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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
  

ހުްއަދ ބާިޠލުކުުރމާިއ، ިމަފދަ ިޚދުމްަތަތކާިއ، ޚިުދަމްތޭދ   ،އުިޖިތާމީޢ ޚިުދމްަތދޭ ަތްނަތަންށ ުހއްަދިދނުާމއި 1.1

މިންގަނުޑަތއް ކަނޑަައަޅއި، ިމަފަދ   ެއަތްނަތުނންޭދ ިޚދުަމްތަތކުެގ ެފްނވަރިާއ، ިޚދުަމްތޭދ ުއސޫުލަތާކއި ަތންތަނާިއ،

 މިްނގަނޑެއްަގއި ިހެފެހއްުޓްނ.  ިޚދުަމްތަތުކެގ އަުގަތއް ެއަކީށގެްނވާ

  

ިމަފަދ   ަރޖިސްަޓީރުކުރމާިއ، އެ ީމުހންަންށ ަމސަްއަކްތުކުރުމގެ ުހްއދަ ދިުނމާިއ،  ިއުޖިތމާޢީ ޚިދުމަްތޭދ މީހުން ާރއްޭޖގަިއ  1.2

ގްެނުގެޅންެޖޭހ ަފންީނ ިމންަގނޑުތަްއ ކަނޑަައަޅިއ   ީމހްުނގެ ފެްނަވުރ ބެުލމާިއ، ެފްނވަރު ިހެފެހްއުޓާމއި، ަމސައްަކުތަގއި

 ިފަޔަވުޅ ެއޅުްނ.  ޤީ ިމންަގނޑު ިހެފެހއްޓުާމ ައިދ ިމަކންަކމާ ިޚލާފުާވ ަފާރްތަތާކމެދުައްޚލާ ބެެލެހއްޓާުމިއ، ަމަސއްަކުތގެ 

 
ދުަވްސީވމީހުްނނާިއ، ނުކުެޅދުްނެތިރކްަނ ހުންަނ ީމުހްނެގ   އުުމުރން، އްަނެހުނންނާއި، ކުަޑކުިދްނނާއި  1.3

ަވީސަވްތަތއް ޯހަދިވ، ެއކަާމެބޭހ ކަްނަތްއަތްއ   ވާުދަޅެހޮޔކަަމްށ ބުޭންނާވ ސިާޔަސުތަތްއ ަތންފީުޒުކުރަމްށ ބޭނުން   ަރްއާކެތިރކަމާ

 ުނހިނގާޮގްތ ބެެލެހއްުޓން.  ާރވަިއ، ެއަކްނތްައަތއް ިހނގާ

 
ަދުށން ުހިރާހ ދާިއާރަތެކއްގައި ަޢމަުލުކުރަމްށ ކަނަޑައާޅ   ޖެންަޑރ މެިއްނސްްޓީރމް ުކރުމުެގ ިސާޔަސުތގެ 1.4

މޮނިޓަރޮކްށ، ުހިރާހ   ޑަރެގ ނަަޒަރކުްނ ބެިލަފއިާވ މިްނަވރު ގަާވއިުދަތާކިއ، މަޝްޫރުޢަތުކގަިއ ެޖން  ިސާޔަސުތަތާކިއ،

 ދާިއާރަތަކކުްނ ިމ ސިާޔަސުތ ދެމެެހއްޓުމްަށ ާބުރެއުޅން.

 
ަޤއުީމ ނިޒާްމ ޤިާއްމކުުރމާިއ ެއ ިނޒާމުެގ ަމސްައަކްތަތްއ ވިަލެރްސޮކްށ   ކުަޑކުދިންެގ ަޙްއޤުތަްއ ަރއްާކެތިރކުުރާމބެހޭ 1.5

 ަތންފީުޒުކުރމްަށ ުކަރްނެޖހޭ ަމސަްއކަްތަތއްުކުރްނ.ަމަސްއަކްތަތްއ  އެ

 
ައްނެހނުްނ ުކިރައރުވަިއ، ެއީމހުންަނީކ ުހިރާހ ޮރނގަުކްނ މުުޖަތަމަޢްށ  ިސާޔީސ، އިްޖިތމާޢީ ައދި ިއްޤިތާޞީދޮގުތން  1.6

  ޯހދަިއދޭ، ކުރިައރަމުްނާދ ބަަޔަކްށ ެހުދމަށްަޓކަިއ ޙާަލުތ ޮއުޅންފިލަުވިއ،  ަފއިދާ 

 ބަަދލަުތއް ެގނަުއމަށް ަމަސްއަކތްުކުރްނ.ގްެނނަންެޖޭހ 

 
ަތަރްއީޤަގއި ައްނެހންުނނާއި، ުނުކެޅުދްނެތިރަކން ހުންަނ   ާރއްޭޖގެ ިސާޔީސ، އިްޤިތާޞދީ އަދި ިއޖްތިާމޢީ  1.7

ޮކމިީޓަތކާއި، ައްނެހންުނާނިއ  ަބިއވެރިުވްނ ިއުތުރުކުރަމާށިއ، އަްނެހުނންގެ ަތަރްއީޤައްށ ަމސައްަކްތުކރާ   ީމހްުނގެ

ަހުރަދނާުކުރަމާށިއ، ުހިރާހ   ަޙއްުޤަތަކްށ ަމަސއްަކްތުކާރ ަމދީަނ ަޖާމަޢްތތަުކގެ ަދއުރު  ދުްނެތިރަކްނ ުހންަނ މީހުްނގެނުުކޅެ 

ިމކަްނކަާމެބޭހ   ިހފެހެއްުޓމުެގ ގޮތުްނ މަސަްއަކްތުކުރަމްށ ޭބންުނވާ ނިާޒމް ގާއިުމޮކްށ،  ދާިއާރއެްއގައި ދެޖިްނސްެގ ަހަމަހަމކަން 

 ްސުކުރްނ.ަމސަްއަކްތަތްއ ިވލަރެ 

 
ދުަވްސވީ ީމުހްނާނއި، ާޚްއޞަ އެީހއަށް ޭބނުްނވާ ީމހުންަންށ   އްަނެހުނންނާއި، ކުަޑުކދިްނނާިއ، ުޢުމުރން 1.8

 ަރްއާކެތިރަކން ަކަށަވުރުކުރްނ.  އްިޖިތމާޢީ

 
ޙިާމަޔްތޮކްށ   އް ދަުވްސީވ ީމުހންނާިއ، ާޚްއަޞ ެއީހައްށ ޭބނުްނާވ ީމުހްނެގ ަޙއްުޤތަ   އްަނެހުނންނާއި، ކުަޑކުިދނާްނިއ، ުޢުމުރން 1.9

ކަމާެބޭހ ަފާރްތަތކާ ވިަލެރްސުކުރމާިއ، ައޮތާޅއި ަރުށ   ުކިރއެރުަމްށަޓކަިއ ސަުރާކުރގެ ދާިއރާިއން ުކަރންެޖޭހ ކަްނަކން

ިއްޖިތމާޢީ ަރްއާކެތިރަކމުެގ ްޕޮރްގރާްމަތްއ  އުފަްއދާފަިއާވ ަދއުަލުތގެ އިާދާރތަާކއި މަދަނީ ޖަިމއާްޔަތކާ ުގިޅެގން  ެފނަްވުރަގއި

 ާވ ހިްނުގްނ.ރާ 
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ދުަވްސވީ ީމުހންނާއި ުނުކެޅދުްނެތިރަކން ުހންަނ ީމހުްނެގ   އްަނެހުނންނާއި، ކުަޑކިުދންާނއި، އުުމުރން 1.10

އިޝޫަތްއ) ދެެނަގނެ އެަމްއސަަލަތްއ   ަރއްާކެތިރުކުރމަާށިއ ެއަޙއްުޤަތކްަށ ުހަރްސެއޭޅ ާއ މަްއަސަލަތްއ (ިއމަރޖިން   ަޙއްުޤަތއް 

 ުގިޅގެްނ މަަސްއަކްތުކުރްނ.  ިއާރަތކާ ަހއްުލުކުރަމްށ، ަކމެާބޭހ ދާ

 
ދުަވްސވީ ީމުހންނާއި ުނުކެޅދުްނެތިރަކން ުހންަނ ީމހުްނެގ   އްަނެހުނންނާއި، ކުަޑކިުދންާނއި، އުުމުރން 1.11

ުގޅުން ަބަދިހކުުރމާަށއި، ުކދިްނ  ަރްއާކތެިރުކުރމަާށިއ، ދެޖިްންސގެ ަހަމަހމަަކން ޤާިއމުުކުރމަާށިއ، ާޢއިލީ   ަހްއޤުތައް

 ޤާބިްލކަްނ ުއަފއަްދއި، ިމަކްނަކމަށް މުްޖަތަމުޢ ޭހލުންތެިރުކުރުވްނ.  ުތުކުރަމްށ ޭބނުްނވާ ުހަނރާއިަތުރިބްއޔަ 

 
ަމްއސަަލަތުކގަިއ،  ޙަްއަޤކަްށ ުއނިަކމެްއ ިލިބެގްނ ނުަވަތ ައނާިޔއެއް ލިބިެގްނ ުހަށެހޅޭ   ވަިކ ިޖްނސެްއެގ މަީހަކްށވީީތ އެީމެހއްގެ  1.12

އިްޖިތާމީޢ އަދި ޤާނޫީނ ޚިދުަމްތ ުނަވަތ ިޙމަާޔތް ިލބޭނެަމުގ  ފަާރތަށް ަންފާސނީ އަދި އެ ަހްއަޤަކްށ އުނިކަްނ ލިބުުނ 

 ަފިހޮކްށިދނުން.

 
އަްނެހނުްނނާއި، ުކޑަކުދިްނނާިއ، ުއުމރުްނ ުދަވްސީވ  އެިކާބވުަތގެ ހާނިްއކަ (ެއިބުއސް) ިލިބަފއިވާ  1.13

ޮގތުގެ މިްނގަނޑުަތްއ   ުރޮކްށިދނުމަްށަޓަކއި ަޢމަލުުކާރނެ ުނުކެޅދްުނތެިރަކްނ ުހންަނ ީމުހްނަންށ ެއީހތިެރަކްނ ފޯ  މީހްުނނާިއ،

 ަމަސްއަކްތ ވިަލެރްސ ުކރުްނ. ކަނޑަައޅައި ކަާމގުޅޭ ާދިއާރަތާކއެުކ ަމަސއްަކްތޮކްށ، މި

 
ާނއި، އަްނެހުނންނާއި، ުކޑަކިުދން  ަބިއިތއްބައިގެްނ ަރްއާކެތިރކަްނ ޯފުރޮކްށދީ، ބަަލަހއްަޓްނޖެހޭ  ދައުަލުތގެ ެބލުމެުގ ދަށުަގއި 1.14

ަމުރަކުޒަތކުަގިއ  ުނުކެޅދުްނެތިރަކްނ ުހނަްނ މީުހްނ ަބލަަހއްާޓނެ ަމްރަކޒުތަްއ ޤާިއްމޮކްށ، އެ   އުުމުރން ުދަވްސވީ ީމުހްނނާިއ،

ަހމަަޖްއަސއި،   ެމުދެވިރޮކްށ އީެމުހްނަންށ ިޚދުމްަތ ޯފުރޮކްސދެޭވެނ ިއްނިތޒާމެއް  ަބއިތިއްބަިއެގްނ ނުަވަތ އަމިއްަލ ޖަާމަޢްތަތއް 

 ކްަނ ިހނާގނިުހގާޮގްތ ބެެލެހްއޓުން.މިަކން 

 
ޖްަމިޢއްާޔަތުކެގ   ަރއްާކެތިރކަަމްށަޓކައި ުކަރންޖެޭހ ަމަސއްަކްތަތުކަގއި އަމިއްަލ ަފާރްތަތކާއި  ކުަޑކުދީންާނިއ ޢާއިލާގެ  1.15

ަލާފީދ،  ެތިރަކާމއިަޖމްޢިއްޔަާތކުްނ ުކާރ ިމފަދަ ަމަސްއަކްތަތކަށް ޭބންުނވާ ެއހީ  އެްއބާރުުލން ޯހުދމާިއ، ައމިއްލަ ަފާރްތަތާކއި 

 ެއފަރާްތަތާކެއކު ަމަސއްަކްތ ުކުރން.

 
ަދއުަލުތެގ  މަްއސަަލަތއް ބަަލިއ، ދަުއލުަތެގ ބެުލމުެގ ަދަށްށ ެގންަނންެޖޭހ ުކދިން   އެިކެއިކ ޮގްތޮގުތން ައނިޔާލޭިބ ުކދިްނގެ 1.16

 ބެުލމުގެ ަދަށްށ ގެނެްސ، ެއ ކުިދްނ ބެލެހެްއޓުްނ.

 
ަހވާުލުކުރަމްށ   ެއއްެގ ަދުށްނ ޢާިއލަާތކާއި” ޮފްސަޓިރންގ ެމޭކނިޒަމް “ުކދިްނ   ަލަތްށ ެނގޭކުަޑކުދިންެގ ބެެލނިެވިރަކްނ ދައު  1.17

 ުކދްިނެގ ޙާަލުތ މޮނިަޓރޮކްށ ެބލެެހއްުޓން.  ުކަރންެޖޭހ ަމސައްަކްތަތއް ުކުރާމއި، އެޮގުތން ަހވާުލުކެރވޭ

 
މަްއަސަލަތއް ހުންނަ ކިުދްނ، ތަުޢލީާމިއ ެތެރއްިނ ައޚްލާޤީ   މިިނސްްޓީރގެ ބެުލމުގެ ދަުށަގއި ިތޭބ ކުިދންގެ  1.18

ބަިއެވިރޮކްށެގން، އެކުދިްނަންށ ބުޭންނާވ   ުއނަގންަނއޭިދ ކުޑަުކިދންެގ ަމރުަކޒުަގިއ ހިްނާގ ްޕޮރްގާރްމަތުކގައި ަމސަްއަކތް 

ައންނަ ބަދަުލ  ށް ަތްމީރނާިއ ަތރުބިްއަޔުތ ދިުނމާިއ، ެއކުދިްނގެ ޙާަލުތ ބެުލމާިއ، ައޚުާލގަ   ިރެހިބލިޓަޭޝނާިއ، ތަޢުީލމާިއ،

 މޮިނޓަރ ުކރުން.
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ޮފުނާވ އުުމުރްނ ުދަވްސީވ ީމުހްނނާިއ އާަޅލާެނ ަފާރެތއް ެންތ ީމުހންެގ   ާޚްއަޞ ެއީހައްށ ބޭނުްނާވ ީމުހްނެގ ަމުރކަަޒށް  1.19

ަމުރކަޒުަގިއ ަމުރަކަޒްށ ފޮުނވުާމއި،   ެއެސްސމަންްޓ ެހުދމާިއ، ެއަފާރްތަތްއ ޚާްއަޞ އެހީައްށ ބޭުނންާވ ީމހުންގެ   ެއެސސްަމންްޓ

 މޮިނަޓރުކުރްނ.  ިތޭބ ީމުހްނެގ ޙާަލުތ ބެލުާމއި

 
ުހއްޓުުވމުެގ ޤާޫނނު)ާއ ުގިޅެގްނ ިމީނސްޓީްރްނ ުކަރްނެޖޭހ ަކންަކްނ   (ގެެވިށ އަނިޔާ 2012/3ޤާނޫުނ ަންނަބުރ  1.20

 ުކުރމާއި،ައަޅްނެޖޭހ ފިަޔަވުޅަތްއ ެއުޅން.

 
 ޕޯްޓ ޯފުރޮކްށދެވޭނެ އިްނިތޒާްމ ަހަމޖެްއުސްނ.ސަިއޯކޯސޝަްލ ސަ  ކުއްލި ުނަރްއާކތަކާިއ ާކިރާސަތުކަގއި 1.21

 
ދިުނމާއި،  ުހަށެހޭޅ ައްނެހނުްނާނިއ ައްނެހންުކިދންަންށ ޭބުނންާވ ސަިއޯކޯސަޝްލ ސަޕޯޓް   އިަނޔާެގ ިޝާކަރއަށްވެެގްނ ަދއުލަަތށް  1.22

 ޯފުރޮކްށދޭްނޖޭެހ ައސާީސ ކަންަތްއތަްއ ޯފުރޮކްށިދނުން.  ެއފަރާްތަތަކށް 

 
ަޖާމަޢްތަތކުްނ  ާދއިާރަތުކްނ ފޯުރޮކްށޭދ ިޚުދމަތަްތއް ަތަރްއީޤުކުރަމްށ ބަިއނަްލއަޤްވާމީ  ީރެގ އިެކެއކި މިިންސްޓީރއާއި މިިނސްޓް  1.23

ާދިއާރަތުކްނ ާރއްެޖައްށ ަފއިާދ ުކުރަވނިިވ ކަްނަކމުަގިއ ެއ  ލަަފއާއި ެއީހ ޯހދުާމއި، ިމިނސްްޓީރއާިއ ިމިނސްްޓރީެގ ެއކިެއކި 

 ުގުޅްނ ބަަދިހުކުރްނ.  ޖަާމަޢްތަތކާ 

 
އެްއަބްސުވންތަކަުގިއ  ބަިއވެރިާވ ބައިނަްލައޤްާވމީ މުާޢަހާދަތާކއި، ޤަާވއުިދަތކާއި   ިނސްްޓީރެގ ަމަސއްަކާތ ުގުޅްނ ުހިރ، ާރއްޖެ މި 1.24

ކަްނަތްއަތްއ ުކުރްނ. ިމަފދަ ބަިއނަލްއަޤްާވމީ ުމާޢަހާދަތްއ   ިހމެނޭ ަމަސއްކަތް ުކިރެއުރވުމަްށޓަކައި ުކަރނެްޖހޭ 

ިމިރޕޯޓް އެުކލަވާުލަމްށ ުކާރ ިދާރާސަތުކެގ  ޭހ ގޮުތްނ ރިޯޕޓްކަުރްނެޖޭހ ފަާރްތަތަކްށ ިރޯޕްޓުކރުމާިއ،ުކަރުމންާދ ގޮާތބެ  ަތންފީޒު 

ާދއިރާ ަތެކއްެގ ސަމާުލަކަމްށ   ެގންނަންެޖހޭ ަބދަުލަތއް ގެަނުއމަށް ާބުރައަޅިއ، މި ކަްނަތްއަތްއ ުހިރހާ ޢަީލގައި ިއްޞާލްޙޮކށް 

 ގަެނއުްނ.

 
ިދާރސާތަްއ ުކރުާމިއ، އެަފަދ ދިާރާސަތްއ ކާުރ ަފާރްތަތަކްށ ހުްއަދ   ްނުހިރ އެިކެއކިމިިނސްްޓީރެގ ާދއިރާާއ ުގޅު  1.25

 ާމަޙއުލެްއ ުކިރައުރވައި ދިރުުވން. ދިާރާސަތުކގެ ެފްނވަާރއި، ެއތިްކްސ ީހެފެހއްޓުާމއި، މި ާދިއރާގަިއ ިދާރާސކުުރމުގެ   ދިުނމާއި،

 
ިމްނަވރުބަަލިއ،  ޕްލޭްނަތްއ އެަކަށައަޅއި، ެއ ޕްޭލްނަތއް ތްަނީފޒުަވމުްނދާޭބުނންާވ   މިިނސްްޓީރެގ ަމްޤޞަުދަތްއ ާޙިޞްލުކުރމަށް 1.26

 ނަތީޖާ ާޙިޞލުާވ މިނަްވުރ ދެނެަގުތން.

 
އެްއކުރުުމެގ ިމންަގނޑަުތއް ކަނަޑައަޅިއ، އިްނޮފޭމަޝްނ   ދާިއާރެގ މަަސއްަކްތަތާކ ުގޭޅ ަތާފްސިހސާުބަތއް 1.27

ބަަލަހއްަޓއި، އެނަަލއިްޒޮކްށ   ތައް ޤާިއްމޮކްށ، އެ ަތާފްސިހާސުބަތއްަވީސލްަތަތއް ަތަރްއީޤކޮްށ، ޑޭާޓޭބސް   ޓެކޯްނލޮީޖގެ

 ަމޢުލޫމާތު ާހަމުކުރން.

 
ެއެހިނެހްނ  ެއއްުކރުުމަގއި އުުމާރއި، ެޖންޑަރ ޑިްސެއްގިރގޭޓަޑް ައދި އެޫނންވެސް  ުހިރާހ ާދިއާރއަުކން ތާަފްސ ިހާސބު  1.28

 ޑިްސއެްގިރގޭޓަްޑ ޑޭޓާ ެނގުަމްށ ާބުރެއުޅން.

 
ރެކޯުޑަތްއ ަބލަަހއްާޓނެ ުއސޫުލަތއް ަކނޑަައަޅިއ، ާއނުްމންަންށ ަފޭސަހިއން ިލޭބނެ   ަސްއަކާތ ގުޅޭ މަޢުޫލާމތާއިދާިއާރެގ މަ  1.29

ބޭުންނޮކްށގެްނ އެ ަމުޢލާޫމުތތައް ާހަމޮކްށ،   ަހމަޖެްއސުމާިއ، ަޚަބުރަފުތާރ ަވސީލަްތަތާކ ެއެހިނެހްނ ވަސީަލްތަތއް   އްިނިތޒާމު

 ަޢުރީޝުފޮކްށ ެބެލެހއްުޓން.
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ަދުށން ިހނާގ ަތްނަތުނެގ ަމސަްއަކްތަތްއ ިހްނގުަމްށ ޭބުންނާވ   ިނސްްޓީރ ޮއްފ ޖެންޑަރ އެންްޑ ެފމިލީގެ މި 1.30

ެއަތްނަތުނެގ ަމަސްއކަތްތަްއ ިހނާގުނހިނގާ ޮގްތ  ިމްނގަނޑަުތއް ަކނޑަައަޅިއ، ަމަސްއަކުތގެ ެފންަވުރ ިހަފަހްއޓައި، އާިދރީ 

ަފންީނޮގުތން ދޭްނެޖޭހ    ަވސީލަތްތަްއ ޯހދަިއދިުނމުގައި އިާދީރޮގުތްނނާއި ެއަތްނަތަންށ ބޭުންނވާ  ބަަލއި، ވިަލެރްސޮކްށ،

 ެއީހެތިރަކންިދުންނ.

 
ަމަސއްަކްތަތާކ ުގިޅގެން، ާޤނޫީނގޮތުްނ ިހްނގަްނޖެހޭ ކަންތަްއަތްއ  މިިނސްްޓީރ ޮއްފ ޖެންަޑރ ެއންޑް ފެމިީލގެ  1.31

  ެބލެހެއްުޓން.  ިހްނގައި

 ޖެްނަޑރ ެއންްޑ ފެމިީލެގ ދުަށންނެެވ.  މިިންސޓްީރ އޮފްތިީރަގިއިމާވ ަތނަްތްނ ހިނަގުމންދާީނ، 

 ުހޅުމާލެ   ިފަޔވިަތ،   .1

 ހިޔާ، ކ. ިވިލނގިލި   ކުަޑުކިދންގެ   .2

 ކ. ވިިލނގިލި   އަމާްނ ިހޔާ،   .3

 ޗިްލޑްަރްނ ާސރިވްސ ެސްނޓަުރަތއް   ފެމިީލ އެްނޑް   .4
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  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީގެ 
 

އެންްޑ ފެމިލީ ައކީ ިދެވިހ މުުޖތަަމޢުގައި ާޚއްސަ ަރއްާކެތިރަކމާއި އަޅާލުން ޭބނުްނވާ ަފާރްތަތުކގެ ޙަްއުޤަތްއ މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ 

ައންހެުންނނާއި، ، ަސއްަކްތުކާރ ުވޒާާރެއވެ. ެއޮގުތން ިމިނސްްޓީރެގ ަމސްއޫިލއްަޔުތަތުކގެ ެތޭރގައިރަްއކާެތިރޮކްށ ުކިރެއުރވުަމްށ މަ 

ުދަވސްީވ މީހުންާނިއ، ނުކެުޅދްުނެތިރަކްނ ުހންަނ ީމުހްނެގ ަޙއްޤުތަްއ ހިާމަޔްތޮކްށ ުކިރެއުރވުުމެގ ަމަސއްަކުތެގ ުއުމރުން ، ކުަޑކުިދންާނއި

  ިއުތުރން އެ ަފާރްތަތކްަށ ލިބޭ އެިކ ބަާވުތެގ ައނިާޔއިން ަރްއާކެތިރަކްނ ފޯުރޮކްށދިނުްނ ިހމެެނެއވެ.

  އެޑްވޮކަސީ، އައުޓްރީޗް އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ބީންގ ޑިވިޜަން - ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ފެމިލީ ވެލް

ަކްތ ދިެވިހާރްއޭޖގައި ކުަޑކުިދންެގ ހަްއޤަުތއް ަރްއާކެތިރޮކށް ުކރިެއުރވުމާއި، އާއިލީ ުދަޅެހޔޮކަން ިއުތުރުކުރމަށް މިނިސްްޓީރްނ މަސައް 

ާބވަތުގެ އަިނާޔއިން ކުަޑުކދިން ާރްއާކެތިރުކުރމާިއ ުކދްިނާނިއ ުކެރއެވެ. ިމގުޮތްނ ހާްއަސ ސަމާުލކަްނދޭ ދާިއާރަތުކގެ ެތޭރަގއި އެިކ 

ންާނިއ ގުޅުްނުހިރ ަކންަކުމަގއި ކުދިްނގެ ިހާޔލާއި ަމްޝަވާރ ޯހުދން ިހމެެނެއވެ. ީމގެިއުރުތްނ އަޅާލުމާިއ ަރއްާކެތިރކަން ޭބނުްނވާ ކުަޑކުދު 

ށް ކޮިމއިުނީޓ ޯޝަޝްލ ްގޫރްޕަތްއ ގިާއމުކުުރަމްށ ަރުށ ެފްނަވުރަގިއ އާއިާލަތްއ ދެެނގަނެ، ެއަފާރްތަތަކްށ ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށިދނުމަ 

  .ިޙދުަމްތޯފުރކޮށްޭދ ކަާމއިގުޅުްނހިުރ ަފާރްތަތާކެއުކ ަމަސއްަކްތުކެރެއވެ 
 

 (ހ) ހޭލުންތެރިކަން އިރުތުކުރުމަށް ހިނގުނު ހަރަކާތްތައް

 ެއކި  ކުރާ ކުަޑކުިދްނނަށް އަކީ" ކެމްޕެިއން  އަހަން" ިއްފިތާތްޙޮކްށަފިއވާ ައހަރު ވަނަ 2015 ެފމިލީިއން ެއންޑް ޖެންޑަރ އޮފް މިިނސްޓްރީ

 ަމއިގަަނޑު  ކެމްޕެިއންގެ މި. ކެްމޕެިއންެއކެވެ ހިންގާ ިއުތުރުކުރމަށް ހޭލުްނެތިރަކން ފެްނަވުރގައި  ޤައުމީ ުހއްޓުުވމަށްަޓަކއި އަިނޔާ ާބަވުތގެ

 ާބރު  ިރޕޯްޓކުރުމަށް މަްއަސަލަތއް، ިއުތުރުކުރާމއި ހޭލުްނެތރިަކން މުުޖަތަމޢުގެ، ާބުރެވިރކުރުުވާމއި ކުަޑކުިދން ެދޮކަޅށް  އިަނޔާއާ، މަްޤަޞަދކީ 

 .ޯފުރޮކްށިދނެުމވެ ެއީހެތރިކަން ުކދްިނނަށް ިޝާކަރައަކްށެވަފއިވާ ައނިާޔގެ، އެޅުަމާށއި 

 ހޭލުްނެތިރަކން އިުތުރުކުރުމެގ ެސަޝްނަތކާިއ ަދިރަވުރންަނާށއި ބެލެިނެވިރްނނަށް އަމާުޒޮކށް  ،އަހަްނ ކްެމޕެިއން ެމުދެވިރޮކށް 

  ޓީަޗުރންަންށ ަވރްކޮޝޕްތައް ިމިނސްްޓީރްނ ހިންަގެއެވ.

ބައިވެރިންގެ  ހިންގުނު ހަރަކާތް   ރަށް އަތޮޅު ތާރީޚް    #
  އަދަދު 

1  16 – 18 
  ަވީރ ޖަނަ 
  
 

  264  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ދިްއދޫ   ހއ
  101  ކެލާ   2
  45  ިފއްލަދޫ   3

4  28 – 30 
  ަވރީ ނަ ޖަ

  24  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ަތަކންޫދ 
  52  އުތީމު   5
  71  މާރަްނދޫ   6
  116  ާބަރށް   7
  ކެފްބުރަވރީ  7  8

  
  161  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ާކިށދޫ 

  110  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ާގަފރު   ެފަބުރަވރީ  8  9
  75  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ޭފދޫ   ށ  ާމރިޗު  1020
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113 – 5 
  ލް ރީއެޕް 

  64  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ިފޯޔރީ  ގދ
  66  ވާދޫ 12
  61  މާތޮޑާ ަފެރްސ 13
  92  ގަްއދޫ 14
  120  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ދިްއުފށި   ކ  ެމއި  3 – 152
  90  ތުުލްސދޫ 16
  61  ުހރާ 17
2226 – 28 

  ޖޫން 
  28  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ފެިލދޫ   ވ

  71  ކެޮޔދޫ 23
  23  ފުިލދޫ 24
183 – 5 

  ޖުލައި 
  76  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ުގޅި   ކ

  111  ާމުފށި 19
  113  ގުރަިއދޫ   20
  41  އިލްޑް ެއިބއުޒް ްޕިރވެްނަޝްނ ެސަޝްނސް ޗަ  –ްނ އަހަ  ިހންަމުފށި     ުޖލައި  2112

2517 – 19  
  ޖުލައި 

ިރވެްނަޝްނ ޕް ޗަިއލްޑް އެބިުއޒް  –ން ައހަ އެމް.ީޖ.އެްމ ްސޫކލް   ުފވަްއމުލައް   ޏ
  ެސަޝންސް 

278  

 ޗައިލްޑް އެބިއުޒް ޕްރިެވްނަޝން  –ން ާހިފޒް އަހްަމުދ ްސކޫްލ އަހަ 26
  ެސަޝންސް 

348 

  ަޝން ޗައިލްޑް އެބިުއޒް ޕްރިެވން  –ން ގިާޔުސްއދީްނ ީޓަޗުރންަންށ ައހަ   މާލެ  ކ  ެއޕްީރލް  2726
  ަވރކްޮޝޕް 

53  
  45  ެމއި  21  

ްނ ޗައިލްޑް އެބިުއޒް ޕްރިެވްނޝަ  –ން ޕްރީ ްސކޫްލ ީޓަޗުރންަންށ ައހަ   މާލެ  ކ  އޮަގްސޓް  289
  ަވރްކޮޝޕް (ޕީ.ެއލް، ުބޫރްޖ، ފަާލުހ ައިދ ަޝއިްނ ްޕރީްސކޫލް 

70  

 

  (ށ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ #
  ނަން

އަތޮ  ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް
  ޅު

ބައިވެރިންގެ  މުއްދަތު  ރަށް
  އަދަދު

ށް ެއފަާރތަްތކަ  ްއާކތެރިކަްނ ޭބނުްނވާ ކުަޑުކުދންނިާއ އިާއލަާތއް ެދެނގަނެ،ރައަޅާުލާމިއ  - ޮކމިއުިނޓީ ޯސޝަލް ްގރޫްޕަތްއ 
ންުހރި ާމއިގުޅު ޮކްށޭދ ކަ ތްޯފރުއެހީތެިރަކްނ ފޯރުޮކްށިދނުމްަށ ޮކމިއުިނީޓ ޯޝަޝލް ްގރޫޕްތަްއ ާގއިމުކޮްށ، ަރުށ ފެްނަވރުގަިއ ިޙުދމަ 

  ފަާރތަްތާކެއކު ަމސަްއކަތްުކުރްނ.
އޮރިެއންޭޓަޝްނ ައިދ  1

  ޓެްރއިިންނގ ްޕޮރގްރާމް
 

މިިނސްްޓީރ، ުޔިނެސްފ، މިިންސްޓީރ
ޮއްފ އެޑިުއޭކޝަްނ، މޯްލިޑވްްސ
ޕޮިލސް ަސރިވަސސް، ުޖވެަނއިްލ

  ަޖސްިޓސް ޔުނިޓް 

ހުރިާހ   ގއ
  ރެަށއް 

23 – 25 
  ޖެނަުވީރ 

44  

  ްޕރޮްގރާމް އޮރިެއންޭޓަޝްނ   2
  

މިިނސްްޓީރ، ުޔިނެސްފ، މޯލްޑިްވްސ
ޕޮިލސް ަސރިވަސސް، ުޖވެަނއިްލ

  ަޖސްިޓސް ޔުނިޓް 

ހުރިާހ   ތ
  ރެަށއް 

25 – 26 
  ފެބުްރަވރީ 

42  
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އޮރިެއންޭޓަޝްނ ައިދ  3
  ޓެްރއިިންނގ ްޕޮރގްރާމް

  

މިިނސްްޓީރ، ުޔިނެސްފ، މިިންސްޓީރ
ޮއްފ އެޑިުއޭކޝަްނ، މޯްލިޑވްްސ

ުޖވެަނއިްލޕޮިލސް ަސރިވަސސް، 
  ަޖސްިޓސް ޔުނިޓް 

ކޮމަްނޫޑ،   ށ
ަމރޮށި، 
ފޯަކިއޫދ 

ައދި 
  ފުނަދޫ 

20 – 22 
  މާރިޗު 

13  

  މޮިނޓަިރްނގ ްޕޮރގްރާމް   4
  

މިިނސްްޓީރ، ުޔިނެސްފ، މިިންސްޓީރ
ޮއްފ އެޑިުއޭކޝަްނ، މޯްލިޑވްްސ

  ޕޮިލސް ަސރިވަސސް 

 10 – 09ފުަވްއުމލައް   ޏ
  އެޕްރީލް 

19  

ްސކިްލްސ ޑިވެޮލޕްމަންްޓ  5
  ްޕޮރގްރާމް 

  

މިިނސްްޓީރ، ުޔިނެސްފ، މިިންސްޓީރ
ޮއްފ އެޑިުއޭކޝަްނ، މޯްލިޑވްްސ

  ޕޮިލސް ަސރިވަސސް 

  25  ެމއި  08 – 01  ފުނަދޫ   ށ

  މޮިނޓަިރްނގ ްޕޮރގްރާމް   6
  

ހުރިާހ   ގއ  މިިނސްްޓރީ 
  ރެަށއް 

 –ޖުަލއި  08
  ޮއގަސްޓް  07

40  

  

  ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ނ(

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ#
  ނަން

  ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތް  މުއްދަތު  ޤައުމު  މަޤްސަދު 

ޗައިލްޑް ްޕޮރެޓްކަޝްނ   1
އެގްެޒކްިޓވް 

  އެޑިުއޭކޝަން ޯކސް 

އި ކުަޑކުިދންގެ ަޙްއުޣަތްއ ރަްއާކެތިރުކުރމާ
ަހިއލެވެލް ެމްމަބރުންަންށެބޭހގޮުތްނ 

ާހވަރްޑ ޔުިނަވރސިީޓެގ ަފާރުތްނ ބޭްއިވ
  ޓެްރއިިންނގ ޯކުހގަިއ ބަިއެވިރވުަމްށ.

ބޮސްޓަން، 
  އެެމރިކާ 

25 – 29 
  އެޕްރީލް 

މިިނސްަޓރ ޒެނާީޝ 
  ޝަހީުދ ަޒކީ 

ަވރްކޮޝޕް އޮްނ ދަ   2
ރޯްލ ޮއްފ ދަ ާހްގ 

ކޮްނެވްނަޝްނސް އިްނ 
ްކޮރްސ ބޯަޑރ ަޗއިލްޑް 

ޕްރޮެޓްކަޝން އިން 
  ަސުއްތ ޭއިޝއާ 

ބޯޑަރ ުހަރްސ ްޓެރިފިކްނގައްށ ނުފޫުޒުކރާ 
ިސާޔީސ، އިުޖިތމާީއ، ޤާޫނީނ ައދި

ިކއެ ، އިްޤިތާސީދ ަކްނަތއްތަްއ ދެނެަގުތާމއި
ންޤަުއުމަތކުގެ ުގުޅން ބަަދިހޮކްށ، ުކޑަކުދި 

ަރްއާކެތިރ ުކރުަމްށ ބަިއަނލްއުަޤވާީމ
ޭބނުްނެތިރެފންަވުރަގިއ އެންެމ 

ދު މެ ޤާާވއިުދަތއް ޤާިއމުުކެރޭވނެ ޮގްތަތކާއި 
ަމްޝަވާރުކުރމަށް ޔުިނެސްފިއްނ ބޭްއިވ

  ޯކުހގަިއ ބަިއެވިރުވމަްށ.

ަކތަމަންޫޑ، 
  ނޭޕާލް 

21 – 29 
  މެއި 

ީސނިއަރ ީލގަލް 
އޮފިަސރ ައިއަޝުތ ިއާފދާ 

ކެައރ، ްޕޮރެޓްކަޝްނ   3
އެންޑް ޕާިޓިސޭޕަޝްނ 
އޮފް ިޗލްޑްރަން އިްނ 

  ޑިޒާސްަޓރސް 

ދި ަތާފުތ ެއކި ާކިރޘާތަުކަގއި ުކަޑކުިދން އަ 
ާޙްއަސ ރަްއާކެތިރަކަމްށ ބޭނުްނާވ
ަފާރްތަތަކްށ ަރްއާކެތިރަކން
އިޯފުރޮކްށިދނުުމަގއި ައމަލުުކާރެނ ޮގްތަތކާ 

އެފަަދ ަކްނަކމުން ަރްއާކެތިރވުަމްށ
ުކެރވިާދެނ ަކްނަކމާއި ުގޭޅޮގުތން ސާރްކގެ

ނިްނގެަފާރުތްނ ޭބއްިވ ްޓެރއި 
  ްޕރޮްގރާްމގައި ަބއިެވރިުވަމްށ.

  ގުުޖާރުރ،
  އިންޑިއ

04 – 07 
  ެސޕްޓެްމަބރ

ްޕޮރްގރްާމ ޮއިފަސރ 
  އަިއޝަތު ާއިޝޔާ 
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  (ރ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް 

ބައިވެރިވެފައިވާ   މުއްދަތު  ޤައުމު  މަޤްސަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން#
  ފަރާތްތައް

ވަަނ 7ަސއިެވްކގެ   1
ގަަވރިނންގ ބޯްޑ 

  މީޓީންގ

ަސއިެވްކއާިއ ުގިޅގެްނ ުކެރވިފަިއާވ
ަމސަްއަކްތަތްއ ިރވިުއުކުރާމއި، ުކިރައށް 
ޭރިވަފއިާވ ަމަސއްަކްތަތާކެމުދ
އި ަމްޝަވާރުކރުަމްށ ބޭްއވުުނ ބަްއދަލުވުުމގަ

 ަބއިވެރިުވަމްށ.
 

ިތްމޕޫ، 
  ބޫާޓން 

12 – 15 
  މެއި 

ސްޓޭްޓ ިމނިސްަޓރ 
ްރަޔްމ ަޖީބން ޑރ. މަ

އަިދ ްޕޮރްގާރްމ 
ޮއިފަސރ ައިއަޝުތ 

 ާއިޝޔާ 

ައަހުރްނ ަދުށގެ  18  2
ކުިދްނ ަކިއވިެނ ުކރުމާިއ

ގުޅޭ ޮގުތްނ ައދި 
ޗައިލްްޑ ސެްކުޝއަލް 
އެްކްސޕޮޮލއިޭޓަޝން 

އާިއ ުގޭޅޮގުތން ޭބއްުވނު 
ވަނަ ރީަޖނަލް 3

  ަބއްދަުލވުން 

18ަސއުތު ޭއިޝާއ ަޤއުުމަތުކަގިއ 
ެގ ުކދިްނ ަކިއެވނު ކުރާއަަހުރން ަދށު 

ެއ ަޤއުުމަތުކގެ، މިްނަވރު ަމުދ ުކުރމާއި 
ޑް ިމާހުރެގ ހާަލުތ ދެެނަގުތަމްށ ައިދ ޗައިލް 

ެސްކުޝއަްލ އެްކްސޕޮލޮއިޭޓަޝްނ
ނަްއާތލުމާ ުގޭޅގުޮތން ަމްޝަވާރުކުރަމްށ

  .ޭބއްުވނު ަބއްދަުލވުމުގިައ ބަިއެވިރުވމަށް 

ކޮލޮްމޯބ، 
  ސްީރ ަލންކާ 

10 – 14 
  ަބރު ެސޕްޓެމް 

ސްޓޭްޓ ިމނިސްަޓރ 
  ޑރ. މަރަްޔްމ ަޖީބން 

 
  (ބ) ޙާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 

  ފާހަގަކުރަން ހިންގުނު ހަރަކާތް  ދުވަސް  ތާރީޙް#
ޤަުއމީ ކުަޑކުދިްނގެ   ެމއި  10  1

  ދުަވްސ 
ްޑރ ެއންންޑަ ޤަުއމީ ކުޑަކުދިްނގެ ުދަވސް ާފަހަގ ުކުރމުެގ ޮގުތްނ މިިނސްްޓީރ ޮއްފ ޖެ

ީނިއ ވަ އަިދ ުޔިނެސްފ މޯލްިޑްސ ގިުޅގެްނ ގއ. ިވލިނގިީލގަިއ ައިދ މާލޭގަ ފެމިލީ 
ަތުކެގަޝން ޗައިލްްޑ ޮކންަސްލޓޭޝަްނ ެސަޝްނަތެކއް ުކިރައްށ ެގންެދިވަފއެވެ. މި ސެ 

ިއމަިއގަނުޑ ަމްޤޞަުދަތކަީކ ުކދިްނނާިއ ުގޭޅޮގުތްނ ެހދިފަިއވާ ާޤޫނނުަތކާ
މާާވދި ިއ ދްިނެގ ުކިރމަުގ ިބާނ ުކުރމުގަ ޤަަވިއުދަތަކްށ ައހުުލެވިރ ުކުރވަިއ ެއކު 

 ަހއްުލަލަތަކށް ްއސަގޮްނެޖުހްނަތަކކީ ކޮބަިއޯތ ބަލައި ުމޖުތަަމުއގައި ުހިރ ަތާފުތ އެިކ މަ
ަތުކަގއި ޝަން ހޯދުަމްށ ެއކުިދންނަށް ުކެރޭވނެ ަކންަކން ިކޔާިދުނެމެވ. ިމ ޮކްނަސްލޓޭ

ންްޑީރޓަރ ޯފރ ަހޔަރ ެސކަ ކުިދންާނއި، ެސން 24ގއ. ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރކަުޒގެ 
ްލޝަނައެޑިުއޭކަޝން، ވިލާ އިންަޓޭނަޝަނލް ަހއި ސްޫކލް، އަޙުަމދްިއާޔ އިްނޓަނޭ 
ުތެގއުލަ ްސކޫްލގެ ަދިރަވރުންާނއި މޯލްޑިްވސް ަގރްލ ގައިްޑ ެއޯސިސޭއަޝްނ ައިދ ދަ 

ިދްނަވީނކު 25ބެލުމުެގ ަދުށގަިއ ަމުރަކުޒތަކުަގއި ދިިރުއޭޅ ުކދިން ިހެމނޭޮގަތްށ 
 .ަބއިވެރިވަެފެއވެ

  
ަބއިނަްލއަްޤވާމީ   ޮއކްޯޓަބރު  11  2

އަްނެހން ުކދިންެގ 
  ދުަވސް 

އަްނެހްނކުިދްނގެ ަޙއްޤަުތއް ުކރިެއުރވުަމާށިއ، ައްނެހްނ ކުްއަޖކަށް ީވތީ ުމުޖަތމަޢުަގިއ
ދިާމވާ ގޮންެޖުހްނަތާކ ެމދު ހޭުލްނެތިރކަްނ ިއުތުރުކރުަމްށ ަފުރާމުކރި ަހ ުދަވުހެގ
'ަގރްލްސ ލީޑް އިީނިޝއޭިޓްވ' ްޕޮރްގާރމެްގ ެތޭރަގއި ައްނެހން ުކދިންެގ ލީަޑރިޝްޕ

ަރއްީޤުކުރމާިއ، ައްނހެްނ ކުިދްނެގ ޞިްއަޙާތިއ، ޖިްސާމނީ ައިދުހަނރުތަްއ ތަ 
ަންފސާީނ ުދަޅހެޮޔކަާމއި، އްަނެހުންނނާއި އަްނެހން ުކިދންގެ ަޙްއުޤަތްއ
ހާިމަޔްތުކރުަމްށ އ.ދ.އިން އެކުަލވައިަލއިފަިއވާ ުމާޢަހާދއަށް ޭހލުނެްތިރުކުރުވުމެގ

ަސުރާކުރެގ ެއކި ވުާޒރާަތާކިއ، ެސަޝްނަތްއ ހްިނުގނެެވ. ައިދ މި ްޕޮރގްރާްމަގއި 
އަމިއްަލ ކުްނުފިނަތާކއި ަމަދީނ ޖަުމިޢއާްޔަތއް ައިދ ެއހެނިހެން މުއަްއަސސަާތުކެގ
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ިއސް މަޤުާމަތކުގަިއ ފަާހަގޮކްށެލވޭ ަކނބަލުްނނާެއކު ަމސަްއަކްތ ތުަޖިރާބޮކްށލުުމެގ
ރޯލުތަަކްށ ްޓެރޑިަޝނަލް- ފުުރަޞުތ ަބިއެވިރންަންށ ިލބުނެެވ. ީމގެ ިއުތުރްނ ނޮން

އަްނެހން ކުދިން ަޝއުޤުެވިރަކްނ އުފެއްދުަމްށަޓކަިއ ިހްނގާ ަހަރާކްތަތކާިއ، ައންހެުންނ
މަުދ ާދިއާރަތުކގައި ަހަރާކްތެތިރވާ ަކނބަލުްނެގ ަފާރުތްނ ެކރިައރ ގިައަޑްނސް ިދުންނ
ެވސް ކުިރައްށ ގެްނެދވިފައިވެެއެވ. މި ްޕޮރްގރާްމަގިއ ްސކޫލްތަާކިއ ކޮލެްޖަތުކަގއި

ކުިދން ވަީނ 23ައަހާރ ެދމެދުެގ  18ައހަާރއި  16ތަޢުލީމު ާހިސުލުކަރމުްނެގނާްދ 
  ަބއިވެރިވަެފެއެވ.

 

  (ޅ) ހިންގުނު އިތުރު ހަރަކާތްތައް 

  ،ޔުިނެސްފ މޯލްޑްިވްސއާއި މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ަސރިވސްގެ ެއީހެތިރަކމާެއުކ ިމިނސްްޓީރއިްނ ވަީނ ގއ، ގދ، ވ، މ، ފ
ްފެރންޑްލީ ިއްނޓަރިވއު ޫރްމ)ަތކެްއ - އަޮތުޅަތުކަގއި ުކޑުަކިދްނނަށް ާޚްއަޞ ިއންަޓވިުއ ރޫްމ (ަޗއިލްޑް ދ އިަދ އދ 

ޤިާއްމޮކްށަފއެެވ. މި ިއންޓަވިއު ޫރްމަތކުގެ ަމްޤަޞަދކީ ާހނީްއަކއާއި އިހުމާލު ައިދ ައނިާޔގެ ިޝާކަރައްށ ެވަފިއވާ ުކިދްނާނ 
ުކިދންެގ  ްއ ާގއިުމކްޮށީދ، ކުަޑުކދިްނނާ ުގުޅްނުހިރ ަތުޙޤީުޤަތއް ަހުރަދނާުކުރެމެވ.މުޢާމަާލުތުކުރމަްށ ެއަކީށެގންާވ ާމަޙއުލެ

އުުމުރުފާރަތަކްށ ާޚްއަޞުކެރިވގެްނ ގާއިުމުކރާ ިމ ަފދަ ަވސީަލްތަތުކގެ ސަބުަބްނ ަތުޙީޤޤުެގ ަމުރޙަާލގައި ކުަޑކުިދްނަންށ 
 ުކިރމަިތާވ ުނަތަނަވްސކަްނ ކުޑަުކުރމަްށ ެއީހެތިރވެެދެއެވ.
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  ބީންގ ޑިވިޜަން - އެލްޑަރލީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލް
 

އުުމުރްނ ުދަވްސވީ ީމުހްނެގ ޙަްއުޤަތއް ުކރެިއުރުވމަީކ މިިނސްްޓީރެގ ެމންޑޭޓުަގިއ ިހމެޭނ މަިއގަނުޑ އެްއ ަމަސްއަކެތވެ. ެއޮގުތްނ، 

ިއ، ިމނިވަްނކަާމެއުކ ކަްނކަުމަގިއ ެއީމުހންެގ ޯފުރޮކްށދިނުމާ  ަރްއާކތެިރަކްނ އުުމުރްނ ުދަވްސވީ ީމުހންަންށ ބޭނުްނާވ އަޅާުލާމއި

ުނަމީކ ަބއިެވރިވްުނ ިއުތުރުކރުމާިއ، ުދަޅެހޔޮ ިސްއަހެތްއ ެދމެހެއްުޓމާއި ރިަޓޔަރަމންަޓްށ ަތްއޔުާރވުަމްށ ޭބނުންވާ މައުޫލާމުތ ޯފރުޮކްށދި 

  މިިނސްްޓީރްނ ޚާްއަސ ސަމާުލކަމެްއދޭ ދާިއާރަތެކެކެވ.
  

  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް (ހ)  

ވަަނ ައަހުރ ިއްފިތާތްޙޮކްށަފިއާވ "ަރންވޭާލ ކެްމޕެއިން" ައީކ ުއުމރުން ދުަވްސީވ  2016މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީްނ 
ެތިރކްަނ ިއުތުރުކރުމަށް ިހްނގާ ކެްމެޕއިްނއެެކެވ. މީހުން ަޙްއޤުތަްއ ަރްއާކެތިރޮކްށ ކިުރެއުރވުަމްށޓަަކއި ަޤއުމީ ެފްނަވުރގަިއ ޭހުލން 

މުުޖަތަމއުއާިއ ޢާއިާލގެ ެތޭރަގއި އުުމުރްނ ދުަވސްވީ ީމހުންގެ ަބިއވެިރުވްނ އުިތުރުކުރމާިއ، އެ ީމުހްނަންށ   މިެކމްެޕއިްނގެ ަމްޤަޞަދކީ
އެީމުހްނެގ ިޖސްމާީނ ައިދ ންަފާސނީ ުދަޅެހޮޔކަްނ ިއުތުރ ޭބނުްނވާ އަޅާލުާމިއ ެއީހެތިރަކން ލޭިބނޭ ޮގތްތަްއ މަުގަފިހ ޮކްށިދުނމާިއ، 

 ުކރުމެެވ.

ޮދީށ ުއުމރުގެ ީމުހންަންށ ައޮތާޅއި ަރުށ ެފންަވުރަގއި ޯފުރޮކްށދޭ ިޚދުަމްތަތްއ ަހުރދަާނުކުރުމެގ މަްޤަޞދުަގިއ  މިެކމްެޕއިްނ ެމުދެވރިޮކށް 
 ޕްރޮްގާރމްތަެކްއ ިމިނސްްޓީރން ިހްނގަެއެވ. ައދި ޮދީށ ުއުމުރެގ ިޞްއޙީ އަިދ ިއޖްތިމާޢީ ިޚދުމަތްތެިރްނނަށް ައމާުޒޮކްށ ތަްމީރން 

މީހުްނަންށ ޚާްއސަ ހޭލުްނެތިރުކރުމުެގ ސަެޝްނަތކާިއ ހެލްްތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރްގާރްމަތކެްއ ިހންުގުމގެ އުިތުރން ިއްސަރްށވެިހްނާނިއ 
 ާރުތން ެސަޝްނަތއް ިހްނަގއެެވ.ޒުވާނުންާނ ދެެމދު ޮއންަނ ުގޅުްނ ބަދިަހުކުރަމްށަޓަކއި ިމިނސްޓްީރެގ ފަ 

ބައިވެރިން  ރަންވޭލާ ކެމްޕެއިނުން ހިންގުނު ހަރަކާތް   ރަށް އަތޮޅު ތާރީޚް    #
ގެ އަދަދު 

1  29-20 
  ޖަަނަވރީ 

  12  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ރިނބުދޫ   ދ
ގުޅުްނ ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ   2

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
38  

  14  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  65  3
  1  ަރްނވޭލާ ީޓ.އޯ.ީޓ. ްޕޮރްގރާމު   4
  19  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   މީދޫ   5
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން   6

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
40  

  28  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  65  7
  1  ަރްނވޭލާ ީޓ.އޯ.ީޓ. ްޕޮރްގރާމު   8
  8  ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން ޮދީށއުުމުރގެ   ަބނޑިދޫ   9

 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 10
  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 

49  

  13  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  1165
  2  ީޓ.އޯ.ީޓ. ްޕޮރްގރާމު ަރްނވޭލާ 12
  33  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   މާެއނބޫދޫ 13
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 14

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
70  

  39  ރާމް ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ  1565
  2  ަރްނވޭލާ ީޓ.އޯ.ީޓ. ްޕޮރްގރާމު 16
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  15  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ކުަޑުހވަދޫ 17
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 18

  ޝަން ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ ަބދަހިކުުރަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ 
53  

  21  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  1965
 5  ަރްނވޭލާ ީޓ.އޯ.ީޓ. ްޕޮރްގރާމު 20
2129-27 

  ޖަަނަވރީ 
  3  ަރްނވޭލާ ީޓ.އޯ.ީޓ. ްޕޮރްގރާމު   ވެަމނޑޫ   ރ

  2  ިތަމަރުފިށ 22
  2  ދޫ އި ގުރ23ަ
  2  ވިުލުފށި 24
  1  ިހިރލަްނދޫ 25
  2  ކިނިބދޫ 26
  2  ދިޔާމިގިލި 27
  2  އޮަމދޫ 28
  1  މަިޑުފށި 29
  1  ކަނޫޑދޫ 30
  2  ގާިދްއުފށި 31
  1  ވަނދޫ 32
3314-11 

  ާމިރޗު 
  13  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ނިލަްނދޫ   ފ

 ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި 34
  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 

49  

  46  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  3565
  15  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ަދރަބޫދޫ 37
 ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން ޮދީށއުުމުރގެ 38

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
21  

  14  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  3965
4021-17 

  ާމިރޗު 
  20  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ީފއަލި 

 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 41
  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 

10  

  17  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  4265
  20  ެސަޝން ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލްނތެިރުކުރމުެގ   ބިެލއްދޫ 43
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 44

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
10  

  36  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  4565
  31  ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ   މަޫގދޫ 47
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 48

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
49  

  20  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  4965
6013-7 

  އެޕްރިްލ 
  16  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ަމހިބަދޫ   އދ

 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 61
  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 

129  

  27  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  6265
  29  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ކުނުބރުދޫ 64
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 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 65
  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 

73  

  19  މް ްޕޮރްގރާައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ  6665
  15  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   އޮަމދޫ 67
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 68

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
15  

  12  ރާމް ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ  6965
  14  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ަހްނޔާމީދޫ 71
 ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންނާއި ުޒވާުންނނާ ެދމެުދ އޮންަނ ގުޅުން 72

  ން ޝަަބދަހިކުރުަމްށ ޒުާވންުނަންށ ިހންާގ ހޭުލނެްތިރުކުރުމެގ ސެ 
41  

  18  ރާމް ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް ައަހުރްނ ަމީތ  7365
  18  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ުހުޅދޫ   ސ  ެމއި  8410-5
  8  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  8565
  29  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   މީދޫ 86
  11  ރާމް ައަހުރްނ ަމީތ ަފާރްތަތުކގެ ހެްލުތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރގް  8765
  36  ޮދީށއުުމުރގެ ީމުހންަންށ ހޭުލންތެިރުކުރމުެގ ެސަޝން   ިހަތދޫ 88
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ިސންާވ ިނޒާމް/ ޕަބްލިކްެހލްތް  މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ެފމިލީ  12.08.2018
 ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ

 ދަަމނަވެށި 

  މޯލްޑިްވްސ ރެްޑުކެރެސންޓް   ޮރްގާރމް މެޭނަޖރުޢމަރު ިފުކީރ/ ޕް   މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ެފމިލީ    13.08.2018
މިޒްނާ ޢަުދާނން/ ެއިސސްޓެްނޓް   މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ެފމިލީ    13.08.2018

  ޑެިރކްަޓރ
  އެްންސޕަރ

  ޕްެނަޝން ޮއީފސް   ުސާޖާތ ހަލީމް/ ަޑިއެރކްަޓރ   މިނިސްްޓިރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ެފމިލީ   13.08.2018
ޮސސައިޓީ ޮފރ ހެްލްތ   ިޝާޔމާ އްަނަވރު/ ޑައެިރކްަޓރ   މިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ެފމިލީ   13.08.2018

  އެޑިުއޭކަޝން 

 

   ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައްނ( 

#  

ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމްގެ 

  ނަން

  މުއްދަތު  ރަށް އަތޮޅު  މަޤްސަދު
ބައިވެރިންގެ 

  އަދަދު

ްޕޮރެފަޝނަްލ   1

ޑިވެލޮްޕމަންްޓ 

ދުިނޭޔގެ ިސްއަޙުތ ޖަމްިއްއޔާ (ޑަބްިލޔު.ެއޗް.ޯއ)ެގ

ެއީހެތިރަކމެާއުކ، ިޞއްީޙ އަިދ އިުޖިތާމީޢ

ބައިވެިރްނ  8 15 – 11ނިަލްނދޫ   ފ
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އޮން ޓޭްރިނންގ 

ަސރިވްސ 

ްޕޮރިވަޝްނސް 

ޮފރ ދަ 

އެލްޑަރލީ އެންްޑ 

ވިްކޓިްމްސ ޮއްފ 

  އެބިުޔސް 

ިޚދުަމްތެތިރްނަންށ ައމާޒުޮކްށެގްނ ހިނުްގނު ިމ

ދީޮށ ުއމުރެުގ ީމހްުނަންށްޕްރގްރާްމަގިއ 

ޮކްށދޭންެޖޭހ ޚިުދަމްތަތއް ިދނުުމގައްާޔއި،ޯފރު 

އަިނޔާިއްނ ރްައަކުއެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށޭދްނެޖޭހ

ކުަޑކުިދންަނާށިއ، ައންހެުންނނަށާިއ، ޮދީށ އުުމުރެގ

މީހުްނަނާށއި ައދި ނުކުެޅުދްނެތިރކަން ހުންަނ

ިޚދުަމްތ ިދނުުމަގއި ަޢމަުލުކާރެނަފރާްތަތަކްށ 

އާ ގުޅުްނުހިރުއސޫުލަތުކގެ އިތުުރްނ، ާދއިރާ 

ޤާނޫނަުތާކިއ ގަާވއިުދަތަކްށ ަބއިެވިރްނ

އަހުުލެވިރކޮށް، ައިނޔާ ލިބޭ ަފާރްތަތާކިއ ބަިލ

މީހުްނަންށ އަަޅއިލުުމގައި ެގްނުގެޅންީވ

  މިްނގަނޑުތަްއ ޮއުޅންފިުލވަިއދީފަިއވެެއެވ.

  (ފ. އަތޮޅު)  ާމރިުޗ 

  ބައިވެިރން  9

  (މ. އަތޮުޅ)

  ބައިވެިރން  7

  (ވ. އަތޮުޅ)

 ) ހިންގުނު އިތުރު ހަރަކާތްތައް ރ(

  އުުމުރްނ ުދަވްސވީ ީމުހްނގެ ަޙްއުޤަތްއ ަކަށަވުރުކުރމަށްަޓކައި، ދައުަލުތގެ ަފާރުތްނ ޯފުރޮކްށެދމުްނާދ ިޚދުަމްތަތާކިއ، ެއ

ޙައްުލަތެކއް ޯހުދމާ ގޭުޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކުރަމްށ  ީމހަުންށ ދިމާަވުމންާދ ގޮްނޖެހުްނަތއް ދެެނގަނެ، ެއ ކަްނަކަމްށ ެއަކީށގްެނާވ 

- ގައި ާބއްާވަފއެވެ. ިމ ަހއި  2018އޮގަްސްޓ  15ެލވެލް ޕޮިލސީ ަޑއިލޮްގ ޮއން ހެލްތީ އޭޖިންގ' ޑައިޮލގެއް ވީަނ - 'ަހއި

ަޓރ ޮއްފ ލެވެލް ަޑއިލޮުގަގއި މިިނސްަޓރ އޮފް ޖެންަޑރ ެއންްޑ ފެމިލީ އަްލފާޟިލާ ެޒީނާޝ ޝަހީުދ ޒަީކ އިަދ ިމިނސް

މުއަްއަސާސ  22ާނިޡމް ިއބްާރީހްމެގ ިއުތުރްނ ޑްަބ.ލުިޔ.ެއްޗ.ޯއ ައިދ ާރއްޭޖެގ ަކާމ ެބޭހ هللا ަޢްބދު   ހެްލުތ އަްލާފިޟލް 

ަބއިވެރިެވ ަމްޝަވާރޮކްށަފިއވެެއވެ. މި ޯފރަަމކީ ޮދީށ އުމުރުެގ ީމުހންަންށ ައމާުޒޮކްށެގން ހެްލުތ ައިދ ޖެްނޑަރ ިމިނސްަޓުރްނ 

ެގްނ ިމ ަސަރޙައްުދގަިއ ިމިނސްީޓިރއަްލ ލެެވލްގަިއ ބޭްއވުުނ ުފރަތަމަ ަބްއދަލުުވްނކަުމގަިއ ަވީނ ިއސް ނަްނަގވައި

 .ޑަބް.ލިޔު.ެއޗް.ޯއެގ ރީޖަނަލް ަޑިއެރކްަޑރ ޑރ. ނީާނ ރަިއނާ ާފހަަގުކަރއްާވަފެއވެ
  ެަޝނަްލ ެއލެޑަރީލ ެއްކަޝްނ ދޮށީ ުއުމުރެގ ީމުހްނެގ ަޤއުމީ ިސާޔސަުތ ަތްނީފުޛުކރަުމްށަޓކަިއ އެކުަލަވއިލާފަިއާވ "ނ

ަގއި ޯވްކޮޝެޕްއ ާބއްވަިއަފއެެވ. ިމ 2018ޮއަގސްޓް  16ޕްލޭން" ެވލިޑޭްޓ ުކުރުމގެ ޮގުތން ިމިނސްްޓީރންވަނީ 

ވޯްކޮޝްޕގައި، ުއމުރުްނ ދުަވްސީވ ީމުހްނަންށ ިޚދަުމްތ ޯފުރޮކްށޭދ ަސުރާކރުގެ ުމއަްއަސާސތަުކގެ އިތުުރްނ އަިމއްަލ 

ައްށުވރެ ގިނަ ޭބުފުޅން  34 ަޖމުޢިްއާޔަތުކގެ ސީނިއަރ ެއްގޒެކެޓިވް، ޕޮިލީސ އަދި ެޓްކިނކަލް ލެވެލްގެ ަފާރްތަތާކިއ، ަމަދނީ

ުމއަްއަސާސއަކުން ަބިއެވިރވެފަިއވެެއވެ. ިމ ވެލިޭޑަޝްނ ވޯްކޮޝްޕގަިއ ޮދށީ ުއުމުރގެ ީމުހްނެގ ަޤުއީމ  23ިހމޭެނޮގަތްށ 

'ުދަޅެހޮޔ ، 'މިިނވަްނަކމާއި ަބއިެވިރުވްނ'، އިވާ 'އަޅައިލުމާިއ ެއީހެތިރަކްނ'ާދއިރާ ކަުމގަ  4ިސާޔަސުތގަިއ ިހމެނޭ މަިއގަނޑު 

ިމ ބަިއަތކުެގ ަދުށްނ ުކިރައްށ ގެްނދިުއަމްށ ާރވާފަިއާވ ަހަރާކްތަތްއ މާުރާޖޮކްށ ، އިަދ 'ދޮށީ ުއމުަރްށ ަތއްޔާުރުވްނ'، ިޞްއަޙުތ'

   ޮގުތން ަމްޝަވާރުކރެވުެނެވ.އެްކަޝްނ ްޕލޭްނގަިއ ިއުތަރްށ ިހަމނަްނ ފެންަނ ަކްނކާަމ ުގޅޭ 

  ) ޚާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން ބ(

  ާފަހަގުކަރން ިހްނގުުނ ަހަރާކތް   ދުަވސް   ާތީރޚް   #

 ބައިނަްލއަުޤާވމީ ޮދީށ ުއުމުރގެ  ޮއކްޯޓަބުރ  01  1

  މީހުްނެގ ދުަވސް 

ްނގެ ަބއިނަްލއަުޤާވމީ ޮގުތން ާފަހަގުކާރ އުުމުރން ުދަވްސީވ މީހު 

ަވިއަރއް ދުަވުހެގ ުމާނަސަބުތަގއި ޓެެލިވަޜން މޯލްޑިްވްސ މެދުވެިރކު 

  މިިނސްަޓރ ޒެީނާޝ ވަީނ ޚާިތެބްއ ދެއްާވަފެއވެ. 

އަދި މީގެ ިއުތުރްނ، ިމިނސްްޓީރން  ުކިރއަށް ގްެނދާ ަރންޭވާލ
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ެވރިވުްނ"، "ައަޅއިލުން" ައިދކެމްޕޭްނަގއި ިހމެޭނ "ބައި 

ާދއިރާައްށ އަާމޒުޮކްށެގްނ ހޭލުްނެތިރަކްނ 3މި ، "ުދަޅެހޮޔަކްނ"

ވީޑިޯއ ސްޕޮޓް ތައްާޔުތޮކްށ 4ިސުކްނުތގެ  30ިއުތުރުކުރމުގެ 

  މީޑިާއަތަކްށ ވަީނ ޙިްއާސޮކްށަފެއެވ.

 

  ) ބައްދަލުވުންތައް  ޅ(

  ަތްފސީލް  ަބއްދަުލކުިރ ުމއަްއަސސާ   ާތީރޚް 

ދ. ުހުޅދެިލ ކަުއންސިލް    ަޖނަަވރީ  21

  އަިދ ސިްއީހ ަމުރކަޒް 

ިޅގްެނާކިއ ގު ްތތަ ދ. ުހޅުދެީލގަިއ ިހްނގުަމްށ ަހމެަޖހިފައިވާ ަރްނވޭާލ ެކމްެޕިއންެގ ަހަރކާ 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

އިްނކަމާ ކަެނ ަމުޢލޫމާުތ ިދނުމުެގ ެސަޝްނަތުކަގިއ ިއުތުރުކަރން ުކެރވިދާ  ،ަބއިެވރިވުން 

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންެގ ަހަރާކްތަތުކެގ ތެ 

ްނދާނެ ގެ ްށ ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ 

  ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ. ޮގާތއި ުގިޅގެްނެވސް 

ދ. ިރނުބދޫ ކަުއްނސިލް    ަޖނަަވރީ  22

  އަިދ ސިްއީހ ަމުރކަޒް 

ިޅގެންާކިއ ގު ްތތަ ދ. ިރނބުޫދގައި ިހްނގަުމްށ ަހަމެޖހިފަިއވާ ަރންވޭާލ ެކމްެޕއިންގެ ަހަރކާ 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާ ކަެނ ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާ

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންެގ ަހަރާކްތަތުކެގ ތެ 

ްނދާނެ ގެ ްށ ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ 

  ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ. ޮގާތއި

ދ. ީމދޫ ކަުއްނިސލް ައދި   ަޖަނަވރީ  23

 ިސްއީހ ަމުރކަޒް 

ްނ ގިުޅގެާކއި ދ. މީޫދަގއި ިހންގުަމްށ ަހމަެޖިހަފއިާވ ަރްނވޭާލ ކްެމޕެިއންގެ ަހަރާކްތތަ 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާނެ ކަަމުޢލޫމާތު ދުިނމުެގ ެސަޝްނަތކުގައި ިއުތުރުކަރން ުކެރވިދާ ، ަބއިެވރިވުން 

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންެގ ަހަރާކްތަތުކެގ ތެ 

ްނދާނެ ގެ ްށ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ  ޮދީށ ުއުމުރގެ

 ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ. ޮގާތއި

ދ. ަބނޑިޫދ ަކުއްނސިލް   ަޖަނަވރީ  24

 އަިދ ސިްއީހ ަމުރކަޒް 

ިޅެގްނާކިއ ގު ްތތަ ދ. ބަނޑިޫދގަިއ ިހްނގުަމްށ ަހމަެޖިހަފިއވާ ަރްނވޭާލ ެކމްެޕިއންެގ ަހަރކާ 

ގެ ނުން ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާ ކަެނ ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާ

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންެގ ަހަރާކްތަތުކެގ ތެ 

ްނދާނެ ގެ ްށ ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ 

 ާތއި ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ.ގޮ 

ދ. ާމެއނބޫޫދ   ަޖަނަވރީ  25

ކަުއްނސިްލ ައދި ިސްއހީ 

ދ. ާމއެނޫބޫދަގއި ހިންުގމަށް ަހމަެޖިހަފިއވާ ަރންވޭލާ ެކމްެޕއިްނގެ ަހަރާކތަްތާކިއ

ުގިޅގެން ަމުޢލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި ިދިރުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރގެ ީމުހްނާނއި
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ޒުވާުންނގެ ބަިއެވިރުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝްނަތުކގަިއ ިއުތރުުކަރްނ ުކެރިވދެާނ ަމުރކަޒް 

ކަްނަކމާއި މުެދ މަޝަްވރާ ުކރެުވނެެވ. އަދި ަރްނވޭލާ ކަްމޕެިއންގެ ަހަރާކްތަތުކެގ

ެތޭރަގިއ ިހމެނޭ ޮދީށ ުއުމުރެގ ީމުހްނގެ ެހްލތް ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަންަކްނ

 ާދެނ ޮގާތިއ ުގިޅެގންެވސް ަމޝްަވާރ ުކެރުވނެެވ.ުކިރައްށ ެގން

ރީ ަޖަނވަ  26 ދ. ކުަޑުހވަޫދ ަކއްުނސިލް  

އަިދ ދ. ައތުޮޅ 

 ޮހސްޕިޓަލް 

ަތާކއި ާކތް ދ. ކުަޑުހަވދޫަގއި ިހްނުގަމްށ ހަމަެޖހިފަިއާވ ރަންވޭާލ ކެްމޕެިއްނގެ ަހރަ 

ާނއިުހން ުގިޅގެން ަމުޢލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި ިދިރުއޭޅ ދޮީށ އުުމުރގެ މީ 

ެނެރިވދާކު ްނ ޒުވާުންނގެ ބަިއެވރިުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝންަތުކގަިއ ިއުތރުުކރަ 

ުކެގްތތަ ުދ މަޝަްވރާ ުކެރުވނެެވ. އަދި ަރްނވޭލާ ކަްމޕިެއންގެ ަހަރކާ ކަްނަކމާއި މެ 

ންަކްނ ކަ ެތޭރަގިއ ިހމެނޭ ޮދީށ ުއުމުރެގ ީމުހްނގެ ެހލްތް ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރްގާރމްގެ 

ަގއިޮތޅު ުކިރައްށ ގެްނދާެނ ޮގާތިއ ުގޅިގެްނެވްސ ަމޝްަވާރ ުކެރވުެނެވ. ައދި ދ. އަ 

އިްގާރމާ ްޕރޮ  ތިާމީޢ ިހުދަމްތެތިރްނ ަތމްީރުނުކުރމުގެ ަމސަްއަކްތުކާރ ިސްއީހ ައިދ ިއޖު 

  ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކރެުވނެެވ. 

ފ. ައޮތުޅ ަކއުްނސިްލ   ާމިރޗު  10

އަިދ ފ. ނިލަްނޫދ ަރުށ 

 ކަުއްނސިލް 

ންފ. މ. ވ ައޮތުޅގަިއ މަަސއްަކްތުކރާ ިސްއހީ ައދި އިުޖިތމާޢީ ހިދުަމްތެތރި 

ވެ.ެރުވނެ ާރކު ަތްމީރުނުކރުުމެގ ްޕޮރްގރާމާިއ ުގޭޅޮގުތްނ ފ. ައޮތުޅ ކަުއްނސިލާިއ ަމްޝވަ 

އިްތަތކާ ަރކާ ހަ އަދި ފ. ނިަލންދޫަގއި ިހްނގަުމްށ ހަމެަޖިހަފއިވާ ރަންވޭލާ ކެްމޕެއިންެގ 

ާނއިުހން ތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި ިދިރުއޭޅ ދޮީށ އުުމުރގެ މީ ުގިޅގެން ަމުޢލޫމާ

ެނެރިވދާކު ްނ ޒުވާުންނގެ ބަިއެވރިުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝންަތުކގަިއ ިއުތރުުކރަ 

 ކަްނަކމާިއ މެދު ަމޝަްވރާ ުކެރވެުނެވ. 

ްޗ ާމރި  12 ތްގެ ެހލް ުހން ޭރަގިއ ިހެމނޭ ޮދީށ ުއުމުރެގ މީ ަރްނވޭލާ ކަމްެޕިއނެްގ ަހަރާކްތަތުކގެ ތެ  ފ. ައޮތުޅ ޮހްސިޕޓަލް 

ާރްޝވަ ްސކްީރނިންގ ްޕޮރްގރާމްެގ ކަްނަކން ުކިރއަށް ެގނާްދނެ ޮގާތއި ުގިޅގެްނ މަ 

 ުކެރވެުނެވ.

ފ. ަދަރނޫބދޫ   ާމިރޗު  14

ކަުއްނސިްލ ައދި ިސްއހީ 

 ަމުރކަޒް 

ކާިއްތތަ ހަަރކާ ފ. ަދރަނޫބޫދަގއި ިހްނގުަމްށ ަހމަެޖިހަފިއވާ ަރންވޭާލ ެކްމެޕއިްނެގ 

ާނއިުހން ުގިޅގެން ަމުޢލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި ިދިރުއޭޅ ދޮީށ އުުމުރގެ މީ 

ެނެރިވދާކު ްނ ޒުވާުންނގެ ބަިއެވރިުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝންަތުކގަިއ ިއުތރުުކރަ 

ުކގެ ްތތަ ކަްނަކމާއި މުެދ މަޝަްވރާ ުކެރުވނެެވ. އަދި ަރްނވޭލާ ކަްމޕިެއންގެ ަހަރކާ 

ންަކްނ ކަ ެތޭރަގިއ ިހމެނޭ ޮދީށ ުއުމުރެގ ީމުހްނގެ ެހލްތް ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރްގާރމްގެ 

 ުކިރައްށ ެގންާދެނ ޮގާތިއ ުގިޅެގންެވސް ަމޝްަވާރ ުކެރުވނެެވ.

ުހްނ 25މިިނސްްޓީރ ޮއްފ ހެލްތް އިްނ ުކިރައްށ ެގްނދިުޔމަށް ަހަމޖަްއާސަފއިާވ ' މިިނސްްޓީރ އޮފް ހެލްތް   ާމިރޗު  14

ުތ ާސފުުޢލޫމާ ެވ މަ ' ެކމްެޕިއންެގ ަހަރާކްތަތްއ ެފުށަމްށ ާބްއާވ ަހީވަރަކްށ ަތއްާޔރު ައށް 25

 ުކރުމަްށ ޭބްއވުުނ ަބއްދަުލވުުމގަިއ ަވނީ ބައިެވރިވަެފެއެވ. 

ފ. ީފއަިލ ކަުއްނސިްލ   ާމިރޗު  18

 އަިދ ސިްއީހ ަމުރކަޒް 

 ަހަރކާތްތަާކއި ުގިޅގެންފ. ީފއަީލގަިއ ިހންުގަމްށ ހަމަެޖިހަފއިާވ ރަންވޭާލ ކެްމޕެިއްނގެ

މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި ޒުާވނުންެގ

ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުލޫާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާެނ ކަންކަމާިއ

ެގ ތޭެރަގިއ ިހެމޭނމެުދ ަމްޝަވާރ ުކރެވުެނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންގެ ަހަރާކްތަތކު 

ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހްލތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރައްށ ެގްނދެާނ
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 ޮގާތއި ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ.

ފ. ިބލެްއދޫ ަކުއްނސިލް   ާމިރޗު  19

 އަިދ ސިްއީހ ަމުރކަޒް 

ިޅގްެނާކިއ ގު ްތތަ ްނގެ ަހަރކާ ފ. ބިލެއްޫދގަިއ ިހްނގުަމްށ ހަަމެޖިހަފއިާވ ރަންވޭާލ ކެްމޕެއި 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާ ކަެނ ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާ

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ ަތުކެގ ތެ މެުދ ަމޝްަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ަކމްެޕިއންެގ ަހަރާކތް 

ްނދާނެ ގެ ްށ ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ 

 ޮގާތއި ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ.

ފ. ަމގޫޫދ ކައުްނސިްލ   ާމިރޗު  20

 އަިދ ސިްއީހ ަމުރކަޒް 

ެގންއި ުގޅި ަތކާ ކެްމޕެިއްނގެ ަހަރާކތް ދ. ަމގޫޫދގަިއ ިހންުގމަށް ަހަމެޖިހަފއިާވ ރަްނވޭލާ 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާ ކަެނ ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާ

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ ަރާކްތަތުކެގ ތެ މެުދ ަމޝްަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންެގ ހަ 

ްނދާނެ ގެ ްށ ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ 

 ޮގާތއި ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ.

ޭއޕްރިްލ  08 އދ. ަމިހަބދޫ  

ކަުއްނސިލް/ އދ. އަޮތުޅ 

 ިސްއީހ ަމުރކަޒް 

ިރންިސއީްހ ައިދ ިއުޖިތާމީޢ ހިދުމްަތތެ އދ ައިދ އއ ައޮތުޅަގިއ ަމަސއްކަްތުކާރ 

ެވ.ުކެރވުނެ ަވރާ ަތްމީރުނުކރުުމގެ ްޕޮރްގރާާމއި ުގޭޅޮގުތން އދ. މަިހަބދޫ ކަުއްނސިލާ ަމޝް 

ަތކާިއާކތް އދ. ަމިހަބޫދަގއި ިހްނގުަމްށ ަހމަެޖިހފައާިވ ރަންވޭާލ ކެމްޕެއިްނެގ ަހރަ 

ާނއިުހން ދޮީށ އުުމުރގެ މީ  ުގިޅގެން ަމުޢލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި ިދިރުއޅޭ 

ެނެރިވދާކު ްނ ޒުވާުންނގެ ބަިއެވރިުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝންަތުކގަިއ ިއުތރުުކރަ 

ުކެގްތތަ ކަްނަކމާއި މުެދ މަޝަްވރާ ުކެރުވނެެވ. އަދި ަރްނވޭލާ ކަްމޕިެއންގެ ަހަރކާ 

ންަކްނކަ  ގެ ެތޭރގަިއ ިހމެނޭ ޮދީށ ުއުމުރެގ ީމުހްނގެ ެހލްްތ ްސްކރީނިްނގ ްޕޮރްގާރމް

 ުކިރައްށ ެގންާދެނ ޮގާތިއ ުގިޅެގންެވސް ަމޝްަވާރ ުކެރުވނެެވ.

ޭއޕްރިްލ  09 އދ. ުކނުބުރދޫ  

ކަުއްނސިލް/ ިސްއީހ 

 ަމުރކަޒް 

ަތާކއި ާކތް އދ. ުކނުބުރދޫގައި ހިްނގުަމްށ ހަަމެޖިހަފއިވާ ަރްނވޭލާ ކެްމޕެިއންގެ ަހރަ 

ާނއިުހން ިރުއޭޅ ދޮީށ އުުމުރގެ މީ ުގިޅގެން ަމުޢލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި ދި 

ެނެރިވދާކު ްނ ޒުވާުންނގެ ބަިއެވރިުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝންަތުކގަިއ ިއުތރުުކރަ 

ުކެގްތތަ ކަްނަކމާއި މުެދ މަޝަްވރާ ުކެރުވނެެވ. އަދި ަރްނވޭލާ ކަްމޕިެއންގެ ަހަރކާ 

ންަކްނކަ  ްގާރމްގެ ެތރޭަގިއ ިހމޭެނ ޮދީށ ުއުމުރެގ ީމުހްނގެ ެހްލތް ްސްކރީނިްނގ ްޕރޮ 

 ުކިރައްށ ެގންާދެނ ޮގާތިއ ުގިޅެގންެވސް ަމޝްަވާރ ުކެރުވނެެވ.

ޭއޕްރިްލ  10 އދ. އޮަމދޫ ކަުއންިސލް/  

 ިސްއީހ ަމުރކަޒް 

ޅިެގްނކާިއ ގު ްތތަ އދ. ޮއމަދޫގިައ ިހްނގަުމްށ ަހމަެޖިހަފިއވާ ަރްނވޭާލ ެކމްެޕިއންެގ ަހރަކާ 

ނުންެގޒުވާ  ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއިމަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރުށަގއި 

ިއންކަމާ ކަެނ ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދުިނުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާ

ޭނިއ ިހމެ ޭރގަ މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރވެުނެވ. ައިދ ަރްނވޭާލ ކަމްެޕިއންެގ ަހަރާކްތަތުކެގ ތެ 

ްނދާނެ ގެ ްށ ޮރްގާރމްެގ ކަްނަކން ކުިރއަ ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމހުްނގެ ެހލްތް ްސކީްރނިންގ ޕް 

 ޮގާތއި ުގިޅގެންެވސް ަމޝްަވާރ ކުރެުވެނެވ.

ޭއޕްރިްލ  11 އދ. ަހްނާޏމީޫދ  

ކަުއްނސިލް/ ިސްއީހ 

އދ. ަހްނޏީާމޫދގައި ިހްނގުަމްށ ަހމަެޖިހފިައވާ ަރްނވޭލާ ކެމްޕެިއންގެ ަހަރާކްތަތާކއި

ުށަގއި ިދިރުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރގެ ީމުހްނާނއިުގިޅގެން ަމުޢލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ރަ 
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ޒުވާުންނގެ ބަިއެވިރުވން، މަޢުޫލމާތު ިދނުުމގެ ެސަޝްނަތުކގަިއ ިއުތރުުކަރްނ ުކެރިވދެާނ ަމުރކަޒް 

ކަްނަކމާއި މުެދ މަޝަްވރާ ުކރެުވނެެވ. އަދި ަރްނވޭލާ ކަްމޕެިއންގެ ަހަރާކްތަތުކެގ

ނިްނގ ްޕޮރްގާރމްެގ ކަންަކްނެތޭރަގިއ ިހމެނޭ ޮދީށ ުއުމުރެގ ީމުހްނގެ ެހލްތް ްސްކރީ 

 ުކިރައްށ ެގންާދެނ ޮގާތިއ ުގިޅެގންެވސް ަމޝްަވާރ ުކެރުވނެެވ.

ެމއި  07 އައްޑޫ ިސޓީ ކަުއންިސލް/  

 ސ. ހަިތޫދ ްސޫކލު 

ގެންިއ ުގޅި ަތކާ ސ. ހަިތޫދަގއި ިހްނގަުމްށ ަހމަެޖިހަފިއވާ ަރްނވޭާލ ކެމްެޕއިްނގެ ަހަރާކތް 

ންުނގެ ޒުވާ  ަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއިމަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ުކުރމާއި ަރށު 

ިއންކަމާނެ ކަަމުޢލޫމާތު ދުިނމުެގ ެސަޝްނަތކުގައި ިއުތުރުކަރން ުކެރވިދާ ، ަބއިެވރިވުން 

 . މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރުވނެވެ 

ެމއި  08 ސ. ުހުޅޫދ އަަވުށ  

ޮއީފސް/ ސ. ުހުޅދޫ 

 ްސކޫލް 

ގްެނިއ ުގޅި ަތކާ ަރްނވޭާލ ެކމްެޕއިްނެގ ަހަރާކތް ސ. ހުޅުޫދަގއި ިހްނގަުމްށ ަހމަެޖިހަފިއވާ 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާ ކަެނ ަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ އުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާ

 މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރުވނެެވ.

ެމއި  09 ަވުށ އީޮފސް/ ސ. ީމދޫ އަ 

 ސ. ހުުޅޫދ ްސޫކލް

ން ުގިޅގެ ާކއިސ. މީޫދގައި ިހންގުމްަށ ަހމަެޖިހފައިވާ ަރްނވޭލާ ކްެމޕެިއންގެ ަހަރާކްތތަ 

ންުނގެ ޒުވާ  މަޢުލޫމާތު ިހްއާސ ކުުރމާިއ ަރުށަގއި ދިރިުއޭޅ ޮދީށ އުުމުރެގ ީމުހްނނާއި

ިއންކަމާ ެނ ކައުިތުރުކަރްނ ުކެރވިދާަބއިެވރިވްުނ، މަޢުޫލާމުތ ދިނުުމެގ ެސަޝްނަތުކގަިއ 

 މެުދ ަމްޝަވާރ ުކެރުވނެެވ.

މޯލްޑިްވްސ ެޕްނަޝްނ  ުޖލައި  5

އެޑްިމިނސްޓޭްރަޝން 

  ޮއީފސް 

ުރމުގެަގ ކު މި ބަްއދަލުވަުމީކ ަބއިނަްލައޤްާވމީ ދޮށީ އުމުރުެގ ީމުހންގެ ުދވަސް ާފހަ 

ންިޅގެ ްނ ޮއީފސް ގު ޮގުތން ިމިނސްްޓރީއާއި މޯލްިޑްވްސ ޕެންޝަން އެްޑމިިނސްްޓޭރޝަ 

 . ެކވެ ުކެރވާިދެނ ަކްނަތްއަތކާިއ ެމދު ަމްޝަވާރކުުރަމްށ ބޭއްުވނު ަބއްދަުލވުމެ

ްނ އުުމރު އާސާ މަިބްއދަލުުވަމކީ، ދޮށީ އުމުރުގެ ީމހުންަންށ ެޕންޝަުނގެ ޮގުތަގ ލިބޭ ަފއި   ޭބންްކ ޮއްފ މޯލްިޑްވސް   ުޖލައި  18

ަތްއާރތް ފަ ައހަުރ ވުމުން ަސުރާކުރްނ ދެްއވަުމްނ ެގންަދާވ އެަލވަްނުސ، ަހްއގުާވ  65

ާވގެ ަޝކު ކަމު ިފަޔަވއި އެެހން ބައެއް ަފާރްތަތުކން ާނޖާއިޒު ގޮތުގައި ޭބނުންުކަރމުންދާ 

ަތާކ ގޮ ީރައްށ ލެިބމުްނާދީތ، މިފަދަ ަމްއސަަލަތއް ީވާހެވސް ަމދުުކެރޭވނެމިިނސްޓް 

ގަިއްޓރީ ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކުރަމްށ ބޭްނކް ޮއްފ މޯލްިޑްވްސއާިއ ެއުކ ިމ މިިނސް

  ޭބއްުވނު  ަބްއަދުލވުމެކެވެ. 

ސްޓޭޓް ޭބްންކ ޮއްފ  ުޖލައި  22

  އިންޑިާއ 
ްނ އުުމރު އާސާ ަންށ ެޕންޝަުނގެ ޮގުތަގ ލިބޭ ަފއި މަިބްއދަލުުވަމކީ، ދޮށީ އުމުރުގެ ީމހުން

ަތްއާރތް ފަ ައހަުރ ވުމުން ަސުރާކުރްނ ދެްއވަުމްނ ެގންަދާވ އެަލވަްނުސ، ަހްއގުާވ  65

ާވގެ ަޝކު ކަމު ިފޔަަވއި އެެހން ބައެއް ަފާރްތަތުކން ާނޖާއިޒު ގޮތުގައި ޭބނުންުކަރމުންދާ 

ަތާކ ގޮ ަތއް ީވާހެވސް ަމދުުކެރޭވނެމިިނސްްޓީރައްށ ލެިބމުްނާދީތ، މިފަދަ ަމްއސަލަ 

ރީަގއި ިންސޓް މިާއއި އެުކ ިމ ސްޓޭްޓ ޭބްނކް އޮފް އްިނޑިއާ ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކުރަމްށ 

  ޭބއްުވނު  ަބްއަދުލވުމެކެވެ.
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 ބީންގ ޑިވިޜަން - ޑިސްއެބިލިޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ވެލް

ަހްއުޤަތްއ ަރއްާކެތިރޮކްށ ުކރިއެުރުވމާއި، ެއަފާރްތަތުކެގ ުދަޅެހޮޔަކްނ ުނުކެޅދުންެތިރަކްނ ުހންަނ ަފރާްތަތކުގެ  ދިެވިހާރްއޭޖގަިއ 

ަކން ިއުތުރުކުރަމްށ މިިންސްޓީރްނ ަމަސއްަކްތ ުކެރެއެވ. މިޮގުތްނ ާހްއސަ ަސމާލުަކންދޭ ާދިއރާތަުކެގ ެތޭރަގިއ ަޅަފުތަގިއ ުނުކޅެދުްނެތރި 

 ނަްއާތލުާމއި، ުހިރާހ ުކިދން ަޝމިލުޮކްށގެން ިކޔަވާދިނުމާިއ، ަތްމީރާނިއ ދެެނަގުތމާއި ަހަމަހަމކަްނ ޤާިއމްުކުރމާިއ ަތާފުތުކުރންތައް 

  ވަީޒާފގެ ުފުރަޞުތަތއް ަފިހޮކްށިދނުން ހިމެެނެއވެ.

  

 (ހ) ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް

ބައިވެރިންގެ   ހިންގުނު ހަރަކާތް   ރަށް އަތޮޅު   ތާރީޚް    #
  އަދަދު 

ްނ ކްޮށގެ ާމޒުއަޑުިއވިުމގެ ުނކެުޅދުްނެތިރކަްނ ުހންަނ ަފާރްތަތަކްށ އަ  މާލެ  ކ   ޫޖން  29  1
ން ޮގތު އިުޖިތމާީއ ހަމަެޖުހމާއި ކުަޑުކދިންގެ ަހްއުޤަތކާިއ ުގޅޭ 

ްއ ަޝނެހޭުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރުވުމގެ ޮގުތން އެްއ ދުަވުހެގ ސެ 
  ވަީނ ިހންގާަފެއވެ.

28  

2  12 – 15 
 – 26އަިދ 
  ޮއަގސްޓް  29

ިތާވ ިރމަ އަޑުިއވުުމގެ ުނކެުޅދުްނެތިރކަްނ ުހންަނ ަފާރްތަތަކްށ ކު   މާލެ  ކ
އެިކ ާބަވުތގެ އަިނޔަާތކާ ެދޮކަޅްށ ެއފާަރްތަތްށ 

ަމ ެއ ފަދަ ކަެމްއ ުކިރަމިތެވއްެޖ ނަ، ާބުރެވިރކުރުުވަމާށއި
ަޢމަލުުކާރެނ ުއޫސލަުތއް ާބޔާންޮކްށދީ، ހޭުލްނެތިރަކްނ 

' ުދަވުހގެ 'ެއްމަޕަވރމަންޓް  8ިއުތުރުކުރުމގެ ަމްޤަސދުަގއި 
  ްޕޮރގްރާެމއް ވަީނ ބާްއވާފެައެވ.

22  

3  09 – 10 
  ެސޕްޓެްމަބުރ 

 ިއ އެ ޢުގައޯޓިޒަްމ ުހންަނ ކުިދންގެ ުހަނުރ ަތަރްއީޤޮކްށ، މުުޖަތމަ   މާލެ  ކ
 ންނީ ެގ ފަ ކުިދްނގެ ިޙްއާޞާއއި ަބއިެވިރުވން ިއުތުރޮކްށ، ިމ ާދއިރާ

 ނުުމގެްށދި  ލިބޭނެ މަގު ަފިހކޮ މީހުްނެގ ެއީހެތިރކަްނ ެއ ކުިދންަނށް 
 2"ެގ ނަމުަގއި 2018"ާއޓް ޮއފް ަމއިންްޑ  މަްޤަޞުދަގއި

  ދުަވުހެގ މަުއަރެޒއް ވަީނ ބާްއާވަފެއވެ.

79  

  

އެއަްފދަިއން ިލިބޭދ ެފނުުމގެ ނުކުޅެިދްނެތިރަކްނ ހުންަނ ަފާރްތަތަކްށ ައާމޒުޮކްށ، ުނުކެޅުދްނެތިރަކން ހުންަނ ަފާރްތަތަކްށ ެއެހން ަފާރްތަތެކޭކ 

  ިތީރަގއިާވ ޤާޫނުނަތުކެގ އޯޑިޯއ ަފއިްލަތްއ ވަނީ ަތްއާޔުރޮކްށަފެއެވ. ،ަހްއުޤަތަކްށ ައުހުލވެިރޮކްށ ޭހލްުނެތިރަކން ިއިތުރުކުރމަށްަޓކައި 

  ު(1991/09)ކުަޑކުިދންެގ ަޙްއުޤަތއް ރްައާކެތިރކުުރމާިއ ެބޭހ ާޤޫނނ  

   ެ2010/08)ަޙްއުޤަތއް ރަްއާކެތިރުކުރާމއި ާމލީ ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރކޮްށިދނުުމގެ ާޤނޫުނ (ުނުކެޅދުްނެތިރަކން ުހންނަ މީހުްނގ 

 ) 2012/03)ގެެވިށ އަނިޔާ ުހްއޓުވުުމގެ ާޤނޫުނ  

 ) ު2016/18ޖެންަޑރ ީއުކއަިލޓީގެ ާޤނޫނ(  
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  (ށ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ތަމްރީން #
  ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ބައިވެރިން  މުއްދަތު  ރަށް  އަތޮޅު  ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް
  ގެ އަދަދު

ުވމުެގ ިރަކން ހުްނަނ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރއިްނ އަޑުއި ުނުކެޅުދްނތެ  - ޭބިސކް ައދި އެްޑވާްންސ ަސއިްނ ލެންުގއޭްޖ ްޓެރިއނިްނގ 
  ނުަމްށ.ީހެތިރެވދި އެ މަށް ަންއަތއިލު ނުުކެޅދުްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތކުްނ ެއިކެއކި ިޚުދަމްތަތއް ޯހުދމުަގއި ކުިރަމިތވާ ުހަރްސަތއް 

ޭބިސކް ަސއިން 1
ލެންުގއޭޖް 

ޓްރޭިނންގގެ 
ަވނަ ައިދ 9

  ވަނަ ްޕޮރްގާރމ10ް

ެގމުއަްއަސސާެއއް އަދި މީ 9ިޞއްޙީ ދާިއާރާއ ުގުޅްނުހިރ 
ިއުތރުން މޯލްިޑްވސް ޕޯރްޓްސ ލިިމެޓޑް، އައިލެންޑް
އޭިވޭއަޝން ަސރިވަސްސ، ެފަނކަ ކޯަޕޭރަޝްނ ލިމިޓެޑް،
އާސަްނަދ، ޭނޝަނަލް ޯސަޝލް ޕްރޮެޓްކަޝްނ ޭއެޖްނސީ،
ސްޓޭްޓ ޓްރޭިޑްނގ ޯއަގނައިޭޒަޝން، މާލޭ ވޯަޓރ އެންްޑ
ެސަވރޭޖް ޮކްމޕެނީ، ސްޓޭްޓ އިލެކްްޓިރްކ ކޮމްެޕީނ،

،ެޕނީ މޯްލޑިްވްސ ްޓާރްނސްޕޯްޓ ެއންޑް ކޮންޓްރެްކިޓންގ ޮކމް
ްސވް ލްޑިމޯލްޑިްވްސ ރޯްޑ ޑެވަލޮޕްމަންޓް ޯކަޕޭރަޝްނ ައދި މޯ

ްނޕޮިލސް ަސރިވްސގެ ުމވައްަޒުފންެގ ިއުތުރން ިޣޔާސުްއދީ 
ީޓްސކޫލާިއ، ިދެވިހރާއްޭޖގެ ަޤއުީމ ުޔިނަވރިސޓީެގ ެފކަލް
ްނގެއޮފް ެހްލުތ ަސެއންަސސްާއިއ ެފަކލްޓީ ޮއްފ އެޑިުއޭކޝަ 

  ަދިރަވރުން.

ަޖަނަވީރ  30  މާލެ  ކ
– 26 

  ެފަބުރައރީ 

71  

އެޑްާވްނސް 2
ަސއްިނ ލެންގުޭއްޖ 

ޓްރޭިނންގގެ 
  ދެަވނަ ްޕޮރްގާރމް 

އީވް ކްިލިނކް، މޯލްޑިވްްސ ބްލަޑް ސަރިވަސްސ،
ދިެވިހާރްއޭޖެގ ޤަުއީމ ުޔިނވަިސޓީ، ޯމލްޑިްވްސ ޕޮިލސް
ަސރިވްސގެ ިވކްޓިމް ަސޕޯޓް ުޔނިޓް، މޯލްޑިވްްސ

)ީސސީ ޓާްރްންސޕޯޓް އެްނޑް ކޮންްޓެރކްިޓްނގ ޮކްމެޕނީ (އެްމޓީ
 ).މްެޕީނ ލިމިޓެޑް (ސްޓެްލކޯ އަިދ ސްޓޭޓް އިެލކްޓްރިްކ ކޮ 

 30 -  03  މާލެ  ކ
  އޭޕްރިލް 

11  

  

  (ނ) މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ #
  ނަން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގި   މަޤްސަދު 
  ފަރާތް

ބައިވެރިވެފައިވާ   މުއްދަތު
  ފަރާތް

ބެސްޓް ްޕެރްކިޓެސްސ  1
 ޓު އިެފކްޓިްވލީ ީޓޗް 
ސްޓޫެޑންްޓްސ ިވތް 

ސްޕެޝަްލ 
  އެޑިުއޭކޝަން ީނޑްސް 

އޯޓިޒަމް ުހްނަނ ުކދިްނގެ ެހިދބޮޑުުވާމއި 
ިޞްއޙަތާ ުގޅްުނހުިރ ަމުޢލޫމާތިާއ،
ާޚްއަޞ ސަާމުލކަާމިއ ރައްަކުއެތިރަކްނ
ޤު ދިުނާމުގޅޭ މަޢުޫލމާތާިއ، ކުިދންގެ ައުޚލާ

ބައްޓަން ުކެރިވާދނެ ގްޮތަތުކެގ ިއުތުރން 
ތަުޖރިާބގެ އަީލގަިއ ުހަނުރަޢމަލީ 

  ަތަރްއީޤކުުރްނ.

މިިނސްްޓީރ، 
އޯޓިޒަްމ 

 ،ެއސޯސިޭއަޝން 
އެޑްޮވކޭިޓންގ ފޮރ 
ދަ ަރއިްޓްސ ޮއްފ 
  ޗިްލަރން (ައރްކ)

22  - 30 
  އޭޕްރީލް 

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ 
ފަީޒނާ ަޙަސްނ 

  ަކީރމް 

"ްޕރޮމޯިޓްނގ  2
ޑިްސއެބިލިޓީ 
އިްނކްޫލިސވް 

ޑިވޮލޮްޕމަންްޓ ޯފަރމް" 
  ޯފަރމް 

ސްމާްޓ ސިީޓެގ ޕްރޮެޖކްާޓިއ ުގޭޅޮގުތން
  ަމޝްަވާރުކުރން.

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ   ޫޖން  23  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ 
އައިިމނަތު 
، ަޝމާަހތު 

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ 
، އާިއޝަތު ާހނީ 

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ 
ފަީޒނާ ަޙަސްނ 

  ަކީރމް 
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"ިސސްަޓމް މެިޕންގ  3
  ަވރްކޮޝޕް"

ަފާރްތަތަކްށނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުންނަ 
ޙިދުަމްތ ޯފުރޮކްށެދމުންާދ އާިދާރ ަތުކގެ 

  ނެޓްޯވެކއް ޤާިއމް ުކުރްނ.

 11  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ 
  ެސޕްޓެްމަބރ

ެއިސސްޓެްނޓް 
ޑެިރކްަޓރ 

، އާިއޝަތު ިޞާޔނާ 

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ 
އައިިމނަތު 
، ަޝމާަހތު 

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ 
  އާިއޝަތު ާހނީ 

"ިއންަޓރޭނަޝަނލް  4
ާމސްަޓރ ޮއްފ 
ސައިްންސ ިއން 

ސޯަޝލް 
ޕްރޮެޓްކަޝްނ"ާއ ގުޅޭ 

  މަޢުލޫމާތު ެސަޝން 

ޯސަޝްލ ްޕޮރޓެްކަޝްނެގ ާދއިރާިއްނ
ލެިބްނުހިރ ަތއުލީީމ ުފުރަސުތަތުކެގ

  މަޢުލޫމާތު ދެެނަގުތްނ.

ެއިސސްޓެްނޓް   ޮއކްޫޓބަރު  25  އެްންސޕާ 
ޑެިރކްަޓރ 

، އާިއޝަތު ިޞާޔނާ 

ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ 
ފަީޒނާ ަޙަސްނ 

  ަކީރމް 
  

  (ރ) ޚާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 

  ފާހަގަކުރަން ހިންގުނު ހަރަކާތް  ދުވަސް  ތާރީޚް#
ޑައުން ިސންްޑޯރމް   ާމިރޗު  21  1

  ދުަވސް 
ަވސް ބިޔުޓިފުލް އިައްސ ޑައުން ސިންްޑރޯމް އެޯސިސޭއަޝްނގެ ަފރާތުްނ މި ދު 

  ެވ.ަފއެބަިއެވިރވެ ާފހަަގުކުރަމށް ބޭއްވި ިހނގާލުުމގަިއ މިނިސްްޓީރިއން ވީަނ 

އޯޓިޒަްމ ެއޯސިސޭއޝަންެގ ަފާރުތްނ ިމ ުދވަސް ާފަހގަުކުރމަށް ޭބއްިވ  އޯޓިޒަްމ ުދަވސް   އޭްޕިރލް  2  2
  ހިނގާލުުމގައި ިމިނސްޓްރީއިްނ ަވނީ ބައިެވިރެވަފއެެވ.

 

  (ބ) ބައްދަލުވުންތައް 

ަހމަޖަްއަސާވދެްއާވަފއިވާ މުއަްއަސާސަތުކެގ މެނޭޖްމަްނޓާއި ވަީޒާފގަިއ ަމސަްއަކްތ ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ުހންަނ ަފާރްތަތަކްށ ވަީޒާފ 

 ުކރަމުްނދާ ުނުކެޅދްުނތެިރަކްނ ުހްނނަ ަފާރްތަކްށ ަވޒާީފެގ ާމހައުުލަގއި ދިާމާވ ގޮްނެޖުހނަްތްއ ެދނެަގެނ، ެއކަްނކަން ަހއްލު ކުރާނެ 

ުހްނނަ ަފާރްތަތުކެގ ހައްުޤަތްއ ިހމާަޔްތުކުރަމްށ ައއްޔަްނޮކްށަފއިާވ ޮގްތަތާކމެުދ ަމްޝަވާރުކރުަމްށ، ުނުކެޅުދްނެތިރކަްނ 

 އެްމެބސެަޑރުންާނއެުކ ިމނިސްޓްީރިއނަްވނީ ިތީރަގިއާވ މުއަްއަސާސަތާކއެުކ ބަްއދަުލވްުނަތކެއް ާބއްާވަފެއެވ.

  ބައްދަލުކުރި މުއައްސަސާ  ތާރީޚް
  ސްޓޭްޓ އިެލކްްޓިރކް ޮކންޕެނީ ލިިމޓެޑް    ަޖަނަވރީ  17
  މޯލްޑިްވްސ ްޓާރްންސޕޯރްޓ ެއންްޑ ކޮމްޓްެރކްޓިންގ ކޮްނެޕނީ    ަޖަނަވރީ  18
  މޯލްޑިްވްސ ެއައރޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީ ލިމިެޓޑް    ަޖަނަވރީ  21
  ުގީޅަފުޅ ިއްނެވސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް    ަޖަނަވރީ  30
  މާލޭ ވޯަޓރ ެއްނޑް ސިަވޭރޖް ޮކްނޕެނީ   ެފބްުރއަރީ  05
  ޑިވޮަލޕަްމންޓް  ކޯަޕޭރޝްަނ ލިމިެޓޑް ަހުއިސންގ   ެފބްުރވަރީ  06
  ިލމިޓެޑް  މޯލްޑިްވްސ ްސޕޯރްޓްސ ޯކަޕޭރަޝން  ެފބްުރވަރީ  07
  ެފަނކަ ކޯޕޭަރަޝން ިލމިޓެޑް   ެފބްުރއަރީ  11
  މޯލްޑިްވްސ އިންެޓގްރޭޓެްޑ ޓުައިރަޒމް ޑިވޮލޮްޕމަންްޓ ކޯަޕޭރަޝން   ެފބްުރވަރީ  13
  ަސރިވްސ ލިމިޓެޑްއައިލަންޑް އޭިވޭއަޝްނ   ެފބްުރވަރީ  13
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  މޯލްޑިްވސް ޯޕރްޓްސ ލިމިެޓޑް   ެފބްުރވަރީ  26
  ސްޓޭްޓ ޓްރޭިޑންގ ޯއގަަނއިޭޒޝަން    ާމިރޗު  05
  މޯލްޑިްވްސ ރޯްޑ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޯކަޕޭރޝްަނ ލިމިޓެޑް    ާމިރޗު  21
 މޯލްޑިްވސް ޯޕްސޓް ލިމިޓެޑް   ާމރިޗު  26

 
  ޕަބްލިްކ ަސރިވސް މީިޑއާ   ޭއޕްރީްލ 12 
  މޯލްޑިްވްސ ޓުައިރޒަމް ިޑވޮލޮްޕމްަނޓް ޯކަޕޭރަޝން   ޭއޕްީރްލ  12
 

  (ޅ) ކުރެވުނު އިތުރު މަސައްކަތް 

ަފާރަތަކްށ  255ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހްުނަނ ަފާރެތްއކަްނ ައްނގިައދޭ ކާޑު މި ައަހުރެގ ަޖނަަވީރއްނ އޮކްޓޫބަުރެގ ނިޔަލްަށ ވީަނ 

  ަތްއާޔޮރކްޮށ ަހވާުލކެުރވިފަެއެވ.
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  ޑިވިޜަން މީޑިއާ 

ޖަނަވަރީން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ހަބަރުތަކުގެ  2018) ހ(

 ތަފުސީލު

 ޕްރެސް ރިލީސް
 ތާރީޚް މައުޟޫޢު

 03 ޖަަނވަރީ   . ޮދީށ ުއުމުރގެ ާއާބދީައްށ ުކިރަމިތވާ ގޮްނެޖުހްނތަކާ ުގޭޅގުޮތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއޞާުކުރން 

ހޮލިޭޑ" ަޞ "ދައުަލުތގެ ެބލުުމެގ ދަށުަގއި ަމުރކަުޒަތުކގަިއ ދިރިުއޭޅ ކުިދްނަންށ އަާމުޒޮކްށގެްނ ާޚއް 
  ްޕޮރގްރާްމަތެކްއ ިހންުގން. 

 11 ޖަަނވަރީ 

 18 ޖަަނވަރީ   ަގއި ިމިންސްޓީރއަށް ިރޕޯުޓޮކްށ ެއޓެންޑްޮކްށަފިއވާ މަްއސަަލަތއް 2017ޑިެސްނަބރު 

 25 ޖަަނވަރީ   މިިނސްަޓރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީ ާލޯއސްައްށ ަރސްީމ ަދުތުރުފެޅއް ުކެރްއވްުނ. 
ންގ ޭރނި ޓް ގއ.ައޮތުޅަގިއ ޮކމިުއނިޓީ ޯސަޝްލ ްގޫރްޕަތްއ ގާއިުމުކުރމަށްަޓކައި ޮއިރއެންޭޓަޝްނ ައދި 

  ްޕޮރގްރާެމއް ިހްނގްުނ. 
 28 ޖަަނވަރީ 

ޝާ ރަސްމީ ަދުތުރުފެޅްއ ކުރެްއވުން. ދ.ކުަޑހުަވދޫައްށ މިނިސްަޓރ ެޒނީ   30 ޖަަނވަރީ  
 30 ޖަަނވަރީ  ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕްނ ދ.ައޮތުޅެގ ުހިރަހއި ަރެށްއަގއި ުކިރައްށ ގެންިދުޔްނ. 

 22 ފެްބުރައރީ  ަގއި މިިނސްްޓީރައްށ ރިޯޕޓުޮކްށ އެޓެްނޑްޮކްށަފއިާވ ަމްއސަަލަތްއ.2018ޖަަނަވީރ 

ލް ޮފރ ޯސޝަ  ިޑންގމިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީްނ ިއްސަނަގއިެގން ުކިރައްށެގންާދ "ެކޭޕސިީޓ ބިލް
  ަވރަކރްސ" ްޕޮރގްރާްމެގ ހަަތުރަވނަ ުބުރ ެފުށން. 

 25 ފެްބުރައރީ 

 27 ފެްބުރައރީ  .ްނުގން ހި ރާމެއްތ.އަޮތުޅގައި ކޮިމއުނިީޓ ސޯޝަްލ ްގޫރްޕަތއް ގިާއމުކުުރަމްށޓަަކއި ޮއރިއެންޭޓަޝްނ ްޕޮރގް 

 08 ާމރިޗް ްއވުްނ. ަފާރަތަކްށ ެރެހްނދި ެއވޯޑު ދެ 3ބައިނަްލއަުޤާވމީ އަްނެހުނންގެ ުދަވުހެގ ުމާނަސަބުތަގއި 

ަމްށ އް ޫންނކަްނމާއެއަްނެހުނންެގ ޙަްއޤުތަްއ ުކރިައުރަވއި ަރއްކަުއެތިރުކުރަމކީ ަހމަެއަކނި އަްނެހުނންެގ ޒި
  މިިނސްަޓރ ޒެނާީޝ ވިާދުޅުވން. 

 08 ާމރިޗު

 ގެްނދާ  ުކިރައށް މިލީން ާޢންމު ިޚުދމަތްަތއް ދޭ ަފާރްތަތަކްށ އާަމޒުކޮށްގެްނ ިމިނސްޓްީރ އޮފް ެޖންޑަރ އެންްޑ ފެ 
 ަވނަ ްޕޮރްގރާމް ނިންމައިލުްނ. 10ވަަނ އިަދ 9ޭބިސކް ަސއިން ލެންުގއޭްޖ ްޓޭރިނންގގެ 

 12 ާމރިޗް

ރޭނިްނގޓް ޕްަމންޓް ވެލޮ ާމޒުޮކްށެގން ްޕރެޮފަޝނަލް ޑިައޮތެޅއްގެ ިޞްއޙީ އަިދ ިއުޖިތާމީޢ ޚިުދަމްތެތިރްނނަށް އަ 3
 ްޕޮރގްރާެމއް ިހްނގްުނ. 

 15 ާމރިޗު

 17 ާމރިޗު  ުރން.ކުަޑކުިދންަންށ ާޚއްޞަ ިއންޓަިވއު ޫރްމަތެކއް ފ.ނިލަންދޫއާިއ ދ.ކުަޑުހވަޫދގަިއ ގިާއމުކު 

ީރން ެދ  ިމިނސްޓް ަޓކައި ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތަކްށ އަމާުޒޮކްށެގން ަތާފުތ ަހަރާކްތަތްއ ހިންގުަމށް 
 ޖަުމިޢއްޔަާއކާެއކު އެްމ.ޯއ.ޔޫއެއްަގއި ޮސއިުކުރްނ. 

 19 ާމރިޗު

 21 ާމރިޗް ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕްނ ފ.ައތޮޅުެގ ުހިރަހއި ަރެށްއަގއި ުކިރައްށ ެގންދިުޔްނ. 

އް ޮރްގާރމެގ" ޕް ިތ މުަރަކުޒގެ ެކއަރ ަވރަކުރްނަނށް އަމާުޒޮކްށެގން "ޕޮޒިޓިވް ޭޕރެންޓިްނގ ޓްޭރނިން ިފޔަވަ 
 ިހްނގުްނ. 

 25 ާމރިޗު

 27 ާމރިޗު ގަިއ ިމިނސްްޓރީައްށ ިރޕޯުޓޮކށް އެެޓންޑްޮކްށަފިއާވ ަމްއސަަލަތއް. 2018ެފުބުރަވީރ 

ުޕަތކެްއ ިލޑޭ ކޭމް ަޞ ހޮދައުަލުތގެ ެބލުުމެގ ދަށުަގއި ަމުރކަުޒަތުކގަިއ ދިރިުއޭޅ ކުިދްނަންށ އަާމުޒޮކްށގެްނ ާޚއް 
 ިހްނގުްނ. 

 29 ާމރިޗް

 05 އޭްޕރިލް  ންުގްނ. ހި ކެއް އަިނޔާއާ ެދޮކަޅްށ ކިުދްނ ބާރުވެރިުކުރވުަމްށ ގދ.ައޮތުޅގެ ުހިރަހއި ރަެށއްަގއި ެސަޝްނތަ 

އި ްތަތުކގަަހަރކާ  ަރްނވޭާލ ެކްމޕްޭނގެ ،ޒެނާީޝ އދ.މަިހަބޫދއަށް ުކެރްއވި ަރސްމީ ަދުތރުުފޅުަގއިމިިނސްަޓރ 
  ބައިެވރިވެވަޑަިއަގުތން. 

 12 އޭްޕރިލް 
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ަނލް ެފޝަ އއ.ައޮތޅާިއ އދ.ައތުޮޅގެ ިޞްއީޙ އަިދ ިއޖުތިާމީޢ ިޚދުަމްތެތިރްނނަށް އަމާުޒޮކްށެގން ްޕރޮ 
 މެއް ިހްނުގން. ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ްޓރޭނިްނގ ްޕޮރގްރާ 

 14 އޭްޕރިލް 

 17 އޭްޕރިލް  ަގިއ މިިނސްްޓީރއަްށ ިރޕޯުޓޮކްށ އެެޓްނޑްޮކްށަފއިާވ މަްއސަލަތަްއ. 2018ާމިރޗު 

ޫންސ  ޅޭ ޮގުތން މާ ގު ކުަޑކުިދންެގ ިހާޔއަށް ފަިއާސ ޯހުދމަށް ަކަމށްބުނެ ލިބެުމްނދާ ފޯނު ޯކލަުތަކްށ ސަމާުލވު 
 ބަޔާްނ ެނުރްނ.

 26 އޭްޕރިލް 

ްއަޞ ޚާ ާކ ުގޅޭ ިޓސްތަ ްމ ހުންަނ ކުިދްނ ބެެލހެއްުޓމުަގއި ގްެނުގެޅްނޖެހޭ އިންަޓރޭނަޝނަލް ެބސްޓް ޕްެރކްއޯޓިޒަ
 ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގރާމެްއ ިފޔަަވިތ ަމރުކަޒުގެ ުމވަްއޒަފުންަންށ ިހްނގުްނ. 

 30 އޭްޕރިލް 

 03 މެއި .  މިިނސްަޓރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީ ގއ.ވިލިނގިއްަޔްށ ަރްސމީ ަދުތުރުފެޅްއ ުކެރއްުވން 

 05 މެއި  ްނ. ކުަޑކުިދންަންށ ާޚއްޞަ ިއންޓަިވއު ޫރްމަތެކއް ގއ.ިވލިނިގއާްޔއި ގދ.ިތނަދޫަގއި ގާިއުމުކރު 

ްއ ަހަރކާތެ  ްއޞަ  ިއެވްނޓް"ގެ ނަމުަގއި ޚާ ކުަޑކުިދންެގ ދުަވސް ފާހަަގުކުރުމެގ ޮގުތްނ "ަދ ިޗްލޑްަރްނސް ޑޭ 
 ުކިރައްށ ެގންިދުޔން. 

 10 މެއި

އައްޑު ިސޓީގެ ިޞްއީޙ ައދި އިުޖިތމާޢީ ޚިުދަމްތެތިރންަންށ އަމާުޒޮކްށގެްނ ްޕޮރެފަޝަނލް ޑިވެޮލޕްަމންޓް 
 ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގރާމް ހިްނގުްނ. 

 
 11 މެއި

 23 މެއި ަގއި ިމިނސްްޓީރައްށ ރިޯޕޓުޮކްށ އެޓެްނޑްޮކްށަފއިވާ ަމްއސަަލަތްއ. 2018އެޕްރީްލ 

އިާލަތާކ ކްުއަޖކު އެ ުކދިންގެ ޢާ  20އިތުުރ  ،ުކއްަޖކު ޮފްސަޓރޮކށް  7ވަނަ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ 2017
 ަހވާުލުކުރްނ. 

 27 މެއި

ިނންގގެ ްޓރޭ  ާދ އެްޑާވްންސ ސަިއން ެލްނގޭުއޖްމިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީްނ ކުރިައްށ ގެން
 ދެަވނަ ްޕޮރްގރާްމ ިނނަްމއިލްުނ. 

 04 ޖޫން 

 13 ޖޫން   ަގއި މިިންސްޓީރއަްށ ރިޯޕޓުޮކްށ އެެޓންްޑޮކްށަފިއވާ މައްސަަލަތއް. 2018މޭ 

ްނަންށ ުއޭޅ ުކދި ިދރި ަރަމޟާން ަމަހްށ ާޚްއޞަ ްޕޮރްގާރްމަތެކއް ދައުަލުތެގ ބެުލމުެގ ަދުށަގއި ަމުރކަުޒަތުކގައި 
 ިހްނގުްނ. 

 14 ޫޖން 

 15 ޖޫން  ްއުވން. ގަުކރެ ދައުަލުތގެ ެބލުމެުގ ދަށުަގއި ިދިރުއޅޭ ކުިދންާނއެކު ިމިނސްަޓރ ޒެީނާޝ ިފުތުރ ީޢދު ާފހަ 

ނެްމ އެ ދުިނަމްށ ކޮށްނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތަކްށ "ެއްކެސސިިބލިޓީ"ާއއި "އިްންކލޫސިވިޓީ" ަކަށަވރު 
 ބޭނުްނ ެއއް ަވސީލަަތީކ ސްމާްޓ ސިީޓަތެކްއކަމަށް މިިނސްަޓރ ެޒީނާޝ ވިދާުޅވުްނ. 

 26 ޖޫން 

 01 ޖުލައި  ކެއް ިހްނގުްނ. އަިނޔާއާ ެދޮކަޅްށ ކިުދްނ ބާރުވިެރުކުރވުަމްށ ވ.ައތޮުޅގަިއ ެސަޝްނތަ 

ންކަމްަށ އެ ކަ  ،ސް ިވޔަ ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތކުގެ ޙައްުޤަތަކްށ ގިަނ ބަަޔުކ ަވކާާލުތުކިރ ކަުމގައި
   ާދުޅވްުނ.ާޝ ވި ަޢމަލީ ިސަފ ގަެނއުަމްށ ަމަސްއަކްތުކާރ ަފާރްތަތްއ ައދި ެވސް ަމދުަކަމްށ ިމިނސްަޓރ ެޒނީ 

 11 ޖުލައި 

 12 ޖުލައި  ްނ. އި ިހްނގުށްެއގަ އަިނޔާއާ ެދޮކަޅްށ ކިުދްނ ބާރުވިެރުކުރވުަމްށ "ައަހން" ެކމްޭޕން ކ.ައޮތުޅގެ ުހިރަހއި ރަ 

 16 ޖުލައި  ގަިއ މިިނސްްޓީރައްށ ިރޕޯޓުކޮށް އެެޓންޑްޮކްށަފިއވާ މަްއސަަލަތްއ. 2018ޖޫްނ 

ަނުރެވިރ ުފ ހު ންަނ ކުދްިނ ެވސް ާއދަާޔ ޚިލާ ުނުކެޅދުންތެިރކަްނ ހު  ،ުފުރަޞުތަތްއ ތަނަަވްސޮކްށ ދޭ ަނމަ
 ބައެްއގެ ޮގުތގަިއ ފެނެިގން ދާނެަކަމްށ ިމިނސްަޓރ ޒެީނާޝ ިވާދުޅވުްނ. 

 19 ޖުލައި 

ކުދިްނަންށ  3،490ލަ އަަހުރ ޖުމު 2ުފވަްއމުަލކު ސިީޓގަިއ ުކރިައްށ ެގންެދވުުނ ެސަޝްނަތކާެއުކ ޭވުތިވ މިިދޔަ 
 "ައަހްނ" ެކމްޕޭްނގެ ަހަރާކްތަތްއ ިހންގުން. 

 21 ޖުލައި 

ްނގަލި ޑްިވްސ ރަ  މޯލްކުަޑކުިދންެގ ިހާޔގެ ުކިދްނަންށ ިއންާޓރްނޝިޕް ުފުރަޞުތ ަފިހޮކްށިދނުަމްށޓަަކއި ކޮްނރަޑް 
 ކުުރްނ. ސޮއި  ގައި އައިެލންޑް ިރޯސާޓއި ިމިނސްްޓީރ ޮއްފ ެޖްނޑަރ ެއްނޑް ފެމިީލއާ ދެެމުދ އެްމ.ޯއ.ޫޔއެއް 

 23 ޖުލައި 
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 24 ޖުލައި  ން. ވެިނވު ކުަޑކިުދންެގ ިހާޔގެ ކުއްަޖކު އަަންނާތާރ މޯލްިޑްވްސގެ އިންަޓރންިޝޕް ުފރަިހަމޮކްށ ަދސް 

ީޓއާިއ ގ ކޮމިޖެންަޑރ ީއުކއަިލޓީ ެއްކޝަން ޕްލޭން ަތންފީުޛުކުރަމްށ ެއކުަލވައިިލ ޭނޝަނަްލ ސްޓިައިރން
 މެްނަބުރްނަނށް ޮއިރއެންޭޓަޝްނ ްޕޮރްގާރެމއް ިހްނގުްނ.  ޓެކްިނކަްލ ކޮމިޓަީތުކގެ 

 15 އޮަގސްޓު 

ުމަރަކްށ ީށ އު ުދަޅެހޮޔ ދޮ  ،އުުމުރން ުދަވސްީވ ީމުހްނގެ އާބާީދ ދިެވިހާރްއޭޖގަިއ ިއުތުރެވގެން ާދ އިރު
  ަތްއާޔުރވާްނ ެޖޭހކަަމށް ިމިނސްަޓރ ޒެީނާޝ ވާިދުޅުވން. 

 15 އޮަގސްޓު 

ލްޑަރލީ ެއްކަޝން އެ"ެނަޝަނލް  ޤައުމީ ިސާޔަސުތ ަތްނީފުޛުކުރމަށްަޓކަިއ ެއކުަލަވއިލާޮދީށ ުއުމުރގެ ީމުހންެގ 
 ޕްލޭން" ވެލިޑޭްޓުކުރަމށް ޯވްކޮޝެޕްއ ބޭްއވުްނ. 

 16 އޮަގސްޓު 

ާޝ ެޒނީ  ދައުަލުތގެ ެބލުުމެގ ދަށުަގއި ިދިރއުޅޭ ކުިދންާނއެުކ ީޢދެުގ ަހަރާކްތަތުކަގއި ިމިނސްަޓރ
 ްނ. ބައިެވރިވެވަޑަިއެގންެނވު

 23 އޮަގސްޓު 

 30 އޮަގސްޓު  ގަިއ ިމިނސްްޓީރައްށ ިރޕޯޓުޮކށް އެެޓްނޑްޮކްށަފއިވާ ަމްއސަަލަތްއ. 2018ޖުލަިއ 

 09 ެސޕްޓެްމަބރު  ރަުޒ ބޭްއުވްނ. " މައު 2018އޯޓިޒަްމ ހުންަނ ކުިދްނގެ ުހަނރު ދަްއކައިުލުމގެ ޮގުތން "އާްޓ ޮއފް ަމއިންޑް 

 16 ެސޕްޓެްމަބރު    ައަހުރ ޮފސްަޓރުކުރްނ.މި ކުއްޖަކު  6ަމުރކަުޒަތުކގަިއ ދިރިުއޭޅ ކުިދްނގެ ެތެރިއން ދައުަލުތގެ ެބލުމެުގ ދަށުަގއި 

 ޑިްވްސާއއިމޯލް ކުަޑކުިދންެގ ިހާޔގެ ުކިދްނަންށ ިއންާޓރްނިޝޕް ުފުރަޞުތ ަފިހޮކްށިދނުަމްށޓަަކއި ކުުރނބާ 
 ްއގަިއ ސޮއިުކުރްނ. މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއްނޑް ެފމިލީާއ ދެމެުދ ެއމް.ޯއ.ޫޔއެ

 19 ެސޕްޓެްމަބރު 

 20 ެސޕްޓެްމަބރު  ުރްނ. އިުމކު ުހޅުމާޭލގަިއ ިހްނގާ ކުަޑކުިދން ަބލަހަްއޓާ ަމުރކަޒު ިފޔަަވީތަގއި މެޑިަކްލ ޔުނިޓެްއ ގާ 

 27 ެސޕްޓެްމަބރު  ގަިއ ިމިނސްްޓީރައށް ިރޕޯުޓޮކްށ އެެޓންޑްޮކްށަފިއާވ ަމްއސަަލަތއް. 2018އޮަގސްުޓ 

ްށ ުނނާްވަކމަ ށް ބޭ ުހނަރު އަދި ަތުޖިރބާ މިައުދ ެވްސ ޤަުއމުެގ ުކިރެއުރމަ  ،ުއުމުރގެ ީމުހންެގ ޢިލްާމއިޮދީށ 
 މިިންސަޓރ ޒެނާީޝ ވިާދުޅުވން. 

 01 އޮކްޫޓަބރު 

ކަަމްށ ނަްނާވނެ  ފެން ަތުޢލީީމ ދާއިާރިއން އަްނެހްނ ުކދިން ޯހދަމުން ާދ ކާިމާޔީބަތއް ވަީޒާފގެ މައިދާުނން ެވސް 
  ިމިނސްަޓރ ޒެނާީޝ ވިާދުޅުވން. 

 11 އޮކްޫޓަބރު 

އި "ގެ ަނުމގަިޓވް ބައިނަްލއަުޤާވމީ އަްނެހްނކުިދްނގެ ދުަވްސ ާފަހަގުކރުމުެގ ޮގުތްނ "ަގރްލްސ ލީޑް އިީނިޝއަ
 ގްރާެމއް ިހްނގްުނ. ްޕރޮ 

 11 އޮކްޫޓަބރު 

 17 އޮކްޫޓަބރު  ގަިއ ިމިނސްްޓީރައްށ ިރޕޯޓުޮކްށ އެޓެންްޑޮކްށަފިއވާ މަްއަސަލަތއް. 2018ސެޕްޓެންަބުރ 

 18 އޮކްޫޓަބރު  . މަޢުލޫމާތު ާހަމުކުރމުެގ ރަންަވނަ ިމނިސްޓްީރ ޮއްފ ެޖންޑަރ އެންޑް ެފމިލީން ާހސިުލުކުރން

ންްޑ ންަޑރ އެފް ޖެއަޑުިއވުުމގެ ުނކުޅެދުްނެތިރަކްނ ުހންނަ ީމުހްނ ާބުރެވިރުކުރވުުމގެ ޮގުތން ިމނިސްޓްީރ އޮ 
 ެފމިލީްނ ވޯްކޮޝެޕއް ިހްނގުްނ. 

 25 އޮކްޫޓަބރު 

 ުޤ ކޮންމެ މުެގ ަޙއްުކރު ާހނިްއަކއާިއ ައނިޔާާއއިްނ ަރއްަކުއތެރިެވަފިއވާ ާމޙަުއލެއްގައި ދިިރުއުޅމާއި ަމަސއްަކތް 
  އަްނެހަނަކްށ ެވްސ އޮންަނން ޖެޭހެނ ަކމަށް ިމިނސްަޓރ ެޒނީޝާ ިވާދުޅވުްނ. 

 28 އޮކްޫޓަބރު 
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ޖަނަވަރީން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  2018) ށ(

 ތަފުސީލު

 ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ
 ތާރީޚް މައުޟޫޢު މީޑިއާ

 ީވ.ޓީ.ވީ 
ުރްނ. ްއާޞކު ޙި ާމުތ ޮދީށ ުއުމުރގެ ާއާބދީައްށ ކުިރަމިތވާ ގޮްނެޖުހްނަތކާ ގުޭޅގުޮތން މަޢުލޫ   03 ޖަަނަވރީ 

ުރްނ. ްއާޞކު ޙި ާމުތ ޮދީށ ުއުމުރގެ ާއާބދީައްށ ކުިރަމިތވާ ގޮްނެޖުހްނަތކާ ގުޭޅގުޮތން މަޢުލޫ  13ޗެނަްލ   04 ޖަަނަވރީ 
 08 ޖަަނަވރީ  ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ޓީ.ވީ.އެމް 
 10 ޖަަނަވރީ  ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   11 ޖަަނަވރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  

 11 ޖަަނަވރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
 16 ޖަަނަވރީ   .ުކުރން ޑިެސްނަބުރ ަމުހގެ ަތާފްސހިާސުބަތާކ ުގޭޅޮގތުން ަމޢުޫލާމުތ ިޙްއޞާ  2017 ަސންުގ ީޓވީ 

 17 ޖަަނަވރީ   .ުކުރން ޑިެސްނަބުރ ަމުހގެ ަތާފްސހިާސުބަތާކ ުގޭޅޮގތުން ަމޢުޫލާމުތ ިޙްއޞާ  2017 ޓީ.ވީ.އެމް 
 17 ޖަަނަވރީ   .ުކުރން ޑިެސްނަބުރ ަމުހގެ ަތާފްސހިާސުބަތާކ ުގޭޅޮގތުން ަމޢުޫލާމުތ ިޙްއޞާ  2017 ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   18 ޖަަނަވރީ   .ުކުރން ޑިެސްނަބުރ ަމުހގެ ަތާފްސހިާސުބަތާކ ުގޭޅޮގތުން ަމޢުޫލާމުތ ިޙްއޞާ  2017 

 18 ޖަަނަވރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
ޮގުތްނ މާ ުގޅޭ ދިނު ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތަކްށ ަވޒީފާގެ ުފރުަޞުތަތްއ ަފިހޮކށް  ޓީ.ވީ.އެމް 

  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރްނ.
 22 ޖަަނަވރީ 

ޮގުތްނ  ުގޅޭ ދުިނމާަވޒީފާގެ ުފރުަޞުތަތްއ ަފިހޮކށް ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތަކްށ  ީވ.ޓީ.ވީ 
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރްނ.

 24 ޖަަނަވރީ 

13ޗެނަލް  ޮގުތްނ މާ ުގޅޭ ދިނު ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ަފާރްތަތަކްށ ަވޒީފާގެ ުފރުަޞުތަތްއ ަފިހޮކށް  
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރްނ.

 25 ޖަަނަވރީ 

ޮގުތްނ މާ ުގޅޭ ދިނު ްނަނ ަފާރްތަތަކްށ ަވޒީފާގެ ުފރުަޞުތަތްއ ަފިހޮކށް ނުުކެޅުދްނެތިރަކން ހު ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރްނ.

 25 ޖަަނަވރީ 

 30 ޖަަނަވރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ޓީ.ވީ.އެމް 
 30 ޖަަނަވރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ަސންުގ ީޓވީ 

 31 ޖަަނަވރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   01 ެފްބުރައރީ   ެރެހްނދި ެއވޯޑާ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙއްާޞުކުރން.  
 05 ެފްބުރައރީ   ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން.  ޓީ.ވީ.އެމް 

 07 ެފްބުރައރީ   ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން.  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
13ޗެނަލް   07 ެފްބުރައރީ   ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން.  
 11 ެފްބުރައރީ   'ޮފސްަޓރ' ުކުރުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙއްާޞުކުރްނ.  ޓީ.ވީ.އެމް 

 12 ެފްބުރައރީ   'ޮފސްަޓރ' ުކުރުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙއްާޞުކުރްނ.  ަސންުގ ީޓވީ 
13ޗެނަލް   14 ެފްބުރައރީ   'ޮފސްަޓރ' ުކުރުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙއްާޞުކުރްނ.  
 20 ެފްބުރައރީ   ޖަަނަވީރ ަމުހގެ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅޮގުތން މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން. ޓީ.ވީ.އެމް 

 21 ެފްބުރައރީ   ޖަަނަވީރ ަމުހގެ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅޮގުތން މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން. ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
13ޗެނަލް   21 ެފްބުރައރީ   ޖަަނަވީރ ަމުހގެ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅޮގުތން މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން. 
ްނ ޭޅޮގތު ގު ނުމާ ުފުރަޞުތަތްއ ަފިހޮކްށދިނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ ުކދިންަންށ ަތުޢލީީމ  ޓީ.ވީ.އެމް 

  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރްނ.
 26 ެފްބުރައރީ 

ުތްނ ގޭުޅގޮ  ނުމާނުުކެޅުދްނެތިރަކން ހުްނަނ ުކދިންަންށ ަތުޢލީީމ ުފުރަޞުތަތްއ ަފިހޮކްށދި ަސންުގ ީޓވީ 
  މުަޢލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރްނ.

 28 ެފްބުރައރީ 

13ޗެނަލް  ނުުކެޅުދްނެތިރަކން ހުްނަނ ަފާރްތަތަކްށ ަފިހ ުފުރަޞުތަތކެްއ ޯހދަިއިދނާުމ ުގޭޅޮގުތްނ    01 ާމިރޗު
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  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 
ާމުތ ޢުލޫ މަ އުިޖިތާމީޢ ާދިއާރއަށް އަމާުޒޮކްށ ިހންުގނު ްޕޮރްގާރްމަތާކ ުގޭޅޮގުތްނ  ޓީ.ވީ.އެމް 

  ިޙްއާޞުކުރްނ. 
 05 ާމިރޗު

 13 ާމިރޗު  ާއ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލާމުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. 2018ެއވޯޑު  ެރެހްނދި ަސންުގ ީޓވީ 
 14 ާމިރޗު  ާއ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލާމުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. 2018ެރެހްނދި ެއވޯޑު  ޓީ.ވީ.އެމް 
13ޗެނަލް   15 ާމިރޗު  ާއ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލާމުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. 2018ެރެހްނދި ެއވޯޑު  
 19 ާމިރޗު  . ެފުބުރަވީރ ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅޮގުތން މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން ޓީ.ވީ.އެމް 
13ޗެނަލް   23 ާމިރޗު  . ެފުބުރަވީރ ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅޮގުތން މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞުކުރން 
 26 ާމިރޗު  ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞކުުރން. ޓީ.ވީ.އެމް 

 27 ާމިރޗު  ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞކުުރން. ަސންުގ ީޓވީ 
 28 ާމިރޗު  ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞކުުރން. ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   29 ާމިރޗު  ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ ުގޭޅޮގުތްނ މަޢުޫލމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 
 04 އޭޕްރިލް   ހޭުލންތެިރުކުރުމެގ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ. އޯޓިޒަަމްށ  ީވ.ޓީ.ވީ 

 05 އޭޕްރިލް   ހޭުލންތެިރުކުރުމެގ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ. އޯޓިޒަަމްށ  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
13ޗެނަލް    05 އޭޕްރިލް   ހޭުލންތެިރުކުރުމެގ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ. އޯޓިޒަަމްށ  

 10 އޭޕްރިލް   ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  ަސންުގ ީޓވީ 
 11 އޭޕްރިލް   ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުން.  ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   12 އޭޕްރިލް   ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  
 18 އޭޕްރިލް   ަޝުކވާ ުހަށެހުޅުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭ ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކުރން.  ީވ.ޓީ.ވީ 

 19 އޭޕްރިލް   ަޝުކވާ ުހަށެހުޅުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭ ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ.  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
13ޗެނަލް   19 އޭޕްރިލް   ަޝުކވާ ުހަށެހުޅުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭ ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ.  

 24 އޭޕްރިލް   .ުކުރން ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމުހނެްގ ޤަުއމީ ިސާޔސަތާ ުގޭޅ ގޮތުން މަޢުޫލާމުތ ޙިްއޞާ  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
ާމުތ މަޢުލޫ ތުންއަޑުިއވުުމގެ ނުކެުޅދްުނެތިރަކާމއި ެފނުުމގެ ުނުކޅެުދްނެތިރކަމާ ުގޭޅ ގޮ  ަސންުގ ީޓވީ 

  ިޙްއާޞުކުރްނ.
 24 އޭޕްރިލް 

ާމުތ މަޢުލޫ ތުންނުކެުޅދްުނެތިރަކާމއި ެފނުުމގެ ުނުކޅެުދްނެތިރކަމާ ުގޭޅ ގޮ  އަޑުިއވުުމގެ ީވ.ޓީ.ވީ 
  ިޙްއާޞުކުރްނ.

 25 އޭޕްރިލް 

13ޗެނަލް  ާމުތ މަޢުލޫ ތުންއަޑުިއވުުމގެ ނުކެުޅދްުނެތިރަކާމއި ެފނުުމގެ ުނުކޅެުދްނެތިރކަމާ ުގޭޅ ގޮ  
  ިޙްއާޞުކުރްނ.

 26 އޭޕްރިލް 

ކާ ާރްމތަ ްޕޮރގް  އަމާުޒޮކްށގެން ިމނިްސްޓީރން ުކިރައްށ ެގްނދާޮދީށ ުއުމުރގެ ީމުހނަްންށ  ީވ.ޓީ.ވީ 
  ގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 02 މެއި

ަތކާ ްގާރމް ްޕރޮ  ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމުހނަްންށ އަމާުޒޮކްށގެން ިމނިްސްޓީރން ުކިރައްށ ެގްނދާ ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
  ގޮތްުނ މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 03 މެއި

13ޗެނަލް  ަތކާ ްގާރމް ްޕރޮ  ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމުހނަްންށ އަމާުޒޮކްށގެން ިމނިްސްޓީރން ުކިރައްށ ެގްނދާ 
  ގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 03 މެއި

 08 މެއި  . ުކުރން ްއޞާ ޙި ާމރިޗު އަިދ ެއްޕީރލް ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅ ޮގތުން މަޢުލޫާމުތ  ަސންުގ ީޓވީ 
 09 މެއި  . ުކުރން ްއޞާ ޙި ލް ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅ ޮގތުން މަޢުލޫާމުތ ާމރިޗު އަިދ ެއްޕރީ  ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް  ާމުތ މަޢުލޫ ތުންކުަޑކުދިންެގ ދުަވުހެގ ުމާނަސބަތުަގއި ުކރިައްށ ެގްނދަިޔ ޯފަރމާ ުގޭޅ ގޮ  

  ިޙްއާޞުކުރްނ. 
 10 މެއި

ރުްނ. ްއާޞކު ުތ ޙިދާުނގަިއ ިތޭބ ދޮީށ އުުމުރެގ ީމުހަންށ ައަޅއިލުާމ ުގޭޅ ޮގުތްނ މަޢުޫލމާ  ީވ.ޓީ.ވީ   23 މެއި
13ޗެނަލް  ރުްނ. ްއާޞކު ުތ ޙިދާުނގަިއ ިތޭބ ދޮީށ އުުމުރެގ ީމުހަންށ ައަޅއިލުާމ ުގޭޅ ޮގުތްނ މަޢުޫލމާ    24 މެއި
 30 މެއި  ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުން.  ޓީ.ވީ.އެމް 

 31 މެއި  ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
13ޗެނަލް   31 މެއި  ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  
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ްނ ޮގތު  މިިނސްްޓރީްނ ުކރިައްށ ެގްނދާ ސައިްނ ލެްނގުއޭޖް ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގާރމްއާ  ޓީ.ވީ.އެމް 
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 

 06 ޖޫން 

13ޗެނަލް  ްނ ޮގތު  މިިނސްްޓރީްނ ުކރިައްށ ެގްނދާ ސައިްނ ލެްނގުއޭޖް ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގާރމްއާ  
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 

 07 ޖޫން 

 މްތަކާ ޮރްގރާ ަމުރކަުޒަތކުގިައ ިދިރއުޭޅ ކުިދންަންށ މިިންސްޓީރން ުކިރައްށ ެގންދާ ޕް  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
  ގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 14 ޖޫން 

13ޗެނަލް   މްތަކާ ޮރްގރާ ަމުރކަުޒަތކުގިައ ިދިރއުޭޅ ކުިދންަންށ މިިންސްޓީރން ުކިރައްށ ެގންދާ ޕް  
  ގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 14 ޖޫން 

 19 ޖޫން   މޭ ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  ަސންުގ ީޓވީ 
 21 ޖޫން   މޭ ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު

13ޗެނަލް   21 ޖޫން   މޭ ަމުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ.  
 ޮގުތން  ުގޅޭ  މިިނސްްޓރީްނ ިހންާގ ްޕޮރެފަޝަނލް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގރާމާ ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު

  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 
 25 ޫޖން 

 ޮގުތން  ުގޅޭ  މިިނސްްޓރީްނ ިހންާގ ްޕޮރެފަޝަނލް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގރާމާ ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 

 28 ޖޫން 

 02 ޖުލައި   ގޮތުްނ މަޢުޫލާމުތ ޙިްއާޞުކުރްނ. ްސމާޓް ސިީޓެގ ިސާޔަސާތ  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
 03 ޖުލައި   ގޮތުްނ މަޢުޫލާމުތ ޙިްއާޞުކުރްނ. ްސމާޓް ސިީޓެގ ިސާޔަސާތ  ޓީ.ވީ.އެމް 

 03 ޖުލައި   ގޮތުްނ މަޢުޫލާމުތ ޙިްއާޞުކުރްނ. ްސމާޓް ސިީޓެގ ިސާޔަސާތ  ަސންުގ ީޓވީ 
 04 ޖުލައި   ގޮތުްނ މަޢުޫލާމުތ ޙިްއާޞުކުރްނ. ްސމާޓް ސިީޓެގ ިސާޔަސާތ  ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   ޮގުތން  ުގޅޭ  މިިނސްްޓރީްނ ިހންާގ ްޕޮރެފަޝަނލް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޓޭްރިނންގ ްޕޮރްގރާމާ 

  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 
 05 ޖުލައި 

 11 ޖުލައި   ުގޭޅ ޮގުތން ަމުޢލޫމާތު ިޙްއާޞުކުރން. ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ  ީވ.ޓީ.ވީ 
 12 ޖުލައި   ުރން. ުގޭޅ ޮގުތން ަމުޢލޫމާތު ިޙްއާޞކު ަރްނވޭލާ ކެްމޭޕާނ  ރޭޑއޯ އެޓޯލް 

 16 ޖުލައި   ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލމާުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. ޖޫްނ ަމުހެގ ތަފާްސިހާސުބަތާކ  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
 17 ޖުލައި   ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލމާުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. ޖޫްނ ަމުހެގ ތަފާްސިހާސުބަތާކ  ަސންުގ ީޓވީ 

 18 ޖުލައި   ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލމާުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. ޖޫްނ ަމުހެގ ތަފާްސިހާސުބަތާކ  ީވ.ޓީ.ވީ 
13ޗެނަލް   19 ޖުލައި   ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލމާުތ ޙްިއާޞުކުރްނ. ޖޫްނ ަމުހެގ ތަފާްސިހާސުބަތާކ  
ގުޅޭ  ުކުރމާ ެތރި ޭހލުން  ،ކުަޑކުދިންަންށ ުކާރ ެއިކ ބާަވުތެގ އިަނޔާިއން ަރްއަކއެުތިރޮކށް  ޓީ.ވީ.އެމް 

  ގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 
 23 ޖުލައި 

ގުޅޭ  ުކުރމާ ެތރި ޭހލުން  ،ކުަޑކުދިންަންށ ުކާރ ެއިކ ބާަވުތެގ އިަނޔާިއން ަރްއަކއެުތިރޮކށް  އެމް.ީވ.ީޓ.ވީ 
  ގޮތުން މުަޢލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 24 ޖުލައި 

ޅޭ ގު ުރާމ ެތިރކު ޭހލުން  ،ބާަވުތެގ އިަނޔާިއން ަރްއަކއެުތިރޮކށް ކުަޑކުދިންަންށ ުކާރ ެއިކ  ގޯ ޕްަލސް ޓީވީ 
  ގޮތުން މުަޢލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 25 ޖުލައި 

13ޗެނަލް  ގުޅޭ  ުކުރމާ ެތރި ޭހލުން  ،ކުަޑކުދިންަންށ ުކާރ ެއިކ ބާަވުތެގ އިަނޔާިއން ަރްއަކއެުތިރޮކށް  
  ގޮތުން މަޢުލޫާމުތ ޙިްއާޞުކުރން. 

 25 ޖުލައި 

ާމުތ މަޢުލޫ ތުންއަހަރުެގ ެދވަަނ ކުއާަޓުރަގއި މިިނސްްޓީރްނ ިހންިގ ަހަރާކްތަތާކ ުގޭޅ ގޮ  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 30 ޖުލައި 

ާމުތ މަޢުލޫ ތުންއަހަރުެގ ެދވަަނ ކުއާަޓުރަގއި މިިނސްްޓީރްނ ިހންިގ ަހަރާކްތަތާކ ުގޭޅ ގޮ  ަސންުގ ީޓވީ 
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 31 ޖުލައި 

ުތ ޢުލޫމާ މަ ތުން ގޮ އަހަރުެގ ެދވަަނ ކުއާަޓުރަގއި މިިނސްްޓރީްނ ިހންިގ ަހަރާކްތަތާކ ުގޭޅ  ީވ.ޓީ.ވީ 
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 01 އޮަގސްޓު 

13ޗެނަލް  ުތ ޢުލޫމާ މަ ތުން ގޮ އަހަރުެގ ެދވަަނ ކުއާަޓުރަގއި މިިނސްްޓރީްނ ިހންިގ ަހަރާކްތަތާކ ުގޭޅ  
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 02 އޮަގސްޓު 
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 08 އޮަގސްޓު   ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ. ުކވާ ުހަށެހުޅުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭ ޝަ  ީވ.ޓީ.ވީ 
 09 އޮަގސްޓު   ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ. ަޝުކވާ ުހަށެހުޅުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭ  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 

13ޗެނަލް   09 އޮަގސްޓު   ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކުރްނ. ަޝުކވާ ުހަށެހުޅުމގެ ނިޒާާމ ގުޅޭ  
ތުްނ ގޮ ޅޭ ގު ާރމާ ނުުކެޅުދްނެތިރަކން ހުްނަނ ީމހުންަންށ ިހްނގޭ "ެއމްަޕވަރަމންޓް" ްޕޮރގް  ަސންުގ ީޓވީ 

  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 
 14 އޮަގސްޓު 

13ޗެނަލް  ތުްނ ގޮ ޅޭ ގު ާރމާ ނުުކެޅުދްނެތިރަކން ހުްނަނ ީމހުންަންށ ިހްނގޭ "ެއމްަޕވަރަމންޓް" ްޕޮރގް  
  މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކުުރން. 

 16 ޮއަގސްޓު 

 28 އޮަގސްޓު   ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ޙިއާްޞުކރުްނ. ޖުލަިއ މަުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ  ަސންުގ ީޓވީ 
 28 އޮަގސްޓު   ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ޙިއާްޞުކރުްނ. ޖުލަިއ މަުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ  ޓީ.ވީ.އެމް 
ުރަމްށ ަޔްތކު  ހިމާ ާޚްއަޞ ރަްއަކުއެތިރކަމާިއ ައަޅއިުލން ބޭނުްނވާ ަފާރްތަތުކެގ ޙަްއުޤަތއް  ޓީ.ވީ.އެމް 

ތު ުގޅޭ ޮގތުްނ ަމުޢލޫމާ ަސުރާކުރްނ ކުރަްއވަުމން ގެންަދވާ ަމސަްއަކްތަތާކ 
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 28 އޮަގސްޓު 

 29 އޮަގސްޓު   އާްޞުކރުްނ. ުގޭޅ ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ޙިޖުލަިއ މަުހެގ ަތާފްސިހާސުބަތާކ  ގޯ ޕްަލސް ޓީވީ 
 03 ެސޕްޓެްމަބރު   ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ. ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ  ޓީ.ވީ.އެމް 

 03 ެސޕްޓެްމަބރު   ން. ޮގުތްނ މަުޢލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރު " މައުރަާޒ ުގޅޭ 2018"އާްޓ ޮއްފ މަިއްނޑް  ަސންުގ ީޓވީ 
 06 ެސޕްޓެްމަބރު   ން. ޮގުތްނ މަުޢލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރު " މައުރަާޒ ުގޅޭ 2018"އާްޓ ޮއްފ މަިއްނޑް  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު

 10 ެސޕްޓެްމަބރު   ން. ޮގުތްނ މަުޢލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރު " މައުރަާޒ ުގޅޭ 2018"އާްޓ ޮއްފ މަިއްނޑް  ރޭިޑއޯ އެޓޯލް 
13ޗެނަލް   13 ެސޕްޓެްމަބރު   ޮގުތން މަޢުލޫާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ. ޮފސްަޓރކުރުުމެގ ުއސޫލާ ުގޭޅ  
 17 ެސޕްޓެްމަބރު   . ޮގުތްނ މަޢުޫލާމުތ ޙިްއާޞުކުރން ޮދީށ ުއުމުރގެ ީމުހންގެ ޙަްއުޤަތާކ ުގޭޅ  ޓީ.ވީ.އެމް 

މާތު ޮގުތްނ މަުޢލޫ ަބއިނަްލއަުޤާވމީ އުމުުރްނ ުދަވސްީވ ީމުހންގެ ދުަވާހ ގުޅޭ  އެމް.ީވ.ީޓ.ވީ 
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 02 އޮކްޫޓަބރު 

 ޮގުތްނ މަޢުލޫާމތު އިންަޓޭނަޝނަލް ޑޭ ޮއްފ ަދ ަގރލް ަޗއިލްޑް ޭޑއާ ުގޭޅ  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 08 އޮކްޫޓަބރު 

 ޮގުތްނ މަޢުލޫާމތު އިންަޓޭނަޝނަލް ޑޭ ޮއްފ ަދ ަގރލް ަޗއިލްޑް ޭޑއާ ުގޭޅ  ަސންުގ ީޓވީ 
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 09 އޮކްޫޓަބރު 

 ޮގުތްނ މަޢުލޫާމތު އިންަޓޭނަޝނަލް ޑޭ ޮއްފ ަދ ަގރލް ަޗއިލްޑް ޭޑއާ ުގޭޅ  ޓީ.ވީ.އެމް 
  ިޙްއާޞުކުރްނ. 

 11 އޮކްޫޓަބރު 

 22 އޮކްޫޓަބރު   ުރްނ. ޮގުތން މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކު ެސޕްޓެްނަބުރ ަމުހގެ ތާަފްސިހާސބަުތކާ ުގޭޅ  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ައޑު
މުކިުރ ންތިޒާ ން އި އަޑުިއވުުމގެ ނުކެުޅދްުނެތިރަކްނ ުހންަނ ީމުހން ާބުރެވިރުކުރވުުމގެ ޮގތު  ޓީ.ވީ.އެމް 

  ޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިޙްއާޞުކރުްނ. ވޯްކޮޝޕާ ުގޭޅ 
 30 އޮކްޫޓަބރު 

 30 އޮކްޫޓަބރު   ުރްނ. ޮގުތން މަޢުލޫމާތު ިޙްއާޞކު ެސޕްޓެްނަބުރ ަމުހގެ ތާަފްސިހާސބަުތކާ ުގޭޅ  ަސންުގ ީޓވީ 
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  ޖެންޑަރ އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް

  (ހ) ހޭލުންތެރިކަން އިރުތުކުރުމަށް ހިނގުނު ހަރަކާތްތައް 

ބައިވެރިން  ހިންގުނު ހަރަކާތް ރަށް އަތޮޅު   ތާރީޚް  #
ގެ އަދަދު 

 ޒާމުގެނި ގަތުމުގެބަލައި މާއިހުށަހެޅު ޝަކުވާ ވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޤާއިމުކުރަން ލާޒިމްކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ
    ސެޝަން މަޢުލޫމާތު ބާއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސްތަކުގެ ކުރުމަށް ހިއްސާ މައުލޫމާތު

 ިއވާ ބޭްއވިފަ އޮީފުހގެ ުމަވއްޒަފުްނަނށް  ގެ ަރީއުސލްޖުްމޫހިރްއޔާ  މާލެ  ކ  ަޖަނަވީރ  18  1
    ެސަޝން މަޢުލޫމާތު

35  

 މިނިސްޓްީރ އޮފް އެްނވަިއަރެމންޓް އެންޑް ެއނަރީޖގެ   މާލެ  ކ  ާމިރުޗ  27  2
    ެސަޝން  ަމުޢޫލމާތު ޭބއްވަިފިއވާ މުަވއްޒަފުްނނަށް 

33  

 އިވާ ުމވައްަޒުފްނނަށް ޭބއްިވފަ  މިނިސްޓްީރ އޮފް ޯހމް އެފެާއޒްގެ   މާލެ  ކ  ެސޕްޓެްމަބރ  20  3
    ެސަޝން މަޢުލޫމާތު

28  

 އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައްހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު 
 ާރއްޭޖގަިއ އުޭޅ ިފލިޕްީންސގެ ރްައިޔުތން ެގވެިށ ައިނޔާައށް   މާލެ  ކ  ޮއކްޯޓބަރ  27  4

    ެސަޝން  މަުޢލޫމާތު އަޙުލުެވިރުކުރަމްށ ބޭްއވިފަިއވާ 
62  

  

  ުަޝުކވާ ުހށަހެޅުުމެގ ގެ ަދުށން ވަީޒފާޭދ ަފރްާތތަކުްނ ާޤިއްމކުރަން ލާިޒްމކުާރ 2016/18ޖެްނޑަރ އީުކައލިޓީ ާޤޫނނ

  ނިާޒްމ ާޤިއްމުކރުމާިއ ގުޅޮޭގުތން ަމޢުޫލާމތު ިދުނމްަށ ާބްއވާަފިއާވ ަމްޝަވރާ ަބއްދަުލުވްނތައް 

  މުއައްސަސާ  ތާރީޚް    #
  ަރީއުސލްޖުުމޫހިރްއޔެާގ ޮއީފސް   ަޖަނަވީރ  08  1

  ޭނަޝނަލް އިންަޓރްގރިީޓ ކޮިމަޝން   ަޖަނަވީރ  10  2

  ެއޕީލް ޓްަރއިބިުއނަލް ޓެްކްސ   ަޖަނަވީރ  22  3

  ަޕބްލިްކ ސަރިވްސ މީިޑއާ   ޭއޕްިރްލ  22 4

  މޯލްޑްިވްސ ސިިވލް ޭއވިޭއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ   ޭއޕްިރްލ  25 5

  ދިެވިހާރްއޭޖގެ ަޤއުމީ ުޔނިަވރސިޓީ   ޭއޕްިރްލ  25 6

  މޯލްޑްިވްސ އިންެލންޑް ެރވެނިުއ އޯޮތިރޓީ   ެމއި  02 7

  ިއްސާލމިްކ ފިންޭނސް ިލމިޓެޑްމޯލްޑްިވްސ ސްެނޓަރ ޮފރ   ެމއި  02 8

  ހަާޒނާ މޯލްިޑްވސް   ެމއި  02 9

  ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިިންސްޓޭރޝަން   ެމއި  1015

  ކޮިމއުިނޭކަޝްނ އޮތޯިރީޓ ޮއްފ ޯމްލޑިވްސް   ޮއަގސްްޓ  1130
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  (ށ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  

އަތޮ  މަޤްސަދު  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  #
  ޅު

ބައިވެރިން  މުއްދަތު  ރަށް
  ގެ އަދަދު

ޖެންަޑރ މެއިްނސްްޓީރިމންގ ާމިރުޗ  22 – 18  1
  ޓްެރއިިންނގ

ޖެންަޑރެގ ަމްފޫހްމަތކަށް
އަހުުލވެިރކުރުާމިއ ޖެންަޑރ
ލްެނސް އިްނ ިސޔާަސުތަތއް

  ޤާިއްމުކރުން 

  2  ދުަވސް  2  މާލެ  ކ

ޖެންަޑރ ސްޓެިޓްސޓިްކްސ   ޭއޕްީރްލ  25-  23  2
  ޓްެރއިިންނގ

ޖެންަޑރގެ ިއންޑިކޭަޓރަތަކްށ 
  އަހުުލވެިރުކުރން 

  13  ދުަވސް  3  މާލެ  ކ

ޮއން   އޮރިެއންޭޓަޝން   ޮއަގސްްޓ  14  3
  ޖެންަޑރ ީއުކއަިލޓީ

 އެްކަޝން ީއުކއަިލޓީ ޖެންަޑރ

 އެންޑް  ޮމނިަޓިރން" ޕްލޭްނގެ

" ްފރޭމްަވރކް އިވެުލޭއަޝން

 ޕްލޭން  ެއްކަޝން  މި  އަދި 

 އެކުަލވާލި  ަތންފީުޒކުުރަމށް 

 ސްިޓައިރްނގ ނޭަޝނަލް

 ޓެކްިނކަލް ކޮމިީޓއާއި

 މެނަްބުރން  ކޮމިީޓަތުކގެ 

  ަތމްީރުނކުރުން 

 14  މާލެ  ކ
  އޮަގސްޓު 
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  (ނ) ޙާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 

  ފާހަގަކުރަން ހިންގުނު ހަރަކާތް  ދުވަސް  ތާރީޙް#
ަބއިނަްލއަްޤާވމީ   ާމިރުޗ  8  1

  އަްނެހުނންެގ ުދަވސް 

 ުވނުުދަވުހްސ ާފަހަގކުުރުމގެ ޮގުތން ޭބއް  އަްނެހުނންގެ  ަބއިނަްލއަްޤވާމީ

 2018 .ެދވިފަިއެވއެވެ  ައަހުރގެ ެރެހްނިދ ެއޯވޑު ނަވަ 2018 ަރސްމިްއާޔުތަގއި

 3ން ދާިއާރައކު  2ވަަނ ައަހުރެގ ެރެހްނދި އެވޯްޑ ާހސިލްުކަރއްާވަފިއަވނީ 

 ައށް ިއރާ ޭބުފުޅްނނެެވ. ެއީއ ައދާުކާރ ވަީޒާފެގ ޮގުތްނ ޮއީފަހްށ ނުަވަތ ދާ

 ތިަމތު  ފާ ޮކްށީދަފއިާވ ޙިުދމަުތެގ ާދިއާރއިްނ ޅ.ަނިއަފުރ، ީސަސއިޑް އަްލާފިޟލާ

ން ަންޝވާ އާިއ ހ.މާހާ އަްލފާިޟލާ އާިމނަތު ަވިޙދާ ެއެވ. އަިދ ައްނހެނު 

 ރޯްލްސ"ގެ ޓްރެިޑަޝނަލް - ާޢންުމޮކްށ ޮކްށޫނޅޭ ަމަސްއަކްތތަްއ ުނަވަތ "ޮނން

 މް ެއެވ. ދާިއާރިއން އަލްފާިޟލާ ޫޒނާ ަނސީ 

 

 (ރ) ބައްދަލުވުންތައް 

  ތަފުސީލު  ބައްދަލުކުރި މުއައްސަސާ  ތާރީޚް
ށްަވނަ ައަހުރ މިިނސްްޓީރާއއި ޫޔ.އެން.ީޑ.ީޕ ގުިޅެގން ުކިރއަ 2018  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ   ޖަނަަވރީ  4

 ްށ ގެްނދަން ޭބނުްނާވ ްޕޮރްގާރްމަތކާއި ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކުރމަ 
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ެޖންޑަރ ެއފެއާްޒ ކޮލޮްމޯބ ޕްލޭން   ަޖަނަވީރ  24
  ޕްޮރގްރާމް 

ިރހު މިިނސްްޓީރާއއި ކޮލޮްމޯބ ޕްޭލްނ ުގިޅެގން މަަސއްކްަތުކުރަމްށ 
  ުފރުަސުތަތްއ ބަާލ ަމްޝަވރާުކުރަމށް 

  ެރެހްނދި ެއވޯޑް ިއވެުލޭއަޝން ޮކީމޓިގެ ަބއްދަުލުވން   ެރެހްނދި ެއވޯޑު ިއވެުލޭއަޝން ޮކިމޓީ  ާމިރޗު  6
ކޮޮނިމކްމިިނސްްޓީރ ޮއްފ އި   ާމިރުޗ  28

  ޑިވެލޮްޕމަންޓް 
މިިނސްްޓީރ ޮއްފ އިކޮނޮިމްކ ިޑވެލޮްޕމަްނޓްއިްނ ައްނެހންުނ

ންދާ ާބުރެވިރުކުރމާިއ ޖެންަޑރ ެމއިްނސްްޓީރްމުކުރމަށް ުކިރައްށ ގެ
 ޕްޮރގްރާްމަތުކެގ މައުލޫާމުތ ޯހުދަމްށ 

ކޮލޮްމޯބ ޕްލޭްނ ެޖންޑަރ ެއފެއާްޒ  ޭއފްރިްލ  1
  ޕްޮރގްރާމް 

 ފޯަކލް ޕޮއިންޓް ކޮްނަފެރްނސް ވަަނ ެޖންަޑރ  3

ެއކުޔޫ.ެއން ވިމެްނެގ ޑެިޕއުީޓ ެރޕްރެެޒންޓޭިޓްވ ިންޝާތ ަސުތަޔްމއާ  ޔޫ.ެއން ވިމެން   ެމއި  14
 ޭބއްުވނު ަބއްދަލުވުން 

  ަމށް ުކރު ނޮލެްޖ ެއކްސްޭޗްނޖް ޯފަރމް އިާއ ުގޭޅޮގުތން މަޢުޫލާމުތ ިހްއސާ   ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ   ުޖލައި  8

ޔުަނއިޓަްޓ ޭނަޝްނސް ޮއިފްސ ޮފރ  ޮއަގސްްޓ  29
  ޕްރޮެޖކްްޓ ަސރިވަސްސ (ުޔޮންޕްސ)

ަކން މިިނސްްޓީރެގ ަމަސއްަކްތަތުކަގިއ ުޔނޮްޕްސގެ ފަާރުތްނ ެއީހެތރި 
 ޯފުރޮކްށެދިވދާެނ ކަްނަތްއަތާކިއ ބެހޮޭގުތްނ ަމްޝަވރާުކުރަމށް 

ވަަނ2019ަކްތަތކާިއ ަވނަ ައަހރުގެ ަފުހ ުކއާޓާެގ ަމސައް 2018  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ   ެސޕްޓެްމަބރ  3
ީޕެގ.ޑީ..ެއން ައހަރުަގިއ ޖެންަޑރ އްިނ ޕްލޭްނޮކްށަފިއ ުހިރ ަކްނކަުމގަިއ ޔޫ 

  ެއީހެތިރަކްނ ޯފރުޮކށްދިުނމާިއ ުގޭޅގޮތުން ަމްޝަވާރުކުރަމށް 
ކަުއްނސިްލ ޮފރ ިއކޮޮނމިްކ  ެސޕްޓެްމަބރ  6

  އެްމޕަަވރެމންޓް އޮފް ވިެމން (ީސްވ)
ޮގތުން ެބހޭ  ެގްނދިއުާމއި  ުކިރައށް  ަމަސްއަކްތަތއް ީސވްގެ 

  ިރވިުއުކުރަމށް  ޤަާވއިދު  ިހންގާ  ަމްޝަވރާުކުރަމްށ ައދި ީސްވގެ
ޕްގެ ޑިމޮްގެރިފްކ ެހްލުތ ަސރޭވ ރިަޒލްްޓ ަފއިނަަލއިޭޒަޝްނ ަވރްކޝޮ   ހެްލުތ މިިންސްޓރީ   އޮްކޯޓބަރ  8

އިވާފަ ވާ ބާއް  އަްނެހުންނ ާބުރެވރިުކުރްނ ައިދ ެގެވިށ އަނިޔާާއިއ ުގޅޭޮގުތން 

  ެސަޝންގިައ ބަިއެވިރވުން 

ިއއާދިާމވެދާނެ ާކިރާސަތަކްށ ަތްއާޔުރވަުމްށ ގެންުގޭޅ މެޭކިނޒަްމ   ޔޫ.ެއން.ެއފް.ީޕ.އޭ   ޮއކްޯޓަބރ  24

ންގ"ޭލނި ުގޭޅޮގުތން ޔޫ.ެއން.ެއްފ.ީޕ.ޭއެގ "މިނަިމްމ ްޕިރެޕއާރްޑނެްސ ޕް

  ަމށް ނުަތްއާޔުރުކރާ ޮކްނސަްލޓަންަޓށް ިމިނސްްޓީރިއން މަޢުޫލމާތު ދި 

  

 ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް
ޖެންަޑރ ީއުކައލިޓީ ެއްކަޝން ޕްޭލން ަތންފީުޒުކުރަމްށ ޯލކަލް  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ   ާމިރުޗ  27

 ކޮްނަސލްޓަންެޓއް ނެުގަމށް ަމްޝަވާރުކުރަމށް 
ްޕލޭންގެ  ެއްކަޝން ީއކުއަިލޓީ ޖެންަޑރ  ުޖލައި  8

އިެވލުޭއަޝން  ެއންޑް މޮނިަޓިރން "
  ެގ ޮކްނސަލްޓަންޓް "ްފރޭްމަވރކް 

ެއންޑް  މޮނިަޓރިން" ޕްޭލންގެ  ެއްކަޝން  ީއުކައލިޓީ ޖެންަޑރ
ުދާތިއމެގެ މަަސއްަކްތ ުކިރައްށ ެގނާްދނެ ގޮ "ްފޭރމްަވރކް އިވެުލޭއަޝން

  ަމްޝަވާރުކުރަމށް 
ންގައރި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ެއްކަޝން ްޕލޭންގެ ަދުށން ާޤއުިމކުރާ ްސޓި  ރެްޕެރޒެްނޓޭޓިްވސް ިސވިލް ޮސަސއިީޓ   ޮއަގސްްޓ  12

ތުންަފރާ  ުކގެ އަިދ ެޓކްިނަކލް ކޮމިީޓަތަކްށ އަިމއްލަ ޖަްމިޢއްާޔ ޖަމަާޢްތތަ 

  ޭބފުޅުްނ އަްއަޔްނުކުރމާއި ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކރުަމށް 

ެއންޑް  މޮނިަޓރިން" ޕްޭލންގެ  ެއްކަޝން  ޓީީއުކައލި ޖެންަޑރ  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ   އޮްކޯޓބަރ  7

ައްށޮކްނސަލްޓަންުޓގެ ަމސައްަކްތ ުކރި  ގެ"ްފޭރމްަވރކް އިވެުލޭއަޝން

  ގެްނދިއުމާިއ ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކުރަމށް 

ެއންޑް  މޮނިަޓރިން" ޕްޭލންގެ  ެއްކަޝން  ީއުކައލިޓީ ޖެންަޑރ  ޔޫ.ެއން.ީޑ.ޕީ   ޮއކްޯޓަބރ  21

ރަްށިއތު  ގެ ޮކްނސަލްޓްެނީސެގ ަމސަްއަކްތަތއް "ްފޭރމްަވރކް އިވެުލޭއަޝން

  ުކިރައށް ެގންާދެނ ޮގާތެމދު ަމްޝަވާރުކުރަމށް 
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ދުވަސް  16ރާ އި ފާހަގަކުވަރުގައަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެން
  ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ބެހޭތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން

  ަމށް ުކރު މި ދުަވހާ ުގިޅގެްނ ހިްނގާ ަޙަރާކްތަތކާިއ ގުޅޭޮގުތްނ ަމްޝަވރާ   ެފމިލީ ޕްރޮެޓްކަޝން ޮއތޯރިޓީ   ެސޕްޓެްމަބރ  2
ީރއެްނޓް މި ދުަވާހ ުގިޅގެން ޮދރުން ޮދަރްށ ކުރާ ެކމްޭޕނުެގ ޑޭޓާ   ޔުިނެސފް   ެސޕްޓެްމަބރ  9

  ުކރުމާިއ ުގޭޅޮގުތން ަމްޝވާަރުކުރަމށް 
ެފމިލީ ޕްރޮެޓްކަޝން އޮތޯިރީޓ ައދި  ެސޕްޓެްމަބރ  29

  ޔޫ.ެއން ވިމެން 
ަޓން މި ުދވަހާ ުގިޅގެން ިހްނގާ ޙަަރާކްތަތާކއި ބިްލބޯުޑތައް ަބަހއް

  ަޤްސދުުކރިެވފަިއާވ ތަްނަތާނއި ެބޭހޮގުތން ަމްޝަވާރުކުރމަށް 

  

 (ބ) ހިންގުނު އިތުރު ހަރަކާތްތައް 

  ޖެންަޑރ ީއކުއަިލޓީ އެްކަޝްނ ްޕލޭންގެ "މޮނިަޓިރން ެއންޑް ިއވެުލއަޭޝން ްފޭރމްަވރްކ" ަތންފީުޒކުުރމަށް ެއކުލަވާިލ

އޮަގްސްޓ  15ޭނަޝނަްލ ސްޓިއަިރްނގ ކޮމިީޓ ާއއި ޓެކްިނކަްލ ޮކމިޓީަތުކެގ މްެނަބުރންާނއެުކ ާވރިކން ެސަޝްނެއްއ 

 ވަނީ ޭބއްވަިފެއވެ. ޫޔ.ެއން.ީޑ.ޕީެގ ެއީހެތރިކަމާެއކު ުކިރައްށ ގެްނދެުވނު ިމ ސަެޝންަގއި ިޑޕާރޓްމެންްޓެގ ަގއ2018ި

ޑެިރްކަޓރ ަމރިަޔމް ިސދްީމން އަދި ްޕޮރްގާރްމ ، ަފާރުތްނ ޑެިޕއުީޓ ޑިރެކްަޓރ ޖެނެރަލ ައއިމިނުަތ ިޝާރީނ ނަޢީމް

 ޮއިފަސރ ިޝާފ ިއސްމާޢީްލ ަވީނ ަބއިެވރިވެފަެއެވ.

  ދިެވިހ މުަޖަތަމުޢގަިއ އަްނެހުނންަންށ ހުިރ ގޮްނެޖުހންތަްއ ދެެނގަެނ، އަްނެހނުްނެގ ކުރިއުެރަމްށ ުހިރ

"ވިެމްންސ ަރިއްޓްސ ިއްނ  ،ަކުރާދްސ ("އެްމޕަަވރމެންްޓ ޮއްފ ވިމެްނ" 4ުފުރަޞުތަތާކެބޭހޮގުތްނ ަތްއާޔުރުކެރވިފަިއވާ 

"ެއޑޮލްެސންްޓްސ ެސްކުޝއަްލ އެންޑް ިރޕްރޮަޑކްިޓވް ެހްލުތ" ައިދ "ެއްކެސްސ ުޓ ަޖސްިޓްސ")  ،ިއސްލާމް"

ގައި ވަީނ ަބއްދަުލުވމެއް ޭބއްިވަފއެެވ. ޔޫ.ެއން.ެއްފ.ީޕ.އޭ އަިދ ޫޔ.ެއްނ.ިވެމްނ 2018އޮަގސްްޓ  1ވެލިޑޭްޓކުރުަމްށަޓކަިއ 

، ގަިއ ިޑޕާރްޓމެންްޓގެ ަފާރުތްނ ިޑެރކްަޓރ ަމިރޔަްމ ިސދްީމންގެ ެއީހެތިރަކާމއެުކ ުކރަިއްށ ެގންދިަޔ ިމ ަބއްދަލުވުމު 

ްޕޮރގްރާމް ޮއިފަސރ ިޝާފ ިއްސމާޢީލް އަދި ެއިސސްެޓންޓް ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ ަހްމދޫނާ ަޢްބުދލް މަީޖދު ަވީނ 

 ަބއިވެރިވަެފެއެވ.
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 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް
 

 މިނިސްޓްރީ އާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް (ހ) 

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް ޖުމްލަ

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް
  އިހުމާލު  280
  ފަިއދާައްށ ބޭނުްނުކުރން ކުިދްނގެ ނާާޖއިުޒ ފައިދާ ެނގުން/ ނަހަަމ ގުޮތގައި ިވަޔާފިރ  13
 ޖިްނީސ ހާނިްއކަ  314
 ިޖސްާމނީ ހާނިްއކަ  263
 ަންފސާީނ ހާނިްއކަ  97
  ގެެވިށ އިަނާޔގެ ަޢމަލެްއ ުކާރަތްނ ުކއްަޖަކްށ ެދްއކުްނ ނުަވަތ ފެނުން  49
 ްށުވންަރައކަ ިޝކާ ުފަރްއސާަރިއގެ  /އިންަޓރނެޓް ެމުދެވިރޮކްށ ަގާނ ިލބުންނުަވަތ އެހެްނ ކުިދްނގެ ަފާރުތްނ  68
 ކުިދްނ ޫދކޮށްާލަފއި ދިޔުން  11
 އެހެިނެހްނ  1

  ކުޑަކުދިންގެ އަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް
  ުރިޅ ިއްސުކރުން/ ުރޅިގަަދެވގެްނ އުޅްުނ  9
  ގެިއން ުނކުެމގެްނ ދިޔުްނ  40
  ްސކޫަލްށ ދާްނ ބޭނުންނުުވން  44
  އިންަޓރނެޓް ެމުދެވިރޮކްށ ުނަވަތ ެއނޫްނޮގަތަކްށ ެއެހން ކުިދްނަންށ ަގނާުކުރން  22
  އެހެިނެހްނ  21

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް 
 އް ްއސަަލތަ ހޭ މަ ބެ އުފަްނވުްނ ަރިޖސްޓްީރުކުރާމއި/އައި/ޑީ/ކާޑު/ާޕްސޕޯޓު/ުއަފންުދަވުހެގ ސެްޓފިކެޓު ުނީހުދމާ  9
 ިޞްއޙީ ަފުރވާައްށ ުހރަްސެއޅުން/ުނދިުންނ  8
 ޯބިހާޔަވިހކަްނ ޯފުރޮކްށ ުނދިނުްނ  4
 ަތއުލީަމްށ ުހަރްސ ެއުޅން  36
 އެހެިނެހްނ  22

 ކުޑަކުދިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް 
 ވަްއަކންުކުރްނ  21
 ަމްސުތާވަތކެިތ ޭބނުންުކުރން  6
 ަމްސުތާވަތކެިތ ިވއްުކން  1
 ަމްސުރވާަތކެތި ެގންގުުޅްނ  1
 ަތްނަތަނާށއި ަތެކއްަޗްށ ަގްސދުަގިއ ެގއްލުްނދިނުްނ  9
 މާރާާމީރ ިހްނގުްނ  28
 ޫތނު އްެއެޗިހ ެގންުގުޅން  3
 އެހެިނެހްނ  34

 އާއިލީ މައްސަލަތައް 
 ަދިރންބެލުުމގަިއ ދިާމވާ މަްއސަލަަތއް  88
 ަހޟާަނުތ/ަދރިްނ ނުަދއާްވ މަްއަސަލަތއް  146
 ަދިރންަންށ ަޚަރދު ިދނުުމގެ މަްއސަލަަތއް  33
 އެހެިނެހްނ  12
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 ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 
 ޭރްޕުކުރން  9
 ިބރުދެްއކުމުެގ ޮގުތން ުކެރވޭ ަކްނކަން  33
 ޖިްނީސ ާހންިއަކުކުރން  18
 އަިނާޔކުރުން ިޖސްާމނީ  146
 ަންފސާީނ އަިނާޔުކރުން/ައނގަަބުހން ުކެރވޭ އަިނާޔ  58
 އިހުމާުލ  12
 ާބާރއި ނުފޫުޒ ޯފުރުވން  12
 މުާދ ހިެފެހއްޓުާމިއ/މުދަލްަށ ގެއްުލްނދިނުން  7
 ނަހަަމ ޮގުތގަިއ ޭބނުްނުކުރން  6
 މާލީ/ިއޤްތިާޞީދ ުފދުްނތިެރކަްނ ޯފުރޮކްށިދނުުމގަިއ ުހަރްސެއުޅްނ  8
 ޖިްނީސ ުފަރްއާސަރުކުރން  1
 ާފަރލުްނ  1
 އަޅާލައި ބެލެހެއްޓުން ނަށްއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން 59
 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅާލައި ބެލެހެއްޓުން 57
  އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުން  24
 އަމިއްލައަށް މަރުވާން ޚިޔާލުކުރެވުން/ މަސައްކަތްކުރެވުން  33

 ޖުމުލަ 2177
  

 ،ތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރިވިއުކޮށް(އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު  (ށ)

  މޮނިޓަރކޮށް ސުޕަވައިޒަކުރުމަށް އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ތަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލް 

  #  ތާރީޚް  ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތް  އެފް.ސީ.އެސް.ސީ

  އަްކަރްމ ުހސެިއްނ / ފެމިލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ޮކންަސްލޓަންޓް   ރ
  ައްޝަރފް/ ިޑެރކްަޓރهللا އަބްދު 

  1  އަށް 16ިއން  13ޖަަނަވީރ 

  އާިމނަތު ަޝީރްފ / ޑެޕިުއޓީ ިޑެރްކޓަރ ެޖނެރަލް   ގއ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  2  ައށް 21ިއން  18ފެްބުރައީރ 

  އަްކަރްމ ުޙސިައްނ / ފެމިލީ ްޕރޮެޓްކަޝން ޮކްނސަްލޓަންޓް   ބ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  3  ައށް 15ިއްނ  11ާމރިޗު 

  4  ައށް 15ިއްނ  12ާމރިޗު   ައްޝަރްފ / ިޑރެކްަޓރ هللاއަބްދު   ޅ
  އާިމނަތު ަޝީރްފ / ޑެޕިުއޓީ ިޑެރްކޓަރ ެޖނެރަލް   ށ

  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ
  5  ައށް 23ިއްނ  19ާމރިޗު 

  އާިމނަތު ަޝީރްފ / ޑެޕިުއޓީ ިޑެރްކޓަރ ެޖނެރަލް   ނ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  6  ައށް 29ިއްނ  28ާމރިޗު 

  އަްކަރްމ ުހސެިއްނ / ފެމިލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ޮކންަސްލޓަންޓް   މ
  ައްޝަރފް/ ިޑެރކްަޓރهللا އަބްދު 

  7  ައށް 12އިްނ  9އެޕްރީްލ 

  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް   ގއ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  8  ައށް 6ިއން  4ޖުލަިއ 

  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް   ޏ
  އާިމނަތު ަޝީރްފ / ޑެޕިުއޓީ ިޑެރްކޓަރ ެޖނެރަލް 

  9  ައށް 19އިން  17ޖުލަިއ 

  ުހސެިއްނ / ފެމިލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ޮކންަސްލޓަންޓް އަްކަރްމ   އއ
  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް 

10  ައށް 2އިްނ  1އޮަގސްުޓ 
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  އަްކަރްމ ުހސެިއްނ / ފެމިލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ޮކންަސްލޓަންޓް   ހދ
  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް 

  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

11  ައށް 15ިއން  13އޮަގސްުޓ 

  ުހސެިއްނ / ފެމިލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ޮކންަސްލޓަންޓް  އަްކަރމް   ސ
  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް 

  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

12  ައށް 30ިއން  28އޮަގސްުޓ 

  އަްކަރްމ ުހސެިއްނ / ފެމިލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ޮކންަސްލޓަންޓް   ފ
  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް 

  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

13  ައށް 20އިން  17ެސޕްޓެްނަބުރ 

  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް   ލ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  ަފއްޒަ ުފވާދު / ެއިސސްޓެްނޓް ިޑެރކްަޓރ

14  ައށް 4ިއން  2އޮކްޫޓަބުރ 

  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް   ގދ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  ަފއްޒަ ުފވާދު / ެއިސސްޓެްނޓް ިޑެރކްަޓރ

15  ައށް 11ިއން  9އޮކްޫޓަބުރ 

  އާިމނަތު އީާމން / ޮކްނސަލްަޓންޓް   ހއ
  ިނާޝ ޢަލީ / ިޑެރކްޓަރ

  ައްޝަރްފ / ިޑރެކްަޓރ هللاއަބްދު 

16  ައށް 24ިއން  22އޮކްޫޓަބުރ 

 

  ) ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާ ކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ނ(

  އަދަދު  ތަފްސީލް   #

  32  ަދަށްށ ަނގާފަިއާވ ުކިދން ދައުަލުތގެ ެބލުުމެގ   1
  7  ިދން ދައުަލުތގެ ެބލުުމެގ ަދަށްށ ަނގާފަިއާވ ުކިދންެގ ތެރެިއްނ ޮފސްޓަރ ުކެރވިފަިއާވ ކު   2
  22   ކުިދން ަފއިވާ ދައުަލުތގެ ެބލުުމެގ ަދަށްށ ަނގާފަިއާވ ުކިދންެގ ތެރެިއްނ ޢާއިާލަތކާ ޙަާވލުުކެރވި   3
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  އެންޑް ރިސަރޗް ޑިޕާޓްމަންޓް ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ 

   އޯ.ޔޫމިނިސްޓްރީން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެމް.(ހ) 

ސޮއި ކުރެވުނު 

 ތާރީޙް
  # ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ  ތަފްސީލް

 1 އެްނިސްސ ިފަޝރީޒް ްޕަރިއވެޓް ިލމިޓެޑް  )ައަހުރެގ ުއޖޫރަ (ިފަޔވަްއަޗށް  1ކެައރ ޭޓަކރއެއްގެ   ަޖަނަވރީ  17

އަްލފާޟިްލ ސަާލްޙ ިޝާހބް /  ައަހުރގެ އުޫޖަރ (ފިަޔވަްއަޗްށ) 1ަނުރހެއްެގ  ަޖަނަވރީ  18

  މ.އާބަީގޗާ 

2 

 1ެހ ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ ައދި ޓެކްިނަކލް ސުަޕވަިއޒަރެއް  ެފުބުރަވރީ  23

 ައަހރުގެ އުޫޖަރ (ފިޔަަވްއަޗްށ)
 3 ސްޭޓްޓ ްޓރޭޑިންގ ޮއގަަނއިޭޒަޝން 

ކުިދންާނއި ީމުހްނަންށ ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނަނ   ާމރިޗު   19

 ަތއްާކތް ައޮތުޅެތޭރަގއި ަތާފުތ ހަރަ  އަމާުޒޮކްށެގން ާމލެއާއި 

ެގ ުގޭޅޮގުތން މުުޖތަަމޢު  ިހްނގަިއ، ުނުކެޅުދްނެތިރަކމާ

  ހޭުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރކޮށް، ަތްމީރްނ ްޕޮރްގާރްމަތއް

  ައަހުރ ުދަވުހގެ ުމއްަދަތަކށް  1ިހްނގުަމްށ 

ިސންޑްޯރމް ިބއުޓިފުލް އައިސް ޑައުްނ 

  ެއޯސސިޭއަޝން 
4 

ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނނަ ކުިދންާނއި ީމުހްނަންށ   ާމރިޗު   19

 ަތއްާކތް ައޮތުޅެތޭރަގއި ަތާފުތ ހަރަ  އަމާުޒޮކްށެގން ާމލެއާއި 

ެގ ުގޭޅޮގުތން މުުޖތަަމޢު  ިހްނގަިއ، ުނުކެޅުދްނެތިރަކމާ

 ،ށް ހޭުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރކޮށް، ޭހލުްނެތިރަކން ިއތުރުކޮ 

ހުގެ ައަހުރ ުދވަ  1ިހްނގުަމްށ   ަތްމީރން ްޕޮރްގާރމްތައް 

  މުްއަދަތަކްށ 

 5  މޯލްޑިްވްސ އޯޓިަޒމް ެއޯސިސޭއަޝން 

ައަހރު ުދަވުހެގ  1ުކދްިނަންށ  2ކުަޑކުިދންެގ ިހޔާ  ޖުލައި  22

 އިންަޓރްނިޝްޕ ްޕޮރގްރާމް 

 ކޮްނެރޑް މޯލްޑިްވްސ ރަންގަިލ ައިއލެންޑް

   ިލިމެޓޑް)(ްކަރއުްނ ކްޮމޕެނީ ްޕަރިއވެޑް
6 

ައަހރު ުދަވުހެގ  1ކުަޑކުިދންެގ ިހޔާ ކުްއަޖަކްށ  ެސޕްޓެްމަބރު  19

 އިންަޓރްނިޝްޕ ްޕޮރގްރާމް 
 7  ުކުރނބާ މޯލްޑިްވސް 
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  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް 

 މުވައްޒަފުން

 31  ޫޮއކްޯޓަބރ  31ެއވެ. އެގޮުތްނ ީމަހަކްށ ވަީޒާފ ދެިވަފިއވެ 11މިނިްސޓްީރގެ  ެގ ިނަޔލަށް  2018ަބުރ ޮއކްޓ

ުމވައްަޒަފކު ަރީއސުްލޖުްމޫހިރްއާޔ  2މިނިްސްޓރީގެ ސިާޔީސ މީހުްނގެ ޮގުތަގއި ގެ ިނޔަލަށް  2018

 31 .ުމަވއްަޒުފންނަށް ވަޒީފާ ެދވިފަިއވެެއވެ  9އަްއޔަްނުކަރއްާވަފއިުވމާިއ، ިސވިްލ ަސރިވސް މުަވއްޒަފުްނގެ ޮގުތަގއި 

  ުމވަްއޒަފުްނވަނީ ިމ ޮއީފުހެގ ވަޒީފާިއްނ ަވިކުކރިެވަފއެެވ.  7ެއކިއެިކ ސަަބުބަތާކުހރެ  ގެ ިނޔަަލށް  2018އޮކްޯޓަބރ 

  

  ،ވަަނ ައަހުރ ެފުށުނ ިއުރ ިމ ޮއީފހުަގިއ ުހިރ މަާޤްމަތާކިއ  2018މި ޮއީފުހގެ ަރިޖސްްޓީރަގއިާވ ަމާޤމަްތކުެގ ަޢދަާދިއ

ެގ ތޭެރަގިއ  2018ަވަނ އަަހުރ ނިުމުނ ިއުރ މި ޮއީފުހަގިއ ުހިރ ަމާޤްމަތކާިއ، ެއ ަމޤްާމތަުކެގ ަޢދަަދްށ  2017

ގެ ގޮތުަގިއ ހިެމިނފައިާވނެެއެވ. އަިދ ަމޤާްމަތަކްށ ެލއްިވ، ަބދަުލކުރެްއިވ،  1ޖަދުވަުލ  އަިއްސަފއިާވ ަބަދލަުތއް

 .ގެ ގުޮތގަިއ ހިމެިނަފއިާވނެެއވެ 2 ަޖދުވަލު  ވަިކުކެރްއވި މުަވްއޒަފުންެގ ަތްފީޞްލަތއް

  
  ގެ ގުޮތަގިއ  3ާރއްެޖއިްނ ޭބުރެގ ްޓރިެއިނންގ ްޕޮރްގރްާމަތކުަގިއ ބަިއެވިރވި މުަވއްޒަފުްނގެ ަތްފސީްލ ަޖދުވަުލ

ގެ ގުޮތގަިއ  4އަިދ ާރއްޖޭަގއި ިހންިގ ްޓެރއިނިންގ ްޕޮރްގާރްމަތުކގެ ަތްފސީްލ ަޖދުވަުލ ިހމެިނަފިއވެާނއެެވ. 

ިސވިލް ަސރިވްސ ްޓެރއިިންނގ ިއްންސޓިޓިއުޓްއްިނ ހިްނގި  ްޕޮރްގާރްމަތުކަގއި ަބއިެވިރިވ ިހމެިނަފިއވެާނއެެވ. 

  ގެ ގުޮތަގއި ިހމެިނަފއިާވނެެއެވ. 5މުަވއްޒަފުންެގ ަތްފީޞލް ޖަދުވަުލ 

 ޖެޓް ބަ

ވަނަ ައަހުރެގ އަހަރީ ަބޖެުޓގެ ޮގުތަގިއ  2018ހުން ިމިންސޓްރީ އޮފް ޖްެނޑަރ އެންޑް ެފމިލީއަށް ަރއްިޔުތްނގެ ަމޖިލީ 

ރ. (ޭތީވްސމިލިައްނ ުނވަަސޭތަކ ަހްތިދަހ ަހަތުރާހްސ ަފްސަސޭތަކ ަފްނާސްސ ަހރުިފާޔ) ެއެވ. -/23,974,556ާފސްޮކްށެދއްާވަފިއވަީނ 

ެތޭރގަިއ ބަޖެަޓްށ ިމިނސްްޓީރ ޮއްފ ިފނޭްންސ އެންްޑ ޓްެރަޜީރ އިްނ ބަޖެޓް ިއުތުރޮކްށދިުނމަށް މިނިސްޓްީރްނ ެއުދމާއެުކ ިމައަހުރ އަިދ 

ަސޭތަކ ަހްތާހސް ދުިއަސްއަތ ަސާތަރުރިފޔާ/ ަހތާވީސްާލިރ) ިއުތުރޮކްށ ެދްއވާފަިއވެެއެވ. ރ. (ިތންމިިލއަން ތިން 3,307,217/27

ރ. (ހަތާީވސްމިިލއަްނ ދިުއަސއްތަ ައށްިޑަހ ެއްއާހްސ 27,281,773/27ަހަރްށ ިމ ިމނިސްޓްީރައްށ ުމިޅ ޖުްމަލ ވުާމއެުކ، މާލީ އަ 

 ަހްތސޭަތަކ ހަްތިދަހިތްނ ުރިފޔާ/ ަހާތީވސްާލިރ) ިލިބަފއިެވއެެވ.

ރ. (ެއާކީވސްމިިލއަްނ 21,728,759/38ުރގެ ޮއކްޯޓަބުރ ަމުހގެ ިނޔަަލްށ މި ިމިނސްްޓީރއިން ަޚަރުދެވަފިއވަނީ ަވނަ ައހަ  2018

    ަހްތސޭަތކަ ައާށީވްސާހްސ ހަްތަސޭތކަ ަފްނާސްސނުަވ ުރިފޔާ/ ިތީރްސއަށް ާލިރ) ެއވެ.

(ތީޭވްސ މިިލއަްނ އެއްަލއްަކ އަށާީވްސ ާހސް ާބަރ ުރފިޔާ/ ުނވަިދަހ ަފްސ  ރ.95.23,128,012 ަވަނ ައަހުރ ިލުބުނ ބަޖެަޓކީ  2017

(ާބީވްސ ިމލިއަން ަފސްަލްއކަ ޯސަޅ ާހްސ  ރ.22,516,173.54ވަަނ ައަހުރގެ ބަޖެުޓްނ ަޚަރދުވެަފިއ ަވީނ  2017ލިާރ) ެއވެ. 

ރ. (ހަަލްއަކ ެއާގަރާހްސ 611,839.41 ާބިކ ުހީރ އެްއަސޭތަކ ހަތްިދަހ ިތން ުރފިޔާ/ ަފްނާސސް ަހަތުރ ާލިރ) އެެވ. ައަހުރ ިނމުނީރު 

  ައްށަސޭތަކ ިތީރސް ުނވަ ުރިފޔާ/ ާސީޅްސ އެްއ ރުފާިޔ) ެއވެ.
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  އިންސްޓިޓިއުޝަން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ޑިވިޜަން 

 ތައް ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި (ށ) 

 ަތއުލީީމ ްޕޮރްގާރމްތައް 

  މުއްދަތު  ކޯސް ހިންގި ފަރާތް  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  #
ބައިވެރިވި 

  ކުދިންގެ އަދަދު

  1  ައހަރު  1  އަަންނަތާރ ިރޯސޓް  އިންާޓްނިޝޕް ްޕޮރގްާރމް   1

  1  ައހަރު  1  ުކުރނބާ މޯލްޑިްވސް   އިންާޓްނިޝޕް ްޕޮރގްާރމް   2

  2  ައހަރު  1  ކޮްނެރޑް މޯލްޑިްވސް   އިންާޓްނިޝޕް ްޕޮރގްާރމް  3

  2  ދުަވސް  5  ޔުިނެސްފ މޯލްިޑްވސް   ފޮޯޓްގަރީފ ވޯްކޮޝޕް ޯފ އެޑޮޮލެސްނޓްސް  4

  "އަ ަޖރީނ ޮއްފ އާޓް" 5
އެޑްޮވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓްސ ޮއްފ 

  ޗިލްްޑަރން 
  24  ަމސް  3

  21  ަމސް  2  ޓެްރއިާނައކާެއުކ ކޮންްޓެރްކޓް ެހދިގެން   ލައިފް ްސކިްލްސ (އަްނެހން ުކިދްނ)  6

  ޓެްރއިާނައކާެއުކ ކޮންްޓެރްކޓް ެހދިގެން   ލައިފް ްސކިްލްސ (ިފިރެހްނ ކުިދްނ)  7
ަމސް  2

  (ުކިރަޔްށދީަނ)
26  

8  
އިްނގްިލްޝ ޓިުއަޝން އޯލެވެލް ައްށ 

  ަތްއާޔުރވުަމށް 
  4  ަހްފތާ  2  ވޮލަްނޓިައރ ީޓަޗރ

  މޯލްޑިްވްސ ނޭަޝނަލް ިޑެފްނސް ޯފސް   ުޤުރއާްނ ުމާބާރތް   9
ަމސް  1

  ދުަވސް 
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  4  ދުަވސް  1  މިިނސްްޓީރ އަިދ ޔުިނެސްފ މޯލްިޑްވސް   ޗައިލްްޑ ޕާިޓިސޭޕަޝްނ ޯފަރމް   10

  6  ދުަވސް  5  މިިނސްްޓީރ އަިދ ޔުިނެސްފ މޯލްިޑްވސް   ގާރްލްސ ލީޑް ިއީނިޝއޭޓިވް   11

  އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް

  މުއްދަތު  ހިންގި ފަރާތް  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  #
ބައިވެރިވި 

  ކުދިންގެ އަދަދު

1  

އެޑްޮވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓްސ ޮއްފ   ްގޫރޕް ފިްޓަންސ ްޕޮރގްރާމް 

 ޗިލްްޑަރްނ އާއި ޓީ.ެއްފ.ޖީގެ ޕާޓްާނިޝްޕގެ

 ަދުށން 

 50 ަމްސ   3

 50  ދުަވސް  1 މޯލްޑިްވްސ ނޭަޝނަލް ިޑެފްނސް ޯފސް   ްސވިިމްނގ ްޕޮރްގާރމް  2

  50  ދުަވސް  2  ސެްނޗޫރިަޔން   ަމސް ަދުތެރްއ ގެންދިޔުްނ  3

4 
ކުިދްނަންށ ރޯަދވީއްލުްނ 

  އިްނިތޒާްމޮކްށދުިނން 

އެޑްޮވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓްސ ޮއްފ 

ޗިލްްޑަރން، ވޭވޯ، އަިމއްަލ ަފރާތަުކްނ އިަދ 

  48  ދުަވސް  4
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  ުކުރނބާ މޯލްޑިްވސް 

5 

ހޮޓަްލްސ އެންޑް ިރޯސްޓސް   ޕިްކިނކް ަދުތރެްއ ދިުޔން 

ކޮްނސްްޓރަްކަޝްނ އަދި މޯލްޑިވްްސ 

ޓާްރްންސޕޯޓް އެްނޑް ޮކންްޓެރކްޓިްނގ 

  ކޮްމޕެނީ 

  47  ދުަވސް  1

  50  ދުަވސް  1  ވެްމކޯ ައދި ިހާޔެގ ުމވައްޒަފުްނ ުގިޅގެން   ކުަޑކުިދންެގ ަހީވރު  6

7 

 އީުދ ާފަހަގކުރުުމެގ ގޮތުްނ ވިންޓަރ ާޕކް

  އަިދ ްސކޫަޕށް ިޒާޔަރްތުކުރން 

މޯލްޑިްވްސ ނޭަޝނަލް ިޑެފްނސް ޯފްސ 

ެއންޑް ިރޯސްޓސް އަިދ ހޮޓަްލސް 

  ކޮްންސްޓރަްކަޝން 

  48  ދުަވސް  1

  51  ދުަވސް  1  އިްނިދާރ ާގނީްދ މެޯމިރއަލް ޮހްސިޕޓަލް  މޫީވ އިވެންެޓއް  8

9  

އިންަޓޭނަޝނަލް ޑޭ ފޯ ޑިާޒްސަޓރ 

ރިަޑކްަޝްނ ާފހަގަުކުރަމްށ ޭބއްވުނު 

  ޕްޮރގްރާމް 

އެޑްޮވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓްސ ޮއްފ 

މޯލްިޑްވސް ޗިލްްޑަރން، ްޓެރިފކް ޕޮިލްސ، 

ލައިފްގާޑް ެއޯސިސޭއަޝން އަދި ބަނޮޑސް 

  އައިެލންޑް ިރޯސޓް 

  49  ދުަވސް  1

  

 (ށ) ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް

 ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް

 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގި   ޕްރޮގްރާމް #
 ފަރާތް

ކުދިންގެ ބައިވެރިވި   މުއްދަތު
  ޢަދަދު

ކީިރިތ ުޤުރއާާނ ެބޭހ   ުޤުރއާްނ ކްާލސް   1
  ަމުރކަޒު 

ުހުކރު ިފަޔަވއި ޮކނެްމ 
- 9:00ދުަވަހުކ ެހނދުުނ 

އަށް ައިދ  11:00
- 13:00ެމްނުދުރަފުހ 

  ައށް  16:00

77  

ަރނަގަޅްށ ލިަޔްނ ިކަޔން ނޭނގޭ ކުިދންަންށ   2
  ވަްނ ޓު ަވން ްޕޮރްގާރމެްއ ެފުށން 

ވަަނ ައަހުރން  2017  ިފޔަަވީތެގ ީޓަޗުރން 
  ެފިށެގން ުކިރައްށދަނީ 

35  

 27ިޑެސްނަބުރ  2016  ާއރކް   އާޓް ްޕޮރްގާރމް   3
  އިްނ ެފިށގެްނ ުކިރައްށ ަދނީ 

17  
  

 ާހްއަސ ެއީހައްށ ޭބނުންވާ ުކދިްނަންށ ިހްނގާ  4
  ކްާލްސަތކަށް ޮފުނވުން 

އިްނ   2017އޮަގސްްޓ   އޯޓިޒަްމ ސެންަޓރ
  ެފިށެގން ުކިރައްށ ދަނީ 

6  

  58  ްނ ޖޫ 14 -  10  ިފޔަަވީތެގ ީޓަޗުރން   ކުިދްނަންށ ބޭއްުވނު ްޤރްއާން ުމާބާރތް   5

  36  ްނ ޖޫ 14 -  10  ިފޔަަވީތެގ ީޓަޗުރން   މަަދަހ މުާބާރތް   6
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  އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް

  މުްއަދތު  ްޕރޮްގރާްމ ިހްނިގ ަފާރތް  ްޕޮރގްރާމް  #
ަބއިވެރިިވ 

  ކުިދްނގެ ޢަަދދު 

 2017ެސޕްޓެްމަބރ  01  ހުޅުމާެލ ސްޕްޯޓްސ ްސޫކލް   ފުްޓޯބަޅ ްޕެރކްިޓސް   1

  ން ެފިށގެން ުކިރއަށް ަދނީ 

9  

  80  ަޖނަަވރީ  02  ާއރކް   މެިޖކް ޝޯ   2

މޯލްޑިްވްސ ޭނަޝނަލް   ލައިފް ްސކިްލްސ ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ޭކމްޕް   3

  ކެޑޭޓް ޯކްޕސް 

 62  ޖަަނަވީރ  06 -  04

  75  ަޖނަަވރީ  13  ީމރާ   ކުަޑކުިދންެގ ަހީވރު   4

ކުިދްނގެ ކްޮނސަލްޭޓަޝްނ ައިދ  12  5

ކުިދްނަންށ ފަިއާދުހިރ ކާނާ ދިުނާމއި 

އި ކާެފންެވުރުވމާިއ އަދި އެެހނިެހްނ ަކންތައްތަ 

  ުގޭޅޮގުތން މައުޫލމާތު ދިނުން 

އަިއ.ީޖ.އްެމ.ެއްޗ ގެ 

ކުަޑކިުދންެގ ާވރޑް ެގ 

  ަފާރުތން 

  12  ާމިރުޗ  02

ކުިދްނަންށ ހައިިޖން އާިއ ުގޭޅޮގުތން   6

  ިދނުން މައުލޫާމުތ 

  78  ާމިރުޗ  17  އަިއ.ީޖ.އްެމ.ެއޗް 

މޯލްޑިްވްސ ޕޮިލްސ   ލައިފް ްސކިްލްސ ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ޭކމްޕް   7

  ާސރިވސް 

  64  ާމިރުޗ  26 -  25

ިފޔަަވީތެގ މޭެންޖމަންޓް ައދި   ކުިދްނ ަރްސަރނި ަބގީާޗައްށ ގެްނިދޔުން   8

  މުަވއްޒަފުން 

  75  ާމިރުޗ  29 -  28

ަދްސކޮށްިދުނުމެގ ކުިދްނަންށ ަފތަްނ   9

  ޕްޮރގްރާެމއް 

ްނ  2018ޭއޕްރިްލ  07  އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް 

  ެފިށެގން 

46  

ވަްނ އެންޑް އޮްނލީ   ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ަހވީެރއް 10

  ީރިތަރްށ ައއިލެްނޑް ރިޯސޓް 

  80  ޭއޕްރިްލ  09

ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ިއވެންޓެއް ޭބއްވުމާިއ 11

  ޑޮޭނަޝން ދުިނން 

އެންިޓ ކޮޮރްޕަޝން 

  ކޮިމޝަން 

  86  ޭއޕްރިްލ  28

ކުަޑކުިދންެގ ދުަވސް ފަާހަގުކުރަމްށ 12

  ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ިއވެންޓެއް ޭބއްވުން 

ިފޔަަވީތެގ ީޓަޗރުންާނއި 

މުަވއްޒަފުްނ ައިދ 

  މޭެންޖމަންޓް 

  83   އިމެ  10

ހުޅުމާެލ ޮހްސިޕަޓލްގެ   ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ިއވެންޓެއް 13

  ަނުރުހން 

  83   އިމެ  12

ިފޔަަވީތެގ މޭެންޖމަންޓް ައދި   ާމެހުފން 14

  މުަވއްޒަފުން 

  70  އި މެ  12

ކުަޑކުިދންެގ ަހީވަރާކއި އެުކ ާޚްއަޞ 15

  ރޯަދވީއްުލމެއް 

  40  އި މެ  30 ާއރކް 

ސެންްޓެރިޖސް ޯމލްޑިްވސް   ާޚްއަޞ ރޯދަީވްއުލމެއ16ް

  ވޮްއމުލި ިރޯސޓް 

  40  ޖޫން  04

  72  ޖޫން  15ޕީ.ެއސް.ެއްމ، ެއޗް.ޑީ.ީސ، ކުަޑކުިދންެގ ފިލްމެއް ަބލަްނ ސިނަމާައްށ 17
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އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް އަިދ   ދިުޔން 

  މިިނސްްޓރީ 

ކުިދްނ ޮގވައެިގްނ ަރްސަފންަންށ ިދޔުްނ 18

ިޗކިްނގ ެރްސޯޓަރންޓް ުހުޅުވުމެގ (

  ަރސްމިްއާޔަތްށ)

  34  ޖޫން  17  ިޗކިްނގ ެރްސޯޓެރންޓް 

  87  ޖޫން  30  އެޗް.ީޑ.ސީ   ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ަދުތެރއް 19

  88  ުޖލައި  14  ޔަްނގް ްސާޓރސް   ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ިއވެންޓެއް 20

  88  ޮއަގސްްޓ  18  މޯްލޑިްވސް   ވެލަްއަސރު   ކުަޑކުިދންެގ ަހީވެރއް 21

އެމް.ެއން.ޑީ.އެްފ ގެ ޯކސްްޓގާޑް ިޝަޕްށ 22

  ކުިދްނ ގެންިދުޔން 

  68  ޮއަގސްްޓ  19  އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް 

  66  ޮއަގސްްޓ  21  ާއރކް   ވޯަޓރ ސްޕޯްޓްސ ިއވެންޓް 23

ައްޟާހ ީއުދގެ ުމާނަސަބުތގައި ކުިދން 24

  ވިންަޓރ ޕާރަކްށ ގެންިދޔުން 

އެްމ.ީޓ.ީސ.ީސ، 

އެމް.ެއން.ޑީ.އެްފ، ހޮޓެްލްސ 

އެންޑް ިރޯސްޓްސ 

ކްޮނސްްޓަރްކަޝްނ އަދި 

  އެޗް.ީޑ.ސީ 

  79  ޮއަގސްްޓ  22

ަލއިްޓ ފް- މޯލްޑިްވްސ އިން  ކުިދްނަންށ ޚާްއަޞ ިއވެންޓެއް 25

  ކޭަޓރިންގ

  88  ޮއަގސްްޓ  28

  78  ޮއަގސްްޓ  29  ޭރންޖް - އެން  ބެޫލން ޓިްވސްިޓްނގ އިެވންޓް 26

ދަްއަތެމނާްނއި ޭބބެމެްނގެ ުދަވސް ާފަހަގ 27

ުކރުމަްށ ުކިދންަންށ ާޚއަްޞ ިއވްެނޓެއް 

  ޭބއްުވން 

  95  ޮއކްޯޓަބރ  27  ިފޔަަވިތ މޭެނޖްަމންޓް 

  

  ) ބައްދަލުވުންތައް ނ( 

 ަތއް ުފުރސަތުަތފާތު ދާިއރާތަުކްނ ުކދިންަންށ ަދޢުަލތުގެ ެބުލުމެގ ަދށުގަިއިތބޭ ކުދިްނަންށ އެހީތެިރުވުމެގ ގުޮތްނނާިއ 

ުކންުފިނތްައ ައިދ ަޖިމްއާޔތަކާެއުކ ަތފުާތ ަމްޝަވރާ ަބްއދަލުުވްނަތްއ  ،ަސރުކާުރެގ ުމައްއަސާސަތކާއި  ހޯދިައިދުނަމށް

  ބްޭއވުެނެވ.

  ުމއަްއަސސާ ބައްދަުލުކރި  ތާރީޚް 
 އްިނިދާރ ާގންީދ މެޯމިރއަލް ޮހްސޕިޓަލް  ަޖަނަވީރ  21

  އެަޓރނީ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފސް   ަޖަނަވީރ  31

 އްިނިދާރ ާގންީދ މެޯމިރއަލް ޮހްސޕިޓަލް  ެފްބުރއަރީ  14

  ޮސަސއިޓީ ޯފ ހެްލްތ އެޑުިއޭކަޝން   ުޖލައި  23

  ލައިފް ްސކިލްްސ ޓެްރއިަނރ  ުޖލައި  29
  ޭސްފ ަޖމިއްޔާ   ޮއަގސްްޓ  02

  ލައިފް ްސކިްލ ްޓެރއިަނރ  ޮއަގސްްޓ  08
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  ޮސަސއިޓީ ޯފ ހެްލްތ އެޑުިއޭކަޝން   ޮއަގސްްޓ  08

  ޓިެވކް   ޮއކްޯޓބަރ  18

  ިސވިލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝން   ެސޕްޓްެމަބރ  06

  ޭނަޝނަލް އިްންސޓިޓިއުޓް އޮފް ެއިޑޔުޭކޝަން   ެސޕްޓްެމަބރ  19

 ޮކިމަޝން ޮއްފ ދަ މޯލްޑިވްސް ިހއުމަން ަރއިްޓްސ   ޮއކްޯޓބަރ  17

 

 

  ) ހިންގުނު އިތުރު ހަރަކާތްތައް ރ(

 ެފމިީލ ެއންޑް ިޗލަްރްނ ަސރިވްސ ެސންަޓުރަތކުްނ ފޯުރޮކްށޭދ ިހުދަމްތަތުކެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅޮކްށ، ަމަސއްަކްތަތްއ އިުތރްަށ ަހުރަދނާ 

ެލޕްޓޯްޕ  22ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ، ެއްފ.ސީ.ެއްސ.ސީތަަކްށ ވަީނ ޖުމްަލ ަވަނ 2018ުކރުމަްށ ޭބުންނާވ ަވސީަލްތަތްއ ޯހދާިދނަުމްށޓަކިައ 

 ޯހާދދީފަެއެވ.
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 މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް

  		(ހ) މައުލޫމާތު ހާމުކުރުމުގެ ރަންވަނަ މިނިސްޓްރީން ހާސިލްކުރުން 

ޮގުތެގ މަިތން ަދުއަލތުގެ ިއާދރަާތުކން، އެ ިއާދާރެއއްގެ ައިމްއަލ މަުޢލޫމާުތ ޯހދައި ލިބިގަުތުމެގ ޙްައުޤެގ ާޤޫނުނގައާިވ 
ިއްސެނުގމުގެ މަތިްނ ވީހާ ވެްސ ިގނައިން ަމުޢލޫމާުތ ޢާްނުމުކރުމަްށ ިހްތވަރުިދނުމަާށިއ، ަފޭސހަ ަކމެާއުކ މަުޢލޫމާތު ލިބޭޭނ 

ުރެގ އޮފީުހްނ ދޭ ަމޢުޫލާމުތ ާހަމުކުރުމެގ ގޮތްަށ މަޢުލޫމާތު ބެެލެހއްުޓަމށް ާބރުއެޅުމަްށަޓަކިއ އިްނޮފޭމަޝން ޮކިމަޝނަ
ކެަޓަގީރއަކަްށ ބަހަިއލަިއެގްނ ރަްނަވަނ ެއވޯުޑ  3ިމ އަަހުރ ިމފަަހުރ ހާިސލުކުރިއެެވ.  ިއން ރަްނަވަނ ެއވޯުޑ މިނިސްްޓރީ

ިމ ެއވޯުޑެގ ެދިވފަިއާވ އިުރ، ިމިންސްޓރަީއށް ރަްނަވނަ ެއވޯުޑ ލިބިަފިއަވނީ ަސުރކާރުެގ އިދާާރަތކުެގ ކެަޓަގީރންެނެވ. 
ަވނަ ަދރަޖިައަގއި ހެިމނިަފިއާވތީ، ދަަރަޖިއެގ 1އުިތުރން ާހަމކޮށްަފއިވާ މަުޢޫލާމތްަށ ބަަލއި، މިިންސްޓީރެގ ވެްބަސިއޓް 

  ަވނީ ލިބިަފެއެވ.ަސަނުދ ެވްސ ިމިނސްްޓރީއަށް 
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  ގެ ދަތުރުފުޅުތައް މިނިސްޓަރު

  އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތައް (ހ) 

  ދ.ކުޑަހުވަދޫ

މިިނސްްޓީރްނ ިހންގާ ަރްނވޭާލ  ،މިިނސްަޓރ ޮއްފ ޖެންޑަރ އެންްޑ ެފމިލީ އަްލާފޟިާލ ޒެީނާޝ ަޝީހުދ ަޒކީެގ މި ަދުތުރުފަޅކީ 

 ގައި ދ.ކުަޑުހަވދޫއަްށ ުކެރއްވި ަދުތުރުފެޅެކވެ. ިމަދުތރުުފުޅގިައ ދ.ކުަޑުހވަދޫަގއި ހުންނަ  2018ޖަަނަވީރ  28ކެްމޕެއިނާ ުގިޅެގން 

ކުަޑުހވަދޫ ކަުއްނސިްލެގ  ލީ އެންޑް ޗިލްޑްަރްނސް ަސރވިސް ސެންަޓރަްށ ޒިާޔާރްތުކރެްއުވމެުގ އުިތުރން ދ.ައޮތޅުެގ ކައުްނިސލާއިެފމި

ދ.ައޮތޅު ޮހސްިޕޓަުލެގ ަގއި ގާއިމުުކެރިވަފިއވާ ީރޖަނަލް ކޮމާންްޑ ޕޮިލސް ްސޭޓަޝްނގެ ޭބުފުޅްނ އަދި ދ.ައޮތޅު ، މެްނަބުރންާނއި

  .ަބއްދަުލކަުރްއވާފިައެވއެވެމެނޭްޖެމންޓާެވްސ 

 އ.ދ. މަހިބަދޫ

ިޞްއީޙ އއ.ައޮތާޅިއ އދ.ައތުޮޅެގ ، މިިނސްަޓރ ޮއްފ ެޖންޑަރ ެއންްޑ ފެމިީލ އަްލާފޟިާލ ެޒީނާޝ ަޝީހުދ ަޒީކެގ މި ަދުތުރުފަޅކީ 

"ްޕޮރެފަޝަނލް ިޑެވލޮޕްަމންޓް ްޓޭރިނންގ ޮއްނ ސަރިވސް ްޕޮރިވަޝްންސ ޮފރ ަދ އަިދ ިއުޖިތމާޢީ ިޚދަުމްތތެިރްނަންށ އަމާުޒޮކްށެގން 

އެލްޑަރލީ އެންްޑ ވިކްިޓްމސް ޮއްފ ެއިބުޔްސ"ެގ ނަމުަގއި އދ.ަމިހަބދޫަގއި ުކިރައްށ ގެްނދިޔަ ްޕޮރްގާރމް ނިންމުުމގެ ަރސްމިްއާޔުތ 

ދަތުުރުފެޅކެެވ. ިމަދުތުރުފުޅަގއި އދ.ަމިހބަޫދގަިއ  ަބދޫައްށ ުކެރއްވި ަގއި އ.ދ. ަމހި  2018ެއޕްރީލް  12ަޝަރުފެވިރޮކްށެދއްުވމަށްޓަކަިއ 

ަމިހަބޫދ  ،ެފމިލީ އެންްޑ ޗިްލްޑރަްންސ ަސރިވްސ ެސންަޓަރްށ ިޒާޔާރްތުކރެްއުވމުެގ އުިތުރން އދ.ައޮތުޅެގ ކަުއްނިސލާއި ުހންނަ 

ދ.އަތޮުޅ ޮކމާންޑް ޕޮިލސް ްސޓޭަޝންެގ ޭބުފުޅންނާިއ އ ަގއި ގާިއމުުކެރިވަފިއވާ ީރޖަނަލްދ.ައޮތޅު އ ،ކަުއްނސިްލގެ ެމްނަބރްުނާނއި

އިަދ ަމިހަބޫދެގ އަްނެހުންނެގ ަތަރްއޤީައްށ ަމަސއްަކްތުކާރ ކޮމިީޓެގ ޭބުފުޅްނާނެވްސ ، ޮހސްޕިޓަލުގެ މެނޭްޖމަންޓް

 .ަބއްދަުލުކރަްއާވަފއިވެއެވެ

  ގއ. ވިލިނގިލި

ގ.އ. ެއްފ.ީސ.ެއްސ.ީސ.ގަިއ ، ަޝީހުދ ަޒީކެގ މި ަދުތުރުފަޅކީ މިިނސްަޓރ ޮއްފ ެޖންޑަރ ެއްނޑް ފެމިީލ އަްލފާޟިާލ ެޒީނާޝ 

ުކެރއްިވ ަދުތުރުފެޅެކެވ. ިމަދުތުރުފުޅަގއި ގއ. ަގއި 2018ޭމ  03ޤާިއްމުކެރވުުނ ަޗއިލްޑް ްފރެންޑްީލ އިންޓަިވުއ ޫރްމ ުހުޅވުަމްށަޓކަިއ 

ާރްތުކެރއްުވުމގެ އުިތުރން ގއ.ައޮތުޅެގ ކަުއްނސިާލިއ، ެފމިލީ ެއންޑް ޗިްލޑްރަްންސ ަސރިވްސ ެސްނޓަރަށް ޒިޔާ  ވިލިނގިީލގަިއ ހުންނަ 

ަގިއ ާގއިމުުކެރިވަފއިާވ ީރޖަަނލް ކޮމާންޑް ޕޮިލްސ ސްޭޓަޝންެގ ބުޭފުޅްނ ައިދ ވިިލނގިީލެގ .ައޮތޅު ގއ.ައޮތުޅ ޮހްސޕިޓަލާިއ، ގއ

 .ެވއެވެޭބފުުޅންނާެވްސ ބަްއދަލުުކަރްއާވފައި އަްނެހުނންެގ ަތަރއީްޤައްށ މަަސްއަކްތުކރާ ކޮމިީޓގެ 

  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތައް  (ށ) 

ީހުދ ެޒީނާޝ ޝަ  ާފިޞލާމިިނސްަޓރ އޮފް ޖެންަޑރ ެއންޑް ެފމިލީ އަލް  ލާޯއސް ަސުރާކުރގެ ިއސްެވިރންނާިއ ބަްއދަްލކުރުަމްށަޓކައި 

  ުކެރއްވި ަދުތުރފުޅު  އަށް ާލޯއްސގެ ވިެއންިޓއެްނައށް  27ިއން  18ަޖނަަވީރ  2018  ޒަކީ

  މަޤްޞަދު  ނަން  #

ލާޯއސްގެ ިމިނސްޓަރ ޮއްފ ލަޭބރ އެންްޑ  .1

ޯސަޝްލ ވެްލަފައރ ިހްޒ ެއްކސެެލްނީސ ޑރ.

  ޮސމްފްެނގ ޭޒޮސމްފެންއާ ބައްދަުލުކެރއުްވން 

،މިިނސްްޓީރްނ ުކރަުމްނާދ ަމސަްއަކްތަތްއ ޙިްއާޞކަުރއްަވއި

ުރން ުއމު  ،ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ުހްނނަ ފަާރްތަތާކއި  ،ކުަޑކުިދންާނއި

ުއމު ޤަެދ  އަްނެހުންނގެ ަޙްއުޤަތްއ ކުރިއުެރުވމަށް ،ދުަވްސީވ ީމުހންނާއި 

  ްނ.ުގިޅގެްނ ުކެރވޭޭނ ަމސައްަކްތަތާކ ުގޭޅޮގުތން ަމްޝވާަރުކެރްއވު
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"ކަުއްނސެލިްނގ އެންްޑ ޕްޮރޓެކަްޝްނ  .2

ެސންަޓރ ޮފރ ިވމެން އެންޑް ޗިްލޑްަރްނ"ައްށ

  ޒިާޔަރްތުކެރްއވުން 

އި،ްއވަ ބައްަލަވއިލައެ ަމރުކަޒުްނ ޯފުރޮކްށެދމްުނ އްަނަނ ޚިދުަމްތަތްއ 

ިރަކން ާކތެ އެިކބާވަތުގެ އިަނޔާ ިލބޭ އަްނެހުނނާްނއި ކުޑަުކިދްނނަށް ަރއް 

ޯފުރޮކްށދިނުާމ ގުޭޅ ޮގުތްނ މްަޝަވާރުކަރއްަވއި، ިމިނސްްޓީރގެ 

  ަތުޖިރާބަތއް ޙިްއާޞުކެރްއވުްނ.

 ޮފެރއިްނލާޯއސްގެ ިމިނސްޓަރ ޮއފް   .3

ެއފަެއރޒް ިހްޒ ެއކްސެެލްނީސ ސްޫލޭމ

  ކޮމަިސްތާއ ބައްަދުކެރއްުވން 

ަރށް ިއތު  ލާޯއސްާއއި ދިެވިހާރއްެޖއާ ެދެމދު އޮްނނަ ަބއިލެަޓަރލް ުގުޅން

  ަބދަހިކުުރާމ ުގޭޅ ޮގުތން ަމްޝަވާރުކެރއްުވްނ.

ޔީަތުމާޚާނ ުލއްަނގ ްޕރަަބްނގ 3ލާޯއސްގެ   .4

ުލއާްނގ އޯފަނޭްޖ، އަިދއޯފަޭނޖާިއ، ުސާއން 

  ޑީކް ުކމް ޕާ ޯއަފނޭޖަށް ިޒާޔަރްށުކެރއްވުން 

އެ އެ ަމުރަކޒުތަުކގެ ަކންަކން ިހްނގާ ޮގްތ ބައްލަަވއިލަްއވަިއ، 

ެގަލތުަމުރކަުޒަތކުެގ ކުިދްނނާ ަބއްަދލުުކަރއްަވިއ، ާލޯއސްަގއި ދައު 

ްށުކުރމަ ެތރި ބެުލމުެގ ދަށުގަިއ ިދރުިއޅެމުްނާދ ކުިދްނެގ ޙަްއުޤަތއް ަރއްކާ 

  .ުވން ުކަރމްުނދާ ަމސަްއަކްތަތާކ ެބޭހޮގުތްނ މަޢުޫލާމުތ ޮއުޅންފިލުއް

ލާޯއްސ ކޫޮޕޭރޓިްވ ޯއޯތޓިްކ ެއްންޑ  .5

ްޕޮރްސެތޓިްކ ެއންަޓރްޕރަިއްސ (ޯކޕް)ައްށ

  ޒިާޔަރްތުކެރްއވުން 

ންާރތު ޯކޕްެގ ފަ  ،ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ުހންަނ ަފާރްތަތަކްށ އަމާޒުޮކށް 

އްލިޓޭޝަްނ' ެސންަޓރުގައި ޯފުރޮކްށދޭ ޙިދުަމްތތަ 'ފިިޒކަލް ީރެހބި 

  ަބއްލަވާެލއްުވްނ.

އަްނެހުނންެގ ަޙްއުޤަތާކެބޭހ ާލޯއްސެގ ަރްސމީ   .6

ގެ އިާދާރ ކަުމގަިއވާ "ލާޯއ ިވމެންސް ޔޫިނއަން"

  ބޯޑު މެްމަބރުްނާނ ބަްއދަުލކުރެްއުވން 

ަތްއތު ޞަ އަްނެހުނންެގ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއާކެތިރުކުރަމާށިއ، ަހމަހަަމ ުފރު 

ާދޯހދަިއިދނުމަާށިއ، އްަނހެުންނ ާބރުެވިރުކުރވުަމްށ ުކރިައްށގެން

ްޕޮރގްރާްމަތާކ ބޭެހގޮުތްނ މަޢުޫލާމުތ ޙިްއާޞުކރައްަވއި

  ަމްޝަވާރުކެރއްުވން.

  

ްފ އޮ ުވަމށް މިިނސްަޓރ ވަަނ ޢާްނމު ބައްދަުލުވމުުވމުަގއި ބައިެވިރވެވަަޑއިެގްނނެ 37އ.ދ. ެގ ހިުއމަން ރައިްޓްސ ކަުއްނސިްލގެ 

ރޭލންްޑެގ ައްށ ްސވިޓްޒަ 3ިއން ާމިރުޗ  24ެފުބުރވަރީ  2018އަްލާފޞިލާ ޒީެނާޝ ަޝހީުދ ޒަީކ ޖެންަޑރ އެންޑް ެފމިލީ 

  ޖެީނވާައްށ ުކެރްއވި ަދުތުރފުޅު 

  މަޤްޞަދު  ނަން  #

އ.ދ. ެރްޕެރެސްނޓޭޓިވް އެންްޑ ހެޑް އެްޓ   . 1

ޕްލޭްނ ިއންަޓރޭނަޝނަްލ ޮއީފްސ އިން 

ޖެީނވާ، ިމްސ ޭއން ޯސފީ ލުިއްސއާ 

  ަބއްދަުލކުރެއްވުްނ 

ެނެރވިދާ ކު ްށ ކުަޑކިުދންެގ ަބިއެވިރވުްނ ިއުތުރޮކްށ ެއކުިދްނ ާބުރެވިރުކުރމަ 

  ަމސަްއކަތްތަްއ ަމްޝަވާރުކެރްއވުްނ    

 37އދ ެގ ިހއުަމން ަރއިޓްްސ ކައުްނސިްލ   .2

ސައިްޑ ިއެވންޓް 'ދަ ޯރލް ޮއްފ ވަަނ 

އަީއސީީޓ އިން ެއނުްޝަރއިްނގ ިއކޮޮނިމކް، 

ރައިްޓްސ ެއންޑް ޯސަޝލް އެންްޑ ކަލްަޗރަްލ 

  ރެިޑުއސިްނގ އިންީއކުއަލިީޓްސ'

މި އިވެންޓްގައި ޕެނަލިސްޓްއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ

  ބައިވެރިވެވަޑައިަގުތމަށްަޓަކއި  

ޔުިނެސފް ިޑެރކްަޓރ ިމސް ަމިރލެާނ   .3

  ވިިވއަީނއާ ބައްަދުލުކރެއްުވން 

ާދެންނެދވިްށ ގެުކިރެއުރުވމުަގިއ ުކިރއަ ކުަޑކިުދންެގ ަޙްއުޤަތއް ހިާމަޔްތޮކްށ 

  ަހަރާކްތަތާކިއ ުގޭޅޮގުތން ަމްޝަވާރުކެރއްުވން 
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ގަިއ' ޯކހު ާހވަރްޑ ްސކޫްލ ޮއްފ ޕަބްިލކް ެހްލުތްނ އިްނިތޒުާމުކިރ ުފަރަތަމ 'ަޗއިްލޑް ޕްރޮެޓްކަޝްނ ެއްކޒެެކޓިވް 

ިއނ23ްޖޫން  2018ލީ އަްލާފިޞާލ ޒެީނާޝ ަޝީހދު ަޒކީ ަބއިެވރިވެވަޑަިއެގންެނވަުމްށ މިނިސަްޓރ ޮއްފ ެޖންޑަރ އެންޑް ެފމި

  ުކރެއްިވ ަދުތުރުފޅު ެއެމިރާކގެ ޮބްސޓްަނައްށ ައްށ 1ޖުލައި 

  މަޤްޞަދު  ނަން  #

 ުގޅޭ ުރމާ ކުަޑކިުދންެގ ޙަްއުޤަތްއ ރައްާކެތިރކުުރމުގެ ނިޒާްމ ަހުރަދާނކު   'ޗައިލްޑް ްޕޮރެޓްކަޝްނ ެއކްެޒކެިޓްވ' ޯކސް   . 1

ާކްތތަ ަމޝްަވާރޮކްށ، އެިކ ަޤއުުމަތުކން ުކަރމުންދާ ަމަސކަ ިދާރސާތަްއ 

ާދަރމުން އި ކު ދިެވިހ ރާްއޖޭއިން ިމ ދާިއާރގަ  ،ެބޭހގޮުތްނ ޚިޔާުލ ބަދަުލޮކށް 

  ަމސަްއކަތްތަްއ ިޙްއސާުކެރްއުވން.  
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  ކައުންސިލްތަކާއި ކޮމިޓީތަކާބެހޭ ތަފްސީލް 

  ކައުންސިލްތައް 

 މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ (ހ) 

(ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުންނަ މީހުންެގ ަޙްއުޤަތއް ަރްއކާތެިރުކުރާމއި މާީލ ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދިނުުމެގ  2010/8ާޤނޫުނ ަންނަބުރ  މިއީ 

ްނސިލްއެެކެވ. ައިދ ޤާނޫުނގަިއ ވަަނ މާްއދާެގ (ހ) ެގ ަދުށްނ ަރީއސުލްުޖްމޫހިރއްާޔ އުފަްއދާަވަފިއާވ ަކއު  4ޤާނޫނު) ެގ 

ަބޔާްނޮކްށަފިއާވ ޮގުތެގ މިަތްނ، ކައުންިސްލ ަޖާވުބާދީރވާީނ މިިނސްަޓރ ޮއްފ ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީއަެށެވ. ިމ ކަުއްނސިްލެގ 

 މިންަވުރ ބަލާ، ެއަކަށއަާޅ ސިާޔސުަތަތްއ ަތްނފީުޛވުަމންދާ  ަފރާްތަތާކ ގުޅޮޭގުތން މަިއގަނުޑ ަމުޤަޞަދީކ ުނުކެޅުދްނެތރިކަްނ ުހްނަނ 

ޓްެކނިކަްލ  9ަރްސމީ ަބއްދަުލވުާމއި  15މި ކޮމިީޓގެ  ގެ ިނޔަލަށްއޮްކޫޓަބރު  މި ައަހުރގެ ަޖނަވަރީ ިއން  އެަކްނކަން ިހްނުގވުެމވެ.

ކަުއްނސިުލްނ ީމގެިއުތުރްނ ނުުކެޅދްުނެތިރކަން ުހްނނަ ަފާރްތަތކުެގ ހާަލތު ދެނެގަނެ މޮނިަޓރުކުރަމްށ ަވީނ ާބއްާވަފެއވެ.  ަބއްދަުލވުން

 ވަީނ ުފވައްމުލަްއ ސިީޓ ައާށއި ޅ.ައޮތުޅެގ ުހރިާހ ަރަށަކްށ ަވީނ ޒިޔާަރްތޮކްށަފެއެވ.

 # ނަން ތަފްޞީލް

އަްލފާޟިްލ ައްޙަމދު ާޢިތްފ  ަރިއސުލްޖުްމޫހިރްއޔާ އަްއޔްަނކުާރ މެްނަބރު 

  (ަރީއްސ)

1 

  ނުަވތަ ުކރާ ަމސަްއަކތް ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނނަ ީމުހްނެގ ޙަްއުޤަތއް ުކިރެއުރވުަމްށ 

 ަބރު އެފަަދ ީމހުްނަންށ ޚިުދަމްތދޭ މަދަނީ ޖަްމިޢްއާޔަތުކން އިންާޚުބުކާރ ެމން 

އަްލފާޟިްލ ައްޙަމދު މުޙަްއމަދު 

 (ނައިުބ ަރީއްސ)

2 

 3 ޑރ. މަްރަޔްމ ަޖީބން  މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީެގ ަފާރުތްނ ައއްަޔްނކުރާ ެމްނަބރު 

ެމްނަބރު  ާދއިރާަގިއ މަަސއްަކްތުކރާ ޑޮކުަޓުރންެގ ެތެރއިްނ ިއްނިތާޚބުުކރާ ޞިްއހީ   4 ޑރ. އަްޙަމުދ ޒިޔާން  

 5 އަްލފާޟިްލ ުމަޙްއމަދު މާިޒން  ރު ްނބަ ނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނނަ ީމުހްނެގ ެތެރއިްނ ެއީމުހން އިންިތާޚުބުކާރ މެ 

އިްނ ެތރެ  ުނަވަތ ބަލަުދވެިރްނގެނުުކެޅުދްނެތިރަކްނ ހުްނނަ ީމުހްނެގ ެބލެނިވެރިން 

 އެީމުހން އިްނިތާޚުބުކާރ ެމްނަބރު 

 6 އަްލފާޟިްލ ައްޙަމދު ަޝމްވީލް 

ުބުކާރ ިތޚާ ަންފސާީނ ބަިލަތާކެބޭހ ިސއްޙީ ިޙުދަމްތެތިރްނގެ ެތެރއިްނ، އެމުީހްނ ިއން 

  މެްނަބެރްއގެ ޮގުތގައި 

 7  އަްލފާޟިްލ ސަްމާހ ަނީޞުރ 

 

  އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް އޮފް ވިމެން (ސީވް)ކައުންސިލް ފޮރ (ށ) 

ަސުރާކުރްނ ެގންގޭުޅ ިސާޔަސުތ ިދާރާސކުރުާމިއ އެ ިސާޔަސުތ ަތންފީޛުވަމުންދާ  ާބުރެވިރުކުރވުަމށް މިީއ ައްނެހނުްނ އިްޤިތާޞީދޮގުތްނ 

ވަނަ ައަހުރ  2014ްށޓަަކއި މިްނަވުރ ބަލާ، ެއަކންަކްނ އުިތަރްށ ަހުރަދާނުކުރަމްށ ބުޭންނވާ ަލަފާޔއި ިއުރާޝުދ ދިުނމަ 

ްފ ެޖންޑަރ ެއންްޑ ަރީއސުލްޖުްމޫހިރްއާޔ ުއަފއްަދވާފަިއާވ ަކއުްނިސލްެއކެެވ. އަިދ ިމ ކަުއްނސިްލ ަޖާވުބާދރީވާީނ މިިނސްޓަރ އޮ 

  . ެފމިލީައެށވެ 

 # ނަން ތަފްޞީލް

  1 އަްލފާޟިާލ ފަީރާހ ަޝީރްފ (ނަިއުބ ރަީއާސ) ދިެވިހާރްއޭޖގެ ިއްޤިތާޞީދ ާމިހެރއް 



49 
 

އިްޤިތާޞީދ، އިްޖިތާމީޢ ައދި ިސާޔީސ ގޮުތްނ ައްނެހނުން 

 ާބުރެވިރުކރުުވުމެގ ސިާޔަސުތަތއް ަކނޑަައޅައި ަތްނީފޒުުކުރަމށް 

  ސަުރާކުރްނ ކަނޑަައޅާފައިވާ ިމިނސްްޓީރެގ ެމްނަބރު 

  2 ޑރ. މަްރަޔްމ ަޖީބން 

  3 ާޝިކރު އަްލފާޟިާލ ސުްލޠާނާ  ަރީއުސލްޖުްމޫހިރްއޔާ ަޢއްަޔްނކަުރްއވާ މެްނަބރު 

ާރ އަްނެހުނން އިްޤިތާޞީދގޮތުން ާބުރެވިރުކުރވުަމްށ ަމސައްކަްތކު 

 ޖަްމިޢއްޔާއެްއގެ ެމްނަބރު 

  4 އަްލފާޟިާލ ޚަީދާޖ ައޫބަބުކރު 

 ރާ އަްނެހުނން އިްޤިތާޞީދ ޮގުތްނ ާބުރެވިރުކރުވުމަށް ަމަސއްަކްތކު 

 ޖަްމިޢއްޔާއެްއގެ ެމްނަބރު 

  5 އަްލފާޟިާލ ަރީހާމ އާދަމް 

  6  އަްލފާޟިާލ ފާިޠަމތުމަިނކެ   ޮއްފ މޯލްިޑްވސެްގ ަފާރތުްނ ހުންަނވާ ެމްނަބރު ބޭންކް 

  7  އަލްުއްސާތާޛ ުލާޢ ޝީަހރު   ދިެވިހާރއްޭޖގެ ިއޖްތިމާޢީ ޙާަލުތ ިއނޭގ ަތޖުރިާބާކެރއް

  8  އަްލފާޟިާލ ާޞިލްޙ ުޙސިައން   ވިަޔާފިރެވރިއެއްެގ ހަިއިސްއަޔުތން 

   

  ފޮސްޓަރ ޕެނަލް(ނ) 

ަފިހޮކްށިދުނމަށްަޓކަިއ، ެއކުދިން ބެލުަމްށ  ފުުރަސތު  ިދިރުއުޅުމގެ ެތރޭަގއި ާޢއިލެާއއްގެ ުކިދންަނށް  ަދުށަގއިވާ ބެުލމުގެ ދައުަލުތގެ  މިއީ

ަޝއުޤުެވިރަކން ާފުޅޮކްށަފިއާވ ަފާރްތަތުކެގ ެތެރިއން ުކދިން ަޙވާުލުކާރެނ ަފާރެތްއ ކަނަޑެއުޅމަށްަޓކައި މިިންސްޓީރ ޮއްފ ެޖންަޑރ 

 ަބއްދަލުވުްނ ވަީނ ާބއާްވފަެއވެ.  53މި ކޮމިީޓގެ  ގެ ނިޔަަލށް  2018 ަބރު ޮއކްޓޫ  31ެއކުަލވާާލފިައވާ ޕެނަްލެއކެެވ.  އިން އެންޑް ފެމިލީ 

 # ނަން އޮފީސް / ޖަމިއްޔާ ތަފްޞީލް

ިޞްއީހ ާދއިރާގިައ ަމަސްއަކްތުކާރ ޑޮކުަޓުރން 
 ތަްމސީްލކުާރ ެމްނަބރު 

ޑރ. ާއމިަނުތ ޭޒާބ ައްޙމަުދ   އްިނިދާރ ާގންީދ މެޯމިރއަލް ޮހްސޕިޓަލް
 (ަރީއާސ)

1 
 
  

ކުޑަުކިދންަންށ އިޖްތިާމީޢ ރްައާކެތިރަކްނ
ފޯުރޮކްށިދނުުމެގ ާދިއރާއިްނ ސަރުާކުރ

 ތަްމސީްލކުާރ ެމްނަބރު 
 

އަްލފާޟިްލ ައްކަރމް   މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީ 
 ުޙސައިްނ (ަނިއުބ ރަީއްސ)

2  

ޭޅރިއު ކުޑަުކިދްނ ދި  ދައުަލުތގެ ބެލުުމެގ ދުަށގައި 
ަމުރކަޒުތަްއ ބެެލެހއްޓުުމގަިއ ަސުރާކުރ

 ތަްމސީްލކުާރ ެމްނަބރު 
 

  3 ްލފާޟިްލ ައްޙަމދު އިމާދު އަ  މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީ 

ތަޢުލީީމ ާދިއާރިއން ަސުރާކުރ ަތްމސީްލުކާރ
 މެްނަބރު 

އަްލފާޟިާލ ފާިޠަމުތ   މިިނސްްޓީރ އޮފް އެޑިއުޭކަޝން 
 ަސުއސަްނ ޙުަސިއން

4  

ޤާނޫީނ ާދއިރާިއން ަސުރާކުރ ަތްމސީްލުކާރ
 މެްނަބރު 

ާއިމނަތު އަލްުއްސާތާޛ   އެަޓރީނ ެޖނެރަްލގެ ޮއފީސް  
 ިޝްމޔާޒާ 

5  

ކުޑަުކިދންެގ ަޙއްުޤަތްއ ހިމާަޔްތުކުރމުގައި 
 ަމސަްއަކްތުކާރ ަޖމްޢިއްާޔއެްއގެ މެންަބުރ 

 

އެޑްޮވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓްސ ޮފރ 
  ޗިލްްޑަރން 

  6 އަްލފާޟިާލ ޒީާނ ޒާހިދު 
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ސަިއޯކ ޯސަޝލް ަސޕޯޓް ކުޑަުކިދނަްންށ
ްއގެ އެޯފުރޮކްށިދނުުމގަިއަމސަްއަކްތުކރާ ަޖމްޢިއްޔާ 

 މެްނަބުރ 

  

  7  އަްލފާޟިާލ ސާިމާރ ޢަލީ   ޮސަސއިޓީ ޮފރ ހެްލްތ އެޑިުއޭކަޝން 

 

  ކޮމިޓީތައް

  ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ (ހ) 

(ޖެންަޑރ ީއކުއަިލޓީެގ ޤޫާނުނ) ެގ ަދުށްނ ިމިނސްޓްީރ ޮއްފ ެޖންޑަރ އެންްޑ ެފމިީލއަށް ުހަށަހާޅ  2016/18މިީއ ޤޫާނުނ ަންނބުަރ 

ެތޭރަގިއ،  ަޝުކާވަތއް ބަާލ ިފަޔވަޅު ެއުޅަމްށޓަަކއި އެުކލަާވލަާފއިާވ ކޮމިޓީެއވެ. ިމ ޮކމިޓީައްށ ަޝުކވާ ހުަށހެޅޭެނ ފަާރްތަތުކގެ

މިިނސްްޓީރ އާިއ ިމިނސްްޓީރގެ ަދށުން ިހނގާ ެއްނމެހަިއ ަމުރަކޒުތަާކއި ެފމިީލ އެންްޑ ޗިލްްޑަރްނ ަސރިވްސ ެސންަޓުރަތުކެގ 

ްނ ެރއި މުަވއްޒަފުްނާނއި ވަީޒާފަތަކްށ ުކިރމިަތލާ ަފާރްތަތާކއި ިޚދުމަތް ޯހާދ ަފާރްތަތުކެގ ިއުތުރްނ، ަވޒީފާޭދ އެންެމަހިއ ަފރްާތަތކުެގ ތެ 

ްނ އެ އިާދާރައަކްށ ަޝކުވާ ުހަށަހަޅިއ، ަވޒީފާދޭ ަފާރުތން ަމްއސަލަ ބަާލަފއިާވޮގާތެމދު ހިްތަހމަނުެޖޭހ ަފާރްތަތުކން އެ މަްއސަލަ އަލު

 ްއ ިހެމެނއެވެ. ބަަލން ޭބނުްނވާ ަފާރްތތަ 

 # ނަން އޮފީސް / ޖަމިއްޔާ ތަފްޞީލް

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް  ޖެންަޑރ ެއެފއާޒް ޑިާޕްޓމަންޓްެގ ިއްސ ަފާރެތއް 

 ެފމިލީ 

 1 އަްލފާޟިާލ ޒީާނޒް ައދާުނން 

ިހއުަމްނ ިރޯސްސ ެއންްޑ ްޓރެިއންިނގ ޑިިވަޜްނެގ

 އިްސ ަފރާތެއް 

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް 

 ެފމިލީ 

 2 އަްލފާޟިްލ ައްޙމަދު އިާމދު 

 ޤާނޫނީ ާދއިރާަގިއ ަމސަްއަކްތުކރާ ަފރާެތއް 

 

އަލްުއްސާތާޛ ާޢއިަޝުތ  ެޖެނރަްލގެ ޮއީފސް އެޓަރީނ 

 މުޙަްއމަދު 

3 

އަްލފާޟިްލ ިއްބާރީހމް  ިސވިލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝން  ދައުަލުތގެ ިމނިަވން މުއަްއަސާސއެއްެގ ެމްނަބެރއް 

 ަޝީހޤް 

4 

ރިަޓަޔީރްސ ެއޯސިސޭއޝަން އްޮފ މަަދނީ ޖަްމިޢއްާޔއެއްގެ މެްނަބެރއް 

 މޯލްޑިްވސް 

 

ަޢްބުދލްއަޒީޒު އަްލފާޟިްލ 

 ޫޔުސފް 

5 
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  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ(ށ) 

(ިޖްނސީ ުފަރއްާސަރުކުރާމިއ ގޯާނުކރުްނ ހުއްުޓުވެގ ާޤޫނުނ) ެގ ަދށުްނ ުހަށެހޭޅ  2014/16ކޮމިޓީައީކ ާޤނޫުނ ަންނަބުރ  މި 

  އެޅުަމްށަޓކަިއ ެއކުަލވާާލަފިއވާ ކޮމިޓެީއެކވެ.ަޝުކާވަތއް ބަާލ ތަޙުީޤްޤުކުރަމާށިއ ިފޔަވަުޅ 

 # ނަން މަޤާމު
 1   އަްލފާޟިާލ ފާިޠަމުތ ާޢިރާޝ ުޙަސއިން  ކިޮމއުިނޭކޝްަނ ޑިރެްކަޓރ

 2  އަްލފާޟިާލ ާއިމނަތު ަޝީރފް   ޑެޕިއުީޓ ޑިރެކްަޓރ ެޖނެރަލް 
 3 އަްލފާޟިްލ ައްޙަމދު އިާމދު  ޑިރެކްަޓރ

  

  ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީމަޢުލޫމާތު ހޯދައި (ނ) 

 ނިްނމުމާމެދު  އިޮފަސުރގެ  ިއންފޮޭމަޝން މިިނސްްޓީރގެ ، ަދުށން  ޤާޫނުނގެ  ަޙއުްޤގެ ިލިބގުަތމުގެ  ޯހދާ  ަމޢުޫލމަތު، ޮކމިޓީައކީ މި

  . ކޮމިީޓއެވެ  ުމރާޖަޢާުކރާ  ބަލާ ަމްއަސލަ ުހަށެހުޅުމން  މަްއަސަލަތއް އެފަދަ  ަފާރްތަތުކން ިހްތހަމަުނެޖހޭ 

 # ނަން މަޤާމް

 1 އަްލފާޟިްލ ުމަޙްއމުަދ ާޞިދޤު  ީސނިައރ ޮޕލިީސ ެއގްެޒކެޓިްވ (ާމލީ ޒިްނމާާދުރެވިރާޔ)

 2 އަްލފާޟިާލ ާއިމަނތު ިޝާފނާ  ަޕރމަަނންޓް ެސކްރެަޓރީ 

 3 هللاއަްލފާޟިާލ ޢިްމާރނާ ިބްންތ ޢަބްދު  ޑެިރކްަޓރ ެޖެނަރލް

 

  ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ(ރ) 

ިމިނސްްޓީރގެ ަދުށން ިހނގާ ކުަޑުކދިްނގެ ިހޔާ، ފިޔަވަތި އަދި އަމާްނިހާޔަތަކްށ ެއކި ަފާރްތަތކުްނ ޭދ  ިމިނސްޓްރީ އާއި، ޮކމިޓީައކީ  މި

 31ވާ ޮކިމޓީއެެކެވ. ަފިއސާެގ ެއީހ ދައުަލުތގެ މާިލްއޔަތުެގ ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ަޚަރުދުކާރނޮެގތް ަކނޑަެއުޅމަށްަޓކަިއ އެުކލަވާލާފައި 

 ަބއްަދލުވުން ަވނީ ާބްއވާފަެއވެ.  15ގެ ނިޔަަލްށ މި ޮކމިޓީގެ 2018އޮކްޯޓަބރ 

 # ނަން މަޤާމް އޮފީސް

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް 
 ފެމިލީ 

 1 އަްލފާޟިާލ ޒެީނާޝ ަޝީހުދ ަޒކީ  މިިނސްަޓރ ޮފރ ޖެންަޑރ ެއންޑް ފެމިލީ 

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް 
 ފެމިލީ 

 2 ޑރ. މަްރަޔްމ ޖަީބން  ސްޓޭްޓ މިިނސްަޓރ ޮފރ ެޖންަޑރ އެންޑް ފެިމލީ 

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް 
 ފެމިލީ 

ީސނިައރ ޕޮލިީސ ެއގްެޒކެޓިްވ (ާމލީ 
 ޒިންާމާދުރެވިރާޔ)

 3 އަްލފާޟިްލ ުމަޙްއމަދު ސާިދޤު 

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް 
 ފެމިލީ 

 4 އަްލފާޟިާލ ާއިމަނތު ިޝާފނާ  ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެަޓރީ 

އެގްެޒކެިޓްވ، ަފިއނޭންްސ ެއންޑް  އެަޓރީނ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފސް 
 އެޑްިމިނސްޓޭްރަޝން 

 5 އަްލފާޟިްލ ައްޙަމދު ާޝިކުރ ޫމސާ 

 6 އަްލފާޟިާލ ފާިޠަމުތ ައްއޒަ  ޑެިރކްަޓރ ެޖެނަރލް މިިނސްްޓީރ އޮފް އެޑިުއޭކަޝން 
ޭނޝަނަލް ޯސަޝލް ޕޮްރޓެްކަޝްނ 

 އެެޖްނސީ 
އަްލފާޟިްލ ުމަޙްއމަދު  ޑެޕިއުީޓ ިޑެރކްަޓރ ެޖނެރަލް 

 އިޞްާމީޢްލުފޅު 
7 

މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް   8 އަްލފާޟިާލ ޙުޫދާދ ަވީޙދު  ޑެިރކްަޓރ
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 ފެމިލީ 
މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް 

  ފެމިލީ 
 9  އަްލފާޟިްލ ައްޙަމދު އިމާދު   ޑެިރކްަޓރ 

 

ބިޑް ކޮމިޓީ(ބ)   

ޤަާވއިދުަގއިާވޮގުތެގ ަމިތްނ ިމިންސޓީްރ އާިއ ފެމިީލ އެންްޑ ޗިލްްޑަރްނ ަސރވިްސ ެސންަޓުރަތާކިއ  މާލިްއަޔތު  ދަުއލުަތގެ  ޮކމިޓީައކީ  މި

، ްއ ބަލާމިިނސްްޓީރެގ ަދުށން ާޤއިްމޮކްށަފިއވާ މަުރކަުޒަތަކްށ ޭބންުނވާ ަތެކްއާޗއި ިޚދްަމްތަތްއ ޯހދުަމްށޓަކިައ ހުަށަހާޅ ައްނާދީސިހާސބުތަ 

 16ކޮމިީޓެގ  މި ެގ ނިޔަލަށް 2018ޮއކްޯޓަބރ  31 ަމސަްއަކްތ ަޙވާުލުކާރނެ ަފާރްތަތްއ ކަނޑައެޅުަމށް ޤާިއްމޮކްށަފއިާވ ކޮމިީޓެއކެެވ.

 ަބއްދަުލވުން ވަީނ ބާްއވާފަެއެވ.

  #  ނަން މަޤާމް
  1 އަްލފާޟިްލ ުމަޙްއމުަދ ސާިދޤު   ީސނިައރ ޮޕލިސީ ެއގްެޒކެޓިްވ (ާމލީ ޒިްނމާާދުރެވިރާޔ)

  2 އަްލފާޟިްލ ުމަޙްއމަދު ރަީޝދު  ޑެިރކްަޓރ ެޖެނަރލް
  3  އަްލފާޟިާލ ަމްރަޔމް ިސދުީމން   ޑެިރކްަޓރ 
  4 އަްލފާޟިާލ ުހދޫާދ ަވހީުދ  ޑެިރކްަޓރ 
  5  އަްލފާޟިާލ ުއނެިއޒާ ަހބީްބ   ޑެިރކްަޓރ 
  6  އަްލފާޟިާލ ާއިމނަތު ިޝާހމާ   ޑެިރކްަޓރ 

  7  އަްލފާޟިާލ ލީލާ ިއބްާރިހމް   ެއިސސްޓެްނޓް ިޑެރކްަޓރ 

  

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމިޓީ(ޅ) 

 ިޚްދަމތް  ަރްއިޔތުންަންށެދވޭ  ަސރިވުސން ިސވިލް  ަތްނީފުޛކުރުމަށާއި  ޤަާވިއދު ސަރިވްސގެ  ިސވިލް  ދިެވހި  ކޮމިޓީައކީ  މި

ޤާިއމްޮކްށަފިއވާ ކޮމިޓީެއެކެވ.  ިމަޝަންށ ެއީހެތިރެވިދނުަމށް ކޮ  ަސރވިސް  ިސވިލް ެސކްރެަޓރަީއށާއި  ޕަރަމނަންޓް  ރަގަޅުުކުރމަށްޓަަކއި

 ބަްއދަލުވުްނ ަވނީ ާބއްވާަފެއވެ.  19މި ކޮމިީޓގެ ެގ ނިޔަަލްށ  2018ޮއކްޯޓަބރ  31

 # ނަން މަޤާމް ދާއިރާ / ސެކްޝަން
 1 އާިމަނތު ިޝާފނާ  ރަމަނންޓް ސެކްރެަޓރީ ޕަ  މިިނސްްޓީރ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ެފމިލީ 

 2 މުޙަްއމަދު ަރީޝދު  ޑެިރކްަޓރ ެޖެނަރލް ކޯްޕޭރޓް އެެފައރްސ ޑިާޕރޓްަމންޓް 
 3 އާިމނަތު ަޝީރފް  ޑެޕިއުޓީ ިޑެރކްޓަރ ެޖނެރަލް  ޯސަޝލް ަސރިވްސ ޑިާޕރޓްަމންްޓ (ޭކްސ މެޭނޖްަމންޓް ެސްކަޝްނ)

 4 މަރްަޔމް ސިދުީމން  ޑެިރކްަޓރ ޖެންަޑރ ެއެފައރްސ ޑިާޕރޓްަމންޓް 
 ހިއުަމން ިރޯސްސ ެމނޭޖަްމންްޓ އެންޑް ްޓެރއިިންނގ ޑިިވަޜްނ 

(އިންސްޓިިޓުއަޝން އެްޗ.އްާރ ެމނޭޖްމަްނޓް އެންްޑ ޓްރެއިިންނގ 
 ެސްކަޝްނ)

 5 އަޙްަމދު ިޢމާދު  ޑެިރކްަޓރ

 ހިއުަމން ިރޯސްސ ެމނޭޖަްމންްޓ އެންޑް ްޓެރއިިންނގ ޑިިވަޜްނ 
 ްނ)(މިިނސްްޓީރ އެްޗ.ާއރް މެޭނޖްމަންްޓ ެއންޑް ްޓެރއިންިނގ ސެކްޝަ 

 6 އުަނއިޒާ ަޙީބބު  ޑެިރކްަޓރ

ޕޮިލސީ، ޕްލޭިނންގ، ޮމނިަޓިރްނގ އެންޑް ިރަސރްޗ ިޑޕާރޓްަމންްޓ 
 (ޕޮިލސީ ޕްޭލނިްނގ އެންްޑ މޮނިަޓރިްނގ ިޑިވަޜން)

 7 ާޢއިަޝުތ ިޝހާމާ  ޑެިރކްަޓރ

ޑިާޕރޓްަމންްޓ (ެއްފ.ީސ.ެއްސ.ސީ ޭކްސ ޯސަޝލް ަސރިވްސ 
 ުސަޕރިވަޝން ެއންޑް ޮމނިަޓިރްނގ ސެްކަޝްނ)

 8 ިނާޝ ޢަލީ  ޑެިރކްަޓރ

އިްނސްޓިިޓުއަޝްނ މެނޭޖްަމންޓް ެއންޑް ކޯޑޭިނަޝން ޑިިވޜަްނ   9 ފާިޠަމތު ޒާިޔދާ  ެއިސސްޓެްނޓް ިޑެރކްަޓރ
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 (އްެފ.ސީ.ެއްސ.ީސ މެނޭޖްަމންްޓ ެސްކަޝްނ)
 10 ލީލާ ިއްބާރީހމް  ެއިސސްޓެްނޓް ިޑެރކްަޓރ ، ްޕޮރޯމަޝްނ ެއންޑް ޕްރޮެޓްކަޝްނ ޑިިވަޜން އެލްޑަރލީ ަރއިްޓސް 

ރ ްލޓައިްނސްޓިިޓުއަޝްނ މެނޭޖްަމންްޓ ެއންޑް ކޯޑޭިނަޝން ޑިިވޜަްނ (ޝެ
 މެނޭްޖމަންޓް ެސްކަޝްނ)

 11 ާޢއިަޝުތ ނީނާ  ެއިސސްޓެްނޓް ިޑެރކްަޓރ
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 : 1ޖަދުވަލު 

)މިނިސްޓްރީ(ވަޒީފާ ދިން މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލް: 1ތާވަލު     

  ރޭންކް  މަޤާމް  މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  #
ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޑިވި

  ޝަން
  ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

1  
 ،ަހމްޫދާނ ޢަބްދުްލމަީޖދް/ ަފަތުގމާގެ 

 ހދ.ވައިކަަރދޫ 
ެއިސސްޓެްނޓް ްޕލޭނިްނގ 

  ޮއިފަސރ (ަވުގީތ)
  3ޖީ.ެއސް 

ޖެންަޑރ ެއެފއާޒް 
  ިޑޕާޓަްމންޓް 

  2018ަޖަނވަީރ  16

2  
 ،އަްކަރްމ ުޙސަިއްނ/ އީަމުރއްަޒުހރީ 

  ގދ. ތިނަދޫ 
  3އީ.ެއްކސް   ޑެޕިއުޓީ ިޑރެކްަޓރ ެޖނެރަލް 

ސޯަޝލް ަސރިވްސ 
  ޑިޕާޓަްމންޓް 

  2018ަޖަނވަީރ  17

3  
 ،ުހަސިއން ސާޒިލް/ ުކިރބޯށި 

  ކ.ކާށިދޫ 
  1އެމް.ެއްސ   ިހއުމަން ިރޯސްސ ޮއިފަސރ

ިހއުަމން ިރޯސްސ 
މެނޭްޖަމންޓް އެްނޑް 
  ޓެްރއިިންނގ ިޑިވަޜން 

  2018ަޖަނވަީރ  24

4  
 ،ާޢއިަޝުތ އިފާދާ/ ފެްނިފޔާުޒގެ

  ނ.ވެިލދޫ 
  ީސނިައރ ީލގަލް ޮއިފަސރ

ސީ.ެއސް 
11-2  

ޖެންަޑރ ެއެފއާޒް 
  ޑިޕާޓަްމންޓް 

  2018ފެްބުރއަރީ  07

5  
މަރްަޔމް ަފާޟާލ އަޙްަމދު/ 

  މާލެ  ،ގ.ެޖންަޖުރވިލާ
  3ޖީ.ެއސް   އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް ޮއިފަސރ

ިއންވެންޓަީރ  ،ްޕޮރކިއުމަންޓް 
  އެންޑް ލޮޖިސްިޓކް ިޑިވަޜން 

  2018ފެްބުރއަރީ  08

6  
ިރާމާހ ައްޙމަުދ ަޝީރްފ/ 

  ހ.ޮއިއިސްސިވއު، މާލެ 
  1އެމް.ެއްސ   ްޕޮރްގރްާމ ޮއިފަސރ

ޗައިލްްޑ ަރއިޓްްސ ެއންޑް 
  ޑިިވަޜން ފެމިލީ ވެލްބީންގ 

  2018ފެްބުރއަރީ  28

7  
ާޢއިަޝުތ ާހނީ/ ެހީޕަސއިޑް/ 

  ގދ.މަޑަވެލި 
  1އެމް.ެއްސ   ްޕޮރްގރްާމ ޮއިފަސރ

ޑިްސއެބިލިޓީ ަރިއޓްްސ 
  ްނގބީ - އެންޑް ވެލް

  ޑިިވަޜން 
  2018ޭއޕްީރލް  23

8  
ަޙއްާވ ާޝމާ/ ިފލިަގސޮްދުށެގ، 

  ލ.ާމމެންދޫ 
  1އެމް.ެއްސ   ކަުއްނސެލަރ

ސޯަޝލް ަސރިވްސ 
  ޑިޕާޓަްމންޓް 

  2018ޭއޕްީރލް  23

9  
މަރްަޔމް މަިއާހ ުމަޙއްމަދު/ 

  މއ.ޭވމުިއެގ، ާމލެ 
ެއިސސްޓެްނޓް ެއޗް.ާއުރ 

  ޮއިފަސރ
  3ޖީ.ެއސް 

ިހއުަމން ިރޯސްސ 
މެނޭްޖަމންޓް އެްނޑް 
  ޓެްރއިިންނގ ިޑިވަޜން 

  2018ޫޖން  14
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ވަޒީފާ ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލް: 2ތާވަލު   

  ރޭންކް  ބަދަލުވި މަޤާމް  މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  #
ބަދަލުވި  

ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޑި
  ވިޝަން

  ވަޒީފާ ބަދަލުވި ތާރީޚް

1  
ަސީހާހ މުޙަްއަމދު/ ސާީދވިާލ، 

 ފ.ނިލަްނދޫ 
ެއިސސްޓެްނޓް 
  ކަުއްނސެލަރ

  4ޖީ.ެއސް 
ސޯަޝލް ަސރިވްސ 

  ޑިޕާޓަްމންޓް 
  2018ަޖަނވަީރ  14

2  
 ،ދޭދުަރގެ މަރްަޔމް ޖިާނން/ 

 ހއ.ެކލާ 
  1އެމް.ެއްސ   އިންަޓރނަްލ އޮިޑޓަރ

އިންަޓރނަްލ އޮިޑޓް 
  ެސްކަޝން 

  2018ަޖަނވަީރ  21

3  
 ،ުޙަސއިްނ ާޝީހްނ/ ޖިހާދު

  ސ.ަމރަދޫ 
ޯސަޝލް ިޑވެޮލްޕމަންޓް 

  ޮއިފަސރ
  2އެމް.ެއްސ 

ސޯަޝލް ަސރިވްސ 
  ޑިޕާޓަްމންޓް 

  2018ފެްބުރއަރީ  06

  1އީ.ެއްކސް   ޑެިރކްަޓރ  ހއ.ކެލާ  ،ަފއްޒާ ުފއާދު/ ޯކއްޓޭގެ   4
ސޯަޝލް ަސރިވްސ 

  ޑިޕާޓަްމންޓް 
  2018ފެްބުރއަރީ  08

5  
އާިމނަތު ޖުާނާނ މުޙަްއމަދު/ 

  މުލައްމާެގ، ޅ.ަނިއަފރު 
ެއިސސްޓެްނޓް 
  ކަުއްނސެލަރ

  4ޖީ.ެއސް 
ސޯަޝލް ަސރިވްސ 

  ޑިޕާޓަްމންޓް 
  2018ޭއޕްީރލް  22

6  
ާޢއިަޝުތ ޢަީލ ަރީޝދު/ މ. 

 މާލެ ، ޯބރނިއޯ 
އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް 

 ޮއިފަސރ
  4ޖީ.ެއސް 

އެޑްިމިނސްޓޭްރަޝން  
  ޑިިވަޜން 

  2018ޭއޕްީރލް  29
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)މިނިސްޓްރީ(ވަޒީފާ އިން ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލް : 3ތާވަލު   

މަސައްކަތްކުރި   ރޭންކް  މަޤާމް  މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  #
ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޑި

  ވިޝަން

ވަޒީފާއިން ވަކިވި / 
  ވަކިކުރެއްވި ތާރީޚް

ވަޒީފާ އިން 
ވަކިވި / 
 ވަކިކުރެއްވި
  ސަބަބު

އަޙްަމދު މަުޙއްމަުދފުޅު/   1
 ރިިހަތާޅެގ، ރ.ަކނޮދުޅދޫ 

ޑެޕިއުޓީ ިޑެރކްޓަރ 
  ޖެނެރަލް 

ސޯަޝލް ަސރިވްސ   3އީ.ެއްކސް 
  ޑިޕާރޓްަމންޓް 

ަޖަނަވީރ  02
2018  

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން 

އަިއަޝތު މަްޒާހ ނިޒާމް/   2
  އަްއޭސިރ، ގއ.ެގމަަނުފށި 

ެއަފައރްސ ޖެންަޑރ   1އެމް.ެއްސ   ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ
 ޑިޕާރޓްަމންޓް 

ަޖަނަވީރ  02
2018  

 އެދިވަޑަިއަގތުމުން 

އާިމނަތު ަންޝީމ ަފޟީލް/   3
  މ.ޭޒަވުރ، މާލެ 

ޖެންަޑރ ެއަފައރްސ   1އީ.ެއްކސް   ޑެިރކްަޓރ
  ޑިޕާރޓްަމންޓް 

ަޖަނަވީރ  08
2018  

 އެދިވަޑަިއަގތުމުން 

އަޙްަމދު ިވާސމް/ ޗަަމްނ،   4
  ށ.ަނުރދޫ 

ެއިސސްޓެްނޓް 
އެަކއުންޓްްސ 
  ޮއިފަސރ (ަވުގީތ)

މިިނސްްޓީރ އެަކއުންްޓސް   3ޖީ.ެއސް 
  އެްނ ފަިއންޭންސ ެސްކަޝން 

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން   2018ާމިރުޗ  07

މަރްަޔމް ަލހުފާ/ ވީނަްސ،   5
  ފ.ނިލަްނދޫ 

އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް 
  ޮއިފަސރ

ޖެެނރަްލ   4ޖީ.ެއސް 
އެޑްިމިނސްޓޭްރަޝން 

  ޑިިވަޜން 

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން   2018ާމިރުޗ  13

 / ިރާމހާ ައްހަމދު ަޝީރފް   6
ކ.  ‘ ހ.އޮއިިސްސިވޔޫ

 މާލެ

ޗައިލްްޑ ަރއިޓްްސ ެއންޑް   1އެްމ. ެއސް.   ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ
  ެފމެލީ ެވލްބީން ިޑިވަޜން 

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން   2018ޖޫން  25

މުޙަްއމަދު ަނީޛހް / މ.   7
  ގޯލްޑަންީލްފ ، ކ.މާލެ

ޗައިލްްޑ ަރއިޓްްސ ެއންޑް   1އެްމ. ެއސް.   ްޕޮރގްރާްމ ޮއިފަސރ
 ެފމެލީ ވެލްބީން ިޑިވަޜން 

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން   2018ުޖލައި  10

هللا/ އިްމާރނާ ިބްނިތ ޢަްބދު   6
  މ.ަކޭރޖް 

އިްނސްޓިިޓުއަޝަނލް   5އީ.ެއްކސް   ޑެިރކްަޓރ ެޖެނަރލް
މެނޭްޖަމންޓް އެްނޑް 
  ކޯޑިޭނަޝްނ ޑިިވަޜން 

އޮަގސްްޓ  13
2018  

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން 

ާއދަމް/ ހަލަވެލާިމެގ،  ާއިތރާ   7
  ޅ. ިހންަނަވރު 

ޗައިލްްޑ ަރއިޓްްސ ެއންޑް   4ޖީ.ެއސް   ްޕޮރްގރާމް ޮއިފަސރ
  ެފމެލީ ވެލްބީން ިޑިވަޜން 

ސެޕްޓެމްަބރ  2
2018  

  އެިދވަޑަިއަގތުމުން 
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ބައްދަލުވުންތަކުގައި  /ވަރކްޝޮޕް  /ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބައިވެރިވި ސެމިނަރ : 2ޖަދުވަލު 

 ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލް 

 
  ަބއިެވރިިވ ަފާރުތގެ   މުްއަދތު   ޯކސް ިހްނިގ ަފާރތް   މަްޤަސދު   ަތްމރީން ްޕޮރްގާރމްެގ ަނން   #

  މަާޤމް   ނަން 
ޖެންަޑރ މެއްިނސްްޓީރމިންގ   1

ގަަވރަމންޓް  ޕޮިލީސސް ޮފރ
  ޮއިފސަރސް 

ަސުރާކުރަތުކގަިއ 
ަމސަްއަކްތުކަރްއާވ 

މުަވއްޒަފުްނންަށ ޖެންަޑރ 
މެިއްނސްްޓީރމިްނގ އާިއ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމުާތ 
 ޯފުރޮކްށިދނަުމްށ 

 5މަހާއި  1  ޖަިއކާ 
  ދުަވސް 

  ޑެިރކްަޓރ  ޙުދޫާދ ވަޙީދު 

ސެމިަނރ ޮއްނ ަގވަރމަންްޓ   2
ަފްންކަޝނަރީ ެކޭޕސިޓީ 

  އިްމޕްޫރވްމަންޓް 

ގަަވރަމންޓް 
ފަްންކަޝނަރީ ެކޭޕސިޓީ 

ުކިރެއުރވުާމއި ުގޅޭ 
މަޢުލޫމާތު ޯފުރޮކްށދިުނަމްށ 

ީސނިައރ   ަޙއްާވ ސީމާ   ުދވަސް  14  ޗަިއނާ 
  ކަުއްނސެލަރ

ސެމިަނރ ޮއްނ ިހއުމަން   3
ިރޯސްސ ސްްޓެރޓެޖިްކ 

  ޕްލޭނިންގ

ިޖކް ިހުއމަްނ ެރޓީސްޓް 
ިރޯސްސ ޕްލޭިންނގ އާިއ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމުާތ 
 ޯފުރޮކްށިދނަުމްށ 

  ޑެިރކްަޓރ  އަުނއިޒާ ަޙީބބު   ުދވަސް  14  ޗަިއނާ 

ސެމިަނރ ޮއްނ ޕަބްިލކް   4
އެޑްިމިނސްޓޭްރަޝން ޮފރ 
ިސވިްލަސރވަްންޓްސ ޮއްފ 

  މޯލްޑިްވްސ 

ޕަބްލިްކ 
އެޑްިމިނސްޓޭްރޝަން އާިއ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމުާތ 
 ޯފުރޮކްށިދނަުމްށ 

ޯސޝަލް   ޝާމިލް ުމަހއްަމުދ   ުދވަސް  14  ޗަިއނާ 
ަސރިވްސ 
  ޮއިފަސރ 

ޖަޕާނުެގ ކަުއންަޓރ   ސްޓަީޑ ޓުައރ  5
ޓެރަިރޒަމާއި ުގޭޅ ެއކި 
ދާިއރާ ެއުކ ކުރަުމންާދ 
ަމސަްއަކްތަތއް ަބލައި 
ދާިއާރަތަކްށ ިދމާާވ 

ަލަތކާއި މަްއސަ
ގޮްނެޖުހްނަތއް ަބލައި 

އެަކްނަތއް ަޙއްުލުކާރނެ 
ޮގްތ ބަލަިއ ދަްސުކުރަމްށ 

ޑެޕިއުޓީ ިޑެރކްަޓރ   އާިމނަތު ަޝީރފް   ދުަވސް  8  ޖަާޕން 
  ޖެނެރަލް 

ކެއަރ ޕްރޮެޓްކަޝން އެންްޑ  6
ޕާިޓސިޭޕަޝްނ ޮއްފ ިޗލްްޑރަން 

  އިްނ ޑިޒާސްަޓސް 

ގުުދަރީތ ައދި އްިނާސީނ 
ާކިރާސަތްއ ދިމާާވ ޮގާތިއ 

މިފަދަ ާކިރާސތަްއ 
ދިާމވުމުން އެްނެމ ބޮޑަށް 
ައަސުރުކާރނެ ަފާރްތަތކާިއ 

އެ ަފާރްތތަަކްށ ެއީހ 
ފޯުރޮކްށޭދނެ ުއކުުޅތަްއ 

 ދެެނަގުތަމްށ  

ާޢއިަޝުތ ާއިޝާޔ   ދުަވސް  3  އިންޑިއާ 
  ާޝިޠރު 

ްޕޮރްގރާމް 
  ޮއިފަސރ
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 ެޝައިރްނގ ެބްސޓް 7
ްޕެރކްިޓަސްސ ޮއން ދަ 

އިްނޕްލިެމންޭޓަޝން އޮފް 
ޗައިލްޑް ްފެރންޑްލީ ސިޓީ އިން 

 އިންޮޑޭނިޝއާ 

އިންޮޑޭނިޝއާަގިއ ޗައިލްޑް 
ްފެރންޑްީލ ސިޓީެއްއ 
 ޤާިއްމކުރުާމއި ުގޅޭ 

  ޑެިރކްަޓރ  ފައްޒަ ުފއާދު   ދުަވސް  4  އިންޮޑޭނިޝއާ 

  ޑެިރކްަޓރ  ައްޝަރފް هللا ަޢްބދު 

ބިލްޑިްނގ ީރޖަނަްލ ކެޕޭިސީޓ  8
އިެވންޓް އޮްނ ްޕިރެވްނަޝން 
އޮފް ޗައިލްޑް ރެކްރޫްޓމްަނޓް 

އެންޑް ެއްކްސޕްޮލއިޭޓަޝން ަބއި 
ިއލަންްޓ ޓެރަިރްސޓް ެއންޑް ވަ 

  ސް އެކްްސްޓރީިމްސޓް ްގޫރޕް 

ޭއޝިާއ ަސަރަހްއދުަގއި 
ޓެަރިރޒަމަށް ކުަޑކުިދްނ 

ބޭނުްނކުުރްނ ުހްއޓުވުުމގެ 
ަމސަްއަކުތގައި 
ަގާރްތަތުކެގ ަޙަރާކްތެތރިާވ 

ޤާބިުލކްަނ ިއުތުރކޮށް، 
މިަކމަށްަޓަކއި 

އެކުލަވާަލއިފަިއވާ މުެނއަލް 
 ިއްފިތާތްހުކުރން 

ޑެޕިއުޓީ ިޑެރކްަޓރ   އާިމނަތު ަޝީރފް   ދުަވސް  3  ަތއިެލންޑް
  ޖެނެރަލް 

ޖެންަޑރ ިއުކއަިލޓީ ެއންޑް  9
 –ވިެމން އްެމަޕރަމންޓް 

ެޝައިރްނގ ގުޑް ްޕެރކްޓިަސްސ 
އެންޑް ެއްކްސީޕިރއްަންސ ޮއްފ 

  ަތއިޭލންޑް 

ަތއިެލންޑްެގ ެޖްނޑަރ 
އިުކއަލިޓީ އެންޑް ވިެމން 
އެްމޕަވަރމަންޓާިއ ުގޭޅ 

 މަޢުލޫމާތު ޮފުރޮކްށދިުނަމށް 

ލީލާ އްިބާރީހމް   ުދވަސް  12  ަތއިެލންޑް
  ކު މަނި 

ެއިސސްޓެްންޓ 
  ޑެިރކްަޓރ 

ސެމިަނރ ޮއްނ ޕަބްިލކް   10
އެޑްިމިނސްޓޭްރަޝން ޮފރ 
ިސވިްލަސރވަްންޓްސ ޮއްފ 

  2ސް ފޭ  –މޯލްޑިްވްސ 

ޕަބްލިްކ 
އެޑްިމިނސްޓޭްރޝަން އާިއ 

ގުޅޭ މަޢުޫލމުާތ 
 ޯފުރޮކްށިދނަުމްށ 

ޯސޝަލް   އާަދމް ިރާފޛް   ުދވަސް  13  ޗަިއނާ 
ަސރިވްސ 
  ޮއިފަސރ

ޮއްނ ަޕރޯފަމްނސް ސެމިަނރ   12
 މެނޭްޖމަންޓް 

ަޕރޯފމަްންސ 
  އެްޕަރއިަޒލްއާިއ ުގޅޭ 

ެއިސސްޓެްނޓް   އާިއޝަތު ީނނާ   ުދވަސް  13  ޗަިއނާ 
  ޑެިރކްަޓރ
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ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލް ރާއްޖޭގައި ހިންގި ތަމްރީން :3 ޖަދުވަލު  

ބައިވެރިންގެ  މުއްދަތު  ރަށްއަތޮޅު  ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  #
  އަދަދު

 މުްނ ެގންދާަޝލް ާސރިވްސ ވަރކަުރްނެގ ުހނަރާއި ާޤބިލަުކން ިއތުުރކޮށް ިމިންސޓްީރްނ ދެ ސޯ  - ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް 
  ޚިުދަމުތގެ ފެްނަވރު ަރނަގޅުކުުރްނ.

ކެޭޕިސީޓ ިބލްޑިންގ   1
ޓްެރިއނިްނގ ްޕރޮގްާރްމ ޮފރ

  ވަރަކރސް ޯސަޝްލ 

މިިންސްޓީރ، ުކދުަކިދންގެ ހިޔާ،
ިފަޔވިަތ ައިދ  ބ، ފ، ނ، ރ،
ދ، ގއ، ހއ
އެްފ.ސީ.ެއްސ.ީސަގިއ ަމަސްއކްަތުކާރ

  ޯސަޝްލ ާސރިވްސ ަވރަކުރން 

 –ފެްބުރވީަރ  25  މާލެ   ކ
  މިާރޗު  1

20  

މިިންސްޓީރާއިއ ުޔިނސެފްގެ  ްޓެރއިިނން  ެއސް.ޕީ.ެއްސ.ެއސް   2
  ުމަވއްޒަފުން 

 23 – 22  މާލެ   ކ
  އޮަގްސޓު 

22  

ްޕޮރެފަޝނަްލ ިޑވެޕޮްލމެންްޓ   3
ޓެްރއިިންނގ ޮފރ ހެްލުތ 

  އެންޑް ޯސަޝްލ ަވރަކރސް 

ިޞްއޙީ  ުޅގެ ވ.، މ. އަދި ފ. އަތޮ
  ިޚދަުމްތެތިރން  ިއޖުތިާމޢީ  އަދި 

 15 – 11  ނިަލްނދޫ   ފ
  ާމރިޗު 

24  

ިޞްއޙީ  ުޅގެއއ. ައިދ އދ. އަތޮ 
  ިޚދަުމްތެތިރން  ިއޖުތިާމޢީ  އަދި 

 12 – 08  މަހިަބދޫ   އދ
  އްޭޕރިލް 

33  

އިޖުތިާމޢީ  އަދި  ޞިްއޙީ ައއްޫޑ ިސޓެީގ 
  ިޚދުަމްތެތިރން 

އައްޑޫ   ސ
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ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ހިންގި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި :  4ޖަދުވަލު 

 ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލް

  ަބއިވެރިިވ ަފާރުތގެ   މުްއަދތު   މަްޤަސދު   ްޕޮރްގރާމްެގ ަނން  ަތްމީރން  #
  މާަޤމް   ނަން 

    ިސވިލް ަސރިވްސ ަޤާވއިދު   1
  

މުަވއްޒަފުްނ ިސިވލް 
ަސރިވްސ ޤަާވިއަދްށ 

  އަހުުލެވރިުކުރން 

  
  

  ދުަވސް  1

 އެްޗާއްރ ޮއިފަސރ ުޙަސއިްނ ސާޒިލް 

ީސނިއަރ އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް   ފާިޠަމުތ ިއްބަރތު 
 އޮފިަސރ

 އެޑްިމިނސްޓްރޭިޓވް ޮއިފަސރ  މަރްަޔމް ފަާޒލާ 

ޓޭްރިނންގ ޮފރ ޖެންަޑރ   2
އިުކއަލިޓީ އެންްޑ ވިެމން 

  އެްމޕަަވރަމންޓް 

ޖެންަޑރ ިއުކއަިލޓީއަްށ 
 އަހުުލެވިރުކުރވުން 

 ކޯޑިނޭަޓރ އަޙްަމދު ަޝްމވީލް  ދުަވސް  4

 ްޕޮރްގރްާމ ޮއިފަސރ ިޝާފ އިސްމާޢީލް 

ަސރިވްސ ަސޕޯޓް   3
  ްޕޮރގްރާމް 

ަމސަްއަކަތްށ 
 އަހުުލެވިރުކުރވުަމށް 

 ަމސައްަކތު  ޙަީބާބ ަޙަސން   ދުަވސް  5

ެއސެްނޝިއަްލްސ ޮއްފ  4
ަސރިވްސ ެއްކސަލަްނސް 

  ްޕޮރގްރާމް 

ިޚދަުމްތ ދިުނމާއި ގުޅޭ 
މަޢުލުމާތު 

  ޯފުރޮކްށދިނުަމްށ 

އެިސސްޓްެނޓް ެއޑްމިިނސްްޓެރތިވް   މަރްަޔމް ާޝިކރާ   ދުަވސް  5
  އޮފިަސރ 
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