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 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ  
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު    

 މ ލެ، ދިެވހިރ އްޖެ    
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް   2021

 ތަޢ ރަފް  .1

ގައެވެ. މިއޮތޯރިޓ  ހިގަމުންދަނ  ސޯސަން 2006ފެްބރުއަރ     15އުފެދިފައިވަނ   މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ   

ގެ ފ މަސޫޓިކަލް ސެކްޝަން، ލެބޯޓްރ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު  އުފެއްދެވ  ޕަްބލިކް ހެލްތު  އޮތޯރިޓ މަގު، ރޯޝަނ  ިބލްޑިންގައެވެ. މި

ހޮޓ  އިންސްޕެކްޝަން އަދި މ ލެއ އި ހުޅުލޭ ޕޯޓްގައި ހިނގަމުންދިޔަ ، ސެކްޝަންގެ ފުޑް ސޭފްޓ   ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޕަްބލިކް ހެލްތު 

ތަކެއްޗ އި  ކުރެއްވ   ަބދަލު  މިގޮތަށް  އެއްކުރައްވައިގެންނެވެ.  މިަބއިަބއި  ކުރުން،  އިންސްޕެކްޓް  ޭބސް  ކ ޯބތަކެއްޗ އި 

 މުވައްޒަފުންނ އެކުއެވެ. 

ެބހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި އެމިންގަޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި، ޭބހ އި    ޭބހ އި  މިއޮތޯރިޓ  އުފެއްދެވ ، ކ ޯބތަކެއްޗ އި

މިންގަނޑުތަ ޞިއްޙ   ސޭފްޓ ގެ  ކެމިކަލް  ޑިވައިސަސްއ އި  ރ އްޖޭމެޑިކަލް  އަދި  ހިފެހެއްޓުމ އި،  ޔޫނިއަންގެ  އް  ޔޫރަޕިއަން  ން 

ރެވެނ  ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކ އި ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރ  މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކު

ަބލައި ޙައިޘިއްޔަތުން  އޮތޯރިޓ ގެ  ކޮމްޕ ޓަންޓް  މުއައްސަސ އެއްގެ އެއްގޮތަށްތޯ،  އެއް  މަސައްކަތް  ޗެކްކުރުމުގެ  ކުރުމުގެ      ދަށުން 

 ޭބނުމުގައެވެ.  

ހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތަކަށް ހެލްތް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމ އި ރ އްޖެއިން  އެކި ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރ  މަ  ،އަދި މ ގެ އިތުރުން

ޭބރުކުރ  ކ ބޯތަކެތި އަދި ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  ޭބސް އަދި ޭބސް ފަރުވ  ކުރުމަށް ބޭނުންކުރ  ބ ވަތްތަކަކ  އިންސ ނުން ބޭނުންކުރަން  

 ލެޯބޓްރ  ތަޙުލ ލްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ރުމ އިއިންސްޕެކްޓް ކު ކަމުދ  ފެންވަރ އި މިންވަރުގައި ހުރި ތަކެތިތޯ ބެލުމަށް
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މިގޮތުން މިއޮތޯރިޓ ގެ މެންޑޭޓް ތަންފ ޒް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ބަހ ލެވިފައިވ  ގޮތް ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ. ކުރ  އަހަރު 

ކިޔޮމަންޓް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ަބޖެޓް، ޕްރޮ؛ ތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް، އިދ ރ  ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

    މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުންނެވެ.މެނޭޖްމަންޓް އަދި މަރ މ ތު ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދަނ  ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް

 ހިންގުން   އޮފ ސް  .2
 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭ، އެމް.އެފް.ޑ .އޭގެ މެންޑޭޓަކަށް ަބދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ޙ ލަތ އި ގުޅިގެން،   2021

 ޖޫން އަހަރުގެ ކުރ  ކޮޅު، ކޮންމެހެން ދުވަހުން ދުވަހުން ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ފިޔަވ  ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް  

ގައި އޮފ ސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން، އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވ  އައު ކަންކަންވެސް ތަންފ ޒު    2021

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނ  ފަށ ފައެވެ. 

  މ ގެ އިތުރުން، ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސ  އޮޕަރޭޝަން އ އި ހެލްތް އެމަރޖެންސ  އޮޕަރޭޝަންގައި މިއޮތޯރިޓ ގެ ގިނަ 

 ކުރަމެވެ.    ކަމ އި، އަދި މިހ ރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދ  ކަން، ފަޚުރުވެރި ކަމ އެކު ފ ހަގަމުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކޮށްފައިވ 

ަބދަލު ގެނެސް އެގޮތަށް (  ށް)އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރަ  އިދ ރ  އޮނިގަނޑަށްމިއޮތޯރިޓ ގެ  ވަނަ އަހަރު    2017

ދިޔަ ނަމަވެސް، މިހ ރު މަސައްކަތަށް އައި ަބދަލ އި ގުޅިގެން ސްޓްރަކްޗަރ އަލުން ަބދަލުކޮށް މަޝްވަރ     މަސައްކަތް ކުރަމުން

 ކުރަން ވަނ  ފަށ ފައެވެ. 

ރެގިއުލޭޓަރ  އޮތޯރިޓ އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމް.އެފް.ޑ .އޭއިން ކުރަމުންގެންދ  މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ  ކުރުމުގެ 

ރިޓ ގެ މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަން އަދި ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަންގެ ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ގޮތުން މި އޮތޯ

އައި.އެސް.އޯ   )ކިއު.އެމް.އެސް(  ސަޓިފައ9001:2015ިސިސްޓަމް  ދެމެހެއްޓުމަށްއަށް  އެގޮތުގައި  އަހަރުން    2017  ކޮށް  ވަނަ 

އެމް.ޓ .ޖ ގެ މިގޮތުން މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަނުން  ހަމަޔަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.މިއަދ އި  ފެށިގެން

ށްފައެވެ. އެގޮތުން، މިހ ރު މޯލްޑިވސް ފުޑް އެންޑް  .އެމް.އެސް ތަންފ ޒުކޮކިއުވަނ   ގައި  2018ޖުލައި    15ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކޮށް  

ސްޓޭންޑަރޑަށް އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ޙ ޞިލްކޮށްފައެވެ. ނެޝަނަލް ހެލްތް    ISOވަނ   ޑިވިޝަން    2ޑްރަގް އޮތޯރިޓ ގެ  

 އަށެވެ. ISO 9001:2015އަދި މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަނުން  ISO/IEC 17025ލެބޯޓްރ  އިން 
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 : ސްޓްރަކްޗަރ   އޯގަނައިޒޭޝަނަލް  .3
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   ޑިވިޜަން ފުޑް ކޮންޓްރޯލް   .4
 

ޑިވިޝަން ކޮންޓްރޯލް  ) ފުޑް  ތިން  ކޮލިޓ    (3ެބހިގެންވަނ   ސެކްޝަނ އި  ޕްރޮގްރ މްސް  ރެގިއުލޭޓަރ   އެއ   ސެކްޝަނަކަށެވެ. 

ބެހިފައިވ     ން ކުރ  މަސައްކަތްތަކައި ޑިވިޝަންތަކުއެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން އަދި ޯބޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަނެވެ. މި ސެކްޝަން

 ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ  އެވެ.

 

 ގަވ އިދުތަކ އި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވ ލުން.ކ ބޯތަކެތ ގެ ޤ ނޫނުތަކ އި  .1

 ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭ ސިޔ ސަތު ތަންފ ޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. .2

 ކުރުން.ރިސްކް މެނޭޖްކޮށް ކ ބޯތަކެތ ގެ ރިސްކް އެނަލިސިސް .3

  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޔަތުން އްކޯޑެކްސް އެލިމަންޓޭރިސްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ހައިސި .4

  ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔ ގެ އެހ ތެރިކަމ އި އެކު ހިންގ  ފުޑް ސޭފްޓ  ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން.  .5

 ކ ބޯތަކެތ ގެ އިޝްތިހ ރު ފ ސްކުރުން. .6

 ގެ ރެގިޔުލޭޓަރ  މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް .7

 ބޯތަކެތ ގެ ބ ވަތްތައް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން.ކ ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ   .8

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޙައިސިއްޔަތުން    ( ގެކޮންޕިޓެންޓް އޮތޯރިޓ އެކްސްޕޯޓަށް ހެލްތު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރ  އޮތޯރިޓ  )   .9

އެކްސްޕޯޓު   ދޫކުރުމ އި  ކޮންޕްލައަންސ   ކ ރުޚ ނ ތަކަށް  އެކްސްޕޯޓުކުރ   މިގޮތުން  ހެލްތު  ކުރުން.  ޝިޕްމެންޓުތަކަށް 

  ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯލަރުން އެޕްރޫވް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމ އި

ރ އްޖޭގައި ކ ބޯތަކެތި ތައްޔ ރުކޮށް ަބންދުކުރ  ތަންތަން ސ ފުތ ހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ަބލައި އިންސްޕެކްޓްކޮށް  .10

 ހުއްދަ ދޫކުރުން 

Food Control 
Division

Food Regulatory 
Programs Section

Quality Assurance 
Section

Border Control 
Section
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އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ޯބތަކެއްޗަށް ހަލ ލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލ މިކް  އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރ   .11

 އެފެއަރޒުން ހިންގ  އޮޑިޓްގައި ަބއިވެރިވުން.   

 އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ރ އްޖެއިން ޭބރަށް ގެންދ  ކ ބޯތަކެތި، އެގައުމުތަކަށް އެތެރެ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ލިޔުން ދޫކުރުން   .12

 ދޫކުރުން.    ކޮމްޕްލައަންސ  ސެޓްފިކެޓް  އް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  އަދި ފެން އުފައްދ  ފެކްޓްރ ތަގައި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް  ރ އްޖޭ .13

 ކ ޯބތަކެއްޗަށް ހެލްތު ކްލިއަރެންސް ދޫކުރުން.ރ އްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން އަދި ކަނޑުމަގުން އިމްޕޯޓުކުރ   .14

 

 ސެކްޝަން ފުޑް ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް   4.1

ގުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް އަދި ރިސްކް  މައްޗަށެވެ. އެއ  ރެ  ގެމްސް ބެހިފައިވަނ  ދެ ޔުނިޓެއްފުޑް ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ 

 އެނަލިސިސް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓެވެ. 

ކ ޯބތަކެއްޗ  ތަކުގެ ތެރޭގައި  ދު އަދި ސްޓޭންޑަޑް  ޢިނ އި ޤަވ އި ެބހޭ އެންމެހ  ޤ ނޫމިޔުނިޓް ތަކުން ކުރ  މަސައްކަތް 

  ދުނިޔޭގެ  ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް ލިސްޓުކުރުމ އި،  އިޝްތިހ ރު ފ ސްކުރުމ އި، ކ ބޯތަކެތ ގެ  އެކުލަވ ލުމ އި ެބހޭ މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް  

ޯބތަކެއްޗ އި ގުޅިގެން އަންގަންޖެހޭ އެންމެހ   ކ ހިންގުމ އި    ޕްރޮގްރ މް  ސޭފްޓ   ފުޑް  ހިންގ   އެކު   އެހ ތެރިކަމ އި  ޖަމްޢިއްޔ ގެ   ޞިއްޙަތު

ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވ ތައް  އެފަދަ ތަކެތި އުފައްދ  ތަންތަނ އި    ކ ޯބތަކެއްޗ އިއެންގުމ އި    ((Food Alertއެންގުންތައް  

  ަބލައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ކްސް އެލިމެންޓޭރިއަސް  މިންގަނޑު ކަނޑައަޅ  ކަމިޝަން ކަމުގައިވ  'ކޯޑެ  ކ ބޯތަކެތ ގެަބއިނަލް އަޤުވ މ   މ ގެ އިތުރުން  

ފުންނ އި ކަމ ގުޅޭ  ރައްކ ތެރިކަމަށް މުވައްޒަ  ގެކ ބޯތަކެތ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކ އި،    ހައިސިއްޔަތުންފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ    ގެކަމިޝަން'

އަހުލުވެރިކުރުވުމ އި ހޭލުން  އިދ ރ ތައް  ޕްރޮގްރ މްތައް  އ އްމުން  ތަފ ތު  ކުރުވުމަށް  ރައްކ ތެރިކަމ އި ހިންގުތެރި  ކ ބޯތަކެތ ގެ  މ އި 

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހ  މަސައްކަތްތައްގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ އެކިއެކި  

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓު ބޭންކުން    މެންޓ އެކު މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމިގޮތުން މިހ ރު ހިންގ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި

ކ ތެރިކަން ރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައް  ޕްރޮޖެކްޓ އި  ވިޔަފ ރިއަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގ  ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ

 ފަކ ރަ' ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.  އްމުފަރ ތްތަކަށް ހިންގ  'އުހަރުދަނ  ކުރުމަށް ޢ 

 



9 
 

   ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް   4.1.1

ތައް އެކުލަވ ލުން. މިގޮތުން މިއަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ވ ޢިދުތަކ އި ސްޓޭންޑަޑް އަދި އުސޫލުޤަނޫނ އި  ޤ ކ ޯބތަކެއްޗ އިެބހޭ   •

  ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ޤަވ އިދު އަދި އުސޫލު އެކުލަވ ލުމުގައި ކުރެވުނު ކަންކަން ޤ ނޫނު،  -1 -ތ ވަލް

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  ނަން  #

ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ  1

 ިބލް 

މިއޮތޯރިޓ އ އި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ ފަރ ތުން ލިުބނު ކޮމެންޓްސް ިބލްގައި  

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފ ހުގެ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި   ،ހިމެނުމަށްފަހު

ފޮނުވުނެވެ. އަދި މި ިބލް އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ސްގެ ތަޅުމަށް 

 ިބލް ވަނ  ހުށަހަޅ ފައެވެ.  

ޚިޔ ލު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ސްހުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން،   ިބލ ެބހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ 

 ހޯދުމަށް 'ކުލަްބހައުސް'ގައި ސެޕްޓެމްަބރު ސެޝަނެއް ޭބއްވުނެވެ. 

ގޮތުން  ެބހޭ  ިބލ އި  މި  މަތިން،  އެދިވަޑައިގަތުމުގެ  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ރެސްޓޯރަންޓް 

 ގައި މި އޮތޯރިޓ ގެ ކަމ އިގުޅޭ މުވައްޒަފުންނ އެކ2021ުއޮކްޓޫަބރު    28މަޝްވަރ ކުރުމަށް  

ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. އަދި ިބލަށް ގެންނަން ޭބނުންވ  ަބދަލުތައް ަބލ  މުރ ޖ ކުރުމަށް  

 ފަހު ރައ ސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފ ހަށް އަލުން މި ިބލް ފޮނުވުނެވެ. 

 ޞިއްޙަތ އި ޖަނަވ ރުގެ 2

 ގުޅުންހުރި ޖަނަވ ރ 

 ިބލު  ބ ވަތްތައްއުފެއްދުމުގެ

ފިޝަރ ޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އިން  މިނިސްޓްރ  އޮފް 

 އެކުލަވ ލ ފައިވ  މި ބިލަށް އެމް.އެފް.ޑ .އޭގެ ކޮމެންޓު ފޮނުވުނެވެ. 

ގައި ވަނ  ފެށިފައެވެ.އަދި    2021ޓ .ޑ .އެސް ޕްލޭން އެކުލަވ ލުމުގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރ    ޓޯޓަލް ޑައެޓް ސްޓަޑ   3

ގުޅޭ  ޓ .ޑ .އެސްގެ   ކަމ އި  ކުރުމަށް  އައްޔަން  މެމްަބރުން  ކޮމިޓ ގެ  ސްޓިއަރިންގ 

އެދި   ފޮނުވައިދިނުމަށް  އޮތޯރިޓ އަށް  މި  ނަން  ފަރ ތްތަކުގެ  ބޭނުންވ   އިދ ރ ތަކުން 

 ގައި ފޮނުވުނެވެ. 2021މެމޯ/ސިޓ  އެ އިދ ރ ތަކަށް ފެްބރުއަރ  
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 އައްޔަން ކުރި ފަރ ތްތަކުގެ  ޓ .ޑ .އެސްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓ އަށް ކަމ ެބހޭ އިދ ރ ތަކުން 

 ގައި މި އޮތޯރިޓ އަށް ލިބުނެވެ.  2021ނަންތައް ނޮވެންަބރު 

 ޓ .ޑ .އެސް ކުރިއަށް ގެންދ ނެ ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ހޯދުމަށް އިއުލ ން ކުރެވުނެވެ.

  ބޭނުމަށް އަމިއްލަ 4

  ކ ބޯތަކެތި ދިވެހިރ އްޖެއަށް

 އިންޕޯޓްކުރުމުގައި

 ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަންވ 

 މިންގަނޑު

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ   2021މި މިންގަނޑު އެންޑޯސްކޮށް އެޕްރ ލް 

 ވެްބސައިޓް އަދި މި އޮތޯރިޓ ގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 'ދިރިތި' ގައި ސ އިޢު ކުރެވުނެވެ. 

ަބލްކް ފުޑް އިންޕޯޓުގެ  5

 ލޭބަލިންގ މިންގަނޑު

އިންޕޯޓުގެ ލޭަބލިންގ މިންގަނޑު ޑްރ ފްޓްކޮށް،ފުޑް ސޭފްޓ  ޕެނަލްގެ ަބލްކް ފުޑް 

 ކޮމެންޓު ހޯދުނެވެ. 

 އިންޕޯޓުކުރ  ދިވެހިރ އްޖެއަށް 6

  ހެލްތު ސަޕްލިމެންޓަށް ފުޑް

 ދިނުމުގެ ކްލިއަރަންސް

 އުސޫލު

ވަނަ އިސްލ ހު އޮގަސްޓް    3ގައި،    2021ވަނަ އިސްލ ހު އޭޕްރ ލް    2މި އުސޫލުގެ  

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ   2021ވަނަ އިސްލ ހު އޮކްޓޫަބރު    4އަދި    2021

ވެްބސައިޓް އަދި މި އޮތޯރިޓ ގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 'ދިރިތި' ގައި ސ އިޢު ކުރެވުނެވެ.  

 އަދި މި ކަމ އި ގުޅޭ އިޢުލ ން ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓްގައި ގެޒެޓްކުރެވުނެވެ.

ކ ބަންމޮނޮކްސައިޑް  7

ހ އިމަހުގެ  ބޭނުންކޮސްގެން މަ

ބ ވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ  

 ޤައުމ  މިންގަނޑު

ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ 2021ވަނަ އިސްލ ހު ސެޕްޓެމްަބރު    2މި މިންގަނޑުގެ  

ވެްބސައިޓް އަދި މި އޮތޯރިޓ ގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 'ދިރިތި' ގައި ސ އިޢު ކުރެވުނެވެ.  

 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނެވެ.އަދި މި ކަމ އި ގުޅޭ އިޢުލ ން ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓް

  ކ ބޯތަކެތި   ދިވެހިރ އްޖޭގެ 8

  އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރ 

ޢަމަލު   އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި  ކ ބޯތަކެތި  މި  ަބޔ ންކުރ   ކުރަންވ ގޮތް  ދިވެހިރ އްޖެއިން 

މުވައްޒަފުންގެ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް  ވަނ  މިއަހަރު އެކަލަވ ލައި،ކަމ އި ގުޅޭ ޔުނިޓްގެ  އުސޫލު

   މަސައްކަތް ވަނ  ފެށިފައެވެ.
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 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ އެހ ގައި ހިންގުނު ހަރަކ ތްތައް   4.1.1.1

 ޑަްބލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ އެހ ގައި ހިންގުނު ހަރަކ ތްތައް  -2ތ ވަލް 

 

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  އެކްޓިވިޓ ތައް 

ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ ދުވަސް  ދުނިޔޭގެ .1

 ފ ހަގަ ކުރުން.

ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރ   'އ ދަތައް  ރަނގަޅު  ޞިއްޙ   ރައްކ ތެރިކަމ އި  ކ ބޯތަކެތ ގެ'

 ތައްޔ ރުކުރުން.

ދުވަސް   ގުޅޭ  ރައްކ ތެރިކަމ އި  ކަބޯތަކެތ ގެ  ލޯގޯ   2021ދުނިޔޭގެ  ގެ 

ގެ މުވައްޒަފުންނ  ޖަހ ފައިވ  މ ސްކް ތައްޔ ރުކޮށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު

 ހަވ ލުކުރެވުނެވެ.

 

 ކޮމިޓ  ކޯޑެކްސް  4.1.1.2

  ހައިސިއްޔަތުން  ޕޮއިންޓްގެ  ކޮންޓެކްޓް  ރ އްޖޭގެ  އެލިމެންޓޭރިއަސްގެ  ކޯޑެކްސް  ކަމިޝަންއެއްކަމުގައިވ   ކ ޯބތަކެތ ގެ  ަބއިނަލްއަގުވ މ 

 :އެގޮތުން. މަސައްކަތްތައްކުރެވުނެވެ ކުރަންޖެހޭ

  ޓްރަސްޓް   ކޯޑެކްސް  ޕްލޭން   ަބޖެޓް  ޑޮކިއުމެންޓ އި  ސަމަރ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ފަންޑުން އެހ  ދެއްވ ފައިވ   ޓްރަސްޓް  ކޯޑެކްސް •

 . ފޮނުވ ފައެވެ ވަނ  ގައ2021ި ޑިސެންަބރު އަށް ފަންޑް

 . ޭބއްވުނެވެ ގައި 2021 ޑިސެންަބރު 13 ަބއްދަލުވުން( އެކެއް) 1 ކޮމިޓ ގެ ކޯޑެކްސް ނެޝަނަލް •
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   ލިސިސް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެނަ   ރިސްކް  4.1.2

 ފުޑް އެލަރޓްތައް  4.1.2.1

 ފުޑް އެލަރޓްތައް  -3ތ ވަލް 

 ތ ރ ޚް  ތަފްޞ ލް  އެލ ޓްތައް  #

 ނޫސްބަޔ ން 

 

1 

ލ ' އް'ސެލްމޮނެ

(Salmonella )

'  ސަލ މ 'ޖަރ ސ މުން 

 ގުޅޭ  މ ތަޣައްޔަރުވު

 

)އް'ސެލްމޮނެ ތަޣައްޔަރު(  Salmonellaލ '  ވުމުގެ ޖަރ ސ މުން 

އުފެއްދުމެއް އޮތް  '  ފުރުޞަތު  ވިލ ތުގެ   އިޓަލ    ' ސަލ މ ކަމުގައިވ  

ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވ  ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލ ޓް 

 އޮތޯރިޓ އަށް   ( އިން މRASFFިސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފ ޑް )

ކުޅ އި 'ޓ ރކ ' ފިޔަވައި އެހެން އެއްގަމު އަންގ ފައިވ ތ  އިޓަލ  ވިލ ތުގެ ކު

މަހުގެ ބ ވަތްތައް ހިމެނޭ 'ސަލ މ '  ނުވިއްކުމަށ އި ބޭނުން ނުކުރުމަށް 

 އެންގުނު. 

 /FCD/NB/2021-182)01ނަންަބރު: )

ޖަނަވަރ   17

2021 

 

' ސެލްމޮނެއްލ ' 2

(Salmonella )

'  ސަލ މ '  ޖަރ ސ މުން

 ގުޅޭ.   ތަޣައްޔަރުވުމ 

ވުމުގެ   ( ޖަރ ސ މުން ތަޣައްޔަރSalmonellaުލ ' )އް'ސެލްމޮނެ

ފުރުޞަތު އޮތް އިޓަލ  ވިލ ތުގެ ލޮވިސަން 

ވަލްސ ނ   އިން އުފައްދ  އަދި  (Lovison SRL)އެސް.އ ރް.އެލް

ކުންފުނިން ހޯލްސޭލް   (Valsana SRL)އެސް.އ ރް.އެލް 

ނޫސްަބޔ ނެއް  ކަމަށް ަބޔ ންކޮށް  'ސަލ މ ކޮށްފައިވަނ  އޫރުމަހުގެ '

 ވަނ  ނެރެފައެވެ.

 FCD/NB/2021/02-182) )ނަންަބރު

ޖަނަވަރ   20

2021 

ލިސްޓ ރިއ  ' 3

' މޮނޯސައިޓޯޖ ންސް

މޮނޯސައިޓޯޖ ންސް' )ލިސްޓ ރިއ    'Listeria monocytogens  )

ެބޗެއްތަޣައްޔަރުޖަރ ސ މުން   ގެ  ޗ ޒް  އޮތް  ފުރުޞަތު    ވުމުގެ 

އެޕްރ ލް   01

2021 
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(Listeria 

monocytogens )

ޗ ޒު  ޖަރ ސ މުން 

 ގުޅޭ  މ ތަޣައްޔަރުވު

 

ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވ  ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލ ޓް 

( އިން މިއޮތޯރިޓ އަށް RASFFސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފ ޑް )

ވުމ އި އެކު، މި ެބޗުގެ ޗ ޒު ނުވިއްކުމަށ އި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގ ފައި

  ސްަބޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ.ނޫއަންގ  

 182-FRP/182/2021/04(PR))ނަންަބރު: 

 (Mushie)މުޝ    5

'ސިލިކޯން  ްބރޭންޑްގެ 

އަދި  ޕްލޭޓް'  ސަކްޝަން 

އ     'ސިލިކޯން ސްނެކް ކަޕް' 

 ގުޅޭ

، ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދ ނެކަމަށް ެބލެވޭކ ޯބތަކެއްޗަށް  

މުޝ    ޚ އްޞަކޮށް ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ނަށް ކ ބޯތަކެތި އެޅުމަށް ކުޑަކުދިން

(Mushie)   ްްބރޭންޑްގެ 'ސިލިކޯން ސަކްޝަން ޕްލޭޓް' އަދި 'ސިލިކޯނ

ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވ  ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު ޔޫރަޕްގެ    ، ސްނެކް ކަޕް'

އިން    (RASFF)ރެޕިޑް އެލ ޓް ސިސްޓަމް ފޯރ ފުޑް އެންޑް ފ ޑް

ނުވިއްކުމަށ އި ކ ޯބތަކެތި މިތަކެތި    އަންގ ފައި ވުމ އިއެކު،މިއޮތޯރިޓ އަށް  

 ނޫސްަބޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ.އަންގ  ނުކުރުމަށް  ބޭނުން ޅަންއަ

 /FCD/NB/2021-182) 05)ނަންަބރު 

އޮގަސްޓް  01

2021 

'އެމްެބސަޑަރ'   

(Ambassador) 

'ވެޖިޓަަބލް   ްބރޭންޑްގެ 

 ގުޅޭ ކްރ މް' އ  

ކްރ މް'   (Ambassador)'އެމްެބސަޑަރ'   'ވެޖިޓަަބލް  ްބރޭންޑްގެ 

އެއްކަމުގައިވ   އިންގްރ ޑިއަންޓް  ބޭނުންކޮށްފައިވ   އުފެއްދުމުގައި 

ގަމް'،   ބ ން  އަކުން 'ލޯކަސްޓް  ކެމިކަލް  ކިޔ   އޮކްސައިޑް'  'އެތިލ ން 

ލޫމ ތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލ ޓް ސިސްޓަމް މަޢުވެފައިވ  ކަމުގެ ތަޣައްޔަރު

( ފ ޑް  އެންޑް  ފުޑް  މިއޮތޯރިޓ އަށް RASFFފޮރ  އިން   )

ކްރ މްރައްޖެ   މިބ ވަތުގެ  އެތެރެނުކުރުމަށ އި، އަންގަވ ފައިވ ތ ، 

 ނޫސްަބޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ.  ނުކުރުމަށް އަންގ   ނުވިއްކުމަށ އި ޭބނުން

    182-FRP/182/2021/06(PR): ނަންަބރު 

އޮގަސްޓް  05

2021 
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'އެމްެބސަޑަރ'   

(Ambassador) 

'ވެޖިޓަަބލް   ްބރޭންޑްގެ 

 ގުޅޭ ކްރ މް' އ  

ތަ އިން  އޮކްސައިޑް'  'އެތިލ ން  ހޯދުމުން  ހޯދި    ޣައްޔަރު މިއޮތޯރިޓ ން 

ްބރޭންޑްގެ   (Ambassador)'އެމްެބސަޑަރ'  ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް  

ލޮޓުގެ އުފެއްދުންތައް ފިޔަވައި   L21090ނަންަބރު  'ވެޖިޓަަބލް ކްރ މް'  

އެހެން އުފެއްދުންތައް ޭބނުން ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި އަންގ  

 ނޫސްަބޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ.

 182-FRP/23/2021/1(PR):  )ނަންަބރު

އޮގަސްޓު  15

2021 

 

 (Mushie)މުޝ    

'ސިލިކޯން  ްބރޭންޑްގެ 

އަދި  ޕްލޭޓް'  ސަކްޝަން 

'ސިލިކޯން ސްނެކް ކަޕް' އ   

 ގުޅޭ

ނަންަބރު   އޮގަސްޓް   FCD/NB/2021 (1-05/182މިއޮތޯރިޓ ގެ 

ްބރޭންޑްގެ   (Mushie)މުޝ     ،ވ ލ ދ ހަނޫސްަބޔ ނަށް  (  2021

ކަޕް ސްނެކް  'ސިލިކޯން  އަދި  ޕްލޭޓް'  ސަކްޝަން  ގެ 'ސިލިކޯން   '

އަސަރުކުރ ނެކަމަށް އުފެއްދުންތަކުގެ   ނޭދެވޭ  ކ ޯބތަކެއްޗަށް  ތެރެއިން 

ނޫސްަބޔ ނެއް ވަނ  ެބލެވޭ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމ ތު ަބޔ ންކޮށް  

 ނެރެފައެވެ.

 (182-FRP/23/2021/3(PR): ނަންަބރު)

އޮގަސްޓް  26

2021 

 އިޢުލ ން   

  ބޭނުމަށް   އަމިއްލަ 1

 އިންޕޯޓް  ދިވެހިރ އްޖެއަށް

 ހެލްތު  ކ ޯބތަކެއްޗަށް  ކުރ 

 ެބހޭ  ދިނުމ އި  ކްލިއަރެންސް

 ކުރުމުގައި  އިންޕޯޓު  ކ ބޯތަކެތި  ދިވެހިރ އްޖެއަށް  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ'

-MFDA-FCD STAN 6'މިންގަނޑު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންވ 

 ކުރެވުނު.  ޝ ޢިޢުކޮށްފައިވ ކަން އެންގުމަށް ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ން  2021

 2021އޭޕްރިލް  1

 ދިވެހިރ އްޖެއަށް 2

  ފުޑް   އިންޕޯޓުކުރ 

 ޯބޑަރއިން  ސަޕްލިމެންޓު

 ގުޅޭ  ދޫކުރުމ އި

 ހެލްތު   ސަޕްލިމެންޓަށް  ފުޑް  އިންޕޯޓުކުރ   ދިވެހިރ އްޖެއަށް"

-MFDA  އިސްލ ހު  ދެވަނަ  ގެ"  އުސޫލު  ދިނުމުގެ  ކްލިއަރަންސް

FCD GL 2-2020 (Rev 02 - Mar 2021 )

 . ކުރެވުނު އިޢުލ ން ޢ އްމުކޮށް  އެންގުމަށް ޝ ޢިޢުކޮށްފައިވ ކަން

 2021އޭޕްރިލް  5
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 ދިވެހިރ އްޖެއަށް 3

  ކުކުޅު   ވިއްކ   އިންޕޯޓުކޮށް

 ިބހ އިގުޅޭ

 ގުޅޭ   މިންގަނޑުތަކ އި  ެބހެއްޓޭނެ  ވިއްކަން   އިންޕޯޓުކޮށް  ކުކުޅުިބސް

އ އްމުކޮށް ަބޔ ންކޮށް  ތަފްޞ ލު  އިތުރު  އިޢުލ ން   އެންގުމަށް  ގޮތުން 

 ކުރެވުނު.

 2021އޭޕްރިލް    27

ދިވެހިރ އްޖެއަށް  

ފުޑް   އިންޕޯޓުކުރ  

ޯބޑ ރއިން  ސަޕްލިމެންޓު 

 ދޫކުރުމ އި ގުޅޭ 

ހެލްތު  ސަޕްލިމެންޓަށް  ފުޑް  އިންޕޯޓުކުރ   "ދިވެހިރ އްޖެއަށް 

، ވަނަ މ އްދ  އިސްލ ހު ކޮށް  4ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު" ގެ  

 ޝ ޢިޢުކޮށްފައިވ ކަން އެންގުމަށް ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ން ކުރެވުނު. 

ސެޕްޓެންަބރު   06

2021 

"ކ ބަންމޮނޮކްސައިޑް  

މަހ އިމަހުގެ  ޭބނުންކޮށްގެން 

އުފެއްދުމުގެ   ބ ވަތްތައް 

މިންގަނޑު"ގެ  ޤައުމ  

 ގުޅޭ ދެވަނަ އިސްލ ހ އި

ބ ވަތްތައް  މަހ އިމަހުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  "ކ ބަންމޮނޮކްސައިޑް 

( ނަންަބރު   މިންގަނޑު"  ޤައުމ    MFDA-FCDއުފެއްދުމުގެ 

STAN 03-2017 (Rev. 2-2021  ެގ މ އްދ    5((  ވަނަ 

އިސްލ ހުކޮށް، ޝ ޢިޢުކޮށްފައިވ ކަން  ޕެކޭޖިންގ"  އެންޑް  'ލޭަބލިންގ 

 ކުރެވުނު.އެންގުމަށް ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ން 

ސެޕްޓެންަބރު   13

2021 

ދިވެހިރ އްޖެއަށް  

ފުޑް   އިންޕޯޓުކުރ  

ޯބޑ ރއިން  ސަޕްލިމެންޓު 

 ދޫކުރުމ އި ގުޅޭ 

ހެލްތު  ސަޕްލިމެންޓަށް  ފުޑް  އިންޕޯޓުކުރ   "ދިވެހިރ އްޖެއަށް 

ވަނަ މ އްދ  )އަމިއްލަ ޭބނުމަށް   4ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު" ގެ  

ވަނ  ނުވަތަ   ސަޕްލިމެންޓް(  ފުޑް  އިމްޕޯޓްކުރ   ގޮތުގައި  ސ މްޕަލްގެ 

 MFDA-FCD GL 2-2020 (Rev 04އިސްލ ހު ކޮށްފައެވެ.

- October 2021ުމިއިސްލ ހ އަދި  ކޮށްފައިވ ކަން ޝ ޢިޢު    (  

  އެންގުމަށް އިއުލ ން ކުރެވުނެވެ. 

އޮކްޓޫަބރު   31

2021 

ގައުމުތަކުގެ ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރ  ގައުމ  އިދ ރ ތައް ހިމެނޭގޮތަށް   އިންފޮސ ން އަކ  ދުނިޔޭގެ އެކި  

އި ޑަްބލިޔު.އެޗް.އޯ އަދި އެފް.އޭ.އޯ އިން ހިންގ  ބަލަހައްޓ  ވިއުގައެކެވެ. ކ ޯބތަކެތ ގެ ހިރ ސްތައް އަދި ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ 

 މައުލޫމ ތު އިންފޯސ ންގެ ޒަރ އ އިން ޑަްބލިޔު.އެޗް.އޯ މެންަބރު ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ގުޅޭގޮތުން ދިމ ވ  ކުއްލި ހ ލަތްތަކުގެ
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 ކ ބޯތަކެއްޗ އިގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވ  ޝަކުވ    4.1.2.2

 20 :އަދަދު ގެއ އި ހަމައަށް ލިިބފައިވ  ޝަކުވ  2021ޑިސެމްަބރ  31

ގެ އަސްލަށް ަބދަލު އައިސްފައިވ  ކ ބޯތަކެތ ގެ އުފެއްދުންތަކ އި ެބހޭ ގޮތުންނެވެ.  ލިިބފައިވަނ  ކ ބޯތަކެތ އެންމެ ގިނައިން ޝަކުވ   

ަބހައްޓ ފައި ހުންނަ ތަނުގެ ސ ފިތ ހިރުކަން ކުޑަކަމުތަންކ ބޯތަކެތި ތައްޔ ރު ކުރ    އި ކ ޯބތަކެތި ނ ންތަނ އި ކ ބޯތަކެތި ވިއްކަން 

ޝަކުވ ވެސް    ކަމުގެ  ހުންނަ ކ ބޯތަކެތި ވިއްކ   ހަލ ކުވެ ކުނިވެ ތަޤައްޔަރުވެފައިމ ވ  މައްސަލަ އ އި  ދި  ރައްކ ކޮށްފައި ހުންނަގޮތުން

 ލިިބފައިވެއެވެ.  

 ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ލިުބނު ޝަކުވ  އ އި ޙ ދިޘ   -4ތ ވަލް 

 

 
 
 
 
 

10%

11%

5%

20%

10%

15%

10%

15%

5%

ނު ޝަކުވ  އ އި ޙ ދިޘ   ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ލިބު 
2021 ހިފ  ގެންގުޅުމުގައ އި  

ތ ހިރުކަން  ރައްކ ކުރުމުގައި ސ ފު
ކުޑަވުން

ފައި ހުރުންހަލ ކުވެ ނުވަތަ ކުނިވެ

ންއަސްލުއޮޅުވ ލ ފައި ވު

ލައެއް ހުރުންއުފެއްދުމުގައި މައްސަ

ރުވުންކެމިކަލް އިން ތަޣައްޔަ
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ވިޔަފ ރ ގައި    ، އުފެއްދުމ އި  ، ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރުމ އި  ، ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބ ވަތްތައް"ގ ތުން ދޭ ކިރުގެ ބަދަލުގައި    4.1.2.3
 ބޭނުންކުރުމުގައި އަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ ގަވ އިދު " ތަންފ ޒުކުރުން 

ވިޔަފ ރ ގައި    ،އުފެއްދުމ އި  ،ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރުމ އި  ،"ގ ތުން ދޭ ކިރުގެ ަބދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބ ވަތްތައް

އިން ފެށިގެން މިގަވ އިދުގައިވ  އުފެއްދުންތައް  ޕޯޓް    2016ޖެނުއަރ     5ބޭނުންކުރުމުގައި އަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ ގަވ އިދު "ގެ ދަށުން  

ޕޯޓަރެއް  މްއި  16ޕްރޮޑަކްޓެއް އަދި    188  ތުން މިހ ތަނަށްއޮފް އެންޓްރ  ތަކުގައި ަބލ  ފ ސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށ ފައިވެއެވެ. މިގޮ

ވެްބސައިޓަށް ލިސްޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވ ނެއެވެ. މި ގަވ އިދުގެ ދަށުން ހިންގ  "ގ ތުން    އޮފް ހެލްތްގެ  މިނިސްޓްރ ،  ރަޖިސްޓްރ ކޮށް

 ރުގެ ތެރޭގައި ޭބއްވުނެވެ.  މިއަހަަބއްދަލުވުމެއް 3ށް ލަފ ދޭ ގައުމ ޯބޑް"ގެ މަކިރުދިނުން އ ލ ކޮށް ކުރިއެރުވު

 ގަވ އިދު ތަންފ ޒުކުރުމުގައި އަދިވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުން ތަކެއް ކުރިމަތި ވެއެވެ. މި ގޮތުން މިފަދަ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް މި

މިގޮތަށް ވިއްކަން ހުންނަ ރަޖިސްޓްރ ނުކޮށް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ވިއްކަމުން ދ ކަން ވަނ  ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް  

އަދި ޕޯސްޓް މ ކެޓްސ ވައިލަންސްގ    އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނ  ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ދެނެގަންނަން ދަތިވެއެވެ.

ން ބ ޒ ރުގައި މި އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެ  ޕްރޮގްރ މްގެ ތެރެއިން ހިންގ  ސްޕެޝަލް އޮޕެރޭޝަންތަކުގައި ބަލ ފ ސްކުރ އިރު،

އުފެއްދުންތައް،  ހުންނަ  މުވައްޒަފުންގެ    ވިއްކަން  ނަމަވެސް  ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ.  ވަނ   ކަން  ނުހުންނަ  ލޭަބލްގައި  ފ ސްކޮށްފައިވ  

 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް މި ޕްރޮގްރ މް ހިންގުމަށް ދަތިވެއެވެ. ދަތިކަމ އި ވަސ ލަތްތައް މަދުކަމުން،

ވިޔަފ ރ ގައި ބޭނުންކުރުމުގައި    ، އުފެއްދުމ އި  ، ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރުމ އި  ، ގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބ ވަތްތައްގ ތުން ދޭ ކިރު   -5ތ ަވލް  
 އަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ ގަވ އިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ތަކެތި 

  ހުށަހެޅި  ފ ސްވި  ފ ސްނުވ   ނުނިމި ހުރި 

 ކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ްޕރޮޑަ ޑެޒިގްނޭޓެޑް  41 13 28 0

 ްޕރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އ ކުރި  ޑެޒިގްނޭޓެޑް  0 0 0 0

 ްޕރޮޑަކްޓް ލޭބަލް ބަދަލްކުރި  ޑެޒިގްނޭޓެޑް  3 3 0 0

 ބޭނުމަށް ްޕރޮޑްކްޓް އަމިއްލަ ޑެޒިގްނޭޓެޑް  810 798 12 0

 ްޕރޮޑަކްޓް ސ މްަޕލް   ޑެޒިގްނޭޓެޑް  26 26 0 0

 ން ޝަރަޖިސްޓްރޭ ރ އިމްޯޕޓަ ޑެޒިގްނޭޓެޑް  23 1 19 3

 ރ ރިނިއުވަލް އިމްޯޕޓަޑެޒިގްނޭޓެޑް  4 0 0 4
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 ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް   4.1.2.4

 އުސޫލެއް ގ އިމްކުރުން   3ރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނެ    ސަޕްލިމެންޓް   ފުޑް 

ގައި ގ އިމްކުރި   2020އިންޕޯޓުކުރ  ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަށް ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު'ގެ ނަމުގައި  'ދިވެހިރ އްޖެއަށް  

ވަނަ އަހަރު ތިންފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނ  އިސްލ ހުގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ގެނެވުނު އިސްލ ހުގެ ތެރޭގައި،އަމިއްލަ   2021އުސޫލަށް 

ށް ހެލްތު ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގައި ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އައި އުސޫލަށް ވަނ  ަބދަލުގެނެއުން  ބޭނުމަށް ގެންނަ ފުޑްސަޕްލިމަންޓަ 

 ހިމެނެއެވެ.

ބ ވަތެއްގެ ފުޑްސަޕްލިމަންޓްގެ ގޮތުގައި ވަނ  ލިސްޓް ކުރެވިފައެވެ. އަދި    1764ފަރ ތަކުން ހުށަހެޅި    58ވަނަ އަހަރު    2021

 ފުޑްސަޕްލިމަންޓަކަށް ވ ނ  ހެލްތު ކުލައަރެންސް ދ ފައެވެ.  507އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރި 

 :ދަތިތައް   ދިމ ވި   ރަޖިސްޓްރ ކުރުމުގައި   ސަޕްލިމެންޓް   ފުޑް 

 ސަޕްލިމެންޓް މޮނިޓަރ ކުރ ނެ އިންސްޕެކްޓަރުން ނެތުން. ފުޑް  •

 ފުޑް ސަޕްލިމެންޓ އި ެބހޭ ތަމްރ ން ކަމ އިެބހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލިިބފައިނެތުން.  •

 . ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ޑޮކިއުމެންޓްސް ނުލިުބން •
 

 ކ ބޯތަކެއްޗ އިބެހޭ އިސްތިހ ރު ފ ސްކުރުން   4.1.2.5

ކ ބޯތަކެތި އިސްތިހ ރުކުރުމުގެ ގަވ ޢިދުގެ ދަށުން މިއޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅޭ ކ ޯބތަކެއްޗ  ެބހޭ އިސްތިހ ރުތައް ފ ސްކުރަނ  

ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޜަނުގެ ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް ސެކްޝަންގެ ރިސްކް އެނަލިސިސް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ޯބތަކެތި އިޝްތިހ ރުކުރުމަށް ވަކި ޚ އްސަ ކޮމިޓ އެއް ހަދައި، މި ކޮމިޓ އިން އިސްތިހ ރު ފ ސްކުރުމުގައި  ޔުނިޓުންނެވެ. މި ގޮތުން ކ 

"ކ ބޯތަކެތި އިޝްތިހ ރުގެ ޤަވ އިދު" އ އި އެއްގޮތަށް އިސްތިހ ރު ހެދިފައިވޭތޯ ަބލައި، އިސްތިހ ރު ފ ސްވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  

ކޮމިޓ އިންނެވެ. މި   އެކުލަވ ލ ފ އިވ ނ ަބޔ ންކުރަނ  މި  ކަމ އި ގުޅޭ  ،  ކޮމިޓ   ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ  އ އި ހެލްތު  މިއޮތޯރިޓ  

ފަންނ  މުވައްޒަފުންނެވެ. އިސްތިހ ރުގެ ގޮތުގައި އޯޑިއޯ، ވ ޑިއޯގެ އިތުރުން ޕޯސްޓަރު، ކަލަންޑަރު އަދި ލ ފްލެޓް ފަދަ ތަކެތިވެސް 

 ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ. 
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އިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންގައި  ސްކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިޝްތިހ ރު ފ   01  ވަނަ އަހަރު  2021މިގޮތުން  

އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެފަރ ތަށް އަންގ ފައިވ  ނަމަވެސް،އަލުން    އިސްލ ހުކުރުމަށްފަހު    ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުރި ކަންކަން ފ ހަގަކޮށް

 ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.

ކ ބޯތަކެތ ގެ އިޝްތިހ ރުތަކަށް މި އޮތޯރިޓ ގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް،ވަރަށް ގިނަ ފަރ ތްތަކުން،މި ހުއްދަ  

 ނުނަގ  މ ޑިއ  މެދުވެތިކޮށް އިޝްތިހ ރުތައް ދައްކަމުން ގެންދ ތ ، ކަމ އި ގުޅޭ އިދ ރ ތަކުން މިކަން ަބލއިދިނުމަށް މި އޮތޯރ ޓ ންވ ނ  

ތަންފ ޒުކުރުމުގައި މި  "ކ ބޯތަކެތި އިޝްތިހ ރުގެ ޤަވ އިދު"  މަވެސް އަދިވެސް މިކަން އިސްލ ހުނުވެ ކުރިއަށް ދ ކަމ   އެދިފައެވެ. ނަ

 އޮތޯރިޓ އަށް ކުރިމަތިވ  ގޮންޖެހުމެކެވެ.

 )ފުޑް ސޭފްޓ  ޕެނެލް(   ޓ  ކ ބޯތަކެއްޗ އިބެހޭ ފަންނ ލަފ  ދޭ ކޮމި   4.1.2.6
 

ޓ އަކ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ދިމ ވ  ޮބޑެތި ކަންކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަންނ ލަފ  ދޭ ކޮމިކ ޯބތަކެއްޗ އިެބހޭ  

ގެ  ފަންނ  ލަފ  ފޯރުކޮށްދޭ ކޮމިޓ އެކެވެ. މި ކޮމިޓ  އެކުލަވ ލ ފައި ވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ކ ޯބތަކެއްޗ އި ގުޅޭ އެކިދ އިރ ތަކު

  ގޮތަށެވެ. ފަރ ތްތައް ހިމެނޭ

 ސޭފްޓ   ފުޑް  ފަހަރެއްގެ މަތިން  16  މަޝްވަރ ކޮށް ފަންނ  ލަފ އ އެކު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ތަކ އިމައްސަލަ  ބޯތަކެތ ގެކ 

ކަނޑުމަގުންނ އި ވައިގެމަގުން ޤަވ ޢިދ އި ގައިޑްލައިންތަކ އި ޚިލ ފަށް    ބ އްވ ފައިވަނ   ޕެނަލް  އ އްމުކޮށް.  ބ އްވ ފައެވެ  ވަނ   ޕެނަލް

 . ނިންމުމަށެވެ ގޮތެއް ޕޯޓްތަކުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް ހިފެހެއްޓުމުން އެތަކެއްޗ އި މެދު ޢަމަލުކުރަންވ  އެތެރެކުރ  ކ ބޯތަކެތި

 ރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ބޯތަކެތި ތައްޔ ރުކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ދޭ "އުފަކ ރަ" ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މް    4.1.2.7

ވިއްކ  ފަރ ތްތަކަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ކ ބޯތަކެތި  " މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމަކ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި އުފައްދ  އަދި ަބންދުކޮށްގެން  "އުފަކ ރަ

  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި އޭގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރ  ފަރ ތްތަކަށް އަމ ޒުކޮށް އެފަރ ތްތައް 

ކުރުމަށް   ތެމަސައްކަތުަބއްދަލު  ބ އްވ ފައިވ  ސިލްސިލ ތަމްރ ން  ޕްރޮގްރ މްގެ  މި  އަދި  ތަކެވެ.   އުފައްދ   ރ އްޖޭގައިރެއިން  ވުން 

  ފަރ ތްތައް  އުފައްދ   ކ ބޯތަކެތި  މަތިކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  އެތަކެތ ގެ  ކުރުމ އި  ކަށަވަރު  ރައްކ ތެރިކަން  ކ ބޯތަކެތ ގެ

ން ކުރެވޭ ރެއިކުރުމަކ  މި ޕްރޮގަރ މް ގެ ތެ  އެޕްރޫވް  ކޮލިޓ   އެތަކެތ ގެ  ަބލައިގަނެ  ޕްރޮޑަކްޓްތަށް  އުފައްދ   އެ  ތަމްރ ންކުރުމ އިއެކު
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ޖޫން އަދި ނޮވެންަބރު ގައި  މި ޕްރޮގްރ މް ހިންގުމަށް   ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި    2021  މިގޮތުންމައިގަނޑުކަންކަމެވެ.  

   އ އި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ފަހުން ނިންމުނެވެ. 19-ކޯވިޑް ރޮގްރ މްޕްމި ހިމަނ ފައިވ  ނަމަވެސް، 

 ފުޑް ސޭފްޓ  ޕޮލިސ    4.1.2.8

 ގައި 2021ޑް ސޭފްޓ  ޕޮލިސ  ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖޫން   ފުވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންއ އި އެއްގޮތަށް    2021

ލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ.  ދަޜަންގެ މުވައްޒަފުންނ  އެކު ަބއްވިޑިޓ    ސޭފްއިންޓަރނަލް ރިވިއު އެއް ހެދުމަށް ފުޑްފުޑް ސޭފްޓ  ޕޮލިސ   

  ނެވެ.ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވު 1ކަމ އި ގުޅޭ ފަރ ތްތަކ އިއެކު  ގައި  2021ނޮވެންަބރު  28އަދި 

މަސައް • ގުދަންތަކުގައި  ސްޓެޕަލްފުޑް  މުވައްޒަފުންނަށްއެސް.ޓ .އޯ  ަބލަންޖެހޭ ،  ކަތްކުރ   ގުދަންކުރުމުގައި  ކ ބޯތަކެތި 

މިންގަނޑުތަކ އި   އުސޫލުތަކ އި  ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ  ެބހޭ  ނޮވެންަބރު  ކ ޯބތަކެއްޗ އި  ތަމްރ ން  2021ގުޅޭގޮތުން  ގައި 

 ވެ.ރ މެއް ހިންގުނެޕްރޮގް

 

 ކޮލިޓ  އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން   .24
 

ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ޯބތަކެއްޗ އި، ރ އްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރ  ކ ޯބތަކެއްޗ އި،  

ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ތަކެތި އުފައްދ  ތަންތަން  -ދިރޭ ކުދިމަހ އި، ފިޝް މ ލް އަދި އެނިމަލް ަބއި

މަސައްކަތްތަކ އި  އިންސްޕެކް ކުރުމުގެ  ޤައުމުތަކަށްޓް  ޔޫނިއަންގެ  މަސްބ ނ    ރ އްޖެއިން  ޔޫރަޕިއަން  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް 

ބަލަހައްޓައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމ އި ރ އްޖޭގައި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި ފުޅ ގައި ަބންދުކުރި ފެން  އުޅަނދުފަހަރުގެ ސ ފުތ ހިރުކަން 

މިގޮތުން  އުފައްދ    ދޫކުރުމެވެ.  ސެޓްފިކެޓު  ކޮމްޕްލައަންސ   ރަޖިސްޓްރ ކޮށް،  އަހަރުކުރެވިފައިވ   2021ކ ރުޚ ނ ތައް  ވަނަ 

  މަސައްކަތްތަކަކ :

ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  • ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތެރެއިން  ނިޒ މެއްގެ  އޮންލައިން  ޚިދުމަތްތައް  އޮތޯރިޓ ގެ  "ދިރިތި"      މި  ޕޯޓަލް 

ރެއިން މަސް ބ ނ  އުޅަނދުފަހަރ އި، ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ސްޓޯރޭޖް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރ  ޑޭޓ ޭބސް ސިސްޓަމުގެ ތެ

މަހ އިމަހުގެ ބ ވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރ  ފަރ ތްތައް  ، ކ ބޯތަކެތ ގެ މަސައްކަތްކުރ  ތަންތަނުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމ އި، ކުރުމ އި

އުޅަނދު އުފުލ   ފެން  ގަނޑުކޮށް  ކުރުމ އި،  ހުއްދަ  ރަޖިސްޓްރ   ކޮންޓްރޯލަރ  ކޮލިޓ   ކުރުމ އި،  ރަޖިސްޓްރ   ފަހަރު   
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އިން ފެށިގެން ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނ  ހަމަ އެކަނި 2020ދޫކުރުމ އި، އައިސް ޕްލ ންޓް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  

 ދިރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ލިމިޓެޑްގެ  ▪ ޕްރައިވެޓް  ފިޝެރ ޒް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ގޮތުން    ދަށުން  މޯލްޑިވްސް  ކުރުމުގެ  އެކްޕޯޓް  ކަނޑުމަސް 

ރ އްޖެއެތެރެކޮށްފައިވ  ޯބޓް "އެމް ވ  ޖަޒ ރ  ރ ފަރ" ގަނޑުކުރި ކަނޑުމަސް އ ޔޫ އަށް އެކްސްޕޯޓްކުރ  ކ ރުޚ ނ އެއްގެ  

 ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް، އިނިޝިއަލް އިންސްޕެކްޓްޝަން ނިންމ  އ އްމު ވިޔަފ ރިއަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ. 

ހިމެނިފައިވ   އ  ▪ ލިސްޓްގައި  ކަންޓްރ   ތ ޑް  ދައުރު"  03ޔޫގެ  "ވިލ   ކަމުގައިވ   ބ ޖު"  ،ތަނެއް  ޕ   އެމް  އަދި    ،އެމް 

މިކ ރުޚ ނ ތައް މެދުކަނޑ ލ ފައިވ ތ   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތައްޔ ރު  ކ ބޯތަކެތި  ލިސްޓުންވަނ   އ ޔޫ    ،"ަބރޯސ " 

 އުނިކުރެވިފައެވެ. 

ފިޝަރ ޒް ޕްވައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މި އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވ  "އޯޝަން  ރ  އޯޝަން ހަންޓަ ▪

ހަންޓަރ ފިޝަރ ޒް" ކ ރުޚ ނ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށް އ ޔޫ ޤައުމުތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ. އަދި  

ޤައުމު އ ޔޫ  އުފެއްދުންތައް  ކ ރުޚ ނ ގެ  މި  އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް  މިހ ރު  ކަންޓްރ   ތ ރޑް  ކުރުމަށް،  އެކްސްޕޯޓް  ތަކަށް 

 ލިސްޓްގައި ވަނ  ހިމެނިފައެވެ.  

، އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  އުޅަނދު  10އެމް.އެފް.ޑ .އޭގައި    ގެ ތެރެއިންއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަސްވެރިކަންކުރ  އުޅަނދުފަހަރު ▪

އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރ  ކޮށް   5މ ގެތެރެއިން    ޓް ދޫކުރެވުނެވެ.އުޅަނދު ބަލ ފ ސްކޮށް ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެ  13

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވަނ  ދިރިތި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މަހަށް   6ކ ރުހ ނ އެއް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް    20ނޮން އ ޔޫ ގައުމުތަކަށް މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ޕެކްކުރ    ▪

އަދި ދޫކުރެވުނެވެ.  އަލަށް    ހުއްދަ  މެދުވެރިކޮށް  ޕޯސްޓް  ހެލްތު  ރަށްތަކުގެ  އެ  ތަންތަން  މިފަދަ  ރ އްޖެތެރޭގައިވ  

 އިންސްޕެކްޝަންތައް ވެސް ކުރެވުނެވެ.  -އިންސްޕެކްޓްކޮށް، ޕ ރމިޓް ހަމަވ  ތަންތަނުގެ ރ 

ކ ަބން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރ ކޮށް، ނޮން އ  ޔޫ ޤައުމުތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވުސް ކުއަލިޓ  އ ވ ގެ   ▪

ކުރެހުން އިސްލ ޙުކޮށް ފ ސްކޮށް، ލޭއައުޓް އެޕްރޫވު  އެކިފަހަރުމަތިން މިތަނުގެ  ނަމުގައި ކ ރުޚ ނ އެއް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  

 ކުރެވުނެވެ. 
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ދިވެހިރ އްޖެއިން ޭބރުކުރ  މަހުގެ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ ސެޓިފިކެޓްގައި ސޮއިކުރ  މުވައްޒަފުންގެ އަދ ހަމަކުރެވިފައިވ  ލިސްޓ އި  ▪

 (AQSIQސިޓ  ޗައިނ ގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ކޮލިޓ  ސުޕަވިޝަން އިންސްޕެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓ ން )

 ފޮރިން އެފެއ ޒް އަށް ފޮނުވ  އަދި ޗައިނ ގެ ކަމ ެބހޭ ފަރ ތަށް މެއިލް ކުރެވުނެވެ.  އަށް ފޮނުވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 

ލިމިޓެޑް ▪ ޕްރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ކަރިއްމަވައްޓަރުގައިފަރ ތުން     ގެބްލެކްގޯލްޑް  އަތޮޅު  ހުއިފިލަނޑ ގެ   ،ނ. 

 ލޭއައުޓް އެޕްރޫވްކުރެވުނެވެ.   ގެފިޝަރ ޒް ޕްރޮސެސިން ޕްލ ންޓް"މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤ އިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  "ލަގޫން  

ގޭދޮށު " ކ ރުޚ ނ  ޕްރޮސެސްކުރ  މަސް  ،  ޤ އިމްކޮށްފައިވ ހުޅުމ ދޫގައި    ،މެކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރ ތުން އައްޑޫ ސިޓ  ▪

 ލޭއައުޓް އެޕްރޫވް ކުރެވުނެވެ. މަސް ފެކްޓްރ " ގެ

ލިމިޓެޑްގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް  މޯލްޑިވްސް   ▪ ކޮންޕެނ    މަސް،  ޤ އިމްކޮށްފައިވ  ކަނޑުއޮތްގިރ ގައި ފަރ ތުން  ފިޝަރ ޒް 

 ލޭއައުޓް އިސްލ ޙު ކުރުމަށްފަހު އެޕްރޫވް ކުރެވުނެވެ. ކަނޑުއޮތްގިރި ފިޝް ވިލޭޖް" ގެ " ފެކްޓްރ  ޕްރޮސެސްކުރ 

 ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ސެންޓުގެ ނަމުގައި  ރައްކ ތެރި ގޮތުގައި ބޯފެން އެއް ރަށުން އަނެއްރަށަށް އުފުލ  އުޅަނދުފަހަރު ▪

އަށް  4އ އި    1ރިކުއެސްޓެއް ދިރިތި ޕޯޓަލްއަށް ހުށައަޅ ފައިވެއެވެ. އަދި އަލުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ސެންޓް    04

  .ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ

 ސޫލްއަށް ކޮމެންޓްކުރެވި ފައިނަލް ކުރެވިފަވެއެވެ. ކ ބޯތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމ އި ެބހޭ ގޮތުން އެކުލަވ ލެވުނު ޑްރ ފްޓް އު
 

 ކޮލިޓ  އެޝޫރަންސް ޔުނިޓުން ކުރެވުނު އޮޑިޓް އަދި ދޫކުރެވުނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތަފްޞ ލް -6ތ ވަލް 

އ ޔޫ   2021
ފެކްޓްރ  /  
ފެކްޓްރ   
  / ވެސެލް 

ޓްރ ންސްޕޯ 
 ޓް ވެސިލް 

ފެކްޓްރ   
 އޮޑިޓް 

ކޮމްޕްލައަން 
  ސ  

 ސެޓްފިކެޓް 

ކޮމްޕެނ  ރަޖިސްޓަރ  
 ކުރެވުނު 

ރަޖިސްޓަރ  
ކުރެވުނު  

 ދޯނި ފަހަރު 

ދޯނިފަހަރަށް  
ސ ފުތ ހިރުކަ 

މުގެ  
ސެޓްފިކެޓް  
 ދޫކުރެވުނު 

ކ ބޯތަކެތި އުފައްދ  ގުދަން  
ކުރ  ތަންތަން ރަޖިސްޓްރ   

 ކުރުން 

ބޯފެން އުފައްދ  ކ ރުހ ނ   
 ތައް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން  

ބޯފެން އުފުލ   
ވެސިލްތައް ތައް  
 ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން 

އަލަށް   އ ކުރެވުނު 
ރަޖިސްޓްރ ކު
 ރެވުނު

އަލަށް  
ރަޖިސްޓްރ  
 ކުރެވުނު

ހުއްދަ ދެވުނު  
 އ ކުރެވުނު  /

އޯޑިޓް 
 ކުރެވުނު

ކޮމްޕްލައަން 
ސ   
 ދޫކުރެވުނު

ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  
ހައިޖިން ސެޓްފިކެޓް  

 ދޫކުރެވުނު

 - 2 2 1 1 0 0 3 8 1 2  ޖެނުއަރ  
2  4 0 0 0 2 6 1 11 ފެބްރުއަރ  

  
2 - 
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 ކ ރުޚ ނ ތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން    އުފައްދ    ފެން   4.2.1
އުފެއްދުންތަކުގައި    އެފަރ ތުގެ،  މި އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރަމުންދ  އެއް ފެކްޓްރ އެއް އޯޑިޓުކުރުމަށްފަހު •

ހު ކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުން ކުރަމުންދ  ލޭަބލްތައް މިއޮތޯރިޓ ން ަބލ  މިންގަނޑަށް ނުފެތޭކަމަށް ފ ހަނގަ ކުރެވި އިސްލ 

ނުވުމުން އިސްލ ހު  ނަމަވެސް  ޕްލ ންޓުގެ   އެފެކްޓްރ ގެ،  ދެވުނު  އެފެން  ރަގަޅުކުރެވެންދެން  ލޭަބލްތައް  ކ ބޯތަކެތ ގެ 

 ކޮމްޕްލައަންސ  ވަނ  ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

ނ އެއް އަދި ބޯފެން އުފުލ   ޚ ކ ރު  11މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުޅ ގައި ަބންދުކުރި ބޯފެން އުފައްދ  ކ ރުހ ނ ގެ ގޮތުގައި    •

ފެކްޓްރ ގެ    17އޮޑިކުރެވުނެވެ. މިއޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވ     ވެސެލްއެއް  04"ކެރިއަރ ވެސެލް" ގެ ގޮތުގައި  

 ފެކްޓްރ ންނެވެ.  11ތެރެއިން މިހ ރު ޢަމަލ  ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަނ  

 މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން   4.2.2
 

  ކުރުމ އި ކޮމްޕްލައިންސ  ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން ރެޖިސްޓަރ   

މަސް   • ކުރުމަށް  އެކްސްޕޯޓް  ގައުމުތަކަށް  އެހެނިހެން  އަދި  )އ .ޔޫ(  ޔޫނިއަން  ޔޫރަޕިއަން  އެއްފަދައިން  ތަކެކޭ  އަހަރު  ކުރ  

ލައިސަންސް   ކޮމްޕްލައަންސ   ކ ރުޚ ނ ތަކުގެ  ަބންދުކުރ   އައުކޮށްދެއެވެ.   2އަހަރަކު  ތައްޔ ރުކޮށް  އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ފަހަރު 

 - 0 0 4 1 1 1 1 4 4 1 މ ޗް 
 - 0 0 3 0 0 0 0 2 6 - އޭޕްރ ލް 
 - 0 0 2 1 0 0 0 2 2 - މޭ 
 - 0 0 1 0 0 0 0 0 2 - ޖޫން 
 - 0 0 6 0 0 0 2 4 0 - ޖުލައި 
 - 4 4 4 1 1 1 1 3 2 10 އޮގަސްޓް 
ސެޕްޓެމްބަ 

 ރު 
04 5 2 1 1 1 1 3 3 3 - 

 - 2 6 5 0 0 0 2 8 7 - އޮކްޓޯބަރު 
 - 1 1 0 0 2 0 3 2 3 02 ނޮވެމްބަރު 
ޑިސެމްބަ 
 ރު 

02 2 7 1 3 2 2 0 1 1 4 

 4 15 19 33 7 6 6 17 48 35 31  ޖުމްލަ 
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ތް  ކައެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައް  އިތ ވަލ    ލ މަށް އޮޑިޓް ތ ވަލެއް އެކުލަވ ރުވެސް މިކަހަމިގޮތުން މިއަ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކުންފުނ ގެ   39ކުންފުނި މި އޮތޯރިޓ ގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވުނެވެ. އަދި    17ދިވެހިރ އްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރ    •

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންވަނ  އަލުން އައު ކުރެވިފައެވެ. 

ޓްރ ންސްޕޯޓް    02  ލް އަދިފެކްޓްރ  ވެސެ  02،  ފެކްޓްރ   11އ .ޔޫއަށް މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ަބންދުކުރ    •

ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވ އިރު އެ ފެކްޓްރ ތައް ކޮންމެ ހަމަހުން އެއްފަހަރު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ވެސެލްއެއް  

 ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރެވި އެ ފެކްޓްރ ތަކ އި މުއ މަލ ތް ދަނ  ކުރެވެމުންނެވެ. 

ޑިސެމްަބރުގެ   މިއަހަރުގެ  ޓޭަބލްގައިވަނ   އަދި ތިރ ގައިވ   ފެކްޓްރ   ދޯނި،  ދޫކުރެވިފައިވ   ރެޖިސްޓަރކޮށް ސެޓްފިކެޓް  ނިޔަލަށް 

  ކުންފުނ ގެ އަދަދެވެ.

 ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ހެލްތް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުނ އެކްސްޕޯޓް މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް  -7ތ ވަލް 

 ތިރ ގައި މިވަނ  މިއަހަރުގެ ޑިސެންަބރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވުނު އެކްސްޕޯޓް ހެލްތު ސެޓްފިކެޓްގެ ތަފްސ ލު: 
 

ޕ ރސަނަލް  
 ޔޫސް ލެޓަރ 

ރިޕްލޭސްމަންޓް  
 ސެޓްފިކެޓް 

ވެޓިނަރ   
 ސެޓްފިކެޓް 

 ފިޓްނަސް 
 )ނޮން އ ޔޫ( 

 ފިޓްނެސް 
 )އ ޔޫ( 

 ފުޑް ސްޓަފް 
 ސެޓިފިކެޓް 

ސެޓިފިކެޓް ހެލްތް   ޓްރޭސަސް   
 ސެޓްފިކެޓް 

2021 

 ޖެނުއަރ   368 42 363 14 29 3 6 1
 ފެބްރުއަރ    348 87 304 11 24 4 4 0
 މ ޗް  337 83 427 13 32 5 9 1
 އޭޕްރ ލް  166 36 160 13 21 3 6 4
 މެއި  98 43 74 11 22 3 8 0
 ޖޫން  244 68 237 12 25 6 10 2
 ޖުލައި  353 96 250 8 27 6 22 1
 އޮގަސްޓް  393 145 342 13 30 4 11 1
 ސެޕްޓެމްބަރ  390 143 335 14 21 5 3 2
 އޮކްޓޯބަރ  317 93 266 14 20 5 14 3
ބަރ  ނޮވެން  341 127 201 14 22 5 10 2  
ބަރ ޑިސެން  364 131 296 10 19 6 15 2   
 ޖުމްލަ  3719 1094 3255 147 292 55 118 19

 
 8699 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވުނު އަދަދު: މުޅި ޖުމްލަ  
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 ކޮންޓްރޯލަރުން އެޕްރޫވް ކުރުން   ކޮލިޓ  

ކުރ    ޕެކް  ޕްރޮސެސްކޮށް  މަސް  ކުރުމަށް  އެކްސްޕޯޓް  މަސް  ޤައުމުތަކަށް  ޔޫނިއަންގެ  ކޮލިޓ  ޔޫރަޕިއަން  ފެކްޓްރ ތަކުގެ 

ފެންވަރު ަބލ  ޗެކްކޮށް އެޕްރޫވް ކުރަނ  މިއޮތޯރިޓ ންނެވެ. ކޮލިޓ   ފެކްޓަރ  ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން  ކޮންޓްރޯލަރުން  

އ  ކުރަންޖެހޭ ކޮންޓްރޯލަރުންނަކ ،  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ކޮމްޕްލައެންސ   އެފެކްޓްރ އެއްގެ  ޤަވ ޢިދުތަކަށް  ކަމ އިެބހޭ  އަދި  ޔޫ 

މިހ ތަނަށް  މިއަހަރުގެ   ގޮތުން،އެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދ ކުރައްވަމުން ގެންދަވ 

ލިފައެވެ.  އިންޓަވިއުކުރެވި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުެބއިމްތިޙ ނުގައި ަބއިވެރިވެ  ވަނ     ލަރުންކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯ  08ފެކްޓްރ އެއްގެ    07

 ކޮންޓްރޯލަރުން ފެކްޓަރ ތަކުގައި ދަނ  މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.އަދި މި އޮތޯރިޓ ން އެޕްރޫވްކޮށް ހުއްދަދެވިފައިވ  ކޮލިޓ  

 ހިކިކަނޑުމަސް ތައްޔ ރުކޮށް ބަންދުކުރ ތަންތަނ އި ގުދަންތައް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން 
 

  މިތަންތަނަށް   އަދި.  ރަޖިސްޓްރ ކުރެވުނެވެ  އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ތަނެއް  33  ގޮތުގައި  ތަންތަނުގެ  ކުރ   ގުދަން  އަދި  އުފައްދ   ކ ބޯތަކެތި

 . ދޫކުރެވިފައެވެ "ކ ބޯތަކެތި ތައްޔ ރުކުރ  ތަންތަނުގެ ހުއްދަ" ވަނ 

 ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަން   4.3

 ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުޑް ކޮންޓްރޯލް    އެއަރޕޯޓް 
 އިންސްެޕކްޓްކުރެވުނު ތަކެތ ގެ ތަފްޞ ލް ޔުނިޓްގައި އިންސެްޕކްޝަން  އެއަރޯޕޓް: ފުޑް  - 8ތ ވަލް 

  ދެވުނު   ކްލިއަރެންސް  ބ ވަތް 
 އަދަދު   ޝިޕްމަންޓްގެ 

  ހިފެހެއްޓުނު  ކ ޓަން ނައްތ ލެވުނު
 ކ ޓަން 

  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު 
 ކ ޓަން ދޫކުރެވުނު 

 - - - 24344 ތަރުކ ރ   

 - - - 23834 މޭވ   

 CTNS 45 CTNS 24 CTNS 06 3561 ކުކުޅު ބިސް  

 - CTNS 01 CTNS 05 11578 ޑައިރ  ޕްރޮޑަކްޓް  

ބ .އެމް.އެސް  
 ޕްރޮޑަކްޓްސް 

39 - 01 CTNS 13 CTNS 

 CTNS 231 CTNS 309 - 8936 އެއްގަމު މަސް  

 CTNS 88 CTNS 358 - 10080 ސ  ފުޑްސް  

 CTNS 51 CTNS 103  97 ފުޑް ސަޕްލިމަންޓް 

 - - CTNS 06 2617 ސްޓޭޕަލްފުޑްސް 

 CTNS 51 CTNS 103 - 13441 އެހެނިހެން ކ ބޯތަކެތި  
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 ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުޑް ކޮންޓްރޯލް  ހުޅުމ ލެ  
 ޔުނިޓްގައި އިންސްެޕކްޓްކުރެވުނު ތަކެތ ގެ ތަފްޞ ލް އިންސްޕެކްޝަން ފުޑް  ހުޅުމ ލެ:  - 9ތ ވަލް 

ދެވުނު  ބ ވަތް   ކްލިއަރެންސް 
(PKGS)  

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު   ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތި  ނައްތ ލެވުނު 
 ދޫކުރެވުނު 

 0 0 0 302431 ތަރުކ ރ   
 0 0 0 250559 މޭވ   

 0 0 0 116034 ކުކުޅު ބިސް  
 QTY  265 QTY 0 20 215775 ޑައިރ  ޕްރޮޑަކްޓް  

 0 0 0 92492 ބ .އެމް.އެސް ޕްރޮޑަކްޓްސް 
 QTY 921 QTY 44 QTY 20 438947 އެއްގަމު މަސް  
 QTY 0 0 10 30822 ސ  ފުޑްސް  

 QTY 0 35 0 110291 ސްޓޭޕަލްފުޑްސް 

 QTY 62 QTY 199 QTY 96 765320 އެހެނިހެން ކ ބޯތަކެތި  

 
 

 ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް   ފުޑް ކޮންޓްރޯލް   ސ ޕޯޓް - މ ލެ 
 އިންސްެޕކްޓްކުރެވުނު ތަކެތ ގެ ތަފްޞ ލް ޔުނިޓްގައި އިންސްެޕކްޝަން  ފުޑް  ހުޅުމ ލެ: - 10ތ ވަލް 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ކ ބޯތަކެތި 

ކްލިއަރެންސް   ބ ވަތް 
 ދެވުނު 

ހިފެހެއްޓުނު   ނައްތ ލެވުނު     
 ތަކެތި 

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  
 ދޫކުރެވުނު 

 0 4 868 1783398 ތަރުކ ރ  )ދ ގ ނ ( 

 0 0 4600 960065 މޭވ  )ދ ގ ނ ( 

 500 900 16 570415 )ކޭސް( ކުކުޅު ބިސް  

 3166 2880 3250 2018544 ޑައިރ  ޕްރޮޑަކްޓް )ދ ގ ނ ( 

ޕްރޮޑަކްޓްސް   ބ .އެމް.އެސް 
 )ދ ގ ނ ( 

27751 1 2876 0 

 99 596 8705 986697 އެއްގަމު މަސް )ދ ގ ނ ( 

 282 237 29 196603 ސ  ފުޑްސް )ދ ގ ނ ( 

 342 3 1 977816 ސްޓޭޕަލްފުޑްސް )ދ ގ ނ ( 

ކ ބޯތަކެތި   އެހެނިހެން 
 )ދ ގ ނ ( 

6915360 2809 12669 9406 
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 ދިމ ވި ދަތިތައް   4.4

 ގެ ލޮކްޑައުން އ އި ގުޅިގެން އޮޑިޓް އަދި އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމުގައި ދަތިތައް ވަނ  ދިމ ވެފައެވެ.19ކޮވިޑް  •

 އިންސްޕެކްޝަންސް ތައް ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވި  ގޮންޖެހުންތައް. މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަަބުބން އޮޑިޓް އަދި  •

  ތައްޔ ރުކުރުމުގެ  މިންގަނޑުތައް  އަދި  ގަވ އިދު  ކ ބޯތަކެތ ގެ  މިގޮތުން.  ނެތުން  މުވައްޒަފުން  ޑިވިޝަންގައި  ވ ވަރަށް  އެކަށ ގެން •

ޯބޑަރކޮންޓްރޯލް .  ދަތިވުން  އެކުލަވ ލުމަށް  މިންގަނޑުތައް  އަދި  ގަވ އިދު  ނެތުމުން  ސްޓ ފުން  ޓެކްނިކަލް  ކުރ   މަސައްކަތް

 ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރ  މުވައްޒަފުންގެ ފަންނ  ގ ިބލްކަން ނެތުން. 

 ހެޑް އޮފ ސް އަދި ޕޯޓް ޔުނިޓްތަކުގައި އޮފ ހުގެ ޖ ގަ އ އި މަސައްކަތަށް ޭބނުންވ  އ ލ ތްތައް ލިުބމުގައި ދިމ ވ  ދަތިކަން. •

އި ގ އިމްކޮށްފައިވ  ހެލްތު ސެޓްފިކޭޝަން ޔުނިޓްގެ ފަންގިފިލ  އަދި ފ ރުތަކުގައި ފަންގަސް ޖަހ  މަސައްކަތްކުރ   އެއަރޕޯޓް ގަ •

 މުވައްޒަފުންގެ އ އްމު ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވ ފަދަ މައުހައުލެއްގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވުން. 

ކ ޯބތަކެއްޗަށް • އިންޕޯޓްކުރ   މެދުވެރިކޮށް   ދިވެހިރ އްޖެ  ޕޯޓަލް  ދިރިތި  ނެތުމ އި  ދެވެން  ކްލިއަރެންސް  ހެލްތް  އޮންލައިންކޮށް 

 އިންޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތަށް ނުކުރެވުން.

 . ނެތުން( ހ ލަތުގައި ފަދަ ކުރެވޭ ބޭނުން /ލިުބންނު ނުސ މ ) އ ލ ތްތައް ަބއެއް މުޙިއްމު ޭބނުންވ ނެ ބަލ ފ ސްކުރުމަށް ކ ބޯތަކެތި •

  އަދި   ޤަވ އިދެއް   ގުޅޭ  އެއ އި  ގ ނޫނ އި  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކ އި  ކުރެވޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ރައްކ ތެރިކަން  ސިއްހ   ކ ބޯތަކެތ ގެ •

  .ނެތުން ކަނޑައެޅިފައި މިންގަޑުތަކެއް /އުސޫލުތަކެއް އެކަށިގެންވ 

 ވަނަ އަހަރަށް ރ ވ ފައިވ  ކަންތައްތައ2022ް  4.5

 ރިވިއުކުރުންފުޑް ސޭފްޓ  ޕޮލިސ   •

 ކ ބޯތަކެތ ގެ ިބލު ފައިނަލައިޒްކުރުން •

 ބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ަބޔ ންކުރ  ގަވ އިދު އެކުލަވ ލުން. ލޯކަލް ކ  •

 އިނަލް ކުރުން. މިހ ރު އެކުލަވ ލ ފައިވ  ދެލިކޮޕ  ޕޮލިސ  ލެވަލްއ އެކު މަޝްވަރ ކޮށް ފަ  ކ ބޯތަކެތި އިޝްތިހ ރުކުރުމ އިެބހޭ ގަވ ޢިދު •
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 ފުޅ ގައި ބަންދުކުރ  ފެނުގެ ކޯޑެކްސް މިންގަނޑުތައް އެޑަޕްޓް ކުރުން.  •

 މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް ގެންގުޅުމުގައި ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވ ލ  އެންޑޯޒްކުރުން.   •

 ޕޯޓް ހެލްތު ރެގިއުލޭޝަންގެ ޖަދުވަލު ފައިނަލްކުރުން.   •

ނޭޝަނަލް ލޭަބލިންގ ފޮ ޕްރ ޕެކޭޖްޑް ފުޑް މިންގަނޑުގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ަބލްކް   ަބލިންގ މިންގަނޑުަބލްކް ފުޑް އިންޕޯޓުގެ ލޭ •

 ފުޑް ލޭަބލިންގ ހިމަނައި މިންގަނޑުގެ ނަން ަބދަލުކުރުމަށް.  

 ދިވެހިރ އްޖެއިން ކ ބޯތަކެތި އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންގެ ޑްރ ފްޓު ފައިނަލް ކުރުން.  •

 އްޔ ރުކުރުމުގެ މަރުހަލ ތަކުގައި ބޭނުންކުރ  ކަނޑުގެ ލޮނުފެނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުން. ކ ޯބތަކެތި ތަ •

 މިންގަނޑު ޑްރ ފްޓް އެކުލަވ ލ  ފައިނަލް ކުރުން.  ގޮތުގެ ކުރަންވ  ޢަމަލު ކުރުމުގައި ތައްޔ ރު ކ ބޯތަކެތި ގޭގައި •

 ޓޯޓަލް ޑައެޓް ސްޓަޑ  ޕްލޭން ތަންފ ޒުކުރަން ފެށުން.   •

 

 

 5.  މެޑިސިން އެންޑް ތެރެޕިއުޓިކް ގުޑްސް 

 

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ރ އްޖެ އެތެރެ ކުރ ، ވިއްކ  އަދި ބޭނުންކުރ  ޭބހަކ  ރައްކ ތެރި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޭބސްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ  

މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަނުންނެވެ. މ ގެ އިތުރުން ޭބސް،   ރެގިއުލޭޓްރ  މަސައްކަތްތައް ކުރަނ   އިއެންމެހަ

އެތެރެކުރ  ފަރ ތްތައް، ޭބސް ވިއްކ  ފަރ ތް އަދި ޭބސް ވިއްކ  ތަންތަން އެމް.އެފް.ޑ .އޭ އިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކަށް  

 . ފެތޭތޯ ަބލ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ
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  ކްޗަރ ރަ ގެ ސްޓް   ޑިވިޝަން 

 
 ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން  •

  ފަރ ތްތަކ އި މެޑިކަލް ޑިވައިސް އ އި    ޭބސް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމ އި ފ މަސ  / ދިވެހިޭބސް ފިހ ރަ އ އި ބޭސް އިމްޕޯޓް ކުރ

ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފ ނެ ކެމިކަލްއަށް ހެލްތް ކްލިއަރެންސް   ތަށްޙައްޞިންމު  ޢ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަންއަށް ހުއްދަ ދިނުމ އި  

 ހުއްދައެއް ދޫކުރުން. ޞައްޚ ޭބހ އި ޕްރިއޮތަރައިޒޭޝަން އ އި ސ މްޕަލް އަށް ޭބސް ގެނައުމަށް މ އި ވެޓެރިނަރ  ދިނު

 

 އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން  •
  ްހެދުމަށ ސަރވެއިލަންސް  މ ކެޓް  ޕޯސްޓް  ކުރުމ އި  އިންސްޕެކްޓް  ފ މަސ ތައް  ގުދަންތަކ އި  ކުރ   ރައްކ   ޭބސް 

މޮނިޓަރކޮށް   ކަމެއް  ހުރިހ   ގެ  ޑްރަގްސް  ކޮންޓްރޯލް  އިތުރުން  މ ގެ  ނެގުމ އި  ސ މްޕަލް  ޭބހުގެ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވ  

އްޖެ އެތެރެކުރ  ޭބސް އެމް.އެފް.ޑ .އޭއިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކަށް  ބެލެހެއްޓުމ އި ކަނޑުމަގުންނ އި ވައިގެ މަގުން ރ 

 ފެތޭތޯ ަބލ  އިންސްޕެކްޓްކޮށް ދޫކުރުން. 
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 ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން   5.1
 އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް   5.1.1

ފައިވ  ހުއްދަ އޮންނަ ހުރިހ  ޭބހެއް ހިމަނައިގެން އެކުލަވ ލ  އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓަކ  ރ އްޖެއަށް ޭބސް އިމްޕޯޓް ކުރުމ އި ވިއްކުމުގެ  

އަޕްޑޭޓްކޮ ލިސްޓް  ޑްރަގް  އެޕްރޫވްޑް  މަހަކު  ކޮންމެ  އެއްފަދައިން  ވެސް  އަހަރުތަކެކޭ  އެހެން  އިމްޕޯޓަރުންނ އި ށް  ލިސްޓެކެވެ. 

  ފް ހެލްތްގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝ އިޢުކުރެވެއެވެ. މިނިސްޓްރ  އޮހަމަ އެހެންމެ،  ފ މަސ ތަކަށް އ މެއިލްގެ ޒަރ ޢ އިން ފޮނުވުނެވެ. އަދި  

 
 ބޭސް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން   5.1.2

 ޑޮކްޓަރ  ބޭސް  
 

 ފަރ ތުން ބޭސް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް އެދި ވަނ  ހުށަހަޅ ފައެވެ.   13
 ވަނަ އަހަރު އިވެލުއޭޓް ކުރެވުނު ޑޮޒިއަރގެ މަޢުލޫމ ތު 2021 - 11ތ ވަލް 

 
 543 ގައި ލިުބނު ޑޮޒިއަރ ގެ އަދަދު 2021

 321 ރިޖެކް ކުރެވުނު ޑޮޒިއަރ  ތ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަނުވ 
) ސަްބމިޝަން    ޑޮޒިއަރ ގެ އަދަދު  ވުމުން ފައިސ  ދެއްކުމަށް އެދިފައިވ ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަ

 ފ (
44 

 52 ލުއޭޓް ކުރަމުންދ  ޑޮޒިއަރ ގެ އަދަދު ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަވެ އިވެ
އަދަދު  ޑޮޒިއަރގެ  ކުރެވިފައިވ   ރިކުއެސްޓް  އަށް  ޕޭމަންޓް  ކުރެވި    އެޕްރޫވްޑް 

 )ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ (  
18 

ކޮށް   އަދަދުރަޖިސްޓަރ  ސެޓްފިކެޓްގެ  ފ ރމަސޫޓިކަލް    ދޫކުރެވުނު  އޮފް  )ސެޓްފިކެޓް 
 ޕްރޮޑަކްޓަ(

108 

 
 

 އަލްޓަނޭޓިވް ބޭސް އަދި ދިވެހި ބޭސް  
 
 ފަރ ތަކުން ޭބސް ރަޖސްޓ  ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ވެއެވެ.  03

 މަޢުލޫމ ތުވަނަ އަހަރު އިވެލުއޭޓް ކުރެވުނު ދިވެހި ބޭސް، އަލްޓަނޭޓިވް ބޭހުގެ ޑޮޒިއަރގެ  2021 - 12ތ ވަލް 
 7 ގައި ލިުބނު ޑޮޒިއަރ ގެ އަދަދު 2021

 3 ރިޖެކް ކުރެވުނު ޑޮޒިއަރ  ތ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަނުވ 

ހަމަ އެދިފައިވ ޑޮކިއުމަންޓް  ދެއްކުމަށް  ފައިސ   އަދަދު   ވުމުން  ގެ    ޑޮޒިއަރ 
 ) ސަްބމިޝަން ފ ( 

0 
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 1 ކުރަމުންދ  ޑޮޒިއަރ ގެ އަދަދު ލުއޭޓް ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަވެ އިވެ
އަދަދު ޑޮޒިއަރގެ  ކުރެވިފައިވ   ރިކުއެސްޓް  އަށް  ޕޭމަންޓް  ކުރެވި   އެޕްރޫވްޑް 

 )ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ ( 
0 

)ސެތްފިކެޓް އޮފް އަލްޓަރނޭޓިވް    ދޫކުރެވުނު ސެޓްފިކެޓްގެ އަދަދުރަޖިސްޓަރ ކޮށް  
 އަދި ދިވެހި ޭބސް  (

3 

 

 

ގައި ލިބުނު    2021
 ފޯމުގެ  

ކުރެވުނު   އިވަލުއޭޓް 
 ފޯމްގެ އަދަދު   

ކުރެވުނު   ރިޖެކްޓް 
 ފޯމްގެ އަދަދު   

އެޕްރޫވްޑް   ކޮށް  އެޕްރޫވް 
ހިމެނުނު   ލިސްޓްގައި  ޑްރަގް 

 ބޭހުގެ އަދަދު   

އިވަލުއޭޝަންގެ މަސަކަތް ކުރިއަށް  
 ދ  ފޯމްގެ އަދަދު  

03 03  02 01 

 

 ޑޮކްޓަރ ބޭސް ވިއްކުމުގެ އަދި އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 142އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވެނެވެ. ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ   ފ މަސ  އަލަށް މި  31ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ    2021

 ފ މަސ  އ އި ހުއްދަ އައުކުރެވުނު    30ފ މަސ އަކަށް ވަނ   ދޫކުރެވިފައެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނ  އަލަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު  

 ފ މަސ އެވެ. 112

 
 ތަކުގެ ޢަދަދުތައް  ރ އްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގ  ފ މަސ  - 13ތ ވަލް 
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ގެ ޢަދަދު އަތޮޅު ތެރޭގައި ހިންގަމުންދ  ފ މަސ 

އަތޮޅު. ހއ އަތޮޅު. ހދ

އަތޮޅު. ށ އަތޮޅު. ނ

އަތޮޅު. ރ އަތޮޅު. ބ

އަތޮޅު. ޅ އަތޮޅު. ކ

އަތޮޅު. އއ އަތޮޅު. އދ

އަތޮޅު. ވ އަތޮޅު. މ

އަތޮޅު. ފ އަތޮޅު. ދ

އަތޮޅު. ތ އަތޮޅު. ލ

އަތޮޅު. ގއ އަތޮޅު. ގދ

އަތޮޅު. ޏ އަތޮޅު. ސ
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މ ލޭގައި    2021 އިރު  އަހަރު ނިމުނު  އ   128ވަނަ  ފ މަސ     02  އިފ ރމަސ   ތެރޭގައި  ރިސޯރޓެއްގައި  އަތޮޅު   209އަދި 

 ފ މަސ  ހިގަމުންދ ކަން މިއޮތޯރިޓ ގައި ވަނ  ރެކޯޑް ކުރެވިފައެވެ.   420މުޅި ރ އްޖޭގައި މިހ ރު ޖުމްލަ  ފ މަސ އެއް ހުރެއެވެ. 

  
މ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނ  ދ ފައިވެއެވެ.  ފ މަސިސްޓް އައިޑ  ކ ޑް ހަދ  ފ މަސިސްޓަށް ޭބސް ދޫކުރުގެ ހުއްދަ    674ގައި    2021

 ފ ރމަސިސްޓުންނެވެ.  268ފ ރމަސިސްޓުންނ އި ިބދޭސ   406ދިވެހި 

ޖުމްލަ    2021 ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.    7ވަނަ  ރަޖިސްޓްރ   އަލަށް  ގުދަން  ޤަވ ޢިދު  ޭބސް  -R ) ޭބހ ެބހޭ 

ންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅ  މިންގަނޑުތަކުގައި ހުރި  ގައިވ  ގޮތުން ޭބސް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނ  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެ(46/2014

އޮތޯރިޓ ގައި   މި  މިހ ތަނަށް  އެގޮތުން  ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ރަޖިސްޓްރ   މިއޮތޯރިޓ ގައި  ގުދަނެއް  ކުރ ނެ  ރައްކ   ގުދަން    60ޭބސް 

ހިންގަމުންދެއެވެ. ރަޖިސްޓަ ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  ކޮންމެ ރ ކޮށްފައިވ   މިއޮތޯރިޓ ގައި  ލިސްޓް  ގުދަންތަކުގެ  ޭބސް  ފ މަސ ތަކ އި 

   އިރުކުރެވެއެވެ.ޝ ހަތަރުމަހަކުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތްގެ ވެްބސައިޓްގައި 

   އަހަރު ހުއްދަތައް ދެވުނު ޢަދަދު 5ރ އްޖޭގެ ފ މަސ ތަކަށް ވޭތުވެދިޔަ  - 41ތ ވަލް 
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 ވެޓެރިނަރ  ބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ  
 

ވެޓަރިނަރ    ރ ދަކ  ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކުޤްޞަމަމިކަމުގެ    ދެނ  މިއޮތޯރިޓ ންނެވެ.  އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަރ އްޖެ  ވެޓެރިނަރ  ޭބސް  

 ޭބހުގެ ރައްކ ތެރިކަން، ފެންވަރު އަދި އެޭބހަކުން ލިިބދޭ މަންފ  ކަށަވަރުކޮށް ރ އްޖެއަށް އެތެރެ ކުރ  ވެޓެރިނަރ  ޭބހަކ  ރ އްޖޭގައި 

 . ދިރިއުޅޭ ޖަނަވ ރަށް އެކަށޭނަ ރަގަޅު ޭބސް ތޯ ކަށަވަރު ކުރުމެވެ

 . ވެޓިނަރ  ޭބސް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދެވުނު 39 •
  ފ ރމަސ   ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވުނެވެ. 01 ޭބސް ވިއްކުމަށްޓަކައި  ވެޓެރިނަރ  •

   ބުނު ޝަކުވ  ލި 

 ޝަކުވ އެވެ. 1ޅޭ ގޮތުން މިއަހަރު ލިިބފައިވަނ   ޭބހ އި ގު ން ފ މަސ ތަކ އި އ ންމު ފިހ ރަތަކ އި އަދި އެކިގޮތް ގޮތު

   އަދި ސ މްޕަލް އެޕްރޫވަލް  ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން 

ތަކެއްގެ މައްޗަށް   ޠުކަނޑައެޅިފައިވ  ޝަރު،  ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން އަކ  ރައްޔިތުންނަށް މެދުނުކެނޑި ޭބސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ހުއްދައެކެވެ.   ޚ އްސަ  ދޫކުރ   ކުރިން  ކުރުމުގެ  އިމްޕޯރޓް  ޕްރިއޮތޮރައިޒޭޝަނަ  2021ިބނ ކޮށް،  އަހަރު  އެދި  ވަނަ   448ށް 

ހުއްދަ ވަނ  ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި   295ފަރ ތަކަށް    10 ރިކުއެސްޓްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްއެވެ. ހުށަހަޅ ފައިވ   ހުށަހަޅ ފައިވެ  ރިކުއެސްޓް

 ގައިވ  މައުލޫމ ތު އިތުރަށް ދިރ ސ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ.    ރިކުއެސްޓް  12ރިކުއެސްޓް ރިޖެކްޓް ކޮށް އަދި    153

ހުއްދަ ވަނ  ދޫކުރެވިފައެވެ. ސ މްޕަލް   195  ކަށްފަރ ތަ  06ރަޖިސްޓްރ  ކުރ  ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި  ޭބސް   ވަނަ އަހަރު  2021

 ހުއްދައަކ  ޭބސް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ހުށަހަޅ  ޑޮޒިއ  އ އެކު ހުށަހެޅުމަށް ގެންނަ ސ މްޕަލް ޭބހެވެ.  

 މެޑިކަލް ޑިވައިސް   5.1.3

 މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ލިބުނު ޑޮޒިއަރ ވަނަ އަހަރު  2021 - 15ތ ވަލް 

 10 ޑޮޒިއަރ  ނުނިމި ހުރިވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު  2020
 218 ވަނަ އަހަރު ލިުބނު ޑޮޒިއަރ ގެ އަދަދު  2021

 78 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓް ހަމަނުވުން ރިޖެކް ކުރެވުނު ޑޮޒިއަރ 
 30 ޑޮޒިއަރގެ އަދަދުލުއޭޓް ކުރެވުނު އިވެ

 140  ؟() ހުއްދަ އެންޑް ސެޓެފިކެޓް ތަފ ތު އަރގެ އަދަދުޑޮޒި ހުއްދަ ދެވުނު
 22 ދޫކުރެވުނު ސެޓްފިކެޓްގެ އަދަދު

 120 ލުއޭޝަން ކުރިއަށްދ  ޑޮޒިއަރގެ އަދަދުއިވެ
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 މެޑިކަލްޑިވައިސް އިމްޕޯރޓަރސް 

 ކުންނެވެ.  ފަރ ތަ 4ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައި ވަނ  ންގެ ވަނަ އަހަރު މެޑިކަލް ޑިވައިސް އިމްޕޯރޓަރު 2021 

 މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން   5.1.4

މިހ ރު  ތަނަކަށެވެ. މިއ އެކު ރ އްޖޭގައި  01ވަނަ އަހަރު މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން އުފެއްދުމ އި ވިއްކުމަށް އަލަށް ހުއްދަ ދެވުނ  2021

އުފައްދ    އޮކްސިޖަން  ހު   3މެޑިކަލް  އަހަރަކު    ންނ ނެއެވެ.ތަން  ތަނެއް  ކޮންމެ  އުސޫލުގެމަތިން  ފަހަރު    1ހަމަޖެހިފައިވ  

އިންސްޕެކްޓްކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފ ހަގަކޮށް އެފަރ ތްތަކަށް ވ ނ  އަންގ ފައެވެ. އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުން 

 އައުކޮށްފައެވެ. ވ ނ ، ތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  ޤަވ ޢިދ އި އެއްގޮތަށް

 ހުއްދަ ދެވުނު ކެމިކަލްސް   5.1.5 
 

ޢ އްމު ޞިއްޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފ ނެ ކެމިކަލްސް ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  މިންވަރ އި، ޑިސްޓްރިިބއުޓްކުރ  ތަންތަނ އި ކުރ ޭބނުން  

ކެމިކަލްއަށް ހެލްތް   942ކޮށް  މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރ އްޖެ ގެނެވޭ ކެމިކަލްސްގެ ހެލްތް ހެޒ ޑް އިވެލުއޭޓް  

އެހެން އޭޖެންސ ތަކުން އެއ     ،މައުލޫމ ތު ފުރިހަމަނުވުމުންނ އި  ، ކެމިކަލް ރިކުއެސްޓް  10ރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  ންސް ދޫކުކްލިއަރަ

 ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކެމިކަލްތަކަށް ވ ތ ، ކެންސަލް ކުރުވިފައިވެއެވެ.

 
 : ކްލިއަރ ކުރެވުނު ބޭހުގެ ތަފްސ ލްޕޯސްޓް އޮފ ހުގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސް ޔުނިޓްގައި  ވަނަ އަހަރު    2021  5.1.6

 ޕްރޮޑަކްޓް ހިފެހެއްޓުނު. 220ޭބސް ނުވަތަ ޭބހުގެ މ އްދ  ހިމެނޭތ   •

ޕްރޮޑަކްޓް އަމިއްލަ   337ޭބހުގެ މަދު މިންވަރެއް ނުވަތަ އޯޓ ސ  ޭބހުގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައި ކޮށްފައިވ  ޭބހުގެ   •
  ޒިންމ ގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫނުރެވުނު.

 ދިވެހި ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ   އޯލްޓަރނޭޓިވް 
 02އ އި ގުޅިގެން )ދިވެހި ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ(  އ އު ކޮށްފައި    19-ދިވެހި ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ކޮވިޑް  /އޯލްޓަރނޭޓިވް  

 ފަރ ތެއް ވެއެވެ. 
 އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު.  ފ މަސ އެއްގެ  04ވިއްކުމުގެ  ޭބސް ދިވެހި /އޯލްޓަރނޭޓިވް
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 އިޢުލ ން / އެލަރޓް / ސަރކިއުލަރ / ނޫސްބަޔ ން މުޙިއްމު   5.1.7
  

 ނޫސްބަޔ ން  
 ( 2021ޖެނުއަރ   28) REG/NB/2021/0004-182ނޫސްބަޔ ން ނަންބަރ:  .1

.އެފް.ޑ .އޭ  ެއމ  ،  ދިވެހިރ އްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަސ ރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިޔ ގެ ފަރ ތުން އުފައްދ  "ކޮވިޝ ލްޑް" ވެކްސިން  
 ނޫސްބަޔ ން.      އިން ދިން ކަން އެންގުމަށް ޝ ޢިއު ކުރި

 

 ( 2021ޖޫން  16) REG/CIR/2021/4-182ނޫސްބަޔ ން ނަންބަރ:  .2
"ޖޮޖޮ އުފައްދ   ފަރ ތުން  ގެ  ޖޯންސަން  އެންޑް  ޖޯންސަން  އޮފް  ކޮމްެޕނ ސް  ފ މަސޫޓިކަލް  ދިވެހިރ އްޖޭގައި  ންސެން  ވެކްސިން  ންސެން" 

 ނޫސްބަޔ ން.     ފް.ޑ .އޭ އިން ދިން ކަން އެންގުމަށް ޝ ޢިއު ކުރި .އެއެމް، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
 

 ( 2021ޖޫން  06) REG/CIR/2021/3-182ނޫސްބަޔ ން ނަންބަރ:  .3
އެފް.ޑ .އޭ އިން ދިން  އެމް.، ޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަމޮޑ ރނ  ބަޔޯޓެކް ސްޕެއިންގެ ފަރ ތުން އުފައްދ  "މޮޑަރނ " ވެކްސިން ދިވެހިރ އް

   ނޫސްބަޔ ން. ކަން އެންގުމަށް ޝ ޢިއު ކުރި
 

 ( 2021މ ރޗް  14)   /182-REG/182/2021 (PR) 2ނޫސްބަޔ ން ނަންބަރ:  .4
ފް.ޑ .އޭ އިން ދިން ކަން އެންގުމަށް  އެމް.އެ ،ފައިޒ  ބަޔޯ އެން ޓެކްއިން އުފައްދ " ކޮމިނ ޓ " ވެކްސިން ދިވެހިރ އްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

 ނޫސްބަޔ ން.    ޝ ޢިއު ކުރި
  

 ( 2021މ ރޗް  14)   /182-REG/182/2021 (PR) 1ނޫސްބަޔ ން ނަންބަރ:  .5
ޗައިނ  އިން އުފައްދ " ސިނޮފ ރމް" ވެކްސިން ދިވެހިރ އްޖޭގައި    ، ބެއިޖިން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބައޮލޮޖިކަލް ޮޕރޮޑަކްޓްސް ކޮންެޕނ  ލިމިޓެޑް

 ނޫސްބަޔ ން.   .އެފް.ޑ .އޭ އިން ދިން ކަން އެންގުމަށް ޝ ޢިއު ކުރިެއމ  ، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
 

 ( 2021މެއި  12)   /182-REG/182/2021 (PR) 5ނޫސްބަޔ ން ނަންބަރ:  .6
ވ " ވެކްސިން ދިވެހިރ އްޖޭގައި   ނިކް އެިޕޑ ރމަލޮޖ  އެންޑް މައިކްރޯބައޮލޮޖ  އިން އުފައްދ " ސްަޕޓްގަމ ލޭޔ  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ އޮފް  

 ނޫސްބަޔ ން.   .އެފް.ޑ .އޭ އިން ދިން ކަން އެންގުމަށް ޝ ޢިއު ކުރިެއމ  ، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
 

 އެލ ރޓް 
 

  ( 2021މ ރޗް   15)   REG/23/2021/09-182ނަންަބރު:  އެލ ރޓް .1
ލެބޯޓްރ  ތަހުލ ލުތަކުން    ޭބސް   Cytotec 200mg (Misoprostol) އިންޑަކްޝަން އަށް ޭބނުންކުރ  ޭބހެއް ކަމަށްވ   ރލޭަބ

ޑަްބލިއު.އެޗް.އޯގެ  ކަމަށް  ދައުރުވަމުންދ   ަބއްރުގައި  އެފްރިކ   ޭބސްތަކެއް،  ފޯލްސިފައިޑް  ފެއިލްވެފައިވ  
  .ވަނ  އެލ ޓް ކުރައްވ ފައެވެއިން o:RPQ/REG/ISF/Alert N 3.2021ނަންަބރު

 

 ( 2021ޑިސެންަބރ  01) 182-REG-23/2021/19 (IUL)ރު: ނަންބަ .2
ގައި ކޮލިޓ  މައްސަލަތަކެއް ފެނިފައިވ ތ ،    (RL)ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދ  ރަޖިސްޓަރ ކޮއްފައިނުވ  އައިވ  ޕްރޮޑަކްޓެއް  

  ރ އްޖެ އެތެރެ ކުރުމ އި ވިއްކުން މަނ  ކުރެވުނު އެލ ޓް. 
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 ނޭޝަނަލް ފ މަސޫޓިކަލް ބޯރޑު   5.1.8
 

ފ މަސޫޓިކަލް ޯބޑަކ  ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދ ފައިވ  ޯބޑެކެވެ. ޭބހ އި ވެކްސިންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރ  

ތަކެއްޗ އި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ސިޔ ސަތު ކަނޑައެޅުމ އި ޤަވ ޢިދުތައް ހެދުމުގައި މިއޮތޯރިޓ  އ އި މިނިސްޓްރ   

  09ވަނަ އަހަރު ނެޝަނަލް ފ މަސޫޓިކަލްސް ޯބޑުގެ  2021ލްތަށް ލަފ  ދެމުންދަނ  ޯބޑް ފޮރ ފ މަސޫޓިކަލްސް އިންނެވެ. އޮފް ހެ

މ ގެ އިތުރުން ޭބސް ރަޖިސްޓްރ     ަބއްދަލުވުން ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަަބުބން ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ.  03ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުނެވެ.  

  05ލަތ އި ގުޅިގެން  ޙ   ރޖެންސ ކޮވިޑް ގެ އެމަ  ،ޭބހ އި  97ން ޭބއްވުނެވެ. ޭބއްވުނު ޖަލްސ ތަކުން،  ަބއްދަލުވު  07ކުރ  ކޮމެޓ ގެ  

ވެސް ޯބޑުން   މެޑިކަލް ޑިވައިސް  30  ވެ. މ ގެ އިތުރުންޖެންސ  އެޕްރޫވަލް ދެވުނެރއް ރ އްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ އެމަވެކްސިނެ

 ފ ސްކޮށްފައިވެވެ. 

 

 ރަފް ކުރުން ޢ ރ ޓެއިލް ޕްރައިސް ޕޮލިސ  ތަ މެކްސިމަމް   5.1.9
  ކަނޑައެޅުމުގެ "  ޕްރައިސް   ރ ޓެއިލް  މެކްސިމަމް"ނުވަތަ    އަގު  މަތ   އެންމެ   އެކުލެވޭނެ  ފައިދ   ވިޔަފ ރިކުރުމުގައި   ޭބހުގެ  ޑަކްޓަރ 

 .އެކެވެ  ޕޮލިސ  ފ ސްކޮށްފައިވ  ލުންކައުންސި އިކޮނޮމިކް ވަނަދުވަހު 2020 އޮގަސްޓް 14 އަކ  ޕޮލިސ 

 :މެކްސިމަމް ރ ޓެއިލް ޕްރައިސް ކަނޑައެޅުމުގެ މަގްސަދަކ  

 ކުރ  ހޭދަ ކުޑަކުރުންށްދައުލަތުގެ ފަރ ތުން ޭބހަ •

 ން.ފޯރުކޮށްދިނު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދުމަތް ޚި ގެ(އ ސަންދަ)ނިޡ މް  ގައުމ  އިންޝުއަރަންސްގެ ޙ އްޞި ޢ އިޖްތިމ   •

 ކުރުން. ކުޑަފަރުދުންގެ ޖ ުބން ޭބސްފަރުވ އަށްކުރ  ޚަރަދު  އަމިއްލަ  •

 .ނެއިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުން ލިޭބ އަގުގައި އަތްފޯރ  ރައްކ ތެރި ޭބސް  •

 ޕޮލިސ ގެ ތަންފ ޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހ ތަނަށް ކުރެވިފައިވ  މަސައްކަތް 

 ( ގެޒެޓްކުރުން  R-149/2021ޭބހުގެ މެކްސިމަމް ރ ޓެއިލް ޕްރައިސް ކަނޑައެޅުމ އި ތަންފ ޒް ކުރުމުގެ ގަވައިދު )

 2022ޖެނުއަރ   1ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ތ ރ ހަކ  

 ގަވައިދު ތަންފ ޒް ކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކަމ އި ގުޅެ ފަރ ތް ތަކ އި އެކު ަބއްދަލުވުން ތައް ޭބއްވި ފައިވޭ 

  އަދި ގަވައިދު ތަންފ ޒް ކުރަން ފެށުމ އި އެކު ޭބހުގެ އެވެލަބިލ  ނުވަތަ ޭބސް ލިުބމުގައި ދިމ ވެދ ނެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން

  ގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ  އެސް ޓ  އޯ އ އި އެކު ގިން
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ކަމުގައި ވ ތ ވެ ،އަސ ސ  ޭބސް   ބޭހަށް  އެންމެ ފުރަތަމަ އަގުކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  އަސ ސ  ޭބސްލިސްޓްގައި ހިމެނޭ 

ހުގެ އަގުލިސްޓް ކަމ އި  ލިސްޓަގައިވ  ހުރިހ  ޭބހެއްގެ މިވަގުތު ހުއްދަ ދ ފައިވ  ހުރިހ  ބްރޭންޑް އެއްގެ އަގުތައް ފައިންލް ކޮށް ޭބ

 ގުޅޭ އެންމެހ  ފަރ ތް ތަކ އި ހިއްސ  ކޮށްފައިވ ނެއެވެ.

 
 އެންޓި މައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރ މް  5.1.10

 
 އެންޓި މައިކްރޯިބއަލް ރެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރ މްގެ ދަށުން މިއަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން: 

 

   ނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓ  އޮން އޭ.އެމް.އ ރ އަލުން އެކުލަވ ލުން. •

 ޓެކްނިކަލް ސަބްކޮމެޓ  މުރ ޖ ކޮށް އަލުން މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުން.   5 •

   ދިއުން.އްމުން އޭ.އެމް.އ ރ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓ .ވ .އެމް އ އި ގުޅިގެން "ސަމ ލު ްޕރޮގްރ މް" ކުރިއަށް ގެން ޢ  •

 
 ން (" ފ ހަގަ ކުރު 2021ނޮވެމްބަރ    24  –   18)   ހަފްތ  ސް އެވެއަރނަސް  ރެސިސްޓަން   ލް " ވޯރލްޑް އެންޓިމައިކްރޯބިއަ 

ވ  • އެވެއަރނަސް  އެންޓިބަޔޮޓިކްސް  ކެމްޕެއިންގައި    ކް" "ވޯރލްޑް  ބްލޫ"  "ގޯ  ކަނޑައަޅ ފައިވ   އިން  އެޗް.އޯ  ޑަބްލިޔު  ހަފްތ އަށް 

ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން، ރޯޝަނ  ބިލްޑިންގ ނޫކުލައިން ދިއްލ ، ހަފްތ  ފެށުނު ދުވަހު، މ ލޭގައި ހުންނަ ސަރުކ ރު އޮފ ސްތަކުގެ  

 މުވައްޒަފުން ނޫކުލައިން ހެދުން އެޅިއެވެ.  

 ފައެވެ.   އަލް ރެސިސްޓަންސްއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މ ޑިއ  ޗެނަލްތަކަށް އެވެއަރނަސް ސެޝަންއެއް ވަނ  ހިންގ އެންޓިމައިކްރޯބި •

އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސޯޝަލް މ ޑިއ  ކެމްޕެއިން މުޅި ހަފްތ އަށް ބަހ ލައިގެން    އެންޓި މައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓަންސް •

 ދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް ގެން 

އޭ.އެމް.އ ރ ސްޓުވ ޑްޝިްޕ ފެށުމުގެ ގޮތުންނ އި، މިކަމ އި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށް މ ލޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވ  ޞިއްޙ    •

ބޭއްވުނެވެ. މ ލޭގައި މަސައްކަތް    ވަނަ ދުވަހު  2021ނޮވެމްބަރ    18ދ އިރ ގެ ބޭފުޅުންނަށް ޚ އްޞަކޮށްގެން މަޢުލޫމ ތު ސެޝަނެއް  

ޚި  ތެރެއިން  ކުރ  ޞިއްޙ   ނަރުހުންނ އި،    56ދުމަތްތެރިންގެ  ޑޮކްޓަރުންނ އި،  ތެރޭގައި  އޭގެ  ވަޑައިގަތެވެ.  ބައިވެރިވެ  ބޭފުޅުން 

 މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.   މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރ  ހޮސްިޕޓަލްތަކުގެ 

 ނެވެ.  ސެޝަންއެއް ބޭއްވުށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަ އޭ.އެމް.އ ރއަށްމ ލޭގައި މަސައްކަތް ކުރ  ފ މަސިސްޓުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން  •

ވުނެވެ. އެގޮތުން އެ ވަނަ ދުވަހު ގްރޭޓަރ މ ލޭގެ ފ ރމަސ ތަކުގެ ސޮްޕޓް އިންސްެޕކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދެ  2021އޮކްޓޯބަރ  27 •

 ފ މަސ  އިންސްެޕކްޓް ކުރެވުނެވެ.    96ދުވަހު 
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 މ އި އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް  ސްޮޕޓް އިންސްެޕކްޝަންގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ކަ •

o  ިބޭސް ފިހ ރައިން އެންޓިބައޮޓިކްސް ދޫކޮށްފައިވޭ.  15ބޭސް ސިޓ އަކ  ނުލައ   

o ަގެ ބަޔ ން ނަގައި ޖޫރިމަނ  ކުރެވުނު.  ވިއްކި ފ ރމަސިސްޓުން ލ ފަށް އެންޓިބަޔޮޓިކް ޚި  ޢިދ އިވ  ޤ 

މިކަން ކުރުމުގައި ދިމ ވި ގޮންޖެހުން ތައް އަދި ބޭސްސިޓ  ނެތި އެންޓް ބައޮޓިކް  ސްޮޕޓް އިންސްެޕކްޝަން ގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ އި އަދި  

  ނިސްޓްރ  ވިއްކުން ފަދަ ނުރައްކ ތެރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖހޭ ކަންކަން  އޮތޯރިޓ ގެ ސ ނިއަރ މެނޭޖް މަންޓް ޓ މް އަދި މި

 ށްފައިވ ނެއެވެ.  ހިއްސ  ކޮ ހެލްތުގެ ސ ނިއަރ މެނޭޖްމަންޓ އި އޮފް

ހަފްތ   އޭ.އެމް.އ ރް   • ކުރުމުއެވެއަރނަސް  ވަ "  ގެ ގޮތުންފ ހަގަ  ހަރ ކ ތް  ކުރިއަށް ގެން   " ޗުއަލް ރަންރއޭ.އެމް.އ ރް  ދެވުނެވެ. މި 

ގެންދިޔައ  މުއްދަތަ  1  ކުރިއަށް  ޖުމްލަ  ށެވެ.  ހަފްތ ގެ  ހަރަކ ތުގައި  ވެއެވެ.  500މި  ބައިވެރިވެފައި  ތެރޭގައި   ފަރ ތަކުން    އޭގެ 

 އ ންމު ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ. ތަކ އި ދ އިރ ގެ ހިދުމަތް ކުރ  ފަރ ތް ޑޮކްޓަރުންނ އި ނަރުހުން އަދި ސިއްހ 

 އްހަރަކ ތްތަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ   ހދ. ވައިކަރަދޫގައިއޭ.އެމް.އ ރް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  •

o  ްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ބޭއްވުނު ގައި ކިޔަވ  ދަރިވަރުންނ އި ޓ ޗަރުންނަށް  10ގްރޭޑ  . 

o  ެއެއް ބޭނުވުނު.  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަން އޮފ ސް ތަކުގެ މުވައްޒަފުން ނަށް  ސަރުކ ރުރަށުގ 

o  ެބޭއްވުންހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް އްމު ރައްޔިތުންނަށް  ޢ ދަނޑުވެރިންނ އި ރަށުގ  . 

 .  އޭ.އެމް.އ ރް. ސްޓުވ ރޑްޝިްޕ ްޕރޮގްރ މްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ްޕރޮގްރ މް ބޭއްވުނުލ. ގަމުގައި  •

o ަްޕރޮގްރ މްގ ބެލުމަށް މި  ބ ވަތްތައް  ބޭހުގެ  އ އި  ކެމިކަލްސް  ބޭނުންކުރ   ކުރުމުގައި  ދަނޑުވެރިކަން  ރަށުގައި  އެ  އި 

 އިންސްެޕކްޓް ކުރެވުނު.  

o  ައް ބޭއްވުނު.  ސެޝަނެ ރުމުގެހޭލުންތެރިކު އޭ.އެމް.އ ރ އަށް  ލްގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް ގަން ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓ 

o   ްކްލިނިކަލ ހޮސްިޕޓަލްގެ  ރ ޖަނަލް  މެނޭޖްމެންޓަސ ނިއަ  އަދިގަން  ށް  ސްޓުވ ރޑްޝިަޕއޭމް.އެމް.އ ރ    ށްރ 

 ވުނު.  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެ

o   ްރައްޔިތުންނަށ އ އްމު  ރަށުގެ  ކައުންސިލްއ އި  ގަން  ލ.  ފަރ ތްތަކ އި  ތައްޔ ރުކުރ   ކ ބޯތަކެތި  ދަނޑުވެރިންނ އި، 

 ނު.  އޭ.އެމް.އ ރް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ބޭއްވު އަމ ޒުކޮށްގެން 

o   ެޓްރެއިންނިންގ    ޓްރޯލް އ އި ބެހޭ  އިންފެކްޝަން ްޕރިވެންޝަން އެންޑް ކޮން ނަރުހުންނަށް  ގަން ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްގ

 އެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު. 

 މިހަފްތ  ފ ހަގަ ކުރުމަށް ހިންގި ޙަރަކ ތްތަކަކ ، ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައޮޒޭޝަންގެ މ ލ  އެހ އ އެކު ހިންގުނު ޙަރަކ ތްތަކެވެ.  
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 ވަނަ އަހަރަށް ރ ވ ފައިވ  ކަންކަން   2022

 ހިންގ  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.  ރ އްޖޭގެ ހުރިހ  ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އޭ.އެމް.އ ރް. ސްޓުވ ރޑްޝިްޕ ްޕރޮގްރ މްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން   •

 ދިވެހިރ އްޖޭގެ އޭ އެމް އ ރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން   •

ވަނަ    2022ޝަނަލް އެކްޝަން ްޕލޭން ގެދަށުން އެކުލަވ ލަން ޖެހޭ ނެޝަނަލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓ ގެ މިހ ރު ވަނ  އެކުލަވ ލެވިފައި  ނެ •

 .  މި ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނ  ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން އަހަރު ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ.

ލަންސް ގެ ދަށުން ރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރ  އެއްގަމު މަހުގެ ސަރވެލަނސް ހެދުމަށްޓަކައި މައިކްރޯ ބައޮލޮޖިކަލް  އޭ އެމް އ ރ ސަރވެ •

  ޝިޕްމަންޓް   ކުކުޅު   އެތެރެކުރ    ރައްޖެ  ހަމަޖެހިފައިވަނ   ނެގުމަށް   ސ މަަޕލް   ކުރުމަށް  ޓެސްޓް   ފުރަތަމަ  . މިގޮތުންޓެސްޓްތައް ހަދަން ފެށުން

 . ތަކުން

 ޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓ  އ އި ގުޅިގެން އޭ.އެމް.އ ރ އ އި ގުޅޭ ރިސަރޗް ހެދުން.  މޯލްޑިވްސް ނެ  •

 
 ސެކްޝަން   އެންފޯސްމަންޓް   5.2

 ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް    5.2.1
 

ގައި ޭބހުގެ ގޮތުގައި ޭބނުން ކުރެވޭ    2ޖަދުވަލު    ގ2011/17ެ  : ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް އަކ  މަސްތުވ ތަކެއްޗ  ެބހޭ ޤ ނޫނު ނަންަބރު

މަސްތުވ ތަކެއްޗެވެ. މިޭބސް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރޭތޯ ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުން ދަނ  މިއޮތޯރިޓ ންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންޓްރޯލް ޭބސް  

ލޭިބނެ  "ްބލޫ  ށްފައިވ ކޮ  ޚ އްޞަ   ޔުމަށްލި ފަރ ތްތަކަށް  ލިޔެދޭ  ޭބސް  ފޮތް"  މިއަހަރުވެސް  ޕްރިސްކްރިޕްޝަން  އިންތިޒ މް   

 ހަމަޖެއްސިއެވެ.  

އަދި ޭބސް ބޭނުންކުރ  ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުރިހ  ހޮސްޕިޓަލް/ ހެލްތް ސެންޓަރ/ ކްލިނިކް/ ފ މަސ ތަކުން ޭބސް ދޫކުރެވޭ  

  މަހަކުން މިއޮތޯރިޓ އަށް ފޮނުވައެވެ. 3ޕްރިސްކްރިޕްޝަންގެ އަސްލ އި ޭބސް ދޫކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ  

 
އަދި ބޭނުންކުރެވުނު ވެ.  ފަހަރަށް ނ ރކޮޓިކް އަދި ސައިކޯޓްރޮޕިކް ޭބސް އެތެރެކުރެވުނެ   4އަހަރު ތެރޭ    ،މިޑޭޓ ތަކަށް ަބލ  •

 ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ނ ރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ޯބރޑަށް ފޮނުވުނެވެ. 
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ސް  ރކޮޓިކްހުއްދަ ދެވުނެވެ. އަދި ނ   507ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްގެ ދެބ ވަތުގެ ތެރެއިން ސައިކޯޓްރޮޕިކް ސަްބސްޓެންސް ގަތުމުގެ   •

  ނު.ހުއްދަ ދޫކުރެވު  231ސަްބސްޓެންސް ގަތުމަށް

 

"އިމްޕޯރޓް ސެޓްފިކެޓް " )އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ( ސްޓޭޓް   ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގެ ސައިކޯޓްރޮޕިކް ސްްބސްޓެންސަސް  •

ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން ،  ފަހަރު  05ފަހަރު އަދި އޭޑ ކޭ ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް    38ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް  

 ފަހަރު ދޫކުރެވުނެވެ.  01އަށް 

 

ްބސްޓެންސަސް" އިމްޕޯރޓް ސެޓްފިކެޓް " )އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ( ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގެ ނ ކޮޓިކް ސަ •

ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން އަށް  ،  ފަހަރު  07ފަހަރު އަދި  އޭޑ ކޭ ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް    16އޯގަނައިޒޭޝަނަށް  

 ފަހަރު ދޫކުރެވުނެވެ.  01

 

އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޭބސް   ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ    01ރިސޯޓް،    01  ،ފ މަސ   02އަލަށް ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ެބހެއްޓުމަށް   •

ފަރ ތަކަށް ފެންޓަނިލް   08ފަރ ތަކަށް މޯރފިން މި ބޭހަށް އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޭބސް ބެނުންކުރަމުންދ     29ބެނުންކުރަމުންދ   

ދެވުނެވެ. ހުއްދަ  އަށް  ޑްރަގްސް    02އަދި     ޕެޗް  ކޮންޓްރޯލްޑް  އަށް  ކްލިނިކް/ހޮސްޕިޓަލް  ހުއްދަ  ެބހެއްޓުމުގެ  ވެޓިނަރ  

 ދޫކުރެވުނު.

ށް އައިއެންސ ބ  ގްރިޑްސް އިން ކޮންޑަކްޓް ކުރި " އިންތަރނޭޝަނަލް ގެޕްސް ޑިސެމްަބރ އަ  18ނޮވެމްަބރ އިން    28 •

ޭބހެއް ަބލައި ފ ސް ކުރުމުގެ    04އޮޕަރޭޝަން " ގައި ކަސްޓަމްސް އ އި އެކު ަބއިވެރިވެވުނު. ) މި އޮޕަރޭޝަން ގައި  

 މަސައްކަތް ކުރެވުނު(

 

   އިންސްޕެކްޝަން  5.2.2
 

ވަނަ   1ޭބހ އި ެބހޭ ގަވ އިދަށް  އަދި    (R-46/2014ޭބހ އި ެބހޭ ގަވ އިދު )ނަންަބރު:  ފ މަސ  / ޭބސް ގުދަން ހިންގަމުންދަނ     

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މ ލެއ އި އަތޮޅުތެރޭގައި  އ އި އެއްގޮތަށްކަން     (R-49/2016  އިސްލ ހު ގެނައުމުގެ ގަވ އިދު )ނަންަބރު:

 ގުދަންތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. ހިންގަމުންދ  ފ މަސ  / 
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   ވަނަ އަހަރު އިންސްެޕކްޓް ކުރެވުނު ފ މަސ  އަދި ގުދަނުގެ ޢަދަދު  2021 - 16ތ ވަލް 

     
 

/ ޭބސް   ަބއެއް ފ މަސ   ކޮށްފައިވ   އައުކުރުމަށް އިންސްޕެކްޓް  ހުއްދަ  އަދި  ގުދަނުގެ އިތުރު  ނޯޓް: އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް 

 އިންސްޕެކްޝަން އެއް ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަންގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ނެއެވެ.

 
 މ ލޭގެ ފ މަސ  އ އި ގުދަންތައް 

އ އި    އެކްރައިޓ ރިއ ތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  ރިސްކް ޭބސްޑް ކްރައިޓ ރިއ   ކަށްހުޅުލޭގައި ހުންނަ ފ މަސ /ގުދަންތަ  ސިޓ އ އިމ ލެ

ލަތ އި ގުޅިގެން ޝެޑިއުލް އ އި  ޙ އްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަމުގެ  ޞި ންމު  ޢ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޝެޑިއުލްކުރެވުނެވެ.  

ނުވ  ގެންދެވިފައި  ކުރިއަށް  އިންސްޕެކްޝަންތައް  /ގުދަން  ނަމަވެސްފ ހަގަކުރަމެވެ.  ކަން  އެއްގޮތަށް  ފ އިވ   ށްދޫކޮ  ތަކަށްފ މަސ  

އަލަށް އައުކުރުމ އި  ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  ޭބސް  ހުށަ  ޑޮކްޓަރ   ކުރިހަރަޖިސްޓްރ ކުރަން  ގުޅިގެން  އެޕްލިކޭޝަންތަކ އި   ޅ  

އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަންގެ   އެމް.ޓ .ޖ ގެ  ގޮތުގައި  އިންސްޕެކްޝަންގެ  އަދި ސްޕޮޓް  ރޫޓިން  އިތުރުން  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ 

 ންސްޕެކްޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ އި
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 ގްރޭޓަރ މ ލެ ގައި ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންތައް ވަނަ އަހަރު   2021 - 17ތ ވަލް 

 

 

 އަތޮޅުތެރޭ ފ މަސ  އ އި ގުދަންތައް 

ފަހަރު ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަން ގޮތުގައި   1ޭބސްގުދަން ތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން އަހަރަކު  އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގ  ފ މަސ  އަދި  

ހެލްތް އެ ރަށެއްގެ  ވ ނެއެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނ     ށްފައިކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޝެޑިއުލްކޮ 

 ށެވެ. ފެސިލިޓ ތަކުގެ ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮ

ލަތ އި ގުޅިގެން، ޝެޑިއުލް އ އި އެއްގޮތަށް އިންސްޕެކްޓްނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް  ޙ އްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޢ އްމު ޞި

ޅ ފައިވ  ހަފ އިވ  ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އަދި  އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރަން ހުށަށްފ މަސ  / ގުދަނަށް ދޫކޮ

ކޮލިޓ   އެ ކެއަރ  ހެލްތް  މޯލްޑިވްސް  އިތުރުން  މ ގެ  އަދި  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  އިންސްޕެކްޝަން  ގުޅިގެން  ޕްލިކޭޝަންތަކ އި 

މިއޮތޯރިޓ ގެ  އިންސްޕެކްޝަން  ފ މަސ ތަކުގެ  ހިންގ   ރަށްރަށުގައި  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ދަތުރުތައް  އެސެސްމަންޓް  ސްޑޭންޑ ރޑް 

 ކް ހެލްތް ޔުނިޓ އި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދުވުނެވެ. އިންސްޕެކްޓަރުން އަދި ޕަްބލި

 

 
 

 

ށްހުއްދަ އައުކުރުމަ
91

އަލަށް 
ށްރަޖިސްޓްރ ކުރުމަ

20

ރޫޓިން 
އިންސްޕެކްޝަން

36

ސްޕޮޓް 
އިންސްޕެކްޝަން

5

 މ ލެ ރ ޖަން އިންސްޕެކްޝަން 
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 އަހަރު އަތޮޅު ތެރޭަގއި ކުރެުވނު އިްނސްޕެކްޝަންތަކުެގ ތަފްޞ ލް ަވނަ  2021 -18ތ ަވލް 
 

 
 
 

 

 އިންވެސްޓިގޭޓިވް އިންސްޕެކްޝަން   ސްޕޮޓް/ 

އް އިންސްޕެކްޝަނެ ސްޕޮޓް  5 ގުޅިގެން ޝަކުވ ތަކ އި ތަފ ތު ލިިބފައިވ  ބޭހ އި، ޭބސްފިހ ރަތަކ އި ގުޅޭގޮތުން އަހަރު ވަނަ   2021

ޓުން ޭބސް ދޫކުރަމުންދ ތ  ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަނެތް ފ މަސިސްޝަކުވ ތައް ލިިބފައިވ  ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި  ކުރެވުނެވެ.  

 ހިމެނެއެވެ.    ކުރަންޖެހޭ ޭބސް ދޫކުރުން ފަދަ ކަންކަން  އ އި، ޭބސް ސިޓ  ނެތި އެންޓިަބއޮޓިކްސް އ އި ޭބސްސިޓ އަށް އެކަނި އިޝޫ

 
 އިންސްޕެކްޝަން ތަކ އި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ  މިންވަރު 

  1ގަވ އިދުގެ  ޭބހ އި ެބހޭ  އަދި    (R/2014-46ޭބހ އި ެބހޭ ގަވ އިދު )ނަންަބރު:  އަހަރުގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި   ވަނަ 2021 

 ފ މަސ އެއްގެ ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށް،   1  ލ ފުވެފައިވ ތ ޚި (R-49/2016)ނަންަބރު:    ވަނަ އިސްލ ހ އި

  ވަނަ މ އްދ ގައި   11.1ގެ  ޖޫރިމަނ ކޮށް މި ގަވ އިދުއެއްގެ ވެރިފަރ ތް   ފ މަސ   11  އަދި  ފ މަސިސްޓެއް  31ފ މަސ  އަކުން    25

  އިވ ނެއެވެ.ޅ ފަކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަަބޔ ން

މަށްހުއްދަ އައުކުރު
56

އަލަށް  
މަށްރަޖިސްޓްރ ކުރު

23

ރޫޓިން  
އިންސްޕެކްޝަން

58

ހުއްދަ އައުކުރުމަށް

އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް

ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަން
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 އިންސްޕެކްޝަންތަކުން ފ ހަަގ ކުރެުވނު ކަންކަމ އި ުގޅިެގން ފ މަސ ތަކ އި ފ މަސިސްޓުންނަށް އެޅުނު ފިޔަަވޅުެގ ޢަދަދުތައް  -19ތ ަވލް 

            
 

 ގެ ގޮތުން މ ރކެޓުން ސ މްޕަލް ނެގުނު މިންވަރު ތަފްސ ލް މު ޓެސްޓްކުރު ބޭހުގެ ކޮލިޓ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  
 

ޕްރޮޓަކްޓެއްގެ   55ވަނަ އަހަރު  2021ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރ  ޭބހުގެ ކޮލިޓ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެސްޓްކުރުމަށް 
 ސ މްޕަލް މ ކެޓުން ނެގުނެވެ. 

 

 

  ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ފ މަސ  އިންސްޕެކްޝަން ގައި އެންމެ ގިނައިން 

 ފ ހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތަކ އި މިކަމ އި ގުޅިގެން އަމަލުކުރެވުނު ގޮތް •

 ފ މަސ  އިންސްެޕކްޝަންތަކުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް - 20ތ ވަލް 

 ތަފްސ ލް މައްސަލައިގައި އަމަލުކުރެވުނު ގޮތުގެ   ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަ  
 
1 

އޮތް   ހުއްދަ  ޭބސްވިއްކުމުގެ  ފ މަސ ގައި 
އެސިސްޓަންޓް/ޑިސްޕެންސަރ   ފ މަސިސްޓް/ފ މަސ  

 . އެއް ނެތި ފ މަސ ގެ ޙިދުމަތްކުރިއަށް ގެންދިޔުން

 

ހުއްދައޮތް   ޭބސްވިއްކުމުގެ  ފ މަސިސްޓް/ފ މަސ   ފ މަސ ގައި 
ނެތި   އެއް  ނުގެންދިޔުމަށް އެސިސްޓަންޓް/ޑިސްޕެންސަރ  ހިދުމަތްކުރިއަށް 

 އެންގުނު. 
 

މ އްދ އ އި    11.1( ގެ  R-46/2014ޭބހ އިެބހޭ ޤަވ އިދު )ނަންަބރު:   ވަނަ 
 އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.

ފ މަސިސްޓުން 2 ދިވެހި  ިބދޭސ   ތަރުޖަމ ނަކު ނ އެކު 
 ނެތުން 

ޭބހ ެބހޭ ޤަވ އިދުގެ   ތަކުރ ރުވ  ނަމަ  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު    އިސްލ ހު ކުރުމަށް
 ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުނެވެ. 

ރ އްޖޭގެ  ޭބސް  ކުރ    ޚ އްޞަމ ކެޓަކަށް    ވަކި 3
 ވިއްކުން.  ފ މަސ ތަކުގައި

ޭބސް ނައްތ ލުމަށް އެދޭ ފޯމް ޭބހ އި އެކު ހުށަހެޅުމަށް ވިއްކުން މަނ ކޮށް ޭބސް
 އެންގުނު.  

 

މ އްދ އ އި    11.1( ގެ  R-46/2014ޭބހ އިެބހޭ ޤަވ އިދު )ނަންަބރު:   ވަނަ 
 .  ޔަވަޅު އެޅުންއެއްގޮތަށް ފި

ފ މަސިސްޓް  
31, ޖޫރިމަނ  

ފ މަސ  ވެރިފަރ ތް  
11, ޖޫރިމަނ  

ފ މަސ ގެ ހުއްދަ  
,  ސަސްޕެންޑްކުރުން 

1

 އިންސްޕެކްޝަން އ އި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުނު މިންވަރު 
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ޭބސް ނައްތ ލުމަށް އެދޭ ފޯމް ޭބހ އި އެކު ހުށަހެޅުމަށް ވިއްކުން މަނ ކޮށް ޭބސް ވިއްކުން.  މުއްދަތުހަމަވެފައިވ  ޭބސް 4
 އެންގުނު.  

ދަށުން   ޤަވ ޢިދުގެ  ެބހޭ  ޖޫރިމަނ ކުރުމަށްފަހު  ޭބހ އި   އެކަން ފ މަސިސްޓުން 
 ވުން. ތަކުރ ރު ނުކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރި

5 
ޭބސް ފޮއްޓ އި، ޭބހުގެ އަސްލު ފޮށި  ކަނޑ ފައި ހުރި  
އެހެން   ތަންތަނުގައިނޫން  ލޭަބލްނުކޮށް    ތަކެތ ގައި/ 

 ޭބސް ބަހައްޓ ފައި ހުރުން.  

ފެނުނު  މި މައްސަލަ  ރަ  މިކަން  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު،  ނަގަޅަށް ފ މަސ ތަކަށް 
 ކުރ ނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު ދެވުނު. 

6 
ފިނިހޫނުމިނެއް ޭބހ އި    ަބހައްޓަންޖެހޭ  ގައިވަކި 

 އްޓުން.  ވެކްސިން/ އިންޖެންޝަން އެގޮތަށް ނުެބހެ

 

ވިއްކުން އެކު މަނ ކޮށް    އެތަކެތި  ޭބހ އި  ފޯމް  އެދޭ  ނައްތ ލުމަށް  ޭބސް 
 ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު.   

ދަށުން   ޤަވ ޢިދުގެ  ެބހޭ  ޖޫރިމަނ ކުރުމަށްފަހު  ޭބހ އި   އެކަން ފ މަސިސްޓުން 
 ވުން.ތަކުރ ރު ނުކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރި

 
 ތަފ ސް ހިސ ބު ފ މަސޫޓިކަލް އިންސްޕެކްޝަންގެ  އެއަރޕޯރޓް    - ފ މަސޫޓިކަލް ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް 

 މަސޫޓިކަލް އިންސްޕެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރެުވނު އިްނސްޕެކްޝަްންގ ތަފްޞ ލް އެއަރޕޯޓް ފ  -21ތ ަވލް 

  ޖުމްލަ އަދަދު 
  ދޫކުރެވުނުޝިޕްމަންޓް ގެ އަދަދު 1602 

     ދޫކުރެވުނު )ކ ރޓަންގެ( ދ ގ ނ  އަދަދު 41818
         ޖުމްލަ ަބރުދަން 418939

 ދޫކުރެވުނު ޭބހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 162856519
 

  ދޫކުރެވުނު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސ މްޕަލްގެ ޖުމްލަ އަދަދު 15563
  ދޫކުރެވުނު ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގްގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1503245
   ދޫކުރެވުނު އޯލްޓަރނެޓިވް މެޑިސިންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 356835
 ދޫކުރެވުނު ޭބސް ސިޓ ގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8585

 ދޫކުރެވުނު ޭބސް ސިޓ އަށް ގެނައި ޭބހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު  10044891
 

     ހިފެހެއްޓުނު ބޭހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު )ޕ މަނަންޓް ހެލްޑް( 182267
 

  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ދޫކުރެވުނު ބޭހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 111921
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 ތަފ ސް ހިސ ބު ފ މަސޫޓިކަލް އިންސްޕެކްޝަންގެ    ސ ޕޯޓް   - ފ މަސޫޓިކަލް ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް 
 މަސޫޓިކަލް އިންސްޕެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރެުވނު އިންސްޕެކްޝަންްގ ތަފްޞ ލް ފ  ސ ޕޯޓް -22ތ ަވލް 

 
 

  ޖުމްލަ އަދަދު 
  ދޫކުރެވުނުޝިޕްމަންޓް ގެ އަދަދު 380
     ދޫކުރެވުނު )ކ ރޓަންގެ( ދ ގ ނ  އަދަދު 90988
         ޖުމްލަ ަބރުދަން 1181333
 ދޫކުރެވުނު ޭބހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 117000760

 

  ދޫކުރެވުނު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސ މްޕަލްގެ ޖުމްލަ އަދަދު -
 ދޫކުރެވުނު ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގްގެ ޖުމްލަ އަދަދު 200

   އޯލްޓަރނެޓިވް މެޑިސިންގެ ޖުމްލަ އަދަދުދޫކުރެވުނު  888524
 ދޫކުރެވުނު ޭބސް ސިޓ ގެ ޖުމްލަ އަދަދު 33
 ދޫކުރެވުނު ޭބސް ސިޓ އަށް ގެނައި ޭބހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު  8979

 

     ހިފެހެއްޓުނު ބޭހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު )ޕ މަނަންޓް ހެލްޑް( 190837
 

  ބޭހުގެ ޖުމްލަ އަދަދުހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ދޫކުރެވުނު  35140
 

 

  ISOކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ދަށުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް    5.3
9001:2015 

ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް    ގައި ފުރިހަމަ ކުރެވި   2021މ ރޗް    17ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ވަނ     2021 •

 ކަނޑައެޅިފައިވ  ވަގުތުގައި ވަނ  ރަނގަޅު ކުރެވިފައެވެ.

ގައި ޭބއްވިފައެވެ.   2021އެޕްރ ލް    07ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މެނޭޖްމަންޓް ރިވިއު މ ޓިންގ ވަނ    •

 ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައ ނިމިފައިވ  ގޮތް، ވަނަ އަހަރުގެ މ ޓ ންގ ރިވިއުގައި  2020މި މ ޓިންގ ގައި ވަނ   

ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަދި    2020އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލޭން، ރިސްކ ރެޖިސްޓަރ އަދި  

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް މަޝްވަރ  ކުރެވިފައެވެ.
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ގައި ސްރ ލަންކަން ސްޓޭންޑ ރޑްސް އިންސްޓްޓިއުޓް ގެ ފަރ ތުން ކުރެވުނު ސަރވެއިލަންސް   2021އޮގަސްޓް  26  •

ކުރެވިފައެވެ. ރަނގަޅު  ވަނ   ތެރޭގައި  ވަގުތު  ކަނޑައަޅ ފައިވ   މައްސަލަތައް  ކުރެވުނު  ފ ހަގަ   ISOމިއ އެކު    ގައި 

އަށް ހަމަ ޖެހިފައިވ  ސަރވެއިލަންސް    2022ދި މ ރޗް  އަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އަ  2022ސަރޓިފިކެޓް ވަނ  މ ރޗް  

 އޮޑިޓް އަށް ފަހު ސަރޓިފިކެޓް އައު ކުރުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ  މިހިންމު މަސައްކަތް ތައް    2022  5.4

 .  ކުރަން ފެށުން ދު ތަންފ ޒުޢިމެކްސިމަމް ރ ޓެއިލް ޕަރައިސް ގަވ  •

 . ޭބހ އިެބހޭ ގަވައިދު ފައިނަލް ކުރުން •

 . އޯ ގެ ސަރވަލަންސް އޮޑިޓް ހެދުން.އެސް.އައި •

  . ސްގެ ދަށުން ޭބސްޓެސްޓް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުންލަންއިޕޯސްމ ކެޓް ސަރވެ •

ލަންސް  ވެއިކުރުމަށްޓަކައި ސަރކަން ކަށަވަރު  ލް ޭބސް ލިެބން ހުންނަހިދުމަތް ދޭ ފ މަސ  ތަކުގައި އެސެންޝަ  އިރ އްޖޭގަ •

 .  ސްޕެކްޝަންތައް ފެށުންއިން

 

 .ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  6
 

 
   މައިކްރޯބައޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ  އެވެ.  އަދިއެއ  ކެމިސްޓްރ   ކަށެވެ.ދެ ބަޔަ ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  ބެހިފައިވަނ  މައިގަނޑު  

 މައިކްރޯބައޮލޮޖ   6.1

 

މިހ ރު  ޓަރ  ވޯ އެކި    11މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ ގައި  ސަރުކ ރުގެ  މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ އަށް  ވޯޓަރ  ހުރެއެވެ.  ކުރެވެން  ޓެސްޓް  ެޕރަމ ޓަރ 

ސ މްަޕލްއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި ޑ ސެލިނޭޓަޑް ފެން، ފުޅ ގައި ބަންދުކުރި    662ފަރ ތްތަކުންނ އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނ   

  މެނެއެވެ. ވޯޓަރ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ އަށް ސަރުކ ރުގެ އެކި ފަރ ތްތަކުންނ އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން ލިބިފައިވ  ސ މްަޕލްތަކުގެ ތަފްސ ލް ފެންވެސް ހި

  31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ    2120ެޕރަމ ޓަރެވެ.    2135ފައިވަނ   ށްޓެސްޓް ކޮ  އްފައިވ ނެއެވެ. މިސ މްަޕލްތަނ ތިރ ގައިވ  ޗ ޓުގައި ހިމަ

 ރިޯޕޓެވެ.   337ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވޯޓަރ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ  އިން ދޫކުރެވުނ   
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 ަވނަ އަހަރު ތަޙުލ ލު ކުރެުވނު ސ މްޕަލްެގ ޢަދަދު  2021ޯވޓަރ މައިކްރޯބައޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ  އިން  -23ތ ަވލް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މިހ ރު    މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ ގައި  އެކި    13ފުޑް  ސަރުކ ރުގެ  މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ އަށް  ފުޑް  ހުރެއެވެ.  ކުރެވެން  ޓެސްޓް  ެޕރަމ ޓަރ 

ެޕރަމ ޓަރަށެވެ.    3103ފައިވަނ   ކޮށް ސ މްަޕލްއެވެ. މިތަކެތި ޓެސްޓް  855ފަރ ތްތަކުންނ އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނ   

ރިޯޕޓެވެ. ފުޑް މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ އަށް    237ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފުޑް މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ  އިން ދޫކުރެވުނ     31އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  ވަނަ    2021

ހަދ     ހުށަހަޅ ފައިވ  ސ މްަޕލް ތަކަކ  ރިސޯޓް ތަކުންނ އި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުންނ އި މިއޮތޯރިޓ ގެ ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަނުން

 ފައިވ ނެއެވެ. ނ  ތިރ ގައިވ  ޗ ޓުގައި ހިމަންސްެޕކްޝަންތަކުގައި ނަގ ފައިވ  ސ މްަޕލްތަކެވެ. މިސ މްަޕލްތަކުގެ ތަފްސ ލް އި

 ަވނަ އަހަރު ތަޙުލ ލު ކުރެުވނު ސ މްޕަލްެގ ޢަދަދު  2021ފުޑްމައިކްރޯބައޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ  އިން  -24ތ ަވލް 
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 ކެމިސްޓްރ   6.2

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް   31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  2021ެޕރަމ ޓަރަށް ޓެސްޓް ކުރެވެން ހުރެއެވެ.  35ފުޑް ކެމިސްޓްރ ގައި 

ެޕރަމ ޓަރަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނެވެ. ސ މްަޕލްތައް ހުށަހަޅ ފައިވ     460ސ މްަޕލް    444ރިޯޕޓެވެ. އަދި    122ފުޑް ކެމިސްޓްރ  އިން ދޫކުރެވުނ   

  ތެރޭގައި މިއޮތޯރިޓ ގެ ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަނ އި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ފަރ ތްތައް ހިމެނެއެވެ. ފަރ ތްތަކުގެ

 ަވނަ އަހަރު ތަޙުލ ލު ކުރެުވނު ސ މްޕަލްެގ ޢަދަދު  2021ފުޑް ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ  އިން  -25ތ ަވލް 

 

 

 

 

 

 

 

ެޕރަމ ޓަރއަށް ޓެސްޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ އަށް ސަރުކ ރުގެ    58ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ ގައި ޖުމްލަ  

ޑ ސެލިނޭޓަޑް ފެން، ވަޅުފެން،    433އެކި ފަރ ތްތަކުންނ އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނ    ސ މްަޕލްއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި 

ފައިވ ނެއެވެ.  ނ ހިމަ  ޗ ޓުގައި  އި ބަންދުކުރި ފެނުގެ އިތުރުން ވ ރޭފެނ އި އުކ ލެވޭފެން ހިމެނެއެވެ. މިސ މްަޕލްތަކުގެ ތަފްސ ލް ތިރ ގައިވ ފުޅ ގަ

ރ   ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވޯޓަރ ކެމިސްޓް   31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ    2021ެޕރަމ ޓަރަށެވެ.   2260ފައިވަނ   ށް މިސ މްަޕލްތައް ޓެސްޓް ކޮ

 ރިޯޕޓެވެ.  235އިން ދޫކުރެވުނ  

 ަވނަ އަހަރު ތަޙުލ ލު ކުރެުވނު ސ މްޕަލްެގ ޢަދަދު  2021ޯވޓަރ ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ  އިން  -26ތ ަވލް 
 

 

 

 

 

MFDA 

MFDA 
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 މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް )އެމްޓ ޖ ( ލެބޯޓްރ    6.3

  ލެބޯޓްރ ގައި ޑިވެލޮްޕ ކުރެވިފައިވަނ    ސަބް ޔުނިޓްކަމުގައިވ  އެމްޓ ޖ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  އ އި އެމްޓ ޖ  ކެމިސްޓްރ   2އެމްޓ ޖ  ލެބޯޓްރ ގެ  

މިލެބޯޓްރ އަށް  121 ލިބިފައިވަނ    2021ޓެސްޓެވެ.  ތަކަށް  ސ މްަޕލެވެ.    30ގައި  ޓެސްޓް  ކެމިސްޓްރ   އަދި    22އެއ   ސ މްަޕލް 

ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޓެސްޓް  މި ސ މްަޕލްތައް  ެޕރަމ ޓަރަށް    67އަދި މުޅި ޖުމްލަ  ސ މްަޕލެވެ.    08މައިކްރޮބައޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓް ތަކަށް  

  .ވެރިޕޯޓް ދޫކުރެވުނެ  30ކުރެވުނު ސ މްަޕލް ތަކަށް  
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 އެނަލިސިސް ފިޒިކަލް/ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 

ސްޓެރިލިޓ  ޓެސްޓް

އ ރު .އައި .ޓ .ފްއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޓެސްޓް ބައި އެ

ންޓްޑިޓަރމިނޭޝަން އޮފް މެލްޓިންގ ޕޮއި

ޑިސްއިންޓެގްރޭޝަން ޓެސްޓް

ސ މްޕަލް އަދަދު  

ލެބޯޓްރ ން ކުރެވުނު  ލޮޖ  ވަނަ އަހަރު އެމްޓ ޖ  ކެމިސްޓްރ  އަދި މައިކްރޯބައި  2021
ތަހުލ ލު 
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 ކަންތައްތައް   ކުރެވުނު   އެހ ގައި   ރުގެ ބޭ  6.4

 ލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިޔު އެޗް އޯ( ރ ވަ 

ބޭހ އި ބޭހުގެ ބ ވަތްތަކުގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ފެންވަރު ބެލުމަށް ކުރ  ތަހުލ ލުތަކަށް ބޭނުންވ   އެހ ގައި    ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ   •

 "އެފް.ޓ .އައި.އ ރ ސްެޕކްޓްރޮފޮޓޯމ ޓަރ"، "ޔޫވ  ސްޕެކްޓްރޮފޮޓޯމ ޓަރ" އ އި "ބެލެންސް" ހޯދ  އިންސްޓޯލް ކުރެވުނެވެ.  

 ތަހުލ ލުތައް ޤ އިމް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ބެކަްޕ ޖެނެރޭޓަރ އި މެޝިނ އި  ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގައި ޖ ނޯމިކް ސ ކުއެންސިންގ ގެ  •

  އެހ ގައި ހޯދުނެވެ.  ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންގެޑިގްރ  ސެލްސިއަސް ފްރ ޒަރ  20-ޑިގްރ  ސެލްސިއަސް ފްރ ޒަރ އި  80-

 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފ ސް ފޮރ ޕްރޮޖެކްޓް ސަރވިސަސް )ޔުނޮޕްސް(   

.އައި.އ ރ  ނޮޕްސްގެ އެހ ގައި ބޭހ އި ބޭހުގެ ބ ވަތްތަކުގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ފެންވަރު ބެލުމަށް ތަހުލ ލުތައް ގ އިމްކުރުމަށް ބޭނުންވ  އެފް.ޓ ޔު

ޓޯކްލޭވް،  އޮ  01ވޯޓަރ ބ ތު،    01ޑިޖިޓަލް މައިކްރޮސްކޯްޕ،    01ފިއުމް ހުޑ އި،    02  އިމެޝިނ އި ކ ބޯތަކެތ ގެ ތަހުލ ލުތަކަށް ބޭނުންވ  ފްރިޖ 

 ނައިޓްރޮޖަން ޑިސްޓިލޭޝަން ޔުނިޓު ހޯދުނެވެ.    01މިނ  ސްިޕނަރ ހޯދ  އިންސްޓޯލް ކޮށް ތަހުލ ލުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ފެށުމ އި  01

 ކަންތައް   މުޙިއްމު   ކުރެވުނު  6.5

ބެހޭގޮތުން، އިތަހުލ ލު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފުޅ ކޮށް ލެބޯޓްރ  އިތުރަށް ތަރައްޤ  ކުރުމަށ އި ލެބޯޓްރ އަށް އައު ޢިމ ރ ތެއް އެޅުމ   ގެލެބޯޓްރ   •

ހެލްތ އި އޮފް  ވަ މިނިސްޓްރ   އޯ(ރ  އެޗް  )ޑަބްލިޔު  އޯގައިނައިޒޭޝަން  ހެލްތް  ބޭންކު    އ އި  ލްޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޔޫރަޕިއަން 

ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތް އެހެން ޢިމ ރ ތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ލިޔެކިޔުންތައް     ކުރެވުނެވެ.މަޝްވަރ ކު  )އ .އަ.އިބ ( އ އެ

 ނެވެ.  ތައްޔ ރުކޮށް ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހެޅު

ނޮވެމްބަރ    30އި  ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަ  (ISO/IEC 17025:2017)  ޑަށްނލްއަޤްވ މ  މިންގަލެބޯޓްރ އިން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ބައިނަ  •

ސްޓޭ  1އިން   ކޮލިޓ   ލެބޯޓްރ   އޮފް  ބިޔުރޯ  ތައިލެންޑްގެ  އަށް  އިން  ންޑިސެންބަރ  އެސް(  ކިޔު  އެލް  )ބ   ހެދުނު  ޑަރޑް 

ގައި އައު    2021މެއި    5ރ އެސެސްމަންޓުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  "ނޮންކޮންފޯމަންސްތައް" ރަގަޅުކޮށް އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  

 ކުރެވުނެވެ.  

ޑުން ލެބޯޓްރ އަށް ލ ޒިމްކުރ   ރސްޓެންޑަ   17025ސ   .އ .އޯ/އައި.އެސް.ބޯޓްރ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އ އި އައިލެ •

 ތިރ ގައިވ  ކަންތައްތައް ކުރެވުނެވެ. 

o   ްއޮަޕރޭޓިނ ސްޓޭންޑ ޑް  ލެބޯޓްރ ގެ  ްޕރޮސ ޖަރުތަކ އި  ކޮލިޓ   އ އި  މެނުއަލް  ޑޮކިއުމަންޓް  ކޮލިޓ   ްޕރޮސ ޖަރތަކ އި 

 އަްޕޑޭޓްކޮށް ރިވައިޒްކުރުވުނެވެ. 
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o   ެގައި   2021ޖުލައި    12  ސްޓ ފް މ ޓިންގ ބ އްވ    5ބައްދަލުވުމ އި    3ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓ ގ

 މެނޭޖްމަންޓް ރިވިއު މ ޓިންގ ބޭއްވުނެވެ.  

o ްއިން   2021ފެބްރުއަރ    14ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިންޓ ރނަލް އޮޑިޓް،  ލެބޯޓްރ ގެ އެކި ލެބޯޓްރ ތަކ އި ކޮލިޓ  ސިސްޓަމ

 އަށް ހިންގ  ރަގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ރަގަޅު ކުރެވުނެވެ.   2021މ ރިޗު  01

o  ރ ،  ފެބްރުއަ  17ޖެނުއަރ ،    17  ބެލުމަށް މިއަހަރުގެދޭތެރޭ ޚިދުމަތް ހޯދ  ފަރ ތްތަކުން ދެކޭގޮތް    އިޚިދުމަތ   އިންދޭލެބޯޓްރ

ސެްޕޓެމްބަރ ގައި "ކަސްޓަމަރ ފ ޑްބެކް   14އޮގަސްޓް އ އި  17ޖުލައި ،  07އޭްޕރިލް ،  18، 2021މ ރޗް  28

 ސަރވޭ" ހިންގުނެވެ.  

o 2021    ެއެކްރެޑިޓޭޝަންގ ހިފެހެއްޓުމަށ އި  ކޮލިޓ   ބެލުމ އި  ފެންވަރު  ޓެސްޓުތަކުގެ  ކުރ   ލެބޯޓްރ ގައި  އަހަރު،  ވަނަ 

ބޭނުމަށް ލެބޯޓްރ ން ބައިވެރިވެފައިވ  އިނގިރޭސިވިލ ތުގެ "ފެރ " )ފުޑް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސ ރޗް އޭޖެންސ (ގެ  

)ފުޑް މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ ގެ    34ންޑުގެ  ރައު  14ްޕރޮފިޝަންސ  ޓެސްޓިންގ ސްކ މުގެ   ޓެސްޓ އި ފުޑް    11ޓެސްޓުގައި 

ޓެސްޓް(  ނެޝަނަލް   11ޓެސްޓ އި ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ  ގެ  11ޓެސްޓ އި ވޯޓަރ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ ގެ   01ކެމިސްޓްރ ގެ 

 ހެލްތް ލެބޯޓްރ އިން ބައިވެރިވިއެވެ.  

ޓް  ޖެނެރިކް މެޑިސިން ޮޕލިސ  އިފްތިތ ހް ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ބޭހުގެ ތަހުލ ލުތައް ޤ އިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވ  އިކުއިޕްމަންޓްތައް )ޓެބްލެ •

( ހޯދ    FTIRހ ޑްނެސް ޓެސްޓަރ، ޑިޓ ރމިނޭޝަން އޮފް މެލްޓިންގ ޕޮއިންޓް، ޓެބްލެޓް ޑިސްއިންޓެގްރޭޝަން ޓެސްޓަރ އަދި  

ބޭހުގެ ކޮލިޓ  ބެލުމަށް ކޮލިޓޭޓިވް ޓެސްޓްތައް ޑިވެލޮްޕ ކޮށް ތަހުލ ލު    50ްޕރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ %އިންސްޓޯލް ކޮށް، އެ

 ކުރަން ފެށުނެވެ. 

 TÜV SÜD PSB Pte  ގެރު ސ މްަޕލް ސިންގަޫޕ  28ލުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭހުގެ  ލ  ތަހު  ނުހެދޭ ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ން   •

Ltd   ުކުރުމަށް ފޮނުވުނެވެ.    ލެބޯޓްރ އަށް ތަހުލ ލ 

އެން.އެޗް.އެލްގެ މޮލިކިއުލަރބަޔޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ ގައި ކޮވިޑްގެ    އެދިވަޑައިގަތުމ އެކު، ެޕންޑެމިކްއ އި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރގެ    19-ކޮވިޑް  •

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފެ ވޭރިއަންޓްތައް  ސެޕްޓެމްބަރ  މިއަހަރުގެ  މަސައްކަތް  ޑިވެލޮްޕކުރުމުގެ  ސ ކުއެންސިންގ  ދަނ   ޖ ން  ށިގެން 

ކޮންސިއުމަބަ އިކުއިޕްމެންޓ އި  ބެނުންވ   ހެދުމަށް  މިޓެސްޓް  ތެރޭގައި  މ ގެ  އިންޑިއ ގެ ކުރެވެމުންނެވެ.  އަދި  ހޯދުމ އި  ލްސް 

 ދެވުނެވެ.  މުވައްޒަފަކަށް ޖ ން ސ ކުއެންސިންގް ތަމްރ ން   2އައި.ޖ .އައި.ބ  ލެބްގައި އެން.އެޗް.އެލްގެ  
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އ   05-18 • ނިޔަލަށް  ރިސަ   އެދިވަޑައިގަތުމ އެކު، .ޕ .އޭގެ  ޑިސެމްބަރގެ  ޑައި.އޯފް  އިންޑިއ ގެ  މެންގްރޫވް  ހެދުމަށް  ރޗް 

ތަހުލ ލުތަކަށް  ރިސަ ފޯރުކޮށްދ   ލެބޯޓްރ  ވަޞ ލަތްތައް  ތަހުލ ލުކުރުމުގައި  ސ މްަޕލް  ބައިވެރިވެ  ދަތުރުގައި  ފ ލްޑް  ރޗަރުންނ އެކު 

 އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  

ޑި  2021 • އަހަރުގެ  މަހުގެ  ވަނަ  ގެ  7ސެމްބަރ  އެމް.އެން.ޔޫ  ކުރި  ޒިޔ ރަތް  ބަލ ލުމަށް  ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތްތައް  ދުވަހު  ވަނަ 

 ދަރިވަރުންނަށް ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދ  ލެބޯޓްރ ގެ ބައެއް ތަހުލ ލުތައް ހަދ ގޮތް ދައްކ ލެވުނެވެ. 

  2021ނޮވެމްބަރ    02މިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއިން ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތްތަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ހޯއްދެވުމަށް   •

 ގައި ލެބޯޓްރ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔ ރަތުގައި ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދ  މަސައްކަތްތައް ދައްކ ލެވުނެވެ.  

 ކުލެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު. އ ސަނިކް ފެނުގައި އެ •

 މ ކަރ  އެނަލައިޒަރ ބޭނުން ކޮށްގެން ފެނުގައި އެކުލެވޭ "މ ކަރ "ގެ މިންވަރު ބެލުމަށް ތަހުލ ލު ކުރެވެން ފެށުނެވެ.   •

 ކިޓް މެތަޑްގެ އެސްއޯޕ  ލިޔެ ތައްޔ ރު ކުފެވުނެވެ.  ބްރިކްސް އެނަލިސިސް ބައި ރިފްރެކްޓޯ މ ޓަރ އަދި މެލަމިން ބައި އެލައިޒ   •

 ކ ބޯތަކެތ ގައި "މ ކަރ " ހިމެނޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރ  މެތަޑް ގެ ވެލިޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.   •

 ވަނަ އަހަރުގައި ދިމ ވި ދަތިތައް   2021  6.6

ލިބުން ލަސްވުމުން ކުރަމުންދ  ޓެސްޓުތައް    ސްދި ކޮންސިއުމަބަލްފައިވ  ކެމިކަލްސް އަކޮށް ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޯޑަރ •

 ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމ އި އިކުއިޕްމަންޓްގެ މެއިންޓެނެންސްއަށް ބުރޫއެރުން. މިގޮތުން:  

 ތަހުލ ލުތައް ހުއްޓ ލަން ޖެހި ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވުން.    -

 ކޮންސިއުމަބަލްސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އައު ޓެސްޓްތައް ޑިވެލްޮޕ ނުކުރެވުން.    ކެމިކަލް/ -

 ބޭހުގެ ރައްކ ތެރިކަން ބެލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ތަހުލ ލުތައް ނުހެދުން.  -

 ގެ ސަބަބުން ޑައެޓަރ  ފައިބަރ އިން ފ ޑިންގ ސްޓަފް ޑިވެލޮްޕ ނުކުރެވުން.ކެމިކަލް/ކޮންސިއުމަބަލްސް ނުލިބުމު  -

 ފުޑް ކެމިސްޓްރ  ލެބްގައި އެސިޑް ކެބިނެޓެއް ނެތުމުން މުވައްޒަފުނަށް އެސިޑް ވޭަޕރސް ތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވުން.  •

ޓެސްޓް   ޮޕޓޭސިޔަމް  ްޕރޮޓ ން، ސޯޑިޔަމް،  ، ފެޓް، މުގެ ސަބަބުން  ފުޑް ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ ގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހަލ ކުވެފައި ހުރު •

ވަނ  މެދު ކެނޑިފައެވެ. ޑިސްޓިލޭޝަންގެ އ  ޔުނިޓެއް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ލިބިފައިވ  ނަމަވެސް، އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި ނުވ ތ   

ބަން މޮނޮކްސައިޑް އިން ފިޝް އަދި ޕެސްޓިސައިޑް  ނުވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން ކ   އި އަލްކޮހޯލް އަދި ޓ .ވ .ބ .އެން ޓެސްކުރަން ފެށިފަ

   ސ  މެތަޑް ޑިވެލޮްޕކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނ  ހުއްޓިފައެވެ..އެނަލިސިސް ބައި ޖ 



54 
 

ވަނ  ޓެސްޓް ކިޓް މުއްދަތު  ، 1އެފްލަޓޮކްސިން ޓޯޓަލް، އެފްލަޓޮކްސިން އެމް • ހަމަވުމުގެ    ޕެސްޓިސައިޑް އަދި މެލަމިން ޓެސްޓް 

   ސަބަބުން މެދު ކެނޑިފައެވެ.

 ޕ .އެޗް އަލުން ހަދަން ފެށިކަމުގައިވިޔަސް، ފުޑް ކެމިސްޓްރ  ލެބްގައި ޕ .އެޗް މ ޓަރެއް ނެތުން.   •

ރަގަޅު ނިޒ މެއް ޤ އިމް ވެފަ • އި ނެތުމުން ދަތިވުމ އި ސްެޕއަރ ޕ ޓްތައް ހޯދުން ލަސްވުމ އި  އިކުޕްމަންޓްތައް ހަލ ކުވުމުން ހެދޭނެ 

 ނުލިބުން.  

)ޕ  • ސަބަބުން  ލަސްވުމުގެ  މެއިންޓަނަންސް  ބައެއް .އިކުއިޕްމެންޓް  ސްެޕކްޓްރަމް(  އެބްޒޯބްޝަން  އެޓޮމިކް  މ ޓަރ،  އެޗް 

 ތަހުލ ލުތައް ހުއްޓ ލުން. 

ގެންނަ ކެމިކަލްތަކ އި ކޮންސިއުމިބަލްސް   ޓްރ އަށްގެ ސަބަބުން ލެބޯ ފަންގަސް ޖެހުމު  ބަހައްޓ ފައި ހުންނަ ކޮޓަރ ގައި  ސްޓޮކް •

 ހަލ ކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވުން. 

 ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓަރ ގައި މަސައްކަތް ކުރ  މުއައްޒަފުން މަދުވެ، ލިބެން ގިނަދުވަސްވުން.  •

މައިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް އ އި ކެމިކަލް ވޭސްޓް ނައްތ ލެވެންދެން ރައްކ ތެރި ކަމ އިއެކު  ލެބޯޓްރ  ވޭސްޓް ނައްތ ލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމ އި   •

 ބަހައްޓ ނެ ތަނެއް ނެތުން. 

 ޑިވިޝަނުން ދެވޭ ޚިދްމަތް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  ކަންތައްތައް  6.7

ސައިންސަސް މެދުވެރިކޮށް ލެބޯޓްރ ގައި    ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރ ތުން ތައިލެންޑްގެ "ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް •

"ގެްޕ"  ހުރި  ކުރުމަށް  ތަހުލ ލު  ޓެސްޓްތައް  ހެވ މެޓަލް  އ އި  ރެސިޑިއު  އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް  ރެސިޑިއު،  ތައް    ޕެސްޓިސައިޑް 

"ޕެސްޓިސައި ކުރުމ އި  ފުރިހަމަ  ކަންތައްތައް  ްޕލޭންގައިވ   އެކްޝަން  ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ   ކޮށް  ރެސިޑިއު"،  އައިޑެންޓިފައި  ޑް 

   "އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް ރެސިޑިއު" އ އި "ހެވ މެޓަލް" ޓެސްޓްތައް ލެބޯޓްރ ގައި ޑިވެލޮްޕކޮށް މިތަހުލ ލުތައް ފެށުން.

އެސް އިންސްޓޯލް ކޮށް ބޭހުގެ ތަހުލ ލ އި ފެނ އި ކ ބޯތަކެތ ގައި އެކުލެވޭ ޕެސްޓިސައިޑް، ވެޓެރިނަރ  ޑްރަގް  .ސ  އެމް.އެލް.ޕ .އެޗް •

 ޓެސްޓްތައް ޤ އިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން.  ރެސިޑިއު

 ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮްޕ ނުކުރެވުނު ކ ބޯތަކެތ ގެ ޓެސްޓްތައް ޑިވެލޮޕް ކުރުން.   މިއަހަރު ކެމިކަލް/ކޮންސިއުމަބަލް •

އެމެޝިންތަކުން ހަދ   ގޭސް ކްރޮމެޓޯގްރަފިކް ޔުނިޓ އި އޭޓަމިކް އެބްސޯްޕޝަން ސްެޕކްޓްރޮމ ޓަރ މަރ މ ތު ކޮށް ސަރވިސް ކޮށް   •

 ތަހުލ ލުތައް ފެށުން.  
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އައިއެސްއޯ/އައިއ ސ    • މެޝިންތައް  އިކުއިޕްމަންޓ އި  ސެންޓަރެއް    17025ލެބޯޓްރ ގެ  ކެލިބްރޭޝަން  އެކްރެޑިޓްވެފައިވ   އަށް 

ރިކޮށް ސަރވިސް  މެދުވެރިކޮށް ކެލިބްރޭޓް ކުރުން. އަދި ސަރިވިސް ކުރަންޖެހޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ސަރވިސް ސެންޓަރތައް މެދުވެ 

 ކުރުން.  

އިނގިރޭސިވިލ ތުގެ   • ބޭނުމަށް  އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ  ހިފެހެއްޓުމަށ އި  ކޮލިޓ   ބެލުމ އި  ފެންވަރު  ޓެސްޓުތަކުގެ  ކުރ   ލެބޯޓްރ ގައި 

ގެ ްޕރޮފިޝަންސ  ޓެސްޓިންގ ސްކ މުގައި ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ން  "ފެރ "  ްޕރޮފިޝަންސ  ޓެސްޓިންގ ްޕރޮވައިރެއް ކަމަށްވ   

 ން.  ބައިވެރިވު 

ޖެނެރިކް މެޑިސިން ޮޕލިސ  އަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުންވ  ބޭހުގެ އައު ޓެސްޓްތައް ޑިވޮލޮްޕ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް   •

 ކުރުން. 

ވޭ ޓެސްޓް ތަކ އި އެންޓިބަޔޮޓިކްސްގެ ޮޕޓެންސ  ޓެސްޓިންގް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކޮށް،  ފ މަސޫޓިކަލް ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ އިން މިހ ރު ކުރެ  •

 އަދި އެޗް.ޕ .އެލް.ސ  އިން ބޭސް އަދި އެންޓިބައޮޓިކް ރެސިޑިއު ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުން. 

 ޕ .ސ .އ ރ ބޭނުން ކޮށްގެން ލިސްޓ ރިއ  އަދި ސަލްމޮނެއްލ  ޓެސްޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުން.  •

 އަދި ސަލްފައިޓް ޓެސްޓް ހެދުމަށް މެތަޑް ޑިވަލޮްޕ ކުރުމ އި ވެލިޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް  އ ސަނިކް، ރޯންބޯ •

ކްލޮރައިޑް އަދި ލެޑް ޓެސްޓް  ، ކެލްސިއަމް، މެގްނ ސިއަމް، ޓޯޓަލް އަލްކަލިނިޓ   ، ޓޯޓަލް ހ ޑްނަސް، ކެލްސިއަމް ހ ޑްނަސް •

 އެކްރެޑިޓޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ފެނުގެ ކެމިކަލް ޓެސްޓްތަކުގެ    ޓެސްޓުތަކ އި އެކްރެޑިޓްވެފައިނުވ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ   މުގެ ގޮތުން މިހ ރުއެކްރެޑިޓޭޝަން ސްކޯްޕ ފުޅ ކުރު •

ކެލްސިއަމް، މެގްނ ސިއަމް،    ، އ ސަނިކް، މ ކަރ ، ސަލްފައިޓް  ޓެސްޓް، ޓޯޓަލް ހ ޑްނަސް، ކެލްސިއަމް ހ ޑްނަސް، ތެރެއިން ބޯރޯން

 ކްލޮރައިޑް އަދި ލެޑް ޓެސްޓްގެ މެތަޑް ވެލިޑޭޓްކޮށް އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. ، ޓޯޓަލް އަލްކަލިނިޓ 

ހަދ    • ބެލުމަށް  ރައްކ ތެރިކަން  ފެނުގެ  ބޭނުންކުރ   ފައުންޓަންތަކުގައި  ސިސްޓަމުތަކ އި  ކޫލިންގ  ފެންގަނޑ އި  ރެކްރިއޭޝަނަލް 

 ޔޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓެއް ކަމަށްވ  "ލެޖިޔޮނެއްލ " ޓެސްޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.  މައިކްރޮބަ

   ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތްތައް އެހެން ޢިމ ރ ތަކަށް ބަދަލުކޮށް އިތުރަށް ފުޅ  ކުރުން.   •

 

 

 




