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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ   .1

 ރިޕޯޓް ފެށ ން  1.1

ޢާފިޔަތ ގެ މަތިވެއި ސ ބ ހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް  هللا   ރި ނިޢ މަތް ދެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަންސާނާއަށް ފ ރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި 

ޞި ދ ޅަހެޔޮ  ކ ރަމެވެ.  ޝ ކ ރ   ޞައްލަޙައްޙަމްދާއި  މ ޙައްމަދ   މާތްނަބިއްޔާ  ދަސްކޮށްދެއްވި  ދެމިހ ރ މަށް  ޢަލައިހި  هللا ތެއްގައި 

އެކަ މިދ ޢާގައި  ދ ޢާކ ރަމެވެ.  އެދި  ލެއްވ ން  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  މިތ ރ ވަސައްލަމަށް  އާލ ންނާއި  އިތ ރ   ޞަޙާބީން    ލޭގެފާނ ގެ 

 ޝާމިލް ކ ރަމެވެ.  

މިނިސްޓް  2021މިރިޕޯޓަކީ    އަހަރ   މިނިސްޓްރީގެއޮ  ރީވަނަ  ހެލްތާއި  ކަންތައްތައް    ފް  ތަންތަނ ގެ  ދަށ ގައިވާ  ބެލ މ ގެ 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   މައްޗަށް  ދިޔަގޮތ ގެ  ގެ  68/2ހިނގަމ ން  ގައިވާ  14ޖ  )ށ(  މާއްދާގެ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  ވަނަ  މަތިން  ގޮތ ގެ   

 ޕޯރޓެކެވެ. ރި

 އޮފީސް ހިންގ ން  1.2

  ބޭފ ޅ ން ވި ގެ ން ފީސް އ ފެއްދެވި ތާރީޚާއި އޮފީސް ހި އޮ 

ޤާނޫނީ    1932 ފ ރަތަމަ  އ ފެދ ނ   ގ ޅިގެން  ފާސްކ ރ މާ  އަސާސީ  ޤާނޫނ   ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރ   ވަނަ 

ވަޒީރ އްޞި  ފަހަރަށް  ފ ރަތަމަ  ސަސަރ ކާރ ގައި  ހަމަޖެހި  ބޭފ ޅަކ   މަޤާމަށް  ވަކިއްޙާގެ  ރޮނގ ން  ޞިއްޙީ  އޮފީހަކ ން    ރ ކާރ ން 

ފެށ ނެ ކ ރަން  އޮފް  . ވެމަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީ  އައިސް  ހިނގަމ ން  މިއޮފީސް  ނަމ ގައި  ވ ޒާރަތ އްޞިއްޙާގެ  ފެށިގެން  އެހާތަނ ން 

 11)ޖ  68/3ޤާނޫނ  ނަންބަރ     މްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލ ވ މާ ގ ޅިގެންހެލްތ ގެ ނަމަށް ބަދަލ ވީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖ 

ދަށ ންނެވެ( 1968ނޮވެމްބަރ   ފަ. ގެ  ނަން  ންހ  އޭގެ  އޮފް  (1989އޭޕްރީލް   17) 89/6: ބަރ ޤާނޫނ   މިނިސްޓްރީ  ދަށ ން  ގެ 

ފް  ޓްރީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮ ރަށް މިނިސްދެވަނަ ފަހަ. ހެލްތ ގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  އެންޑް ވެލްފެއަރ އަށް ބަދަލ ވިއެވެ 

އެންޑް ފެމިލީ ގެ    ހެލްތ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2008ރ  ބަމްނޮވެ 11އަދި  . ގައެވެ 1996ނޮވެމްބަރ   6ހެލްތ ގެ ނަމަށް ބަދަލ ވީ  

ބަދަލ ކޮށްފައެވެ މިނި 2012ފެބްރ އަރީ   07. ނަމަށްވަނީ  ގ ޅިގެން  ބަދަލާއި  އައި  ހިންގ މަށް  ހެލްތ   ގައި ސަރ ކާރ   އޮފް  ސްޓްރީ 

 އެންޑް ޖެންޑަރ އަށް އޮފް ހެލްތ  ރީޓްގެ ނަން މިނިސްހެލްތ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  2013ނޮވެމްބަރ  16 އެވެ.ގެނަމަށް ބަދަލ ވި 
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އޮފް   މިނިސްޓަރ  ކ ރައްވާ  މަޤާމަށް  ހެލްތ ބަދަލ   ޖެންޑަރގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އެންޑް  ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.  ޝަކީލާ  މަރިޔަމް  ޑރ. 

އިޙްތިޔާވަނަ  116މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ޖ  ޖ ލައި    1ދަށ ން    ގެރ  މާއްދާއިން ރައީސ ލްޖ މްޙޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 

ގެ ނަމަށް ވަނީ ބަދަލ   ހެލްތ މިނިސްޓްރީ އޮފް    ،އެންޑް ޖެންޑަރގެ ނަމ ން   ހެލްތ މިނިސްޓްރީ އޮފް   ގައި މިނިސްޓްރީގެ ނަން  2014

ހ ންނެ  އަދި    .ކ ރައްވާފައެވެ މަޤާމ ގައި  މަރިޔަމިނިސްޓަރގެ  ޑރ.  ހެލްތ  ވި  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޝަކީލާ  މަޤާމަށް  މް  ގެ 

އޮގަސްޓް  ވިސެ ހަމަޖެއް ހެލްތ     ގައި   2014އެވެ.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގ ޅިގެން،  ވަކިކ ރެއްވ މާ  ވަޒީފާއިން  މަރިޔަމް ޝަކީލާ  ޑރ. 

ދ ވަހ ގެ ނިޔަ  2015ޖެނ އަރީ    20ވަގ ތީގޮތ ން   ޙަވާލ ވެވަޑައިގެންވަނަ  ހިންގެވ މާއި  އޮފް ޑިފެންސް  ލަށް  މިނިސްޓަރ  ހ ންނެވީ   

ކާ  ވަގ ތީގޮ  ލްނައެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއ ރިޓީ  ހެލްތ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއަށްފަހ   ނާޒިމްއެވެ.  މ ޙައްމަދ   ހިންގ މާއި  )ރޓ(  ތ ން 

އެގްރި އެންޑް  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ހ ންނެވީ  ވަޑައިގެން  ޝައިނީއެވެ.  ޙަވާލ ވެ  މ ޙައްމަދ   ޑރ.  މިނިސްޓަރ  ކަލްޗަރ 

ގައެވެ. އަދި އެމަނިކ ފާނ     2015މާރޗް    10ޢައްޔަން ކ ރެވ ނީ    ށްމައަލްފާޟިލް އަޙ މަދ  ޡ ހޫރ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ ގެ މަޤާ

ރައީސ ލް    2015މެއި    20  އެމަޤާމ ން މަޤާމަށް  ހެލްތ ގެ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ވަކިކ ރެއްވ މަށްފަހ   އަލްފާޟިލް  ގައި  ޖ މްހޫރިއްޔާ 

އާދަމް  ޔާމީ هللا ޢަބްދ  އިރ ތިޝާމް  އަލްފާޟިލާ  ޤައްޔޫމްވަނީ  ޢަބްދ ލް  ފެށިގެން  އި  2015މެއި    20ން  ގެ    2016ޖޫން    22ން 

ކެބި އަދި  އައްޔަންކ ރައްވާފައެވެ.  ޢަބްދ  ނިއަލަށް  އަލްފާޟިލް  ޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ ލް  ޤައްޔޫމް  هللا ނެޓަށް  ޢަބްދ ލް  ޔާމީން 

ގ ޅިގެން  ގެންނެވި ޢަބްދ   އިން  2016ޖޫން    22ބަދަލާއި   އަލްފާޟިލް  މަޤާމަށް  ހެލްތ ގެ  އޮފް  މިނިސްޓަރ    މް ޡިނާهللا ފެށިގެން 

ރ ގެ ރަޢީސ ލްޖ މްޙޫރިއްޔާ  ށް އިންތިހާބ ވެގެން ދިޔަ ސަރ ކާއަހަރ  އަލަވަނަ    2018  އަދިޢައްޔަން ކ ރައްވާފައެވެ.  ވަނީ  އިބްރާހީމް  

މ ޙައްމަދ  ސޯލިޙް ހެލްތ ގެ    ވަކިކ ރައްވާމަގާމ ން  ގައި    2018ނޮވެމްބަރ    17އެމަނިކ ފާނ     ވަނީ  އިބްރާޙިމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

އަ އައްޔަން هللاދ  ބްމަގާމަށް  ދެއްވާ    2020އޮކްޓޯބަރ    21ފައެވެ.  ރައްވާކ އަމީން  އިސްތިއ ފާ  މަގާމ ން  އެމަނިކ ފާނ     22ގައި 

މަގާމަށް    2020އޮކްޓޯބަރ   ހެލްތ ގެ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އައްޔަންކ ރައްވާފައިގައި  ނަސީމް  އޮފް  އަދި    ވެއެވެ.އަހްމަދ   މިނިސްޓްރީ 

   ގައި ވަކިވެފައެވެ. 2020 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަބަދ އްސަމަދ  ވަނީ ފެބ ރ ވަރީ ންމ  ޤާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަހެލްތ ގެ ޕާ

އައިޝަތ   ކޮމިޝަންއިން އަލްފާޟިލާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް  

 މ އްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ މަޤާމެކެވެ.   ހަރ  ދ ވަހ ގެއަ  5 މިމަޤާމަކީގައެވެ.   2020އޯގަސްޓް  10ޔާ އައްޔަން ކ ރައްވާފައިވަނީ  ސާމި
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 ޞީލް ގެ ތަފް އިތ ރ    މަސައްކަތަކަށް އަހަރ  ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ އ ނި މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑ    .2

  . އެވަނީއެވެ  ތިރީގައި ތަފްޞީލް  ބަދަލ ތައްގެ އައި އޮނިގަނޑ  މިނިސްޓްރީގެ މި  އަހަރ   ވަނަ 2021

  އް މަސައްކަތްތަ  ކ ރަމ ންދިޔަ  އެޑިވިޜަނ ން   އ ވާލ މަށްފަހ    ޑިވިޜަން  ހެލްތ   އިންޓަރނޭޝަނަލް   އެންޑް  ގ ޕްލޭނިން  ،ޕޮލިސީ •

  އިންފޮމޭޝަން  ހެލްތ   އަދި   ޑިވިޜަން  ރިލޭޝަންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެންޑް  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  ޕޮލިސީ  ،މ ރާޖާކޮށް

 . އްދ ނެވެއ ފެ ޑިވިޜަނެއް 2 ވަކި  ނަމ ގައި  ޑިވިޜަންގެ ރިސަރޗް އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް

 . އ ފެއްދ ނެވެ  ސެކްޝަން އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް  އަލަށް މިނިސްޓްރީގައި •

  އެއްގޮތަށް  ސެކްޝަން   ވަކި   ވަކިކ ރ މަށްފަހ    ޔ ނިޓް   އެފެއަރޒް  ލީގަލް   ދަށ ން   ޑިވިޜަންގެ  މިނިސްޓްރޭޝަން އެޑް  މިނިސްޓްރީގެ  •

 ވެ. ހަމަޖެއްސ ނެ ކ ރާގޮތަށް  މަސައްކަތް

 ރެވ ނެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތަށް ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ބަދަލ ކ ދަށ ން މަސައްކަތްކ ރާގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  •

 ޓްގެ އެނެކްސްގައި ވާނެއެވެ. މަސައްކަތްތަކ ގެ ތަފްޞީލް މި ރިޕޯ  މައިގަނޑ މިނިސްޓްރީގެ
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 ގެ ޢިދާރީ އޮނިގަނޑ  ޓްރީ ނިސް މި  .3
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 ޚާއްސަ ކަންތައްތައް   ދިޔަ ވަނަ އަހަރ  ހިނގާ   2021 .4

އޮފީރަ • ސްޓްރެހ އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ  މަތީން  ލަފާގެ  އެކ ލަވާގެ  ދަށ ން  ޕްލޭނ ގެ  އެކްޝަން  އެނ ންޖެހޭ ލަޓެޖިކް  އަލް   

ރަޢީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި    އި، ނިންމަ  އިއެކ  ންތަކާޜަޓް، ޑިވި ލް ޕްލޭނ  އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންނަ ޝަރޭއޮޕަ

 . ނެވެހިއްސާކ ރެވ 

 ވ ނެވެ. ސާކ ރެންޓް އަޕްޑޭޓް ތައްޔާރ ކޮށް ރައީސް އޮފީހާއި ހިއްލަންޖެހޭ އެޗީވްމަރ ކާރ ގެ މެނިފެސްޓޯއާއި ގ ޅިގެން އެކ ލަވާސަ •

މޮނިޓަރކޮށްހޮ 5 • މަސައްކަތް  އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން  ހަފްތާއަ  ސްޕިޓަލް  ޖ މްކޮންމެ  ރައީސ ލް  އޮފީހާއި  ކ   ޖޫރިއްޔާގެ 

 . އެވެހިއްސާކ ރެވިފައިވެ

 . އެވެއީސް އޮފީހާއި ހިއްސާކ ރެވިފައިވެއިދ ން މޮނިޓަރކޮށް ރަގަވަ ން ޕްލޭންޝަ ންސްޓިޓިއ ޝަނަލައިޒޭކޯވިޑް އި •

 ށް ގެންދެވ ނެވެ. ސައްކަތް ކ ރިއައެކ ލަވާލ މ ގެ މަމިޑިވިރަންގެ ން ރިސޯސް ޕްލޭނަށް ކް ހިއ މަ ސްޓްރެޓެޖިނޭޝަނަލް  •

ހ ރިހާ   • ޕްލޭނ ތައް  އެކްޝަން  ޑިވިޜަންތައެނ އަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ފެސިލިޓީއަކާއި  ގ ޅިގެން  ހެލްތ   ކާއި 

 ވ ނެވެ.އެކ ލަވާލ މަށްފަހ  މޮނިޓަރކ ރެ

 . ވެލ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރެވ ނެ ތައް އެކ ލަވައިއޮޕެރޭޝަނަލް ޕްލޭނ ގެ އެނ އަލް އަހަރ ވަނަ   2022 •

 . ވެތައްޔާރ ކ ރެވ ނެ  2021-2020ލް މެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑ ދަނޑިތަކާއި ބެހޭ ޕްރޮފައިދެ •

އެކިއެކި ރިއްޔާގެ  ހޫސ ލްޖ މްއީރަ • މަޖިލީހ ގެ  ގ ޅިގެން  ވަޢ ދ ތަކާއި  މަޖިލިސް  އަދި  މެމްބަރ   ރިޔާސީ  ކ ރައްވާ  ން  ދާއިރާގެ 

 އްޔާރެވ ނެވެ. ތަ ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ 

ރެސީލިއަ • ރިކަވަނޭޝަނަލް  އެންޑް  ޑިވިޜަންތަކާއިންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޕްލޭން  ނިންމ މަށްފަހ   ރީ  ވިލަރެސްކޮށް  ގ ޅިގެން   

 އެވެ. ޔާގެ އޮފީހާއި ހިއްސާކ ރެވިފައިވެރިއްހޫސ ލްޖ މްއީރަ

ރިއްޔާގެ  ހޫމްސ ލްޖ  އީކޮށް ނިންމ މަށްފަހ  ރަޑިވިޜަންތަކާއި ގ ޅިގެން ވިލަރެސް/ޓްޕްލޭނ  ޑިޕާޓްމަން   ނޭޝަނަލް ކޯވިޑް ރިކަވަރީ •

 އެވެ. އޮފީހާއި ހިއްސާކ ރެވިފައިވެ 

ރަ. އައި. އެސް.ޕީ • ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ޕީފ ޅ ވަޢ ދ    އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެޕީ  ގ ޅ ންހ ރި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  .އައި. އެސް.ތަކާއި  ޕީ 

 . އެވެއޮފީހާ ހިއްސާކ ރެވިފައިވެ ޔާގެ ލްޖ މްހޫރިއްރައީސ  މޮނިޓަރކޮށް 

ސެކްޓަރގ2024ެ  އިން   2022 • އި  އަށް  ޕޮލިސީ  ޑިޕާޓްމަންޓްނިއ   ވިލަރެސްކޮށް  ޑިވިޜަންތަކާއެ /ނީޝިއޭޓިވްސް  ކ  

 . އެވެވެއެކައ ންޓްސް ޑިވިޜަނާއި ހިއްސާކ ރެވިފައި
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ޕޯޑިއަމް    ރިޔާސީ،   ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެރައީސ  • އަދި  މަހ ން މަޖިލިސް  ހ ރިހާ  މަ  ވަޢ ދ ތައް  މިނިސްޓްރީގެ  މޮނިޓަރކޮށް  ހަށް 

 ވެ.  ހިއްސާކ ރެވ ނެމަންޓް، ޑިވިރަންތަކާއި ޓްޑިޕާ

އްޙީ  ވަނަ އަހަރ ގެ ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާގައި އިއްވަވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޞ2022ިއްޔާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރި •

 ވެ. ހާއި ހިއްސާކ ރެވ ނެ އޮފީ އީސް ވިލަރެސްކޮށް ރަދާއިރާއިން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  

 . ވެލޫމާތ  ގަވާއިދ ން މޮނިޓަރކ ރެވ ނެށް މަޢ  ޕްލޭނ ގެ ބައްދަލ ވ ންތައް ވިލަރެސްކޮ ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންޓް އެންޑް ރިކަވަރީ •

ޑިވިޜައަހަ 1ގެ  ސަރ ކާރ  • ޑިޕާޓްމަންޓް  އަޕްޑޭޓް  ބޭނ ންވާ  ދާއިރާއިން  އެޗީވްމަންޓަށް ޞިއްޙީ  ތައްޔާރ ންތަކާއެކ ރ ގެ  ކޮށް   

 . ވެސްއޮފީހާއި ހިއްސާކ ރެވ ނެއީރަ

 ފޮނ ވ ނެވެ. އިން ދޭންޖެހޭ އަޕްޑޭޓް ޕްލޭނަށް ސެކްޓަރ ރައިޓްސް އެކްޝަންހިއ މަން  •

 ވެ. ނޭޝަނަލް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭނ  އެންޑޯސްކ ރެވ ނެ •

 ރެވ ނެވެ. ކަތް ކ އްމަސަ ގެބްރީތްލައިފް އެކްޝަން ޕްލޭންއި ނޭޝަނަލް ކެންސަރ ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭނާ •

 ވެ. ސް އޮފީހާ ހިއްސާކ ރެވ ނެއީތައްޔާރ ކޮށް ރަ  ޢ ލޫމާތ ގެ މ2021ައަޕްޑޭޓް  ސެޕް ބޭސްލައިން ޑޭޓާ •

 އްޔާގެ އޮފީހާއި ހިއްސާކ ރެވ ނެވެ.ރައީސ ލްޖ މްހޫރި ކޮށްޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކާމިޔާބީތައް ގަވާއިދ ން ތައްޔާރ  •

ޔ ނިވާރސިޓީގައި  2021 • ނެޝަނަލް  މިނި   މޯލްޑިވްސް  އޮއަދި  ހެލްތާސްޓްރީ  ދެމެދ   ފް  އޮފް  އި  "މެމޮރެންޑަމް 

މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ މައިގަނޑ  މަޤްސަދަކީ ދެ މ ޢައްސަސާ ގ ޅިގެން ދިވެހި    ފައިވެއެވެ.ސޮއިކޮށް  އިގަ ންޑިންގް" އެއްއަންޑަރސްޓޭ

 އި ސިއްޙީ ދިރާސާކ ރ ން ހަރ ދަނާކ ރ މެވެ.  ރާއްޖޭގަ

މެޑިކަ • އޮފް  ކައ ންސިލް  ރިސާރޗްއިންޑިއަން  މި ލް  އާއި  ހެލްތާނިސްޓްރީ    ދެމެދ   އޮފް  އޮފް އި    "މެމޮރެންޑަމް 

އެއްއަންޑަރސްޓޭންޑިން އެއްބަސްވެވެވިފައިވެއެވެ.  ސޮއިކ ގައި  ގް"  މަޤްސަދަކީ ރ މަށް  މައިގަނޑ   އެމް.އޯ.ޔޫގެ  ދެ    މި 

ޑްރާފްޓްވަނީ    ޔޫގެ.އޯ.އެމްމި    . މެވެނާކ ރ ހަރ ދަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައާއި އިންޑިއާގައި ސިއްޙީ ދިރާސާކ ރ ން    އްސަސާ ގ ޅިގެން މ ޢަ

ޕޮ ހެލްތ ގެ  އޮފް  ލެވެލްއިންނާމިނިސްޓްރީ  ރިލިސީ  އިސްވެރިން  ގެންދިއ މަށްޓަކައި  އި  ކ ރިއަށް  އިތ ރަށް  ވިއ ކ ރ މަށްފަހ  

   ވެ. ހަވާލ ކ ރެވިފައެ އާ ޑިވިޜަން ޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްމިމިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ އިމް

ކަނޑަ  ހެލްތ ނަލް  ނެޝަ ގެ  2021-2023 • އޭރިއާސް  ޕްރައޮރިޓީ  މަސައްކަރިސާރޗް    ގެޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ  ތްވަނީއެޅ މ ގެ 

ގ ޅިގެން   އަދ2021ިކޮންސަލްޓަންޓްއާއި  ފަށާފައެވެ.  މަހ ގައި  ޑިސެމްބަރ  ގޮތ ން    ގެ  ކަނޑައެޅ މ ގެ  އޭރިއާސް  ޕްރައޮރިޓީ 

 ރ  ކ ރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ބ ތަމަ  ފ ރަލް ސާރވޭގެސްޓޭކްހޯލްޑަރސްގެ މެދ ގައި ވާރޗ އަ
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ދަށ ން  • އެހީގެ  ބިލްގެ   ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  އިންފޮރމޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހެލްތ   މ ރާޖާކ ރ މަށް  ދެލިކޮޕީ  ފ ރަތަމަ   

އޮންލައިކޮންސަ އެކ   އާއި  ހޯލްޑަރސް  ސްޓޭކް  އެކި  މިކޮންސަލްޓާއި  އަދި  ހޯދިފައެވެ.  ވަނީ  ވަނީ  ލްޓަންޓެއް  ންކޮށް 

ބޭއްވިފަ ވ ންތަ ބައްދަލ  ފާހަގަކ ރެވ ކެއް  ބައްދަލ ވ ންތަކ ން  މި  އަދި  ހިމެނޭގޮތަށްއެވެ.  ކަންތައްތައް  އިންސެޕްޝަން  ނ    

ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީއާއި އެކ     2022ގެ ރިވައިޒްޑް ދެލިކޮޕީ  ރިޕޯރޓެއް ވަނީ ހ ށައަޅާފައެވެ. އަދި މި ބިލް

 . ންޓަށް ހ ށައެޅ މަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެޕާލަމަ  މި ބިލް ، އިނަލްކޮށްހިއްސާކޮށް، ފަ 

ޑިޖިޓަ  • ދާއިރާ  ބޭނ ން ސިއްހީ  އެހީލައިޒްކ ރ މަށް  ލިމިވާ  ކޯރޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  ގޮތ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ  މި  ތެރިކަން  ޓެޑާއި 

 ސޮއި ކ ރ މ ގެ  ށް، މި ކޮ ކިޔ ންތައް ތައްޔާރ މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދ  އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހާ ލިޔެ

 ތެރޭގައި  ބޭއްވިފައެވެ.  ހަފްލާ ވަނީ މި އަހަރ ގެ ޑިސެމްބަރ  މަހ ގެ 

ރިޕޯރސި • އެއްކ ރެވޭ  މަހަކ   ކޮންމެ  ތަންތަނ ން  ހިދ މަތްދޭ  އެއްކ ރެވިއްޙީ  ޤަވާއިދ ން    ،ޓ ތައް  އަލީގައި  ރިޕޯރޓ ތަކ ގެ  އެ 

 ވެ. ރަމ ންނެއްކަތްތައް ދަނީ ކ ޑާޓާތައް އެނަލައިޒް ކ ރ މ ގެ މަސަ 

)އެ މޯލްޑިވްސް   • ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ޝާއިބީ.އެސް(  މް.ބިއ ރޯ  ސްޓެޓިސްޓިކައިން  ބޭނ ންވާ  ޢ ކ ރާ  އިޔާރބ ކަށް  ލް 

 ފޮނ ވިފައެވެ.  ކ ރ މަށްފަހ  ވަނީ މަޢ ލޫމާތ  )ތާވަލްތައް( ފ ރިހަމަ

ވ ޒާރާތަކ ންނާއި • ސަރ ކާރ ގެ  ޙާއްސަބޭނ ންތަކަށް  އެކި  މިނިސްޓްރީގެ  އެކި  މި  ޑި،  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކ ން  އެކި  ވިޜަންތަކާއި 

 ވިފައެވެ. މަތިން އެބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ ފޯމެޓްތަކ ގައި ވަނީ ޙިއްސާކ ރެ  އް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ސޫލްގެއެދިލައްވާ ތަފާސްހިސާބ ތަ

ޕް  100ގެ  (GPW-13)ޕްރޮގްރާމް  ލް  ޖެނެރަ  ވަނަ  13 • ހަދައި  ޝާއިރ ކ ރ މ ގެ ލް ރޮޕޯސަކޯއިންޑިކޭޓަރސްތަކެއް    އެއް 

  ކ ރެވެމ ންނެވެ.މަސައްކަތްތަށް ދަނީ

އެއްފަހަރ  • ނެރޭ  އަހަރަކ   ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ފާ ތަ  ހެލްތ   )މޯލްޑިވްސް  ފޮތް  މަސައްކަތް 2020ސްހިސާބާބެހޭ  ގެ  ނިމި  ( 

 އެވެ. ޝާއިރ ކ ރ މަށްވަނީ ފޮނ ވިފަ

އަދި ހެލްތ    ލްހޮސްޕިޓަ  ހ ރިހާ   ވި ހ ރިނ ކ ރެ  ރޯލް އައ ޓް   " )ވިހައި މަރ ވާ ތަފާސްހިސާބ ގެ ޕޮޕިއ ލޭޝަން މޮޑިއ ލް( "ގެމެން •

 އާރ އާއި ގ ޅިގެން ދަނީ ކ ރެވެމ ންނެވެ. ން.ރ މ ގެ މަސައްކަތް އެލް.ޖީ.އޭ އާއި ޑީ.އެ ސެންޓަރތަކ ގައި ރޯލްއައ ޓްކ 

ޖީއޭ،  ރ މ ގެ ގޮތ ން އެލްސިސްޓަމް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ ކ   އ ލޭޝަން މޮޑިއ ލް( "ގެމެން" )ވިހައި މަރ ވާ ތަފާސްހިސާބ ގެ ޕޮޕި •

 ދަލ ވ ންތަކެއް ބޭއްވިފައެވެ. ރާ ބައްވަނީ މަޝްވަ  ، ޑީ.އެން.އާރް އަދި އައި.ޖީ.އެމްއެޗް އާއިއެކ  އެންސީ.އައިޓީ

މޮޑިއ ލް" • ޕޮޕިއ ލޭޝަން  ތަފާސްހިސާބ ގެ  މަރ ވާ  ވިހައި  އަ  ގެމެން"  އެބޯރޝަން  ފޯރމެއް  އަށް  ސްޓިލްބާރތް  ދި 

 .  ދަނީ ކ ރެވެމ ންނެވެއިތ ރ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް 
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ވަރަންފަރ  އަދި އދ  )ގދ. މަޑަވެލި، ހދ. ނޮޅި  ވެ.ށިފައެޙީމަރ ކަޒެއްގައި ލެބޯރޓަރީ ޤާއިމްކޮށް، ޙިދ މަތް ވަނީ ފެސިއް  03 •

 ދިގ ރަށް(

ކޮވިޑް    04 • ޖީން  19ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި  ޓެސްޓްކ ރ މަށް  ޖީން  އަށް  އަދި  ގެ   އެކްސަޕާރޓް  ފެށ މަށް    ޙިދ މަތް    ޗެކަރ 

އި ޖީންއެކްސަޕާރޓް އަދި  ށ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޅ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލްގައެގޮތ ން  ވެފައެވެ.    ރީތައް ވަނީންޖެހޭ ތައްޔާވާ

އެކްސްޕާރޓްގެ ޙިދ މަށް ދިނ މަށް ބޭނ ންވާ މެޝިންތައް ވަނީ  ، މ. ރީޖަނަލް  ޖީންޗެކަރ ގެ ޙިދ މަތް ޖީން  ހޮސްޕިޓަލްގައި 

ފެއްޓ މަށް ބޭނ ންވަ މެޝިން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލް އަށް    ތްޓްގެ ޙިދ މަތޮޅ ގައި ޖީންއެކްސްޕާރއަދ  ލް ކޮށް ނިމިފައެވެ.  އިންސްޓޯ

 ށް ޙިދ މަތް ފެށިގެންދާނެއެވެ. ޢާރަފްކޮވަނަ އަހަރ  މިޙިދ މަތްތައް ތަ 2022ކޮށް ދެވިފައެވެ. ފޯރ 

ދ މަތަށް ޙިއައ ޓްރީޗް    ނ މަށް ކ ރިޔަށް ގެންދާ ވާގެ ޙިދ މަތް ހޯދައިދިއަތޮޅ ތެރޭގެ ރަށްރަށ ގެ ރައްޔިތ ންނަށް ކައިރިން ބޭސްފަރ  •

އިޓޯރިއަލް  އްޑޫ އިކ  ހާ އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް އަކަށް ފޯރ ކޮށް ދެއްވިފައި )އަޙާއްސަކޮށް ޕޯރޓަބަލް ސްކޭން މެޝިން ވަނީ ހ ރި

ނީ މިނިސްޓްރީގައި  ން އެއް ހޯދާ މެޝިން ވައަދި މާލެ އަތޮޅަށް ޙާއްސަކޮށް ޕޯރޓަބަލް ސްކޭން މެޝި  ޔަވައި(ހޮސްޕިޓަލް ފި

 ވެ. އެން ކ ރެވިފަޝަސްޓޭ

ދ މަތް  ، މަތިކ ރެވ ނ  ދަރަޖައަށް ވަނީ ޙިދެމ ންގެންދާ ދަރަޖަ މަތިކޮށްސިއްޙީމަރ ކަޒ ގެ ޙިދ މަތް  18ހޮސްޕިޓަލް އަދި    01 •

ދޫ ސިއްޙީމަރ ކަޒ ،  މަރ ކަޒ ، ހދ. ވައިކަރައަޕްގްރޭޑް ކ ރެވ ނ  ސިއްޙީމަރ ކަޒ ތަކަކީ ހއ. ތަކަންދޫ ސިއްޙީ) ވެ.ދޭން ފެށިފައެ 

ޙީމަރ ކަޒ ، ރ. ރަސްގަތީމް ސިއްޙީމަރ ކަޒ ،  ޙީމަރ ކަޒ ، ށ. މަރޮށި ސިއްޙީމަރ ކަޒ ، ނ. މާފަރ  ސިއްއްކ މ ންޑޫ ސިހދ.  

ކަޒ ،  ރ ކަޒ ، ބ. ގޮއިދޫ ސިއްޙީމަރ ކަޒ ، އއ. އ ކ ޅަސް ސިއްޙީމަރ ކަޒ ، އދ. ދަންގެތި ސިއްޙީމަރ ސިއްޙީމަބ. ކެންދޫ  

ސިއް ކޮޅ ފ ށި  ހޮމ.  އަތޮޅ   ދ.  ދަނބިދޫ    ދ.،  ސްޕިޓަލްޙީމަރ ކަޒ ،  ލ.  ސިއްޙީމަރ ކަޒ ،  ސިއްޙީމަރ ކަޒ   ހ ޅ ދެލި 

ކަނ ގއ.  ސިއްޙީމަރ ކަޒ ،  ދެއްވަދޫ  ގއ.  ގދ.    ޑ ހ ޅ ދޫސިއްޙީމަރ ކަޒ ،  ސިއްޙީމަރ ކަޒ ،  ވާދޫ  ގދ.  ސިއްޙީމަރ ކަޒ ، 

 . ލާ ސިއްޙީމަރ ކަޒ ( ހޯޑެއްދޫ ސިއްޙީމަރ ކަޒ  އަދި ގދ. ނަޑެއް

ތެރެއިން  ޖޭގެރާއް • ލެބޯރޓަރީރަށްތަކ ގެ  ދިނެ    ޙިދ މަތް  ލެބޯރޓަރީގެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރަށްރަށ ގެ  މޯބައިލް  ތް  ނ މަށް، 

ތަޢާރަފްކ ރެވި ޙިދ މަތް  ށ.    2021  ،ލެބޯރޓަރީގެ  ނަރ ދޫ،  ށ.  ކަނޑިތީމް،  ށ.  މޮޅަދޫ،  ހއ.  ތެރޭގައި  އަހަރ ގެ  ވަނަ 

 ވެ.  އެވަނީ ފެށިފަ   ކީދޫ އަދި ވ. ކެޔޮދޫގައިފ ލިދޫ، ދ.ތިނަދޫ، ވ.ރަ ޅައިމަތ ، ށ.ގޮއިދޫ، ވ. 

އި  ރަށ ގަ  58ނިމި    ފޭސް ގެ މަސައްކަތ2ްއަދި    1ގްރާމްގެ ދަށ ން ފޭސްއޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮ-ޕްރައިމަރީ ހެލްތ  ކެއަރ ރީ •

 .ތް ފެށި ދަނީ ކ ރިޔަށެވެޕީ. އެސް. ސީ ޕޯޓަލް ބޭނ ންކ ރެވި ޢާއްމ ންގެ ޞިއްޙީމަޢ ލޫމާތ  އެއްކ ރ މ ގެ މަސައްކަ

 ފްކ ރެވިފައެވެ. ރަޑޮކްޓަރ ގެ ޙިދ މަތް ވަނީ ތަޢާ  ގެލްގައި ކަށީށ. އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓ •
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ހޮސްޕިޓަލްގައި  ފަރ އ ނގޫ • ރީޖަނަލް  ހޮ    ރީޖަނަލް  ކ ޅ ދ އްފ ށި  އެސްރޭ  ސްޕިޓަލްގައި  އަދި  ( OBG)ޑެންޓަލް  ދަތ ގެ 

 ރ ގައި ފެށިފައެވެ. ވަނަ އަހަ 2021އިންސްޓޯލްކޮށް ޙިދ މަތް ވަނީ 

ދަރަ • ޤާއިމްސިއްޙީމަރ ކަޒ  ވަންދޫ  ބ.  މެޑިކަގައި  ބޭނ ންވާ  ކޮޓަރިއަށް  ފަރ ވާގެ  އެމަރޖެންސީ  އަދި  ކ ރެވޭ  މެޝިން  ލް 

ވަނަ އަހަރ  ކ ރެވިފައެވެ.    2021މަށް ވާނެޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް ވަނީ  ތް ފެށ އެކ އިޕްމަންޓްސް އިންސްޓޯލްކޮށް ޙިދ މަ

 އެވެ.ފެށިގެން ދާނެ ދ މަތް އިން ފެށިގެން ޙި 2022އަރީ ޖެނ    20އަދި 

ނަ • ޤާއިމްކ ރ މަށް  ގދ.  ލެބޯރޓަރީ  ދިއްފ ށީގައި  ކ.  އަދި  ވަނީ  ޑެއްލާ  މަސައްކަތެއް  އެންމެހާ  ވަނަ    2021ކ ރަންޖެހޭ 

 .ގައި ޙިދ މަތް ފެށިގެން ދާނެއެވެ 2022ޖެނ އަރީ  30ގައި ކ ރެވިފައެވެ. އަދި މިލެބޯރޓަރީ ގެ ތެރޭއަހަރ 

 ޤާއިމްކ ރެވިފައެވެ.   ދ މަތް ވަނީ މެޝިނެގް ޙިއެކްސްރޭ ހއ. އަތޮޅ ގައި ޑިޖިޓަލް   •

ގައި ހިމެނޭ    1ގެ ފޭސް  އަށް ޙާއްސަކޮށް އަތޮޅ  ތެރޭޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ފ ރަތަމަ ފޭސްޕްރައިމެރީ ހެލްތ  ކެއަރ ރީއޮރިއެން •

ސަވައިލަ  ހެލްތ   ޗައިލްޑް  އެންޑް  މެތަރނަލް  ނަމ ގައި  ސިއްޙީމަރ ކަޒ ތަކަށް  މައްޗަދ ވަހ ގެ  06ންސްގެ  ބަހާލެވިގެ  ން  ށް 

 ންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ޓްރެއިނި

ކ ޅ ދ އްފ  • ހޮ ހދ.  ރީޖަނަލް  ) ށި  )އަދި    ( އެޗް.އާރް.ކޭސޕިޓަލް  ހޮސްޕިޓަލް  އިކ އިޓޯރިއަލް  ގެ  (  އެޗް.އީ. އޭއައްޑޫ 

   .ވެޓްރާންސިޝަން ޕްލޭނ ގައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދ ން މޮނިޓަރކޮށް ވިލަރެސްކ ރެވ ނެ

 ލާތްތައް ފޯރ ކޮށްދެވ ނެވެ. މަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް އާ އޯޕީޖީގެ ޚިދ މަތް ފެށ ޓަލްނގޫފާރ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ގައި ޑެންއ ރ  •

 ނ ންވާ ކޮންސިއ މަބަލް ފޯރ ކޮށްދެވ ނެވެ. ބޭރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތ  ކެއަރ ޕްރޮގްރާމް ޕައިލެޓް ކ ރ މަށް •

ށް ބޭނ ންވާ  ވެލި އަދި ގދ ނަޑެއްލާ ސިއްޚީ މަރ ކަޒ ގައި ލެބޯޓްރީ ފެށ މަގދ. މަޑަ  ންފަރ ،ހދ. ނޮޅިވަރަ  އދ. ދިގ ރަށް، •

 މެޑިކަލް އާލާތްތައް ހޯދ ނެވެ. 

 ކައި ބޭނ ންވާ މެޑިކަލް އާލާތްތައް ފޯރ ކޮށްދެވ ނެވެ. ވަންދޫ ސިއްޚީ މަރ ކަޒ ގައި އީ.އާރްގެ ޚިދ މަތް ދިނ މަށްޓަބ. ދަރަ •

 އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފެސިލިޓީތަކ ގެ ރިކއ މަންޓްއި އަތޮޅ ތެރޭގެ ހެލްތ   ދަނާ ކ ރ މަށްޓަކަމް ހަރ  ލައިޒްގެ ނިޒާ މެޑިކަލް ސަޕް  •

 ލައިގެން ކ ރިޔަށް ގެންދަން ފެށ ނެވެ. ޓަކަށް ބަހާލޮ 2

ސަޕްލައިޒްގެ  • މިނިސްޓްމެޑިކަލް  އ ފެއްދ މަށްޓަކައި  އެއް  ސޮފްޓްވެއަރ  ގޮތ ން  ކ ރ މ ގެ  ހަރ ދަނާ  ނިޒާމް  ހެލްތ ،    އޮފް  ރީ 

 އެއްގައި ސޮއި ކ ރެވ ނެވެ. ޕާރޓީ އެމް.އޯޔޫ - ޓްރައިންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކ .ޓީ.އޯ އަދި ފިނޭއެސް

އަމަލ ކ ރަމ ންދާ   • ގ    ޕްލޭން 12ދާއިރާއިން  ރިޕޯޓ   ރިވިއ   ޑިޕާޓްމަންޓްމޮނިޓަރކޮށް  ޑިވިޜަންތަކާއި  ޅ ންހ ރި   

 . ވެވެއެ ހިއްސާކ ރެވިފައި
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ނިމިފައިވާ   • މައްސަލަތައް  އިހޮސްޕިޓަލްތަކ ގަޓްރާންސިޝަން  ގ ޅިގެން    އިބަލަ  ހ ރި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ  ގ ޅ ންހ ރި 

 . އެވެފައިވެ ނިންމި

• ( ސާރވިސަސް  މެޑިކަލް  އަދި  (އެސް.އެމް .އީއިމަރޖެންސީ  ޓެލެމެޑިސިން  )ކެއަ  ހެލްތ    ޕްރައިމަރީ،    ( ސީ.ޗްއެ.ޕީރ 

 . ވެޓައިމްލައިންތައް އެކ ލަވާލައި މޮނިޓަރކ ރެވ ނެ

ކޮންސިއ މަބަލް  ލް ހޮސްޕިޓަ • ބޭނ ންކ ރެވޭ  މަރ ކަޒ ތަކ ގައި  ސިއްޚީ  މެޑިކަލް  އަދި  އަދި  ބޭސް  ރީއެޖެންޓް،  ލެބޯޓްރީ   ،

ޕްރައިޒް  އެކ   އެސްޓީއޯއާއި  ގަތ މަށްޓަކައި  މެޝިނަރީ  އަދި  އެއްބަސްވ މާއި  ސޮއިކ ގްރިމަންޓެއްގައި  އެ  އިކ އިޕްމަންޓް  ރެވި 

 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފެށ ނެވެ.   

ޕޮ"ރޫރަލް ރިޓެން  ދިނ މ ގެ ގޮތ އަތޮޅ ތެރެއަށް ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތެރީން ފޮނ ވ މަށް ހިތްވަރ  • އެކ ލަވާލާ،  ންޝަން  ލިސީ" އެއް 

 ރިއްޔާގެ އޮފީހ ގެ ލަފާގެ މަތީން ނެޝަނަލް ޕޭކޮމިޝަނަށް ވަނީ ހިއްސާކ ރެވިފައެވެ. ލްޖ މްހޫސ ރައީ

ލާއިރ  އެކި މަޤާމްތަކަށް އެޖެންސީ މެދ ވެރިކޮށް  އަށް ބިދޭސީން ރެކްރޫޓް ކ ރ މ ގެ ކަންތައްތައް ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާޓްރީމިނިސް •

 އްސިފައެވެ.  ހަމަޖެ އްޒަފ ން ވަނީ ބިދޭސީ މ ވަ 302ގައި  ގެ ގޮތ އަދި ޑައިރެކްޓް ރެކްރޫޓްމެންޓް

ތަކ ގެ ތެރެއިން  މެއިލްއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށައަޅާފައިވާ ފަރާތް  ވަނަ އަހަރ  ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ރެކްރޫޓްމެންޓް  2021 •

 ވެ. ނީ ވަޒީފާއާ ގ ޅިފައެފަރާތެއްވަ  59ފަރާތަކ ންވަނީ ވަޒީފާއާއި ގ ޅިފައެވެ.  އަދި އެޖެންސީތައް މެދ ވެރިކޮށް   60

  މެއިލްއަށް ހ ށައަޅާފައިވާ ރޫޓްމެންޓް  ލް އޮފިސަރ ންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި މިނިސްޓްރީގެ ރެކްމެޑިކަ ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރ   2021 •

ރެވ ނ   ރެކްރޫޓްކ ކަލް އޮފިސަރ ން ވަނީ ވަޒީފާއާއި ގ ޅިފައެވެ. އަދި އެޖެންސީތައް މެދ ވެރިކޮށް މެޑި 47ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން 

 ފައެވެ. އާއި ގ ޅި ވަނީ ވަޒީފާފަރާތެއް  47

ތެރެއި  ވަނަ  2021 • ހިދ މަތްތެރިންގެ  ސިއްޙީ  އެހެނިހެން  މެޑިކަލް  އަހަރ   އެމެޖެންސީ  ޓެކްނީޝަން،  )ލެބޯޓަރީ  ން 

ފިސިއޮތެރަޕސްޓ ންކްނިޝަން،ޑެންޓިސްޓް ޓެ ގްރާފަރ،  ޓެކްނިޝަން، ރޭޑިއޯ  ޑައިގްނޮސްޓިކް  ން،  މަސިސްޓ ފާ، ން، ނިއ ރޯ 

ހ ށައަޅާފަ   ރީއަށް އެދި މިނިސްޓްށް  ޖީނިއަރ ން( ވަޒީފާއަބަޔޯމެޑިކަލް އިން  އެދި  އަށް  އިވާ ފަރާތްތަކ ގެ  ޑައިރެކްޓް ކޮށް ވަޒީފާ 

  05. އަދި އެޖެންސީތައް މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހަލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން  ފަރާތެއް ވަނީ ވަޒީފާއާއި ގ ޅިފައެވެ  18ތެރެއިން  

 ވެ. ވަޒީފާއާއި ހ ޅިފައެތެއް ވަނީފަރާ

ންޓް މެއިލްއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި  ކްޓަރ ންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި މިނިސްޓްރީގެ ރެކްރޫޓްމެ ޑޮސްޕެޝަލިސްޓް  ވަނަ އަހަރ    2021 •

ފަ ތެރެހ ށައަޅާފައިވާ  ތަކ ގެ  މެދ ވެރިކޮށް    19އިން  ރާތް  އެޖެންސީތައް  އަދި  ގ ޅިފައެވެ.  ވަޒީފާއާއި  ވަނީ  ފަރާތެއް 

 ގ ޅިފައެވެ. އި އަ ވަނީ ވަޒިފާފަރާތެއް  47ރެއިން ފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެހ ށަހަޅާ
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ސްޕިޓަލެއްގެ  ހޮ  5ވަން ނިންމެވ މާ ގ ޅިގެން  އި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ގެ ހިދ މަތް ދެއްސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭގެ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ގަ •

އައްޑޫ އިކ އަޓޯރިއަލް ހޮސްޕި އިތ ރ ކ ރެވިފައެވެ. އެގޮތ ން  ނަލް  އްފ ށި ރީޖަ ދ. ކ ޅ ދ  މަޤާމް، ހ   107ޓަލަށް  މަގާމްތައްވަނީ 

މެމޯރިއަލް ހޮސްޕޓަ  108  ލަށްހޮސްޕިޓަ އަބްދ އްސަމަދް  އަދި ލމަޤާމް، ޑރ  ހޮސްޕިޓަލް  އ ނގޫފަރ  ރީޖަނަލް  .  ލް، ރ. 

 ކޮންމެ  މަޤާމް އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ. އަދި ށ، ނ، ބ އަދި ތ އަތޮޅ   79ޓަލަށް ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕި

އިތ ރ ވެމަޤާ   9ށް  ހޮސްޕިޓަލަކަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް    އަދިފައިވެއެވެ.  މް  ކޮންމެ  އަތޮޅ   ޏ  އަދި  ގއ  ޅ،  މަޤާމް    5ހއ، 

 މަޤާމް އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ.  2ހޮސްޕިޓަލަކަށް    އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ. އަދި އއ،އދ، ވ،މ،ފ އަދި ދ އަތޮޅ  ކޮންމެ

ޚިދ މަތް • ސިއްޙީ  ދެމ ންދާ  ތެރޭގައި  މިނިސްޓް   އަތޮޅެ  އޮފްފ ޅާކ ރ މ ގެ  އެފިނޭންސްގެ    ރީ  ރިޕްލޭސްމަންޓް    ،ކ ހ އްދައާއި 

ތެރެގަ އަތޮޅެ  ގޮތ ގައި  އޮފް  ސ ޓާފ ންގެ  މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތްކ ރ މައްޓަކައި  މަސަހެލްތ އި  ދަށ ން    163އްކަތްކ ރާނެ  ގެ 

 ،ސާރޖަން  11  ޓިސްޓް،އެނެސްޓެ  10ޒިޝިއަން،  ފި  9މ ޥައްޒަފ ން ހިމެނޭ ޕޫލެއް ވަނީ އެކ ލަވާލެވިފައެވެ. މިގެތެރޭގައި  

ނަރ ހ ން    71ރޭދިއޯގްރާފަރ އަދި    6ޓް،  ޓިސްޑެން  9އޮޕްތަލަމޮލޮގިސްޓް،    17ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް،    16،  އޯތޯޕެޑީޝަން  13

 ހެމެނެއެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި   • އަތޮޅ   ހ ރިހާ  ރެކޯޑް  ހެލްތ ރާއްޖޭގެ  މެޑިކަލް  ތަކ ގެ   ޑޮކްޓަރ ންނަށް    ސެންޓަރ   އޮފިސަރ ންނަށާއި 

 ވެ.ވަނަ އަހަރ ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހ  ތެރޭގައި ދެވިފައެ 2021ގ ވަނީ ނިން އި ކޯޑިން ޓްރެ  11ސީ.ޑީ އައި.

 ވެ.ކ ރެވ ނެ   ގެޒެޓް  ގަވާއިދ  ހިންގ މާބެހޭ ތަންތަން ދޭ  ޚިދ މަތް ޞިއްޙީ •

 ވެ. ކ ރެވ ނެ ޒެޓްގެ ގަވާއިދ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ  ކަނޑައެޅ މާއި(  ޕީ.އާރް. އެމް) ޕްރައިސް ރީޓެއިލް ކްސިމަމްމެ ބޭހ ގެ •

 ނެވެ. ކ ރެވ   ގެޒެޓް ގަވާއިދ    ރަޖިސްޓްރަރގެ ލ ގެކައ ންސި ޑެންޓަލް އެންޑް ކަލް ޑިމެ މޯލްޑިވްސް •

 ނެވެ. ކ ރެވ   ގެޒެޓް ގަވާއިދ    ހިންގ މ ގެ  ފަންޑ  ހެލްތ  ޕަބްލިކް •

 ވެ. ކ ރެވ ނެ ގެޒެޓް  ގަވާއިދ   ޕޯޓ ކ ރ މާބެހޭރި ބަލިތައް •

 ވެ. ރެވ ނެކ  ގެޒެޓް  ގަވާއިދ   ސްޓްރަރގެޖިރަ ގެކައ ންސިލ  ހެލްތ  އެލައިޑް މޯލްޑިވްސް •

ތީ އަގ  ކަނޑައެޅ މ ގެ ސިޔާސަތ  ތަންފީޒ ކ ރ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން  މަ  ކްޓަރީ ބޭހ ގެ ވިޔަފާރި ކ ރ މ ގައި ފައިދާ ލެވޭނެ އެންމެ ޑޮ •

   ވެ.ފޮނ ވ ނެ  ސްކ ރ މަށްފަހ ރިވައި އެކ ލަވާލާފައިވާ ކަރ ދާސް 

ފީހަށް ހ ށަހަޅާ ޤާނޫނ ތަކ ގެ ލެޖިސްލޭޓިވް  ރަލްގެ އޮން މިއަހަރ ތެރޭގައި އެޓާރނީ ޖެނެތަކ ންމިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަ  •

ވާލާ އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނ ވ ނެވެ. އަދި ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ މިޑް އިޔަރ ރިވިއ ކޮށް ކަމާބެހޭ  ލައެޖެންޑާ އެކ 

 /ޑިވިޜަންތަކަށް ފޮނ ވ ނެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓް 
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ން ކަމާގ ޅޭ  ނައ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ މ  ޑޭޓަށް ބައެއް ބަދަލ  ގެ ންގެ މެ ( .ޑީ.އޭއެފްމް. އެއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ )ސް ފ ޑް މޯލްޑިވް •

   .އޭ.ގެ މެންޑޭޓް ރިވިއ  ކ ރެވ ނެވެ. ޓްމަންޓް/ޑިވިޜަންތަކާއެކ  ބައްދަލ ވ ން ބާއްވާ އެމް.އެފް.ޑީޑިޕާ

ވާފައިވާ  އް އް ރަޖިސްޓްރީކ ރ މަށް ފޮނ ތަ.އޯޔ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން އެން.ޖީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމި •

މެންޑޭޓްއެ މެ ން.ޖީ.އޯ.ތަކ ގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ބަލަ،  ފ ށ އަރާތޯ  ދިނ މަށް  އި،ންޑޭޓާ  ޖަވާބ   އޮފް    އެފަރާތްތަކަށް  މިނިސްޓްރީ 

ސްޕޯޓްސް    ތ ،ޔޫ  މެންޑޭޓް ޗެކްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޔޫތ ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އަށް ފޮނ ވ ނެވެ. މިގޮތ ން

  ޕްރޮފެޝަނަލ ންގެ ޖަމްޢިއްޔާ"ހިރާއްޖޭގެ ފާރމަސީ  އަކީ " ދިވެ.ޖީ.އޯ  ންޓް އަށް ފޮނ ވ ނ  އެންއެންޑް ކޮމިޔ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަ 

 އެވެ. 

ބޭނ ންވާ  މި • ކޮންމެހެން  އިދާރާތަކަށް  ހ ރިހާ  ހިންގާ  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީގެ  ރިކ އަރމަންޓް  މަގާ ނިސްޓްރީއާއި  މ ތަކ ގެ 

 . ރެވ ނެވެހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް ކ   ށް އެމަގާމ ތަކ ގެ ހ އްދަތައްޔާރ ކޮ

ދަ • ބައަލަށް  ބޭނ ންވާ ޞިއްޙީމަރ ކަޒ ތަކަށް  / ހޮސްޕިޓަލް ދަލ ކ ރެވ ނ ރަޖަ  ރިކ އަރމަންޓް  ކޮންމެހެން  މަގާމ ތަކ ގެ   

 . ރެވ ނެވެތް ކ ތައްޔާރ ކޮށް އެމަގާމ ތަކ ގެ ހ އްދަ ހޯދ މ ގެ މަސައްކަ

 ވ ނެވެ. ގެ މަސައްކަތްކ ރެފ ން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ކަށް ބޭނ ންވާ މ ވައްޒަތަމް ކ ރި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެޗް.އީ.އޯސީ އިން ގާއި  •

 ވެ. ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނެ  ޓްމަންޓްކޮވިޑްއާއި ގ ޅިގެން ޑޮކްޓަރ ން، ނަރ ހ ން ރެކްރޫ •

ހިއ މަން • ގައި  ސެންޓަރ  އޮޕަރޭޝަން  އިމަޖެންސީ  ރިހެލްތ   އިންސޯ   ކްލަސްޓަރ  މޮބިލައިޒޭޝަން  އަށް    ސް  އެސެންޓަރ 

 ވ ނެވެ. މެހައި މަސައްކަތްކ ރެގެން ކ ރަންޖެހޭ އެންމ ވައްޒަފ ންނާގ ޅި   މ ވައްފަހ ން ހޯދ މާއި  ބޭނ ންވާ

އޮޕަރޭޝަން • އިމަޖެންސީ  ފްރަޓްހެލްތ   ވޮލަންޓިއަރ ންނަށް  އަދި  މ ވައްޒަފ ން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ގެ  ސެންޓަރ  ލައިން   

 . ސައްކަތް ކ ރެވ ނެވެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނ މ ގެ މައެ

ހިނގ މ ންދާ  މިނި • ދަށ ން  ހެލްތ ގެ  އޮފް  ތެރެ ސްޓްރީ  ޞިއްހީމަރ ކަޒްތަކ ގެ  ނ  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  ށ،  ހއ،  ކ،  އިން 

 ރޯލް ސެޕް ލައިވް ކ ރެވ ނެވެ. އަތޮޅ ތަކ ގެ ޕޭ

 ސީއެސް ހ ފާސްކ ރ މަށްފަ ނ ންޝަކޮމި  ސަރވިސް ސިވިލް  ރިވިއ ކޮށް ންއަލ  ޓްރިކ އަރމަން ސެންޓަރތަކ ގެ ހެލްތ  އަދި ސްޕިޓަލްހޮ •

 .ކ ރެވ ނެވެ ތްއްކަ މަސަ  ހަމަކ ރ މ ގެ އަދާ ވިއ ގައިން

ތަކ ގައި  • ފެސިލިޓީސް  ކޮވިޑް  ޤާއިމްކ ރެވިފައިވާ  ނަރ ހ ނަށް    ރާއްޖޭގެ  ސްޕެޝިއަލިސްޓް،  ޑޮކްޓަރ،  ހަރަކާތްތެރިވާ 

 ވައްޒަފ ން ބައިވެރިވިއެވެ. މ   14 ޓްރެއިނިންގ އަރ އާއި ގ ޅިގެން ހިންގާ ކްރިޓިކަލް ކެމް.އެޗް  ހާއްސަކޮށްގެން އައި.ޖީ.އެ
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ސަރ ކާރ ގެ • ދަޖަޕާން  އެހީގެ  ހިލޭ  ހަދިޔާކ ރި    2019ށ ން    އަހަރ   ހަވާ   21ވަނަ  ރަށްތަކ ގެ  އެމްބިއ ލާންސް  ލ ކ ރެވ ނ  

ހާ  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާނެ  ޙާލަތްތަކ ގައި  ޔޫ.އެއްސަކޮ އެމަޖަންސީ  ހ ންނަ  ސްރީލަންކާގައި  އެމްބަސީ  ސް  ށްގެން 

 އްޒަފ ން ބައިވެރިވިއެވެ. މ ވަ  115ށް ބޭއްވ ނ  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މެދ ވެރިކޮ

ޒި • މެނޭޖަރ ންނާއި  ތަންތަނ ގެ  ހިދ މަތްދޭ  އަމާޒ ކޮށްގެންސިއްހީ  އިސްވެރިންނަށް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް    ންމާދާރ   މެނޭޖްމަންޓް 

 ވެ. ގްޒެކަޓީވް ހިންގަން ފެށ ނެ ފޮރ އެ ޕްރޮގްރާމް 

މެއިމަރޖެ • ސަރވިސްގެންސީ  ސްޓޭ ޑިކަލް  ޚިދ މަތް  ދެވޭ  ފަރާތ ން  ކޯލްސެންޓަރގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް    ންޑަރޑައިޒްކޮށް 

ކ ރ މަލެވެލްއެއްގަ ޓްރައޭޖް  މެޑިކަލް  އިންޓަރނޭޝައި  )އައި.އޭ.އީ.ޑީ(  ށްޓަކައި  ޑިސްޕެޗް  އިމަރޖެންސީ  އޮފް  އެކަޑަމީ  ނަލް 

ފޭސް  އެމް.ޕީ.ޑީ.އެސް( އިންސްކަލް ޕްރައޯރިޓީ ޑިސްޕެޗް ސިސްޓަމް ) ން މެޑިއި ކ ރ މ ގެ  މަސައްކަތް އޮގަސްޓް  1ޓޯލް    ގެ 

ޕްރެޖެކްޓްގ2021ެ މި  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  ބޭ  ގައި  އިންސްޓްލޭޝަންއަށް  މަދަށ ން  މައިގަނޑ   ވަނީ  ނ ންވާ  ސައްކަތްތައް 

  ވަނީ ކ ރެވިފައެވެ. ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައްޒިޝަންތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރިކ  -ގެ ޕްރީކ ރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓް

 ފް ސެޝަން  ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް ކިކްއޮ ▪

 ރ ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް އެގްޒެކެޓިވް ސެމިނަ ▪

  ބައްދަލ ކ ރ ންސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކާއި ▪

   :ޅާލ މ ގެ މަޝްރޫޢ ގެ ދަށ ންކ ން ގ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއ ގައަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހ ރިހާ ޞިއްޙީ •

އަތޮ ▪ ކޭބަލްޅ  އއ  ފައިބަރ  ރަށެވަޅ ލައި    ގައި  ހ ރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ބޭނ ން  އްގައި  ތޮއްޑޫ  ހަދައި  ކަނެކްޝަން 

 ވެ. ކ ރަން ފެށ ނެ 

 ވެ. ނެ ދި ގދ. އަތޮޅ ގައި ފައިބަރ ކޭބަލް ވަޅ ލާ ނިންމ ހދ، ށ، ނ، ރ، ޅ، ފ، ދ އަ ▪

 މިގޮތ ން    ވ ނެވެ.ކ ރެ އަރ ޑިވެލޮޕްމަތްތައް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށްޓަކައި ސޮފްޓްވެދޭ ޚިދ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ން  •

 ވ ނެވެ. ކ ރެ  ޕް ކޮމްޕްލެއިން ސިސްޓަމެއް ޑިވެލޮ ▪

 ވ ނެވެ. ކ ރެޑިވެލޮޕް  ންސިލްތަކ ގެ ސޮފްޓްވެއަރ ކައ  ▪

ފޯރ ކޮމެޑިކަލް    ށްއަތޮޅ ތަކަ ▪ އެހީތެރިކޮންސިއ މަބަލްސް  ގޮށްދިނ މަށް  ބޭނ ންކ ރާވެދިނ މ ގެ  އެ  ތ ން  ންޑް  ސްޓޮކް 

 ވ ނެވެ.ކ ރެ( އަޕްގްރޭޑް މަންޓް ސިސްޓަމް )ސިމްސްއިންވެންޓްރީ މެނޭޖް

 ވ ނެވެ. ކ ރެ ރޑެއް ތައްޔާރ ރ މަށް ޑޭޝްބޯކްސް ކަލެކްޓް ކ ހެލްތ  ސްޓެޓިސްޓި ▪

   ވ ނެވެ. އިމ  ކ ރެއަތޮޅ ގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގް ސިސްޓަމް ޤާ  20ދިވެހިރާއްޖޭގެ  •
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 ގެ މަސައްކަތްތައް   19-ޑް ކޮވި  .5

ރިޕޯޓް ދ  • ދ ވަހަށް  ކަނޑަވަހ ން  ކޭސްތަކ ރ މަށް  ކ ރެވޭ  ރިޕޯޓް  ތެރޭގައި  މ އްދަތ ގެ  ތަފްސީލ   އެޅިފައިވާ  ކ ގެ 

މާލެ  ނެވެވ ތައްޔާރ ކ ރެ ރިޕޯޓ ގައި  މި  އަ.  ސާމްޕަލްތަކ ގެ  ސަރަހައްދާއި  ނެގޭ  ކޭސްތަކާއި،  ކ ރެވޭ  ރިޕޯޓް  ތޮޅ ތެރެއިން 

ލ  ހިމެނެއެވެ. އަދި ޓޫރިސްޓ ންގެ  ލްތަކ ގެ ތަފްސީވިފައިވާ އަދަދ ތަކާއި ޓެސްޓް ނ ކ ރެވި ހ ރި ސާމްޕަތެރެއިން ޓެސްޓ ކ ރެ

ޖެއިން ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަކ ގެ މައ ލޫމާތ   ރާއްޖެ އަންނަ އަދި ރާއް   ،ވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތަފްސީލ ތަކ ގެ އިތ ރ ންތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް 

މާލެ  އިތ ރ ން  ގާއިމްކ ރެވިފައިވާ    ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ  ކ ގެ މައ ލޫމާތ ވެސް  ފްލޫ ކްލިނިކްތަސަރަހައްދާއި އަތޮޅ ތެރޭގައި 

 ހިމެނިފައިވެއެވެ.  

ޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކ ރެވި ރައީސ ލް ޖ މްހޫރިއްޔާ  ތ  ބަޔާންކޮށް ޚ ލާސާ ރިކޭސްތަކ ގެ ހާލަ  19ހެއްގެ ކޮވިޑް ހަކ  އެދ ވަކޮންމެ ދ ވަ •

 އާއި ހިއްސާކ ރެވިފައިވެއެވެ.  

ދ  ކޮން • ކޮވިޑްމެ  އެދ ވަހެއްގެ  ހާލަ  19ވަހަކ   ބަޔާންކޮށް  ކޭސްތަކ ގެ  ތައްޔާރ ކޮށްތ   ރިޕޯޓެއް  އޮފް    ، ޚ ލާސާ  މިނިސްޓްރީ 

ހިއްފޮރި އާއި  އެފެއަރޒް  ގާ  ސާކ ރެވިފައިވެއެވެ.ން  މާލޭގައި  ރިޕޯޓަކީ  ހިއްސާ  މި  އެމްބަސީތަކާއި  ބޭރ ގެ  އިމްކ ރެވިފައިވާ 

 ޕޯޓެކެވެ.  ކ ރ މަށްޓަކައި ތައްޔާރ ކ ރެވޭ ރި

ކޮވިޑް • އެދ ވަހެއްގެ  ދ ވަހަކ   ހާލަ  19ކޮންމެ  ކޮމިއ ކޭސްތަކ ގެ  ރިޕޯޓް  މީޑިއާ  ތައްޔާރ ކ ރެވޭ  ބަޔާންކޮށް  ނިކޭޝަންސް  ތ  

 ވެއެވެ.  ކްލަސްޓަރ އާއި ހިއްސާކ ރެވިފައި 

ޖ  • ހަމައަށް  މިއަހަރ ގެ  ބޭލައި މަހާއި  ލެވެލްގެ  ޕޮލިސީ  ހޯމަ އަދި ބ ރާސްފަތި ދ ވަހެއްގައި  ބޭއްވޭ  ކޮންމެ  ފ ޅ ންނާއި އެކ  

ތައްޔާރ ވ  މަސައްކަތްބައްދަލ ވ މަށް  އެޑްވަމ ގެ  ޓެކްނިކަލް  މިގޮތ ން  ކ ރެވިފައިވެއެވެ.  އެކ   ތައް  ގްރޫޕްއާއި  އިޒަރީ 

 ށް ހ ށައަޅާނެ ރިކޮމެންޑޭޝަންސް ތައްޔާރ ކ ރެވި ފައިވެއެވެ. އްވާ ޕޮލިސީ މީޓިންގްއަބައްދަލ ވ ންތައް ބާ

އް އަޕްޑޭޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކ ރ މ ގެ  އިންޑިކޭޓަރސްތަ   މެ ހަފްތާއަކ  ބަލަމ ންގެންދާމޮނިޓަރކ ރ މ ށް ކޮންގެ ހާލަތ     19-ކޮވިޑް •

   އިދ ން ކޮށްފައެވެ. ނީ ގަވާ ތައް ވަ މަސައްކަތް

 ސީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ހ ށައަޅާފައިވާނެއެވެ. ފްސީލް ހެލްތ  އެމެޖެންކޭސްތަކ ގެ ތަ •

ދ ވަ • އެދ ވަކޮންމެ  ކޮވިޑްހަކ   ބަޔާ  19ހެއްގެ  ހާލަތ   މައ ކޭސްތަކ ގެ  މި  އާއި  ންކޮށް  ޑަބްލިއ .އެޗް.އޯ  ލޫމާތ ތައް 

 ތައްވެސް ހިއްސާކ ރެވިފައިވެއެވެ.  ވޭ ކޭސްތަކ ގެ ތަފްސީލްނެއެވެ. އަދި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓްކ ރެހިއްސާކ ރެވިފައިވާ
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ވ ޒާރާ • ސަރ ކާރ ގެ  ޙާއްސަބޭނ ންތަކަށް  އެކި  ޑިވިޜަންތަކާއެކި  އެކި  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ކ ން  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަ  އި ތަކ ންނާއި، 

ގައި ވަނީ  ޅ ން ބޭނ ންވާ ފޯމެޓްތަކ  ވާ އ ސޫލްގެ މަތިން އެބޭފ އް ކަނޑައެޅިފައިތަފާސްހިސާބ ތަ  އާއި ބެހޭ  19ކޮވިޑް  އެދިލައްވާ

 އެވެ. އިވެޙިއްސާކ ރެވިފަ

އިޖާބަދިނ މ ގެ ގޮތ ން ހެލްތ   އަ  19-ކޮވިޑް • ބޭނ ންކ ރަމ އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރ ގަށް  ންދާ އެޕްލިކޭޝަންތައް  އި 

ކޮށްފައެވެ. މިގޮތ ން  ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހޭންޑް އޯވަރަ  އޮފީހ ން ވަނީ މިނި  ކަންތައްތައް ރައީސްގެ އެންމެހާ  ބެލެހެއްޓ މ 

ޒި  ބެލެހެއްޓ މ ގެ  އެޕްލިކޭޝަންތައް  ސެމި  މި  ވަނީ  ހަވާލ ކ ރެވިފައި  މަސައްކަންމާ  މި  އަދި  އެވެ.  މި  ކްޝަނާއި  ތް 

 ނީ ކ ރަމ ންނެވެ  މިހާރ ވެސް އަންނަނާއި ގ ޅިގެންގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަ މިނިސްޓްރީ

މައ ލޫމާ  19-ކޮވިޑް • ވެކްސިންގެ  ގ ޅޭ  ނަމ ގަ އާއި  ޕޯޓަލްގެ"  "ދިފާއ   ބެލެހެއްޓ މަށް  އެއްކޮށް،  ޑިޖިޓަލް  ތ ތައް  އި 

ގާއިމްއެޕްލިކޭޝަނެއް ވަނީ   ބޭނ ންކ ރަފެބްރ އަރީ މަހ ގެ ތެރޭގައި  ދިވެހި ރާއްކޮށް  ވެކްސި ންފަށާފައެވެ. މިގޮތ ން  ން  ޖޭގައި 

މި އެޕްލިކޭޝަން މެދ ވެރިދާ ނިސްބަތް ދ ވަހ ންފ ރހިމަކ ރަމ ން  ކޮށް ފެންނަމ ންދާނެއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އަކީ   ދ ވަހަށް 

 އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.  ގ ޅާލެވިފައިވާ   ން ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމ ތަކާއިވެސްޅިގެން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ އެހެކޮވިޑާއި ގ  

ކަވަރޭ • ދެނެގަތ މަވެކްސިން  ބޭނ ންވާ  ޖް  އަދަދ ތައްށްޓަކައި  ބިއ ރޯ  އާބާދީގެ  މޯލްޑިވްސް  ކ ރ މަށް  އޮފް  ވެރިފައި   

  ންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މި .އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކ ރ މަށް ކ ރަސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި މި މިނިސްޓްރީ އާއި ދެމެދ  އެމް

ވަނީ މަސަ  ސެކްޝަނ ން  މި  އަދި  ކޮށްފައެވެ.  ބޭނ ފ ރިހަމަ  މައ ލޫމާތ ތައް އްކަތައް  ބިއ ރޯންވާ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް     

  ވަރަށް ގާތ ން މި މަސައްކަތް ވަނީ މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ.  ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް ފޯރ ކޮށްދީ

• "covidsafe.gov.mvަމްބަރ  މަހ ގެ ތެރޭގައި ވަނީ  ސެޓްފިކެޓްކަމަށް ސެޕްޓެ   19-ވިޑްސްމީ ޑިޖިޓަލް ކޮ" އަކީ ރާއްޖޭގެ ރ

ގައ މ ނިންމާ ދޭދޭ  ހިއް،  މިކަން  މިގޮތ ތަކަށް  ސެފްޓްފި ސާކޮށްފައެވެ.  މި  ވަނީ  ގައ މ ތަކ ން  މި  މީގެ  ން  ބަލައިގަނެ،  ކެޓް 

 ފަސޭހަތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.   ހާލަތ ގައި ދަތ ރ ކ ރ މަށް ލ އި ގ19ެ-ސަބަބ ން ރައްޔިތ ންނަށް ކޮވިޑް

• " ރާއްޖޭގެ  ފ ރަޑިޖިޓަލް  19-ކޮވިޑްދިވެހި  ފަހަރަ ސެޓްފިކެޓް"  ގައ މެއްގެތަމަ  އެހެން  ކޮންޓްރޯލް  ށް  ބޯޑަރ  ސިސްޓަމާއި   

މެ  ޑިޖިޓަލް ސެޓްފިކެޓް" އޮންނަ ކޮން   19-ރޭގައި ގ ޅާލެވިފައެވެ. މީގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ "ކޮވިޑްވަނީ ޑިސެމްބަރ  މަހ ގެ ތެ

 ފަސޭހަވެފައެވެ.  ހޯދ ން ވަނީ ންވާ "ވެކްސިނޭޓެޑް ޓްރެވަލް ޕާސް"ތ ރ ކ ރ މަށް ބޭނ މީހަކަށްވެސް ސިންގަޕޫރަށް ދަ

އަމާޒ ކޮށް     ހާލަތ ން އަރައިގަތ މަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއ ޅޭޑްގެވިކޮ • ވެކްސިން ޖެހ މަށް ޝަރ ތ ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ވެ. ނަށް ވެކްސިން ޕްރޮކިއ  ކޮށްދެވ ނެބޭއްވ ނ  ވެކްސިން ކެމްފެއި
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ކަލް ކޮންސިއ މަބަލް، އަދި ލެބޯޓްރީ  ، މެޑިގެ ހާލަތަށް ބޭނ ންވާ އިކ އިޕްމަންޓް އަދި މެޝިނަރީ، ބޭސްގެ ކޮވިޑ މ ޅި ރާއްޖޭ •

 ޓެއްގެ ދަށ ން ޤަވާއިދ ން ސަޕްލައި ކ ރެވ ނެވެ.ރީއެޖެންޓް ރިކ އަރމަން

 ރ ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. ސެނިޓައިޒަޕީ.ޕީ.އީ އާއި  ލޮޓަކަށް ކޮވިޑް ހާލަތަށް ބޭނ ންވާ  2މ ޅި ރާއްޖޭގެ ހ ރިހާ ހިސާބަކަށް  •

ޕޯޓް މީޑިއަމް )ޔޫ.ޓީ.އެމް(  ކޮވިޑްގެ ސާމްޕަލް ނެގ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ޔ ނިވާރސަލް ޓްރާންސް ކަށް  މ ޅި ރާއްޖޭގެ ހ ރިހާ ހިސާބަ •

 މެދ ނ ކެނޑި ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.

އަހަ • އައ   ކ  ދިރާސީ  ފެށ މ ގެ  ހ ރިރ   ރާއްޖޭގެ  ދަރިވަސ ކޫލަކަށް،  ހާ  ރިން  މަގ ން    1ރަށް  ކޮންމެ  ފ ޅި ސެނިޓައިޒަރގެ 

 . އެވެފޯރ ކޮށްދެވިފައިވާނެ 

އެމް.ޕީ.އެލް • އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ،  ޓ އަރިޒަމް،  އޮފް  ސެނިޓައިޒަރ މިނިސްޓްރީ  އަދި  މާސްކް  ސެންޓަރ ތަކަށް  ޓެކްސީ   ،

 ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

 ކ ގެ ތަފްޞީލް ރޮޖެކްޓްތަ މަޖެހ ނ  ޕް އާއި ގ ޅިގެން ހަ   19-ކޮވިޑް އަހަރ   ވަނަ    2021  5.1

 ޓީ )އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް( ޝިއާ ޕެސިފިކް ވެކްސިން އެކްސަސް ފެސިލިއޭ •

 )ގްރާންޓް(  މިލއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  10އިސާގެ ޢަދަދ :  ފަ ▪

މާލެ   ▪ ކަންތައްތައް:  ހ ށަހަޅާ  އަދިކ ރ މަށް  ތެރޭގެ    ސަރަޙައްދ   ޗެއިވެކްސިން  ރީޖަންގެ    2އަތޮޅ     ންކޯލްޑް 

އި، ވެކްސިން އ ފ ލާ އ ޅަނދ  ހޯދ މާއި، ކޯވިޑް  ލަހައްޓާނެ ތަނެއް ހެދ މާއި، އަތޮޅ ތެރޭގެ އައި.ޓީ ހަރ ދަނާކ ރ މާ ބަ

 .ސްޓްކިޓް ހޯދ މާއި މީހ ން ތަމްރީންކ ރ ންޓެ

 ބޭންކް( މަންޓް  ވެލޮޕް ޕަވަޓީ ރިޑަކްޝަން )އޭޝިއަން ޑި  ރޖަޕާން ފަންޑް ފޯ •

 )ގްރާންޓް(  ކާ ޑޮލަރ ރިއަން އެމެ މިލި  2ފައިސާގެ ޢަދަދ :   ▪

ޑިކަލް ސާރވިސަސް  އިމަރޖެންސީ މެ،  ކ ރ މާއި، އައިޓީ ތަރައްޤީކ ރ މާއިކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ކަންތައްތައް: މީހ ން ބިނާ ▪

 . ހަރ ދަނާކ ރ ން (އީ.އެމް.އެސް)

 ޕްމަންޓް )ކ ވައިތ ( އޭޝިއަން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ރކ ވައިތ  ފަންޑް ފޯ •

  އެމެރިކާ ޑޮލަރ  )ލޯން( އަން މިލި  100ފައިސާގެ ޢަދަދ :   ▪

 . ން އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާކ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ކަންތައްތައް: މިޑް އަދި ▪

 ( އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްޔޫރަޕިއަން ) ޕްރޮގްރާމް  19-ޕަބްލިކް ހެލްތ ކެއަރ ކޯވިޑް  އ ތ  އޭޝިއާސަ •
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 )ލޯން(  ޔޫރޯއަން މިލި  20:  ފައިސާގެ ޢަދަދ  ▪

ކަން ▪ ހ ށަހަޅާ  ލެބޯޓްރީ  ކ ރ މަށް  ހެލްތ   ކޮވިޑަމާއި އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލްތަކ ކ ރ   މާރާތްއި ތައްތައް:  ޚާއްސަ  ގައި    6ށް 

 . އެނދ ގެ ތަނެއް ބިނާކ ރ ން 

 

 އްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ތަ ދާއިރާއިން އެހީ ހޯދ މަށް  ވަނަ އަހަރ     2021 .6

 ދަނާކ ރ މަށް. ން ސިސްޓަމް ހަރ ލްތ  އިންފޮމޭޝަހެ .1

 މްރީން ކ ރ މަށް.ސިއްޙީ މާހިރ ން ތަ  .2

 . މަށްސް ހޯދ ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނ ންވާ ބޭ .3

 މެޑިކަލް ސަރވިސް ތަރްޤީކ ރ މަށް.ންސީ އެމަރޖެ .4

 ޤާއިމްކ ރ މަށް. ނެޝަނަލް ހެލްތ  ލެބޯޓްރީއެއް  .5

 ށް. ޅިގެން ޑިޖިޓައިޒޭޝަން ފްރޭމްވާރކް ހަރ ދަނާ ކ ރ މަކޮވިޑާއި ގ   .6

 ކ ރ މަށް ފް ށް ހަރ ދަނާކޮށް އިތ ރ  ޙިދ މަތްތަށް ތަޢާރަނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި ދެވޭ ޙިދ މަތްތަ .7

މިނޫންވެސް    ގެ  .ޑީ.ބީއޭ .8 އެހީއާއި  ދާޢިގޮގޮތްލޯން  ކ ރިއަތ ން  ކަންކަން  ބޭނ ންވާ  ގެ ރާއަށް  ހ ށަހެޅ ނ   ށް  ންދިއ މަށް 

 ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

ންދިއ މަށް ހ ށަހެޅ ނ   ށް ގެންކަން ކ ރިއަރާއަށް ބޭނ ންވާ ކަ ތ ން ދާޢިގޮގޮތްންވެސް އާއި މިނޫލޯން އެހީ ގެ  ކ ވައިތ  ފަންޑ  .9

 ޕްރޮޕޯސަލްތައް 

 

 ޕްރޮޕޯސަލްތައް   ވާ ލިބިފައި  .7

 ޕްރޮޕޯސަލް  ޤައ މ   ކ ންފ ނި  #

  ހެލްތ  ކެއަރ ގްލޯބަލް 1
 އެންޓަރޕްރައިސަސް ލިމިޓެޑް 

ންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ  ކެންސަރ ބައްޔަށް ފަރ ވާ ދިނ މާއި އި އިންޑިއާ 
 ކ ރ މަށް.

 ސް.ޔޫ ބެޑްއައި.ސީ ޓެލެ 10ނޭޖިންގ ޑިޖިޓައިޒޭޝަން އޮފް މެ އިންޑިއާ  އައިސީޔޫ-ނެކްސްޓް -އީ 2
 

 ވަނަ އަހަރ  ދޭދޭ ޤައ މ ތަކ ގެ ގ ޅ ން ބަދަހި ކ ރ މަށް ފޮނ ވިފައިވާ ސިޓީ   1202

ތަރައްޤީ ޢ މްރާނީ  ބޭނ ންވާ  ތަންތަނަށް  ޙިދ މަތްދޭ  އައަދި  ބޭސް  ،  ވެކްސިން،  ޞިއްޙީ  އިކ އިޕްމަންޓް  ދި  މެޑިކަލް 

ޕްރޮގްރާމްތަ ފޮތަމްރީން  ސިޓީ  ގައ މ ތަކަށް  ދޭދޭ  ވަނީ  އެދި  ތެރޭގައި    ސިޓީ  ނ ވިފައެވެ.ކަށް  ޤައ މ ތަކ ގެ  ފޮނ ވިފައިވާ 
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ކިއ ބާ،  ، އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އެމިރޭޓްސް،  ސްރީލަންކާ،   ބޫޓާން،  އަރަބް  ، ންސް ފިލިޕީ  ،ން ޕާކިސްތާޔ ނައިޓެޑް 

 ނޭޕާލް އަދި އެމެރިކާ ހިމެނެއެވެ.   ޔޫކޭ، އެމެރިކާ،، ޖަޕާން ކ ވައިތ ،   އިޓަލީ، ،އިންޑޮނޭޝިއާ

 

 ކ ރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް  މޮނީޓަރ 

ބޭންކް   ޗް.އޯ، ޑަބްލިއ .އެ  ،ނިސެފްޔ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ބޭންކް    ،)އައި.ޑީ.ބީ(    އިސްލާމިކް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  އޭޝިއަން 

)  ބީ(،އޭ.ޑީ.) ކޮންޓްރޯލް  ޑިޒީޒް  ފޮރ  އިޓަލިއާނާ،ކަ  (،ސީ.ޑީ.ސީސެންޓަރ  ފަންޑެ  ރިޓަސް  ކެނެޑާ  ކެއަރ  ޔ ނިސެފް  ހެލްތ   ޑް 

އީ.އާރ (  އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސަސް )ބ. ދަރަވަންދޫ   ކ ރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓް، އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ފަންޑ މެނޭޖްމެ ވޭސްޓް  

ޓަރކ ރ މ ގެ  /ޕްރޮގްރާމްތައް ކ ރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓްން ކ ރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްއްބަސްވ ންތަކ ގެ ދަށ އަދި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ  ޕްރޮޖެކްޓް

 ހ ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައިއެވެ. ރ ރިވިއ  މީޓީންތަކެއް މިއަހަރ  ޑިސެންބަރ  މަފް އިޔަންޑް އޮގޮތ ން އެ 

 ވަނީ ކ ރެވިފައެވެ. ންމާލ މ ގެ މަސައްކަތް  އައި.ޑީ.ބީ އާއި އެކ  ހިންގޭ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮޖެކްޓް ނި  •

އީ.އާ ސަރ ކާރ ގެ އެހީއާއި އެކ  ބ. ދަރަވަންދޫގައި ޤާއިމް ކ ރެއާއިންޑި • ނިމި  ވަނަ އަހަރ ގެ    2021އްކަތް  ރ  ގެ މަސަވޭ 

 ކ ރެވިފައިވެއެވެ. ހ ޅ ވ މަށް ވަނީ ތާވަލް   ނަ އަހަރ ވަ 2022

ތީ ޕްރޮޖެކްޓް  ޑ ޖެހިފައިވާގ ޅިގެން މަ  ސައްކަތް ކޯވިޑާއިސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަހިންގޭ ސަރވައިލެން  ގްރާންޓްގެ ދަށ ންސީ.ޑީ.ސީ   •

 ވެ. ވަނީ ހަމަޖެހިފައެ ށްދިނ މަށް އެދ މަށްގެ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮ

އާނާގެ އެހީއާއިއެކ  ތެލެސީމިއާ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސްގެ ފަރާތ ން  ކަރިޓަސް އިޓަލި •

 ވެ. ފަށާފައެ

ގަމ ގައި  • ލ.  އެހީގައި  ހަ  އިންޑިއާގެ  ހޮސްޕިޓަލްގެ    މަޖެހިފައިވާ އެޅ މަށް  ހެދ މަށްފީސިބިލިޓީ  ކެންސަރ    އެސެސްމަންޓް 

 އެވެ. ސްޓަޑީއެއްވަނީ ހަދާފަން ފީސިބިލިޓީ ވަޑައިގެ  ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ ވަފ ދެއް

 

 ން ގައި ޞިއްޙީ ދާޢިރާގެ ބައިވެރިވ  ކ  ނޭޝަނަލް ބައްދަލ ވ ންތަ އިންޓަ  .8

ތެރިކަން  ތައްޔާރ ވ މ ގައި އެހީވާމީ ބައްދަލ ވ ންތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދ   ޤްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަ  •

ބައްފޯރ ކޮށްދެ މިފަދަ  މިގޮތ ން  މިބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ  ވ ނެވެ.  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި،  ޑޮކިއ މަންޓޭޝަން  ބޭނ ންވާ  ދަލ ވ ންތަކަށް 

ހިނގާ ރޭވ މާއި  ބޭރ ން  ބައްދަލ ވ ންތައް  ބައިލެޓެރަލް  ތައްޔާ  އެހެނިހެން  ކަރ ދާސް  ބޭނ ންވާ  ރ ކ ރ މާއި  އެބައްދަލ ވ ންތަކަށް 

 -މީގެތެރޭގައި:  ސައްކަތް ކ ރ ން ހިމެނެއެވެ.މަށްފަހ  ފޮލޯއަޕް މަ ބައްދަލ ވ 

 ވަރޗ އަލް(  / އިންޑިއާ،، ނިއ  ދިއްލި 2021ޖޫން   21-20މިނިސްޓަރސް މީޓިންގ ) ހެލްތ  ވަނަ ކޮމަންވެލްތް  33 •
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 ވަރޗ އަލް( ، ޖެނީވާ/ ސްވިޒްލޭންޑް، 2021ޖޫން   01 -މެއި  24) ބްލީމް ލްޑް ހެލްތ  އެސެ ރވަނަ ވަ 74 •

 ވަރޗ އަލް(، 2021ޖޫން  29-28( ސަމިޓް ފޯ ހެލްތ  )ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޓްސް )ސިޑްސް •

އިރ މަތީ • ދެކ ނ   ޖަމިއްޔާގެ  ޞިއްޙަތ   ސަރަޙައްދ ގެ  ދ ނިޔޭގެ  އޭޝިއާ  ކޮމެ  74  ރީޖަނަލް  ބައްވަނަ  ލ ވ މަށް  ދަޓީ 

ގޮތ ން   ބައްތައްޔާރ ވ މ ގެ  ޕްރިޕޭރަޓީ  ލެވެލް  ހައި  )ބޭއްވި  ނިއ 2021ޖ ލައި    21-19ދަލ ވ ން  އިންޑި،  ދިއްލި/  އާ،   

 ވަރޗ އަލް(

، ނިއ   2021ޖ ލައި    22ބައްދަލ ވ ން )  ވަނަ ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްރޮގްރާމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް  14 •

 ، ވަރޗ އަލް(  އާ ދިއްލި/ އިންޑި

އޭޝިއާ ދ ނިޔޭގެ   • އިރ މަތީ  ދެކ ނ   ޖަމިއްޔާގެ  ސަރަޙައްދ ގެ  ޞިއްޙަތ   ބައްދަލ ވ    74  ކޮމެޓީ  ރީޖަނަލް  )ވަނަ    10-6ން 

 ، ވަރޗ އަލް(ނޭޕާލް، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ

 އަލް( ޗ ރ، ވަ، ޖެނީވާ/ ސްވިޒަލޭންޑ2021ްނޮވެމްބަރ   13-8ސް )ވަނަ އެފް.ސީ.ޓީ.ސީ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީ 9 •

  18-15ޓްސް )ނޭޓް އިލިސިޓް ޓްރޭޑް އިން ޓޮބޭކޯ ޕްރޮޑަކްއޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓ  ދަ ޕްރޮޓޮކޯލް ޓ  އެލިމި ވަނަ މީޓިންގް    2 •

 ، ޖެނީވާ/ ސްވިޒަލޭންޑް، ވަރޗ އަލް( 2021ނޮވެމްބަރ 

އެސެމްބްލީރވަ • ހެލްތ   ސެޝަންޝަސްޕެ ވަނަ    2ގެ  ލްޑް  ވާ/  ނީޖެ ، 2021ޑިސެމްބަރ    01  –ނޮވެމްބަރ    29)   ލް 

 ހައިބްރިޑް(ސްވިޒްލޭންޑް، 

ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ން ބައިވެރިވެ    33މިނިސްޓަރސްގެ    ހެލްތ   ކޮމަންވެލްތ ން ބާއްވާ ކޮމަންވެލްތް  •

 ވަޑައިގެންނެވި ބޭފ ޅ ންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

 އަޙ މަދ  ނަސީމް      މިނިސްޓަރ  .1

 މާހިރ  هللا ޑރ. ޝާހ  އަބްދ    މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތ   .2

 ސަޢީދ    ދ ޞަފިއްޔާ މ ޙައްމަ    ޑެޕިއ ޓީ މިނިސްޓަރ  .3

   ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ    ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ .4

ތީމަކީ ▪ މައިގަނޑ   މަޝްވަރާކ ރެވ ނ   ބައްދަލ ވ މ ގައި  ކޮ  މި  ޓ   ރެސްޕޮންސް   :19-ވިޑް"ކޮމަންވެލްތ  

 ސިސްޓަމްސް   އެންޑް ބިލްޑިންގ ރެސިލިއަންސް ފޯ ހެލްތ  އަރިންގ އެކ އިޓަބަލް އެކްސެސް ޓ  ވެކްސިންއެންޝ  

 ވާހަކަފ ޅ  ދެއްކެވިއެވެ.    އަޙ މަދ  ނަސީމް  ށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ ތީމަ މި ސް" އެވެ.  ޖެންސީއެންޑް އެމަރ
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ޖަމިއްޔާއިން   • ޞިއްޙަތ   ހެލްތ    ވި ބޭއްދ ނިޔޭގެ  އެސެމްބްލީގެވޯލްޑް  ބައްދަލ ވ މ ގައި   74    އޮފް  މިނިސްޓްރީ    ވަނަ 

 ފ ޅ ންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: އިވެރިވެލެއްވި ބޭބައްދަލ ވ މ ގައި ބަބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިން ވަފ ދެއް ހެލްތ 

 އަޙ މަދ  ނަސީމް      މިނިސްޓަރ  .1

 މާހިރ  هللا ޑރ. ޝާހ  އަބްދ    މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތ   .2

 ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ    ރެޓަރީޓް ސެކްޕާމަނަން .3

 މައިމޫނާ އަބޫބަކ ރ    ލްތ  އޮފް ޕަބްލިކް ހެޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް .4

 هللاޝާއިނާ ޢަބްދ އާމިނަތ       ނެރަލް ޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެޑެ .5

 ނަޔާޒް އަޙ މަދ      ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .6

 ޢަބްދ އްރަޙީމް އާދަމް       ޑިރެކްޓަރ .7

 ޙަސަން މ ޙައްމަދ      ޓީ ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއ  .8

 އަޙ މަދ  މަނިކ  އަލީ     އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ   .9

 ހ ށަހެޅ މަށް ހ ށަހެޅިއެވެ.  3އިތަކަށް ގެ އެޖެންޑާގެ އެކި ބަރާތ ން ބައްދަލ ވ މ މިބައްދަލ ވ މ ގައި ރާއްޖޭގެ ފަ ▪

 ނެކްސްޓް:  ންޓިންގ ދަކް، ޕްރިވެޑިންގ ދިސް ޕެންޑަމި"އެން މި ބައްދަލ ވ މ ގައި ޖ މްލަކޮށް މަޝްވަރާކ ރެވ ނީ ▪

މިނިސްޓަރ   ޖެއިން ރާއް ގ ޅޭގޮތ ން  މިކަމާ  ތީމަށެވެ.ފާ އެންޑް ފެއަރާ ވޯލްޑް" މި ރ، ސޭތިއަހެލްލްޑިންގ ޓ ގެދަރ އަ  ބި

 ވާހަކަފ ޅ  ދެއްކެވިއެވެ.    އަޙ މަދ  ނަސީމް  އޮފް ހެލްތ 

ސަމިޓް މި • )ސިޑްސް(  ސްޓޭޓްސް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އައިލެންޑް  "ސްމޯލް  އަހަރ ގެ  އޮފް    މިނިސްޓްރީ  ގައި  ހެލްތ "  ފޯ   

 ންނެވި ބޭފ ޅ ންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: ވެ ވަޑައިގެ  ބައިވެރިހެލްތ ން

 ޙ މަދ  ނަސީމް އަ     މިނިސްޓަރ   .1

 ރ  މާހިهللا ޝާހ  އަބްދ ޑރ.    މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެލްތ   .2

 ޞަފިއްޔާ މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ        ޑެޕިއ ޓީ މިނިސްޓަރ  .3

 މިޔާޢާއިޝަތ  ސާ     ރީޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަ .4

 ފާ ނަތ  ޝައ އާމި      ޑިރެކްޓަރ .5

މަޝްވަރާކ ރެވ ނީ   ▪ ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑ   ސަމިޓ ގައި  އަ މި  ބަދަމޫސ މަށް  ދިމާވާ  ންނަ  ސަބަބ ން  ލ ތަކ ގެ 

ނެޗ ރަލް މައްސަލަތަކ ގެ ތެ ކ ރިމަތިވި    ރެއިން  ކޮވިޑްގެ މިހާލަތ ގައި  ބެހޭގޮތ ންނާއި  ދި  އިކޮނިމިކް އަޑިޒާސްޓަރއާ 
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މަ  ނާސޯޝަލް  ގަޔަށް  ގައިން  ބަލިތަ އްސަލަތަކާއި  ސަބަބ ރާ  ސޯޝަލް  ކ ގެ  އަދި  އިކޮނިމިކް  ކ ރިމަތިވި  ން 

 ގޮތ ންނެވެ.  މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭ

ބަޔާން ▪ ޙާލަތ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮއެގޮތ ން،  މިނިސްޓަރ  ޢަބްދ ކޮށް  ހެލްތ  ޑރ. ޝާހ   ފޯ  މާހިރ   هللا ފް ސްޓޭޓް 

 ވާހަކަފ ޅ  ދެއްކެވިއެވެ. 

އޭޝިއާ  ޔޭނިދ  • އިރ މަތީ  ދެކ ނ   ޖަމިއްޔާގެ  ޞިއްޙަތ   ރީޖަނަލް  74ޙައްދ ގެ  ރަސަގެ  ބައްދަލ ވ މަށް    ވަނަ  ކޮމެޓީ 

ޕްރިޕޭރަޓީ ތައްޔާރ ވ މ ގެ   ލެވެލް  ހައި  ބޭއްވި  ހެލްތ   ގޮތ ން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބައިވެރިވެ  ބައްދަލ ވ މ ގައި  ން 

 ވަޑައިގެންނެވި ބޭފ ޅ ންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

 ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ      ސެކްރެޓަރީ ންޓްޕާމަނަ  .1

 ން މ ޙައްމަދ  ޙަސަ     ޓަރ  ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކް .2

 ދ  މަނިކ  އަލީ އަޙ މަ     އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ   .3

ޕާމަނަންޓް  ،މީގެއިތ ރ ން ▪ މިޝަންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހ ންނަ  އާސިމް  ޖެނީވާގައި  ޑރ.  ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް   

ރެޕް ޕާމަނަންޓް  ޑެޕިއ ޓީ  ހައ ލާއަޙ މަދާއި  ސެކެ  ރެޒެންޓެޓިވް  ފަސްޓް  އަދި  ދީދީ  މަނިކ   އަޙްމަދ   އަލި  ސާހިޔާ  ޓްރީ 

 ހި ވަފްދ ގައި ހިމެނ ނެވެ. ދިވެ

ބައްދަލ   ▪ މިނިމި  ތީމަކީވ މ ގެ  މައިގަނޑ   ސެޝަންގެ  ޑިސްކަޝަން  ރައ ންޑްޓޭބަލް    19-"ކޮވިޑް  ސްޓަރިއަލް 

ޑް  ރިލޭޓެޑް ހެލްތ   ރވިސަސް ޓ  އެޗީވް ޔޫއެޗްސީ އެން ސް ޓ  ބްލްޑް ބެކް ބެޓަރ އެސެންޝަލް ހެލްތ  ސަޝާއެންޑެ މެ

 ޖީސް" އެވެ. ސްޑީއެ

އިރ މަތީ • ދެކ ނ   ޖަމިއްޔާގެ  ޞިއްޙަތ   އެންޑް    14ސަރަޙައްދ ގެ  އާ  އޭޝި   ދ ނިޔޭގެ  ޕޮލިސީ  އޮން  ސަބްކޮމިޓީ  ވަނަ 

ވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފ ޅ ންގެ  ރިވެމެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލ ވމ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ން ބައި  ޕްރޮގްރާމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: 

 ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ      ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ .1

 ޙަސަން މ ޙައްމަދ       ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ   .2

 އަލީ އަޙ މަދ  މަނިކ      އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ   .3

މަޝްވަރަކ ރެވ ނީ  މި   ▪ ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑ   ޕްރޮގްރާމް  އަ  ވަނަ   2021-2020ބައްދަލ ވ މ ގައި  ހަރ ގެ 

  ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓާއި ބެހޭގޮތ ންނެވެ. ވަނަ އަހަރ ގެ 2023-2022ބަޖެޓާއި 
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އަހަރ  ބޭއްވ ނީ ވަރޗ އަލްކޮށް   2021ޓީގެ ބައްދަލ ވ ން  ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމި  74ހައްދ ގެ  ދެކ ނ  އިރ މަތީ އޭޝިއާ ސަރަ •

 ދ ގައި ހިމެނެނީ: އްދަލ ވ މ ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ވަފްއެވެ. މިބަ ނޭޕާލް 

 އަޙ މަދ  ނަސީމް      މިނިސްޓަރ  .1

 މާހިރ  هللا ޑރ. ޝާހ  އަބްދ    ލްތ  އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހެ  ސްޓަމިނި .2

 ސާމިޔާޢާއިޝަތ      ކްރެޓަރީޕާމަނަންޓް ސެ  .3

 هللاއާމިނަތ  ޝާއިނާ ޢަބްދ     ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .4

 ޙަސަން މ ޙައްމަދ      ޓަރ  ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކް .5

  އަޙ މަދ  މަނިކ  އަލީ    ރެކްޓަރ  އެސިސްޓަންޓް ޑި .6

 ޅ މަށް ހ ށަހެޅިއެވެ. ށަހެ ހ  7އްދަލ ވ މ ގެ އެޖެންޑާގެ އެކި ބައިތަކަށް ބަ ރާއްޖޭގެ ފަރާތ ން މިބައްދަލ ވ މ ގައި  ▪

ބޯޑ ގައި، ▪ އެގްޒެކްޓިވް  ޖަމ ޢިއްޔާގެ  ޞިއްޙަތ   ދ ނިޔޭގެ  ދެކ ނ     2022މެއި   މިބައްދަލ ވ މ ގައި  ފެށިގެން  ން 

ޓީގައި ހަމަ މިމ އްދަތ ން  މިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމެންޑް އެޑްއާ ތަމްޞީލްކ ރ މަށާއި، ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އެ އިރ މަތީ އޭޝި

މިސަރަޙަ ތައްދ ފެށިގެން  ޤައ މ ތަކ ންވަނީ    މެމްބަރ   މިސަރަޙައްދ ގެ  ނަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މްޞީލްކ ރ މަށް 

 އެވެ. ނޮމިނޭޓްކ ރައްވާފަ 

ކޮންޓްރޯލްގެ ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންދ ނިޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ޖަމިއްޔާއިން ބޭއްވި • ޓޮބޭކޯ  އޮން  ފަރެންސް  ވަނަ ކޮން  9  ޝަން 

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: ވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފ ޅ ން ފް ހެލްތ ން ބައިވެރިވ މ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮއޮފް ދަ ޕާޓީސް ބައްދަލ 

 ޙަސަން މ ޙައްމަދ       ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ   .1

 ޝަމާ ޙަސަން ރަޝީދ   ޙައްވާ  ރާމް އޮފިސަރ ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ހެލްތ  ޕްރޮގް .2

 ޢާއިޝަތ  ނަޖ ވާ ވަޙީދ     ރާމް އޮފިސަރ ގްލްތ  ޕްރޮޕަބްލިކް ހެ .3

 ކ ރެވ ނެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް މަޝްވަރާ  6 ގައި މައިގަނޑ މި ބައްދަލ ވ މ  ▪

ޓްރޭޑް އި   2 • ޓ  އެލިމިނޭޓް އިލިސިޓް  ޕްރޮޓޮކޯލް  އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓ  ދަ  މި  .  ސްން ޓޮބޭކޯ ޕްރޮޑަކްޓްވަނަ މީޓިންގް 

 މެނެނީ:  ހެލްތ ން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފ ޅ ންގެ ތެރޭގައި ހި ރީ އޮފްމިނިސްޓްބައްދަލ ވ މ ގައި  

 ދ  ޙަސަން މ ޙައްމަ      ޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ  ޑެ .1

 ޙައްވާ ޝަމާ ޙަސަން ރަޝީދ    ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ހެލްތ  ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  .2

 އިޝަތ  ނަޖ ވާ ވަޙީދ  ޢާ   ގްރާމް އޮފިސަރ ޕަބްލިކް ހެލްތ  ޕްރޮ .3
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 ޞަފްހާ  25
 

 އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ.   6އި މައިގަނޑ  ލ ވ މ ގަ ބައްދަ މި ▪

  ވަނަ ސްޕެޝަލް ސެޝަންގައި  2  ވޯލްޑް ހެލްތ  އެސެމްބްލީގެ  ބޭއްވި  ހައިބްރިޑްކޮށް  ދ ނިޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ޖަމިއްޔާއިން •

 ވެލެއްވިއެވެ.  ބައިވެރި ވަފ ދެއް  ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ން މި

 ނެނީ: ބައްދަލ ވ މ ގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ބޭފ ޅ ންގެ ތެރޭގައި ހިމެމިސްވިޒަލޭންޑެގެ ޖެނީވާއިން  ▪

 ޢައިޝަތ  ސާމިޔާ     ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ .1

 މައިމޫނާ އަބޫބަކ ރ     ހެލްތ  ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  ޑިރެކްޓަރ .2

 ރޭގައި ހިމެނެނީ: ރިވެލެއްވި ބޭފ ޅ ންގެ ތެމިބައްދަލ ވ މ ގައި ބައިވެލްކޮށް ވަރޗ އަ ▪

 އަޙ މަދ  ނަސީމް       މިނިސްޓަރ  .1

 هللاބްދ ނާ ޢަތ  ޝާއި އާމިނަ    ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  .2

 ޢާއިޝަތ  ރިޝްމީ       ޑިރެކްޓަރ .3

 ރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ޑ     އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް  .4

 ވަޙީދ    ޢާއިޝަތ  ނަޖ ވާ   ފިސަރގްރާމް އޮޕަބްލިކް ހެލްތ  ޕްރޮ .5

މަޝްވަރާކޮށް    ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތ  އެސެމްބްލީގައި  74ޔާގެ  މި ބައްދަލ ވ މ ގައި ދ ނިޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ޖަމިއް ▪

"ވަކ ލަވާއެ އޮން ސްޓްރެންތަލި  ގްރޫޕް  ޓ   ރކިންގ  ރެސްޕޯންސް  އެންޑް  ޕްރިޕެއާޑްނެސް  ޑަބްލިއ .އެޗް.އޯ  ނިންގ 

އި، ޞިއްޙީ  ނާކޮށް، ޤައ މ ތަކ ގެ މެދ ގަތައްޔާރ ކ ރި ރިޕޯޓަށް ބިރޫޕް ބައްދަލ ވ ންތަކ ން  ންސީ" ގްހެލްތ  އެމަރޖެ

ޢަމަ ތައްޔާރ ވެ،  ޙާލަތްތަކަށް  ނ ރައްކަލ ގެ  ގޮލ ކ ރާކ އްލި  ސިއްހަތ   ނެ  ދ ނިޔޭގެ  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި،  ތްތައް 

ބައިނަލް އެގްރީމެންޓެއް ނ ވަތަ  މ އާހަދާއެއް،  ޤާއިމ   އަޤ ވާމީ ޖަމ ޢިއްޔާގެ  އެއްބަސްވ މެއް  ކ ރ މާމެދ  ޤައ މ ތަކ ން   

 މަޝްވަރާކ ރެވ ނެވެ. 

 

 ވާޢިދ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް އިވާ ޤަ ހެދިފަ  .9

މަސައް • ޑިވިޜަންތަކ ގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  ރާވާލެވިމިނިސްޓްރީގެ  ތައްޔާރ ކ ރެކަތްތައް  އ ޞޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  ވި،  ، 

 ށ ނެވެ. އެންޑޯސްކ ރ މަށްފަހ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް ފެ

 ހަދައި ރޯލް އައ ޓް ކ ރ ން  ބޭނ ން ކ ރ މާބެހޭ އ ސޫލ  365އޮފީސް  •
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ނަންބަރ   ވާގަ • ތަން  R-28/2021އިދ   ޚިދ މަތްދޭ  ބެ)ޞިއްޙީ  ހިންގ މާ  ގަވައިދ (ގެ  ތަން  އޮފް  ދަށ ހޭ  މިނިސްޓްރީ  ން 

 ނެވެ.   ށް އެންގ  ހެލްތ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމ ންދިޔަ ތަންތަން އަލ ން ރެޖިސްޓްރީކޮށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ހޯދ މަ

ނަންބަރ   ވާގަ • ޚިދ މަ)ޞިއްޙީ  R-28/2021އިދ   ދަ  ގަވައިދ (ގެ  ބެހޭ  ހިންގ މާ  ތަންތަން  މިނިސްޓްރީތްދޭ  އޮފް    ށ ން 

ދެވ ނ   ރަ  ހެލްތ ގައި ހޯދ މަށް  ލައިސަންސް  އޮޕަރޭޓިންގ  ރެޖިސްޓްރީކޮށް  އަލ ން  ތަންތަން  ހިންގަމ ންދިޔަ  ޖިސްޓްރީކޮށް 

 ވެ.  ނެ މ އްދަތ  އިތ ރ  ކ ރެވ 

ނަންބަރ   ވާގަ • ޚިދ މަތްދޭ  R-28/2021އިދ   ހިންގ މާ)ޞިއްޙީ  ތަންތަން  މިނިސް  ދަށ ން  ގަވައިދ (ގެ  ބެހޭ  އޮފް    ޓްރީ 

ރަޖިސްޓްރީ ހެލްތ  ދެވ ނ   ކޮށްގައި  ހޯދ މަށް  ލައިސަންސް  އޮޕަރޭޓިންގ  ރެޖިސްޓްރީކޮށް  އަލ ން  ތަންތަން  ހިންގަމ ންދިޔަ   

ރީ ތެރޭގައި  ލަރެޖިސްޓްރޭޝަ-މ އްދަތ ގެ  އޮޕަރޭޓިންގ  ހ ށަހަޅާފައި ނަށާއި  ހޯދ މަށް  ތަންތަން  އިސަންސް  ނ ވާ 

 ގިފައިވެއެވެ.   ކަމ ގައި އެންވޭނެނަމަ ބަންދ  ކ ރެ ރޭގައި ހ ށަނާޅާށް އެއް ހަފްތާގެ ތެރެޖިސްޓްރީކ ރ މަ

 ވެ.ޓް ކ ރެވ ނެ  ގަވާއިދ  ގެޒެތަންތަން ހިންގ މާބެހޭ ޙީ ޚިދ މަތް ދޭ ޞިއް •

 ވެ. ކ ރެވ ނެގަވާއިދ  ގެޒެޓް  މ ގެޛ ކ ރ ފީންތަޑައެޅ މާއި  ( ކަނ.ޕީރް.އާ)އެމްޕްރައިސް  އިލްރީޓެމެކްސިމަމް ބޭހ ގެ  •

 ވެ. ކ ރެވ ނެރަރގެ ގަވާއިދ  ގެޒެޓް ކައ ންސިލ ގެ ރަޖިސްޓް ލްވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަ މޯލްޑި •

 ވެ. ކ ރެވ ނެގެޒެޓް މ ގެ ގަވާއިދ  ހިންގ  ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑ  •

 ވެ. ކ ރެވ ނެ ޓްރ މާބެހޭ ގަވާއިދ  ގެޒެކ ބަލިތައް ރިޕޯޓ  •

 ވެ. ކ ރެވ ނެރަރގެ ގަވާއިދ  ގެޒެޓް ކައ ންސިލ ގެ ރަޖިސްޓް އެލައިޑް ހެލްތ ވްސް މޯލްޑި •

 

 

 ސާ، ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ޜަންތަކ ން ބައިވެރިވި ޖަލް ތަކާއި، ޑިވި ޑިޕާޓްމަންޓް  .10

  މްކޮށްގެން އިންތިޒާ   ޖަމާޢަތްތަކ ން  ކިއެ  އެކި  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ފަދަ  ޖަމްޢިއްޔާ  ޞިއްހަތ   ދ ނިޔޭގެ  އަހަރ ވެސް  މި

  އެކި   މިދާއިރާގެ  ވާރކްޝޮޕްތަކ ގައި   އަދި  ނަރސެމި   ،ބައްދަލ ވ ންތަކާއި   ގިނަ  މ ހިއްމ    ބޭއްވ ނ   ބޭރ ގައި   ޖެއިން އްރާ

  ބައްދަލ ވ ންތަކެއް  ހ ރިހާ  އަހަރ ވެސް  މި   ގ ޅިގެން  ޙާލަތާއި  ގެ  19ކޮވިޑް.  އިވެރިކ ރެވިފައެވެބަ  ވަނީ   މ ވައްޒަފ ން  ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ 

  83  ޖ މްލަ  ހިމެނޭގޮތަށް  ވާރކްޝޮޕް  އަދި  ސެމިނަރ   މިގޮތ ން.  ޖެހެއެވެ  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމ ގައި  ކޮށް  ލްވާރޗ އަ  ބޭއްވިފައިވަނީ

  ންމ ވައްޒަފ   346  ންޓްތަކ ގެޓްމަޑިޕާ  / ޑިވިޜަން  އެކިއެކި  ހިނގާ   ދަށ ން  ރީގެ މިމިނިސްޓް  މިމިނިސްޓްރީއާއި  ދަލ ވ މެއްގައި ބައް

 . ބައިވެރިކ ރެވ ނެވެ
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 ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމްތައް ޅިގެން ބޭއްވ ނ   ޖަމާޢަތްތަކާއި ގ    ބައިނަލް އަޤ ވާމީ  .11

އަޤ އިނަލްބަ މި  ގ ޅިގެން  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ގިނަ  ވާމީ  ތަކެއްގައި  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނ   މ އްދަތ ގެ  ކ ރ   އަހަރ ވެސް 

ތަކަކަށް   ވަނީމ ވައްޒަފ ން  ފ ރ ޞަތ   ވ މ ގެ  މިގޮތ ން    ބައިވެރި  މ ވައްޒަފ ންނަށް    151އްގައި  ތަމްރީނެ  55ފަހިކޮށްދެވިފައެވެ. 

މީ ބައި ދެވ ނެވެ.  ފ ރ ޞަތ   ވ މ ގެ  ބޭވެރި  ތަމްރީނ ތައް  ގިނަ  ތެރެއިން  ފ ރ ޞަތ   އްވިގެ  ތަމްރީނ   ކޮށެވެ.  އޮންލައިން  ފައިވަނީ 

އިން ހަމަދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރޭގައި  ގެ ޖަމާޢަޑިޔާ ސަރ ކާރ ގެ އެހީގައި  ކަމ ގައިވާ  ޖެހ ނ  ތަމްރީނ ތަކާއި، ޔޫ.އެން  ތްތައް 

ންގެ އެހީގައިވެސް ވަނީ ތަމްރީނ ތައް  ޕަރޭޝަ ން، ތައިލެންޑް އަދި ސިންގަޕޯރ ކޯ އަދި ޔ ނިސެފް ގެ އިތ ރ ން ޖަޕާޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ

 ހަމަޖެހިފައެވެ.  

 ރޮގްރާމްތައް އްޖޭގައި ހިންގ ނ  ތަމްރީނ  ޕް ރާ  .12

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޙީތޮޅ  ތެރޭގެ ޞި އަ • އާއި އިކ އިޕްމަންޓްސް  މަރ ކަޒ ތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރާ    އްޙީ ޚިދ މަތްދޭ  މެޝިނަރީ 

ސަލަތައް ހައްލ ކ ރ މާއި، އަދި އެފަދަ ތަކެތި މަރާމާތ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި ބެހޭ  އް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެ މަ ތަކަށް

ކ ރ މަށްޓަކަ  ފަންނާއި  އަމާޒ ކޮށް    މ ވައްޒަފ ންނަށް ގ ޅ ންހ ރި  ސެންޓަރތަކ ގެ   ހެލްތ  އަދި   އި، ހޮސްޕިޓަލްހ ނަރ  ތަރައްޤީ 

ކ ރިއަށް  ތަކެއް  ޕޮލިޓެ  ތަމްރީނ   މޯލްޑިވްސް  ފަހ މ ނާމާ  ގެންދިއ މަށްޓަކައި  ދެމެދ   ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  ކްނިކް 

. އަތޮޅ  ތަކ ގައި  ށް ހިންގ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނެކެވެމަސްދ ވަހަ  3. މި ތަމްރީނަކީ  އެއްގައި ވަނީ ސޮއި ކ ރެވިފައެވެ

އްޓިފައި ގިނަދ ވަސްތަކެއް ހޭދަވެގެން  އި ބޮޑ  ޚަރަދ  ކ ރަންޖެހި ޙިދ މަތް ހ  އެމްބިއ ލާންސް މަރާމާތ ކ ރ މަށްޓަކަ  ބޭނ ންކ ރާ

އޮތްތާގައި މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާ ވެހިކަލް މަރާދާއިރ  ކ ރިއަށް    މާތ  ކ ރ މަށްޓަކައި ހޭދަވާ ޚަރަދ  ކ ޑަވެ މްގެ ސަބަބ ން 

މަރ  ސިއްޚީ  ލިބިގެހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  ފަސޭހަތަކެއް  ވެސް  ތަކަށް  އަތޮޅ ތެކަޒ   ތަމްރީނ ގައި  މި  ގައި  ރޭންދާނެއެވެ. 

މަސައްކަތްކ ރާ    ހެލްތ  ހޮސްޕިޓަލް/ އި   15ސެންޓަރތަކ ގައި   މަލޭގެ  އަދި  ސަވިސްގައި މ ވައްޒަފ ން  މެޑިކަލް    މަޖަންސީ 

ތަމް  3މަސައްކަތްކ ރައްވާ   އަދި  މ ވައްޒަފ ނަށް  ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ތަޖ ރިރީން  ބ ރ ގެ  ފ ރަތަމަ  ތަމްރީނ ގެ  ބަލާ  މި  ބާއަށް 

 .   ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށް ވަނީ ޤަސްދ  ކ ރެވިފައެވެއް މިފަދަ އިތ ރ  ތަމްރީނ ތަ

ދަށ ން • އެހީގެ  ހިލޭ  ސަރ ކާރ ގެ  ހަދިޔާކ ރި  2019  ޖަޕާން  އަހަރ   ރަށްތަ  21  ވަނަ  ހަވާލ ކ ރެވ ނ   ކ ގެ  އެމްބިއ ލާންސް 

ކޮށްގެން ސްރީލަންކާގައި  މްބިއ ލާންސް ޑްރައިވަރ ންނަށް( ހާއްސަޙާލަތްތަކ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކަށް )އެ އެމަޖަންސީ  

ރ ޓްރެއިނިންނގް" ގެ  ރަށެއްގައި "ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަ   2ހ ންނަ ޔޫ.އެސް އެމްބަސީ މެދ ވެރިކޮށް މާލޭގައި އަދި ރާއްޖޭގެ  

ޕް ތަމްރީން  ބޭއްވ ނެނަމ ގައި  ތިން    .ވެރޮގްރާމް  ހިންގާފައިވަނީ  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  މާލެ.  މި  ބަހާލެވިގެން  ސެޝަނަކަށް 

 .ފާރ  އަދި ހދ.ހަނިމާދޫގައެވެރ.އ ނގޫ
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ހަ • ތަކ ގައި  ފެސިލިޓީސް  ކޮވިޑް  ޤާއިމްކ ރެވިފައިވާ  ޑޮކްޓަރ ރާއްޖޭގެ  އަދިޝިއަލިސްޓ  ސްޕެ  ންރަކާތްތެރިވާ  ނަރ ހ ނަށް    ން 

އައި.އްސަކޮށްގެޚާ ތެރޭގަ މި  އެއް ހިންގ ނެވެ.    .އެޗް އާއި ގ ޅިގެން ކްރިޓިކަލް ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ޖީ.އެމްން    އި ތަމްރީނ ގެ 

ހިމެނެއެވެ ފްރޭމްވަރކް  އެކްސްޕީރިއަންސް  ކްލިނިކަލް  އަދި  ޓްރެއިނިންގ  އޮން  ހިންގ    .ހޭންޑްސް  ޓްރެއިނިންގ  މަށް  މި 

ބަހާލެވިގެން  ބެޗަ  3  މަޖެހިފައިވަނީ ހަ ހޮސްޕިކަށް  ހޮސްޕިޓަލްށ.އަތޮޅ   ރީޖަނަލް  ގަން  ބ.އަތޮޅ .ހޮސްޕިޓަލް،  ،ގއ.  ޓަލް، 

އައްޑޫ   ހޮސްޕިޓަލް،  ކޮވިޑް  އިކ އިއޮތޮޅ   ކ ރެވިފައިވާ  ޤާއިމް  ހޮސްޕިޓަލްގައި  ފ ވައްމ ލަކ   އަދި  ހޮސްޕިޓަލް  ޓޯރިއަލް 

ޑޮކްޓަ ފެސިލި ހަރަކާތްތެރިވާ  ނަރ ހ ންނަށެ، ރ ންޓީގައި  އަދި  ބެޗެއް    މިހާތަނަށް  .ވެސްޕެޝިއަލިސްޓ ން  ދެ  ތަމްރީނ ގެ  މި 

 ވަނީ ހިންގިފައެވެ.  

ވަނަ އަހަރ ގެ ޑިސެމްބަރ   2021 ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިންނަށް އަމާޒ ކޮށްގެން  މަތްދޭ ތަންތަނ ގެ މެނޭޖަރ ންނާއި ހިދ ސިއްހީ •

އާއި ގ ޅިގެން "މެނޭޖްމަން   ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގމަހ ގެ ތެރޭގައި ންޓް ޕްރޮގްރާމް  ޓް ޑިވަލޮޕްމަ އިންސްޓިޓިއ ޓް 

ނަ  ގެ  އެގްޒެކަޓިވްސް"  ހޮސްޕިޓަލް  ހިންގ ނެ ފޮރ  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނ   އިދާރީ  މ ގައި  މަޤ ޞަދަކީ  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި  ވެ. 

ކ ރ މަށް ރަނގަޅ   ފެންވަރ   ޚިދ މަތ ގެ  ތަހިންގ މާއި،  ޚިދ މަތްދޭ  ޞިއްޙީ  މަސައްކަތް  ޓަކައި  ފަންތީގައި  އިސް  ންތަނ ގެ 

 ފ ންގެ ހ ނަރާއި ޤާބިލް ކަން އިތ ރ  ކ ރ މެވެ.  އްވާ މ ވައްޒަކ ރަ

ސަރސިވި  - • އިންސްޓިޓިއ ޓްލް  ޓްރެއިނިންގ  ތަކެއްގައި    ވިސް  ތަމްރީނ   ގިނަ  ގެންދެވ ނ   ކ ރިއަށް  ގ ޅިގެން  އާއި 

ރީގެ ދަށ ން   މި މިނިސްޓްމިނިސްޓްރީއާއި. މި ތަމްރީނ  ތަކ ގައި މި މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ދެވިފައިވެއެވެމ ވައްޒަފ ންނަށް ބައިވެރިވ  

  ޒަފ ން ބައިވެރި ކ ރެވ ނެވެ.އަތޮޅ  ހެލްތ  ފެސިލިޓީ ތަކ ގެ މ ވައް  ހިނގަމ ންދާ ޑިވިޜަން / ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި 

 

 ޔެވ މަށްޓަކައި މ ސާރައާއި އެއްވަރ ގެ އެލަވަންސް ދިނ ން ކި  .13

މިމިނިސްޓްމި ހިދ މަތްދޭމިނިސްޓްރީއާއި  ޞިއްހީ  ހިނގަމ ންދާ  ދަށ ން  މ ވައްޒަރީގެ  ތަންތަނ ގެ  މަތީ    ތެރެއިން  ފ ންގެ 

އަހަރ ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސައި    2021ވަރ ގެ އެލަވަންސް  އެދޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރައާއި އެއް   ތަޢ ލީމ  ޙާސިލްކ ރ މަށް ވަނަ 

މ ސާރަ މިގޮތ ން  ލި ދެވިފައެވެ.  އެލަވަންސް  އެއްވަރ ގެ  ފ ރ ޞަތ   އާއި  ކިޔެވ މ ގެ  ވަނީ  މ ވައްޒަފަ  17ބިގެން  ކަށް 

 ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ.  ދެވިފައެވެ. ފ ރ ޞަތ  ދެވިފައިވާ ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސައި

 1 –ޗްލަރސް އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ސައިންސް ބެ •

 15 –ޑިޕްލޮމާ އިން ނާރސިންގ   •

 1 –.ބީ.އެސް( ސިން )އެމް.ބީޖެނެރަލް މެޑި •
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 ން  ތ ގެ ފެންވަރ  ބެލ  ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަ މ   .14

ޑިޕާޓްމަންޓްތަމި ހިގަމ ންދާ  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީގެ  މަރ ކަޒ މިނިސްޓްރީއާއި  ޞިއްޙީ  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  ތަކ ގެ  ކާއި 

  ކ ރެވ ނެވެ.  ވަނަ އަހަރ ވެސް   2021މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް 

ތެރޭ މ ވައްޒަފ ންގެ    2020ގައި  މިއަހަރ ގެ  އަހަރ ގެ  ފޯމް  މަވަނަ  ނިންމާ  މަސައްކަތް  ބެލ މ ގެ  ފެންވަރ   ސައްކަތ ގެ 

ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއ ލް" ތެރެއިން ޓާގެޓްތައް  -ގަ އޮންލައިން މެދ ވެރިކޮށް "އީވިއ ވަނަ އަހަރަށް ޓާގެޓް ކަޑައަޅާ    2021ފ ރ މާއި  

ގެ ނިޔަލަށް    2021ޖެނ އަރީ    31ން   އި  2020ފެބްރ އަރީ    01ދެވ ނެވެ. މިގޮތ ން  މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެން  މ ގެއަދާ ހަމަކ ރ  

މ ވައްޒަފ ންގެ   ފ ރަންޖެހޭ  ފ ރިހަފޯމް  ފޯމް  ބަލާ  ފެންވަރ   ހަ  2.0ވިއ ގަ    މަކޮށްމަސައްކަތ ގެ  އަދާ  މަސައްކަތް  މަ އަށް  ކ ރ މ ގެ 

  ކ ރެވ ނެވެ.

 .އާރ.އެމް.ޑީ( ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ )އެޗް   ނޭޖްމަންޓް އެންޑް ހިއ މަންރިސޯސް މެ    .15

ތެރޭގަ  2021 އަހަރ ގެ  މެނޭ ވަނަ  ހިއ މަންރިސޯސް  ކޮމެޓީގެ  އި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ބައްދަލ ވ ން    48ޖްމަންޓް 

  މިބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ނިންމ ނ  މައިގަނޑ  މަސައްކަތްތަކަކީ:  ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތ ން 

 ކ ލަވާލ ން ނިގަނޑ ތައް އެއޮ ބައެއް  -1

އ ޞޫލ ތައް   -2 ކ ބައެއް  އިޞްލާޙ    / އެކ ލަވާލ ން   / ދިފާސްކ ރ ން  ދައިރާއަށް  )ބްލޮކްމޯޑް، ޞިއްޙީ  އ މ އްދަތަށް  ރ ން 
  ފަރާތްތަކ ގެ އަގ ވަޒަންކ ރ މާއި ގ ޅޭ އ ޞޫލ ، ޕޭލީވް އ ޞޫލް( އިވާށްފަޚިދ މަތްކޮ

 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލ ން މ ވައްޒަފ ން    ވަކިވާންއެދޭންއަހަރ  ވ މ ން ޢިނާޔަތް ލިބިގަނެ ވަޒީފާއި  55 -3

އެދިލައްވާފައިވާ   -4 ޗ އްޓީ މ  މ ވައްޒަފ ން  ލިބޭ  އެލަވަންސް  އެއްވަރ ގެ  ނ ލިބޭއަދި    ސާރައާއި  ޗ މ ސާރަ  ގ ޅޭއްޓީ    އާއި 
 . މައްސަލަތައްނިންމ ން

 ތ ގެ ޗ އްޓީ އާއި ގ ޅޭ މައްސަލަތައް ލަޚާއްޞަ ޙާ -5

 އެޅ ން. ޑަ މަޤާމް ތަކ ގެ ޝަރ ތ ތައް ކަނ -6

ނ ވަތަސްޓްމިނި -7 ބޮން  ރީއަށް  އިދާރާތަކަށް  ހިނގަމ ންދާ  ދަށ ން  މ ވައްޒަފ ންގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ކ ރެވިފައިވާ  ޑް 
 މައްސަލަތައް.  

 . ތައްކާ ގ ޅޭ މަސައްކަތްގެ ޕެނަލްތަމެޓީޑީ ކޮ އެޗް.އާރް.އެމް. -8

 ރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް.ކ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލް އާއި ގ ޅިގެން ރިވިއ   -9

 ގ ޅޭ މައްސަލަތައް  ހައ ލާމަސައްކަތ ގެ މާމ ވައްޒަފ ންގެ  -10
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ންޓް ކޮމެޓީގެ  ސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންރި ވަނަ ޗެޕްޓަރގައި ހިއ މަ  31  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދ ގެ

އެކ ލަ ނަ މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނ ގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެކަން  އެންގެވ މާއި    15/2011ންބަރ   ވާލައްވާ  އިން  ސަރކިއ ލަރ 

ވަނަ އަހަރ     2021ވެއެވެ.   އިމަންޓް ކޮމެޓީ ޤާއިމްކ ރެވިފަ ނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްގ ޅިގެން މިނިސްޓްރީގައި ހިއ މަންރިސޯސް މެ

 ޑައި ގަންނަވަނީ ތިރީގައި މިވާ ބޭފ ޅ ންނެވެ.  ރ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަނިމ ނ  އި

 ވާ ބޭފ ޅ ން އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނަ    2021

 ވެ. ތ  ސާމިޔާއެޢާއިޝަންޓް ސެކްރެޓަރީ މިކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންއަކީ ޕަރމަނަ

 

މެނޭޖްމަންޓް  ކޮ ހިއ މަންރިސޯސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ގޮތ ގައި  މެޓީ   އޮބްޒާވަރ ންގެ  މ  ގައި  ވަނީ  ތިރީގައިވާ  ވައްޒަފ ން 
 ބައިވެރިވެ ލައްވާފައެވެ. 

  އޮފީސް މަޤާމާއި  ނަން  

  ހެލްތ އޮފް  މިނިސްޓްރީ ނައިބ  /     ގެހެލްތ  އޮފް މިނިސްޓަރ ޚާލިދާ  މަރްޔަމް• 1

 ހެލްތ  ސްޓްރީ އޮފް ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ /    މިނި އަލްފާޟިލް ޢަބްދ ލް ޙަންނާނ  ޙ ސައިން  2

 

 # ޙާޒިރ ވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފ ޅ ން:  މަގާމ   އޮފީސް 

 1 މިޔާ ޢާއިޝަތ  ސާ އަލްފާޟިލާ   ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް ޓްރީ އޮފް ހެލްތ  ސްމިނި

އޮފް   ހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 
 ލްތ   ޕަބްލިކް ހެ

 2 އަލްފާޟިލް މައިމޫނާ އަބޫބަކ ރ 

ރެގިއ ލޭޝަން   ރެންސް އެންޑްކޮލެޓީ އެޝ އަ
 ޑިވިޜަން 

އޮފް   ކޮލިޓީ    ކޮމިޝަނަރ 
 ރެންސް އެޝ އަ

 3 ލީމާ އ ޘްމާން އަލްއ ސްތާޛާ ތަސް

 4 އަލްފާޟިލް އަޙ މަދ  ޤާސިމް  ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަ

 5 މަނިކ   ޙަސަންއަލްފާޟިލް  ނެރަލް ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެ ރީ ބޯރޑްސް އެންޑް ކައ ންސިލްސް  ރެގިއ ލޭޓް

 6 އަލްފާޟިލް ނަޔާޒް އަހްމަދ   ޓަރ ޖެނެރަލް ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކް ސަރވިސް ހެލްތ ރީޖަނަލް އެންޑް އެޓޯލް  

 7  މާނިޢ  އަލްފާޟިލް ޙ ސައިން ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ހިއ މަން ރިސޯސް ޑިވިޜަން 

 8 ސްތާޛ  އިސްމާޢީލް ޒާހިރ  އ އަލް ލީގަލް އޮފިސަރ  ލީގަލް އެފެއަރޒް ޔ ނިޓް 
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 ވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް ރާ  .16

  ވާތީ  ވީރާނާވެފައި  ފަރ ނީޗާތައް  ބޭނ ންކ ރާ  މ ވައްޒަފ ން  އޭރިޔާގެ   މާލޭ  ގްރޭޓާރ ދަމަނަވެށި،   އެސް.ބީ.އެމް އަދި  މިނިސްޓްރީ •

 ން.ކ ރ   މަސައްކަތް ބަދަލ ކ ރ މ ގެ ތައް ފަރ ނީޗާރ ވަނަ އަހަރ  2022

  އާބާތ ރަ   ތައް އިމާރާތް  ހިންގާ   އޮފީސް  އޭރިޔާގެ މާލޭ  ގްރޭޓާރ ދަމަނަވެށި،  އެސް.ބީ.އެމް  ހަމައެއާއެކ   އަދި   ބިލްޑިންގ   ރޯޝަނީ •

  ތަންތަން  ހ ރި ކ ރަން މަރާމާތ  ތަންތަން ހ ރި ކ ރަން މަރާމާތ   ކ ލަލ މާއި ތަނ ގެ އޭގެތެރޭގައި. ކ ރ ން މަސައްކަތް ފިލ ވ މ ގެ

 ން. ފެށ  މަހ  މެއި   މަސައްކަތް ކ ރ މ ގެ މަރާމާތ 

  ކ ރ މަށް   މަހ ތެރޭގައި  މާރޗ   ކ ރ މަށް  ގ ޅިގެން  އާ  ޑިވިޜަން  އައިޓީ  މަސައްކަތްތައް  ބައެއް  ކ ރ މާއި  ތަރައްޤީ  ކޯލްސެންޓާރ •

 . ކ ރ ންޤާއިމް ޚިދ މަތެއް ރަނގަޅ  ވ ރެން  ޚިދ މަތަށް ދޭ މިހާރ   އަދި.  ރާވަމ ންދަކަން

  މިނިސްޓްރީގެ  ރަނގަޅ ކ ރެވިފައިވާކަމަށާއި  ސިސްޓަމް  އެލާމިން  ފަޔާރ  ދަމަނަވެށީގައި  އަދި  ސަސްސާރވި  ބްލަޑް  މޯލްޑިވިސް •

 ން. ކ ރ   މަހ  އި މެ މަސައްކަތް  ކ ރ މ ގެ ރަނގަޅ  ސިސްޓަމް އެލާމިން  ފަޔާރ އިގ ދަންތަކ ގަ

  އާ  ރަޖިސްޓްރީ  ތަންތަނ ގެ  ރެކޯޑްސްތައް   މ ވައްޒަފ ންގެ  ވިއ ގާއިން   ދާކަމަށާއި  ކ ރިޔަށް  މަސައްކަތް  ކ ރ މ ގެ  އަޕްޑޭޓް  ވިއ ގާ •

  ފ ރިހަމަށް   އެންމެ  އެމަސައްކަތްތައް  ވެގެން  ލިންކް   ރަޖިސްޓްރީ  ޕޭރޯލް  އެކ   އާ  މ ސާރާ  އޭގެތެރޭގައި.  އެއްގޮތްކ ރ ން

 .ބައްޓަންކ ރ ން މަސައްކަތްތައް  ކ ރ މަށް

  ކ ރެވިގެން   ޓާރގެޓް  ކ ރިޔަށްގެންދިއ މަށް   ޓްރޭނިންގތައް   ކަހަލަ  އެކި  ހ ރި  ގ ޅ ން  ނަށްމ ވައްޒަފ ން   އަހަރ   ވަނަ   2022 •

  ގޮތ ގައި  އެއްގެ  ޓްރޭނިންގ  ޖޮބް  އޮންދަ  ގޮތަށް   އެއްގެ  ރާމްޕްރޮގް  އެޑިއ ކޭޝަން  އެއީ  އަދި.  ކ ރަމ ންދާކަން  މަސައްކަތް 

  ޓްރޭނިންގ  އެ   މަސައްކަތްތައް  އެކ ލަވާލ މ ގެ   ރިކާރމަންޓް  ޓްރޭނިންގ   އެއް  ޕްލޭން  ގެ ގެންދިއ މ   ކ ރިޔަށް  ބަލައިގެން 

  ރިކާރމަންޓްތަކެއްގެ   ގނިން ޓްރޭ  މީހ ންގެ  ދޭ  ޓްރޭނިންގ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތަކަށް  މެނޭޖ ކ ރޭ  ބެލިގެން   އެއްގޮތަށް  ރިކާމަނަންޓާ

 . ގެންދިއ ން ކ ރިޔަށް  ގޮތ ގައި

  ކޮންމެހެން   ފެސިލިޓީސްތަކަށް  ހެލްތ    އަދި  ޑިވިޜަން  ޑިޕާރމްންޓް  ހ ރިހާ  ރިކާރމަންޓް   މިނިމަމް  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ  މިހާރ  •

 . ކ ރ ން މަސައްކަތް  ހޯދ މ ގެ މީހ ން ފޯކަސްކޮށްގެން ކަންތައްތައް  ރިކާރމަންޓްގެ މިނިމަމް ބޭނ ންވާ ދިނ މަށް ޚިދ މަތް

  ޕްރޮސަސް   ރެކްރޫޓްމަންޓް  ހާއްސަކޮށް  ކ ރ މާއި  ޓައިމްލައިންގެތެރެއިން  ރިކ އެސްޓްތަކަށް  ޑިވިޜަންތަކ ން  ޑިޕާރޓްމަންޓް •

 . ކ ރ ން އެމަސައްކަތްތައް ޕްލޭންކޮށްގެން ގޮތަކަށް  ގެންދެވޭނެ ކ ރިޔަށް  ލަސްނ ކޮށް

 . ކ ރ ން އިންޖިނިއަރ ޕްރޮސެސް  ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި ރިވިއ ކޮށް  ޕްރޮސެސްތައް ހ ރި މިހާރ   ކ ރ މަށްޓަކައިޚަރަދ  •
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  ޕްރޮގްރާމް   ޓްރެއިނިންގ  ކ ރ ވ މަށްޓަކައި  އަހ ލ ވެރި  މ ވައްޒަފ ން  ޑިވިޜަންގެ  އެކައ ންޓްސް  އަށް  ސިސްޓަމް  ޕީ. އޭ.އެސް •

 . ދިނ ން ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ  ފަދަ އެކްސެލް   އަދި. ހިންގ ން

  މެޑިކަލް  ސެންޓްރަލް  ކ ރެވެމ ންދާކަމަށާއި   މަސައްކަތް  އެކ   އާ  ޑިވިޜަން  އައިޓީ  ކ ރ މަށް  އަޕްގްރޭޑް   ސޮފްޓްވެއާރ  ސިސްމް •

 .ކ ރަމ ންދާކަން މަސައްކަތް   ރިކާރމަންޓްގެ ދޭންޖެހޭ ޑިވިޜަން ސަޕްލައިޒް

  އެއްޗެހީގެ   ފެނ ވޭ  ރަށްރަށް  ގޮތ ން  މި.  ންއ ނަ ގެ  އެއް   މޮޑެލް   މަސައްކަތްތަކަށް  ޑިވިޜަން  ސަޕްލައިޒް  މެޑިކަލް   ސެންޓްރަލް •

 . ފެށ ން ކ ރަން  ސައްކަތްމަ   ރަޖިސްޓްރީ އެސެޓް

 . ކ ރ ން  އެނަލައިޒ   ކޯސްޓް ތަކެތީގެ ފޮނ ވޭ ރަށްރަށަށް އަތޮޅ ތެރޭގެ •

   ތ ތައް ސަސިޔާ  ސަރ ސާތ ގެ  ބައިގެ  މޮނިޓަރިން  ޑިވިޜަންގެ   ރިލޭޝަން   އިންޓަނޭޝަނަލް   އެންޑް  އިންޕްލިމެންޓޭޝަން   ޕޮލިސީ •

  ވައ ދ ފ ޅ ތައް  ރައީސްގެ ،ޕްލޭން  އެކްޝަން   އެނ އަލް،  NRR  މިގޮތ ން.  ކ ރ ން  ކަންކަން  މޮނިޓާކ ރ މ ގެ  ގޮތެއްގައި  ހަރ ދާނާ

  ކ ރިޔަށް  ރަނގަޅ ގޮތެއްގައި   ވ ރެން   ގޮތަށް  ގެންދެވޭ  މިހާރ   ކަންކަން  ކ ރމ ގެ  މޮނިޓާރ  ޕްރޮޖެކްޓ   ހޮސްޕިޓަލް  4  އަދި

 .ވާކަން  ކ ރެވިފައި ޓާރގެޓް ގެންދިމަށް 

 ކ ރ ން. ރިވިއ   2025 - 2016 ޕްލޭން މާސްޓާރ ހެލްތ  •

  ކ ރިޔަށް   ބައިވެރިންނަށް   ހ ރިހާ  ބައިވެރިވާ   ޓްރޭނިންގ   ޑިޕްލޮމަސީ   ކ ރިޔަށް  އެސަންބްލީގެ   ހެލްތ    ވޯލްޑް  ގެ   ވަނަ   2022 •

 . ކ ރެވިފައިވާކަން  ޓާރގެޓް ގެންދިއ މަށް

  އޮފްތަލް   ތެރޭގައި  ރ ގެއެދަތ    ވަޑައިގަންނަވާކަމަށައި  އަށް  ރާއްޖެ  7-8  މަހ ގެ  ޖަނަވަރީ  އެއް  ޑިލިގޭޝަން  ހައިލެވަލް  ޗައިނާގެ •

 . ކ ރަމ ންދާކަމ ގައި މަސައްކަތް  ސޮއިކ ރ މ ގެ އެގްރީމަންޓް 

ހ   އެމަރޖެންސީ  ދަރަވަންދޫ.ބ  ބައިން  ހެލްތ ގެ  އިންޓަނޭޝަނަލް •   މެއި   ވަނީ   ކ ރެވ ފައި  ޓާރގެޓް   އްކަތް ޅ ވ މ ގެ މަސަރޫމް 

 . ކަމ ގައި  މަހ ގެތެރޭގައި

  އެއް  ސިސްޓަމް   ރިކޯޑް  މެޑިކަލް   ދޭތަންތަންނ ގައި  ޚިދ މަތް  ސިއްޙީ  ހިންގަމ ންދާ   ދަށ ން  ހެލްތ ގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ •

  ސިސްޓަމް   ހިނާއީގެ  އެޗްގެ .އެމް.ޖީ.އައި  ކ ރަމ ންދިޔާ   މަޝްވަރާ  ކ ރިން   މިގޮތ ން .  ރޭވިފައި  ވަނީ  މަސައްކަތް  ޤާއިމްކ ރ މ ގެ

  ރޭވިފައިވާކަމަށާއި  ސައްކަތްމަ  ބިޑިންގެ  އޯޕަން  ފަހ   އަށް   މަޝްވަރާ  ލެވަލްގެ  ޕޮލެސީ  އެހެންނަމަވެސް  ގެނެއ މަށް  އެއް

 . ދާކަމ ގައި ކ ރިޔަށް މަރ ހަލާ ތައްޔާރ ކ ރމ ގެ ޕްރޮޕޯސަލް   އެގޮތ ން

  ގެންދަވާކަމަށައި   ކ ރައްވަމ ން   މަސައްކަތް   ކޮންސަލްޓެންޓޫން  މިހާރ ވެސް  މަސައްކަތް   އިންފޮމޭޝަން  ހެލްތ    ޑިސްޓްރިކްޓާރ •

   އަދި  ސްޓޭޓަސް  ވެކްސިނޭޝަން  ކ ދިންގެ  ތ އްތ   މެދ ވެރިކޮށް  އިންފޮމޭޝަން  ހެލްތ    ޑިސްޓްރިކްޓާރ  ން އޭގެތެރެއި
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  މިއަހަރ   އެމަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްކޮށްގެން  އެކ   އާ  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތ   ވަނީ  ބެލ މަށް  ގޮތް  ހެދިބޮޑ ވަމ ންދާ

 . ކ ރެވިފައި ޕްލޭން ވަނީ  ކ ރ މަށް

 ން. ހ ށައެޅ  ޓަށްޕާލިމަން  ލްކޮށްފައިނަ ބިލް ގ ޅޭ މާތާއިލޫ މަޢ  ސިއްޙީ •

  ޚިދ މަތް   ޞިއްޙީ  ،ޤާނޫނާއި  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ފަންނީ  ޚިދ މަތ ގެ   ޞިއްޙީ  ،ޤާނޫނާއި  ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ  ޞިއްޙަތ   ޢާއްމ  •

  އަހަރ ގެ  މި  ގަވާއިދ ތައް  އިވާ ފަނިމި  ޑްރާފްޓްކޮށް  މިހާރ   ތެރެއިން  ގަވާއިދ ތަކ ގެ   ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  ދިނ މ ގެ 

 . ފޮނ ވ ން ކ ރ މަށް ގެޒެޓ  ކ އާޓަރގައި ފ ރަތަމަ

  ޚިދ މަތް   ޞިއްޙީ  ،ޤާނޫނާއި  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ފަންނީ  ޚިދ މަތ ގެ   ޞިއްޙީ  ،ޤާނޫނާއި  ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ  ޞިއްޙަތ   ޢާއްމ  •

  ދެވަނަ   އަހަރ ގެ  މި  ގަވާއިދ ތައް  ޑްރާފްޓްކޮށްފައިނ ވާ  ހާރ މި  ތެރެއިން  ގަވާއިދ ތަކ ގެ  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  ދިނ މ ގެ

 . ފޮނ ވ ން  ކ ރ މަށް ގެޒެޓ  ކ ރިން ކ އާޓަރގެ ތިންވަނަ  ،ފައިނަލްކ ރ މާއި ކ ރިން ނިމ މ ގެ  ކ އާޓަރ

  ތެރޭގައި  މ އްދަތ ގެ  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ފާސްވ މ ން  ބިލް   ރައްކާތެރިކަމ ގެ  ކާބޯތަކެތީގެ  މަޖިލީހ ގައިވާ   ރައްޔިތ ންގެ  މިހާރ  •

 ފޮނ ވ ން  ކ ރ މަށް ގެޒެޓ 

 . ކ ރ ން  ފައިނަލް ކ ރިން ނިމ މ ގެ  ކ އާޓަރ ފަހ  އަހަރ ގެ  މި  އިސްލާހ ތައް  ގަވާއިދ ތަކ ގެ/ޤާނޫނ   ކ ރަންޖެހޭ އިސްލާހ  •

  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ތެރިކަންއެހީ  ތަންތަނަށް   އެ   ގ ޅިގެން   ޑިވިޜަންތަކާ   ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  އެހެން   ސެކްޝަނަކީވެސް   ލީގަލް •

  ކަންކަމަށް  ފޮނ ވާ  ޑިވިޜަންތަކ ން   ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  އެހެން  ،ސެކްޝަނަކަށްވާތީ  ކ ރަމ ންގެންދާ   މަސައްކަތްތަކެއް

 . މަސައްކަތްކ ރ ން ނިންމ މަށް މ އްދަތ ގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ކ ރ ން.  މަސައްކަތް ދިނ މ ގެ  ޚިދ މަތް ލެބޯޓްރީގެ  ރަށެއްގައި ހ ރިހާ އަތޮޅ ތެރޭގެ •

 . ކ ރ ން މަސައްކަތް  ކ ރ މ ގެ  ޑިޖިޓަލް އެކްސްރޭ  ޑެންޓަކް އަދި އެކްސްރޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއްގެ ހ ރިހާ އަތޮޅ ތެރޭގެ •

 .ކ ރ ން ޤާއިމް ރެސިސްޓޭޝަން އެމަންޖެންސީ  އެންއައިސީޔޫޔޫ އަދިއައިސީ   ގައި  އެއް  ހޮސްޕިޓަލް ހ ރިހާ •

 ކ ރިޔަށް  މަސައްކަތް  ނިންމ މ ގެ   މަސައްކަތް   ގ ޅޭ  އާ   ޓްޕްރޮޖެކް  ހެލްތ ގެ  ކޭއާރ  ސްޓްވޭ  ރަށެއްގައި  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭގެ •

 . ގެންދިއ ން

 ގެންދިއ ން. ކ ރިޔަށް  ތެރޭގައި އަހަރ ގެ  ވަނަ 2022  ޚިދ މަތް ޑައިލިސިސްޓްގެ އަތޮޅ ގައި ތިން މި ޅ،ބ،ށ •

  މަސައްކަތް   ފެށ މ ގެ  ށް އިންޓާނަލްކޮ  ކ ރ މަށް   ޑިޖިޓަލައިޒ    ރިސޯސްތައް   ތަނ ގެ ،  އިކްއިޕްމަންޓް  އަދި   ހާރޑްވެއާރ  އައިޓީ •

 . ކ ރ ން

 . ކ ރ ން  މަސައްކަތް ކ ރ މ ގެ  އިންޕްލިމަންޓް  ޑެސްކެއް ހެލްތ  އިން ޑިވިޜަން އައިޓީ •
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 . ކ ރ ން މަސައްކަތް  ގެނައ މ ގެ އެއް   އިންޕްލިމެންޓޭޝަން ޕެކޭޖް ފ ލް އީމެއިލްގެ 365  މައިކްރޯސޮފްޓް •

  ޕޯކަލް  އަތޮޅ ތެރޭގެ   ތެރޭގައި   އޭގެ.  މަސައްކަތްކ ރ ން  ކ ރ މ ގެ  އެސްޓަމްލިޝް   ސްފްޓްވެއާރ  ސިސްޓަމްގެ  އިން ކޮންޕްލަ  •

 . ކ ރ ން މަސައްކަތް   ގެންދިމ ގެ ކ ރިޔަށް  ރާވާ އެއް ޕްރޮގްރާމް  އޯރިއޭންޓޭޝޒަން ޕޮއިންޓ ންނަށް 

  މިނިމަން  ންރ އިތ   މީގެ.  ނިންމޭނެކަމ ގައި  ގައިޑްލައިން  ނިއ ނޭޓަލް  ކ އާޓާތެރޭގައި  މަސައްކަތް  ގައިޑްލައިންގެ  ޓްރީޓްމަންޓް •

 ގެންދިއ ން. ކ ރިޔަށް މަސައްކަތް ނިންމ މ ގެ   ގައިޑ ލައިން 5 އިތ ރ 

  ލަށް ނިޔަ  މަހ ގެ   ޖަނަވަރީ  ޕްރޮޕޯސަލް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ   ހ ރިހާ  ލިބިފައިވާ  ފަންޑިންގެތެރޭގައި   ގެޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ޖަމްޢިއްޔާ ދ ނި •

  ޓޭންޑާރޑްގެ ސް  ކޮލިޓީ  ކެއާރ  ހެލްތ   އޭގެތެރޭގައި.  ކ ރެވިފައިވާކަން  ޓާރގެޓް  ފޮނ ވ މަށް   އަށް   ޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ޖަމްޢިއްޔާދ ނި

 . ދިއ ންގެން ގެންދިއ މަށް ކ ރިޔަށް މަސައްކަތް ދަތ ރ ތަކ ގެ އެސަސްމަންޓްގެ

  އާއި  ގައިޑ ލައިން  ނެޝަނަލް  ކޮންޓްރޯލް  ޕްރިވެންޝަން  އިންފެކްޝަން   ފައިނަލްކ ރެވިފައިވާ  ނިމިފައިވާ  އަހަރ   ވަނަ  2021 •

 ގެންދިއ ން.  ކ ރިޔަށް  ތެރޭގައި އަހަރ ގެމި   ރާމްޕްރޮގް  އޮރިއޭޓޭޝަން  ފްރޭމްވޯކްގެ އެކްޓިން ޕޭޝަންޓް 

 ރީޗް  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރި  ނ ކޮށް   އެޕްލައި   ނިންމ މަށާއި   ތަނެއް   ހ ރިހާ  ހ ރި  ލިބިފައިވާ  މިހާރ   އަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  -ރީ •

 . ކ ރެވިފައިވާކަން  ޓާރގެޓް ކ ރ މަށް  ކ ރިން ގ2022ެ ޖަނަވަރީ 12 އައ ޓްކޮށްގެން

 . ކ ރެވިފައިވާކަން ޓާރގެޓް މިއަހަރ  ފެށ މަށް  މަސައްކަތް މްގެޓަސިސް  އެކްރެޑިޓޭޝަން  ނެޝަނަލް  •

  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރ ކޮށް  ސްޓޭޓްމެންޓް  މަސައްކަތްކޮށް  ކ ރ މ ގެ  ގާއިމް  ފަންޑ    ޓްރަސްޓް  ކައ ންސިލްތަކ ގެ •

  އެމަސައްކަތް  ފޮނ ވ މ ން  ނިންމަވާއި  ސްޓޭޓްމަންޓް  ޓްގެޓްރަސް   އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި.  ލިޔެފައިވާކަން  އަށް

 . ދިއ ންގެން ކ ރިޔަށް މަސައްކަތް ލ މ ގެ  ޤަވައިދ  ހިންގ މ ގެ  ފަންޑ ގެ ޓްރަސްޓް އަދި.  ގެންދަމ ންދާކަން ކ ރިޔަށް

  ކ ރެވި   މަޝްވަރާ  ކައ ންސިލްތަކާ  މިކަމަށް  ކ ރަމ ންދާކަމަށާއި  މަސައްކަތް  ހޯދ މ ގެ   މ ވައްޒަފ ން  ބޭނ ންވާ  ކައ ންސިލްތަކަށް •

  ކ ރިޔަށްގެންދާކަމަށާއި  ގ ޅިގެން   އާ   މިނިސްޓާރ   ޑެޕިއ ޓީ  މަސައްކަތް   މި  އަދި.  ފާސްކ ރައްވާފައި  އޮނިގަޑެއް    ވަނީ  އެބޭފ ޅ ން 

 ގެންދިއ ން.  ކ ރިޔަށް މަސައްކަތް  ފޯދ މ ގެ  މ ވައްޒަފ ން  އެކ ލަވާލެވި އޮނިގަނޑ   ލަ ނިޔަ މަހިގެ އޭޕްރީލް

  އައިޓީ  އަދި    ވެއްޖެކަމަށާއި  އަހަރ   4  ނ ވަތަ  3  ކ ރަމ ންދާތާ  މަސައްކަތް  ހެދ މަށް   އެއް  ޕޯޓަލް  ވެބް  އ ންސިލްތަކ ގައިކަ •

  ހ ރ މާއެކ    ނ ނިމި   މަސައްކަތްތައް  ބައެއް   ކ ރައްވާކަމަށާއި  މަސައްކަތްތައްކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ގިނަ   ވަރަށް  އިން   ޑިވިޜަން

  އިން   ޑިވިޜަން  އައިޓީ  މަސައްކަތްތައް  ހ ރި  ނ ނިމި  ހަމައެންމެ.  ނ ކ ރެވ   ފާހަގަ  ނ ދާކަން  ފެމ ންހި  ބޭނ ން  ކައ ންސިލްތަކަށް

 ން. ނިންމ    މަސައްކަތް މި ނިޔަލަށް  މަހ ގެ  ޖ ލައި ކޮށްދެއްވާއި މައިގްރޭޓް  ޑާޓާތަށް ދެއްވާ  ނިންމަވާއި
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  އޮޑިޓް  އެއްގޮތަށް  އާ  ޕްލޭން  އެކ ލަވާލެވި އެއް  ޕްލޭން  އޮޑިޓް  އެނ އަލް   ހަމަވެގެން   މ ވައްޒަފ ން  ކ އާޓާތެރޭ  ފ ރަތަމަ  މިއަހަރ ގެ •

 ން. ފެށ 

  ދިރާސާއިން  ކ ރި  ސެކްޝަން  އޮޑިޓް  އިންޓާނަލް   ، ރިކ އެސްޓްކޮށްފައިވާ  މެނޭޖ މަންޓ ން   ޕްރޮޖެންޓް  އޮޑިޓެއް  ބޭންކ ގެ  ވޯލްޑް •

  އެޕްރޫވް   އްއެ  އޮޑިޓާ  ކ ރާ   އެޕްރޫވް  އިން  ބޭންކް  ވޯލްޑް  ހ ރިކަމަށާއި  ރިކާރމަންޓްސްތަކެއް  އޮޑިޓާސްގެ  ބޭންކްގެ  ވޯލްޑް

 . ހަވާލ ކ ރ ން ފަހ  ކ ރ މަށް

 . ދިނ ން ޓްރޭނިންގ މީޑިއާ ފެސިލިޓީސްތަކަކަށް ހެލްތ  ހ ރިހާ އަތޮޅ ތެރޭގެ •

ރ ތަންފީޒް ކ ރ މ ގެ އެންމެހައި  ޓީތަކ ގައި ޕްރޮކިއ މަންޓް ސޮފްޓްވެއަ ފެސިލި ހެލްތ މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ން ހިނގަމ ންދާ ހ ރިހާ •

 މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 

 ން ކ ރ ގެޒެޓް  ގަވާއިދ ހޭ  ބެއާޓިސްޓިކްސްސްޓެ  ލްތ ހެ އަދި  ން ޝައިންފޮމޭ ތ ލްހެ •

 ޓް ކ ރ ން ގެޒެ  ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދ  •

 ޓް ކ ރ ން ގެޒެ ދ ގަވާއި  ހޭޚިދ މަތްދިނ މާބެ ލޮޖީގެ ތޮޕެ  ންސިކްފޮރެ •

 ކ ރ ން   ގެޒެޓް ގަވާއިދ  ހޭރ މާބެކ   ކޮންޓްރޯލް މައިކ ރޯބިއަލް   ންޓިއެ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން   ގަވާއިދ  ގެ މްނިޓީއިންޑެ ޑިކަލްމެ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ގަވާއިދ  ޕްރޮކިއ މަންޓްގެ  ޚިދ މަތ ގެ  ޞިއްޙީ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން   ދ ގަވާއި  ކައ ންސިލްގެ ލަޑްބް ލް ނޭޝަނަ •

 ން  ގަވާއިދ  ގެޒެޓް ކ ރ މ ގެލޭގެ ޚިދ މަތް ދިނ  •

 ރ ން ކ ޓް ޒެގެ  ގަވާއިދ  ހޭ ކ ރ މާބެ  ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކިޑްނީ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން   ގަވާއިދ   ހޭބެ ބަލިތަކާ ރާއަ ގައިންގަޔަށް •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ދ ގަވާއި  ހޭބެ ބަލިތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ފާޅިތަކާވައްޓަ ދިރިއ ޅ މ ގެ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ދ  އިވާގަ ހޭބެ  ހިންގ މާ ންގަނޑ ތައްފެ  ވަރ ކ ޅި •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން   ގަވާއިދ   ހޭބެ ކ ރ މާ ކޮންޓްރޯލް ކްޓަރވެ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ގަވާއިދ   ހޭބެ ދިނ މާ   ތްދ މަޚި ޒާތީ •

 ކ ރ ން  ދ  ގެޒެޓް ގަވާއި ތަކާ ބެހޭޅެންޖެހޭ މިންގަނޑ ތަކ ގައި ގެންގ  ތ  ލެބޯރެޓަރީޕަބްލިކް ހެލް •

  ގެޒެޓް ކ ރ ން ދ ގަވާއި ހޭބެ ނޑ ތަކާމިންގަ ޙީޞިއް  ހޭންޖެހ ންނަ  ތަންތަނ ގައި  އާންމ  ސާތަކާއި މަދަރ  •
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 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ގަވާއިދ  ހޭބަޔާންކ ރ މާބެ ނޑ ތައްމިންގަ ސާފ ތާހިރ ކަމ ގެ  ހޭހ ންނަންޖެ ގައި ތަންނ  މަސައްކަތްކ ރާ ރ ފައިބަ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  އިދ ވާ ގަ ގެ ދޫކ ރ މ  ލައިސަންސް އިމާ ކ ރ  ރަޖިސްޓްރީ ޕްރޮފޝަނަލ ން  ލްތ ހެ ހިރާއްޖޭގެދިވެ •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ގަވާއިދ   ހޭބެ ނޑ ތަކާމިންގަ  ސ ލޫކީ  ހޭކ ރަންޖެ އަމަލ  ދިނ މ ގައި މަތްޚިދ   ޝަނަލ ންޕްރޮފެ ލްތ ހެ •

 ރ ން ޓް ކ ގެޒެ ގަވާއިދ   ޑިސިންގމެ ންޓަރީކޮމްޕްލިމެ  އޮފް ބޯޑް މޯލްޑިވްސް •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން  ގަވާއިދ   ހިންގާ ތަކ ގެ ސިލްކައ ންނާބެހޭ(  މަސައްކަތްތެރިންންނީ)ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ގެ ފަ •

 ން ގެޒެޓް ކ ރ  ދ  ގަވާއި ކޮމިޓީގެ ތަހ ޤީގ  •

 ގެޒެޓް ކ ރ ން   ގަވާއިދ  ކ ލަވާލ މ ގެއެ ނަލް ޕެ  ކްސްޕަރޓ ންގއެ  ލ މަށް ބެ ސަލައްމަ  ގެއް ބާވަތެ ވަކި •

   ން ކ ރ ގެޒެޓް  ވާއިދ ގަ ޅ މ ގެނޑައެ ކަ  އިޖ ރާޢަތ  ލ މ ގެބެ މައްސަލަ  ންކައ ންސިލ ތަކ  •

 ން ރ  ކ  ގެޒެޓްރަރގެ ގަވާއިދ  ކައ ންސިލ ގެ ރަޖިސްޓް މިޑްވައިފަރީ އެންޑް   ނަރސިންގވްސް މޯލްޑި •

 ނިންމ ން.  ބިލްގެ މަސައްކަތްކްޓް ފ ޑް އެ •

 

 ފްޞީލް ކ ގެ ތަލްތ ގެ ބައްދަލ ވ ންތަ ނިސްޓަރ އޮފް ހެ މި 

 ؛މިގޮތ ން  .ބޭއްވިއެވެ  ތައްވ ންއްދަލ ބަ ނަސީމް  މަޖިލީހ ގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ންނާއެކ  މިނިސްޓަރ އްޔިތ ންގެރަ

 ؛ތައް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރ ން ބައްދަލ ކ ރެއްވި  

 މިގިލި ދާއިރާމާ  /ބްރާހީމް ރަޝީދ އި

 ދާއިރާ ހޯރަފ ށީ  މް/ އަޙްމަދ  ސަލީ 

 ލަންދ  ދާއިރާމި  /ޢަލީ ރިޒާ

 ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ /ވަހީދ  هللاޢަބްދ 

 ދިއްގަރ  ދާއިރާ /އިކްރާމް ޙަސަން 

 މ ލަކ  ދާއިރާ   /ނަސީރ ހިމް ބްރާއި

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާ/ ސްމާއީލް އަޙްމަދ އި

 ރާ މ ޙައްމަދ  ވިސާމް/ ގަމ  ދައި

 ދާންދޫ ދައިރާ  هللا/ ޢަބްދ  ޔައ ގޫބް

 ކ ރެންދޫ ދާއިރާ  /އަބްދ ލް ޢަނީ އަބްދ ލް ހަކީމް 
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 ލް ކައ ންސި ންނަމާދޫއި  /ޙަސަން އަޙްމަދ  

 އަލީ ނިޔާޒް/ ހ ޅ މާލެ ދާއިރާ 

 ލިނގިލި ދާއިރާން/ ވިޞައިސަޢ ދ  ހ 

 މ ޙައްމަދ  ރާއީ/ މަނ ކ ނޫ ދާއިރާ

 މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް/ ހިދަތޫ ދައިރާ 

އޭޖެންސީތަކ ގެއެޔޫ ވެރިންނާއި  ން  ސަފީފ ންނާއި    ކަނޑައޅ އްވާފައިވާ  ނަރާއްޖެއަށް  އަޙ މަދ   މިނިސްޓަރ  ސީމް  އެކ  
ބޭއް ކޮވިޑްބައްދަލ ވ ންތައް  ހާލަތާގ ޅިގ19ެ-ވެވިއެވެ.  މީގެ  ވާރޗ އަލްކޮށެވެ.  ގެތެރެން  ބޭއްވިފައިވަނީ  ބައްދަލ ވ ންތައް  ގިނަ  އިން 

 ؛ގެ ވެރިންޔޫއެން އޭޖެންސީތަކ   ބައްދަލ ކ ރެއްވި މިގޮތ ން

 ޔޫ.އެން ރެސިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ ކެތަރިން ހަސްވެލް  •

 އަކިކޯ ފ ޖީ ންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެ  •

 ންޓަޒެމީ ން މޮމަރްޖާ ޔ ނިސެޕް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  •

 ރްއިންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ  ސަންޖޭ ސ ދީ •

 އްޖެއަށް ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ  ކެއިކޯ ޔަނާއީ ޖަޕާނ ން ދިވެހިރާ •

 ހ ންނަވާ ސަފީރ  ރޓޑ އަތަރ މ ޚްރާރ އަށް ކަނޑައަޅ އްވަފައި ޕާކިސްތާނ ން ދިވެހިރާއްޖެ  •

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ   އިން އިނާޗަ •

 ސް މަރްސެލޯ ގޮންޒާލެސް ގަރީދޯ  ސަފިރ  އަންދްރޭވާނަކިއ ބާއިން ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ން  •

 މެކިނޮން ކެނެޑާއިން ކަނޑައޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ  ޑޭވިޑް  •

 ލިއާ  ގަވެ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެންރިކޯ •

 އިންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅ އްވާފައި ހ ންނަވާ ސަފީރ  މ ނޫ މަހާވަރް  •

 ؛ކ  ވައްސަސާތަކާއެ  މ  ވަން މިނި 

 ވިއެވެ. ވެރިންނާއެކ  ބައްދަލ ކ ރެއް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަމާ ގ ޅިގެން  •

  ސާމިއާ   ޢާއިޝަތ   ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް   ބައްދަލ ވ މެއްގައި   ބޭއްވި  ފ ޅ ންނާއެކ  ބޭ  ގެކޮމިޝަނ   ކަރަޕްޝަން  އެންޓި •

 . ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ބައިވެރިވެ ޒ ހައިރ    މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް އަދި
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ތ ން  މާ ގ ޅޭގޮސާފައިވާ ހ ޅ މާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ހ ރި ކަންކަ ގެ ޕޭޝަންޓ ން އެޑްމިޓް ކ ރ މަށް ހަމަޖައް  19-ކޮވިޑް •

ބައްދަލ ވ މ ގަ ހިއ މަ ބޭއްވި  ވަރޗ އަލްކޮށް  އިން  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ސްޓޭންރައިޓްސް  މިނިއި  ސްޓަރ  ޓް 

 މަދ  ޢާދިލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.     އަޙް

 ވ ނެވެ. ގެ ބޭފ ޅ ންނާއެކ  ބައްދަލ ވ ންތައް ކ ރިއަށް ގެންދެ ސްޒަނަލް ޖަސްޓި އޮމްބަޑްސްޕާސަންސް އޮފީސް ފޯ ޓްރާންސި •

 ދެވ ނެވެ. ގެންގެ ބޭފ ޅ ންނާއެކ  ބައްދަލ ވ ންތައް ކ ރިއަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާސަންސް އޮފީސް •

މެނޭޖް • ބޭއްވ ނެވެ.  ވެކްސިން  ޤަވައިދ ން  ކޮމިޓީ  އެކ ލަވާލައްވާފައިވާ  ގ ޅޭގޮތ ން  މިބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި  ކ ރ މާއި 

ބޭފ ޅ ންނާ  އޮފީހ ގެ  މި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ  ބޭފ ޅ ން  އި،  ފަންނީ  އިތ ރ ން  ބޭފ ޅ ންގެ  ލެވެލްގެ  ޕޮލިސީ  ނިސްޓްރީގެ 

މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހ  ވެ. މިބައްދަލ ވ ންތަކ ގަ ވައެ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަ  އި މިނިސްޓަރ އަޙ މަދ  ނަސީމް، ސްޓޭޓް 

 ވެ. އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙ މަދ  އާދިލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެމާހިރ   هللا ޢަބްދ 

އަވެ • މިނިސްޓަރ  ފަރާތްތަކާ  ގ ޅ ންހ ރި  ހޯއްދެވ މަށް  އެހީތެރިކަން  ބޭނ ންވާ  ޖެހ މަށް  ނަސީމް  ޙ މަކްސިން  ދ  

ރސަސް އެސޯސިއޭޝަންއާ  އެވެ. މިގޮތ ން، ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަން، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ނަބައްދަލ ކ ރެއްވި 

    ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. 

 

 ތައް ލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާން ގެ ކޮންސި ވަނަ އަހަރ    2021   .17

 : ބަޖެޓް ޑޮމެސްޓިކް  ވަނަ އަހަރ ގެ    2021   17.1

 ކެޕިޓަލް  ރިކަރެންޓް ތަފްޞީލް 

ވަނަ އަހަރަށް ލިބ ނ  ބަޖެޓް  2021  1,340,877,748.00 359,768,137.00 

ވަނަ އަހަރ  ފިނޭންސް އިން އިތ ރ ކޮށްދެއްވި ފައިސާ  2021  1,056,723,057.97 438,435,494.75 

ވަނަ އަހަރ ގެ މ ޅި ސެކްޓަރގެ ޚަރަދ   2021  1,674,213,369.47 203,815,319.74 

ރ  ގެ ބާކީ  ވަނަ އަހަ 2021  723,805,310.36 594,388,312.01 
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 : ބަޖެޓް   ގެ   19-ކޮވިޑް   އަހަރ ގެ   ވަނަ   2021   17.2

 ކެޕިޓަލް   ރިކަރެންޓް   ތަފްޞީލް  

ވަނަ އަހަރަށް ލިބ ނ  ބަޖެޓް  2021  208,504,000,00 95,451,562.00 

ފިނޭންސް އިން އިތ ރ ކޮށްދެއްވި ފައިސާ ވަނަ އަހަރ   2021  449,612,080.32 72,000 

އާއި ގ ޅިގެން ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ ތަކ ގެ ޖ މްލަ   19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް 2021  424,216,985.92 22,103,218.51 

ގެ ޚަރަދ ތަކަށް ލިބ ނ  ފައިސާ އިން ބާކީވި   19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް 2021  233,899,094.40 73,420,343.49 

  

 : ތަފްޞީލް   ޚަރަދ ތަކ ގެ   ނ  ކ ރެވ    ތަކ ން   ފަންޑް   އެކި   އެކި  އަހަރ    ވަނަ   2021   17.3

 ބާކީ ޚަރަދ  ލިބ ނ  ފަންޑ ގެ ނަން 

D-NGO 409,475.11 0.00 409,475.11 

D-UNIC 688,100.36 47,999.22 640,101.14 

D-USA 253,596.74 0.00 253,596.74 

D-WHO 3,580,165.03 0.00 3,580,165.03 

 

 :  ތަފްޞީލް   ފައިސާގެ   ލިބ ނ    އަހަރ    ވަނަ   2021   17.4

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި    2021 ހިނގާ  ދަށ ން  ގެ  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަހަރ   ވަނަ 
ޖ މްލަ ގޮތ ގައި  އާމްދަނީގެ  ފ31,947,902.36ަ  ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  ރ  ފައިސާ  އެގޮތ ން  ވެއެވެ.  ލިބިފައި  އިސާ 
 ކަންކަމ ގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.  

 ލިބިފައިވާ ފައިސާ ގެ ޢަދަދ    ޓްމަންޓް / ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަން ޕާ ޑި 

 4,923,014.44 އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ 

 5,158,052.18 އެޗް.ޕީ.އޭ 
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 74,936.20 ދަމަނަވެށި 

 660.06 އެމް.ބީ.އެސް 

 954,170.64 ހއ 

 881,668.25 ށ

 1,720,304.73 ނ 

 1,611,355.71 ރ 

 1,707,286.98 ބ 

 1,273,438.41 ޅ 

 1,694,364.67 ކ 

 1,441,263.28 އއ 

 4,752,843.12 އދ 

 2,310,715.87 ވ 

 732,921.85 މ 

 1,084,983.15 ފ 

 667,945.82 ދ 

 669,116.68 ތ 

 8,683,684.60 ލ 

 1,077,044.56 ގއ 
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 9,228,964.11 ގދ 

 823,171.47 ޏ 

 

 :  ތަފްޞީލް   ޚަރަދ ތަކ ގެ   ކ ރެވ ނ    އަހަރ    ވަނަ   2021   17.5

 ޢަދަދ    ތަފްޞީލް 

  1,218,108,330            ހިނގި ޚަރަދ   ޒަފ ންނަށްއް މ ވަ

  20,888,014                 ޚިދ މަތަކަށް ނޫން ގޮތ ން ދޭފައިސާ  ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި

  27,698,517                 ޚަރަދ   ދަތ ރ ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ

  26,494,354                 ބޭނ މަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގ   އޮފީސް ހިންގ މ ގެ 

  167,789,075               ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ  އޮފީސް ހިންގ މަށް

  578,261,972               ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތި ޙިދ މަތް ދިނ މ ގެ

  1,557,091                  ކ ރެވޭ ޚަރަދ   ތަމްރީނ ކ ރ މަށް

  22,548,343                 ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ  މަރާމާތ ކ ރ މާއި 

  417,874                    އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ،

  3,505                      ގެއްލ މެއް ހަމަޖެއްސ މަށް ދޭ ފައިސާ ގެއްލ މެއް ނ ވަތަ ލިބިދާނެ  ލިބިފައިވާ

    - ޚަރަދ   މަޝްރޫޢ ތައް ހިންގ މަށް ސަރ ކާރ ން ކ ރާ ތަރައްޤީގެ

  166,629,871               އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް  ޕަބްލިކްސެކްޓަރ

  47,390,133                 ބޭނ ންވާ ހަރ މ ދާ ހޯދ މަށް ކ ރާ ޚަރަދ  އޮފީސް ހިންގ މަށް

  32,599,005                 އެހީގެ ގޮތ ގައި ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ  ހިލޭ
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 ންމާލ ން ޕޯރޓް ނި ރި  .18

ރ ކާރ ން  ދިވެހި ސަ  ނަށް ދ ޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯއްދަވައިދެއްވ މަށް ންކ ރައްވާ ރައްޔިތ   އްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީރާ
ގޮތެއްގައި  އްވަމ ން  ރަކ  އެކަށޭނަ  މަސައްކަތް  ތައ ފީޤ     2021ގެންދަވާ  ހެޔޮ  ގެންދިއ މ ގެ  ކ ރިއަށް  އަހަރ ވެސް  ވަނަ 

    ކ ރ ކ ރަމެވެ.  ގެ ހަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝ هللا ތިވަންތަ މާތްޓަކައި ދީލަދެއްވިކަމަށް

ޞިއް ދ ޅަހެޔޮ  ރައްޔިތ ންނަށް  ލޮބ ވެތި  ހޯރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްދައިދިނ މ ގެޙަތެއް  ހެލްތ     ކ ރެއްވި   އޮފް  މިނިސްޓަރ 
 ދަންނަވަމެވެ.  ކ ރެއް ސަ ޝ ޚާއް މަނިކ ފާނަށްމަސައްކަތްޕ ޅ ތައް ފާހަގަކޮށް އެ  އަހ މަދ  ނަސީމްގެ  އަލްފާޟިލް

ހިނގަމ ންދިޔަ ޑިހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީގެ  ރެއްވި ބ ރަގެވ މަށް ކ ޕާރޓްމަންޓްތަކ ގެ ވެރިން އެތަންތަން ހިން ދަށ ން 
ގޮތްގޮތ ން    މަސައްކަތް އެކިއެކި  މަޝްރޫޢ ތަކަށް  ޞިއްޙީ  ރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ޝ ކ ރ   އެފަރާތްތަކަށްވެސް  ފާހަގަކޮށް 

.އޯ އާއި   ޖަމްޢިއްޔާ ޑަބްލިޔ .އެޗްހަގަކ ރަމެވެ. މިގޮތ ން ދ ނިޔޭގެ ޞިއްޙަތ ފަރާތްތައްވެސް ޝ ކ ރ ވެރިކަމާއިއެކ  ފާ  ރިވެދެއްވާއެހީތެ
ކ ޑަކ  އ ގެ  ޖަމްދ.  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާއިދިންގެ  ޕްރޮގްރާމް  ތަރައްޤީގެ  ގެ  އދ.  ޔ ނިސެފާއި،  ބެހޭ  ، ޢިއްޔާ  އަބާދީއާއި  ގެ  އދ. 

ޔޫ.އެން ކޮ  .އެފް.ޕީ.އޭ ޖަމްޢިއްޔާ  ކޯޑެސް  ޔ ނިޑޯ،  އައި.އެން.ސީ.ބީ  ކޮލަ އާއި،  ކޮމަންވެލްތ  ސާކް،  އީ.ޔޫ،  ޕްލޭން،  މިޝަން،  މްބޯ 
އެޑްވަ ޕްރޮޑްރަގް  ގްއިޒަރީ  ފަންޑ ގްރާމް،  ތަކަށް  ލޯބަލް  އެން.ޖީ.އޯ  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި  ވޮލަންޓަރީ  އަދި  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ،   ،

 މެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަ

ގެޞިއް ކ ރިއަށް  ކަންތައް  ބެހޭ  ދާއިރާއާއި  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ޙީ  އެކިއެކި  ރައްޔިންދިއ މ ގައި  ފަރ ދ ންނާއި  ތ ން  ޢާންމ  
އެހީތެރިކަދެއްވާ އެއްބާ  އެކަންވެސް  މާއި  ބާރަކަށްވާތީ  ބޮޑ   ވަރަށް  ލިބިގެންދާ  ދެމެހެއްޓ މަށް  ތަރައްޤީކޮށް  ޚިދ މަތްތައް  ރ ލ މަކީ 

ފާޝ ކ ރ ވެރިކަ ފަރާތްތަކ މާއިއެކ   އަމިއްލަ  އަދި  އެއްދ ހަގަކ ރަމެވެ.  މިންވަރ   ޙިއްސާވާ  މިދާއިރާއަށް  ދ ވަހަށް  ން  އަނެއް  ވަހ ން 
އާއިގ ޅިގެން އިމަޖެންސީ އޮޕަރެޝަންގައި އެކި    19އަދި ކޮވިޑް  އެކ  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.ހަމަޖެހ މާއި ދާކަމީ ހިތް  ތ ރ ވެގެން އި

ސްތެރިކަމާއެކ  ޝ ކ ރ   ރާތ ން ލިބެމ ންދާ އެހީތެރިކަމާއި އިހްލާއްޔާތަކ ންނާއި އަދި ވޮލަންޓިއަރ ންގެ ފަ ނާއި ޖަމ އި މ އައްސަސާތަކ ން 
 ކ ރަމެވެ. އަދާ

އިޚްލާސްތެއަޅ ގަނޑ ގެ ލިބިފައިވާ    އާދަތައް  ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ންނަކީ ޞިއްޙީ ރަނގަޅ   އެންމެހާ  ރާއްޖޭގެ  ދ ޢާއަކީ  ރި 
 ންވަރ ކ ރެއްވ މެވެ. ، ތަނަވަސް، އ ފާވެރި މ ސްތަޤްބަލެއް މިވެރި ބައެއްކަމ ގައި ލައްވައި ބާއްޖަވެރި އްޙަތެއްގެދ ޅަހެޔޮ ފ ރިހަމަ ޞި

 އާމީން 
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 އްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާގޮތް ލްތ ގެ މައިގަނޑ  މަސަ ފް ހެޓްރީ އޮ : މިނިސް 1

 މައިގަނޑ  މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް  އޮފް ހެލްތ ގެ  ނިސްޓްރީ މި 

 ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ދަށ ގަ މިނިސްޓްރީގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަމިނިސްޓްރީއާއި  ހަރ މ ދައިވާ  އިމާރާތްތަކާއި  ކަންކ ގެ  އެންމެހާ  އިދާރީ  ތައްތައް  ލާއި 

އަތޮޅ ތަކ ގައި  ބަލަހައްޓާ  ދެވޭ  ހިންގާ  ދާއިރާއިން  ވިލަ  ކަންތައްތައް  އިދާރީ  ބަލަހައްޓާ ރެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ  ހިންގާ  ނީ  ސްކޮށް 

 މިޑިވޜަނ ންނެވެ. 

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

 ޔ ނިޓް    ން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ސް ފީ އޮ 

ރިސެ  • ކައ ންޓަރ މިނިސްޓްރީގެ  ސެކިޔ ރިޓީގެ  ޕްޝަން  މަސައްކަތްތަކާއި،  ހައ ސްކީޕި މަސައްކަތްތަކާ ގެ  ންގްގެ  އި، 

ސަރވި ޓްރާންސްޕޯރޓް  ބަލާމަސައްކަތްތަކާއި،  ނ ހިނގާގޮތް  ހިނގާ  މަސައްކަތްތައް  ގެ  އައިޓީ  މަސައްކަތްތަކާއި  ،  ސަސްގެ 

 ން  ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ދިނ ތްތައް ކ ރިޔަށް ގެންދިއ މަށް ކަ ސައްމެދ ނ ކެނޑި މަ ޚިދ މަތްތައް

އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތ ން އެކިގައިވާ ތަންތަނ ސްޓްރީގެ ދަށ މިނިސްޓްރީއަށާއި މިނި • ފަރާތްތަކ ން ހޯދ މަށް އެދޭ    ގެ 

 ހ  ފޮނ ވ ން. އިރާގެ ތަންތަނ ން ހޯދ މަށްފައް ދާ ލެވޭ ރިޕޯރޓްތަކ ރެވި އެކ ލަވާލިޔ ންތައް އެއްކ ރ މާއި ކަންހިނގާގޮތް ދިރާސާ

 ން.  މިނިސްޓްރީގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓ  •

މިމިނިސްޓް • އަހަރެއްރީއާއި  ކޮންމެ  ތަންތަނ ގެ  ދަށ ގައިވާ  އޮފީހަށާއި  ނިސްޓްރީގެ  ރައީސް  އެކ ލަވާލާ  ރިޕޯޓް  އަހަރ   ގެ 

 . ކޮމިޝަނަށް ފޮނ ވ ން ހަށާއި ސިވިލް ސާރވިސްރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީ

މިނިސްޓްރި • އާއި  ބޭމިނިސްޓްރީ  ތަންތަނަށް  ދަށ ގައިވާ  ކ އްގެ  ޢިމާރާތްތައް  ހިފ މާއި  ނ ންވާ  އިމާރާތްޔަށް  ތައް  މިފަދަ 

 ޓ ން ދޫކޮށްލ މ ގެ ކަންތައް ހިންގާ ބެލެހެއް

ތަ • ނައްތާލަންޖެހޭ  ސްޓޮކްގައިހ ރި  ތަންތާނގެ  ދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާމިނިސްޓްރީއާއި  އ ސޫލ ތަކ ގެ    ކެތި 

 އްޓ ން. އް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެ މާއި ނީލަން ކިޔ މ ގެ ކަންތަ މަތިން ނައްތާލ 

 ނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށް ދިނ ން. ގެ ދާއިރާއިން ކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ގައި އިދާރީގޮތ ން ބޭޓްރީމިނިސް •

  ވިލަރެސްކ ރ ން. ގ ންތައް އެންގ މ ގެ ކަންތައްން އިޢ ލާންތަކާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން އާއްމ ންނަށް އަންގަންޖެހޭ •
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މިނިރޯޝަނީ   • އާއި  މިނިސްޓްރީ  ހިނގާ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  ބިލްޑިންގްގައި  ދަށ ގައިވާ  ސާފ ސްޓްރީގެ  ކޮށް  ޑިވިޜަންތައް 

 ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓ ން. 

ރެކޯޑްތަކާއި • ލި  މިނިސްޓްރީގެ  ފަސޭހަކަމާއެކ   ފައިލްކ ރަންޖެހޭ  ފައިޔެކިޔ ންތައް  ފަހޯދޭނެގޮތަށް  ސިސްޓަމް  ލްކޮށް  އިލިން 

 ބެލެހެއްޓ ން 

މިނި  މިނިސްޓްރީ • މ ހިންމ  އާއި  ކ ރެވޭ  ތަންތަނ ން  ދަށ ން ހިނގާ  ރެކޯޑ ތަކާއި ލިޔެކިޔ ންތައް  ސްޓްރީގެ   މަސައްކަތްތަކާބެހޭ 

 އްޓ ން އާކައިވްކޮށް ބެލެހެ

މާ މިނިސްޓްރީގެ • ދަށ ން  ހި   ބޭލޭގައި  އެތެރެއާއި  ތަންތަނ ގެ  އެއްމެހަރ ގެނގާ  ސެކިއ ރިޓީގެ  ހިންގާ    ރާވާ  ކަންތައްތައް  އި 

 . ބެލެހެއްޓ ން

 ސެކްރެޓޭރިއަޓް އެންޑް މީޑިއާ 

 ންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ރާވާ ވިލަރެސްކޮށް ހިންގ ން.ތަކ ގައި ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމ  •

ސެޕާރމަނަ  • ޑިންޓް  ހެލްތ ކްރެޓަރީއާ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ވިލަރެސްކޮށް  ސާރވިސަސްގެ    ރެކްޓަރ  ރާވާ  އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް 

 ހިންގ ން 

ރަށްދ ކޮށްދީ، އެބޭފ ޅ ންގެ އިރ ޝާދ ގެ ދަށ ން ޖަވާބ   ޓިވް ބިއ ރޯއަށް އަންނަ ލިޔެކިޔ ންތަން ކަމާބެހޭ ބޭފ ޅ  ޒެކެއެގް • ންނަށް 

 ޓ ން. ނ މާއި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްދި

 ގެ ގެ ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބެލެއްޓ ން. ނޭޝަން ކޮމިޓީބްރީފިންގ/ ކޯޑިއެގްޒެކެޓިވް   މިނިސްޓްރީގެ •

ސިޔާސީ • ތިމިނިސްޓްރީގެ  މަގާމ ތަކ ގައި  އެކިއެކި    މިނިސްޓްރީގެ  ބޭފ ޅ ން  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ  އްބަވާ  ބާއްވާ  ކަންކަމ ގައި 

 ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓ ން. 

މަޖި • މިނިސްޓަރ  ރައްޔިތ ންގެ  ބޭ ވާޖަލީހަށް  ކަންކަމަށް  މަ ބ ދާރީވާންޖެހޭ  ޖަވާބ ތައް  އ ލޫނ ންވާ  އެއްކޮށް  މާތ  

 ތައްޔާރ ކޮށްދިނ ން. 

  މެހެމާނ ންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓ ން ޢ ވަތ  ދެއްވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރ ން ވަޑައިގަންނަވާޓަރ ދަމިނިސް •

ލެވެލްގެ   • އެގްޒެކެޓިވް  ބައިވެރިވެސީނިޔަރ  ހަބޭފ ޅ ން  ވަޑައިގަންނަވާ  ބައްދަލ ވ ންތަކާއިފ   ޖަލްސާތަލާތަކާއި،  އަދި  ކާ ،  އި 

 ޓ ން ދަތ ރ ތަކ ގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާ ބެލެހެއް
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 ޖެނެރަލް ޕްރޮކިއ މަންޓް ޔ ނިޓް 

 ތަކާއި ޑިވިޜަންތަކަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި ހޯދ ން  ޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސް •

ހި • މަސައްކަތްތަކަޕްރޮކިއ މަންޓ ން  ވެރިފައިކޮ  ށްންގާ  ހ ރިހާ ޑޮކިއ މަންޓްތަކާއެކ  ފައިސާ  ށް، ހ ށަހައަންނަ ބިލްތައް  ޅަންޖެހޭ 

 ން ޓ  ސެކްޝަނަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްދެއްކ މާބެހޭ

ފަރާތް • ހޯދާ  ޚިދ މަތް  ޑިވިޜަންތަކަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  މިނިސްޓްރީގެ  އެގްރީމަންޓްމިނިސްޓްރީއާއި  ކޮށް   ތަކާއެކ  

 ރ ންވިލަރެސް ކ  މަސައްކަތްނިމެންދެން  

 ޓ ން. ދާއިރާގެ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއް •

 ނ ންވާ ތަކެތި ހ ސްނ ވާނެ ގޮތަކަށް ސްޓޮކް ކ ރ ންމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަނަށް ބޭ  •

 ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް ޔ ނިޓް 

   ސަރވިސް ޔ ނިޓް   އެންޑް މެސެންޖަރ ސް   ފްރަންޓް އޮފީ 

 ބެލެހެއްޓ ން.  ކައ ންޓަރމިނިސްޓްރީގެ •

 . ތްތައް ބެލެހެއްޓ ންޖަވާބ  ދީ ރޫޓްކޮށް މިކަމާ ގ ޅޭ މަސައްކަމިނިސްޓްރީއަށް އަންނަ ފޯން ކޯލް ތަކަށް  •

 ގ ފަހިކޮށް ދިނ ން މިނިސްޓްރީއަށް އެކިއެކި ބޭނ ންތަކ ގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ބޭނ ންތަކ ގައި މަ  •

 ލެހެއްޓ ން. ސިސްޓަމ ން ރެކޯޑްކޮށް ކަމާގ ޅޭ ތަންތަނަށް ރޫޓްކޮށް ބެ ޓަރައިޒްޑްރީ  ކޮމްޕިއ ޓްރީގެ އެންޓްސްނިމި •

 ލެހެއްޓ ން މ ން ރެކޯޑްކޮށް ކަމާގ ޅޭ ތަންތަނަށް ފޮނ ވާ ބެމިނިސްޓްރީގެ ޑިސްޕެޗް ކޮމްޕިއ ޓަރައިޒްޑް ސިސްޓަ •

 ޔ ނިޓް   ސެކިއ ރިޓީ 

 ލެހެއްޓ ން. ތައްތައް ބެންމެހާ ކަންރިޓީގެ އެސެކިއ   ބޭރ ގެ، އިގެ އެތެރެއާމިނިސްޓްރީ •

އަންނަ • މިނިސްޓްރީއަށް  ކަންކަމ ގައި  ވަންނަނީ  އެކިއެކި  އެތެރެއަށް  މިނިސްޓްރީގެ  މީހ ން  އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ   

 އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ ޗެކ ކ ރ ން   

ވެހިކަލްތައް • ޕާރކ ކ ރާ  ބިލްޑިންގްގައި  ހަމަޖެރޯޝަނީ  ކ ރަނީ  ޕާރކް  ޤަވާއިދ   ބަލައިހިފައިވާ  ކޮށްންތޯ  ޕާކް  ފައިވާ   

 ޓ ން. ވެހިކަލްތަކަށް ގެއްލ މެއް ނ ލިބޭގޮތަށް ބެލެހެއް

ސޫލ ގެ މަތިން  ންތައް ހ ޅ ވާ ލެއްޕ މ ގެ ކަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވިޜަ •

 ހެއްޓ ން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެ
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 ނާއި އެހެނިހެން މީހ ންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓ ން މ ވައްޒަފ ން ށް އަންނަ އޮފީހަސްތަކ ގައި ބަންދ  ދ ވަ •

 ޔ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ން ގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސީސީޓީވީތައް މެދ ވެރިކޮށް ސެކިލްޑިންގްރޯޝަނީ ބި •

 ޔ ނިޓް   ކްލީނިގް 

 ކ ރ ންމަސައްކަތްތައް އެންމެހާ  ހޭ ންޖެމެހެއްޓ މަށްކ ރަސާފ ތާހިރ ކަން ދެ ބޭރ ގެ  ، މިނިސްޓްރީގެ އެތެރެއާއި •

 ޔ ނިޓް   މީޑިޔާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

ކ ރަ • ގެންދާ މަސައްމިނިސްޓްރީން   މަޢ ލޫމާތ ދިނ މ ގެ ގޮތ ން ބާއްވާ އެކިއެކި  ކަތްތަކާބެހޭ ގޮތ ން އާއްމ  ރައްޔިތ ންނަށްމ ން 

 . ނިއ ސްކޮންފަރެސްތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކ ރ ން

 ވ ން. ޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވިޝަންތަކ ން ހޯދާ ތައްޔާރ ކޮށް ފޮނ މާބެހޭ ޑިތ ތައް ކަ  ޚަބަރާއި މަޢ ލޫމާހޭމީޑިޔާއަށް ދޭންޖެ •

ގޮތ  • މަސައްކަތްތަކާބެހޭ  ގެންދާ  ކ ރަމ ން  މަޢ ލޫމާތ ދިނ މ ގެ  މިނިސްޓްރީން  ރައްޔިތ ންނަށް  އާއްމ   އާއި  ން  ޓީވީ  ގޮތ ން 

 . ޖެއްސ ންރ ކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަމެދ ވެރިކޮށް މަޢ ލޫމާތ  ފޯ ރާމްތަކާއި ފޯރަމްތައްރޭޑިޔޯގެ އެކިއެކި ޕްރޮގް

 ށް ބެލެހެއްޓ ން.ބްތަކާއި ތަގްރީރްތައް ތައްޔާރ ކޮގެން މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ޚިތާއެކިއެކި މ ނާސަބަތ ތަކާ ގ ޅި •

 ދިނ ން.  ހޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް ފޯރ ކޮށްޖެއި ޢާއްމ ންނަށް ދޭންހާމަކ ރ މ ގެ ގަވާއިދ ގެ ދަށ ން މީޑިޔާއަށާސަރ ކާރ ގެ މަޢ ލޫމާތ ތައް  •

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސެކްޝަން 

 ވެލޮޕްމަންޓް  ޔ ނިޓް ރަކްޗަރ ޑި އިންފްރާސްޓް 

މިނިސް • އާއި  އިދާރާތަކ ގެ  ޓްރިގެ  މިނިސްޓްރީ  ހިނގާ  އެންމެހާ  ދަށ ން  ގެނައ މ ގެ  ބަދަލ   ގެންނަންޖެހޭ  އިދާރާތަށް 

 ކަތްތައްކ ރ ން މަސައް

 އެތަންތަނ ގެ ޑިޒައިން  އިދާރާތަކ ގެ އިމާރަތްތައް އަލ ން ހަދަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކ ގައިގައިވާ  ނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރިގެ ދަށ މި •

 ޓެންޑަރކޮށްގެން ކ ރ މ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ންމާއި، މަސައްކަތް ކ ރ މާއި ބީއޯކިޔޫ ތައްޔަރ  ކ ރ 

 ރިންގ ޔ ނިޓް އެންޑް މޮނިޓަ އިންސްޕެކްޝަން  

މިނިސް • އާއި  ޑިޕާމިނިސްޓްރީ  ދަށ ގައިވާ  މަރާމާތ ޓްމަންޓްތަކާއި  ޓްރިގެ  ތަކެތި  ކ ރަންޖެހޭ   އެތަންތަނ ގެ  ގޮތ ން    ކ ރ މ ގެ 

 ލެހެއްޓ ން. ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެ

ރވިސް ކ ރަންޖެހޭ ތަކެތި  ސާގަވާއިދ ން    ރީ އާއި މިނިސްޓްރިގެ ދަށ ގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކ ގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިނިސްޓް •
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 ބެލެހެއްޓ ން  ގާރ މ ގެ ކަންތައް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންސާރވިސް ކ 

އާއި  • މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓްރީ  ޔ ޓިލި    ޑިޕާޓްމަންޓްތަކ ގެ  މެދަށ ގައިވާ  ޚިދ މަތްތައް  ރައްކާތެރިކަމާއެކ   ޓީސް  ދ ނ ކެޑި 

 ން. ލިބޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ 

އާއި  މިނިސްޓް • ޑިޕާރީ  ދަށ ގައިވާ  އިމާރާތްތަކާމިނިސްޓްރިގެ  ގޯތިތެޓްމަންޓްތަކ ގެ  ރައްކާތެރިކޮއި  ސޫފާސޫފިން  ށް  ރޭގެ 

 ހިންގ ން.  ޓ މ ގެ މަސައްކަތް ރާވާސާފ ތާހިރ ކަމާއެކ  ބެލެއް

 . ބެލެހެއްޓ ން އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކ ގެ ޓެލެފޯން ލައިންތަކާއި ޕީއޭބީއެކްސްމިނިސްޓްރީ •

ންވާ މައ ލޫމާތާއި  ފ ންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނ އްޒަސިސްޓަމް އިންތިޒާމްކ ރ މާއި، މ ވަ  ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގްގެ ފަޔަރ އެލާރމް •

 ފޯރ ކޮށް ދިނ ން. ތަމްރީން 

ބިންބިމާއި އިމާރާތްތަކާއި، އ ޅަނދ ފަހަރާއިއާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓްރީމިނިސް • ތަކ ގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  މ ދަލ ގެ   ހަރ ލްތަކާއިވެހިކަ   ، 

 ބެލެހެއްޓ ން.  އަޕްޑޭޓްކޮށް އިންވެންޓްރީ

 

 ޑިވިޜަން   ލޭޝަންސް ރި   އިންޓަރނޭޝަނަލް   އެންޑް   އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން   ޕޮލިސީ 

ކ ރ     ދޭހެ ކަށް  ގެ ސިޔާސަތ ތަތ ތަކާ އެއްގޮތަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ ސިޔާސަ ދ ރ  ރާސްތާ އަދި 

ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި    މަޢ ލޫމާތ ތައް  މޮނިޓަރ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާއި،  އެކ ލަވާލ މާ  މްތަކާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތައްއި، ޕްރޮގްރާރާސްތާ ޕްލޭންތަކާ

އެއްކ ރ މާއި، ހެލްތ ޜަނ ންނާއި ޑިޕާޓްމަޑިވި މިންވަރ  ދާއިރާންޓްތަކ ން  ރިޕޯޓް ތައްޔާރ     ގެގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރެވެމ ންދާ 

މަޢ ލޫމާތ   އްމ ކ ރ މަށް އާމީޑިއާއަށް    ކ ރ މާއި ބައިނަލްހިއްސާ   ފަރާތްތަކ ރ މާއި،  ފަރާތްތަކާ  އަޤްވާމީ  އެހީދޭ  ހޯދ މާއި  އެހީ  ކ ން 

ހި  މ ޢާހަދާތަގ ޅިގެން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މަޝްރޫޢ ތަކާއި،  ނިންމ ންތަ ކާންގޭ  މޮނިޓަރކޮށްއި،  ވިލަރެސްކޮށް  ޤައ މ   އް  އި  ތަކާ ދޭދޭ 

ބައިނަލްއަ އޭޖެންސީތަކާއި  އެހީދޭޔޫއެން  އެހެނިހެންޤްވާމީ  އެއްބަސްވ ންތަކ ން  ރ މާއި  ލާތްކ މ ޢާމަ ފަރާތްތަކާއެކ        ވެވޭ 

މަޢ ލޫމާތ   ތަކާ އެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޅ ންހ ރި ޑިވިސަންފަންޑިންގެ ފ ރ ޞަތ ތަކާބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާގ    ހ ޅ ވިގެންދާ ތަރައްޤީ ނ ވަތަ

 ޙިއްޞާ ކ ރާނީ މި ޑިވިޜަނ ންނެވެ.
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 މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން   އެންޑް   ން ޓޭޝަ މްޕްލިމެން ޕޮލިސީ އި 

މައްޗަށްސިޔާސަތ ތަ  ދާއިރާގެ   ޞިއްޙީ  ރ ގެކާސަރ  • ޕްރޮޕްލޭންތަ  ކ ގެ  މަސައްކަތް    ޖެކްޓްތައްކާއި  އެކ ލަވާލ މ ގެ 

ސިޔާސަތ ތަކާ ވިލަރެސްކ ރ މާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް,  ޕްލޭންތަކާއި  ތާވަލ ތަ   ގާނހިނގާނ ހި   އި  ކަނޑައެޅިފައިވާ    ށްކަގޮތްބަލާ 

 މ ން ގެންދިއ ން. ކ ރަރމޮނިޓަބަލާ  ތައްވަރ މިން  ދާ ކ ރަމ ންތަންފީޒ 

ންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން  ލަނޑ ދަނޑިތަށް ހާސިލްކ ރ މަށް ކ ރަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތ ން ޞިއްހީ ދާއިރާ އަށް •

 ރ ން ވިލަރެސްކ 

(  ކަރ ދާސްތައް   ކައ ންސިލްރ ދާސް )ކެބިނެޓް އަދި ންވާ ކަށް ބޭނ  ދާއިރާއަ  ޙީމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ ގެ ލަފާގެ މަތިން ޞިއް •

 ތައްޔާރ ކޮށް މޮނިޓަރކ ރ ން. 

އަ • ހެލްތ   އޮފް  އޮފްމިނިސްޓަރ  މިނިސްޓްރީ  ޑިޕާޓްމަ ދި  ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ  ހެލްތ ގެ  މަޝްވަރާ  ޑިވިޜަންތަކ ގެ  ގެ  ންޓްތަކާއި 

 އަލީގައި ޞިއްޙީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކ ގެ  ގައިކ އިވާ ޤާނޫނ ތަކަނޑައެޅިފަ  ދާއިރާއިން ތަންފީޒ ކ ރ މަށްމަތިން ޞިއްޙީ  

ގޮތްބަލާ  ހިނގާނ ހިނގާއެކ ލަވާލ މާއި،    ތައްޕްލޭން  ގެދާއިރާ ތާވަލ ތަކަ  ނ ދާ  ވެތަންފީޒ ކ ރެ  ށްކަނޑައެޅިފައިވާ  މ ންދާ، 

 ބަލާ މޮނިޓަރ ކ ރަމ ން ގެންދިއ ން.   މިންގަޑ ތައް

ހޯދޭ މަޢ ލޫމާތ ގެ  ، ޑިވިޜަންތަކ ން  ޓްތަކާއިހެލްތ ގެ ކަމާގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަން  ނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަދި މި •

 މ ހިންމ  އިންޑިކޭޓަރ ތައް  ނގާނ ހިނގާ ގޮތ ގެމަސައްކަތްތައް ހި  ޓްތަކާއި، ޕްލޭންތަކ ގެރާގެ ޕްރޮޖެކްޞިއްޙީ ދާއި  އަލީގައި،

ކ ރ މާއި،ޗާޓ ތައް ދައްކ ވާދޭ   ތައްޔާރ   އިން ކ ރ މާއި  މޮނިޓަރ     ޗާ،  ދައްކ ވާދޭ  ރިޕޯޑިކޭޓަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ޓ ތައް  ޓ ތަކާއި 

 ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅަމ ން ގެންދިއ ން. 

ސިޔާސަތ ތަކާއި  ޞޫލ ތަކ ގެ މަތިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ   ރީ އޮފް ހެލްތ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަންބަރ ދިނ މ ގެ އ  ޓްމިނިސް •

މަސައްކައެންޑޯސްކ އް  ޕްލޭންތަ  ވިލަރެސްކ ރ މ ގެ  ޓެކްނިކަރ މާއި  ތް  ދާއިރާއާގ ޅޭ  ޕްލޭންތަ ޞިއްޙީ  ޕޮލިސީތަކާއި،  އް  ލް 

 . ންމޮނިޓަރކ ރ  ތަންފީޒްކ ރެވޭ މިންވަރ  

   ން އެކ ލަވާލާ މޮނިޓަރކ ރ ން.ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ކަމާގ ޅޭ ފަރާތްތަކާ ގ ޅިގެ  •

 ސެކްޝަން   ކޯޑިނޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް  

ޕްރޮޖެކްޓް • ޕްރޮގްއިންޓަރނޭޝަނަލް  ކަނތަކާއި  ގޮތްބަލާ  ހިނގާނ ހިނގާ  ތާވަލ ތަކަށްޑައެޅިރާމްތައް    ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދާ   ފައިވާ 

 ރަމ ން ގެންދިއ ން. ނިޓަރ ކ ބަލާ މޮ މިންވަރ ތައް 
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ގެ  ރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ޓްރެއިނިންގ އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކ އިތަކ ން ހެލްތ ގެ ދާޤައ މ ބޭރ   އެހީ ދޭފަރާތްތަކާއި   •

   ށް ވިލަރެސްކ ރ ން.މަށް ބޭރ  ޤައ މ ތަކާ މ ޢާމަލާތްކޮދ ހޯފ ރ ޞަތ  

   . ންހޯދ    ބޭނ ންވާ އެހީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކ ންޞިއްޙީ ދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް •

ލޯންބޭރ ގެ   • ގްރާންޓްސް،  ލިބޭ  ހެލްތ އަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޑޮނޭޝަ، ފަރާތްތަކ ން  އަދި  އެހެ ހަދިޔާ  އަދި  ނިހެން  ންސް 

 ގ ޅ ންހ ރި މަޝްރޫޢ ތައް  ޑޭޓާބެސްއެއް ތައްޔާރ  ކ ރެވި، މި އެހީތަކާމިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި  ރެވި،  އެހީތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  އެއްކ 

މޮނި ކ ރ މާދިރާސާކޮށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ގ ޅ ންހ ރި  އެކަމާ    ، އި ޓަރ  ކ ރ މާއި،  ކޯޑިނޭޓް  ފަރާތްތަކާއެކ އެކ   އެންމެހާ 

   ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  ށްރި ފަރާތްތަކަކަމާ ގ ޅ ންހ  ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަންވ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރިއެރ 

މ ޢާހަދާތަކާއި  • ޤައ މ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދޭދޭ  ވެވޭ  ، ނިންމ ންތަކާއި،  ނ ހިނގާގޮތް މޮނިޓަރ   ވ ންތައްއެއްބަސް ތަކާއެކ     ހިނގާ 

 އެގްޒެކެޓިވް  ތ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަދި ގޮބެހޭކާބަދަލ ތަ   އި އަންނަކ ރިއެރ ންތަކާ   ންހ ރިކޮށް، ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގ ޅ 

 މާތ  ހ ށަހެޅ ން. ކޮމިޓީއަށް މަޢ ލޫ

ނ ވަތަ    ށްދާއިރާއަ އްޚީޞި ދ ނިޔޭގެ   • ކަންކަމާއި  އެކި  ތަރައްތަލަތްޙާމެދ ވެރިވާ  އިތ ރަށް  ނ ވަތަ  ގ ޅިގެން،  ކ ރ މ ގެ  ޤީކާ   

  ޤީން ހ ޅ ވިގެންދާ ތަރައް  ގ ޅިގެ ހަދާތަކާޢާކ ރާ އެކިއެކި މ އިމ ޤާއި  ގެ މެދ ގަ ތަކ އ މ ޤައ މ ތަކ ން ނ ވަތަ  ޤަދ ގައި ދޭދޭ  ޤްޞަމަ

ފ ރ  ފަންޑިންގެ  ދިރާސާތ ތަކާބެޞަނ ވަތަ  ފ ރ ހޭ  އެފަދަ  ފައިދާތަކާއި،  ލިބެ  ރާއްޖެއަށް  ތަކ ން ޞަތައްކޮށް  ންހ ރި 

 . ނ ންލޫމާތ  ކަމާގ ޅ ންހ ރި ޑިވިސަންތަކަށް ފޯރ ކޮއްދި ޢ މަ ންތަކާބެހޭ ރ ކ ރިއެ

ކަމާގ ޅ ންހ ރި    ރިކޯޑ ތައްއްޙީ ދާއިރާއާގ ޅޭ ޗަންދާތަކ ގެ  ސާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޞިބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢައްސަން  އްޖެއިދިވެހިރާ •

 .   ން މޮނިޓަރ ކ ރ ޓ މާއި ބެލެހެއް  ފަރާތްތަކާ ކޯޑިނޭޓްކޮށްގެން

ދާއިރާގެ • ތަމްސީލްކ ރާ ޞިއްޙީ  ދިވެހިރާއްޖެ  ގޮތ ން  އަޤްވާމީ  ބަބައިނަލް  ގަވަނަންސް  ކަރ ދާސް   ބޭނ ންވާ    އްދަލ ވ ންތަކަށް 

ބައްދަލ ވ ން ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް   ތަންފީޒ ވިލަރެސްކ ރ މާއި މިފަދަ  މަސައްކަތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް  ތް  ކ ރ މ ގެ 

 މޮނިޓަރކ ރ ން. 

ނޑައަޅާފައިވާތީ، އެކަމާ ގ ޅިގެން  އޮފް ހެލްތ  ކަ  ދ ނިޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ޖަމިއްޔާއަށް ފޯކަލް އޭޖެންސީއެއްގެ ގޮތ ގައި މިނިސްޓްރީ •

 އްކަތްތައްކ ރ ން މިނިސްޓްރީއިން ކ ރަންޖެހޭ މަސަ
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 ޑިވިޜަން އެންޑް ރިސަރޗް    މެނޭޖްމަންޓް  ން ހެލްތ  އިންފޮމޭޝަ 

ހެލް އިންފޯމޭ ނޭޝަނަލް  ބެލެހެއްޓ ތ   ޤާއިމ ކޮށް  ސިސްޓަމް  ހިސާބ   ޝަން  ތަފާސް  ސިއްހީ   އާންމ ކ ރ ންމާއި 

ބޭ ހިރާދިވެ ހެއްޖޭގައި  އިންފޯމޭޝަނ ންކ ރެވެމ ންދާ  ބޭނ ންތެން ޑޭޓާބޭސްތަކާލްތ   މިނިސްޓްރީއަށް  ހެލްތ   ރި  އި ސޮފްޓްވެއަރތަކ ން 

ލިބެމ ންދާނެ  ، އަޕްޑޭޓްކޮށް  މަޢ ލޫމާތ  ޤާއިމ ކ ރ މާ   މަޢ ލޫމާތ   ގައިޑްލައިންތަކާއި  ނިޒާމެއް  މަޢ ލޫމާތ ތަކ ގެ  އެއްކ ރެވޭ  އި 

ޕޯޓްތައް ތައްޔާރ ކޮށް  ރިހެލްތ  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  ،  އާ ގ ޅޭ ރިސާރޗްތައް ހެދ މާއިދާއިރާ  ޞިއްޙީ  އި،ޅ މާޓޭންޑަރޑް ކަނޑައެސް

   ން. އެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓ ، ލައިކ ގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް އެކ ލަވާރ ސޮފްޓްވެއަރތަ، ރާއްޖޭގައި ބޭނ ން ކ ރެވޭ ހެލްތ ކެއައާންމ  ކ ރ މާއި

 ޝަން ކްސެ   ހެލްތ  އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް 

ރާތްތަކާއެކ   ކ ރ މަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި ފަ  މާއި، އަޕްގްރޭޑްބެލެހެއްޓ   ރ މާއި،މ ކ  އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއި  ހެލްތ ނޭޝަނަލް •

 ރ ން. މަސައްކަތް ކ 

އިންފޯމޭޝަން  • ވަޞީ  ހެލްތ   އެކި  ޓެބްލެޓް  ސިސްޓަމް  އަދި  ސްމާޓްފޯން  ގޮތަށް  ކ ރެވޭ  އެކްސެސް  މެދ ވެރިކޮށް  ލަތްތައް 

 .  ންތްތަކާއެކ  މަސައްކަތް ކ ރ  މަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި ފަރާކ ރ އަޕްގްރޭޑް  ރ މާއި، ބެލެހެއްޓ މާއި،ޑިވެލޮޕްކ  އެޕްލިކޭޝަންތައް

ކ ރ މަ • ބޭނ ން  ސިސްޓަމްތައް  އިންފޯމޭޝަން  ޚިދ މަތްތެހެލްތ   ޞިއްޙީ  ޓްރެއިނިށް  ބޭނ ންވާ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ރިންނަށް  ންގ 

 . ރނަސް ހިންގ ންލިކް އެވެއަނ މާއި، ޕަބްކޮށްދިޑިވެލޮޕް ކ ރ މާއި، ފޯރ 

އިންފޯމޭޝަރާއްޖޭ ދިވެހި • ހެލްތ   އެންމެހާ  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ދާއިރާގައި  ޞިއްޙީ  ސޮފްޓްވެއަރތައް  ގެ  ސިސްޓަމްތަކާއި،  ން 

މަސައްކަތްތައް  އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަނޭޝަނަލް ހެލްތ    ކ ރަމ ން  ކަމާގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކާއެކ   މްއާ ގ ޅ ވާލ މ ގެ އެންމެހާ 

 އ ން. ގެންދި

 ޓ ން. ބެލެހެއް އަރ ސޮފްޓްވެއަރތަކ ގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް އެކ ލަވާލ މާއި، ލްތ ކެ ވޭ ހެރާއްޖޭގައި ބޭނ ން ކ ރެ •

  ކާއި އ ސޫލ ތައްމިންގަނޑ ތަ  މަޢ ލޫމާތ ގެ  އެއްކ ރާ    ސިސްޓަމްތަކާއި އިޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ބޭނ ން ކ ރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރތަކާ •

 ސާތަކާއި ފަރާތްތަކާއެކ  މަސައްކަތްކ ރ ން.  ސަފެހެއްޓ މަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި މ އައްކަނޑައެޅ މަށާއި، ބެލެހެއްޓ މަށާއި، ހި

 ސެކްޝަން   އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް  ސް ހެލްތ  ސްޓެޓިސްޓިކް 

ބޭ  • މިނިސްޓްރީއަށް  ހެނ ންކ ރެވެމ ންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހެލްތ   ސޮފްޓްވެއަރތަކ ން  ޑޭޓާބޭސްތަކާއި  އިންފޯމޭޝަން  ލްތ  

 ދ ން. ހޯޢ ލޫމާތ  ބޭނ ންތެރި މަ

 މާއި، ޕަބްލިޝް ކ ރ ން. މަށްފަހ  ޞިއްޙީ ދާއިރާއާގ ޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރ  ކ ރ އެނެލައިޒް ކ ރ   ތަފާސްހިސާބ ތައް •
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 . ންތެރި މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދީ ލަފާ ދިނ ންނ ކަނޑައެޅ މ ގައި ބޭ ރާގެ ސިޔާސަތ ތައް  ޞިއްޙީ ދާއި •

 ތައްޔާރ ކޮށް ޕަބްލިޝް ކ ރ ން.  ގަވައިދ ންހެލްތ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ރިޕޯޓްތައް  •

 އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކޮށް ޕަބްލިޝް ކ ރ ން.ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ތ ހެލް •

 ބްލިޝް ކ ރ ން.ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ކޯޓަރލީ ރިވިއ  ތައްޔާރ ކޮށް ޕަތ  ލްހެ •

 ޙީ ދާއިރާގައި ހެދިފައިވާ ރިސާރޗްތަކާ ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ޕަބްލިޝްކ ރ ން. ޞިއް •

 ދަންޖެހޭ އޮޑިޓް ހެދ ން މަށް ކ ރިއަށް ގެންންވަރ  ހިފެހެއްޓ ފާސް ހިސާބ ގެ ފެޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަ •

ދާއިރާގައި   • އ މިންގަނޑ ގެމަޢ ލޫމާތ އެއްކ ރެވޭ   ސެޓްތަކާއިޑޭޓާ ރާކ    ބޭނ ންޞިއްޙީ  ކަ ތަކާއި  ، މާއިނޑައެޅ  ސޫލ ތައް 

   ކާއެކ  މަސައްކަތްކ ރ ން.  ބެލެހެއްޓ މަށާއި، ހިފެހެއްޓ މަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި މ އައްސަސާތަކާއި ފަރާތްތަ

 ރިސަރޗް ސެކްޝަން   ހެލްތ  

ގައި  ދާއިރާ  ޞިއްޙީދާ މަޝްވަރާގެ މަތިން ފް ހެލްތ  ސަރވިސަސްގެ ސީމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮ •

)ޑިމޮގްރަފިކް     ހެދ މާއިރޗްރިސާއެ ދާއިރާތަކާއި މަޢޫލޫތަކާބެހޭ    ބޭނ ންވާ ދާއިރާތަކާއި މަޢ ލޫތައް ފާހަގަކޮށް،ކ ރަން  ދިރާސާ  

ނޭޝަނަލް    ހެލްތ  އާއި  އެކައ ންޓްސްފަދަ(ސާރވޭ  ކ ރ މާއި،، ހެލްތ   ކ ރ މާއި   ވިލަރެސް  އަޕްޑޭޓް  އަރ ޝީފ   ން  ކ ރަމ ، 

 . ގެންދިއ ން

ތެރެއިން ސްޓްރީނިމި • ދާއިރާއާބެހޭ ގޮތ ން ދިރާސާ  ނާއި ގެ    ގެއިރާބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކާއެކ  ޞިއްޙީ ދާ  ކ ރަން   ބޭރ ން ޞިއްޙީ 

ހެދ ން. އިކޮނޮ ރިސަރޗް  /ރިސަރޗް/    މިކްސްހެލްތ   އެނާލިސިސް  އެކައ ންޓްސްގެ  ހެލްތ   ނެޝަނަލް  ރިޕޯޓް  އަދި 

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ  ށް ބޭނ ންތެރި  ތަށްރ އޮފް ހެލްތސްޓަނޑައެޅ މ ގައި މިނިޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތ ތައް ކަ ތައްޔާރ ކ ރ ން.

ދިރާސާތައްކޮށް    ޓްރީ އޮފް ހެލްތ ން ކ ރަންޖެހޭޔާސަތ ތައް ކަނޑައެޅ މަށް މިނިސް، ސިމާއިލަފާ ދިނ    ،ފޯރ ކޮށްދީ  ދިރާސާތައް

 .   ތައްޔާރ  ކ ރ ންރިސަރޗް ކަރ ދާސްތައް

 ގެ މަސައްކަތްތައްކ ރ ން. ސެކްރެޓޭރިއެޓް ލްގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތ  ރިސާރޗް ކައ ންސި •

 ރޑް އަދި ޕްރޮޓޮކޯލް އެކ ލަވާލ ން. ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗްތަކަށް ބޭނ ންވާ ގައިޑްލައިން، ސްޓޭންޑަ •

 

 އެކައ ންޓިނގް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިވިޜަން 

ތެއް ބަލަހައްޓަމ ން  ބެހޭ ހ ރިހާ މ އާމަލާ ތަންތަނ ގެ ބަޖެޓާއި ފައިސާއާ  ރީގެ ދަށ ގައިވާ ހ ރިހާމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓް



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 ޯޕޓް ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރި  2021
 

 ޞަފްހާ  53
 

 ތްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. އްކަމަސަ  ކައ ންޓްސް ޑިވިޜަންގެއެ  އެކައ ންޓްސް ޑިވިޜަނ ންނެވެ.ގެންދާނީ 

 މަންޓްސް އެންޑް ރެވެނިޔ  ސެކްޝަން ޕޭ 

 ސް ޔ ނިޓް މަންޓް ޕޭ 
މިނިސްޓްރީމިނިސްޓްރީއާ  • ކ އި  ތަންތަނަށް  ދަށ ގައިވާ  ހިފާފަގެ  ހ ންނަ  އްޔަށް  އިމާރާތްތަކަށް    އިގ ދަންތަކާއި  އެހެނިހެން 

 ން. ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކ މ ގެ ކަންތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ 

 އް ބެލެހެއްޓ ން. އެލަވަންސްތައް ދިނ މ ގެ ކަންތަންޖެހޭ ތަކަށްދާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދޭރަސްމީ ދަތ ރ ތަކ ގައި އަތޮޅ  •

ދަށ ން   • މިނިސްޓްރީގެ  އާއި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަ މިނިސްޓްރީ  ޑިވިޝަންތަކަހިނގާ  ދޭންޖެހޭ  ކާއި  ގެގޮތ ގައި  ޕެޓީކޭޝް  ށް 

 ތަކެތި ހޯދ މަށް(  ހޭދަތ ރ ތަކާ ކ އްލިއަކަށް ހޯދަންޖެ  އްޓ ން. )ކ އްލިއަކަށް ކ ރަންޖެހޭފައިސާދިނ މާއި އޭގެ ހިސާބ ތައް ބެލެހެ

  ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ ން.  ށް ފައިސާ ދެއްކ މ ގެއ ންޓްތަކ ން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބިލްތަކަހ ރިހާ އެކަ  މިނިސްޓްރީގެ •

ސެމިނާ •  / ޖަލްސާ  އެކިއެކި  ބޭއްވޭ  ބޭރ ގައި  ބައިވެރިވެ  ރާއްޖޭން  ވާރކްޝޮޕްތަކ ގައި   / ދާ ރ  އިރާގެ  ވަޑައިގަންނަވާ 

ތި މ ވައްޒަފ ން  މަގާމ ތަކ ގައި  ސިޔާސީ  ދަތ ރ ފައިސާނާއި  ބޭފ ޅ ންގެ  ބަލަހަ އްބަވާ  ކަންތައް  ޚަރަދިނ މ ގެ  ފައިސާ  ދ   އްޓައި 

 ކ ރިގޮތ ގެ ރިޕޯޓް ހޯދާ ބެލެހެއްޓ ން. 

 ންގާ ބެލެހެއްޓ ން. ކަންތައް ހި  ކަންޖެހޭ އަހަރީ ޗަންދާ ދެއްކ މ ގެބޭރ ގެ އެހީދޭ ޖަމްއިއްޔާ/ ޖަމާއަތްތަކަށް ދައް  •

 ބެލެހެއްޓ ން. ފައިސާއާއި ޚަރަދ  ހިސާބް  ތަކ ން ލިބޭ ގެ އެހީގެ އެކައ ންޓްބޭރ  •

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކ ރ ން.   އާއި ޚަރަދ  ބަލަހައްޓ މާއި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިނަލް  ލިބޭ ފައިސާތަކ ންތްއްޔާ/ޖަމާޢައދ. ގެ ޖަމްޢި  •

އިވާ އ ސޫލާ އެއްގޮތަށް  ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެހިފަ ކ   ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން ލިބޭ ފައިސާއިން   އެހީގެ ގޮތ ގައި ބޭރ ގެ އެހެނިހެން  •

 . ކ ރ ން

 އިސާއެއްގެ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވ ން.ލިބޭ ހ ރިހާފަތަކ ން ހިލޭއެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް •

  ތަށްއެއްގޮ  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތ ތަކ ގެ މަޝްވަރާއާއި އެކ   އް ހިންގާފަރާތްގޭ ޕްރޮގްރާމްތަބޭ ފައިސާއިން ހިންއެހީގެ ގޮތ ގައި ލި •

 ޚަރަދ  ކ ރ މ ގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓ ން.  

 ޓް ޔ  ޔ ނި ރެވެނި 
ހ ރިހާ  މިނިސްޓްރީ • ލިބޭ  އެކިގޮތްގޮތ ން  އެކައ ންޓްތަކަށް  ބަލަހައްޓާ  ކަމާބެ ން  ބަލައިގަނެ  ތަކަށް  ފައިސާއެއް  އެކައ ންޓް  ހޭ 

 ކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ ން. މަސައް ރ މ ގެޖަމާކ 

 ދ ން.  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯ ސްޓްރީ ތައްޔާރ ކޮށްޓްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ރަޖިމިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓާ އެކައ ން •
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ބިލްތައްހަ • ހަދަންޖެހޭ  ޚިދ މަތްތަކަށް  ދެވޭ  ރެޖިސްޓްރީ  އޮފީހ ން  އެބިލްތަކ ގެ  އެބިލްތަކަށް  ދާ  ހޭ  ލިބެންޖެ ތައްޔާރ ކޮށް، 

 ސާހޯދ ން. ފައި

 އްޓ ން. ދ ވަހ ންދ ވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދ ވަހ ފޮތް ބެލެހެ •

 ކޮށް ފޮނ ވ ން. ފައިސާލިބޭ އެކައ ންޓްތަކ ގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރ  •

 ސާއާއި ބެހޭ ރަސީދ ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓ ން. ފައި •

  ހިސާބ  ބެލެހެއްޓ ން. ޓޭ ފައިސާއާއި އެފައިސާތަކ ގެ ތިޖޫރީގައި ބެހެއް •

 ޑ ގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ ން ރަސްޓް ފަންދާއިރާގެ ޓް •

 

 ޓަރރިންގ ސެކްޝަން ން އެންޑް މޮނި ބަޖެޓް ޕްލޭނި 

 ޔ ނިޓް   ބަޖެޓް ޕްލޭނިން 
ބަޖެ • ލަފާކ ރާ  މީޑިއަމްޓާމް  އަހަރަށް  އޮންނަ  ކ ރިއަށް  ތަޓާއި  ދަށ ންހިނގާ  މިނިސްޓްރީގެ  ބަޖެޓް  މިނިސްޓްރީއާއި  ންތަނ ގެ 

 ސްޓްރީއަށް ފޮނ ވ ން. މިނިތައްޔާރ ކޮށް ފިނޭންސް 

 ހެއްޓ ން އް ބެލެބަޖެޓް ޕްލޭންކ ރ މަށް އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ބަޖެޓް ޕްލޭންކ ރ މ ގެ ކަންތަ •

 
 ންގ ޔ ނިޓް ބަޖެޓް މޮނިޓަރި 

އައި ބަޖެޓ ން   • )ކަމާބެހޭ  ހ ރިތޯބަލާ  ކ ރެވެން  ޚަރަދ ތައް  ޚަރަދ ކ ރެވެކ ރަންޖެހޭ  ބަލައި(  ފައިސާހ ރިތޯ  ހ ރިނަމަ  ޓަމ ގައި  ން 

 ޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެކަން ހަމަޖެއްސ ން. އްދަދީ ބަޖެހ 

 ބެލެހެއްޓ ން.  ޓްރޯލް ހަދައި ޓް ކޮންޚަރަދ ތައް މޮނިޓަރކޮށް ބަޖެކޮންމެމަހަކ  ބަޖެޓ ން ކ ރެވެން ހ ރި •

 ފޮނ ވ ން.  ށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަކޮންމެ މަހަކ  ބަޖެޓ ން ކ ރެވޭ ޚަރަދ ތަކ ގެ •

 ޓ ން.ރ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ފައިސާހޯދ މާ ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އ ނި އިތ ރ ގެ ކަންތައް ބެލެހެއް ބަޖެޓަށް އިތ  •

ކ ރެ • އެކަހެރި  ޚަރަދ ތަކ ގެބަޖެޓ ން  ވަގ ތަފައި، ވޭ  ވަގ ތ ން  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ބަލަހައްޓާ  ހިސާބ ތައް  ލިބޭނޭގޮތް  ސާގެ  ށް 

 ހަމަޖެއްސ ން. 

ދަށ ގައިވާމިނިސްޓްރީއާ  • މިނިސްޓްރީގެ  ބަޖެޓް    އި  އެއްފަހަރ   ތިންމަހަކ ން  ކޮންމެ  ފާސްވ މ ން  ބަޖެޓް  އަހަރ ގެ  ތަންތަނ ގެ 

 ސްއެއް ހެދ ން. އެނަލިސި

 ތަންތަނ ގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ހެދ ން ދަށ ން ހިނގާ   މިނިސްޓްރީގެ •
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 ކަންތައް ރާވާ ބެލެހެއްޓ ން ކ ރ މ ގެ ސެންޓަރ ތައް އޯޑިޓް   ދަށ ގައިވާ އަތޮޅ ތަކ ގައި މިނިސްޓްރީގެ  •

ބަލާ • ގަވާއިދާއެއްގޮތަށްތޯ  ބެހޭ  ފައިސާއާ  ގެންދަނީ  ބަލަހައްޓަމ ން  ހިސާބ ތައް  ކަމާބެހޭ  ފައިސާގެ  ތައްޔާރ ކޮށް    ރިޕޯޓް 

 އިދާރާތަކަށް ހ ށަހެޅ ން. 

 އި ޗެކްކ ރ ން ރިތޯބަލަސާދެއްކ މ ގެ ކ ރިން ޤަވައިދާ އެއްގޮތައް ހ ފައިސާދެއްކ މަށް ލިބޭ ބިލްތަކާއި ލިޔ ންތަކަށް ފައި  •

 

 ޑިވިޜަން   ސަޕްލައިސް   މެޑިކަލް   ންޓްރަލް ސެ 

އިޒް އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް އެތަންތަނަށް  ންވާ މެޑިކަލް ސަޕްލަށް ބޭނ  ތަންތަނަމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ  

 ވަނީއެވެ ސައްކަތްތައް ތިރީގައިއެމަ  ޑިވިޜަނ ންނެވެ. މިޑިވިޜަންމި ބަލަހައްޓާނީ ފޯރ ކޮށްދިމ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ 

 ން މަށް އެހީތެރިވެ ދިނ ޒް ކ ރ  ންޑަޑައިޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތަކަށް ބޭނ ންވާ މެޝިނަރީއާއި އެކްއިޕްމަންޓްތައް ސްޓޭ •

ބޭނ ންވާ މެޝިނަރީއާއި އެކްއިޕްމަންޓްތައް ހޯދ މ ގައި   • އި  ދައ ލަތަށް އެންމެ ފައިދާހ ރި ގޮތްތައް ބަލަ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތަކަށް 

 ނ ންކ ރ މަށް ފަންނީ ދިރާސާކޮށް ފަންނީ ލަފާދިނ ން ގައި ބޭއެފަދަ ތަކެތި ޚިދ މަތ 

ޚިދ މަތްތަކަށް • މެޑިބޭނ ން   ޞިއްޙީ  ކޮންސިއ މަބަލްސްވާ  ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް    ކަލް  ޓެކްނިކަލް  ލިސްޓ ތަކ ގެ  ބޭހ ގެ  އާއި 

އެހީތެރިވެ ދިނ ން ޞި ބަލައި ވެރިފައިކ ރ މ  ބަލައިގަތ މ ގެ ކ ރިން  ހިލޭގެ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭއްޙީ ޚިދ މަތަށް  ގައި   ތަކެތި 

 ދިނ ން   ލަފާ  ފަންނީއެތަކެތީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ބަލައި

ޚިދ މަ • ދެޞިއްޙީ  ރިކ އަރމަންޓްތައް  ބޭހ ގެ  ބޭނ ންވާ  އަދި  ކޮންސިއ މަބްލްއާއި  ފޯރ ކޮށްދެވޭ  ހޮސްޕިތަލ ތަކާއި  ތަށް  ނެގަނެ 

 ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވ ން އް ވެރިފައިކޮށް ސަޕްލައި ތަކ ން ފޮނ ވާ ރިކ އެސްޓްތަހެލްތ  ސެންޓަރ  

ފޯރ ކޮށް  • ޚިދ މަތަށް  ކޮޞިއްޙީ  ބޭނ ންންސިއ މަދެވޭ  އަދި  ލިބޭ  ބްލްއާއި  ފަރާތްތަކ ން  ސަޕްލައިކ ރާ  ބޭސް  ވާ 

 .ޔާރ ކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވ ންކޯޓޭޝަންތަކަށްބަލައި ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ތައް

  ސެންޓަރ ލ ތަކާއި ހެލްތ  ކޮންސިއ މަބްލްއާއި ބޭސް ހޮސްޕިޓަ ލ ތަކަށް ބޭނ ންވާ މެޑިކަލްޓަނގާ ހޮސްޕިޓްރީގެ ދަށ ން ހިމިނިސް •

 ނެ ގޮތ ގެ މަތިން އެތަންތަނަށް ސަޕްލައި ކ ރެވޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ ކ ރ ން  ޚިދ މަތަށް ބ ރޫ ނަރާތަކ ގެ

އާއި ބޭސް އެތަންނަނ ން ބޭނ ން ކ ރެވޭ ވަރ   ވޭ މެޑިކަލް ކޮންސިއ މަބްލްދަށ ން ހިނގާ ހޮސްޕިތަލ ތަކަށް ފޮނ   ޓްރީގެ މިނިސް •

 ބަލާ މޮނިޓަރ ކ ރ ން 

ހެލްތ  • ހ ންހޮސްޕިތަލ ތަކާއި  ސެންޓަރ ތަކ ގައި  މެ  ގޮތ ން  ނަ  ކ ޑަކ ރ މ ގެ  އިސްރާފ   ބޭހ ގެ  އާއި  ކޮންސިއ މަބްލސް  ޑިކަލް 

 ގާނ ހިނގާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރ ކ ރ ން މަށް އެންގ މާއި އެކަން ހިނ އަނެއް މަރ ކަޒަށް ރީޑިސްޓްރިބިއ ޓް ކ ރ އެއްމަރ ކަޒ ން 
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މަ • ޞިއްޙީ  ހިންގާ  ހޮސްޕިޓަލ ތަކާއި  ޕްރޮގްރ ކަޒ ތަކ ގައި  ހެލްތ   ވެކްސިންއާއި  ރާމްތަޕަބްލިކ   ބޭހާއި  ބޭނ ންވާ  ކަށް 

  ފޮނ ވ ން ކޮށް ބަލަހައްޓާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނަށްކްންސިއ މަބްލްސް އާއި ކޮމޯޑިޓީސްތައް ގ ދަން

 ގައި ލިބޭ ހެލްތ  ސަޕްލައިޒް ގ ދަންކޮށް ބެލެހެއްޓ ން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ  •

  އަޕްޑޭޓް ކ ރ ންސްޓޮކް  ންޓްރީ ބެލެހެއްޓ މާއިހ ންނަ ތަކެތީގެ އިންވެ  ސްޓޯރގައި •

ކަނޑައަޅަފަ  • ފިނިހޫނ މިން  ތަކެތީގެ  ބަހައްޓާ  ސްޓޯރގައި  ކ ރ މ ގެ  ކޯލްޑް  ކަށްވަރ   ހ ރޭތޯ  މިންގަޑަށް  ގޮތ ން  އިވާ 

 ލާއެއްގޮތަށް ބެލ މާއި އޭގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓ ން އިވާ ތާވަކަނޑައަޅާފަ

މަރ ކަޒ ތަކ ހޮސްޕިޓަލ ތަކާ  • ޞިއްޙީ  ހެއި  ޕަބްލިކ   ހިންގާ  ވެކްސިންއާއި  ލްތ   ގައި  ބޭހާއި  ބޭނ ންވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

އެތަކެތި ލިބ ނ ތޯ ބަލާ   ފޮނ ވ މާއި އެތަންތަނަށް  ތައް ފޮނ ވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދ ން ކްންސިއ މަބްލްސް އާއި ކޮމޯޑިޓީސް 

 ޔަޤީން ކ ރ ން 

 ނ ވ ން ވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފޮހެލްތ  ސަޕްލައިޒް ފޮނ  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ •

 އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓ ން. ޑިވިޜަންއަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔ ންތަކ ގެ  •

ތަކަށް  ތްްް ގ ޅ ންހ ރި ފަރާންތައްޔ ލިބޭ ލިޔެކި  ށް އަދި ބޭރ ންފެސިލީޓީތަ  ހެލްތ   ޑިވިޝަންތަކާ،  ޝަންތަކާ،މިނިސްޓްރީގެ ޑިވި  •

 .ރޫޓްކ ރ ން

 .  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓ ންޑިވިޜަންގެ  •

ދަށ ގައިވާ  ޑިވިޜަންގެ • އެކ ލަވާލާ  ގެ  ރިޕޯޓް  އަހަރ   އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފަރާތްތަކަތަންތަނ ގެ  ފޮނ ވ ނ ކަން  ފޮނ ވަންޖެހޭ  ށް 

   ރ ން.ޔަގީންކ 

ޓޮކްގައިހ ރި ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ސޫލ ތަކ ގެ މަތިން ނައްތާލ މާއި  ގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތާނގެ ސްޑިވިޜަންގެ •

 އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. ންހ ރި ފަރާތްތަކާ ގ ޅިގެން  ގ ޅ ނީލަން ކިޔ މ ގެ ކަންތައް 

 ކޮށް ދިނ ން. ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ސައްކަތްތަކ ގައި އިދާރީގޮތ ން ން ކ ރާ މަ ގެ ދާއިރާއި ޑިވިޜަންގެ •

 ލަރެސްކ ރ ން. ންތައް އެންގ މ ގެ ކަންތައް ވި ގެ ދާއިރާއިން އާއްމ ންނަށް އަންގަންޖެހޭ އިޢ ލާންތަކާއި އެންގ ޑިވިޜަންގެ •

ފަސޭ • ލިޔެކިޔ ންތައް  ފައިލްކ ރަންޖެހޭ  ރެކޯޑްތަކާއި  ފައިލިމިނިސްޓްރީގެ  ފައިލްކޮށް  ހޯދޭނެގޮތަށް  ސިސްޓަމް  ހަކަމާއެކ   ން 

 ބެލެހެއްޓ ން 

ރެކޯޑ ތަކާއި  ވިޜަންގެޑި • މަސައްކަތްތަކާބެހޭ  މ ހިންމ   ކ ރެވޭ  ތަންތަނ ން  ހިނގާ  ދަށ ން  އާކައިވްކޮށް  ގެ  ލިޔެކިޔ ންތައް 

 ބެލެހެއްޓ ން 
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 ކޮލިޓީ އެޝ އަރެންސް އެންޑް ރެގިއ ލޭޝަން ޑިވިޜަން 

 ކަތްތައް ރޭޓިވް މަސައް އެޑްމިނިސްޓް 

އެޑްމިނި • މަސައްކަތްތަކާގ  ޑިވިޜަންގެ  އެންމެހާސްޓްރޭޓިވް  ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  ތައްޔާރ ކޮށް    ޅޭގޮތ ން  ތައް  އެސްއޯޕީ 

 ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ކ 

ފ  • ހޯދ މަށް  ތަކެތި  އެންމެހާ  ހޯދަންޖެހޭ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތައް  ފ ރިހަމަކޮޑިވިޜަންގެ  ލިޔެކިޔ ންތައް  ށް،  ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 

  އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން ންޖެހޭއެތަކެތި ހޯދ މަށް ކ ރަ

މަސައްކަ • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އާންމ   ބެލެހެޑިވިޜަންގެ  އެންޓްރީ  ޔައ ތްތައްކަމ ގައިވާ  ލިއ މާއި، އްޓ މާއި،  ޑިވިޜަނަށް    މިއްޔާ 

ޔާރ ކ ރަންޖެހެ ފޮތްތައް  ޅޭގޮތ ން ޑިވިޜަނ ން ތައްގ  ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި، އެކިކަންކަމާ    ލިބޭ އަދި ފޮނ ވާ ލިޔެކިޔ ންތައް 

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން މެހާ ދަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެން އެންމެހާ ކަންކަމާއި މިފަ އަދި މ ވައްޒަފ ނާ ގ ޅޭ  ތައްޔާރ ކޮށް

 ޓ ން ބެލެހެއް ހިންގާ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް   އިމްތަކާޕްރޮގްރާ ބެހޭ އާ  މެޑިސިންގ އޯލްޓަރނޭޓިވް   ދިވެހިބޭހާއި •

 

 ން ޓޭންޑާރޑް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް ސެކްޝަ ސް   ހެލްތ  ސަރވިސަސް 

 ސްޓޭންޑަޑްސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް 

ޚި • ތަންތަނ ންޞިއްހީ  އޯލްޓަރނޭޓިވް()ޑޮކްޓަރީބޭ  ދ މަތްދޭ  އަދި  ދިވެހިބޭސް  ފަރ ވާތައް    ސް،  ދިނ މ ގަޔާއި،  ޚިދ މަތް 

ބޭނ ން   މ ގައިދިނ  ގައި  ކާއިގަވާއިދ ތަ  ވާޢަމަލްކ ރ މަށް  އެސްއޯޕީޑްލައިންސްޓޭންޑާރޑްތަކާ  ލިޔ ންތައް  ތަކާ  ކަމާބެހޭ  ފަދަ 

އިރ  ލަފަޔާ  އެކ ލަވާލައި  ހޭ  ކަމާބެ  ތައްޔާރ ކޮށް  އެކ ޝާދާ ތަޖ ރިބާހ ރި ފަންނީމީހ ންގެ  ތަޖ ރިބާކާރ ން ހިމެނޭގޮތައް ކޮމިޓީތައް 

ފައިނަލަ ބާރ ހޯދ މައިލިޔެކިޔ ންތައް  ގާނޫނީ  ބޭނ ންވާ  އަހ  ޒ ކ ރ މަށް  ންފީތަ  އިޒްކޮށް  ބޭނ ންވާ  މީހ ން  ލ ވެރިކ ރ މަށް 

 ރ ން. ކ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ ޖެހޭ ކ ރަން  ހިންގ މާއި އޮރިއެންޓޭޝަން އާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

ތަންތަނ   • ޚިދ މަތްދޭ  ހިނގާ ޞިއްޙީ  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީގެ  އާއި  އެންމެހާ  މިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރ ކ ރެވޭ  ކާ  ސްޓޭންޑާރޑްތަން 

 ޕީތައް ފާސްކ ރ ން. ގައިޑްލައިންތަކާ އެސްއޯ

ގައިޑްލައިންތަކާދާއިރާގެ  ޞިއްޙީ   • ސްޓޭންޑަޑްތަކާ  ގ ޅޭ  ޑޮ   ޚިދ މަތްތަކާ  ބެލެހެއްޓ މަށް  ކޮންޓްރޯއެސްއޯޕީތައް  ލް  ކިޔ މަންޓް 

އ ފައްދާ   ސިސް ޑޮކިޔ ކ   ތައްޔާރ ޓަމްއެއް  ކޮންމެ  އެން ރެވޭ  ފަހ ގެމަންޓެއްގެވެސް  ކަމާ  މެ  ހ ރިހާ  ވާޝަން  ގ ޅ ންހ ރި 

އަރާތައިދާ ކ ރ ން  މޮނިޓަރ  މިންވަރ   ޢަމަލްކ ރެވެމ ންދާ  އަދި  ފޮނ ވ މާ،  ޢަމަލްކ ރ މަށް  އާކައިވް    ގެރީކ ދި  ކަށް  ވާޝަން 
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  ސިސްޓަމް މޮނިޓާރކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. މި  މާއިކ ރ 

 ން ވިލަރެސްކޮށް އެކ ލަވާލ  މެއްން ނިޒާނ މަށް އެކްރިޑިޓޭޝައަންގައިދި ފެންވަރ   ތަންތަނ ގެ ޞިއްހީހިދ މަތްދޭ •

  ބޭނ ންކ ރ މަށް ތަމްރީނ ކ ރެވ ނ    ސްޓޭންޑަޑްގެ ދަށ ން ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  އެސެސްމަންޓް ޓޫލް  ކޮލިޓީ  ހެލްތ ކެއަރ  މޯލްޑިވްސް •

ރަ އެސެސަރ ންގެ  ބަލެހެއްޓ ޖިސްޓް ކޮލިޓީ  އަޕްޑޭޓްކޮށް  ދީފައިވާ  ރެކ ތަމްރީނ މާއި  ރީއެއް  އެސެސަރ ންނަށް  ކޮލިޓީ  ވ ނ  

 ތަމްރީނ ކ ރ ން ތައް އެސެސަރ ންގ ގޮތ ގައިންވާ ތަމްރީނ ދީ އިތ ރ  ފަރާތްއިސެސްންސް އާކ ރ މަށް ބޭނ ލަ

އަހ ލ ވެރިކ ރ ވަ ތަންތަނާއި  ހިދ މަތްދޭ  ސިއްޙީ  ށްއަ  ސްޓޭންޑަޑްސް  ކޮލިޓީ   ކެއަރ  ތ ހެލް  މޯލްޑިވްސް • ފަރާތްތައް    އި، 

 ން ންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކ ރ  ރ މަށް ކ ރަތަންފީޒ ކ 

ކެއަރ • ހެލްތ   ތެރެއިން   މޯލްޑިވްސް  ސްޓޭންޑަޑްސްގެ  ކ ރ މާއި  ކޮލިޓީ  ރެޖިސްޓްރީ  ތަންތަން  ޙިދ މަތްދޭ  ސިއްޙީ   

 ޑަޑްސް ތައް ކަނޑައެޅ ން ންސިންގ ދިނ މަށް ބޭނ ންވާ ސްޓޭންލައިސަ

 ކ ރ ން އް ތަންފީޒ  އި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމ ންތަޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ކޮމި •

 

 ކްލިނިކަލް ރިވިއ  

ކަމަށް  މެއްކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން ދިމާވިކައިހ މާލ  ނ ވަތަ ފަރ ވާ ކ ޑަކ ގެ ތެރެއިން މައްސަލަތަ  ދިނ މ ގައި ދިމާވާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް  •

ހ ށަހަޅާ  އިޞްލާ  މައްސަލަތައް   ބ ނެ  ބަލާ  ގޮތެއްގައި  ކ ރަމ ހަރ ދަނާ  ގެންދިއ ހ   ގަވަރނަ "   މަށްޓަކައިން  ންސް  ކ ލިނިކަލް 

 ލެހެއްޓ ން. އ ފައްދާ ޚިދ މަތް ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ގައި ތަޢާރަފްކޮށް މޮނިޓަރ ކޮށް ބެ  މަންޓް" ސިސްޓަމެއްމެނޭޖް އެންޑް ރިސްކ   

ސަބަބ ން ދިމާވިކަމެއްކަމަށް    އިހ މާލ  ނ ވަތަ ފަރ ވާ ކ ޑަކ ރ މ ގެ ކ ގެ ތެރެއިންމ ގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަ  ދިނ ޞިއްޙީ ޙިދ މަތް •

ހ  މައްސަލަތައްށަހަ ބ ނެ  ގޮހަރ    ޅާ  ކ ރަމ ންދަނާ  އިޞްލާހ   ބަލާ  ގޮތ ގެ    ގެންދިއ މަށްތެއްގައި  ހަދާނެ  ރިވިއ   އިންޓަރނަލް 

ކަނޑައަޅައިއ ސޫލ ތަ އެ  ކެއް  ކަމާގ ޅ ންހ ރިއ ސޫލ ތަކާ  ފ ރިހަމަކޮށް  އެތަނަކ ން  ރިޕޯޓް  ރިވިއ   އިންޓަރނަލް    އްގޮތަށް 

އި އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް  ތައްޔާރ ކ ރ މާ  ކޮށް، ރިޕޯޓްރިވިއ އަށް ބިނާ  ކ ވިފައިވާ ތައްޔާރ ލައި،  ރާތްތަކާ ހިއްސާކ ރޭތޯ ބަފަ

 ން ކަންކަން އިސްލާހ ކ ރޭތޯ ބެލ އެ އަންގާ   ފަރާތްތަކަށްކަމާގ ޅޭ 

މެއްކަމަށް  ދިމާވިކަކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން ތަ ފަރ ވާ ކ ޑައިހ މާލ  ނ ވަ ކ ގެ ތެރެއިން ދިނ މ ގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަ ޞިއްޙީ ޙިދ މަތް •

މަ ހ ށަހަޅާ  ކ ރަމ ން  އްސަލަތައްބ ނެ  އިޞްލާހ   ބަލާ  ގޮތެއްގައި  ކަމާގ ޅޭ  އ   ރިވި  އެކްސްޓަރނަލް  ގެންދިއ މަށްހަރ ދަނާ 

އެ ގޮތ ގެ  ހީގައި  ފަންނީމާހިރ ންގެ  އެތަނަހަދާނެ  ރިޕޯޓް  ރިވިއ   އިންޓަރނަލް  އެއްގޮތަށް  ފ ރިހަމަކޮށް  އ ސޫލ ތަކާ  ކ ން 

ތައްޔާރ ކ ރ މާއި އިޞްލާހީ    ރިވިއ އަށް ބިނާކޮށް، ރިޕޯޓް   ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާލައި،  ތަކާ ހިއްސާކ ރޭތޯ ބަ ފަރާތްކަމާގ ޅ ންހ ރި
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 ކަންކަން އިސްލާހ ކ ރޭތޯ ބެލ ންއެ ންގާ އަ ފަރާތްތަކަށްޅ މަށް ކަމާގ ޅޭ  ފިޔަވަޅ  އެ 

ލައާއި ގ ޅޭ  ސަލަތައް ދިރާސާކޮށް މައްސަހ ށައެޅޭ މައް  އޮފް ހެލްތަށް   މިނިސްޓްރީ ސް އާ ގ ޅޭގޮތ ން ކެއަރ ސަރވިސަ  ހެލްތ  •

 . ކަމާއި ބެހޭފަރާތްތަކަށް އެންގ ން  ،ގޮތ ން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް 

ގ ޅޭގޮތ  ކެ  ހެލްތ  • އާ  ހެލްތަށްން  އަރ ސަރވިސަސް  އޮފް  ތެރެއިންމައްސަލަތަ   ހ ށައެޅޭ  މިނިސްޓްރީ  ނ ވަތަ    ކ ގެ  އިހ މާލ  

ކ ޑަކ  ދިމާވިކަމެއްފަރ ވާ  ސަބަބ ން  މައްރ މ ގެ  ހ ށަހަޅާ  ބ ނެ  ރެޖިސްޓަރއެއް  ސަލަތައް  ކަމަށް  ރިވިއ ކ ރާފަރާތްތަކ ގެ 

 ތައްޔާރ ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން   "ރެޖިސްޓަރކޭސް ހޭންޑްއޯވަރ އެކްސްޕާޓް "

ގ ޅޭގޮ  ތ ހެލް • އާ  ހެލްތަށްކެއަރ ސަރވިސަސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރެއިންލަތަ މައްސަ  ހ ށައެޅޭ  ތ ން  ނ ވަތަ    ކ ގެ  އިހ މާލ  

ދިމާ  ފަރ ވާ ސަބަބ ން  މައްސަލަތައް  ކ ޑަކ ރ މ ގެ  ހ ށަހަޅާ  ބ ނެ  އ ޖޫރަދިނ މާ ކ ރިވިއ  ވިކަމެއްކަމަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ރާ  އި 

ވިއ ކ ރާ  ތައް ރިއްސަލަސޫލ ތައްތައްޔާރ ކޮށް އ ސޫލ ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައްގެނެސް، މައަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ    ކ ންފަރާތްތަ

 ފަރާތްތަކަށް ހައްޤ ވާ އ ޖޫރަ އ ސޫލާއެއްގޮތަށް ދެވޭތޯ ކަށަވަރ ކ ރ ން އެ ސްޓްރީއާ ހިއްސާކ ރ މ ންރިޕޯޓް މިނިފަރާތްތަކ ން 

 ޝަން ސެކް   ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލަޔަންސް ންޑް  ލައިސެންސިންގ އެ 

 ޔ ނިޓް ލައިސެންސިންގ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް  

ޙި • ސިއްޙީ  ރަޖިސްމިނިސްޓްރީގައި  ތަންތަން  ލައިދ މަތްދޭ  އަމަލ  ޓްރީކ ރ މާއި  ދިނ މ ގައި  ކ ރ މަށް  ސެންސިންގ 

ރަޖިސްޓްރީކ ރ މާއި،   ތަންތަން  އެއްގޮތަށް  ސްޓޭންޑަޑްތަކާ  މަސައްކަތްއެކ ލަވާލެވިފައިވާ  ދިނ މ ގެ  ތައް  ލައިސެންސިންގ 

 ކ ރިއަށްގެންދިއ ން 

 ށް ހ އްދަ ދިނ ން  ތިހާރ ތައް ބަލާ ފާސްކޮޝްއިނ ން ކ ރަން ބޭނ ންވާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް ދޭ ތަންތަ  •

ތަން • ދޭ  ޚިދ މަތް  ބަލާ  ދިނ މަށް   ނ ން ތަޞިއްޙީ  ޚިދ މަތްތައް  އެއްގޮތަށް ، ހ ށަހަޅާ  ހ އްދަ    އެޙިދ މަތްތަކަށް  މިންގަޑ ތަކާއި 

 ދިނ ން. 

އ ޞޫލ ތަކާއި    ދ މަތް ދިނ މ ގެކޭމްޕްތަކާއި މޮބައިލް ޞިއްޙީ ޚިމެޑިކަލް  ދިނ މަށް އެކި ފަރާތްތަކ ން ހިންގާ  ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް   •

 ނ ން.  ހ އްދަ ދި ކާއި އެއްގޮތަށް މިންގަޑ ތަ /

ތަންތަނ  • ޚިދ މަތްދޭ  ހެދ މަށްފަހ  ޞިއްޙީ  އެސެސްމަންޓްތައް  ރިކޮމެންޑޭޝަ  ގެ  ގ ޅިގެންލިބޭ  އަންގަންޖެހޭ  ންތަކާއި   

 ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދޭތޯ ބެލ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅައި، އެ  ކަމާބެހޭގޮތ ން އް އެންގ މާއި  ންގ ންތައެ

ޚިދ މަތްޞިއް • ގ ޅޭގޮތ ން ޙީ  ރިވިއ ކ ރ މަށްފަހ   ތަކާ  ޝަކ ވާތައް  މައްސަލަތަކާއި  ހ ށަހެޅޭ  ލިބޭ    މިނިސްޓްރީއަށް 

ހިދ ކާއި  ޝަންތަ މެންޑޭރިކޮ ސިއްޙީ  ތަންތަނާއިމެދ ގ ޅިގެން  އަ  މަތްދޭ  ފިޔަވަޅ ތައް  އެކަންކަން  އަޅަންޖެހޭ  ޅައި، 
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 ކ ރަމ ންދޭތޯ ބެލ ން ތަންފީޒ 

ތަން • ޚިދ މަތްދޭ  ކ ރާ  ތަނ ޞިއްޙީ  މަސައްކަތް  ރަޖިސްޓްރީއެއް  ގައި  މ ވައްޒަފ ންގެ  އަޕްޑޭޓްކޮށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އެކ ލަވާލައި 

 ން. ބެލެހެއްޓ 

ދެވޭޞި • ތަންތަނ ން  ޚިދ މަތްދޭ  ގޮތ ން    އްޙީ  ކ ރ މ ގެ  ރަނގަޅ   ފެންވަރ   އެކްރެޑިޓޭޝަން  ޚިދ މަތ ގެ  މ   ނިޒާ ނެޝަނަލް 

 . ންޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތައް ތަންފީޒ ކ ރ ސް

 ން އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ  ސްޓްރޭޝަންގެ ސްޓޭންޑަޑްސް ތައް އެންމެހާ ސިއްޙީ ޙިދ މަތްދޭ ތަންތަން  ލައިސެންސިންގ އަދި ރަޖި •

 ޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓައި ނިންމާ ނިންމ ންތައް ތަންފީޒ ކ ރ ން ޓީގެ ސެކްރެލައިސެންސިންގ ކޮމި •

 ޔަންސް ޔ ނިޓް ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލަ 

ގެންދިއ މަށްޓަކައި  "އެރާ  ނާ ގޮތެއްގައި ބަލާ އިޞްލާހ  ކ ރަމ ން  ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހަރ ދަ  ޞިއްޙީ ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި  •

 ފްކޮށް މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. ތަކ ގައި ތަޢާރަ " އ ފައްދާ ޚިދ މަތް ދޭ މަރ ކަޒ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް

ލްތަށް ހ ށަހެޅޭ ޝަކ ވާތައް  ޅޭގޮތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ށްދޭ ތަނަކާއި ގ  ތަ ސިއްޙީ ޙިދ މަތް ފޯރ ކޮޞިއްޙީ ޚިދ މަތަކާއި ނ ވަ •

އެފަދަ ޝަކ ވާތަކަށް ޖަވާބ ދީ    ސިއްހީމަރ ކަޒ ، ކ ލިނިކް( ބަލައި، އް ހ ށަހެޅ ނ  ތަނަކާއި ގ ޅިގެން )ހޮސްޕިޓަލްއެ ޝަކ ވާއެ 

މަސައްކަތްކ  މަދ ކ ރ މަށް  ޝަކ ވާތައް  އެޅ މައެފަދަ  ފިޔަވަޅ   އިޞްލާހީ  އަޅަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީގެ ރ މާއި  އެކަމާގ ޅޭ    ށް 

 ޓަލް އަދި މަރ ކަޒަކާއި ވިލަރެސްކ ރ ން. ހޮސްޕި ،ޑިވިޜަންތަކާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް

މައްސަލަޙިދ މަތާ ސިއްޙީ   • ފަރާތްތަގ ޅިގެން ދިމާވާ  ކަމާބެހޭ  އަދި އާންމ ން ހ ށަހަޅާ ޝަކ ވާތައް ބެލ މަށް  ކ ން  އެއް ބެލ މަށް 

  ރިޕޯޓ   އެކ ލަވާލެވޭ  މައްސަލަތައް ބަލައިތައް އެކ ލަވާލައި  މިޓީކޮ   ލަންޖެހޭލ މަށް އެކ ލަވާއްސަލައެއް ބެމަޢ ލޫމާތ  ހޯދާ، އެ މަ

 އެންގ ން  އެފަރާތްތަކަށް  އެޅ މަށް ތައްފިޔަވަޅ  އަޅަންޖެހޭ ސާކ ރ މާއި އްހި  ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ

ނ ދިނ މަށް    ވިޔަރ ތަކ ރާ  ށަހެޅޭ ޝަކ ވާތައްހ ންތަނާ ގ ޅޭގޮތ ން  ހިދ މަތް ފޯރ ކޯށްދޭ ތަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ންނާއި  ސިއްޙީ ޙިދ މަ •

 އަޕް ހެދ ން ޒ ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި، ފޮލޯ ތަންފީކަން  ޖެހޭ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅ ތައް އެތަންތަނަށް އަންގައި، އެކަންއަޅަން 

ތަން • ހިދ މަތްދޭ  ހިދ މަތްތްކާއި  ހ ށަހެޅޭތަސިއްޙީ  ރެޖިސްޓް  ނާގ ޅޭގޮތ ން  އެކ ލަވާލައިޝަކ ވާތަކ ގެ  އަޕްޑޭޓްކޮށް  ރީއެއް   ،

 ބެލެހެއްޓ ން 
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 ސެކްޝަން   އެންޑް އޮޑިޓްސް ންފޯސްމަންޓް  އެ

 އިންސްޕެކްޝަން ޔ ނިޓް 

ސަ • ޚިދ މަތްދޭ  ތަންތަނާއި ޞިއްޙީ  ތަރ ކާރ ގެ  އަމިއްލަ  ޤަވާޢިދ ތަކަށް    މިންގަނޑ ތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ންތަން، 

 . ރ ންކ ޕެކްޓްއިންސް ޓޫލް ބޭނ ންކޮށްގެން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން މަށް ފެތޭތޯ ބެލ 

މިނިސްޓްރީން • ތަންތަން،  އަމިއްލަ  ތަންތަނާއި  ސަރ ކާރ ގެ  ޚިދ މަތްދޭ  ޤަވާ ޞިއްޙީ  މިންގަނޑ ތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ޢިދ ތަކަށް   

ލައިސެން  ބެލ މަށްފަހ   ދޭފެތޭތޯ  ތަންތަނަށް  އެ  ސެކްޝަނަށާއި  ރިޕޯޓްތައްސިންގ  ދިނ މާއި  ރިކޮމެންޑޭޝަން    ންޖެހޭ 

 އެކ ލަވާލ ން 

ޚިދ ޞިއްޙީ • ފާހަގަ  އިންސްޕެކްޝަންއިން  ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި  ފެންވަރ   އައިޞްލާޙ ކ ރ   ކޮށްމަތ ގެ  ކަން  ކަން  އިވާންގާފަ މށް 

ޕްރިމޮނިޓަރކ ރ   ( ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅަންޖެހޭ  ނ ދިނ މަށް  ތަކ ރާރ ވިޔަ  މިކަންކަން  އަދި  އެޅ މަށް  ން.  އެކްޝަން(  ވެންޓިވް 

 ލަފާދިނ ން.  

 ން ޑިވެލޮޕްކޮށް އަޕްޑޭޓް ކ ރ   ތައްޓޫލްސްންވާ އިންސްޕެކްޝަން  އިންސްޕެކްޓް ކ ރ މަށް ބޭނ  ންތަން ޚިދ މަތްދޭ ތަ  އްޙީޞި •

 .  ޓަރސް" ކަނޑައަޅ ންރ މަށްޓަކައި ބޭނ ންކ ރާނެ " ކޮލިޓީ އިންޑިކޭކޮލިޓީ އެފް ކެއަރ މޮނިޓަރ ކ  •

 

 ކްރެޓޭރިއެޓް ސެ އޮޑިޓް  

ސަރ ކާރ ގެ • ޚިދ މަތްދޭ  އަމިއްލަ ތަން  ޞިއްޙީ  ބެލ މަތަނ  ތަންތަނާއި  ފެންވަރ   ބޭނ ންވާ  ގެ  ކ ރ މަށް  ހަރ ދަނާ  އިތ ރަށް  ށާއި 

ދެނެގަތ  ކްލިނިކަލްކަންތައްތައް  ހޯދާއޮ  އަދި ސަރވިސް  މަށް  ފަންނ ވެރިން  ކ ރާނެ  އޮޑިޓް  ވިލަރެސްކޮށް    އޮޑިޓް   ،ޑިޓްތައް 

 ކ ރ ން     ށްގެންޓޫލް ބޭނ ންކޮ

ތަންތަނ ން • ކ ރެވޭފާ  އޮޑިޓްކ ރެވޭ  ކަންތައްތައްއިޞްލާޙ ކ ރަ  ،ހަގަ  ބަލައި  ،ންޖެހޭ  އަދި    އިސްލާޙ ކ ރެތޯ  މޮނިޓަރކ ރ ން. 

 ރިވެންޓިވް އެކްޝަން( އެޅ މަށް ލަފާދިނ ން.  ޅ ތައް )ޕްޔަ ނ ދިނ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަމިކަންކަން ތަކ ރާރ ވި

އި، ސިއްޙީ ޙިދ މަތްދޭ ތަންތަނާއި،  ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިވިޜަންތަކާ  ޓްރީގެ ކަމާގ ޅ ންހ ރިރެވޭ ކަންކަން މިނިސްއޮޑިޓްތަކ ން ފާހަގަކ  •

     ނގަޅ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން ޙިދ މަތްތެރިންނާ ޙިއްސާކޮށް ޙިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ރަ 

ނިޒާމް    ގތަކަށް ހެދ މަށްޓަކައި ކްލިނިކަލް އޯޑިޓިންޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ދަމަހައްޓާ ދެވޭ ޚިދ މަތަކީ ރައްކާތެރި ޚިދ މަ •

 ގާ ބެލެހެއްޓ ން. ހިން ހަރ ދަނާކޮށް

 ޑޭޓް ކ ރ ން ގ ޓޫލްސް ޑިވެލޮޕްކޮށް އަޕްޓިންއޮޑި  ކްލިނިކަލް ބޭނ ންވާ އޮޑިޓް ކ ރ މަށް ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަން  •
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 ރެގިއ ލޭޓަރީ ބޯޑްސް އެންޑް ކައ ންސިލްސް 

 ންސިލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައ  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް  

މަސައްކަތްކ ރ މަށްޓަކައި   ގޮތ ގައި  ގެ ގޮތ ގައި ނ ވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ •

  ؛ކަނޑައެޅ ން ގެ ޝަރ ޠ ތައްދިނ މ ސްޓަރީ ކ ރ މާއި ލައިސަންސް  ރަޖި

ޕްރެކްޓިޝަނަރ ންގެ   • މެޑިކަލް  ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑެންޓަލް  ނ ވަތަ  އި  ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ގޮތ ގައި  ގެގޮތ ގައި 

  ؛ޑައެޅ ން އެދޭ ފަރާތްތަކ ގެ ތަޢ ލީމީ ފާސް ޤަބޫލ ކ ރާނެ މިންގަނޑ ތައް ކަނ މަސައްކަތްކ ރ މަށް

މެޑިކަލް • ގޮތ ގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޕްރެކްޓިޝަނަރ ންގެ  ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ    ޑެންޓަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ގޮތ ގައި  ނ ވަތަ 

ދިނ  ހ އް މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ޚިދ މަތ ގެ  ދަ  ޞިއްޙީ  ބޭނ މަށްޓަކައި  ތަޢ ލީމީ  މ ގެ  ދާއިރާގެ  ފަންނ ގެ 

ތެރެ ޑެ   އިންމަރ ކަޒ ތަކ ގެ  އެންޑް  މެޑިކަލް  ކައ ންސިލ ނމޯލްޑިވްސް  ތަމްރީނ ދޭ    ކ ރާލ ޤަބޫންޓަލް  މަރ ކަޒ ތަކާއި  ތަޢ ލީމީ 

  ؛ކަނޑައެޅ ން ތައް މަރ ކަޒ 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް   ތެރެއިން  ގެ ދާއިރާގެ ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތަކ ގެގާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ގެ ފަންނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިން •

މަރ ކަޒ ތަކާއި ޤަބޫލ ކ ރާ  ޑެންޓަލ ން ކަނ  ތަޢ ލީމީ  މަރ ކަޒ ތައް  ތަންތަނ ގައިތަމްރީނ ދޭ  އެ    ތަމްރީނ ދިނ މ ގެ  ޑައެޅ މާއި، 

  ؛ނ ން ހިންގާ ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓްކ ރ ންއެ ތަންތަ  ، ކަނޑައެޅ މާއި ފަންނ ވެރިންގެ ޝަރ ޠ ތައްމަސައްކަތްކ ރާ

  ؛ޓަރީ ބާޠިލ ކ ރ ންރީ ކ ރ މާއި އެމީހ ންގެ ރަޖިސްސްޓަރަޖިމެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ން  •

  ؛، ބާޠިލ ކ ރ ންއައ ކޮށްދިނ މާއި މާއި، ލައިސަންސްސް ދޫކ ރ  ލައިސަން އަދި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ންނަށް މެޑިކަލް  •

އ ސޫލ ތަކާއި،   ލ ކ ރަންޖެހޭއެމީހ ންގެ މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ޢަމަޕްރެކްޓިޝަނަރ ންނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ން    މެޑިކަލް •

  ؛މިންގަނޑ ތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅ ންއްޓަންޖެހޭ ސ ލޫކީ ހިފަހަ

ޑެ • އަދި  ޕްރެކްޓި މެޑިކަލް  ފެޝަނަރ ންގެ  ންޓަލް  މިންގަނޑ މަސައްކަތ ގެ  ބެލ މ ގެ  އެމީހ ންގެ   ތައްންވަރ   ކަނޑައެޅ މާއި، 

މާއި، ގަވާއިދ ން  ކަން ތަންފީޛ ކ ރ ންކަން ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަ މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ

  ؛މ ންދިޔ ންމަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބަލަ އެމީހ ންގެ

ޕްރެކް • ޑެންޓަލް  އަދި  ވަޒީޓިޝަނަރ ން  މެޑިކަލް  ކަނޑައެޅިފައި އެމީހ ންގެ  ކ ރ މ ގައި،  އަދާކ ރާ  އ ސޫލ ތަކާއި ސ ލޫކީ   ވާފާ 

ޚިލާފަށް   ދިމާވާމިންގަނޑ ތަކާ  ސަބަބ ން  ކަންކަމ ގެ  ބަލައިމަ ކ ރާ  ފިޔަވަޅ ތައް  އްސަލަތައް  އަޅަންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކާމެދ    ،

  ؛އެޅ ން 
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ހަދަންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަކަށާއި، އެނޫންވެސް   ންލައިސަންސް ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރި   ސްޓަރީ ކ ރ މާއި، ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާއި،ޖިރަ •

  ؛ޅޭގޮތ ން ނަގާނެ ފީ ކަނޑައެޅ ންގ  ރ ކޮށްދޭ ޙިދ މަތްތަކާކައ ންސިލ ން ފޯ

މަޤް • ތަޢާރ ޟ ނ ވާނެކައ ންސިލްގެ  ޤާނޫނާ  މި  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  ބޯޑ ތައް   ޞަދ ތައް  ކޮމިޓީތަކާއި  ގޮތެއްގެމަތިން 

  ؛އްދ ންއ ފެ

ރ މާއި،  އް ތަޢާރ ފ ކ އައ  އ ސޫލ ތަ މަސައްކަތ ގެ ޤާބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައިންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ންގެ  މެޑިކަލް އަދި ޑެ •

ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރަ ތަޢާރ ފ ކ ރ މާއއި ންޖެހޭ  އ ސޫލ ތައް  އަދިމެޑިކަ  ޞްލާޙ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޑެންޓަލް    ލް 

ޕްރެކްޓިސްގެ އ ސޫލ ތަކާ  ޓް  ލ ކ ރެވޭ އ ސޫލ ތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްތ ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަގ ޅޭގޮޕްރެކްޓިޝަނަރ ންނާ  

  ؛ލ ތަކެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ ންއެއްގޮތް އ ސޫ

  ؛އ ންސިލ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ހަދައި ހިންގ ންޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކަ މި  •

 ރ ން.މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ   ހެންއ ންސިލާ ޙަވާލ ކ ރާ އެހެނިޤާނޫނ ން ނ ވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކ ން ކަ  މި •

 

 ސިލް މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައ ން

ނަރ ހެއްގެ   • ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތ ގައި  ގޮތ ގައި  ރަޖިސްޓަ މިޑްވައިފެއްގެ  ކ ރ މާއި  މަސައްކަތްކ ރ މަށްޓަކައި  ރީ 

  ؛ކަނޑައެޅ ން އް ޝަރ ޠ ތަ  ލައިސަންސް ދިނ މ ގެ

މަސައްކަތްކ ރ މަށްނަރ ހެއްގެ • ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތ ގައި  މިޑްވައިފެއްގެ  ނ ވަތަ  ގޮތ ގައި  ފަ   ފާސް  ރާތްތައެދޭ  ތަޢ ލީމީ  ކ ގެ 

  ؛ރާނެ މިންގަނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ން ޤަބޫލ ކ 

މިޑްވައިފެއް • ނ ވަތަ  ގޮތ ގައި  މަސައްކަނަރ ހެއްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތ ގައި  ފަރާތް ރ މ ގެތްކ ގެ  އެކި  ދިނ މ ގެ  ހ އްދަ  ތަކަށް 

ފަންނީ ޚިދ މަތ ގެ  ޞިއްޙީ  ތެރެއިން   މަރ ކަޒ ތަ ތަމްރީނ ކ ރާމަސައްކަތްތެރިން   ބޭނ މަށްޓަކައި  ސް ނާރސިންގ  ލްޑިވްމޯ ކ ގެ 

  ؛ންކަނޑައެޅ   މަރ ކަޒ ތައްޒ ތަކާއި ތަމްރީނ ދޭ ކ ރާ ތަޢ ލީމީ މަރ ކަލ މިޑްވައިފަރީ ކައ ންސިލ ން ޤަބޫ އެންޑް

ހިން • މަރ ކަޒ ތަކ ގެދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތަޢ ލީމީ  ދާއިރާގެ  ފަންނ ގެ  ޚިދ މަތ ގެ  ޞިއްޙީ  ނަރސިންގ  މޯ ގާ  އެންޑް  ލްޑިވްސް 

ކައ ންމިޑްވައިފަރީ ކަނޑައެޅ މާއި  ޤަބޫލ ކ ރާސިލ ން    މަރ ކަޒ ތައް  ތަމްރީނ ދޭ  މަރ ކަޒ ތަކާއި  ތަންތަނ ގައި ތަޢ ލީމީ  އެ   ، 

މަސައް ޝަތަމްރީނ ދިނ މ ގެ  ފަންނ ވެރިންގެ  ކަނޑައެޅ މާއި، ކަތްކ ރާ  ކޯސްތައް   ރ ޠ ތައް  ހިންގާ  ތަންތަނ ން  އެ 

  ؛އެކްރެޑިޓްކ ރ ން

  ؛ އެމީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލ ކ ރ ންރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މާއިން  މިޑްވައިފ ނަރ ހ ންނާއި •
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  ؛ނ މާއި، ބާޠިލ ކ ރ ންއައ ކޮށްދި ސަންސް ދޫކ ރ މާއި، ލައިސަންސް ރ ހ ންނާއި މިޑްވައިފ ންނަށް ލައި ނަ •

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭރ ނަ • މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި  އެމީހ ންގެ  މިޑްވައިފ ން  ހިފަހައްޓައ ސޫލ ތަކާއި ހ ންނާއި  ސ ލޫކީ  ންޖެ ،  ހޭ 

  ؛ޑ ތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅ ންމިންގަނ

މަސައްކަތ ގެ ނަރ  • މިޑްވައިފ ންގެ  މިންގަނޑ ތައް  ހ ންނާއި  ބެލ މ ގެ  މަސައްކަކަނޑައެޅ  ފެންވަރ   އެމީހ ންގެ  ތ ގެ  މާއި، 

ކ ރަންޖެހޭ މަތިކ ރ މަށްޓަކައި  އެކަންކަން   ފެންވަރ   ބަލައި، ދިރާސާކޮށް،  އެމީތަންފީޛ ކ ރ މާއިކަންކަން   ހ ންގެ، ގަވާއިދ ން 

  ؛މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބަލަމ ންދިޔ ން

މިޑްވައިފ ން   • އަދާކ ރާނަރ ހ ންނާއި  ވަޒީފާ  ކަ  އެމީހ ންގެ  މިންގަނޑ ތަކާ    އ ސޫލ ތަކާއި ވާނޑައެޅިފައިކ ރ މ ގައި،  ސ ލޫކީ 

  ؛ޅ ތައް އެޅ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ އެފަރާތްތަކާމެދ މައްސަލަތައް ބަލައި،  ޚިލާފަށް ކ ރާ ކަންކަމ ގެ ސަބަބ ން ދިމާވާ

ކަށާއި، އެނޫންވެސް  ހަދަންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަ ކ ރިންދޫކ ރ މ ގެ  ލައިސަންސް  ، ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މާއި، ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާއި •

  ؛ގ ޅޭގޮތ ން ނަގާނެ ފީ ކަނޑައެޅ ން ރ ކޮށްދޭ ޙިދ މަތްތަކާލ ން ފޯކައ ންސި

ޤާ  ދ ތައްމަޤްޞަކައ ންސިލްގެ   • މި  ތަޢާރ ޟ ނ ވާނެހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  ބޯޑ ތައް   ނޫނާ  ކޮމިޓީތަކާއި  ގޮތެއްގެމަތިން 

  ؛އ ފެއްދ ން

ޤާރ ނަ • މަސައްކަތ ގެ  މިޑްވައިފ ންގެ  އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކަހ ންނާއި  ތަޢާރ ފ ކ ރ މާއި،   އިބިލ ކަން  އ ސޫލ ތައް  އައ  

ގ ޅޭގޮތ ން   ނަރ ހ ންނާއި މިޑްވައިފ ންނާ  ސޫލ ތައް ތަޢާރ ފ ކ ރ މާއި،ކައި އ މަށްޓައިޞްލާޙ ކ ރ  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން

އ   ޢަމަލ ކ ރެވޭ  ބެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެއްގޮތްޕްރެކްޓް  ސޫލ ތަކަކީ  އ ސޫލ ތަކާ  އ ސޫލ ތަކެއްކަން    ޓިސްގެ 

  ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން

  ؛ހަދައި ހިންގ ން ދ ތައްގަވާއިމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކައ ންސިލ ން ހަދަންޖެހޭ   •

 ންތ ތައް އަދާކ ރ ލިއްޔަމަސްއޫ ން ނ ވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކ ން ކައ ންސިލާ ޙަވާލ ކ ރާ އެހެނިހެންމި ޤާނޫނ  •

 

 ކައ ންސިލް   ހެލްތ  ޑް  މޯލްޑިވްސް އެލައި

 އިސަންސް ދިނ މ ގެ ޝަރ ޠ ތައް މަސައްކަތްކ ރ މަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މާއި ލަ ގޮތ ގައި  ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ  ހެލްތ އިޑް  އެލަ •

  ؛ޑައެޅ ންކަނ

މީ ފާސް ޤަބޫލ ކ ރާނެ  އެދޭ ފަރާތްތަކ ގެ ތަޢ ލީ  ސައްކަތްކ ރ މަށްގޮތ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަ ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ  ހެލްތ  އެލައިޑް   •

  ؛ނޑ ތައް ކަނޑައެޅ ންމިންގަ 
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މަ   ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ  ހެލްތ އެލައިޑް   • ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރާ ސައްކަތްކ ރ މ ގެގޮތ ގައި  އެކި  ދިނ މ ގެ  ހ އްދަ  ތްތަކަށް 

ޚިދ މަތ ގެ   ޞިއްޙީ  ތަޢ ބޭނ މަށްޓަކައި  ދާއިރާގެ  ތެރެއިންލީމީ  ފަންނ ގެ    ހެލްތ އެލައިޑް  މޯލްޑިވްސް    މަރ ކަޒ ތަކ ގެ 

  ؛ކަނޑައެޅ ން މްރީނ ދޭ މަރ ކަޒ ތައްކ ރާ ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތަކާއި ތަލ ޤަބޫނކައ ންސިލ  

  ހެލްތ  މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް   ތެރެއިން  ންނ ގެ ދާއިރާގެ ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތަކ ގެގާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތ ގެ ފަޖޭގައި ހިންދިވެހިރާއް •

މަރ  ކައ ންސިލ ން ޤަބޫލ ކ ރާ ތަމްރީނ ދިނ މ ގެ   އި އެ ތަންތަނ ގަ، ކަޒ ތައް ކަނޑައެޅ މާއިތަމްރީނ ދޭ މަރ  ކަޒ ތަކާއި  ތަޢ ލީމީ 

  ؛ތަންތަނ ން ހިންގާ ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓްކ ރ ންއެ  ،ގެ ޝަރ ޠ ތައް ކަނޑައެޅ މާއިމަސައްކަތްކ ރާ ފަންނ ވެރިން

  ؛ޓަރީ ބާޠިލ ކ ރ ންރަޖިސްޓަރީ ކ ރ މާއި އެމީހ ންގެ ރަޖިސްލ ން ޕްރޮފެޝަނަ  ހެލްތ އެލައިޑް  •

  ؛ޠިލ ކ ރ ންއައ ކޮށްދިނ މާއި، ބާ ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާއި، ލައިސަންސް ޕްރޮފެޝަނަލ ންނަށް  ހެލްތ ޑް އެލައި •

ޓަންޖެހޭ ސ ލޫކީ  ، ހިފަހައްއ ސޫލ ތަކާއި އެމީހ ންގެ މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ފެޝަނަލ ން  ޕްރޮ  ހެލްތ  އެލައިޑް   •

  ؛ ހަމަތައް ކަނޑައެޅ ންމިންގަނޑ ތަކާއި

މިންގަނޑ ތައްޕްރޮފެޝަނަލ ންގެ    ހެލްތ ލައިޑް  އެ • އެމީހ ންގެ މަސައްކަތ ގެ    ޅ މާއި، ކަނޑައެ މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބެލ މ ގެ 

ކ ރަންޖެހޭފެ މަތިކ ރ މަށްޓަކައި  އެކަން  ންވަރ   ބަލައި، ދިރާސާކޮށް،  ތަންފީޛ ކ ރ މާއި، ގަވާއިދ ންކަންކަން   ންގެއެމީހ   ކަން 

  ؛ޔ ންބަލަމ ންދި މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ 

ކ ރ މ ގަ  ޕްރޮފެޝަނަލ ން    ހެލްތ އެލައިޑް   • އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ  ކަނޑައެޅިފައިއެމީހ ންގެ  ސ ލޫކީ    އ ސޫލ ތަކާއި ވާއި، 

ދިމާވާ ސަބަބ ން  ކަންކަމ ގެ  ކ ރާ  ޚިލާފަށް  ބަލައިމައްސަލަތަ މިންގަނޑ ތަކާ  ފިއް  އަޅަންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކާމެދ   ޔަވަޅ ތައް  ، 

  ؛އެޅ ން 

ނޫންވެސް  ޙާންތަކަށާއި، އެހަދަންޖެހޭ އިމްތި އި، ލައިސަންސް ދޫކ ރ މާއި، ލައިސަންސް ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރިންޓަރީ ކ ރ މާރަޖިސް •

  ؛ގ ޅޭގޮތ ން ނަގާނެ ފީ ކަނޑައެޅ ން ރ ކޮށްދޭ ޙިދ މަތްތަކާލ ން ފޯކައ ންސި

މަކައ ންސި • މި ލްގެ  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  ތަޢާރ ޟ ނ ވާނެޤްޞަދ ތައް  ޤާނޫނާ  ބޯޑ ތައް  ތެއްގެމަތިން ގޮ   ކޮމިޓީތަކާއި   

  ؛އ ފެއްދ ން

އިތ ރ ކ ރ މައްމަސަ ޕްރޮފެޝަނަލ ންގެ    ހެލްތ  އެލައިޑް   • ޤާބިލ ކަން  ތަޢާރ ފ ކ ރ މާއި،   ށްޓަކައިކަތ ގެ  އ ސޫލ ތައް  އައ  

ކަންކަން  ތަޢާރ ފ އި  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  އ ސޫލ ތައް   ންނާޕްރޮފެޝަނަލ   ހެލްތ އެލައިޑް  ކ ރ މާއި،  ޞްލާޙ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ބައިނަލްއަޤްވާ އ ސޫލ ތަކަކީ  ޢަމަލ ކ ރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބެސްގ ޅޭގޮތ ން  އ ސޫލ ތަކާޓް  މީ  އެއްގޮތް  ޕްރެކްޓިސްގެ   

  ؛އ ސޫލ ތަކެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން
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  ؛ން ހަދައި ހިންގ ލ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައްމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކައ ންސި  •

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ ން ނޫނަކ ން ކައ ންސިލާ ޙަވާލ ކ ރާ އެހެނިހެންހެންވެސް ޤާ މި ޤާނޫނ ން ނ ވަތަ އެ •

 

 ޓަރީ މެޑިސިންގ )ސެކްރެޓޭރިއޭޓް( މޯލްޑިވްސް ބޯޑް އޮފް ކޮމްޕްލިމެން 

ގިއ ލޭޓް  ރަޖިސްޓްރީކޮށް ރެޓިޝަންރސް  ކްސްވެރިން އަދި އޯލްޓަރނެވް މެޑިސިން ޕްރެ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާ ދިވެހި ބޭ •

 ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން

 ން. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހަދާ ދޫކ ރ  •

ޕް • މެޑިސިން  އޯލްޓަރނެވް  ދިނ މަށް  ބިދޭސީ  ހ އްދަ  ގެނައ މަށްޓަކައި  ރާއްޖެ  ތެރޕިސްޓ ން  އާއި  ރެކްޓިޝަންރސް 

 ލެހެއްޓ ން.   ލިބ މ ން ދޫކ ރ މާ ލިޔެ ކިޔ ން ބެމެޑިސިން ޔ ނިޓް އިން ހ އްދައެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްކޮށް، އޯލްޓަރނޭޓިވް 

މެ • އޯލްޓަރނެވް  އަދި  ބޭސްވެރިން  ތެރޕިޑިސިދިވެހި  އާއި  ޕްރެކްޓިޝަންރސް  ގ ޑް  ން  އަދި  ސްޓ ންރެޖިސްޓްރޭޝަން 

އެ ހ ށަހެޅ މ ން  ސެޓްފިކެޓްއަށް  ޕްރޮސެސްކޮށްސްޓޭންޑިންގ  ލި، ޕްލިކޭޝަންސް  ލިޔެކިޔ ން  އެޕްރޫވަލް  ދޫކޮށް  ބ މ ން، 

 ބެލެހެއްޓ ން.  

 ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓ ން.  ންޕިސްޓ ދިވެހި ބޭސްވެރިން އަދި އޯލްޓަރނެވް މެޑިސިން ޕްރެކްޓިޝަންރސް އާއި ތެރަ •

 

 ލީގަލް ސެކްޝަން 

 . ގެން ކ ރ ންމަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ގ ޅިއްޙީ ދާއިރާއާ ގ ޅ ން ހ ރި ޤާނޫނ ތައް އެކ ލަވާލ މ ގެ  ޞި •

ދާއިރާޞި • ގ ޅ ންހ ރި  އްޙީ  އެކ ލަވާލަންޤާ އާ  އަދި  ހެދ މާއި  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  އެހެނިހެން  ނޫނ ތަކ ގެ  ޖެހޭ 

 ނޫނީ ބާރ  ހޯދ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކ ރ ން. ޤާސޫލ ތަކަށް  ދ ތަކާއި އ ގަވާއި

 . ތައްޔާރ ކ ރ ންރީމެންޓ ތައްޔާރ  ކ ރާ އެގް ޓީގެ ނިންމ ންތަކާ ގ ޅިގެން ތައްންޑަރ ކޮމިދާއިރާގެ ޓެ  •

ޑާރަ  ންބަ، ތައް.މް.އޯ.ޔޫއެ  އްޔާރ ކ ރެވޭ އެއްބަސްވ ންތަކާއިއަގ ވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ގ ޅިގެން ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ތަ   ބައިނަލް •

 ރ ކ ރ ން. ޕްރޮޖެކްޓް ޑޮކިއ މަންޓްތައް ތައްޔާޔ މާއި،  ނައިބ ގެ އޮފީހ ގެ ލަފާގެ މަތިން ކ ރިއަށް ގެންދި

އެ  • މ އައްސަ ގ ޅިގެން  ކަންކަމާ  ކިއެކިޤާނޫނީ  އެހެނިހެން  އިދާރާތަކަށާއި  ސަރ ކާރ ގެ  ފަރާތ ން  އަދި  މިނިސްޓްރީގެ  ސާތަކަށް 

 އާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ން ތައްޔާރ ކ ރ ން. ށް ފޮނ ވަންޖެހޭ ސިޓީއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ
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ތަކަށް މެންބަރ ން ޢައްޔަންކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައް  ދާ ކޮމިޓީ/ބޯޑ /ކައ ންސިލްކާއި ގަވާއިދ ތަކ ގެ ދަށ ން އ ފައް ޤާނޫނ ތަ ދާއިރާގެ •

 ން. ކ ރ 

 ޢަމަލ  ކ ރ ން. ލެހެއްޓ ވ މާއި އެލިޔެކިޔ ންތަކަށް އަންނަލިޔެކިޔ ންތައް ބެ ދ ވަހަށް ދ ވަހ ން ސެކްޝަންގެ ލީގަލް  •

  އ ޞޫލެއް ހެދިފައިއޮތ ން. މަލ  ކ ރާނެ ޢަ  ށްކިޔ ންތަކަކިޔ ންތައް ބެލެހެއްޓ މާއި އަދި އެ ލިޔެ ލިޔެނަ އަން ސެކްޝަން  ލީގަލް  •

ގ ޅިގެން ބާއްވާ   މަސައްކަގެ ރަސްމީސީނިއަރ މ ވައްޒަފ ންގެ ބައްދަލ ވ ންތަކާއި، އޮފީހ  • އެކިއެކި ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި  ތްތަކާ 

 ބައިވެރިވެ ދޭންޖެހޭ ލަފާ ދިނ ން. 

ދާ • ގ ހެލްތ   އެކ ލަވާލ މ އިރާއާ  ޕޮލިސީތައް  ދިޅ ންހ ރި  އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  ރިވިއ   ގައި  ޤާނޫނީ  ބަލާ،  ޕޮލިސީތައް  ނ މާއި، 

 ބަދަލ ތަށް ގެނައ ން. ހެދ މާއި ގެންނަންޖެހޭ 

 . ދިނ ންނޫނީ ލަފާ ޤާ އްޙީ ދާއިރާއި މެދ  އ ފ ލޭ ދައ ވާތަކާއި ގ ޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޞިއި އިރާއަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށާ ދާ •

 ލ  ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. ސަލަތަކ ގައި ދާއިރާ ތަމްސީނޫނީ މައް ޤާދާއިރާއާ ގ ޅ ން ހ ރި  •

ނިން  ދާއިރާގެ • ކޮމިޓީގެ  ތައްޓެންޑަރ  ގ ޅިގެން  އެމ ންތަކާ  ކ ރާ  މައްސަލަތަކަށް ގްރީމެންޓ ތަޔާރ   އ ފެދޭ  ގ ޅިގެން    ކާއި 

 ލަފާދިނ ން. 

އަ • ޖަމާބައިނަލް  މަސައްގ ވާމީ  ކ ރެވޭ  ގ ޅިގެން  ތައްޔާރ ކ ރެވޭ އަތްތަކާ  ޕްރޮޖެކްޓް    ކަތްތަކަށް  އެއްބަސްވ ންތަކާއި، 

 ދިނ ން. ފާ ލަ ގެ ދަށ ން ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޑޮކިއ މަންޓްތަކ 

 ދިނ ން. ހޭގޮތ ން ލަފާ ންނާ ބެހޭގޮތ ން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތަކާބެމިނިސްޓްރީގެ މ ވައްޒަފ   •

ޅިގެން ބާއްވާ އެކިއެކި ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި  ފީހ ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގ ންގެ ބައްދަލ ވ ންތަކާއި، އޮ ސީނިއަރ މ ވައްޒަފ  •

 . ވެ ދޭންޖެހޭ ލަފާ ދިނ ންބައިވެރި

 . އްކަތްތައް ކ ރ ންތާ ގ ޅޭގޮތ ން ރަށ ންބޭރަށް ދާންޖެހޭ ކަންކަމ ގައި ރަށ ންބޭރަށް ގޮސް އެމަސަމަސައްކަ •

ގ ޅިގެން • ސަރ   މައްސަލަތަކާ  ފަރާތ ން  އެހެނިހެންމިނިސްޓްރީގެ  އިދާރާތަކަށާއި  އަމިއްލަ  ކާރ ގެ  އަދި  މ އައްސަސާތަކަށް   

 ން. ޔ ންތަކަށް ލަފާ ދިނ ންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވަ 

ހ ރި   • ގ ޅ ން  ދާއިޤާ ދާއިރާއާ  މައްސަލަތަކ ގައި  ތައްނޫނީ  ކ ރ މ ގެ  ތަމްސީލ   ދިރާސާކޮށް  ޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  ރާ  ކޭސް 

 ބްރީފްކ ރ ން.  ށާއި މިނިސްޓަރއަށްރ މާއި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަތައްޔާރ ކ 

ތައްޔާރ ކ ރ މ   • ހޯދަންޖެހޭ ކޭސް  ހޯ ގެ ގޮތ ން  މަޢ ލޫމާތ   އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ    ހިންގ މާއި  އިންވެސްޓިގޭޝަން  ލީގަލް  ދ މާއި، 

 .  ކ ރަންޖެހޭ މ ޢާމަލާތ ތައް ކ ރ ންއޮފީހާއެކ  
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 . މަޢ ލޫމާތާއި ލަފާ ދިނ ންސަލަތަކ ގައި ދޭންޖެހޭ ނޫނީ މައް ޤާއާ ގ ޅ ން ހ ރި ދާއިރާ •

 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސެކްޝަން 

ހިންޓްރީއާ ނިސްމި • ދަށ ން  މިނިސްޓްރީގެ  ހިސާބ ތައް  އި  ފައިސާގެ  މ ދަލާއި  އަދި  ފައިސާ  މ ދަލާއި  އިދާރާތަކ ގެ  ގާ 

މާލިއްޔަތ ގެއްޓަމ ބަލަހަ ދައ ލަތ ގެ  ގެންދަނީ  އެއްގޮ  ން  ގަވައިދާއި  ބޭންޑްޤާނޫނާއި  ރިސްކް  ބެލ މަށް  ބޮޑ   (ތަށްތޯ  ހިރާސް 

 .ރ ންން އޮޑިޓް ކ މިންގަނޑަކ   ދާއިރާތަކަށް އިސްކަން ދީގެން(

އޮ  • ގޮތ ން  އިންޓަރނަލް  ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ  ޕްލޭން  އަހަރީ  ހިނގާ  މިނިސްޓްރީގެމިނިސްޓްރީއާއި  ޑިޓްގެ  އިދާރާތަދަށ ން  ށް   

 ތައްޔާރ ކ ރ ން. ސްކް އެސެސްމެންޓް  ރިޓްރީގެ ހިރާސް ދެނެގަނެ ހިމެނޭހެން މިނިސް

އިސްކަންދޭ • ކަންކަން  ފާހަގަވި  އެސެސްމަންޓ ން  ހި  ރިސްކް  ޔ ނިވާސްގައި  އޮޓިޑް  ޔ ތަރ ތީބ ން  އޮޑިޓް  ނިވާސް  މަނައި، 

ފަދަ މަސައްކަތްދިރާސަކޮށް ސަރވޭ/އިންޓަރވިއ    ރިޕޯޓްތައް ޕިން، އޮޑިޓްމެ-ގޮތ ން ޕްރޮސަސްއެ  .ތަރައްޤީކ ރ ން   ތައްކ ރ ން 

 ކ ރ ން.  

ނާއި  އެ ޕްލޭ   ޑިޓް ޕްލޭން ތައްޔާރ ކޮށްމިނިސްޓރީގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓާއި އޮޑިޓް ޔ ނިވާރސް އަށް ބިނާކޮށް އަހަރީ އޮ •

ތައްޔާރ ކ  ޕްލޭން  އޮޑިޓް  އަހަރީ  އޮޑިޓްކ ރ ން.  ރިއެއްގޮތަށް  ދާ ރ މ ގައި  ބޮޑ   ޕްލޭ ސްކް  އިސްކަންދީގެން  ން  އިރާތަކަށް 

 ތައްޔާރ ކ ރ ން. 

ބަޔާން  މިނިސް • މާލީ  އިޖްރާއަތ ތަށްޓްރީގެ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް    ކ ރ މަށް  މާލިއްޔަތ ގެ  ދައ ލަތ ގެ  ، ބަލައިއަހަރ ން 

އެއްގޮތަށް ގަވައިދާ  ބަޔާންތައް  އި  ހ ށަ  މާލީ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް  ބަޔާންތައް   ހަޅަމ ންދޭތޯ އޮޑިޓަރ  މާލީ  އަދި    ބެލ ން. 

 ސަލައެއް ފާހަގަކ ރެވޭނަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކ ރ ން.  މައް ހ ށަހެޅ މ ގައި ރ މާއި ޔާރ ކ ތައް

 . ލައިގެން މަސައްކަތް ކ ރ ންކަށް ބަހަހިމެނޭ އޮޑިޓްތައް ޓީމްތަ  އަހަރީ އޮޑިޓް ޕްލޭން ގައި •

 ކ ރިއަށް  އާއި އެއްގޮތަށް އޮޑިޓ ތަށް  އޮޑިޓް ޕްލޭންއެ    ބަލައި ޗެކ ކޮށް، ރ ކޮށް،  އޮޑިޓް ޕްލޭން ތައްޔާ  ޓްތަކަށްޑިއޮވަކި ވަކި   •

 . ގެންދިއ ން

  ތަހްޤީޤެއް  ކ ރ ން.  އޮޑިޓެއް ނ ވަތަ ދިރާސާއެއް ނ ވަތަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން ފާސްކ ރެވިގެން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގަންނަވާ •

  ބެލެހެއްޓ ން.  ށް، ފައިލްކޮށް ރަގަޅަށް ޕޭޕަސް ތައްޔާރ ކޮންމަންޓާ ގ ޅޭ ވޯކިންގްއޮޑިޓް/ކޮންސަލްޓެންސި އެސައި  •

އޮޑިޓަށް ލިބޭ  ، އްޓ ން. އެގޮތ ންކާއި ގ ޅިގެން އެއްކ ރެވޭ އެންމެހާ މަޢ ލޫމާތ ތަށް ފައިލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ބެލެހެއޮޑިޓް ތަ •
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ފިޔަ މ ވައްޒަފ ން  ސެކްޝަނ ގެ  އޮޑިޓް  ފަރާތްތަމަޢ ލޫމާތ ތަކަށް  އިތ ރ   ކޮންޓްރޯލ ތައް  ނ ފެންނާނޭ  ކަށް  ވައި  ފަދަ 

 އްރ  ހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން.  ކ ރެވިފައިވޭތޯ ބެލ މާއި ސިޤާއިމް

މަސައްކަތްތަކ ގަ  އޮޑިޓް • ކޮންސަލްޓެންސީ  ހިމަނައިނ ވަތަ  ކަންކަން  ފާހަގަކ ރެވޭ  އެކަ އި  އިސްލާހ ކ ރ ،  މަށް  ންކަން 

 .ތައްޔާރ ކ ރ ން ޕޯޓެއްލަފާދިނ މަށްޓަކައި ރި 

 . އި ބައިވެރިވެ ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ  ދިނ ންޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާތަކ ގަ އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން، އޮޑި •

 ގޮތްތައް މަގ ފަހިކ ރ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ ން ނެ ތަމްރީން ލިބޭނޭގަނެ ރީނ ތަށް ދެސެކްޝަންގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ބޭނ ންވާ ތަމް •

މަސައްކަ • އޮޑިޓ ގެ  އިންސްޓިޓިއ އިންޓަރނަލް  ހިނގަނީ  އިންޓަތްތައް  އޮފް  )އައި.އައިޓް  އޮޑިޓާސް  .އޭ(ގެ  ރނަލް 

ސްޓޭން )އައި.ޕީ.ޕީ.އެފް(  ފްރޭމްވޯކ   ޕްރެކްޓިސެސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އިންޓަރނަލްއިންޓަރނޭޝަނަލް  ދައ ލަތ ގެ  އާއި    ޑަރޑް 

 ން )ސެލްފް އެސެސްމަންޓް(. ށް ތޯ އަހަރ ން އަހަރަށް ބެލ އޮޑިޓްކ ރ މާއި ގ ޅޭ މިންގަނޑ ތަކާއި އެއްގޮތަ

 ންކ ރ އަލް އަދި އެސްއޯޕީ ތައްޔާރ ގައި ގެންގ ޅޭނެ އޮޑިޓް މެނ  އޮޑިޓް ކ ރ މ  •

ފަންކަޝަންގެ   • އޮޑިޓް  ތެރޭގައިއިންޓަރނަލް  މަސައްކަ  އެއަހަރ   ހާސިލ ކ ރެވ ނ   ފެންނާނޭހެން  ތްތަކާއި  މިންވަރ   ކ ރެވ ނ  

 ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކ ރ ން. އަހަރީ 

އަހަރ ތަވޭތ ވެދިޔަ • އިސްއޮޑިޓްއިންޓަރނަލް  ކ ގެ    ދީފައިވާ  އިން  ލަފާ  މިނިސްޓްރީގެ  ލާޙ ކ ރަން  ގ ޅޭގޮތ ން  ކަންކަމާއި 

 ން.  އަޕްޑޭޓް ކ ރަމ ން ގެންދިއ ޕްލޭން   އެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓ ން އަޅަމ ންދާ ފިޔަވަޅ ބަލައި

  ޕޯޓ ތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ ން ނެރ އްވާ  ރި  މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި ގ ޅިގެންމިނިސްޓްރީގެ އަދި   •

އިސްލާ ކ ރިއަށްގެން ރިވިއ ކޮށް،  މެނޭޖްމަންޓ ން  ކަންކަން  ލަފާދީފައިވާ  ބަލައި ދާހ ކ ރަން  މަޝްވަރާމެނޭޖްމަންޓ   ގޮތް  އާއި  ގެ 

މ އްދަތެއް   މ އްދަތ ގަ ކަނޑައައެކ   އެ  އެޅޭތޯބަލައިޅައި  ފިޔަވަޅ   އިސްލާހީ  އަޅަ  އި  ރެފިޔަވަޅ   އަދި    ކޯޑްކ ރ ން.މ ންދާގޮތް 

 ކ ރިއަށް ނ ދާނަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ސަމާލ ކަމަށް ގެނައ ން.    ގަވައިދ ން،  ރަން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަންއިސްލާހް ކ 

މިނިސް  މިނިސްޓްރީގެ  • ހިންގާ  އަދި  ދަށ ން  އެ ޓްރީގެ  ގ ޅިގެން  ރިޕޯޓ ތައް  -ންޓިއިދާރާތަކާއި  ނެރ އްވާ  އިން  ކޮރަޕްޝަން 

ންދަވާގޮތް ބަލައި މެނޭޖްމަންޓ ގެ މަޝްވަރާއާއި  މެނޭޖްމަންޓ ން ކ ރިއަށްގެ  އިސްލާހ ކ ރަން ލަފާދީފައިވާ ކަންކަންށް،  ރިވިއ ކޮ

މ އްދަތ  އެ  ކަނޑައަޅައި  މ އްދަތެއް  އެޅޭތޯބަލަ އެކ   ފިޔަވަޅ   އިސްލާހީ  އަދިގައި  ހެދ ން.  ފޮލޯއަޕް  ކ ރަން  އި  އިސްލާހް   

 ށް ގެނައ ން. މާލ ކަމަން،  ކ ރިއަށް ނ ދާނަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ސަލަފާދީފައިވާ ކަންކަން ގަވައިދ 

 . އްޓ ންރނަލް އޮޑިޓްއަށް ލިބޭ އަދި ބޭރަށް ފޮނ ވާ ލިޔެކިއ ންތަކެއްގެ އިދާރީ އިންތިޒާމް ބެލެހެ އިންޓަ •

 ހެއްޓ ން.  ޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެމިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ކޮމި •
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 ން.  ޔައ މިއްޔާ ކ ރ  ތައްލ ވ ންއްދަ  ބައްދަލ ވ ންތައް ރޭވ މާއި، މިފަދަ ބައިންޓަރނަލް އޮޑިޓ ގެ މަސައްކަތާއި ގ ޅޭ •

 

 އިމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސަސް ޑިވިޝަން 

ގޮތ   އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް • ހިންގ ން  މަސައްކަތްތައް     ކ ރަންޖެހޭންމ ޅ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ  ރާވާ 

ޞިއްޙީއަދި   ހ ރިހާ  ސާރވި  އަތޮޅ ގެ  އިމާރޖެންސީ  ތަންތަނ ގައި  ޤާއިމ ޚިދ މަތްދޭ  ޚިދ މަތްތައް  ކ ރ މަށްޓަކައި  ސަސްގެ 

   ކ ރ ން.ޕްލޭންތައް ކ ރ ން އަދި މަސައްކަތް ކ ރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރ ކ ރަންޖެހޭ  

އޮތޮޅ ތެރޭގައި   • އަދި  ތެރެމާލެ  މިޚިދ މަތްތަކ ގެ  ގޮތާއި،  ދެވޭ  ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  އެހެނިހެން  އިއިމާރޖެންސީ  ން 

 ސ ޕަރވައިޒ ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. ކަތްތައް ކ ރެވޭ ގޮތް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައް  މ އައްސަސާތަކާއި ގ ޅިގެން

ދާއިރާއިން   • ޤާނޫނ ތަކާ ތަންފީޒ ކ ރަންޞިއްޙީ  ރިޖެހޭ  ޤަވާއިދ ތަކަށް  ތެރެއިން  އި  ސާރވިސަސްގެ  އިމާރޖެންސީ  އާޔަތްކޮށް 

 . ރޯލ  އަދާކ ރ ން އަދާކ ރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓ މާއި ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރ ކޮށް    ހިންގ މ ގައިޚިދ މަތްތައް    އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ  •

    .މާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވ ންމިނިސްޓްރީގެ ކަ

ރައްޔިތ ންނައި • ގޮތ ގައި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  މާރޖެންސީ  މިނިސްޓްރީގެ  ށް 

   ން.ނ  ޢާއްމ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ސިއްހީ މައ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިގ ޅިގެން ރާތްތަކާއި މާ ގ ޅ ން ހ ރި ޑިވިޝަން/ފަކަ

 ން. ހިންގ  ތައް ރާވާމް ޕްރޮގްރާޕެރެމެޑިކްގެ ޚިދ މަތްތައް    މިންގަނޑ ތަކާއި އެއްގޮތަށް ސަތްތަކ ގެއިން ނިންމާ ސިޔާމިނިސްޓްރީ •

ސާރވިސަ • ހިނގާއިމާރޖެންސީ  ދަށ ން  ޑިވިޝަންގެ  ހިންގ މާއި  ސް  މަސައްކަތްތައް  ޔ ނިޓްތަކ ގެ  ހ ރިހާ ސެޗްޝަންތަކާއި   

  ނ ހިނގާގޮތް ބެލ ން. އެމަސައްކަތްތައް ހ ނގާ

އެ • ވ ޒާރާތަކާއި  ސަރ ކާރ ގެ  ގ ޅ ންހ ހެނިހެން  ކަމާ  މަސައްކަތްތައް،  ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިގެން  ގ ޅިގެން  ތަކާއި  މ އައްސަސާ  ރި 

   ކ ރ ން.

   ން.ހިންގ ރާވާ  މަސައްކަތްތައްފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ   ޚިދ މަތްތައްގ ޅިގެން ޞިއްޙީ  މަޑ ވ ންތަކ ގައިބަލިފެތ ރޭ ރިސާތަކ ގައާއި ކާ •

 ދ ވަހަށް އެހީތެރިކަން  ޚިދ މަތްތައް ރާވާ ހިންގ މާއި، ކޯލް ސެންޓަރ ހިންގ މ ގައި ދ ވަހ ން ޞިއްޙީ    ހޮސްޕިޓަލް ކެއަރގެ -ޕްރީ •

 ހިގާނ ހިގާގޮތް ބެލ ން  މަސައްކަތްތައްގެ އިތ ރ ން ކޯލް ސެންޓަރ  ފޯރ ކޮށް ދިނ މ ގެ

ޙާޞިލ ކ ރ މަ • ފެންވަރ ގައި  ޤައ މީ  އަދި  ޙާޞިލ ކ ރ މަސަރަޙައްދީ  ކަންކަން  ކަނޑައަޅާ  ޚާއްށް  ރާވާ  ށް  މަސައްކަތްތައް  ޞަ 

 ހިންގ ން  
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މީހ ންގެ • ފޯރ ކޮށްދެވޭ  ކ ރ މަށް  ރިކޯޑްތަކާއި،    ޚިދ މަތް  މޮނިޓަރ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށް  ޚިދ މަތް  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ބޭނ ންއަދި  ވާ 

 ބަލަހައްޓައި ރިޕޯރޓްކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯރޓްކ ރ ން. 

ތަހޮސްޕި • ސިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭތަންތަޓަލް  އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ  ނާއި ގ ކާއި    ހަދައި،   ޕްރޮސީޖަރ ޅިގެން 

  ލަފާދިނ ން. ރާވާ  ކަތްތައްއެމަސައް 

ޚިދ މަތްއިމާރ • ސާރވިސަސްގެ  ބޭނ ންވާ  ޖެންސީ  އަދިތައް  ދިނ ން،  ލަފާ  އެކ ލަވާލ މަށް  މަސައްކަތްތައް    ބޯރޑް  ބޯރޑްގެ 

 ތް ބެލ ން. ހިނގާގޮހިނގާ ނ  

އްގޮތ ގެ މަތިން ރާވާ  ވާޢިދ ތަކާއި އެގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހެދިފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި، ޤަ  ސާތަކާއި ބޭރ ގެ މ އައްސަ  •

 ހީތެރިވ ން. މ ގައި ލަފާ ދިނ ން އަދި އެހިންގ 

ދިނ މ ގައި • ފޯރ ކޮށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  ފައިދާހ ރިގޮ  އިމާރޖެންސީ  އެންމެ  ތްތައް  ރައްޔިތ ންނަށް 

 ރ ން. ދަނެގަނެ މިޚިދ މަތް ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ 

 

  އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން ލްޑިވްސް އެމްބިއ ލާންސް ސާރވިސަސް މޯ 

ހާ  ކ ރ ން އަދި އަތޮޅ ގެ ހ ރި  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްދިނ މަށް  އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް  ރާއްޖޭގައި    ޅިމ  •

ޚިދ މަތްތައް  ޞިއް ސާރވިސަސްގެ  އިމާރޖެންސީ  ތަންތަނ ގައި  ޚިދ މަތްދޭ  އެންމެހާ    ކައިވ މަށްޓަކ ރިއެރ ޙީ  ކ ރަންޖެހޭ 

 ތްތައް ކ ރ ން.  މަސައްކަ

މަސައްކަތްތަކ ގައި    ތަކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭއެހެނިހެން މ އައްސަސާ  ދިނ މ ގައި ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް  އިމާރޖެންސީ •

 ދީ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. އެއްބާރ ލ ން

ތަންފީޒ ކ ރަންޖެ • ދާއިރާއިން  ޚިލާފ ނ ވާގޮ  ހޭޞިއްޙީ  ޤަވާއިދ ތަކާއި  ސާރވިސަސްތަށް  ޤާނޫނ ތަކާއި  ގެ  އިމާރޖެންސީ 

 ޚިދ މަތްތައް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 

ކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓ މާއި ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރ ކޮށް  ޖެހޭ ރެހިންގ މ ގައި ބަލަހައްޓަން   ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް  އިމާރޖެންސީ •

 ފޮނ ވ ން.    ރވިސަސް ޑިވިޝަން އަށްއިމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާ

ޚިދ މަތްތަރޖެއިމާ • ސާރވިސަސްގެ  މަސައް ންސީ  މި  އަދި  ފޯރ ކޮށްދިނ ން،  އާއްމ ންނަށް  މައ ލޫމާތ   ކަތ ގައި   ކ ގެ 

މެ ޑިވިޝަންއިމާރޖެންސީ  ސާރވިސަސް  ދަށ ންޑިކަލް  އަމަލީގޮތ ން  ގެ  ދީ  އެއްބާރ ލ ން  ފ ރިހަމަ  ކަންކަމ ގައި  ކ ރެވޭ   

 .  ބައިވެރިވ ން
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 ޕެރެމެޑިކްގެ ޚިދ މަތްތައް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގ ން. ންގަނޑ ތަކާއި އެއްގޮތަށް  މިނިސްޓްރީއިން ނިންމާ ސިޔާސަތްތަކ ގެ މި  •

ޑިވިޝައިމާ • ސެޗްޝަންރޖެންސީ ސާރވިސަސް  ހިނގާ  ދަށ ން  ދީ  ތަކާއި  ންގެ  އެއްބާރ ލ ން  މަސައްކަތްތަކަށް  ޔ ނިޓްތަކ ގެ 

މަސައްކަތްކ ރ ން. ވ ޒާރާތަކާއި  އަދި    ގ ޅިގެން  އެހެނިހެން  ކ ރަންޖެހޭ  ސަރ ކާރ ގެ  ގ ޅިގެން  ކަތްތަކ ގައި  މަސައްގ ޅިގެން 

 ކ ރ ން.  މަސައްކަތް  

ބަލިމަޑ ވ ންތަކ ގަ  • ފެތ ރޭ  ފޯކާރިސާތަކ ގައާއި  ޚިދ މަތްތައް  ޞިއްޙީ  ގ ޅިގެން  މަސައްކަތްތައް  ރ ކޮށްދި އި  އަދި  ނ މ ގެ  ކ ރ ން. 

 ތައް ހިންގ ން. ންމެ ފ ރިހަމަ ގޮތ ގައި ދިނ މ ގެ އިންތިޒާމ ޕެރެމެޑިކްގެ ޚިދ މަތްތައް އެ

ކ ރަންޖެހޭ   ދ ވަހަށް  ގ މާއި، ކޯލް ސެންޓަރ ހިންގ މ ގައި ދ ވަހ ންޓަލް ކެއަރގެ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްތައް ރާވާ ހިން ހޮސްޕި-ޕްރީ •

  ބެލ ން އިތ ރ ން ކޯލް ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިގާނ ހިގާގޮތްއް ކ ރ މާއި، މީގެ މަސައްކަތްތަ 

ޔ ނިޓްތަކ ގެ މަސައްކަސް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަންގެމޯލްޑިވްސް އެމްބިއ ލާންސް ސާރވިސަ • ހިނގާ ހ ރިހާ  ތްތައް   ދަށ ން 

 މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅ ކ ރ ން.  ބަލާ މޮނިޓަރކޮށް ރަނގަޅ ކ ރަންޖެހޭ

އަދި ޚި • ކ ރ މަށް  މޮނިޓަރ  ޚިދ މަތް  ރިކޯޑްތަކާއި،  މީހ ންގެ  ފޯރ ކޮށްދެވޭ  މަޢ ލޫމާތ ތައް ދ މަތް  ބޭނ ންވާ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށް     

 ރ ން. މެޑިކަލް ސާރވިސަސް ޑިވިޝަން އަށް ރިޕޯރޓްކ އިމާރޖެންސީ ބަލަހައްޓައި 

ސިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭތަ • ތަކާއި  އިމާރޖެންސީ ސާހޮސްޕިޓަލް  ޕްރޮސީޖަރ ހަދައި،  ރވިންތަނާއި ގ ޅިގެން  ސަސްގެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ 

 ކ ރ ން. އެމަސައްކަތްތައް  

އެއްގޮފައިހެދި • ޤަވާޢިދ ތަކާއި  އ ސޫލ ތަކާއި،  މަތިން  ވާ  މ އައްތ ގެ  މަސައްކަތްތަ ބޭރ ގެ  ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިގެން  އް  ސަސާތަކާއި 

 ކ ރ ން. 

ޚިދ މަ • ސާރވިސަސްގެ  ފޯރ ކޮށްއިމާރޖެންސީ  ރައްޔިތ ންނަށް  ފައިދާހ ރިގޮތްތައް  ދި  ތްތައް  އެންމެ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ މ ގައި 

 ރ ން. ރައްޤީކ ރ މ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ދަނެގަނެ މިޚިދ މަތް ތަ

 . ، ރަނގަޅ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅ ކ ރ ންޚިދ މަތްތައް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް މޮނިޓަރކޮށް ކޯލް ސެންޓަރ ން ދެވޭ  •

މަސައްކަތްކ  • ދަށ ން  އެހެހެނިހެންސެކްޝަންގެ  ކަންކަމާއި،  ހާޒިރީގެ  މަސައްކަތް،  މ އައްޒަފ ންގެ  އެންމެހާ  ސިވިލް    ރާ 

 އްކަތް ކ ރ ން. ސާރވިސްގެ ތެރެއިން ކ ރަންޖެހޭ މަސަ

ވާބ ދޭން ޖެހޭ  އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަނަށް އަންނަ ސިޓީތަށް ބަލައިގަނެ، އަދި ޖައެމްބިއ ލާންސް ސާރވިސަސް    މޯލްޑިވްސް •

 ދިނ ން. ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބ 

ހޭ  ނަ ތަކެތިބަލައި ގަނެ، އެތަކއތި ފޮނ ވަންޖެމޯލްޑިވްސް އެމްބިއ ލާންސް ސާރވިސަސް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަނަށް އަން  •
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 . ތަންތަނަށް ފޮނ ވ ން

އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން.    މަސައްކަތް މެދ  ނ ކެނޑި ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށް ދިނ މ ގައި ކ ރަންޖެހޭލް ސެންޓަރ ގެ  ކޯ •

 ތް އެންމެ އަވަހަށް ކޮށް ނިންމ ން.  ތަންތަނާއި ތަކެތި ހެދ މ ގެ މަސައްކައަދި މަދ ވާ ތަކެތި ހޯދ މާއި، ހަލާކ ވާ

ޑްމިން ޑިވިޝަންއާއި ގ ޅިގްނ ތަކެތި، އަދި ޚިދ މަތް ދިނ މަށް ބޭނ ންވާ  ޑިވިޝަން އާއި އެގެ ބަޖެޓް  ހެލްތ ޓްރީ އޮފް  މިނިސް •

 ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ހަމަކ ރ ން. 

ބަދަލ ތަ ކޯލް • ގެންނަންޖެހޭ  ޗެކްކޮށް  ބަލާ  ސޮފްޓްވައަރ  ބޭނ ންކ ރާ  ސެންޓަރގައި  އަދި    ކ ރ ން،  އަޕްގްރޭޑް  ގެނެސް  އް 

 ކޮމްޕިއ ޓަރ ފަދަ ތަކެތި ބަލާ، މިތަކެތި މަސައްކަތްކ ރ ން ރަނގަޅ ތޯ   ނ ވަތަލަތްތައްއަރ ނ ވަތަ މ އާސަލާތީ ވަސީސޮފްޓްވެ

 ތްތަކ ގައި ރަނގަޅ ކ ރ ން. ލ ން، އަދި ރަނގަޅ ކ ރަންޖެހޭ ހާލަބެ

މަރާމަތ  • ސެންޓަރގައި ބޭ އެމްބިއ ލާންސް ގެ މައިންޓެނެންސް އަދި  އިތ ރ ން ކޯލް  ސާމާނ   ނ ން ކ ރ ން، މީގެ  ކ ރާ އެންމެހާ 

  އެތަކތި މެއިންޓެއިންކޮށް ރިޕެއަރ ކ ރ ން. ބަލާ މޮނިޓަރކޮށް

ހިންގ މަ • އެތައެމްބިއ ލާންސްތައް  އަޅާ  ތެޔޮ  ބޭނ ންވާ  ބެށް  ތަކެތީގެ  ކެތި  ބޭނ ންކ ރެވޭ  އެމްބިއ ލާންސްގައި  އަދި  ލެހެއްޓ ން. 

 ބެލެހެއްޓ ން. މަރާމާތ ކޮށް 

 ލެއްހެއްޓ ން. ން ކަންކަން ބެރަންޓް، ފެން ފަދަ އެހެނިހެއިމާރާތް ބަލަހައްޓާ، އަދި ކަ •

ވަން  ދި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ސީލްގެ ލިޔ ންތައް ބެލެހެއްޓ ން، އަމަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް ގެނދިއ މަށް ހިނގާ ޚަރަދ ގެ ތަފް •

 ޖެހޭ ލިޔ ންތައް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ފޮނ ވ ން.  

އެންމެހާ • މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  މަސައްކަތްސެކްޝަންގެ  މ އައްޒަފ ންގެ  ކަން  ހާޒިރީގެ  ސިވިލް  ،  އެހެހެނިހެން  ކަމާއި، 

 ކ ރ ން.   ސާރވިސްގެ ތެރެއިން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 

 ސެކްޝަން   ޑިވެލޮޕްމެންޓް ރވިސަސް ސާ   އިމާރޖެންސީ މެޑިކަލް 

މ ޅ  • ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  ކ ރަންއިމާރޖެންސީ  ގޮތ ން  ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ  ކ ރ ންރާއްޖޭގައި  މަސައްކަތްތައް  އަދި    ޖެހޭ 

ހޭ  ތައް ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެ އަތޮޅ ގެ ހ ރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނ ގައި އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތް

 ން.  އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ 

ތްތައް ކ ރ ން،  ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަށް ކ އި ރޭވިފައިވާ ކަންކަން ޤާއިމ ކ ރ މައިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޕްރޮގްރާމްގަ •

 އަދި މިޚިދ މަތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ ން.  
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އަ  • އޮތޮ މާލެ  ސާރދި  އިމާރޖެންސީ  އެހެނިހެން  ޅ ތެރޭގައި  ތެރެއިން  މިޚިދ މަތްތަކ ގެ  ގޮތާއި،  ދެވޭ  ޚިދ މަތްތައް  ވިސަސްގެ 

 ހިންގ ން. ރާވާ މެހާ މަސައްކަތްތައް މ އައްސަސާތަކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ އެން

ރައްޔި • ގޮތ ގައި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  ފޯރ ކޮތ ންނަށްއިމާރޖެންސީ  މިނިސްޓް  ރީގެ  ށްދިނ މަށްޓަކައި 

   ތްތައް ކ ރ ން.ކ ރަން ޖެހޭ މަސައްކަކަމާ ގ ޅ ން ހ ރި ޑިވިޝަން/ފަރާތްތަކާއި ގ ޅިގެން 

ނިންމާ ސިމިނިސްޓްރީ • ފަރާއިން  ބޭރ ގެ  މަސައްކަތްތައް  ޔާސަތްތ ތަކާއި  ކަންކަމ ގެ  ކ ރ މަށް ނިންމޭ  ގ ޅިގެން  ރާވާ  ތްތަކާއި 

 ހިންގ ން. 

މަސައްކަތްތައް   ޓްގެދިވެލޮޕްމެންސާރވިސަސް  މެޑިކަލް  ސީ  މާރޖެން އި • ޔ ނިޓްތަކ ގެ  ހ ރިހާ  ހިނގާ  ހިންގ މާއި  ދަށ ން   

 ނގާ ނ ހިނގާގޮތް ބެލ ން. ކަތްތައް ހި އެމަސައް 

ވ ޒާރާތަސަރ  • އެހެނިހެން  ގ ޅިކާރ ގެ  ރާވާ،ކާއި  ގޮތް  ގެންދާނެ  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅ   ގެން  ންހ ރި  ކަމާ 

   ންގ ން. ރާވާ ހިސާ ތަކާއި ގ ޅިގެން މ އައްސަ 

ށްގެންދިއ މަށް  ތްކ ރާ މ އައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތް ކ ރިއައިމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދަށ ން މަސައްކަ •

 އްކަތް ހިނގާ ނ ހިނގާ ގޮތްބެލ ން. މަސަ ލަފާދީ 

ސިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭތަންތަނާއި • ތަކާއި  އިމާގ ޅިގެ   ހޮސްޕިޓަލް  ޕްރޮސީޖަރ ހަދައި،  ރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަން  ތްތަކ ގެ 

 އެމަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގ ން.  

ބޯރޑް  ސާރވިސަސްގެ  އިމާރޖެންސީ   • ބޭނ ންވާ  މަސައްކަޚިދ މަތްތައް  ބޯރޑްގެ  ގ ޅ ންހ ރި  އެކ ލަވާލާ  ހިންގ މާއި  ތްތައް 

 ސައްކަތްތައް ކ ރ ން. މަ

އިވާ އ ސޫލ ތަކާއި، ޤަވާޢިދ ތަކާއި އެއްގޮތ ގެ މަތިން ރާވާ  ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހެދިފަ ކ ރަން  ޅިގެން ބޭރ ގެ މ އައްސަސާތަކާއި ގ  •

 ހިންގ ން.  

މ  ޝަން ސެކް • އެންމެހާ  މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  ހާ ގެ  މަސައްކަތް،  ސިވިލް  އައްޒަފ ންގެ  އެހެހެނިހެން  ކަންކަމާއި،  ޒިރީގެ 

 ން. ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކ ރ ސާރވިސްގެ ތެރެއިން 

 

 ޓް ކޯލް ސެންޓަރ އޮޕަރޭޝަން ޔ ނި 

ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  ތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް މ ޅ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ ގޮ •

ދ ވަހަށް    ހ ންދ ވަޅ ގެ ހ ރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނ ގައި އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް  ހިންގ ން އަދި އަތޮ
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 ކ ރ ން.   ތައްޖެހޭ މަސައްކަތްންކ ރަހންގ މަށްޓަކައި  

އިމާރޖެންސީ ސާރ • އޮތޮޅ ތެރޭގައި  އަދި  ޚިދ މަތްތައް  މާލެ  ދ ވަހަށް  ވިސަސްގެ  ބަލައިދ ވަހ ން  ގޮތް  ތަކ ގެ  މިޚިދ މަތް  ދެވޭ 

 ކ ރ ން. އް ތެރެއިން އެހެނިހެން މ އައްސަސާތަކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަ 

ބެލެހެއްޓ މާއި    ޓަރ ކޮށްގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑްތަކާއި ޑޭޓާތައް އެންޚިދ މަތްތައް ހިންގ މ  ގެ  އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސް •

    އ ލާންސް އޮޕަރޭޝަން ސެކްޝަންއަށް ފޮނ ވ ން.މޯލްޑިވްސް އެމްބިޔާރ ކޮށް  ރިޕޯރޓްތައް ތައް

އެން  • ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  ރައްޔިތ ންނައިމާރޖެންސީ  ގޮތ ގައި  ފ ރިހަމަ  މިނިސްޓްރީގެ    ށްމެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 

ކ ރ ން  ން  ޅިގެގ    ހ ރި ޔ ނިޓްތަކާއިކަމާ ގ ޅ ން   ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ  ހޭލ ންތެރި ކ   ޢާއްމ ންއަދި  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

   މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 

ބަލިމަޑ ވ ންތަކ ގަ  • ފެތ ރޭ  ފޯކާރިސާތަކ ގައާއި  ޚިދ މަތްތައް  ޞިއްޙީ  ގ ޅިގެން  ދ ވަހ ން  ރ ކޮށްދި އި  މަސައްކަތްތައް  ނ މ ގެ 

 ދ ވަހަށް ރާވާ ހިންގ ން.  

ކ ރާ މ އައްޒަފ ންގެ ންޓަރގަކޯލް ސެ  • މަސައްކަތް  ކަ  އި  އެހެނިހެން  ޚިދ މަތްތައްޑިއ ޓީ އާއި  ފ ރިހަމަގޮތ ގައި  އެންމެ    ންކަން 

 ގ ން.  ދެވޭނެ ގޮތަށް ރާވާ ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ހިން

ޚިދ މަތްތައް • ސެންޓަރގެ  ހަ ކޯލް  ހާލަތްތަކ ގައި  މައްސަލަދިމާވާ  އަދި  ކ ރ ން،  މޮނިޓަރ  ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  މަޖެހިފައިވާ   

 ހައްލ ކޮށް ޚިދ މަތްދިނ ން.    ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށްއ ސޫލ ތަކާއި ޤަވާއިދ ތަކ ގެ

ތަކާ • އެހެނިހެންހޮސްޕިޓަލް  ޚިދ މަތްދޭތަންތަނާއި  ސިއްޙީ  އިމާރ  އި  ގ ޅިގެން  ތަކާއި  ސާމ އައްސަސާ  ރވިސަސްގެ  ޖެންސީ 

 ރިލް ތަކ ގައި ބައިވެރިވ ން. ޚިދ މަތްތަކ ގެ ޕްރޮސީޖަރ ހެދ މަށް އެހީތެރިވ ން އަދި ޑް

ސިޔާސަތްތަކ ގެ  މިނިސްޓްރީއި  • ނިންމާ  އެއްގޮތަށް  ން  ސެންޓަރމިންގަނޑ ތަކާއި  ޚިކޯލް  ރާވާ  ގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ދ މަތްތައް 

   ހިންގ ން. 

ތަންފީޒ ކ ރަން • ދާއިރާއިން  ތެޞިއްޙީ  ސާރވިސަސްގެ  އިމާރޖެންސީ  ރިއާޔަތްކޮށް  ޤަވާއިދ ތަކަށް  ޤާނޫނ ތަކާއި  ރެއިން  ޖެހޭ 

 ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 

މަސައްކަ • ދަށ ން  މަސައްކަތް،ސެކްޝަންގެ  މ އައްޒަފ ންގެ  އެންމެހާ  ސިވިލް    ތްކ ރާ  އެހެހެނިހެން  ކަންކަމާއި،  ހާޒިރީގެ 

 ރ ން. އްކަތް ކ ސާރވިސްގެ ތެރެއިން ކ ރަންޖެހޭ މަސަ
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 ޕެރެމެޑިކް ޔ ނިޓް 

ހ ން ދ ވަހަށް  ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދ ވަކ ރަމ ޅ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން  އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް   •

   ކޯލްސެންޓަރ އާއި ގ ޅިގެން މަސައްކަތް ކ ރ ން.މ ގައި ހިންގ 

އޮ • އަދި  އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަތޮޅ ތެރޭގަމާލެ  މިޚިދ މަތްތަކ ގެ  އި  ބަލައި  ގޮތް  ދެވޭ  ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  ޚިދ މަތްތައް  ސްގެ 

ގެ  -ޕްރީރެއިން  ތެ ކެއަރ  ޚިދ މަތ ތްތައް  މަސައްކަހޮސްޕިޓަލް  އަދި  ރަނގަޅ ކ ރ މަށްކ ރ ން  ފެންވަރ   ކ ރަންޖެހޭ  ގެ  ޓަކައި 

 މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 

ހިންގ މ ގައިކެއަރގެ  ހޮސްޕިޓަލް  -ޕްރީ • ބެލެހެއްޓ މާއި  ޚިދ މަތްތައް  ކޮށް  އެންޓަރ  ޑޭޓާތައް  ރެކޯޑްތަކާއި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ   

 ވ ން.   އޮޕަރޭޝަން ސެކްޝަންއަށް ފޮނ  މޯލްޑިވްސް އެމްބިއ ލާންސް  ކޯލް ސެންޓަރ އަށާއިރޓްތައް ތައްޔާރ ކޮށް ރިޕޯ

ކެއަރ-ޕްރީ • ފ ރިހޮސްޕިޓަލް  އެންމެ  ޚިދ މަތްތައް  ރައްޔިތ ންނަށްގެ  ގޮތ ގައި  ފޯރ ހަމަ  ކ ރަންޖެހޭ    ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 

 ކ ރ ން.  ތެރި ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން އަދި ޢާއްމ ން ހޭލ ން

މ ގެ މަސައްކަތްތައް  ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ހޮސްޕިޓަލް ކެއަރގެ  -ޕްރީގ ޅިގެން  ފެތ ރޭ ބަލިމަޑ ވ ންތަކ ގައި  ކާރިސާތަކ ގައާއި   •

 ވަހަށް ރާވާ ހިންގ ން.  ހ ން ދ ދ ވަ

ދ ވަހ -ޕްރީ • ޚިދ މަތްތައް  ޞިއްޙީ  ކެއަރގެ  ހިންގ މާއި،  ހޮސްޕިޓަލް  ދ ވަހަށް  ޔ ނިޓްން  ކ ރާ  ގައއި  ޕެރެމެޑިކް  މަސައްކަތް 

  ނެ ގޮތަށް ރާވާ ދ ވަހ ން ދ ވަހަށްއްޒަފ ންގެ ޑިއ ޓީ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަން އެންމެ ފ ރިހަމަގޮތ ގައި ޚިދ މަތްތައް ދެވޭމ އަ

 ހިންގ ން.  

މަވާ ތަކެތި  ދަތ  ހައެމްބިއ ލާންސްތަކަށް ހަމަކ ރ މާއި، މ އް  ހޮސްޕިޓަލް ކެއަރގައި ބޭނ ންކ ރާ ބޭހާއި އެހެނިހެން ސާމާނ -ޕްރީ •

 ށް ޕެރެމެޑިކ ންގެ ޚިދ މަތްތައް ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. ބަދަލ ކޮ

މަޖެހިފައިވާ   ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް މޮނިޓަރ ކ ރ ން، އަދި މައްސަލަދިމާވާ ހާލަތްތަކ ގައި ހަ ޚިދ މަތްތައްސްޕިޓަލް ކެއަރގެ  ހޮ-ޕްރީ •

 ދިނ ން.  ހައްލ ކޮށް ޚިދ މަތްތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް  އ ސޫލ ތަކާއި ޤަވާއިދ ތަކ ގެ

އެހެނިހެން   • ޚިދ މަތްދޭތަންތަނާއި  ސިއްޙީ  ތަކާއި  ގ ޅި ހޮސްޕިޓަލް  ތަކާއި  އިމާރމ އައްސަސާ  ސާރވިސަސްގެ  ގެން  ޖެންސީ 

 ރިލް ތަކ ގައި ބައިވެރިވ ން. ޚިދ މަތްތަކ ގެ ޕްރޮސީޖަރ ހެދ މަށް އެހީތެރިވ ން އަދި ޑް

 ރާވާ ހިންގ ން.  ރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައްޕެރެމެޑިކް ޓް •

މަސައްކަތް،   • މ އައްޒަފ ންގެ  އެންމެހާ  މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  ކަންކަމާއި،  ސެކްޝަންގެ  ސިވިލް  އެހެހެނިހެންހާޒިރީގެ   

 ސާރވިސްގެ ތެރެއިން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކ ރ ން. 
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 ރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔ ނިޓް ގް ޕްރޮ ޕެރެމެޑިކް  

ޚިދ މަތްތައްއިމާރޖެންސީ • ސާރވިސަސްގެ  އަދި      ކ ރ ން  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ގޮތ ން  ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ  މ ޅ ރާއްޖޭގައި 

  ގައި އިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތައް ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭހ ރިހާ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނ  އަތޮޅ ގެ  

 ން.  އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ 

  މްގައި ރޭވިފައިވާ ކަންކަން ޤާއިމ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން،ޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޕްރޮގްރާއިމާރ •

 ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ ން.   އަދި މިޚިދ މަތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް

ސާރވި • އިމާރޖެންސީ  އޮތޮޅ ތެރޭގައި  އަދި  ގޮތާއިމާލެ  ދެވޭ  ޚިދ މަތްތައް  މިޚިދ މަސަސްގެ  އެހެނިހެ ،  ތެރެއިން  ން  ތްތަކ ގެ 

 މ އައްސަސާތަކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގ ން. 

އެޖެންސީއިމާރ • ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  މިނިސްޓްރީ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ރައްޔިތ ންނަށް  ގޮތ ގައި  ފ ރިހަމަ  ގެ  ންމެ 

 އްކަތްތައް ކ ރ ން.   ގ ޅިގެން ކ ރަން ޖެހޭ މަސަ ރާތްތަކާއިކަމާ ގ ޅ ން ހ ރި ޑިވިޝަން/ފަ

ހ ރި • ހިނގާ  ދަށ ން  ދިވެލޮޕްމެންޓްގެ  ސާރވިސަސް  މެޑިކަލް  ހިއިމާރޖެންސީ  މަސައްކަތްތައް  ޔ ނިޓްތަކ ގެ  ންގ މާއި  ހާ 

  ނ ހިނގާގޮތް ބެލ ން. އެމަސައްކަތްތައް ހިނގާ

މަސަ   ޔ ނިޓްގެ • މަސަ  އްކަތްކ ރާދަށ ން  ކ  މ އައްޒަފ ންގެ  ލަފާދީ  އްކަތް  ނ ހިނގާ  ރިއަށްގެންދިއ މަށް  ހިނގާ  މަސައްކަތް 

 ގޮތްބެލ ން. 

ބޯ • ބޭނ ންވާ  ޚިދ މަތްތައް  ސާރވިސަސްގެ  މަސައްކަތްއިމާރޖެންސީ  ބޯރޑްގެ  އެކ ލަވާލާ  ހިންގ މާއިރޑް  ގ ޅ ންހ ރި    ތައް 

 މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 

 

 ރިލޭޝަންސް ޔ ނިޓް އެކްސްޓަރނަލް    ޕާރޓްނަރޝިޕްސް އެންޑް 

ޚިދ މަތްއިމާރޖެ • ސާރވިސަސްގެ  ކ ރ މަށްޓަކައި  ންސީ  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ގޮތ ން  ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ  މ ޅ ރާއްޖޭގައި  ތައް 

 ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. ގެ މ އައްސަސާތަކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަބޭރ 

އް ކ ރ ން،  ޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަ ކަން ޤާއިމ ކ ރ މަށް ކ ރަން ވިފައިވާ ކަންއިމާރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ •

 އަދި މިޚިދ މަތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެއްބަސްވ ންތައް ނިންމ ން. 

އިމާރޖެންސީ  އަދި  މާލެ • އޮތޮޅ ތެރޭގައި  އެހެނިހެ   ތެރެއިން  މިޚިދ މަތްތަކ ގެ  ގޮތާއި،  ދެވޭ  ޚިދ މަތްތައް  ން  ސާރވިސަސްގެ 

 ރ މ ގައި އިސްނނެގ ން. ކ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  ކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭމ އައްސަސާތަ
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ގ ޅި  • ފަރާތްތަކާއި  ބޭރ ގެ  ނިންމާ ސިޔާސަތްތ ތަކާއި  މަމިނިސްޓްރީއިން  ކަންކަމ ގެ  ކ ރ މަށް ނިންމޭ  ރާވާ  ގެން  ސައްކަތްތައް 

 ހިންގ ން. 

 . އް ހިނގާ ނ ހިނގާގޮތް ބެލ ންތްތަ ސައްކަތްތައް ހިންގ މާއި އެމަސައްކަދަށ ން ހިނގާ ހ ރިހާ ޔ ނިޓްތަކ ގެ މަ ޔ ނިޓްގެ •

ގެން  • ކ ރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިގެން  ވ ޒާރާތަކާއި  އެހެނިހެން  ގ ޅ ންހ ރި  ސަރ ކާރ ގެ  ކަމާ  ރާވާ،  ގޮތް  ދާނެ 

 ން.  އައްސަސާ ތަކާއި ގ ޅިގެން ރާވާ ހިންގ މ 

މަސައްކަތްކ ރާ • ދަށ ން  ކ ރި  ޔ ނިޓްގެ  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްއަށްގެންމ އައްޒަފ ންގެ  ލަފާދީ  ނ ހިނގާ    ދިއ މަށް  ހިނގާ 

 ގޮތްބެލ ން. 

އިމާ • ސިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭތަންތަނާއި ގ ޅިގެން  ތަކާއި   ޕްރޮސީޖަރ ހަދައި،  ރޖެންސީ ސާރވިސަސްގެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ހޮސްޕިޓަލް 

 ރާވާ ހިންގ ން.  އްކަތްތައް އެމަސަ

ޤަވާޢިދ ތަކާއި އެއްގޮތ ގެ މަތިން ރާވާ  ހެދިފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި،    ޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންބޭރ ގެ މ އައްސަސާތަ •

 ހިންގ ން.  

އެން  • މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  ހާ ސެކްޝަންގެ  މަސައްކަތް،  މ އައްޒަފ ންގެ  ސިވިޒިރީމެހާ  އެހެހެނިހެން  ކަންކަމާއި،  ލް  ގެ 

 ސައްކަތް ކ ރ ން. ސާރވިސްގެ ތެރެއިން ކ ރަންޖެހޭ މަ

 

 ޖީ ޑިވިޝަން  އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮ 

 އި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވިޜަންތަކ ގެ ހ ރިހާ ސާރވަރތައް ބެލެހެއްޓ ން މިނިސްޓްރީއާ  •

 ޓްތަކާއި އިންޓްރާނެޓް ބަލަހައްޓާ ބޭނ ންވާ އަޕްގްރޭޑްތައް ގެނައ ން އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްރީމިނިސް •

 ގެ ފަންނީ އެހީ ދިނ ންހިންގާ ޓްރޭނިންގ ތަކ ގައި އައި.ޓީ ގައި ދާއިރާ •

 ދާކ ރ ން ކާރ ގެ އައި.ޓީ ނެޓްވޯކްގައި ދާއިރާގެ ފަރާތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރޯލް އަސަރ  •

 ންޓްރީ ބެލެހެއްޓ ން ދާއިރާގެ އައި. ޓީ އިންވެ •

 ލޮޕްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން ކަށް ބޭނ ންވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ޑިވެ ޜަންތަމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވި •

 ހީތެރިކަން ދިނ ން  ސްޓްރީ އިން ހިންގާ އައި ޓީ ސޮފްޓްވެއަރގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢ ތައް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ އެމިނި •

 ން ޓީ ސޮފްޓްވެއަރސް އާ ގ ޅ ންހ ރި ޕޮލިސީތައް ހެދ މާއި ޕްލޭންތައް ރާވާ ހިންގ ދާއިރާގެ އައި  •
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 އި ބެހެއްޓިފައިވާ ސީސީޓީވީތަކާއި އޭގެ ރެކޯޑް  ބެލެހެއްޓ ން ންޓްތަކާއި ޑިވިޜަންތަކ ގަ ނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަމި •

 ކްޝަން ސްފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަން ސެ 

 ޔ ނިޓް   ސްފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ސޮފްޓްފެއަރ  އް ފަސޭހަކަމާއެކ  ދިނ މަށް ބޭނ ންވާތްތަޚިދ މަމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ން ހިނގާ އިދާރާތަކ ން ދެވޭ   •

 ން ޑިވެލޮޕް ކ ރ 

ފަސޭހަކަމާ • ޚިދ މަތްތައް  ދެވޭ  އިދާރާތަކ ން  ހިނގާ  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީގެ  ބޭނ ންވާ  މިނިސްޓްރީއާއި  ދިނ މަށް  އެކ  

 ރތަކަށް ބޭނ ންވާ އަޕްގްރޭޑް ކ ރ ން ސޮފްޓްފެއަ

، ވެބްސައިޓްތައް  ނަންޖެހޭ ބަދަލ  ގެނައ މާއިއިދާރާތަކ ގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ގެންނޣާ  ން ހިމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ   •

 ބެލެހެއްޓ ން 

 ތްތައް ކ ރ ން އެން ސީ އައި ޓީއާ ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަ •

 

 ޓަމް އެންޑް ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮރމޭޝަން ސިސް 

ފްޓްފެއަރ  މާއެކ  ދިނ މަށް ބޭނ ންވާ ސޮތައް ފަސޭހަކަ އިދާރާތަކ ން ދެވޭ ޚިދ މަތްމިނިސްޓްރީގެ ދަށ ން ހިނގާ  މިނިސްޓްރީއާއި   •

 ތަކ ގެ ޑޭޓާބޭސްތައް ބަލަހައްޓާ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލ  ކ ރ ން 

 ތަކަށް ފޯރ ކޯށް ދިނ ން ތ  ޑޭޓާބޭސްތަކ ންނަގާ، ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްނ މަށް ބޭނ ންވާ މައ ލޫމާގެ އެކި ބޭމިނިސްޓްރީ •

 

  ސެކްޝަން ޓްވޯރކިން އެންޑް ހާޑްވެއަރ މެނޭޖްމަންޓް ނެ 

 ސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔ ނިޓް އައިޓީ އިންފްރާ 

އެ  • ބެލެހެއްޓ މާއި  ކޮންފިގަރކޮށް  ސަރވަރތައް  އި މިނިސްޓްރީގެ  ޑޭޓާބޭސްތައް  ގަޕްލިކޭޝަންތަކާއި  ހޮސްޓިން  އި  ންޓަރނެޓް 

  ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ން ކޮންފިގަރކޮށް ސަރވަރގެ

 ޓްވޯރކިން އެންޑް ޓްރަބްލްޝޫޓިން ޔ ނިޓް ނެ

  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވިޜަންތަކ ގެ ކޮމްޕިއ ޓަރ ތައް ސާރވިސް ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. ޓްރީގެމިނިސް މިނިސްޓްރީއާއި •

 ން އ  ގެނަޓްތަކާއި ޑިވިޜަންތަކ ގެ ކޮމްޕިއ ޓަރ ވިއ ގަ ބަލަހައްޓާ އަޕްގްރޭޑްތައް އި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްރީއާ މިނިސް •
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 އް ބެލެހެއްޓ ން މިނިސްޓްރީގެ ހ ރިހާ ނެޓްވާރކްތަކެ  •

 ންގ ނެޓްވޯކް ބެލެހެއްޓ މާއި މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާރކް ޑިވައިސްތައް ކޮންފިގަރކ ރ ން  ޓެލެމެޑިސި •

 ކ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ން ރކްތަނެޓްވޯ •

 ހެލްޕް ޑެސްކް 

 ޕޯޓް ދިނ ން. ންޓް، ޑިވިޝަންތަކަށް ބޭނ ންވާ އައިޓީ ސަ މި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ހ ރިހާ ޑިޕާޓްމަ  •

 

 ސޯސަސް ޑިވިޜަން ހިއ މަން ރި 

މ ވައްޒަފ ންގެ އެންމެ ހާ ކަންމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަނ ގެ އޮނިގަނޑާއި އެތަންތަ ތައްތައް  ނ ގެ 

މިނިސްޓްރީއާއި   ހިންގާ  ތަންތަނ ގެ  ރާވާ  ދަށ ގައިވާ  ޓްމިނިސްޓްރީގެ  ތައްޔާރ ކޮށް،  ރިކ އަރމަންޓް  ބޭނ ންވާ  ޓްރޭނިންގ  ރޭނިން 

ނިންގތައް ރާވާ ހިންގާނީ މި  ދި ދެވޭ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  މަތި ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ދެވޭ އިންސަރވިސް ޓްރޭ ކަނޑައަޅައި އަދާއިރާތައް

 . މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ ޑިވިޜަންގެ ހިއ މަން ރިސޯސަސް  ނ ންނެވެ.ޑިވިޜަ

 ން ސެކްޝަ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 ކޭޝަން ޔ ނިޓް ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއ  

 ކ ރިއަށް ގެންދިއ ން ޓްރެއިނިންގ އަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދ މާއި ، ޖާގަ ހޯދ މ ގެ ކަންތައްތައް  •

 . ނ ންވާ ޓްރޭނިންގ ފ ރ ސަތ ތައް ހޯދ މަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރ  ކ ރ ންދާއިރާއަށް ބޭ •

ވިސާ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނ މާއި    ށްދާ ބޭފ ޅ ންގެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަގ  މ އްދަތ ގެ ކޯސްތަކ ގައި ބައިވެރިވާ  ދި •

 . އެހީތެރިވެ ދިނ ން

މިނިސްޓްބޭރ ގެ އެހީ   • ، ހޮވޭ    ރީގެ ފަރާތ ން ފަންޑ  އާއި  ދެއްވާ ދިގ  މ އްދަތ ގެ ކޯސްތަކ ގައި ބައިވެރިވާ ކ ދިން ހޮވ މާއި 

 .ރިވ ންއްޔާރީތައް ވ މ ގައި އެހީތެދިން ކޯހަށް ދިއ މަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތަކ 

ތަކ ގައިރާއްޖޭން • ޓްރެއިނިންގ  ކ ރ މ އްދަތ ގެ  އެކިއެކި  ލިބޭ  ބޭރ ން  ރާއްޖޭން  ބައިވެރި  ނާއި  ބައިވެރިކ ރ މާއި  ންނަށް  މީހ ން 

 . އެހީތެރިވެ ދިނ ން

ފަރާތް • ވަޑައިގެންފައިވާ  ކޯސްތަކ ގައި  އެކި  އެހެނިހެއެކި  އާއި  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  އެލަތަކަށް  ވަންސްތައް  ން 

 . ގަވައިދ ން ލިބޭތޯ ބަލަމ ން ގެންދިއ ންސައިދިނ މާއި ، ހަމަޖައް
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 . ލަތައް ބައްލަވައި ހައްލ ކ ރ ންސަގެ ފަރާތ ން އަންނަ ޝަކ ވާ ، މައް ތަފާތ  ކޯސްތަކ ގައި ތިބޭ މީހ ން •

 . ކޯރޑް ބެލެހެއްޓ ންއިގްރާރ  ތަކ ގެ މައ ލޫމާތ  ރެ /ޕޭ ލީވް   •

 . ންރޑް ބެލެހެއްޓ ންގ ތަކ ގެ މައ ލޫމާތ  ރެކޯހިނގަމ ންދާ ޓްރެއިނި •

މަ • މ ވައްޒަފ ންނަށް  ތަންތަނ ގެ  ގެދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީ  ކ ރ މަށްމިނިސްޓްރީއާ  މަތި  ފެންވަރ   ކ ރ   ސައްކަތ ގެ  ޓަކައި 

 .ވާ ހިންގ ން މ އްދަތ ގެ ކޯސްތައް ރާ

މިނިސްޓްރީ • އާއި  ބޭމިނިސްޓްރީ  ތަންތަނަށް  ދަށ ގައި  އިންސާގެ  ފާހަ ނ ންވާ  ޓްރެއިނިންގތައް  ތަމްރީންރވިސް    ގަކޮށް 

 . ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގ ން

ރިހެބިލިޓޭޝަ • ތަންތަނާއި  ޚިދ މަތްދޭ  އިޖ ތިމާޞިއްހީ  ތަންތަނާއި  ޚިދ މަތްދޭ  ރައްން  ތަންތަނަށް  ޢީ  ޚިދ މަތްދޭ  ކާތެރިކަމ ގެ 

 . ތައް ރާވާ ހިންގ ންބޭނ ންވާ އިންސާރވިސް ޓްރޭނިން 

ވާ ފެސިލިޓޭޓަރ ން ދާއިރާގެ ތެރެއިންނާއި ދާއިރާގެ ބޭރ ން  ށްޓަކައި ބޭނ ންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މައިންސާރވިސް ޓްރޭނިން •

 . ހޯދ ން

 .  ބެލެހެއްޓ ންކ ގެ ރެކޯރޑްސް އަޕްޑޭޓްކޮށްންގ ތަޓްރެއިނި •

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގ ން   ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އިންޑަކްޝަންއަހ ލ  ވެރިވަޒީފާއަށް  އަލަށް ވަޒީފާ އަށް ނިކ ންނަ މ ވައްޒަފ ންނަށް  •

 .ހިންގ ންވަޒީފާއަށް ނިކ ންނަ ފަންނީ މ ވައްޒަފ ންނަށް ޙާއްސަ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ރާވާ  އަލަށް •

އެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  ތަކާއި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ގަވާއިދ ތަކަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކާއި ގ ޅިގެން އޮރިދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލ  •

 . ޓް ކ ރ ންރިވިއ ކޮށް އަޕްޑޭ

 . ރޮގްރާމް ތަކ ގެ ރެކޯރޑްސް ބެލެހެއްޓ ންޕް  އޮރިއެންޓޭޝަން •

ބޭފ ޅ ން ފޮނ ވ މާއި، އެކަމާބެހޭ    ނާރ ތަކަށްލް އަޤްވާމީ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިރާއްޖޭން ބޭރ ގެ ޤައ މ ތަކ ގައި ބޭއްވޭ ބައިނަ •

ށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއެކ   ކޮންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ނިންމާ ރާއްޖޭން ކ ރަކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާ އެ ބަ

 ވިލަރެސް ކ ރ ން. 

ގ  • އާއި  މިނިސްޓްރީ  ޖަމްއިއްޔާތަކ ން  މަސައްކަތްކ އ.ދގެ  ދާއިރާގައި  އައިސް  ރ މަށް  ޅ ންހ ރި  އިންޓަރންސްރާއްޖެ  އަންނަ 

 ދ މ ގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ ން މަސައްކަތްކ ރ މަށް ޕްލޭސްމަންޓް ހޯ
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 ގ ޔ ނިޓް ޕްލޭނިން   އެންޑް މަން ރިސޯސް ޕޮލިސީ  ހިއ  

ބަލާމި • މަސައްކަތަކަށް  ތަންތަނ ގެ  ދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  އާއި  މަގާމ ތަކަނިސްޓްރީ  ހ ރި  އެތަންތަނ ގައި  އަންނަ    ށް 

 ބަދަލ  ގެނައ ން. ގާމ ތައް ފާހަގަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކ  އެ ރ ކ ރަންޖެހޭ ނ ވަތަ އ ނިކ ރަންޖެހޭ މަބަދަލ ތައް ދިރާސާކޮށް އިތ 

އެމަގާމ ތަކ ގެ ޝަރ ތ   އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަނަށް ބޭނ ންވާ މަގާމ ތަކ ގެ  އޮނިގަނޑ ތައްޔާރ ކޮށް  ނިސްޓްރީމި •

  . ކަނޑައެޅ ން

އެ  • މ ވަންޒަފ ންނަށް  ތަންތަނ ގެ  ދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  ގޮމިނިސްޓްރީއާއި  ގ ޅޭ  ވަޒީފާއާ  ކ ރާ  އަދާ  ތ ން  މ ވަންޒަފ ން 

 ކާއި އެފަދަ އެލަވަންސްތައް ދޭނެ މަގާމ ތައް ކަނޑައަޅ މ ގެ މަސައްކަތްކ ރ ން. ވަންސްތަދޭންޖެހޭ އެލަ

ގަވާއި ސިވިލްސާރވި • މ ވައްޒަފ ންސްގެ   މަސައްކަތް  ދ ތަކަށް  ހިންގ މ ގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ގޮތ ން  ކ ރ ވ މ ގެ  އަހ ލ ވެރި    

 ން. ކ ރ 

 ސައްކަތް ކ ރ ން. އ ސޫލ ތައް އެންގ މ ގެ މަ  މ ވައްޒަފ ންނަށް އަންގަންޖެހޭ ޢާއްމ  •

އޮނިގަނޑ  ތައްޔާރ    • ތަންތަނ ގެ  ދަށ ގައިވާ  އޮނިގަނޑ ތަކަށް  ތައްޔާރ  ކ ރެވިފައިވާ  ، ކ ރ މާއިމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ 

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ގެނެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. 

ދަށ ގައިވާ • މިނިސްޓްރީގެ  މަސައްކަތްތައް ތަ  މިނިސްޓްރީއާއި  ސިޔާސަތ     ންތަނ ގެ  ހިނގާނެ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ 

 .  ހިންގާނެ އ ސޫލ ތައް އެކ ލަވާލ ން ކަނޑައެޅ އްވ މ ން އެ ސިޔާސަތާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް

 ލ ތަކާއި ގަވާއިދ ތައް އެކ ލަވާލ ން.މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭ ގޮތ ން އެކ ލަވާލަންޖެހޭ އާއްމ  އ ސޫ •

ކޯޑް    ދަށ ގައިވާ ތަންތަނ ގެ މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރ މ ގައި އަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ  ނިމި •

 ޑިވިޜަން އާ ގ ޅިގެން  ކ  ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙްތައް ގެނައ މ ގެ މަސައްކަތް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އެވަގ ތަ

 ކ ރ ން. 

މަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އެވަގ ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ގެނައ މ ގެ މަސައްކަތް  ގެ ހިއ މަންރިސޯސް މެނޭޖްރީމިނިސްޓް •

 .ޓީ އާ ގ ޅިގެން ކ ރ ން. އައި

 

 ޓްމަންޓް ޔ ނިޓް ރެކްރޫ 

ބޭނ ންވާ • ތަންތަނަށް  ދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  މީހ ންނަށް  މިނިސްޓްރީއާއި  އެ  ހޯދާ  ގަވާޢިދ ން  މީހ ން  ދިނ މ ގެ    ވަޒިފާ 

 ކ ރ ން.    ސައްކަތްމަ
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ގެ މަސައްކަތް  ށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވ މ  އިޢ ލާން ކ ރެވިގެން ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއ ކޮށް، މަޤާމަ •

 ރ ން. ކ 

ހާލަ • ނ ލިބޭ  ދިވެހިން  ބޭނ ންވާ  މަގާމ ތަކަށް  ގެންގ  ދާއިރާގެ  އ ސޫލ ން  ކޮންޓްރެކްޓް  މީތްތަކ ގައި  ބޭރ   އެ  ޅޭނެ  ހޯދާ  ހ ން 

 ހ ންނަށް ވަޒިފާ ދިނ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރ ން.  މީ

ވަޒީފާ • މ ވައްޒަފ ންގެ  ދެވޭ  ވަޒީފާ  ތަ   އަލަށް  އެއްބަސްވ ން  ވަޒީފާ  ވަޒީއްޔާރ ކޮބަޔާނާއި  ވަޒީފާގެ  ށް،  ބަޔާނާއި  ފާ 

 އެއްބަސްވ މ ގައި ސޮއި ކ ރ ވ ން. 

ތަންތަސްޓްމިނި • ދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  ޕްރޮޖެ ރީއާ  އެކިއެކި  ހިންގާ  ހޯދަންޖެހޭ  ނ ން  އ ސޫލ ން  ކޮންޓްރެކްޓް  ކްޓްތަކަށް 

 މީހ ން ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރ ން.

ބައިނަލްއަ  ބަހަށްހިލޭސާ • ޖަމްއިއްޔާމަސައްކަތްކ ރާ  ހިދ މަޤްވާމީ  ދާއިރާގެ  ހިންގިދާނެ  އަދި  ހިންގާ  ރާއްޖޭގައި  ތްތަކާ  ތަކ ން 

 މ ން އެފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން ހަމަޖެހ ނީ ވޮލަންޓިއަރ ން ގ ޅ ންހ ރި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަން 

 

 މެނޭޖްމަންޓް   ސް ޕަރފޯމަން   އެންޑް  ޕޭރޯލް 

 އެންޑް ޕޭރޯލް    ސްޓާފް ރެކޯޑްސް 

ދަށ ގައިވާ  މި • ރެކޯސް ބަލަހައްޓަ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކ ގެ ނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ  ޗ އްޓީ  އި، މ ވައްޒަފ ންނަށް  މ ވައްޒަފ ން ގެ 

 ޓީ ދިނ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރ ން.ޗ އް

ދަށ ގައިވާ   • މިނިސްޓްރީގެ  އާއި  )ދާމ ވައްޒަފ ންގެ  ގެޑިޕާޓްމަންޓްތަކ މިނިސްޓްރީ  މަގާމ ތަކ ގެ(  ރަޖީސްޓްރީ  ފޮހޭ،  އިމީ، 

 ބެލެހެއްޓ ން 

 ލް ތައްޔާރ  ކ ރ ން. ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓ މާއި ޕޭރޯމ ވައްޒަފ ންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކ ގެއިވާ މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގަ •

 

 ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް، ސްޓާފް ގްރީވަންސް އެންޑް ޕޭރޯލް ޔ ނިޓް 

 އިޒަލް އެޕްރަ   ޕަރފޯމަންސް 

 ވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގ ން. ރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ ފެން މިނިސްޓް •

ޕްރޮފެޝަނަ • އަދި  ގ ޅިގެންޓެކްނިކަލް  ތަނަކާ  ކ ރާ  އަދާ  ވަޒީފާ  މ ވައްޒަފަކ   އެ  ޑިވެލޮޕްކޮށް  އެޕްރައިސަލް  މީހ ންގެ    ލް 

 ހިންގ ން.  ސައްކަތް ރާވާއެޕްރައިޒަލްގެ މަ
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ކަންތައް ޕާރސަނަލް    ރ ން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅ މ ގެ މ ވައްޒަފ ގެ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ބެލ މަށްފަހ  މ ސާރައިގެ ކ ރިއެ •

 ގެ ލަފާގެ މަތިން ގެންދިއ ން. ލްޕެނަ

 މ ވައްޒަފ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ އަގ ވަޒަން ކޮށް ހިތްވަރ ދިނ ން  •

 

 ލް ވެލްފެއަރ  ސްޓާފް ގްރީވަންސަސް އެންޑް ސޯޝަ 

 ވަޅ ތައް އެޅ ން. ޕެނަލް އާ ގ ޅިގެން ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ  ވައްޒަފ ންނާ ބެހޭ ގޮތ ން އަންނަ ޝަކ ވާތައް ކޮމްޕްލެއިންސްމ  •

މައްސަލަތަކަށްމ ވައްޒަ • ހޯދަންޖެހޭ  ލަފާ  ގާނޫނީ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކ ގެ  ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅިގެން  ހޯދ މ ގެ    ފ ންނާ  ލަފާ  ގާނޫނީ 

 ކ ރ ން   މަސައްކަތް

 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ކ ރިއަށް ގެންދިއ ން.   •

 ރ ކ ރ ން ނ ހިނގާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަ  ބ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާރިއޭޝަން ކްލަދާއިރާގެ ސްޓާފް ރެކް •

 

 ޕޭރޯލް 

 ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. ލް ފައިލްތައް އަޕްޑޭޓްމ ވައްޒަފ ންގެ ޕަރސަނަޑިޕާޓްމަންޓްތަކ ގެމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ  •

ޑިޕާޓްމަންޓް • ހިނގާ  ދަށ ން  މިނިސްޓްރީގެ  އ  ތަކ ގެ  މިނިސްޓްރީއާއި  ކޮންޓްރެކްޓް  މަސައްކަތްކ ރާ  މ ވައްޒަފ ންނާއި  ސޫލ ން 

 ންނަށް މ ސާރައާއި އ ޖޫރަ ދިނ މ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ ން. މީހ 

 މ ވައްޒަފ ންގެ ފައިސާ ދެއްކ މ ގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓ ން.ޓީ.އޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެސް. •

ފަރާތްތަ • ގޮ އެކިއެކި  ގެ  ލޯނ   ފައިކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  މ ވައްޒަފ ންތ ގައި  ތެރެއިން  ފައިސާ ގެ  ސާގެ  އ ނިކ ރާ  ގެ މ ސާރައިން 

 ކަންތައް ބެލެހެއްޓ ން 

 

 ޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް އެޗްއާރްއެމްޑީ ކޮމި 

ޑިވެލޮޕްހި • އެކަ އ މަންރިސޯސް  އިންތިޒާމްކޮށް  ރާވާ  މީޓިންގތައް  ކޮމިޓީގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އެންޑް  މަސައްކަތްތައް  މަންޓް  މާގ ޅޭ 

 ކ ރ ން. 

އެންޑްހިއ މަން   • މެނޭޖްމަންޓް  ކޮމިޓީގެ   ރިސޯސް  އިންތިޒާމ ކޮށް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބައްދަލ ވ ންތައް  ޕެނަލްގެ    ޓްރޭނިންގެ 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓ ން 
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 ހެއްޓ ން ގެ ޕަރސަނެލް ޕެނަލްގެ ބައްދަލ ވ ންތައް އިންތިޒާމ ކޮށް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެއެމްޑީއެޗްއާރ  •

 ޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓ ން އް އިންތިޒާމ ކޮށް ސެކްރެސް ޕެނަލްގެ ބައްދަލ ވ ންތަ ގެ ކޮމްޕްލެއިންއެމްޑީއެޗްއާރ  •

 

 ން ފޮރިންގ ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަ 

ދަށ ގައިވާ   މިނިސްޓްރީގެ  އާއި  އެ މިނިސްޓްރީ  ރެކްރޫޓްކ ރ މާއި  މ ވައްޒަފ ން  ބިދޭސި  ފަންނީ  ބޭނ ންވާ    ތަންތަނަށް 

 ން ހެއްޓ ލެ ބެއް ންގެ އެންމެހައި ކަންތަޒަފ މ ވައް 

 ޝަން ޔ ނިޓް  ފޮރިން އިމްޕްލޮއީ ރިލޭ 

ތަންތަނަށް ބޭނ ންވާ ބި މިނިސްޓްރީ އާ • ދަށ ގައިވާ  ޒަފ ންގެ  ދޭސީން ޚިދ މަތަށް ދަތިނ ވާ ގޮތަށް ކެނޑޭމ ވައްއި މިނިސްޓްރީގެ 

 ހެއްޓ ން. އަށް އެންގ ންގާ ބެލެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ސްޓާފް މަޢ ލޫމާތ   ފޮރިންގ

މިނިސްޓްރީގެ   • އާއި  ގެނެ މިނިސްޓްރީ  ތަންތަނަށް  މީހ ން  ދަށ ގައިވާ  ބިދޭސީ  ބޭނ ންވާ  ވޭ  ކ ރ މަށް  މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގައި 

 ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން ހޯދ ން. ޕްރެކްޓިސިން ލައިސަންސް ފަދަ ހ އްދަތައް ކަމާ  ވިސާ، ވާރކްޕާމިޓް، 

 . ޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ ންއަޕްޑޭ ނަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ މީހ ންގެ ރެކޯޑްތައްމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަ •

އާއި • ކޮން  މިނިސްޓްރީ  ބިދޭސީންގެ  ގެނެވޭ  ތަންތަނަށް  ދަށ ގައިވާ  ގެންނަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީގެ  އެވަގ ތަކަށް  ހަދާ  ޓްރެކްޓް 

 އެގްރީމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓ ން ، ލ ތައްގެނެސްބަދަ

މިނިސްޓްރީގެ  • އާއި  ގެނެވޭ   މިނިސްޓްރީ  ތަންތަނަށް  ބިދޭސީންގެދަށ ގައިވާ  ހޯދަން  ޑިޕެންޑެންޓ ންނަށް  ހ އްދަތައް  ޖެހޭ   

 ހޯދ މ ގައި އެހީތެރިވ ން 

ހަފްތާ • ރިޕޯޓް  މ ވައްޒަފ ންގެ  އެއްފަހަރ   އަބިދޭސީ  ފޮ ކ   ކޮމިޝަނަށް  ސާރވިސް  ރިސޯސް  ސިވިލް  ހިއ މަން  ނ ވ މަށްޓަކައި 

 ޑިވިޜަނަށް ފޮނ ވ ން. 

ނ ންތަކ ގައި މާލެ ގެނެވޭ  ކި ބޭބިދޭސީ މ ވައްޒަފ ންނާއި، އެ ތަންތަނަށް ގެނެވޭ  ސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާމިނިސްޓްރީ އާއި މިނި  •

 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން ފަރާތްތަކަށް އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާ، ރެކޯޑް

މި  • އާއި  ކ މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތް  އެމީހ ން  ބިދޭސީން  ގެނެވޭ  ތަންތަނަށް  ދަށ ގައިވާ  ތަންތަނަށްނިސްޓްރީގެ    ރަންޖެހޭ 

 ހިންގާ ބެލެހެއްޓ ން.  މ ގެ ކަންތައްފޮނ ވ 
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 ޓާފް ރެކްރޫޓްމަންޓް ޔ ނިޓް ންގ ސް ފޮރި 

ވާ ގޮތަށް ހޯދާ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ  ންތަނަށް ބޭނ ންވާ ބިދޭސީން ޚިދ މަތަށް ދަތިނ  މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަ •

 މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ ން. 

އާއިމިނިސްޓް • ތަންތަރީ  ދަށ ގައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެކަ   މީހ ންނަކީ  ގެނެވޭ  ކަމާބެހޭ  މަށް  ނަށް  ބަލައި  މީހ ންތޯ  ގާބިލް 

 ކައ ންސިލްތަކ ގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދ ން.

 ޓްރޭނިންގ އާ ގ ޅިގެން ހިންގ ން. އޮރިއެންޓޭޝަން  ލަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދޭންޖެހޭއަ •

 ކަންތައް ބެލެހެއްޓ ން   ރ މ ގެސީން އެއަރޕޯޓ ން ރިސީވް ކ ނަށް ގެނެވޭ ބިދޭރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓް •

ޖެހޭ އަދި އެމީހ ންގެ އަތ ން  ނަށް ގެނެވޭ އަދި ފ ރ ވާލެވޭ ބިދޭސީންނަށް ދޭންމިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށ ގައިވާ ތަންތަ  •

 ވިޜަނާ ގ ޅިގެން ހަމަޖެއްސ ން. ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައް އެކައ ންޓްސް ޑި

 

 ގެ ޢަދަދަށް އަހަރ ތެރޭގައި އައި ބަދަލ  ގައިވާ މަޤާމްތަކ  ޓްރީ : ރަޖިސް 2

 ތަން 
ވަނަ އަހަރ     2021

ޖިސްޓްރީގައިވާ  ނިމ ނ އިރ  ރަ 
 ޢަދަދ    މަޤާމ ގެ 

ގައި    2021
 މ ވައްޒަފ ން ތިބި 

ގައި ވަކިވި    2021
 މ ވައްޒަފ ން އަދަދ  

ގައި   2021
 ވަޒީފާ ދެވ ނ  

 58 16 227 686 ތ  ފް ހެލްމިނިސްޓްރީ އޮ 

ލްޑިވްސް ފ ޑް އެންޑް ޑްރަގް  މޯ
 އޮތޯރިޓީ

167 105 7 4 

ހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން  
 އެޖެންސީ  

288 96 2 10 

 
 

 

 



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 ޯޕޓް ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރި  2021
 

 ޞަފްހާ  87
 

  ، ލެއްވި  އައިބަދަލ ތަކާއި   ތެރޭގައި   އަހަރ ގެ   ވަނަ   2020  މަޤާމ ތަކަށް   މަތީގެ   ފެށިގެން   އިން   ޑިރެކްޓަރ   އެސިސްޓަންޓް   3
 ތާރީޚ    ހަމަޖެހ ނ    އެކަންކަން   މ ވައްޒަފ ންނާއި   ކ ރެއްވި ވަކި   އަދި   ބަދަލ ކ ރެއްވި 

ބަދަލ ކ ރެއްވި އަދި  
 ވަކިކ ރެއްވި 

 ން މ ވައްޒަފ ގެ ނަ  މަގާމް  ރޭންކ  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 މ ޙައްމަދ  ސަފިއްޔާ  ގެ ނައިބ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  - ދެއްވި 

 ޝެލްނާ  ޢާއިޝަތ   ކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ސީނިއަރ އެގްޒެ  - ދެއްވި 

 ޚަދީޖާ ޢަލީ  ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  - ދެއްވި 

 ލްހަކީމް ބްދ ޢަބްދ އްޝ ކޫރ  ޢަ ގެ ނައިބ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ   ދެއްވި 

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ   ޑިރެކްޓަރ ކޮމިއ ނޭޝަން   ދެއްވި 

 ޝަތ  ރަޝީދ  ޢާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތ   ދެއްވި 

 އަޙްމަދ  ސައީދ   ޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަރ އެގްސީނި  ދެއްވި 

 ޢަލީ ޒާފިރ   ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ   ދެއްވި 

 ޝަމާއ  ޝަރީފް ގެ ނައިބ  ތ  ހެލްމިނިސްޓަރ އޮފް  ދެއްވި 

 އަޙްމަދ  މިރްޒާ ޝަކީބ  ޑިރެކްޓަރ 1 އީ.އެކްސް.  ދެއްވި 

 ނާޒިމް ޙްމަދ  އަ ހިއ މަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ސީނިއަރ 3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 ލިއ ޝާ ޙަސަން ވަޙީދ   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 އަރޫފާ އަޙްމަދ  ނަސީރ   ފިސަރ  ސް އޮ ސީނިއަރ އެކައ ންޓް 3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 ޢާއިޝަތ  ރިޝްމީ  ޑިރެކްޓަރ 1 އީ.އެކްސް.  ބަދަލ 

 ލާ  ޢާއިޝަތ  ނަބީ  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 ޞަފްވަތ  މ ޙައްމަދ   އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް  3 އީ.އެކްސް.  ވި ދެއް

 ދެއްވި 
ސީ އެސް  

18 
  އީމަން ޙްމަދ އަ ޗީފް އެކައ ންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް 

 ފާޠިމަތ  ޝޫބާ   ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 3އެމް.އެސް  ބަދަލ 
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 ޞަފްހާ  88
 

 ޝާ މިނަތ  ނައާ ހިއ މަން ރިސޯސް އޮފިސަރސީނިއަރ  3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 ގ ލިސްތާން އީސާ  ކްލިނިކަލް ނަރސް   12ސީއެސް  ބަދަލ 

 ސިދ ގީ  ވަތ ސިފް ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   3 އީ.އެކްސް.  ދެއްވި 

 މ ޙައްމަދ  އިބްރާހީމް  ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ހެލްތ  ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 މް ޝާކިރ  މަރިޔަ ރ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ 3ސް އެމް.އެ ބަދަލ 

 ޒަމީރާ އިބްރާހީމް  އެސިސްޓެންޓް ބައޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރ  3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 މ އާޒް هللا ޢަބްދ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މް ސްޓަސި 1 އީ.އެކްސް.  ދެއްވި 

 ހެލްތ  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

 އްލަތީފް ސިންވާ ޢަބްދ   ރާމް އޮފިސަރޕަބްލިކް ހެލްތ  ޕްރޮގް 3އެމް.އެސް  ބަދަލ 

 1 އީ.އެކްސް.  ބަދަލ 
ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕަބްލިކް ހެލްތ   

 ޕްރޮގްރާމް 
 هللاޢަބްދ ލްސަމަދ  ޢަބްދ 
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 ބައްދަލ ވ ންތައް   އްމ  މ ހި   ބޭއްވިފައިވާ   އަހަރ    ވަނަ   2021  4

 ބޭއްވ ނ  ތަން  ތަފްސީލް ރީޚް ތާ 

 2021ނަވަރީ ޖަ 03
ބައްދަލ ވ މ ގައި   "ލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރވެޗައިލްޑް ޑިޤާއިމްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ހ ޅ މާލެ  

 ޙ މަދ  ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓަރ އަ
 ހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ރައީސ ލްޖ މް

 2021ވަރީ ޖަނަ  21
 މިނިސްޓަރ އަޙ މަދ  ޢާދިލް އާއި  ސްޓޭޓްއާއި ގ ޅޭ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް މީޓިންގ ގައި  2017

 ސާމިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތ  
 އޮފް ހެލްތ   މިނިސްޓްރީ

 2021ފެބ ރ ވަރީ  08
ދަލ ވ މ ގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ.  ބައްތަމަ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޔޫ.އޭ.އީ. މޯލްޑިވްސް ފ ރަ
 ޑައިގެންނެވިއެވެ. ޝާހ  މާހިރ  ބައްވެރިވެ ވަ

 ވަރޗ އަލް

 2021ފެބ ރ ވަރީ  16
ސްޓަރ އަހ މަދ  ނަސީމް  ނަޝިދ އާއި މިނިމ ހައްމަދ   ރައީސް   ހ ގެ ރައީސް،ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީ

 ގެ މަޖިލީހ ގެ އިދާރާގައެވެ. އްވ ން ބޭއްވ ނީ ރައްޔިތ ންބައްދަލ ކ ރެބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މި 
 ސް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީ

 2021ރ ވަރީ ފެބ  25
ކ ރ މ ގެ  ހޭންޑްއޯވަރ ތި އިން ކޮވިޑާގ ޅިގެން ހަދިޔާކ ރައްވާ ތަކެޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ 
އާއި  މް  މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީ  ވެ. މި ރަސްމިއްޔާތ ގައި ބޭއްވ ނެ ރަސްމިއްޔާތ 

 ތ  ސާމިޔާ  ބައިވެރިވިއެވެ. ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަޕަ
 ވަރޗ އަލް

 2021މާރިޗ   07
  ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ،ގެންވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން އިންތިޒާމ  ކ ރައްވައިސި

ވި  ވެބޭއްނޑ  ފާސްކ ރ މާގ ޅޭގޮތ ން ޢިދާރާ ތަކ ގެ އޮނިގަ ހ ށަހެޅ މާއި ސަރ ކާރ 
 މިޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތ  ސާޕަރމަނަ   ގައިބައްދަލ ވ މ  

 ވާރޗ އަލް

 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީސް މަކ ނ ދޫ ދާއިރާގެ   ވެވަޑައިގެންނިސްޓަރ އަޙ މަދ  ނަސީމް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރ މި 2021މާރިޗ  17
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ށް ޖަވާބ ދާރީވެ ވަޑައިގަތެވެ. ސ ވާލ    ކ ރެއްވި ސ ވާލަބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާއީމެމް
 ގޮތ ންނެވެ. ންސް އާ ގ ޅޭ އެމްބިއ ލާ   ޒ ކ ރެވިފައިވަނީއަމާ

 2021މާރޗް  20
ރައްޖެއިން  އްގައި މައ ސޫމް ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެهللا ރ ޢަބްދ ޓަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކް

ގެން އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވ މާ މިނިސްޓަރ އަޙ މަދ  ނަސީމް  ބޭރަށް ވަދައިގަތ މާ ގ ޅި
 ގެންނެވިއެވެ. ގ ތީގޮތ ން ހަވާލ ވެ ވަޑައިވަ

 

 2021މާރިޗ  21

ން މަނާ ސަރަހައްދ  ކަނޑައަޅާ ބޯރޑް ބެހެއްޓ މާ ގ ޅޭ  ދ ންފަތ ގެ އިސްތިއ މާލް ކ ރ  
މި    ވަޑައިގަތެވެ.ބައިވެރިވެ  މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ގައިވ މ  މަޝްވަރާ ބައްދަލ 

ފ ޅ ން ބައިވެރިވެ  ބެހޭ ބޭ  އެޗް.ޕީ.އޭގެ ކަމާބައްދަލ ވ މ ގައި މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލް އަދި
 ވަޑައިގަތެވެ. 

 ރީ އޮފް ހެލްތ  މިނިސްޓް

 2021މާރިޗް  31

ޑައިގެން ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާގެ  ޟިރ ވެވަހާމިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ރައްޔިތ ން މަޖިލީހަށް 
މިނިސްޓަރ    ވެ.ދާރީވެވަޑައިގެންނެވިއެ ކ ރެއްވި ސ ވާލަށް ޖަވާބ   ރިޔާޝްهللا ބްދ މެމްބަރ  ޢަ
ރ އަޙްމަދ   ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ،ގެ އަރިހ ގަ

 އިގެންނެވިއެވެ. ތަސްލީމާ ވަޑައޮފް ކޮލިޓީ އެޝ އަރަންސް ކޮމިޝަނަރ  އަދި    ލް،ޢާދި

 ރައްޔިތ ން މަޖިލިސް 

 2021ޕްރީލް އޭ 7
ހާގ ޅޭ ޚިތާބެއް  ދ ވަޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ސްދ ނިޔޭގެ ޞިއްޙަތ  ދ ވަހ ގެ މ ނާޞަބަތ ގައި މިނި

 ދެއްވިއެވެ. 
 

 2021އޭޕްރީލް  7
ސަފީރ ކަމ ގެ މ އްދަތ  ހަމަކ ރައްވައި ފ ރާ ވަޑައިގަންނަވާތީ މިނިސްޓަރ  ރ ގެ ޗައިނާ ސަފީ

ޑރ ޝާހ    އެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން،އަޙްމަދ  ނަސީމް ސަފީރާ ބައްދަލ  ކ ރެއްވި
 އެވެ. ވަޑައިގެންނެވި  ބައިވެރިވެމާހިރ ، އާއިޝަތ  ސާމިޔާ

 މިނިސްޓަރީ އޮފް ހެލްތ  

 



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 ޯޕޓް ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރި  2021
 

 ޞަފްހާ  91
 

 2021އޭޕްރީލް  7
ންޓްގައި  އޯ އިން އިންތިޒާމ ކޮށްގެން ވަރޗ އަލް ކޮށް ބޭއްވި ވަރލްޑް ހެލްތ  ޑޭ އިވެ.ޗްއެ.ޑަބްލިޔ 

 ވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ބައި 
 ވާރޗ އަލް

 2021އޭޕްރީލް  8
ވެރިވެ  މ ގައި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ބައިލ ވ  ބައްދައިމަރީ ހެލްތ  ކެއަރ އާ ގ ޅޭޕްރަ
 ޑައިގެންނެވިއެވެ. ވަ

 ވާރޗ އަލް

 2021އޭޕްރީލް  15
އެކ  މިނިސްޓަރ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާރ މަށްޓަކައި   ތައާރަފްކ ވެކްސިން ޕާސްޕޯރޓް

 . ވިއެވެއަޙްމަދ  ނަސީމް ބައްދަލ ވ މެއް ބޭއްވެ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 2021އޭޕްރީލް  19

 ކަނޑައެޅ ނ  ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް ޑރ. ނަޒްނީން  އަލަށްގެ ރާއްޖެ އޮފީހަށް  އެޗް.އޯ.ޑަބްލިޔ 
ރ    ސްޓޭޓް މިނސްޓަރ ޑރ. ޝާހ  މާހި ، ނަސީމް އަންވަރ  އާއި  މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ 

  ފިއްޔާ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ސްޓޭޓް މިނސްޓަރ އަޙްމަދ  ޢާދިލް ޑެޕިއ ޓީ މިނިސްޓަރ ސަ/
 ބައްދަލ  ކ ރެއްވިއެވެ. 

 އޮފް ހެލްތ   މިނިސްޓްރީ

 2021 އޭޕްރީލް 22
ފެއްޓ މ ގެ  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔ ނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވ ނ  "ތެރެޕިއ ޓިކް ކޯސްތައް" 

 ވެ. ނެވިއެޙްމަދ  ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންރަސްމިޔާތ ގައި މިނިސްޓަރ އަ
 ޝަނަލް ޔ ނިވަރސިޓީމޯލްޑިވްސް ނޭ 

 2021އޭޕްރީލް  25-29
ގެ މ އްދަތަށް ނިޝާން ޢިއްޒ އްދީނ ގެ  ދ ވަހ  5ގެ ނިޔަލަށް  2021އެޕްރީލް  29ން   25

ތަރެއް   ރަޝީދ ގެ ހަނދާނ ގައި ތަޢ ޒިޔާގެ ދަފ ޢިއްޒަތ ގެ ވެރިޔާ އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް
 އޮފް ހެލްތ ގައި  ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  މިނިސްޓްރީ

 ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  މި

 2021އޭޕްރީލް  28
މ ޙައްމަދ  ނާސިޙް އާއި އެކ   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 

. މި ބައްދަލ ވ މ ގައި މި  މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ބައްދަލ ވ މެއް ބޭއްވެވިއެވެ
 ވެ. ރީގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާ ކ ރ މާ ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރެވ ނެމިނިސްޓް

 

 ލްތ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ
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 2021 މޭއި 06

ޑްގެ މީޓިންގއެއް ދަރ ބާރ ގޭގައި ބޭއްވ ނެވެ. މިއީ  ބޯ (އެންޑީ.އޭނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ) 
ރ މާގ ޅިގެން ބޭއްވ ނ    އޮފް ހެލްތ ގެ ދަށަށް ބަދަލ ކ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ މިނިސްޓްރީ

 ފ ރަތަމަ ބައްދަލ ވ މެވެ. 
 / ހަކ ރާ މާލަމް ދަރ ބާރ ގެ

 2021އި މޭ 20-21
ވެލްތ  ހެލްތ  މިނިސްޓަރސް  ން ކޮމަ  އަށް ވާރޗ އަލްކޮށް ބޭއްވ ނ   21-20މެއި  2021

 ވެ. މީޓިންގ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެ
 ވާރޗ އަލް

 2021ޖޫން  08
  ރމަނަންޓްޕާ މ ގައިއްދަލ ވ ޔޫ.އޭ.އީ ޓްރެވަލް ކޮރިޑޯ އެގްރީމެންޓާ ގ ޅޭގޮތ ން ބޭއްވި ބަ

މާހިރ   ޝާހ   هللا ޢަބްދ ޑރ. އަދި  ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ
 އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބަ

ވަނަ ފަންގި ފިލާ   5މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  / 
 ރޫމް  ކޮންފަރެންސް

 2021ޖޫން  13
ސް ކޮމިޓީގެ  މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ސިވިލް ސާރވިސް އާއެކ  ބޭއްވި ވިލަރެރައީސ ލްޖ 
 ވިއެވެ. މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ  އިމ ގަބައްދަލ ވ 

 ވާރޗ އަލް

 2021ޖ ލައި  11

ގެ  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑިސް  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަސައްކަތާ ގ ޅޭގޮތ ން 
  ޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް،ބައްދަލ ވ މ ގައި މިނިސް ންނާއެކ  ބައްދަލ ވ މެއް ބޭއްވ ނެވެ. އިސްވެރި
  މަދ  ޢާދިލް،މިނިސްޓަރ އަޙްމާހިރ ، ސްޓޭޓް هللا ޢަބްދ   ޑރ ޝާހ ޓް މިނިސްޓަރ ސްޓޭ

އ ޓީ  ޑެޕި  ޑެޕިއ ޓީ މިނިސްޓަރ ޝަމާއ  ޝަރީފް، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތ  ރަޝީދ ،
    ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓަރ މަރްޔަމް ޚާލިދާ

އެގްޒެކެޓިވް  ބިއ ރޯ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  / 
 ރެންސް ރޫމް ކޮންފަ

 2021ޖ ލައި   13
ގައި ޑރ. ޝާހ    ޓަރ އެޖެންސީ ކޯރޑިނޭޝަން މީޓިންގ ކެޓާގ ޅޭ އިންވެކްސިން ސެޓްފި

 އެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މާހިރ  هللا ޢަބްދ 
 ލަމް ދަރ ބާރ ގެ / ހަކ ރާ މާ 
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 2021ޖ ލައި   15
ލްކޮށް ބޭއްވ ނ   މް ޖެފްކޯޓް އާއެކ  ވަރޗ އައޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑްރަގް ކައ ންސެލަރ ޓޮ

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބައްދަލ ވ މ ގައި މިނިސްޓަރ އަހްމަދ  ނަސީމް 
 ވާރޗ އަލް

 2021އޮގަސްޓް  10

ށ މާއި ގ ޅިގެން ބޭއްވި  ރާސީ އައ  އަހަރ ގެ ކިޔެވ ން ފެވަނަ އަހަރ ގެ ދި 2021-2022
މިނިސްޓަރ   ސްކޫލަށްޑައިގަތ މަށް ކ. ދިއްފ ށި ގައި ބައިވެރިވެ ވަޚާއްޞަ އެސެމްބްލީ
 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ޢާދިލް އާއި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދިއަޙްމަދ  ނަސީމް  

 ގެންނެވިއެވެ. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތ  ރިޝްމީ  ވަޑައި 

 ކ.ދިއްފ ށީ 

 2021އޮގަސްޓް  18
  ޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމްކ ގާފަރ  ކައ ންސިލް ގެ ބޭފ ޅ ންނާއެކ  މިނިސް

 ލ ކ ރެއްވިއެވެ. ބައްދަ
 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021އޮގަސްޓް  18
ސޮލައިޓް ރެސްޓޮރަންޓްގައި ބޭއްވި "ޔ ނިސެފް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ މީޓިންގގައި ޑރ. ޝާހ   

ޔާ ސައީދ ، އާއިޝަތ  ސާމިޔާ  މ ޙައްމަދ  ޒ ހައިރ ، ޞަފިއް މާހިރ ،
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ލައިޓް ރެސްޓޮރަންޓް ސޮ

 2021ގަސްޓް އޮ 18
މް  މިނިސްޓަރ އަހްމަދ  ނަސީވ މ ގައި  ބޭއްވި ބައްދަލ  އާއެކ   ""ވަރލްޑް ބޭންކް މިޝަން

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 ވާރޗ އަލް

 2021ގަސްޓް އޮ 25
ކ ރެއްވިއެވެ.  ބައްދަލ  މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ގެ މެމްބަރ ންނާއި ންސިލްގއ. އަތޮޅ  ކައ 

ންހ ރި  ކ ރެއްވ މ ގައި މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ  މި ބައްދަލ  
 ޑިޕާޓްމަންޓް/ ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

އ ރޯ  ހެލްތ  / އެގްޒެކެޓިވް  ބި މިނިސްޓަރ އޮފް
 ކޮންފަރެންސް ރޫމް 
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 2021އޮގަސްޓް  25
ނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   މި  ގެ މެމްބަރ ންނާއިންސިލް ނ. ކ ޑަފަރީ ކައ 

އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/   މިނިސްޓަރގެ   ކ ރެއްވިއެވެ.ބައްދަލ 
 އިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑަ

ހެލްތ  / އެގްޒެކެޓިވް  ބިއ ރޯ   ރ އޮފްމިނިސްޓަ
 ކޮންފަރެންސް ރޫމް 

 2021އޮގަސްޓް  26
ރަސްމިއްޔާރ ގައި  ން" ގައި "ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން ލޯންޗްކ ރ  ހޮޓެލް ޖެން 

 މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 ހޮޓެލް ޖެން 

 2021އޮގަސްޓް  26
ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ގއ. އަތޮޅ   

ރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަބައް
 ވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑި

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  6
 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހ  ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލ ވ މ ގައިބްލިޔ .އެޗް.އޯގެ ޑަ

ނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތ  ސާމިޔާ  ޕަރމައާއި  މާހިރ   هللا ޢަބްދ 
 އެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 ވާރޗ އަލް

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  9
ދ  ނަސީމް   އަޙްމަކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ  ގއ. ކޮންޑޭ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް/  އްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރިބައްދަލ ކ ރެ
 ކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަ

 ހެލްތ  މިނިސްޓަރ އޮފް 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  14
ސީމް   ދ  ނަ ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަހއ. ތަކަންދޫ 
ޓްމަންޓް/  ވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާބައްދަލ ކ ރެއްވިއެ
 ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  
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 ޞަފްހާ  95
 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  21
   އަޙްމަދ  ނަސީމްކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ   އދ. މާމިގިލި ކ
މަންޓް/  . މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓް ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ
 ން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރި

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  21
ކ ރެއްވިއެވެ.  ނަސީމް  ބައްދަލ  ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ    ވ. ފެލިދޫ
ވިޝަންތަކ ގެ  ރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/ ޑިމިނިސްޓަ

 ރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ވެރިން ބައިވެ
 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021މްބަރ ސެޕްޓެ 26
ވެ.  ނަސީމް  ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެ ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ   ށ. ފެދޫ 

ގެ  ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/ ޑިވިޝަންތަކ މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ 
 އިގެންނެވިއެވެ.ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑަ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  30
ސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަލ. އަތޮޅ  ފޮނަދޫ 
ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  . މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ

 ގެންނެވިއެވެ. ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިޑިވިޝަންތަކ 
 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  30
އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ ރ. އ ނގޫފާރ   

ޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނި
 ނެވިއެވެ. ރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 ޯޕޓް ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރި  2021
 

 ޞަފްހާ  96
 

 2021އޮކްޓޯބަރ  03
އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ   ށީ ކކ. މާފ 

ންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އި
 . ވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައި 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021އޮކްޓޯބަރ  03
މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ ށީ ހދ. ކ ޅ ދ އްފ 

ނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ން ސިޔާސީ ވެރިންބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ 
 ރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021އޮކްޓޯބަރ  05
ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ންސިލްގެ މެމްބަރ ކައ  އދ. މަހިބަދޫ 

ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ސީ ވެރިންނާއި ގ  ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާ
 ޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަ

 ރ އޮފް ހެލްތ  މިނިސްޓަ

 2021އޮކްޓޯބަރ  06
ސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންފ. އަތޮޅ  މަގޫދޫ  

ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ވެރިންނާއި ގ ޅ ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ  
 އިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑަ

 އޮފް ހެލްތ   މިނިސްޓަރ

 2021އޮކްޓޯބަރ  06
FAO Country Representative Mr. Vimlendra Sharan   މިނިސްޓަރ

ޢާދިލް  ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ   މާހިރ ،هللا ޢަބްދ ޝާހ   ޑރ. އަޙްމަދ  ނަސީމް،
 މަޝްވަރާ ބައްދަލ ވ މެއް ބާއްވަވާފައިވެއެވެ.   އާއެކ 

  ހެލްތ  މިނިސްޓަރ އޮފް

 ވާރޗ އަލް ނެވިއެވެ. މީޓިންގ ގައި ޑރ. ޝާހ  މާހިރ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  CEDAW 2021އޮކްޓޯބަރ  06
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 ޯޕޓް ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރި  2021
 

 ޞަފްހާ  97
 

 2021އޮކްޓޯބަރ  12
   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމްހއ. ދިއްދޫ 

ހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންބައްދަލ ކ 
 ތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަން

ފް ހެލްތ  / އެގްޒެކެޓިވް  ބިއ ރޯ  މިނިސްޓަރ އޮ 
 ކޮންފަރެންސް ރޫމް 

 2021އޮކްޓޯބަރ  13
އ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީއަށް  ސެއިން މާނި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް އަދި ހ 

 ވިއެވެ.މައޫލޫމާތ  ދެއް  ގޮތ ންރެކްރޫޓް ކ ރ މާ ގ ޅޭގެން ބިދޭސީން އިވަޑަ
 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލިސް 

 2021ރ އޮކްޓޯބަ 13
ހ ޅ މާލެ ހޮސްޕޓަލ ގައި ބޭއްވ ނ  ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތ  ސެންޓަރ އިފްތިތާޙް ކ ރ މ ގެ  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ޒ ހައިރ  އި ސްޓޭޓް ރަސްމިއްޔާތ ގަ
 މާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ޅ ހ 

 2021ކްޓޯބަރ އޮ 13
ޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްދ. ބަނޑިދޫ 

ޓް/  ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަން
 ޑައިގެންނެވިއެވެ. ތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑިވިޝަން

 ފް ހެލްތ  މިނިސްޓަރ އޮ 

 2021އޮކްޓޯބަރ  13
ޑރ.  ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އި ޕްރޮގަރާމް ބަޖެޓް ވެލިޑޭޝަން މީޓިންގގަ ޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ

މަދ  ޒ ހައިރ  މ ޙައްއާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ   މާހިރ هللا ޢަބްދ ޝާހ  
 . ންނެވިއެވެބައިވެރިވެވަޑައިގެ 

 ސޯލްޓް ރެސްޓައ ރެންޓް 

 2021އޮކްޓޯބަރ  14
އި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާ  ހއ. އިހަވަންދޫ

ޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސް
 އެވެ. ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން 

 ސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  މިނި
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 ޞަފްހާ  98
 

 2021އޮކްޓޯބަރ  14
އެކ   އާގެ ޑެލިގޭޝަން  ރެޑް ކްރެސެންޓްއެންޑް ޓީ އޮފް ރެޑް ކްރޮސްއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމި
މާހިރ  هللا ޢަބްދ ޑރ. ޝާހ   އާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ  ސީމްމިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަ 

 އްވިއެވެ. ބައްދަލ ކ ރެ
 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ބަރ އޮކްޓޯ 17
މަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްގއ. ކަނޑ ހ ޅ ދޫ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް/  އްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރިބައްދަލ ކ ރެ
 އެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021އޮކްޓޯބަރ  17
 މާހިރ  މެޑިސިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓާގ ޅޭ ބައްދަލ ވ މ ގައި ޑރ. ޝާހ ޓެލެ

 ންނެވިއެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެ 
 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021އޮކްޓޯބަރ  19
އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ ބިލެތްދޫ ފ. 

ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ޔާސީ  ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސި
 ވެ. ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެ ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 ލްވާރޗ އަ ންގގައި  ޑރ. ޝާހ  މާހިރ  ބައިވެރިވިއެވެ. "ސީޑޯ" މީޓި 2021އޮކްޓޯބަރ  20

 2021އޮކްޓޯބަރ  21
ސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   މިނި  ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއިރ. ދ ވާފަރ  

ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އި
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ  

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

މަދ  ނަސީމް  ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ.  އަޙްކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ މ. ވޭވަށ    2021އޮކްޓޯބަރ  24
ޑިޕާޓްމަންޓް/ ޑިވިޝަންތަކ ގެ   ޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރިމިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސި

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  
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 ޞަފްހާ  99
 

 ނެވިއެވެ.ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން

 2021ރ އޮކްޓޯބަ 27
  މްގައި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީދަ މޯލްޑިވްސް" ފޯރަމް "ނާސިންގ އިން 
 ވިއެވެ. ނެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

 ވާރޗ އަލް

 2021އޮކްޓޯބަރ  28
މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް    ކައ ންސިލްގެ ކޮނޑޭ  ގއ.

ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  އެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ  ބައްދަލ ކ ރެއްވި 
 ނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 ރޑިސެމްބަ 3 -ނޮވެމްބަރ 29
މް އެންޑް  ރޯވަނަ 2 ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  އަށް އިޓަލީގައި   3ރ އިން ނޮވެމްބަ 29އޮކްޓޯބަރ

  ބައްދަލ ވ މ ގައި ލް އީސްޓް ން އެންޑް މިޑްޔޫނޮޕިއަން ކޫޕަރޭޓް ކައ ންސިލް އޮން އެފްރިކަ 
 . ވަޑައިގެންނެވިއެވެ  އިޓަލީއަށް    މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް ވަޑައިގަތ މަށް ބައިވެރިވެ

 އިޓަލީ 

 2021ނޮވެންބަރ  08
ކްރެސެންޓާ   ގ ޅޭގޮތ ން  މޯލްޑިވްސް ރެޑް ވިސަސްއާއިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރ

ގެ ޓީމް ހިމެނޭގޮތަށް ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލ ވ މ ގައި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ   މިނިސްޓްރީ
 ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ރ އޮފް ހެލްތ  ސްޓަމިނި

 2021ނޮވެންބަރ  14
 ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނަށް  ގެ ގޮތ ން  ބެހޭ ދ ވަސް ފާހަގަކ ރ މ  ދ ނިޔޭގެ ހަކ ރ ބައްޔާ

. އަދި މި ސެޝަންގެ ތެރެއިން  ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ބޭއްވ ނެވެ 9އިންފޮމޭޝަން ސެޝަނެއް 
 . ދެވ ނެވެހަކ ރ  ބައްޔަށް ސްކްރީންކ ރ ންވެސް ކ ރިއަށް ގެން

 މޫމިނާ މާލަމް ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  / މި

ލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   ކައ ންސިލ  ބ. ކ ޑަރިކި 2021ނޮވެންބަރ  15
ރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ބައްދަލ ކ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  
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 ޞަފްހާ  100
 

 ވިއެވެ. ގެންނެޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައި

 2021ނޮވެންބަރ  18
ރ  މިނިސްޓަ ރ  މ ނޫ މަހާވީރްއާއި ށް ކަނޑައެޅ އްވި ސަފީއްޖެއަންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއި

 ދ  ނަސީމް ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ.އަޙ މަ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 2021ނޮވެންބަރ  18
ޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   އި މިނިސްކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާދަރަވަންދޫ   ބ.

ންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  އިތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިޓަރގެ ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ. މިނިސް
 ވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައި 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ނޮވެންބަރ  21
މަދ  ނަސީމް   ސްޓަރ އަޙްކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ ންނާއި މިނިވިލިފ ށި  ތ.

ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/  ތ ރ ން ސިޔާސީ ވެރިންނާއި މިނިސްޓަރގެ އިބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ.  
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 2021ނޮވެންބަރ  28
ރެޓަރީ ނަންޓް ސެކްއަށް ޕާރމަ  2021ޑިސެންބަރ  05އިން  2021ނޮވެންބަރ  28

 އެވެ. ޖެނީވާރ އަށް ވަޑައިގެންނެވިރ ފ ޅެއްގައި އައިޝަތ  ސާމިޔާ ރަސްމީ ދަތ 
 ޖެނީވާ/ ސ ވިޒަރލޭންޑް 

 2021ޑިސެންބަރ  05
ގ ޅޭ   އާ.ވީ އެންޑް ކޮވިޑް ވެކްސިން" "ޕޯސްޓް އިންޓްރޮޑަކްޝަން އިވަލ އޭޝަން އޮފް އެޗް.ޕީ
ނަސީމް އަދި   ރ އަޙ މަދ މިނިސްޓަގޮތ ން ހޮޓެލް ޖެންގައި ކ ރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާގައި 

 ވިއެވެ. ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެ ންބޭފ ޅ ޕޮލިސީ ޓީމް އާއި ޓެކްނިކަލް 
 ހޮޓެލް ޖެން 

 2021ޑިސެންބަރ  09
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހެލްތ   ސިލް އިދާރާގެ މެންބަރ ންނާއި  ވިލިނގިލި ކައ ން ގއ.

 އަޙްމަދ  އާދިލް ބައްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ.
  ހެލްތ  މިނިސްޓަރ އޮފް



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 ޯޕޓް ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރި  2021
 

 ޞަފްހާ  101
 

 2021ޑިސެންބަރ  12

ނަށް މެނޭޖްމަންޓް  މާދާރ ވެރިން ޒިންތަކ ގެ މެނޭޖަރ ންނާއި  ފެސިލިޓީސް ހެލްތ  އަތޮޅ ތެރޭގެ 
މި    ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކ ރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. ނަމ ގައި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ

ރވިސް ކޮމިޝަން އަދި  އި ސިވިލް ސާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ
އަށް  ކ ރި ނާއި ޒިންމާދާރ ވެރިންނަށް ގެ އަތޮޅ ތަކ ގެ މެނޭޖަރ ންއ ތ ރ މިނިސްޓްރީ ގ ޅިގެން 

 ރޮގްރާމެކެވެ.ގެންދެވ ނ  ޓްރޭނިންގ ޕް

 މޫމިނާ މާލަމް 

 2021ޑިސެންބަރ  13
ލ ވ މ ގައި  ގެ ނަމ ގައި ބޭއްވި ބައްދަ ސީ ސްޓްރެޓްޖީ ންޗް އޮފް ރީޖަނަލް ޕީއެޗްޗ އަލް ލާވާ
 ވިއެވެ. ނިސްޓރ އަޙ މަދ  ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެ މި

 ވާރޗ އަލް

 2021ންބަރ ޑިސެ 15
ނގަޅ ކ ރ މަށްޓަކައި ފެނަކަ އާއިއެކ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ އައި.ޓީގެ ކަންކަން ރަ

 ވ ނެވެ.އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކ ރެ
 މޫމިނާ މާލަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ /  

 2021ޑިސެންބަރ  16
ބައިވެރިވެ   ބޭއްވި ޖަލްސާގައިގ ޅިގެން ފ ރ މާ   އަހަރ   25ފ.އަތޮޅ  ހޮސްޕިޓަލް އަށް 

ފ. ނިލަންދޫއަށް  ރ ން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމް އިގަތ މަށް މިނިސްޓަރ އަޙ މަދ  ނަސީމްގެ އިތ ޑަވަ
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ފ.އަތޮޅ  

 2021ޑިސެންބަރ  20
އި މިނިސްޓަރ އަޙްމަދ  ނަސީމް   މެމްބަރ ންނާ  ކައ ންސިލްގެރ. އިންނަމާދޫ  
ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑިޕާޓްމަންޓް/   އެވެ. މިނިސްޓަރގެ އިތ ރ ންބައްދަލ ކ ރެއްވި 
  ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިވިޝަންތަކ ގެ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތ  

 2021ޑިސެންބަރ  20
ދިވެހިރާއްޖެ   އެހީތެރިކަން ހޯދ މަށްޓަކައި  ކޮށް ބޭނ ންވާހަރ ދަނާޞިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަން 

 .އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކ ރެވ ނެވެ. އި އިންޑޮނޭޝިއާ އާއެކ  އެމްއާ
 ވާރޗ އަލް
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