 ޓިއުނީޝިއާ

2021 

11:45 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ މަރިއާނާ ޕަޗޭކޯ   .20

 މޮންޓޭސް

ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ކޮލަމްބިއާ 

 ފީރުކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަ

 ޑެސެމްބަރ 13 ކޮލަމްބިޔާ

2021 

11:30 

ތައިލެންޑްގެ  ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޕޮޖް ހާންޕޯލް  .21

 ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު

 ޑިސެމްބަރ 13 ތައިލެންޑް

2021 

11:45 

މޯލްޓާ  ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރޫބަން ގައުޗީ  .22

 ފީރުކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަ

 ޑިސެމްބަރ 13 މޯލްޓާ

2021 

12:00 
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 ވަނަ އަހަރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ސަފީރުން  2021: 10އެނެކްސް 
 ގަޑި ތާރީޚް ޤައުމު މަޤާމް ނަން #

މރ.ޒަންގ ހިޒް އެކްސަލަންސީ  .1

 ލިޒޯންގު

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 

 ސަފީރު ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ

ރީލް އޭޕް 07 ޗައިނާ 

2021 

11:30 

ހުސެއިން އަލް ހިޒް އެކްސަލަންސީ  .2

 ސަހަތީ

ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް  އިޖިޕްޓް

 ސަފީރު ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ

އޮކްޓޫބަރ  11 އިޖިޕްޓް

2021 

11:30 

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ހަރ އެކްސެލެންސީ އަލައިނާ ތިބްލީޒް .3

 ަފީރުކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސ

އޮކްޓޫބަރ  19 އެމެރިކާ

2021 

11:30 

ޖަޕާނުން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ހަރ އެކްސެލެންސީ ޔަނާއީ ކެއިކޯ .4

 ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު

ޑިސެމްބަރ  14 ޖަޕާން

2021 

11:00 
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 ވަނައަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިން  2021: 11އެނެކްސް 
ކޮންކަހަލަ  މުއްދަތު ޤައުމު މަޤާމް ނަން #

ދަތުރުފުޅެއްކަ 
 ން

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެންތަނީ   .1
 ޓައްލާ 

އެސިސްޓެންޓް 
 ސެކްރެޓަރީ،ޑިފެންސް 

 06 –ޖަނަވަރީ  02 ޔޫ،އެސް،އޭ 
 ޖަނަވަރީ 

 ރަސްމީ

ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުހައްމަދު   .2
 ސާލިމް އަލް އޮލަމާ 

ސެކްރެޓަރީ، 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 08 –ޖަނަވަރީ  03 ޔޫ،އޭ،އީ 
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

ޑީ.ޖީ. އިންޑިއަން  މރ.ދިނޭސް ޕަޓްނައިކް   .3
 ކަލްޗުރަލް ސެންޓަރ

 06 –ޖަނަވަރީ  03 އިންޑިޔާ
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

ހަރ ހައިންސް ސެއިޚާ ޙަމަދު   .4
 ހިންދު ޢަލްތާނީ 

ގަތަރު ސާހީ ޢާއިލާގެ 
 މެމްބަރެއް

 10 –ޖަނަވަރީ  05 ތަތަރު 
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

ހަރ ހައިންސް ޕުރިންސަސް ލަލާ   .5
 ނައުލާ

މޮރޮކޯގެ ރޯޔަލް ފެމިލީ 
 މެމްބަރ

 15 –ޖަނަވަރީ  09 މޮރޮކޯ 
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ހައިންސް ޕުރިންސަސް   .6
މުހައްމަދު ބިން ފައިސަލް އަލް 

 ސައުދު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 
ސާހީ ޢާއިލާގެ 

 މެމްބަރެއް

 09 –ރީ ޖަނަވަ  05 ސައޫދީ އަރަބިޔާ 
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

ހަރ ހައިންސް ޕުރިންސަސް   .7
 މަލަކު ފައިސަލް އަލް ސަބާ 

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 
ސާހީ ޢާއިލާގެ 

 މެމްބަރެއް

 22 –ޖަނަވަރީ  16 ސައޫދީ އަރަބިޔާ 
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުހައްމަދު   .8
 މާލިކީ 

މޮރޮކޯ ސަރުކާރުން 
ރާއްޖެއަށް 

އި ކަނޑައެޅުއްވވާފަ
 ހުންނަވާ ސަފީރު 

 14 –ޖަނަވަރީ  12 މޮރޮކޯ 
 ޖަނަވަރީ 

 ނުރަސްމީ

އާޒަރބައިޖާން އައީސްގެ  މިސް އަމިނާ އަލިޔު  .9
 ދަރިކަބަލުން 

 10–ޖަނަވަރީ  27 އާޒަބައިޖާން 
 ފެބުރުއަރީ 

 ނުރަސްމީ

ޗީފް މިނސްޓަރ އޮފް  އޮނަރަބަލް ހޭމަންތު ސޯރެން   .10
 ޖާރްކާންޑް 

 09 -ފެބްރުއަރީ  06 އިންޑިއާ
 ބްރުއަރީ ފެ

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޕްރިންސް   .11
ފަހަދު ބިން ސުލްތާން ބިން 
 އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް ސައުދު 

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 
ޝާހީ ޢާއިލާގެ 

 މެމްބަރެއް

 20 -ފެބްރުއަރީ  18 ސައުދީ އަރަބިއާ
 ފެބްރުއަރީ 

 ނުރަސްމީ

ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމަންޓް  ތޯމަސް ޑެޗޯވްސްކީ   .12
 މެމްބަރ

 19 –ފެބްރުއަރީ  16 ރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޔޫ
 ފެބްރުއަރީ 

 ރަސްމީ

ހިޒް ހައިނަސް ޝެއިހް   .13
މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާން އަލް 

 ޚަލީފާ 

ބަހްރެއިންގެ ޝާހީ 
 އާއިލާގެ މެންބަރެއް 

   -މާރޗް  22 ބަހްރެއިން 

ހަރ އެކްސެލެންސީ ޝެއިހް އަލް   .14
އަނޫދު ބިތު ހަމާދު އަލް ތާނީ 

ޤަތަރު ޝާހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 9 –އެޕްރީލް  6 ޤަތަރު 
 އެޕްރީލް

 ނުރަސްމީ
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ލިދު އާއި ޝެއިހް ތާނީ ޚާ
 ޓީ.އެފް. އަލް ތާނީ 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް  ޑުޝްޔަންތު ޗައުޓަލާ   .15
މިނިސްޓަރ އޮފް 
ހަރްޔާނާ އަދި ޓޭބަލް 
ޓެނިސް 
އެސޯސިއޭޝަންގެ 
 ރައީސް

   -އެޕްރީލް  17 އިންޑިއާ

ރ ފޯ ޓްރޭޑް، މިނިސްޓަ އޮނަރަބްލް  ޑެން ޓެހާން   .16
ޓޫރިޒަމް އެންޑް 

އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް 
 އޮސްޓްރޭލިއާ 

 25 –އެޕްރީލް  24 އޮސްޓްރޭލިއާ 
 އެޕްރިލް

 ނުރަސްމީ

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮނަރަބްލް މަރީސް ޕޭން   .17
މިނިސްޓަރ ފޯ ފޮރިން 

އެފެއާރޒް އެންޑް 
 މިނިސްޓަރ ފޯ ވިމެން 

 ނުރަސްމީ މެއި 04 –މެއި  03 އޮސްޓްރޭލިއާ 

ރު ހަމަދު އެސް.އެޗް. އަލް ޖަވާހެ  .18
 ތާނީ އާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ޤަތަރު ޝަހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 ނުރަސްމީ މެއި 20 –މެއި  14 ޤަތަރު 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސާދު   .19
ޝެރީދާ އެސް.ޖޭ. އަލް ކާބީ އާއި 

 އަނބިކަނބަލުން 

ޤަތަރު ޕެޓްރޯލިއަމްގެ 
 ރައީސް އަދި ސީއީއޯ

 ނުރަސްމީ އިމެ 17 –މެއި  14 ޤަތަރު 

ޝެއިހް ފައިސަލް އަހްމަދު އަލް   .20
 ތާނީ އާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ޤަތަރު ޝަހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 ނުރަސްމީ މެއި 20 –މެއި  15 ޤަތަރު 

ހިޒް ހައިނަސް ޕްރިންސް   .21
ބަންދަރު ބިން ޚާލިދު ބިން ފަހްދު 
ބިން ފައިސަލް އަލް ސައުދު އާއި 

 އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ޝާހީ އާއިލާގެ  ސައުދީ
 މެންބަރުން 

 ނުރަސްމީ ޖޫން  9 –މެއި  18 ސައުދީ އަރަބިއާ

ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް   .22
ޕްރިންސެސް މާހާ ބިންތު މުތައިބް 

ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު އާއި ހަރ 
ރޯޔަލް ހައިނަސް  ޕްރިންސެސް 
ޖައުހަރާ ބިންތު މުތައިބު ބިން 

 އަބްދުލްއަޒީޒު 

ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 ނުރަސްމީ ޖޫން   5 –މެއި  25 ސައުދީ އަރަބިއާ

ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް   .23
ޕްރިންސެސް ޝާހިދާ ބިންތު 

މުތަބް ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް 
 ސައުދު އާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 ނުރަސްމީ ޖޫން  02 –މެއި  27 ސައުދި އަރަބިއާ

ންސް ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޕްރި  .24
އަބްދުލްރަހްމާން ބިން ތުރްކީ ބިން 

ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރެއް

 ނުރަސްމީ ޖޫން  16 –ޖޫން  10 ސައުދި އަރަބިއާ
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ބިން މުހަންމަދު ބިން هللا އަބްދު
 މަޝާރީ އަލް ސައުދު 

ހަރ ހައިނަސް ޕްރިންސެސް   .25
މަދާވީ ބިންތި ޚާލިދު ބިން 

އެމް. ބިން هللا އަބްދު
އުދު އަބްދުލްރަހްމާން އަލ ސަ

އަދި ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް 
ޕްރިންސެސް ޑީމް ބިންތި 

ފައިސަލް ޚާލިދު ބިން ސުލްތާން 
 އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް ސައޫދު 

 ނުރަސްމީ ޖޫން  18 –ޖޫން  11 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސައުދު   .26
 އަލްޝަރީފް އަދި އަނބިކަނބަލުން 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ 
 ޖެނެރަލް 

 ނުރަސްމީ ޖޫން  24 –ޖޫން  16 ދި އަރަބިއާސައު

ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް   .27
ޕްރިންސެސް ނައުފް ބިންތި 
ސުލްތާން އަލް ސައުދު އާއި 

 އާއިލާ

 ނުރަސްމީ ޖޫން  30 –ޖޫން  16 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 

ހަރ ހައިނަސް ނޫރާ ހުދާލް އަލް   .28
 ދޮއުސަރީ އާއި އާއިލާ 

ޤަތަރުގެ ފަސްޓް ލޭޑީ 
 އާއި އާއިލާ

 ނުރަސްމީ ޖޫން  29 –ޖޫން  25 ޤަތަރު 

ހިޒް ހައިނަސް ޝެއިހް ސަލްމާން   .29
ބިން ރާޝިދު އަލް ޚަލީފާ އާއި 

ހަރ ހައިނަސް ޝައިހާ މަރްޔަމް 
 އަލް ޚަލީފާ هللا އަބްދު

ބަހްރެއިން ޝާހީ 
 އާއިލާ

 29 –ޖޫން  22  ބަހްރެއިން 
 ޖޫން

 ނުރަސްމީ

ހަރ ރޯޔަލް  ހައިނަސް   .30
ވީ ބިންތި ޕްރިންސެސް މެދާ

هللا އަބްދުލްއަޒީޒު  ބިން އަބްދު
ބިން ސައުދު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު 

އަލް ސައުދު އާއި އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 07 –ޖޫން  30 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 
 ޖުލައި

 ނުރަސްމީ

ހަރ ރޯޔަލ ހައިނަސް   .31
ޕްރިންސެސް ދިނާހް ބިންތި 

ބިން ސައުދު هللا އަބްދު
 ސައުދު އާއ އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް

 ްިއާއިލާގެ މެންބަރުން 

 07 –ޖޫން  30 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝަހީ އާއިލާ 
 ޖުލައި

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޕްރިންސް   .32
ބިން هللا ނަވާފް ބިން އަބްދު

ސައުދު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް 
 ސައުދު އާއި އާއިލާ

 07 –ޖޫން  30 ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 
 ލައިޖު

 ނުރަސްމީ
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ހަރ އެކްސެލެންސީ ޝެއިހާ   .33
އަލަނޫދު ބިންތި ޚަލީފާ ބިން 

އަލް ތާނީ هللا ހަމާދު ބިން އަބްދު
 އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ޤަތަރު އަމީރުގެ ދައްތަ 
އާއި އާއިލާގެ 

 މެންބަރުން 

 09 –ޖުލައި  02 ޤަތަރު 
 ޖުލައި 

 ނުރަސްމީ

ހަރ ހައިނަސް ޕްރިންސަސް   .34
ން މަޝައެލް ބިންތި ފަހަދު ބި 
ސައުދު ބިން ހެޒްލޫލު އަލް 

 ސައުދު އާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ސައުދީ ޝަހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 15 –ޖުލައި  04 ސައުދި އަރަބިއާ
 ޖުލައި

 ނުރަސްމީ

ހަރ އެކްސެލެންސީ މުނާ ޚަލީފާ   .35
 އެޗް. އޭ. އަލް ތާނީ 

 13 –ޖުލައި  08 ޤަތަރު  ޤަތަރު އަމީރުގެ ދައްތަ 
 ޖުލައި

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޕްރިންސް   .36
ތުރްކީ ބިން މެޝާރީ އަލް ސައުދު 

 އާއިލާގެ މެންބަރުން 

 22 –ޖުލައި  08 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 
 ޖުލައި

 ނުރަސްމީ

ހަރ ހައިނަސް ޕްރިންސެސް   .37
ބިން هللا ނައުފް ބިންތި އަބްދު

ސައުދު އެމް. ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު 
 އަލް ސައުދު 

 އާއިލާގެ ސައުދީ ޝާހީ
 މެންބަރެއް

 ނުރަސްމީ  -ޖުލައި  14 ސައުދި އަރަބިއާ

އޮސްޓްރޭލިއާ  އޮނަރަބްލް ސުޒަން ލޭ އެމްޕީ  .38
މިނިސްްަޓަރ ފޯ ދި 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 20 –ޖުލައި  19 އޮސްޓްރޭލިއާ 
 ޖުލައި

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޕްރިންސް   .39
ޚާލިދު ބިން ބަދުރު ބިން 

އަބްދުލްއަޒީޒު މުހަންމަދު ބިން 
 އަލް ސައުދު 

ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 ނުރަސްމީ  -ޖުލައި  28 ސައުދި އަރަބިއާ

ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް   .40
ޕްރިންސެސް މަޝާއެލް ބިންތި 

ބަންދަރު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް 
 ސައުދު އާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން 

ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

 07 –ޖުލައި  30 ބިއާސައުދި އަރަ
 އޯގަސްޓް 

 ނުރަސްމީ

ޝެއިހާ ނޫރު ރާޝިދު ޚަލީފާ   .41
އަލްޚަލީފާ އާއި އާއިލާގެ 

 މެންބަރުން 

ބަހްރެއިންގެ ޝާހީ 
 އާއިލާ

 21 –އޯގަސްޓް  15 ބަހްރެއިން 
 އޯގަސްޓް 

 ނުރަސްމީ

ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިތިލޭޝް   .42
 ކުމާރު ޓާކޫރު 

އިންޑިއަން ކެބިނެޓް 
މިނިސްޓަރ 
ޓް އޮފް ޑިޕަރޓްމަން

ޑްރިންކިންގ ވޯޓަރ 
 އެންޑް ސެނިޓެޝަން 

 12 –އޯގަސްޓް  08 އިންޑިއާ
 އޯގަސްޓް 

 ނުރަސްމީ

ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް   .43
ޕްރިންސެސް ނޯރާ ބިންތި ބަދުރު 
ބިން މުހަންމަދު ބިން އަބްދުލައިޒް 

 26 –ޓް އޯގަސް 11 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 
 އޯގަސްޓް 

 ނުރަސްމީ
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އަލް ސައުދު އާއި އާއިލާގެ 
 މެންބަރުން 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަވާދު   .44
ސަބްޓީ އެމް. އަލެނެޒީ އާއި 

 ޑެލެގޭޝަން 

ސައުދީ އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީގެ 

 އަންޑަރސެކްރެޓަރީ 

 31 –އޯގަސްޓް  29 ސައުދި އަރަބިއާ
 އޯގަސްޓް 

 ރަސްމީ

ހަރ ހައިނަސް ޕްރިންސެސް   .45
ސުލްތާން ބިން ސާދު ބިން ޚާލިދު 

 އާއި އާއިލާގެ އަލް ސައުދު
 މެންބަރުން 

 21 –އޮގަސްޓް  16 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝަހީ އާއިލާ 
 އޯގަސްޓް 

 ނުރަސްމީ

 25 –އޯގަސްޓް  20 ކުވެއިތު  ކުވެއިތު ރޯޔަލްސް  ޝެއިހް ބަދަރު  އަލްސަބާހް   .46
 އޯގަސްޓް 

 ނުރަސްމީ

ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޓިއޯޑޮރޯ   .47
 އެންގިއުމާ އޯބިއަން މަންގޫ 

 ގިނީގެ އެކުއެޓޯރިއަލް
 ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް 

 ނުރަސްމީ  -ސެޕްޓެމްބަރ  02 އެކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ 

ހިޒް ހައިނަސް ޕްރިންސް ނޯހާ   .48
 ބިންތި ސައީދު 

 –ސެޕްޓެމްބަރު  08 ސައުދީ އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ  
 ސެޕްޓޭމްބަރު  18

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޓުންކޫ   .49
މަހްކޮޓާ އިސްމައިލް އިބްނި 

 ސުލްތާން އިބްރާހިމް

ކްރައުން ޕްރިންސް 
 އޮފް ޖޮހޯރު 

 –ސެޕްޓޭމްބަރ  19 މެލޭޝިއާ 
 ސެޕްޓެމްބަރ 25

 ނުރަސްމީ

   -ސެޕްޓޭމްބަރު  28 ކުވެއިތު  ކުވެއިތު ރޯޔަލް ފެމިލީ  ޝެއިހު ނަވާފު އަލްސަބާހް   .50

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އީސެލާ   .51
 ރުވާން ވީރަކޫން 

ސާކް ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް 

 13 –ކްޓޯބަރު އޮ 09 ސާކް 
 އޮކްޓޯބަރު 

 ނުރަސްމީ

އޮނަރަބްލް ރާޖަޕަކްސަ   .52
 ލަކްޝްމަން ނަމާލް 

ސްރީލަންކާގެ 
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް/ 
އިކޮނޮމިކް 

ޑެވެލޮޕްމަންތް 
ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް 

 މޮނީޓަރިންގ

 10 –އޮކްޓޯބަރު  10 ސްރީލަންކާ 
 އޮކްތޯބަރު 

 ރަސްމީ

އޮސްޓްރޭލިއަން  އޮނަރަބްލް ޑޭން ޓެހާން   .53
މިނިސްޓަރ ފޯ ޓްރޭޑް، 

ޓުއަރިޒަމް އެންޑް 
 އިންވެސްޓްމަންޓް 

 17 –އޮކްޓޯބަރު  16 އޮސްޓްރޭލިއާ 
 އޮކްޓޯބަރު 

 ރަސްމީ

އިންޑިއަން އޮޑިޓަރ  ގްރިޝް ޗަންދުރަ މުރްމޫ  .54
 ޖެނެރަލް 

 27 –އޮކްޓޯބަރު  23 އިންޑިއާ
 އޮކްޓޯބަރު 

 ރަސްމީ



169 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  
 

ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުހަންމަދު   .55
 ސުލައިމާން ބިން ޑައިލް ބިން 

ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް 
އޮފް ދި ޖެނެރަލް ކޯޓް 

 އޮފް އޮޑިޓް 

 18 –ނޮވެމްބަރު  14 ސައުދި އަރަބިއާ
 ނޮވެމްބަރު 

 ނުރަސްމީ

މިނިސްޓަރ އޮފް  ހިޒްއެކްސެލެންސީ ސެވޭ ޕައެނިއު   .56
ފައިނޭންސް އެންޑް 

ކްލައިމެތް ޗޭންޖު އޮފް 
 ޓުވާލޫ 

 22 –ނޮވެމްބަރު  17 ޓުވާލޫ 
 ވެމްބަރު ނޮ

 ރަސްމީ

ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ޕްރިންސް   .57
ސައުދު ބިން މަންސޫރު ބިން 
މެޓެބް ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު 

 އަލްސައުދު 

 27 –ނޮވެމްބަރު  23 ސައުދި އަރަބިއާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާ 
 ނޮވެމްބަރު 

 ނުރަސްމީ

ހިޒް ހައިނަސް ޝެއިހް އީސާ   .58
 އަލް ޚަލީފާ هللا ބިން އަބްދު

ން ބަހްރެއިން ކްރައު
 ޕްރިންސްގެ ދަރިފުޅު 

 06 –ނޮވެމްބަރު  29 ބަހްރެއިން 
 ޑިސެމްބަރު

 ނުރަސްމީ

ހަރ ރޯޔަލް ހައިނަސް   .59
ޕްރިންސެސް އަމީނާ އިބްރާހީމް 

 އާއި އާއިލާ

ކްރައުން ޕްރިންސެސް 
 އޮފް ޖޮހޯރު ސްޓޭޓް 

 08 –ޑިސެމްބަރު  03 މެލޭޝިއާ 
 ޑިސެމްބަރު

 ނުރަސްމީ

 21 –ޑެސެމްބަރު  16 ކުވެއިތު  ކުވެއިތު ރޯޔަލް ފެމިލީ  ޝެއިހް އަލީ ޖަރާހް އަލްސަބާހް   .60
 ޑެސެމްބަރު

 ނުރަސްމީ

އަލްމާހާ ސާލެމް އެސް.އެސް.   .61
 ޝްކާ އަލް ރަމޯލް 

 30 –ޑިސެމްބަރު  25 ޤަތަރު  ޤަތަރު ރޯޔަލް ފެމިލީ 
 ޑެސެމްބަރު

 ނުރަސްމީ

ހިޒް އެކްސެލެންސީ   .62
އެލެކްޒެންޑަރ ނޯވޮކް އެންޑް 

 ފެމިލީ 

 ޑެޕިއުޓީ ޕްރައިމް
 މިނިސްޓަރ 

 09 –ޑިސެމްބަރު  29 ރަޝިއާ 
 ޖެނުއަރީ

 ނުރަސްމީ

ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެސް.   .63
 ކިރިޔެންކޯ އެންދް ފެމިލީ 

ފަސްޓް ޑެޕިއުޓީ ޗީފް 
އޮފް ސްޓާފް އޮފް ދި 
ޕްރެސިޑެންޝިއަލް 
 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސް 

 08 –ޑިސެމްބަރު  30 ރަޝިއާ 
 ޖެނުއަރީ

 ނުރަސްމީ
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