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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީ   ގުޅުންތަކުގެ   ޚާރިޖީ   ސަލާމަތާއި   ޤައުމީ 

.  ޖަލްސާގައެވެ  ވަނަ  6  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޭބއްވި  ގައި  2019  ޖޫން  11  އުފައްދާފައިވަނީ  ކޮމިޓީ  މި

  ޤައުމީ  ގެރާއްޖޭދިވެހި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ކޮމިޓީގެ މި ދަށުން، މާއްދާގެ ވަނަ 116 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

  އެ މުރާޖަޢާކޮށް، ސިޔާސަތުތައް ގުޅުންތަކުގެ ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި ޤައުމީ ދިރާސާކުރުމާއި، ކަންކަން ޚާރިޖީ ސަލާމަތާއި،

 ފާހަގަކޮްށ، އެކަމެއް ަބދަލެްއވާނަމަ ގެންަނންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އެ ދެނެގަތުމާއި، ންވަރުމި ތަންފީޒުވަމުންދާ ސިޔާސަތުތައް

 ފޮރިން  އޮފް މިނިސްޓްރީ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ޚާރިޖީ ސަލާމަތާއި، ޤައުމީ ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ އެކަން

 މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް އަދި ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފެއާޒްއާއި، ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފެއާޒްއާއި،

 ނިޔަަލށް  ގެ( ފ) ެފށިގެން އިން( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 116 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތންގެ ގުޅޭގޮތުން، އޮތޯރިޓީއާ

 .ކުރުމެވެ  ކަންކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން މަޖިލީުހން ރައްޔިތުންގެ ފުިރހަމަކޮށް، ދިރާސާކޮށް، ބިލުތައް ުހަށހަޅާ އިދާރާތަކުން އެ މިގޮތުން،

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓުތައް އަހަރީ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެދެންނެވި ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

 އެކަންކަމުގައި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެ  އެންގުމާއި،  އިދާރާތަކަށް  އެ  ކަންކަން  އެ  ފާހަގަކޮށް  ކަންކަން

 މަޢުލޫާމތު ެބހޭގޮތުން ކަްނކަމާ ހިންގާ އިދާރާތަކުން އެ ަބއްދަލުކޮްށ، އިދާރާތަކާ އެ ލަފާދިުނމާއި، ދެވިދާނެގޮތުގެ ކުރިއަށް

 ކަންކަން  ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ަބލައި،  ކުރަމުންދާގޮތް  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައި،

 .ަބޔާންކޮށްދިނުމެވެ

 އެކިއެކި ދިމާވާ ޤައުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، ގުޅުން އޮންނަ ސަރުކާރުތަކާ ޤައުމުތަކުގެ ޭބރު ސަރުކާރާއި ދިވެހި އިތުރުން، މީގެ

 މެންަބރަކަށްވެފައިވާ ރާއްޖެދިވެހި އެޅުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންެޖހޭ ަބލައި ދިރާސާކޮށް ކަންކަން ގުޅުންހުރި ކާރިސާތަކާއި

 .ހިމެނެއެވެ ދިރާސާކުރުންވެސް ގުޅުން ގެންގުޅޭ އިންރާއްޖެދިވެހި ޖަމާޢަްތތަކާއެކު ކިއެކިއެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ

 ތެރެއިން އެއަްބސްވުންތަކުގެ މުޢާހަދާތަކާއި ވާ އިންރާއްޖެދިވެހި  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމުތަކާއި ޭބރުގެ އަދި

  ބޭރު  ދިރާސާކުރުމާއި، އެއްަބސްވުންތައް އެނޫންވެސް މުޢާހަދާަތކާއި ާބވަތުގެ އުފުލާންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އެއްވެސް ރައްޔިތުން

 މައްސަލަތައް ރުހުންދިނުމާގުޅޭ ސަފީރުންނަށް ކަނޑައަޅާ އިންރާއްޖެދިވެހި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޤްވާމީަބއިނަލްއަ ޤައުމުތަކަށާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   ކޮިމޓީގެ  ހުށަހެޅުންވެސް  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން  މަޖިލީހުން  ދިރާސާކުރުމާއި،

 .ހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މެންބަރުން ގެ  ކޮމިޓީ 
 

 

  މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  މުޤައްރިރު 
 ޝަރީފް   އިބްރާހީމް  

 ދާިއރާ  މަަރދޫ
 ޢީސާ   އަޙްމަދު 

 ާދއިރާ  ކެނދިކުުޅދޫ
 
 

 

 
 

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 
 ޚައިތަމް  އަޙްމަދު 

 ާދިއރާ  ދެކުނު މައްޗަްނޮގޅި
 އުޝާމް  އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ިވލިމާލެ

 މުޙައްމަދު   ޖަމްޝީދު 
 ާދިއރާ  ދެކުނު ކުޅުުދއްފުށި

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 
  ޝަހީމް  هللاޢަބްދު

 ޢަބްދުލްޙަކީމް 
 ާދއިރާ  ކަނޑިތީމު

 އަޙްމަދު   އިސްމާޢީލް 
 ާދއިރާ  ދުާވަފރު

 އަޙްމަދު   ޙަސަން 
 ާދިއރާ  އިނުގަރއިދޫ

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 
 އިބްރާހީމް   ޤާސިމް 
 ދާިއރާ  މާިމިގލި

 

 

 ޢަފީފު   ޙަސަން 
 ދާިއރާ  ިވލުފުށި

  ޣައްސާން   މުޙައްމަދު 
 މައުމޫން 

 ާދއިރާ  ގުރަިއދޫ. ތ

   މެންބަރު  މެންބަރު 
 ސަޢީދު   މުޙައްމަދު 

 ދާިއރާ  މާަވށު
 
 
 
 

 ޒާހިރު  އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ަގްއދޫ

 
 

 



 

- 4 - 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ފިހުރިސްތު 
 

 5ޞަފްޙާ  .................................................................................................  ތަޢާރަފް  •

 5ޞަފްޙާ  .................................................................................................  މައްސަލަ •

 5ޞަފްޙާ  .................................................................................................  މަޤްޞަދު •

 6ޞަފްޙާ  ................................................................................................. ަބއްދަލުވުން  •

 12ޞަފްޙާ  ................................................................................................. ކަންކަން  ހޯދުނު •

 36ޞަފްޙާ  ......................................................................... ޙައްލުކުރެވެމުން އަންނަ ކަންކަން •

 49ޞަފްޙާ  ................................................................................................  ހުށަހެޅުން  •

 50ޞަފްޙާ  .................................................................................................  ނިންމުން  •

 50ޞަފްޙާ  .................................................................................................  ޖަދުވަލު • •
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ތަޢާރަފް  .1

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ، މި ރިޕޯޓަކީ

  މައްސަލައަކީ   ިބދޭސީންގެ  އުޅެމުންދާ  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ  ގައިރާއްޖޭދިވެހިއަދި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން ދަނިކޮށް، "

 ތުތައްސަފުރު ާބޒާރުގައި ވަޒީފާގެ ދިވެހިންނަށް އްލުކޮށްޙަ  މައްސަލަ މި ،ވެފައިވާއިރު ނުރައްކަލަކަށް ސަލާމަތަށް ޤައުމީ

ވަނަ ދުވަހު    2019ޖޫން    26އެއް،    "ޕެޓިޝަންހުށަހަޅާފައިވާ    އެދި  އުފައްދައިދިނުމަށް  ވުޒާރާއެއް  ވަކި  މިކަމަށް  އިތުރުކޮށްދީ

 މައްސަލަ ދިާރސާކުރުމުގައި އެ ޕެޓިޝަން މިފޮުނއްވާފައިވާތީ، ކޮމިޓީއަްށ  މި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިަޝން ކޮމިޓީން

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 

 މައްސަލަ  .2

 އެވެ. މައްސަލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީމި މައްސަލައަކީ، 

 

 ޞަދު މަޤް  .3

 މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މައިގަނޑު ކަނޑައެޅުނު  ޙާޞިލުކުރުމަށް ދިރާސާއިން މި

ދަދަކީ ކަށަވަރުކޮށް އެނގެންނެްތ ޖުމްލަ ޢަ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީގައި ރާއްޖޭދިވެހި .1

 ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީޖުމްލަ ޢަދަދުެގ އިތުރުން،  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީވުމުން، ޢަދަދަކަށް

ން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުޖުމްލަ ޢަދަދު  މަސައްކަތްތެރިންގެ

 އަދި ؛ ހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުން ކުރެވެންއޮޅުންފިލުވާ އެކަންކަން ހަރުދަާނކުރުމަށް

 އެއްވެސް ެއނގޭނޭ ކާކުަކން ފަރާތެއްނެތި، ެބލެނިެވރިނަކީ މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ .2

 ނޭދެވޭ  ވެއްޓަށް  އަމާން  މުޖުތަމަޢުގެދިވެހި    ފުށުން  މިފަރާްތތަކުގެ  ފަރާތްތަކަކަށްވުމުން،  އުޅެމުންދާ  ނެތި  ލިޔެކިޔުމެއް
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ގުޅިފައިވާ  ތާޙަމަސްލަ  ޤައުމީގެ  ރާއްޖޭދިވެހި  މިހާރުާދތީއާއި، މިކަމަކީ  ފެންނަމުން  ޢަމަލުތަކެއް  ގިނަ  ކުރާ  އަސަރުތަކެއް

ތައް ދެނެގަތުމާއި، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުނާމެދު  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ވެފައިވުމުން،  ކަމަކަށް

 އަދި ؛ އެފަދަ ިބދޭސީންނާ މަދުކުރުމަށް އެކަށައެޅޭނެ އުޞޫލުތައް ދެނެގަުތން

 

މޮނިޓަރުކރެވޭނެ ޚާއްޞަ  މަސައްކަތްތެރިން ިބޭދސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގައި،  .3

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން  މޮނިޓަރކުރުމަށްމެކޭނިޒަމްއެއް އެކަށައެޅިފައިވޭތޯ ދެނެގަތުމާއި، އެފަދަ ިބދޭީސން 

؛ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންަކން ދެނެގަތުން އި، މޮނިޓަރިންގގެ ނިޒާމު  ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތްތައް އޮޅުންފިުލވަ

 އަދި

 
 ޮބޑު ނިސްބަތުން ަބލާއިރު އަޅާ އާާބދީއާ ދިވެހީންގެ އާާބދީއަކީ ިބދޭސީންގެ އުޅެމުންދާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި .4

 ސަަބބު  ަމއިގަނޑު ގިނަވަމުންދާ ޢަދަދު ގެމަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ ޢަދަދެއްކަމުގައިވާތީ،

 ކަންކަން  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ  މަދުކުރުމަށް ފަރާތްތައް އެފަދަ ދެނެގަތުމާއެކު

 ދިރާސާކުރުން.

 

 ބައްދަލުވުން  .4

 ؛ހުށަހެޅުމާއެކު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ މި

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   7ވަނަ އަހަރުގެ    2019ކޮމިޓީގެ    ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2019  ޖޫން   23 •

 ރަސްމީކުރުމަށްފަހު، މަޝްވަރާ މެދުގައި މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީގެ ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ކޮމިޓީން ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

  އަދި   އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސްސާފުކުރެއްވުމަށް    މަޢުލޫމާތުގޮތުން އަންނަނިވި  ގުޅޭ  ންނާމަސައްކަތްތެރި  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް

 ިނންމެވިއެވެ. ފޮނުވުމަށް ސިޓީ އޮތޯރިޓީއަށް ސްރިލޭޝަން ލޭަބރ މޯލްޑިވްސް

 އަދި ؛ ގައި މިހާރު އުޅެމުންދާ ިބދޭސީންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުރާއްޖޭދިވެހި .1

 އަދި ؛ ޢަދަދު ގެމަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީިބދޭސީންގެ ތެރެއިން  .2

 މެދު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅު. ނާމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ .3
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   11ވަނަ އަހަރުގެ    2019ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ    ދުވަހު   ވަނަ   2019  ޖުލައި   9 •

 މޯލްޑިވްސް އަދި އޮތޯރިޓީ ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ ،އާއިއެެފއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކޮމިޓީން ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

 ނިންމައި އެަފރާތްތަކާ ަބއްދަލުކުރިއެވެ. ަބއްދަލުކުރުމަށް ނާންޭބފުޅުކަމާގުޅޭ  އިމިގްރޭޝަންގެ

 

މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މައްސަލައާއި، އެފަދަ ިބދޭސީން  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީއެ ަބއްދަލުވުމުގައި 

ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި އެފަަދ ިބދޭސީން ގިނަވުމުން ކުރިމަިތވާ ނުރައްކާ ޙައްލުކުރުމަށް 

 ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި، އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ދިގުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   12ވަނަ އަހަރުގެ    2019ގެ  ކޮމިޓީ   ބޭއްވި   ހު ދުވަ   ވަނަ   2019  ޖުލައި   10 •

 ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ  ،އާއިސަރވިސް   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ،އާއިއެފެއާޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި

 .ަބއްދަލުކުރިއެވެ އެފަރާްތތަކާ ނިންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށް ނާންޭބފުޅުކަމާގުޅޭ  އިމިގްރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް އަދި އޮތޯރިޓީ

 

ޢަދަދު ނުކުރެވިވާ ސަަބުބ އޮޅުންފިލުވުމުގެ އިތުރުން،  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީއެ ަބއްދަލުވުމުގައި 

ސަަބުބތަކަކީ ކޮާބތޯއާއި އެފަދަ ިބދޭސީންގެ ސިސްޓަމަކަށް  އިތުރުވަމުންދާ  މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ

އަޕްލޯޑް ކުރުމާއި އެފަދަ ިބދޭސީން އިތުރުވުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އެ މުއްސަސާތަކާއެކު ކޮމިޓީން  

 މަޝްވަރާކުރިއެވެ.

 

ވަނަ   14އްދަލުވުމާއި ވަނަ ބަ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގެ ކޮމިޓީ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ވަނަ  2019 ޖުލައި  22 •

 - :   ބައްދަލުވުމުގައި 

އެފެއާޒްއާއި، މިނިސްޓްރީ  ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އާއިއެފެާއޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކޮމިޓީން ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

 ނާންޭބފުޅުސަރވިސްގެ ކަމާގުޅޭ  ޕޮލިސްއަދި މޯލްޑިވްސް  އިމިގްރޭޝަންޑިވެލޮޕްމަންޓްާއއި، މޯލްޑިވްސް  އިކޮނޮމިކްއޮފް 

 .ަބއްދަލުކުރިއެވެ އެފަރާްތތަކާ ނިންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށް
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ފިޔަވަޅުތަކާއި، ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް މަދުކުރުމަށް އަޅަމުންދާ    މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީއެ ަބއްދަލުވުމުގައި  

މިފަދަ ފަރާތްތައް އަރައިގަްނނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އެަފދަ ަފރާތްތައް ކުށްކުރުމުން އަޅަމުންާދ ފިޔަވާޅުތަކާއި، އެފަަދ 

އަށް ވެއްދުމަށްހުރި ިބދޭސީން އަނުބރާ އެފަރާތްތަކުެގ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ހުރި ދަިތތަކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ގަވާއިދުގެ ތެރެ

 ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫާމތު ަބދަލުކުރެވި މަޝްވަރާކުރެވުެނވެ.

 

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   15ވަނަ އަހަރުގެ    2019ގެ  ކޮމިޓީ   ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2019  ޖުލައި   29 •

  މިނިސްޓްރީ އަދި އޮތޯރިޓީ ސްރިލޭޝަން ލޭަބރ ،އާއިޒްފެއާއެ ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކޮމިޓީން ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

މި  ކޮށް،ަބއްދަލު ވަކިން ވަކި އެފަރާތްތަކާ ނިންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށް ނާންޭބފުޅުކަމާގުޅޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް އޮފް

މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވިގެން އުޅޭ ސަަބުބ ދެނެގަތުމާއި އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމާގުޅޭ 

  ރިޕޯޓެއް  ކަންކަމާގުޅޭ ކުރެވިދާނެ އްލުކުރުމަށްޙަ މައްސަލަ މި މި ގޮތުން އެަބއްދަލުވުމުގައި، ރިއެވެ.ސާފުކު މަޢުލޫމާތު

 އެދި އެފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުނެވެ. ދެއްވުމަށް ފޮނުވައި ޓީއަށްކޮމި ތައްޔާރުކޮށް

 

ވަނަ   18ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި،  17ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގެ ކޮމިޓީ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ވަނަ  2019 އޯގަސްޓު  5 •

   -:   ގައި ވަނަ ބައްދަލުވުމު   19ބައްދަލުވުމާއި،  

  މިނިސްޓްރީއާއި، އެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް  މިނިސްޓްރީއާއި، އޮތޯރިޓީ  ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ ،ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން މައްސަލައާ  މި

އެ .  ަބއްދަލުކުރިއެވެއެފަރާްތތަކާ  ނިންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށްވަކިވަކިން  ނާންޭބފުޅުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޭބއްވި ަބއްދަލުވުންތަުކން ޙައްލުނުވެހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިން މި

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ގައި އުޅެމުންދާ ިބދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރެވެން ހުރި ގޮތްތަކާއި އެކަން  ރާއްޖޭއެގޮތުން، ދިވެހި

 އެމެރިކާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސިސްޓަމް ޕައިސިސްންދާ ސަަބުބތައް ެދނެގަތުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ޙައްލުނުކުރެވި ލަސްވަމު

ން ސާފުކުރު ކޮަބއިކަން ޚިދުމަތްތަަކކީ ނުލިޭބ ނަމަވެސް ލިެބންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް އެއްަބސްވުމާ ވެފައިވާ އެކުގައި ސަރުކާރާ

 މޯލްޑިވްސްހިމެނެއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާުތ މި ަބއްދަލުވުންތަުކން އެކަށޭނަ މިންވަރަށް ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާުކރެވިފައިނުވާތީ، 
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އިން ލިޔުމުން ޖަވާުބ ދެއްވުމަށް ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އަދިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  ،އާއިއިމިގްރޭޝަން

 ޓީން އެދުނެެވ.އެފަރާތްތަކުގައި ކޮމި

ޢަދަދު ދެނެގަނެވިފައިނުވާީތ،  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީގައި އުޅޭ ރާއްޖޭދިވެހިއޭގެ އިތުރުން، 

 ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް  ށްޯހދުމަ  ލިސްޓެއް  އެނގޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ގެމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  އުޅޭ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެގެ  ރާއްޖޭދިވެހި

 ެވސް އެަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.ފޮނުވުމަށް ސިޓީ އޮތޯރިޓީއަށް

 

ގައި އުޅޭ އެންމެހާ ިބދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށާއި ޯބޑަރ ސިސްޓަމްގައި  ރާއްޖޭދިވެހި  އަކީ   "ސިސްޓަމް  ޕައިސިސްއަދި "

 ޙައްލުކުރުމަށް  ދަތިތައް ދިާމވާ ސަަބުބން ސިސްޓަމްގެ މި ސިސްޓަމެއްތޯއާއިއަދި އެކަށޭނަ  ރަނގަޅު އެންމެ  ބޭނުންކުރުމަށް

 ސިޓީ  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޯރމޭޝަން ފޮރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް ސާފުކުރެއްވުމަށް ކޮަބއިކަން ކަންކަމަކީ ކުރެވެންހުރި

 ވެސް އެަބއްދަލުވުމުގަިއ ނިންމިއެވެ.ފޮނުވުމަށް

 ެބއްލެވުމުގައި އޮތްތޯ ރމިޓް ޕަ ކްރވޯ އަތުގައި ިބދޭސީންގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްގައި ރާއްޖޭހަމައެހެންމެ، ދިވެހި

ވެސް  ފޮނުވުމަށް ސިޓީ ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ކޮަބއިކަން އުޞޫލަކީ ގެންދަވާ ޢަމަލުކުރައްވަމުން

 މިއެވެ.އެަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ނިން 

 

 - :   ބައްދަލުވުމުގައި   ވަނަ   24  އަހަރުގެ   ވަނަ   2019  ކޮމިޓީގެ   ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2019ސެޕްޓެމްބަރު    4 •

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން،  ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ަބަލއި ދިރާސާކުރިއެވެ. އަދި އެ ަބއްދަލުވުމުގައި، މިހާތަަނށް މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޓީއާ 

ޖަވާުބ ލިިބފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ޙިއްޞާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ުއފެދުނު ސުާވލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީެގ 

 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުރިކަންކަން ފާހަގަކޮްށ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި

 އެކަންކަން ސާފުކުރުމަށް އެކަންކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.
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 - :   ބައްދަލުވުމުގައި   ވަނަ   36  އަހަރުގެ   ވަނަ   2019  ކޮމިޓީގެ   ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2019  އޮކްޓޯބަރު   15 •

 ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުްނނާ ގެއިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް އަދި ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

މި މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވިގެން އުޅޭ ސަަބުބ ދެނެގަތުމާއި އެ  . ަބއްދަލުކުރިއެވެ އެފަރާތްތަކާ ނިންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށް

  ކަންކަމާ ކުރެވިދާނެ އްލުކުރުމަށްޙަ މައްސަލަ މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން، 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ގުޅޭ

 

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   38ވަނަ އަހަރުގެ    2019ގެ  ކޮމިޓީ   ބޭއްވި   ވަހު ދު   ވަނަ   2019  އޮކްޓޯބަރު   16 •

މިހާތަަނށް ލިުބނު މަޢުލޫމާތުެގ އަލީގައި މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި   ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި

ކޮމިޓީން ަބއްދަލުކުރި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ ކުރިން  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިގެން،  

  މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.

 

ވަނަ    40ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި،    39ވަނަ އަހަރުގެ    2019ގެ  ކޮމިޓީ   ބޭއްވުނު ،  ދުވަހު  ވަނަ   2019  އޮކްޓޯބަރު   28 •

 - :   ގައި ބައްދަލުވުމުވަނަ    41ބައްދަލުވުން އަދި  

އާއި، އޮތޯރިޓީ ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ އާއި،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ިމކްއިޮކނޮ އޮފް ނިސްޓްރީ، މިކޮމިޓީން ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

 ސައިންސް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އާއިއެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އާއިސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،އާއިއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސްއާއި، އިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިްވސް ،އާއިޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް

ގެ ކަމާގުޅޭ އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ،އާއިއޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ،އާއިސަރވިސް

 .ަބއްަދލުކުރިއެވެއެފަރާތްތަކާ  ނިންމައި ަބއްދަލުކުުރމަށްވަކިވަކިން  ޭބފުޅުންނާ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޭބއްވި ަބއްދަލުވުންތަުކން ޙައްލުނުވެ ުހރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  އެ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިން މި

ލިބިފައިހުިރ މަޢުލޫމާތަށް ިބނާކޮށް މި ަމއްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެ  މަޝްވަރާކުރުމުގެ އިތުރުން، މިހާތަނަށް ކޮމީޓީައށް 

 އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުްނތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.
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ޑީޕޯޓްކުރެވުނު ދެ ބަންގްލަދޭޝް ިބދޭސީންނާ ގުޅިގެން ފެންމަތިވި، ިބދޭސީން މަީނ  އިންރާއްޖެދިވެހިއެގޮތުން، އެދުވަސްވަރު 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ކޮމިޓީން އެފަރާތްަތކާ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއެވެ. އަދި ިބދޭސީްނ ގެ ޑްރީ ންލޯ

ރު ގެންދާ ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކާއި، އެގޮތަށް އެފަރާތްތަުކްނ އިން ފުރައިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުާރއިރާއްޖެދިވެހި

ގެ ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްތޯ ދެނެގަނެވިފައިވާ ނިންމވަރު ރާއްޖޭދިވެހިފައިސާ ގެންދަނީ 

އްަސލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި ނޫނުތަކާއި ގަވާއިުދަތކުގެ ތެރެއިން މިފަދަ މަގެ ޤާާރއްޖޭދިވެހިއޮޅުންފިލުވިއެވެ. އަދި 

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   5ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގެ  ކޮމިޓީ   ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2020  ފެބްރުއަރީ   18 •

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ އަދި އިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ،އާއިއެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކޮމިޓީން ގުޅިގެން  މައްސަލައާ މި

 .ަބއްދަލުކުރިެއވެ އެފަރާތްތަކާ ިނންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށް ނާންޭބފުޅުކަމާގުޅޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މިކްއިކޮނޮ

އެ ަބއްދަލުވުމުގައި ކުރިން ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކުރެވުނު ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން، 

 މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޙައްލުނުވެ ހުރި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   7ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގެ  ކޮމިޓީ   އްވި ބޭ   ދުވަހު   ވަނަ   2020  ފެބްރުއަރީ   26 •

 އަދި  އެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އާއިޑިވެލޮޕްމަންޓް އިޮކނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި

 .ަބއްދަލުކުިރއެވެ އެފަރާތްތަކާ ނިންމައި ަބއްދަލުކުރުމަށް ނާންޭބފުޅުކަމާގުޅޭ  ގެއިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް

އެ ަބއްދަލުވުމުގައި ކުރިން ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެ އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަްއ 

ގުޅޭ ގޮތުން ޙައްލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން، މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަމާ

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އެގޮތުން އެަބއްދަލުވުމުގައި މިޙާތަނަށް މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރެވެމުން އަންނަ 

އާއި   ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީމަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް 

 ވިއެވެ.ޅުއްވާދެއްފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުަށހަ އިމިގްރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް
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 - :   ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި   9ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގެ  ކޮމިޓީ   ބޭއްވި   ދުވަހު   ވަނަ   2020  މާރިޗު   11 •

 އެފަރާތްތަކާ   ނިންމައި  ަބއްދަލުކުރުަމށް  ނާންޭބފުޅުކަމާގުޅޭ    ގެއޮތޯރިޓީ  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ  ،ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި

 .ަބއްދަލުކުރިއެވެ

އޮތޯރިޓީން ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކުރެއްވި ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތަކަށް އެއްވެސް    އެ ަބއްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިން ކުރިން އެ

މިންވަރަކަށް ޙައްލު ގެނެވިފައިވޭތޯއާއި މިކަން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީްނ 

 މަޝްވަރާކުރިއެވެ.  

 

 ކަންކަން   ހޯދުނު  .5

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް  ވަނީ  ކޮމިޓީންމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން    މަސައްކަތްތެރިންގެ  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ

ސިޓީ ފޮނުވައި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔުމުން ހޯދާފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ  

 އެއްކޮްށފައިވެއެވެ.ތަކުގަިއ ަބއްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީން ގިނަ ަބއްދަލުުވން

މިގޮތުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުްއވި މަޢުލޫމާތާއި، ކޮމިޓީެގ 

ަކމުގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައި ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ޙިއްޞާކުެރއްވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަން

 އެވަނީއެވެ.

 

 ( 2019ބަރު  ން )ސެޕްޓެ   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .1

 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕައިސިސް ސިސްޓަމްއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހަމައެކަނި  •

 ލިެބމުންދަނީ ސިސްޓަމްގެ ވިއުކުރެވޭ ފީޑް.
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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ޕައިސިސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ހަމައެކަނި ިބދޭސީްނނާިއ ސީމަނުންގެ ޯބޑަރ  •

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް.

 
ޕައިސިސް ސިސްޓަމްގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ސާރޗްކުރަމުންދާއިރު، ަބއެއްފަހަރު އެރައިވަލް ކާޑްގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ  •

ފަސެންޖަރުންނާއި އެރައިވަލް ާކޑް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފުރާ ަފސެންޖަރުން ހިމެނޭތީ، މިގޮތަްށ އެތެރެވެފައި ހުންަނ 

 ށް ދަތިވޭ. ފަސެންޖަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ 

 
އެރައިވަލް ކާޑްގައި ފަސެންޖަރު ދީފައިވާ އެޑްރެހާއި އެރައިވަލް ވުމަށްފަހު ފަސެންޖަރުން ހުންަނ އެޑްރެހާއި ދިމާނުވާ   •

 ފަހަރާއި އެރައިވަލްވާ ވަގުތު ގައި ނަގާ ފަސެންޖަރުގެ މޫނުގެ ފޮޓޯ ނުނަގާ އެތެރެވެފައި ހުންނަ ފަެސންޖަރުންވެސް ހިމެނޭ.

 
ރކް ވިސާ  ން ިބދޭސީންެގ ޯބަޑރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕައިިސސް ބޭނުންކުރަމުން ެގންދިއަ ަނމަވެސް ވައިމިގްރޭޝަނު •

 ކަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން ެގްނދަނީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ވަނީ ލިިބފައި.

 

ގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވުމުްނ ޓެކްނޮލޮޖީ އިްނފޮމޭޝަން ފޮރ ސެންޓަރ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްއިންނަނީ ނޭޝަނަލް •

 މަޢުލޫމާތު ޕައިސިސް ސިސްޓަމުން ފެންނަ ނުހުރޭ. ިބދޭސީންގެގައި މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭދިވެހިޞައްޙަ ވިސާގައި 

 

ވިސާގައި  އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްގެ ފީޑް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިެބމުްނ ނުދޭ. އެެހންކަމުްނ ޞައްޙަ  •

  މަސައްކަތްކުރާ ިބދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ޕައިސިސް ސިސްޓަމްއިން ނަގާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ަބލަިއ ދެނެގަނެވޭކަށްނެތް.

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ިބދޭސީންގެ މަޢުލޫމާުތ  •

 ކާކުކަން ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށާއި، އަދި ފުލުހުންނަށް ލިެބ ޞައްޙަކުރުމަށާއި އިތުރަށް އެއީ 

މަޢުލޫމާތުތަކުން ިބދޭސީންނާ ގުޭޅ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަަކއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ިބދޭސީއަކާ މުޢާމަލާތްކުރާއިރު، 

އަދި އެ ކާޑް އެފަރާތެއްގެ   ދަނީ ަބލަމުން.އަަބދުވެސް  މިޓް ކާޑް( އޮތްތޯ  ވަރކް ޕަރއޭނަގެ އަތުގައި ޞައްޙަ ވިސާ ކާޑް )

 އަތުގައި ނެތްނަމަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ދަނީ ޙަވާލުކުރަމުން.
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 ( 2019ބަރު  ން )ސެޕްޓެ   ޓެކްނޮލޮޖީ   ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން  .2

 

ވަނަ  2012ގައި ރާއްޖޭޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިލޭ އެހީއާއެކު ދިވެހިޕައިސިސް ސިސްޓަމަކީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް  •

 ެގ ޯބޑަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޭބުނންކުރަމުންދާ ސިސްޓަމެއް.ރާއްޖޭއަހަރުއިން ފެށިގެން ދިވެހި

 

އަށް އިތުރުވާ އެންމެހާ ރާއްޖެދިވެހިގެ ޯބޑަރުގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭދިވެހިޕައިސިސް ސިސްޓަމަކީ  •

 ފަސިންޖަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވުނު ސިސްޓަމެއް.

 

މްއަކީ ޓިކެޓިންގ ސިސްޓަމްތަކާ ޕައިސިސް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ އެޑްވާނސް ޕެސެންޖަރ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަ •

އިންޓަގްރޭޓްކުރެވި ފަސެންޖަރެއް އައުމުގެ ކުރިން ސިސްޓަމަށް އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ  

 ކުރެވިފައިވާ ސިސްޓަމެއް. 

 

ޑޭޓަރ ޭބސް  2ހިންމު އެމެރިކާގެ ޕައިސިސް ޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި ޕައިސިސް ސިސްޓަމަކީ އިންޓަޕޯލްގެ މު •

ކަމުގައިވާ "މޯަބއިލް އިންޓަޕޯލް ނެޓްވަރކް " އާއި "ފިކްސްޑް އިންޓަޕޯލް ނެޓްވަރކް" އަްށ އިންަޓގްރޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮަތްށ 

 ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެއް.  

 

ރޫރީ ސޮފްޓްވެއަރ ޕައިސިސް ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދަނީ ޤައުމުގެ ޯބޑަރ ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމަށް ޭބނުންވާ ޒަ •

 އަދި ހާޑްވެއަރ ޭބނުންކޮށްގެން. މިތަކެއްޗަކީ އެމެރިކާގެ ހިލޭ އެހީގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެތި.

 

ޕައިސިސް ސިސްޓަމް އެން.ސީ.އައި.ޓީގައި ހޯސްޓްކުރެވުނީ ސިސްޓަމްގެ އިންޓަގްރިޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ސިސްޓަމަށް   •

ނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި އެމެރިކާގެ  ޭބނުންވާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ފޯުރކޮށްދި

 ސަރުކާރާއި، އެން.ސީ.އައި.ޓީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން.
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މަޢުލޫމާތުތައް އަޅައި ޕައިސިސް ސިސްޓަމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ، ޯބޑަރުން އެތެެރވާ ހުރިހާ މީހުންގެ ޒަރޫރީ  •

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލަކުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭ ގޮަތށް.

 

މު ފީޗަރ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޯބޑަރ ހުރަސްކޮށް އެތެރެވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިސްޓަމް  ހިންޕައިސިސް ސިސްޓަމްގެ މު •

ޓްގެ ޕޯމަުޢލޫމާތު ނެގުމާއި، މޫނުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި، ޕާސްމެދުވެރިކޮށް ޕްރޮސެސްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ަބޔޯމެޓްރިކް 

 ރިކޯޑްކޮށް ރީޓްރީވްކުރުން.މަޢުލޫމާތު ސިސްޓަމްގައި 

 

މަސައްކަތަށް އަންނަ ަބދަލާ ުގޅިގެންނާއި، ސެކިއުރިޓީ އިތުުރކުރުމަށްޓަކައި ސިސްޓަމަށް ގެްނނަންޖެހޭ ަބދަލުތަްއ  •

ނީ ހިމަނާދެމުން. މީގެ ތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން އަންނަ ކްރޫޒްލައިންފަދަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އެދޭ ވަރަކަށް ދަ

އެތެރެވާނެހެން ސިސްޓަމަސް އަޅަން ޭބުނންވާ މައްސަލަ ވަނީ   ރާއްޖެދިވެހިޮބޑެތި އުޅަނދުތަކުގެ އެންމެހާ ަފސެންޖަރުން  

ލައިގެ ޙައްލަކީ ކަނޑު އުޅަނދުތަކަށް އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގެ ޕައިސިސް ޓީމުގެ ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފައި. މި މައްސަ

ގެންދެވޭނެ ފަދަ މޯަބއިލް ޕްރޮސެސިންގ ޔުނިޓްތައް. ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އެދިލައްވާފަދަ ލުއި ޕޯޓަަބލް 

 ގެ އަޕްޑޭޓާއެކު އަންނަ ޓީމްގައި އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް މިފަދަ 9.3ސިސްޓަމެއް މިވަގުތު ނެތުމާއެކު ޕައިސިސްގެ 

 ޔުނިޓެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ވަީނ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންގާަފއި. 

 

ޤައުމަކަށް އެތެރެވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ަނގަމުން ދިޔަނަމަވެސް  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން އެ •

ެއން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ވަނީ ފާހަގަކުެރވިފައި. އަދި ިބދޭސީ އަށް އެތެރެވާ މީހުންެގ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނުނަގާަކން  ރާއްޖެދިވެހި

 މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.

 

ރުދަނާކުރުމަށް ސިސްޓަމްގައި ހުންނަ ފަންކްޝަްނތައް ހަޕައިސިސް ސިސްޓަމްގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް  •

 ހިމަނައި ކަސްޓަމައިޒް ރިޕޯޓް ޖަނަރޭޓް ދަނީ ކުރަމުން.ރަނގަޅުކޮށް އާ ފީޗަރ 

 

އާއި މޯލްޑީވްސް އިމިގްރޭޝަނާ އަދި އެމެރިކާ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެން ޓީ.އައި.ސީ.މިކަންކަމުގެ އިތުރުން އެން •

 އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅުންހުރި ަމއްސަލަތައް ދަނީ ޙައްލުކުރަމުން.
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 ؛ކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާ މައްސަލަޕާސްޕޯޓް ސްކޭން  .1

ަބއެއް ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ޕާސްޕޯޓްތައް ސްކޭންކުރަން ޖެއްސުމުން ސްކޭނާރތައް ހުއްޓުމުގެ  .2

 ؛މައްސަލަ

 ؛އިން ޭބރަށްދާއިރު ދަތުރުގެ ަތފްޞީލް ދިމާނުވާ މައްސަލަރާއްޖެދިވެހިއެތެރެވުމާއި  ރާއްޖެދިވެހި .3

 ؛ފީލްޑް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޕައިސިސް ސިސްޓަމުން ނުފެންނަ މައްސަލަ 1ގެ ދަތުރުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު .4

 ؛ޕައިސިސް ސިސްޓަމް ރިކޯޑްކުރާ ަބޔޯމެޓްރިކް ވެރިފިކޭޝަންގެ މައްސަލަ .5

 ؛ފްލައިޓް މެނޭޖްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ .6

 ؛ޕައިސިސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޔޫޒަރ އެކައުންޓްގެ މައްސަލަ .7

 ؛ޕައިސިސް ސިސްޓަމުން ރިޕޯޓް ޖަނޭޓްކުރުމުގެ މައްސަލަ .8

 ؛ޕައިސިސް ސްކްރީނިންގ ލިސްޓްގެ މައްސަލަ .9

އެތެރެވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ަބއެއް ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އުފަން ތާރީޚް ޖަހާފައި ސާރޗްކުރަން   ރާއްޖެދިވެހި .10

 ؛ޖެއްސުމުން ވަރަށް ޮބޑު ލިސްޓެއް ސިސްޓަމުން ޖަނަރޭޓްކުރާ މައްސަލަ

 ؛ލަމަށް އެޅެން ނުހުންނަ މައްސަލްކް ކޮށް މަޢުލޫމާތު ޕައިސިސް ސިސްޓަަބ .11

 ؛ސައިން އޮން/ އޮފް ޕައިސިސް ސިސްޓަމްގައި ނެތުމުގެ މައްސަލަ .12

 ؛ވެސަލް ރޯލް ެބކް/ އޮފް ވާޑް ކުރެވޭނެ އޮޕްޝަނެއް ޕައިސިސް ސިސްޓަމްގައި ނެތުމުގެ މައްސަލަ .13

 ؛ންނަން ނުހުންނަ މައްސަލަދުވަހުގެ ވިސާ އެކްސްޕަޔަރ ވާ ދުވަސް ފެ 90 .14

 ؛ކުރީގެ ވިސާގެ މަޢުލޫމާތު ފެންނަން ނުހުންނަ މައްސަލަ .15

ޓްރެވަލް މެތަޑަކަށް ޕައިސިސް ސިސްޓަމް އިން ސީޕޯޓް/ ވެސަލް ސިލެކްޓް ކުރަން އެއްވެސް އޮޕްޝަެނއް  .16

 ؛ނެތް މައްސަލަ

 ؛އެއްވެސް އޮޕްޝަނެއް ނެތް މައްސަލަ ޕައިސިސް ސިސްޓަމުން ރޯލްެބކް/ އޮފްލޯޑް ސިލެކްޓް ކުރަން  .17

އެތެރެ/ ޭބރުވި ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރުގެ ަޢދަދު ދައްކުވައިދޭ ރިޕޯޓެއް ޖެނެރޭޓް  ރާއްޖެދިވެހިޖުމްލަކޮށް  .18

 ؛ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ

 ؛ސްކްރީން ލިސްޓްގެ މައްސަލަ .19

 އިންޓަގްރޭޓް ުކރުމުގެ މައްސަލަ. ޕައިސިސް ސިސްޓަމާއި، އޮކްސްޕެޓް އޮންލައިން  .20
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 ( 2019ބަރު  ން ސެޕްޓެ   – ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ )ޖުލައި   .3

 

 ޢަދަދު   ޖުމްލަ  ިބޭދސީންގެ  ކަމަށްވާތީ  އިމިގްރޭޝަންއިން  މޯލްޑިވްސް  ަދނީ  ބަލަހައްޓަމުން  ކޮންޓްރޯލް  ޯބޑަރ  ގެރާއްޖޭދިވެހި •

 ަޤޫބލުުކރެވޭކަމަށް.އެނގޭނެކަމަށް  އެފަރާތަށް

 

 ސިސްޓަމުން   އޮންލައިން  އެކްސްޕެޓް  ގެންދާ   ަބަލހައްޓަމުން  މަޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ިބދޭސީންނާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ގައިރާއްޖޭދިވެހި •

  އުޅެމުންދާ   މިހާރު  ގައިރާއްޖޭދިވެހި  ަބލާއިރު  މައްޗަށް  އެމަޢުލޫމާތުގެ  ވީނަމަވެސް  ހިމެނިފައި  މަޢުލޫމާތު  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް

 ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަން. ކަމަށް ހުރި މުއައްސަސާއެއް އެނގޭނެ ނެެދންުބ ޢަދަދު ޖުމްލަ ިބދޭސީންގެ

 
 ފުރައިގެން އިންރާއްޖެދިވެހި  ިބދޭސީން ަބއެއް ދިމާވާ އިންސްޕެންޝަންތަކުން ކުރާ އޮތޯރިޓީއިން ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ •

 ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް. ދައްކާކަން ސިސްޓަމްއިން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ގޮސްފައިވާކަން

 
 ބަލަހައްޓަުމން  ީމހާރު  ވީނަމަވެސް  ކަމަށް  އިމިގްރޭޝަނުން  މޯލްޑިވްސް  ގެންދިޔައީ  ބަލަހަްއޓަމުން  ކުރިން  މީގެ  ސިސްޓަމް  އެ •

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން. އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ދަނީ

 
 ހުރިކަމަށްވެސް މުއައްސަސާއެއް އެނގޭނެ ބުނެދެން  ޢަދަދު  ޖުމްލަ ގެމަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

 .ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަން

 

  ިބޒްނަސް   އިތުރުން  ވަރކް ވިސާގެ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި  މައްސަލަތަކުގައާއި  ހުށަހެޅޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ •

 ފާހަގަކުރެވިފައި.  ވަނީ  އަންނަކަން  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ގައި ރާއްޖޭދިވެހި  ިބދޭސީންވެސް  އެތެރެވެފައިވާ  ރާއްޖެ ދިވެހި  ވިސާގައި

 
 ފާހަގަކުރެވިފައި. ވަނީ ިބދޭސީންވެސް ޢަދަދެއްގެ ގިނަ ނެތް ޑޮކިޔުމަންޓެއް އެއްެވސް އެނގޭ ުބނެދެން ކާކުކަން •

 
 ވަނީ  އޮތްކަން ފުރުސަތު އުޅުމުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ިބދޭސީންވެސް  ތިިބ އައިސްރާއްޖެދިވެހި ވިސާގައި ޓުއަރިސްޓް •

 ފާހަގަކޮށްފައި.
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި މައްސަލަތަކުގައާއި ހުށަހެޅޭ ފާހަގަކުރެވެނީ މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

 މުއްދަތެއް  ވަކި އޮްތނަމަ އިހުމާލެއް ިބދޭސީންގެ  ެބލުަމްށފަހު މައްސަލަތައް ިބދޭސީންގެ ފާހަގަކުރެވޭ އެގޮތުން ކަމަށާއި

 ކަމާެބހޭ ފޮނުވާލުމަށް ންރާއްޖޭދިވެހި ކުރުމަށާއި ލިްސޓް ލެކްްބ އެފަރާތްތައް ނާދެވޭޮގތަށް ރާއްޖެދިވެހި ވަންދެން

 ދަންނަވާފައި. ވަނީ މުއައްސަސާތަކަށް

 
  ލިޔެކިޔުންނެތި ރަސްމީ ލައްވާ ިބދޭސީން އަދި ޚިލާފަށްކަމަށާއި އުސޫލާއި ަހމަޖެހިފައިވާ ގެންނަނީ ވަޒީފާއަށް ިބދޭސީން •

 ިބދޭސީން  މަސައްަކތްކުރުމަށް އޮތީ އިހުމާލެއް ޮބޑު އެންމެ މިކަމުގައި ކަމަށްވުމުން ދިވެހިން ކުރުވަނީ މަސައްކަތް

 .ޤަޫބލުކުރެވޭކަން ކަމަށް ފަރާތްތަކުގައި  ގެންނަ ރާއްޖެދިވެހި

 
 ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް  ަގއިރާއްޖޭދިވެހި  ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ  ގަވާއިދުގައި   ގެނައުމުގެ  ިބދޭސީން  އަށްރާއްޖެދިވެހި  ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް •

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާިއދުގައި  ކަމަށާއި  މަތިން   ގޮތުގެ  ޚިލާފުނުާވނެ  ގަވާއިދާ  ެގންގުޅޭންވާނީ  ވަޒީފާގައި  ގެނެސް  ިބދޭސީން

 އުޅުމުގެ   ނަށްންމަސައްކަތްތެރި  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ނުގެންދާތީ  ކުރަމުން  މުއައްސަސާތަކުން  ހޭކަމާެބ  ކަންކަން

 ފާހަަގކުރެވޭކަން. ހުޅުވިގެންދާކަން ފުރުޞަތު

 
 ބަލަހައްޓަމުން  ދަފުތަރު ިބދޭސީންގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށާއި ގަވާއިދާ •

  އެއްވެސް   އެނގޭނެ  ުބނެދޭން  ކާކުކަން  އޭނާއަކީ  ތެރޭގައި،  ގެމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  .ގެންދިއުން

 ފާހަގަެވފައި.އުޅޭކަން ވަނީ  ިބދޭސީން އަދަދެއްގެ ގިނަ ނެތް، ލިޔުމެއް

 

  މަސައްކަތްކުރާ   ގައިރާއްޖޭ ދިވެހި  މާއްދާގައި  ވަނަ  24  ގަވާއިދުގެ   ގެނައުމުގެ   ިބދޭސީން  އަށްރާއްޖެދިވެހި  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާ •

 ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ މީހުން ގައިރާއްޖޭދިެވހި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ރެޖިސްޓްރީއެއް ންގެމަސައްކަތްތެރި ިބދޭސީ

  ރެޖިސްޓްރީކުރާ  ިބދޭސީން" އޮފީހުގައި ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އަދި އޮފީހުގައި ކައުންސިލްގެރަށު އެރަށެއްގެ ރަށެއްގައިމެ

 ލޭަބރ ނުގެންދާތީ، ބަލަހައްޓަމުން ދަފުތަރު އޮންނަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކައުންސިލްތަކުން" ދަފުތަރެއް

  ދަފުތަރު  ތެރެއިން ޕޯޓަލްގެ  ޤާއިމުކޮށް، ޕޯޓަލެއް އިންޓަރނެޓް މިނަމުގައި" ހަރަހެރި" އޮތޯރިޓީން ރިލޭޝަންސް

 އަދިވެސް  ނޫނީ  ންކައުްނސިލަކު  މަދު  ނަމަވެސް  ވަނީ ަދްނނަވާފައި.  ކައުންސިލްތަކުގައި  ދެއްވުަމށް  ގެންގޮސް  ބަލަހައްޓަމުން 

 ނުކުރޭ. ފުރިހަމަ ދަފުތަރު
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ސަމާލުކަމަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކައުންސިލްތަކާއި،  އަތޮޅު  ނުކުރާތީ،  ފުރިހަމަ  އެ ދަފުތަރު  ކައުންސިލްތަކުން •

 ވަނީ އެކަން ގެނެވިފައި. ވެސް

 
 މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށްގަވާިއދާ    ދެނެގަެނ،  ަމސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ަރސްމީ  ޒަރީޢާއިން  ހަރަހެރި ޕޯޓަލުގެ •

 މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެ. ކުރުވުމަށް

 
  އެތެރެކުރި އަށް ރާއްޖެދިވެހި  ިބދޭސީން ދެނެގަނެވި، ފަރާތްވެސް  އެތެރެކުރި ރާއްޖެދިވެހި ހަރަހެރި ޕޯޓަލުން ިބދޭސީން •

 ގެންގުޅެން އިތުރަށް އެިބދޭސީން ފަރާތުން، ގެންގުޅެމުންދާ ލިޔެކިޔުންނެތި ަރސްމީ ިބދޭސީން ނުވަތަ ފަރާތުން

 ެބހެއްޓިފައި   ގޮތުގައި  ޑިޕޮސިޓްގެ   ނުވަތަ  ޚަރަދުގައި  ފަރާތުގެ  ގެންގުޅޭ  ިބދޭސީމީހާ  ލިޔެކިޔުންނެތި  ރަސްމީ  ޭބނުންނުާވނަމަ،

 ފޮނުވާލެވިާދނެ. އަނުބރާ ޤައުމަށް ިބދޭސީމީހާގެ ފައިސާއިން ހުރި

 
 ަބލައި، ޢަމަލުކުރޭތޯ ގަވާއިދުތަކަށް ހެދޭ ދަށުން ޤާޫނނުގެ އެ ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާެބހޭ އޮތޯރިޓީއަީކ، ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ •

( ޤާނޫނު   ވަޒީފާއާެބހޭ)  2//2008  ނަްނަބރު  ޤާނޫނު  އެޅުމަށް،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޒު

 އިދާރާއެއް. އުފައްދާފައިވާ ދަށުން ގެ

 
 ކަންތައްތައް  ގަވާއިުދތަކުގައިވާ ހަދާ ދަުށން އާއި، ެއ ާޤނޫނުގެ( ޤާޫނނު ަވޒީފާއާެބހޭ) 2//2008 ަނންަބރު ޤާނޫނު •

 ތަންތަން  މަސައްކަތްކުރާ ދޭތެރެއިން ދޭތެރެ ޮއިފސަރުން ގޮތުން، ކަށަވަރުކުރުމުގެ ކުރެވެމުންޭދތޯ ތަންފީޒު ރަނގަޅަށް

 ކަނޑައަޅާފައި. ާޤނޫނުގައި ވަނީ ކުރަންވާނެކަމަށް، ޗެކް ަބލައި

 

  ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ މީހުން) އަތޮޅުތަކަށް ގެރާއްޖޭދިވެހި ގުޅިގެން، މައްސަލަތަކާ ހުށަހެޅޭ އި ކުރުމަށާ އިންސްޕެކްޓް •

 އެކަންކަން ދަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް، ދަތުރުތައް( ރަށްރަށަށް މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާޢީ  ރިސޯޓުތަކާއި އިތުރުން،

 ކުރެވެމުން   އެކަންކަން  ޮގތުގައި  އެދެވޭ  އެންމެ  ސަަބުބން،  ނުިލުބމުގެ  މުވައްޒަފުން  ުނލިުބމާއި  ަބޖެޓެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް

 ނުދޭ.
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ކަމާެބހޭ   ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރާ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ •

 ގެންދެވޭނީ، މިމަސައްކަތް މިނެއްގައި ހަލުވި މުހިންމު. އެކަީށގެންވާވަރަށް  ލިުބން އެއްާބރުލުން މުއައްސަސާތަކުގެ

ސިވިލް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ދިނުމުގައި ހަމަޖައްސައި( ަބޖެޓް މުވައްޒަުފންނާއި،) ވަޞީލަތް ޭބނުންވާ

 ލިބިގެން. އެއްާބރުލުން ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

 
 2 އޮތޯރިޓީ ރިޭލޝަންސް ލޭަބރ ގޮތަށް ސައްކަތްކުރާމަ ކައުންސިލްގައި އަތޮޅެއްގެ ކޮންމެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުތައް •

 ހަމަނުޖެހިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. އެކަންވެސް ކުރުމުން ަބެޖޓް ޭބތިއްުބމަށް މުވައްޒަފަކު

 
 އެކިއެކި  ކުންފުނިތަކަށާއި  ވިޔަފާރިތަކުގައި ކަމަށްވުމުން،  ޮބޑެތި  މަސައްކަތްކުރަނީ،  ިބދޭސީން  ގިނަ  ލިޔެކިޔުންނެތި  ރަސްމީ •

 ތަންތަނާމެުދ ލޭަބރ އެފަދަ  ކަމަށްވާީތ، މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ހުއްދަދެނީ ވިޔަފާރިތަކަށް

 އެއްާބރުލުން   ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ  ކޮނޮމިކްއި  އޮފް  ސްޓްރީމިނި   ކުރުމުގައި،  ތަންފީޒު  ފިޔަވަޅުތައް  އޮތޯރިޓީން އަޅާ   ރިލޭޝަންސް

 މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.

 
ތަންތާނގަިއ  ގެސްޓްހަުއސްފަދަ ރިސޯޓްތަކާއި މަސައްކަތްކުރަނީ، ިބދޭސީން އެންމެގިނަ ލިޔެކިޔުންނެތި ރަސްމީ •

 އެއްާބރުލުން  އެކަންކަމަށް  ނުދޭތީ،  އެއްާބރުލުން  ދޭންޖެހޭ  ޤާނޫނީގޮތުން  ކުރުމުގައި،  އިންސްޕެކްޓް  ކަމަށްވުމުން، އެތަންަތން

 ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް، ދެއްވާނެކަމަށް ަހމަޖައްސަވައި އެކަން ދެންނެވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަިރޒަމްގައި ލިޭބތޯ

ނުދޭކަްނ  އެއްާބރުލުން މުއައްސަސާތަކުން ގިނަ މިއަދާހަމައަްށވެސް ނުވާއިރު، އެނގިފައި ކޮންގޮތަކަށްކަން ހަމަޖެއްސެވީ

  ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.

 

  ކަމާެބހޭ  ސަރުކާރުގެ އަދި އޮންނަންޖެހޭއިރު، އަބަދުވެސް" ކާޑު  ޕަރމިޓް ވަރކް" އަތުގައި ިބދޭސީންގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ •

 އޮވޭތޯ ކާޑު ޕަރމިޓް ވަރކް ައތުގައި ިބދޭސީންގެ ހޭިއރު،ދައްކަންޖެ އެކާޑު ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ަބލަން ފަރާތަކުން

 ނުެފންނަކަްނ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.  އަންނަތަން  ކުރެވެމުން  އެކަން  ދަންނަވައިގެންވެސް  ފުލުހުންަނށް  ކޮށްދެއްވުމަށް  ސުވާލު

 
 ޤާނޫނާއި  ގެރާއްޖޭިދވެހި އަދި މަޤްޞަދުކަމަށްވާއިރު، އެއް މައިގަނޑު ޚިދުމަތުގެ ފުލުުހންގެ އެއީ ނެގެހެްއޓުން ޤާނޫނު •

 ޤާނޫނާއި ގެރާއްޖޭދިވެހި ކުރުމާއި، ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން ދައުރާ ފުލުހުންގެ ކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޒު ގަވާއިދު
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ތަންފީޒު އަމުރުތައް ކުރާ ލިިބގެން  ާބރު ޤާނޫނީ އަދި ޝަރްޢީ  ދެނެގަތުމާއި، ހޯދައި ޢަމަުލަތއް ހިންގާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

  ޤާނޫނުގައިވާ  އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށްވާއިރު، ފުލުހުންގެ އަދާކުރުމަކީ، ދައުރު އަދާކުރަންޖެހޭ ފުލުހުން ކުރުމުގައި

  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް ާޤނޫނާޚިލާފު  ލިިބގެންވާއިރު، ފުލުހުންަނށް ާބރު ސުވާލުކުރުމުގެ ހުްއޓުވާ މީހުން ގޮތުގެމަތިން

 ކިަބިއން   މީހެއްގެ  ހުރި  ސަރަޙައްދެއްގައި  ނުވަތަ  އުޅަނދެއް  ނުވަތަ   ަތނެއް  ނުވަތަ  ގެއެއް  ޝައްކުކުރެވޭ  ހިނގަމުންދާކަމަށް

 ރަސްމީ ލިިބެގންވާއިރު، ފުލުހުންަނށް ާބރުވެސް، ެއންގުމުގެ  ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ސާިބތުކުރެވޭނެ ކާކުކަން އެމީހަކީ

ޭބނުންވާކަން ވަީނ  ޮބޑަށް  ވަރަށް އެއްާބރުލުން ފުލުހުްނގެ ދެނެގަތުަމށް މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް

 ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

 
 އޭނާގެއަތުގައި ދަތުރުކުރާއިރު، އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން ގެރާއްޖޭދިވެހި ިބދޭސީން، އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި •

 ބެލޭނެޮގތެއް  މިކަންކަން ތެރެއިން ނިޒާމުގެ އޮންނަންޖެހޭއިރު، ދަތުރުަފތުރުކުރުމުގެ ކާޑެއް ވަރކްޕަރމިޓް ޞައްޙަ

  ސިފައެއް  ޢަމަލީ އެއްވެސް އެކަމަށް ދެންނެވުމުންވެސް، އިމިނިސްޓްީރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގަ ހަމަޖައްސާދިނުމަށް،

  އައިސްފައިނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.

 
ގުޅިގެން  ކައުންސިލްތަކާ ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ އަތޮޅުތެރޭގައި •

 އޮތޯރިޓީގެ  ަގވަރމެންޓް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު މަސައްކަތުގައި، އޮތޯރިޓީްނ ކުރާ ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ

 އޮތޯރިޓީން މިހާރު  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ  ޚާއްޞަކޮށް  ަފއި.މުހިްނމުކަމެއް ކަމުގައިވަނީ ފާހަގަކޮށް  ލިުބމަކީވެސް  އެއްާބރުލުން

 ފުރިހަމަ  އިދާރާތަކުގެ އެ ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ" ދަފުތަރު ރެޖިސްޓްރީކުރާ ިބދޭސީން" ގެންދާ  ކުރިޔަށް ފަށައިގެން

 ޭބުނންވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. އެއްާބރުލުން

 

 މުައއްސަސާ ކަމަށްވެފައި،  ބަލަހައްޓަވާ މިވަގުތު ކޮންޓްރޯލް ޯބޑަރ ގެރާއްޖޭދިވެހި އިމިގްރޭޝަނަކީ، މޯލްޑިވްސް •

 އިމިގްރޭޝަންގެ   ލިުބމަކީ މުހިންމުކަމަށާއި،  އެއްާބރުލުން  އިމިގްރޭޝަންގެ  ަބލާއިރު،  މައްސަލަތައް  ގުޅުންހުރި  ިބދޭސީންނާ

 ޤާއިމުކުރަން ޖެހޭކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ިނޒާމެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގައި ރުދަނާހަ ސިސްޓަމް، ކޮންޓްރޯލް ޯބޑަރ

 
 ެބލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ގުޅޭގޮތުން  ިބދޭސީންނާ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައާއި،  އޮތޯރިޓީން ކުރާ  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ •

 ސްޓަމްސި ޮކންޓްރޯލް ޯބޑަރ ގެރާއްޖޭދިވެހި ނުކުރެވޭަކމަށާއި، ޤަޫބލު ރަނގަޅުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ފެންނަ ސިސްޓަމުން
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ކޮންމެ  ސިސްޓަމަކީ، ކޮންޓްރޯލް ަޤޫބުލކުރެވޭތީ، ޯބޑަރ ނުދާކަމަށް ބެލެހެއްޓެމުން ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ އެންމެ

 ބެލެހެްއޓެމުން  ަރނގަޅަށް  މްމިސިސްޓަ  ސިސްޓަމްކަމަށްވެފައި،  އެއް  ބަލަހަްއޓަންޖެހޭނެ   ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ޤައުމެއްގައިވެސް

 މިހާރަށްވުރެ ިސސްޓަމް ކޮްނޓްރޯލް ޯބޑަރ ކަމެއްކަމުަގއިވާތީ، ވެދާނެފަދަ އްކާނުރަ ސަލާަމތަށް ޤައުމީ ނުދާކަމީ،

 ފާހަގަކޮށްފައި.ވަނީ  ކަމެއްކަމުގައި މުހިންމު ޙަވާލުކުރުމަކީ ާބރުތަކާ ސަލާމަތީ ބެލެހެްއޓުމަށް، ރުދަނާގޮތެއްގައިހަ

 
 އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި، ކުރުވާ މަސައްކަތް ލައްވާ ިބދޭސީން އެފަދަ ނާއި،މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

 ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި ގޮތަކަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ހަރުކަށި  މެދު ވެރިންނާ ގޯތިތަކުގެ އުޅޭ ަބއިތިއްަބއިެގން ިބދޭސީން

 ގެނައުމަށް ފެްނނަކަން ަވނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ަބދަލު

 
 ގޯތިތަކުގެ  ޭބތިއްުބމުގައި ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، ކުއްޔަށް ގޯތިގެދޮރުނަށް މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

 މަށް އެދޭކަން ވަީނ ފާހަގަކޮށްފައި.ނުޭބތިްއުބ މީހުން ނެތް ކާޑެއް ވަރކްޕަރމިޓް ޒިންމާދާރުކުރުވައި، ޞައްޙަ ވެރިން

 
 އެކަށީގެންނުވާފަދަ  ދިރިއުޅެން ޗެކްުކރުމުގައި، އިންސާނުން ަބލާ ދޭތެރެއިން ދޭތެރެ އެކޮމޮޑޭޝަންތައް  ތިޭބ ިބދޭސީން •

 އިންސްޕެކްޝަންތަކުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ  ރިޭލޝަންސް ލޭަބރ އުޅެމުންދާކަން ިބދޭސީން ތަންތަނުގައިވެސް

 ނުވަތަ  ހާދިސާއެއް  ނުރައްކާތެރި  ހުރިގޮތުން  ނިޒާމު  ނަރުދަާމގެ  ކަރަންޓާއި  ތަންތަނުގެ  ަބއެއް   އެފަދަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

  ކުޑަކުޑަ  ިބދޭސީން ގިނަ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ އަދި ކައިރިކަމެއްކަމުގައިވާތީ، ވަރަށް ކުރިމަތިވުމަކީ ަބލިމަޑުކަމެއް

 އެަފދަ  އަދި ފެްނނަކަމަށާއި، ނޫންކަމަށް  ރައްކާތެރިގޮތެއް ސިއްޙީގޮތުންވެސް މިއީ އުޅެމުންދާއިރު ތަންކޮޅެއްގައި

ެބލެވޭކަން ވަީނ  ނުރައްކަލެއްކަމުގައި ހުރި ގެތަކަށްވެސް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކައިރި މީހުންަނށާއި، އުޅޭ ތަންތަނުގައި

 ފާހަގަކޮށްފައި.

 

 އިތުރުކަން  ދިވެހިންނަށްވުރެ  ިބދޭސީން،  އުޅޭ(  ތަންތާނގައި  ފަދަ  ގެސްޓްހައުސް  ރިސޯޓްތަކާއި  ޚާއްޞަކޮށް)  ވަޒީފާތަކުގައި •

 ދިވެހިންނަށް   އިޢުލާްނކުރާއިރު  ވަޒީފާައށް  ަފހިކޮށްިދނުމަށްޓަކައި،  ދިވެހިްނނަށް  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭއިރު،

 އެކަން  ސަަބުބން، ނެތުމުގެ ސެންޓަރުތަކެއް ޖޮްބ އޮތްނަމަވެސް، ލާޒިމުކޮށްފައި އިދުގައިގަވާ ދިނުމަށް، އިސްކަން

 ގެނައުމުގެ  ިބދޭސީން ލާޒިމްކޮށް، ޤާނޫނަުކން ެހދުމަށް ސެންޓަރު ޮޖްބ ިދމާވަމުންދާތީ، ދަތިތަކެއް ތަންފީޒުކުރުމުގައި
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ޙައްލުކަމަށް   ލިބިގެންދާނެ  މައްސަލަތަކަށް  މިފަދަ  ޤާއިމުކުރުމަކީ،  ޞޫލެއްއު  ރުދަނާހަ  ހޯދޭނެ  ދިވެހިން  އެވަޒީފާއަށް  ކުރިން

 ޤަޫބލުކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮްށފަިއ.

 

 ސަރުކާރުން  ރިޕޯޓްކުރަނީ، މަސައްކަތް އޮތޯރިޓީން ރިލޭޝަންސް  ޭލަބރ ގޮުތގެމަތިން، ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި •

 ކޮންމެ އަިއސްފައިވަނީ، ހަމަޖެހިގެން  އެކަން ހާަތނަށް މި މިިނސްޓަރަކަށްކަމަށާއި، ހަމަޖައްސަވާ އެވަގުތަކު

އޮތޯރިޓީގެ  ރިޭލޝަންސް ތެރެއަށް ކަމަށްވުމުން، އެމިނިސްޓްރީތަކުން ލޭަބރ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ިބޔަ  ސަރުކާރެއްގެވެސް

 ވަޒީފާ ިމނިސްޓްރީގައި ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ ދެމުން ނުދާކަމަށާއި، އަދި  ސަމާލުކަމެއް މާޮބޑު މަސައްކަތްތަކަށް

 ކުރިމަތިވާ އޮތޯރިޓީން ަބލަްނޖެހޭއިރު، ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ މައްސަލަތައްވެސް ހުށަހަޅާ  މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ

 ހުރި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ދަތިތަކެއް ފުށުއެރުންތަކާއި

 
 ހަމަޖައްސުމަށް  ގޮތުގައި މުއައްސަސާއެއްގެ މިނިވަން އިތުރުކޮށް  ާބރުވެރިކަން ޤާނޫނީ އޮތޯރިޓީއަށް  ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ •

 އޯގަނައިޒޭޝަން ޭލަބރ އިްނޓަނޭޝަަނލް ުއފެއްދުމަށް، މިނސްޓްރީއެއް ލޭަބރ ޮގތުގައި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ވަކި ނުވަތަ

 .ވަނީ ލަފާއަރުވާފައި ސަރުކާރަށް ދިވެހި އިންވެސް( އޯ.އެލް.އައި)

 
 ލިބޭ  މީހަކަށްމެ ކޮްނމެ ަބޔާންކޮށްފައިވަީނ، މާްއދާގައި ވަނަ 67 ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެރާއްޖޭދިވެހި •

  އަސާސްކަމުގައި   ދެ  ވަކިނުކުރެވޭނެ  ވާޖިުބތަކަކީ،  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  އެމީހަކު  މިނިވަންކަމާއި،  ޙައްޤުތަކާއި

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  އުޞޫަލށް ހިންގުމުގެ ވެރިކަން ުނގެޤާނޫ ހިތުމާއި، ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ވީހިނދު،

  މީހަކުމެ  ކޮންމެ އުޅޭ ގައިރާއްޖޭދިވެހި އެވަގުތަކު އަދި  ކަމަށާއި، މަސްއޫލިއްޔަތެއް ރައްޔިތެއްގެ ކޮންމެ ހިތުމަކީ،

 ކުރާންވާނެކަމަށް. އިޙްތިރާމް އެކަންތައްތަކަށް

 
 އެންމެހައި ދައުލަތުގެ ދިވެހި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ، މާއްދާގައި ވަނަ 8 ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެރާއްޖޭދިވެހި •

 ރައްޔިތުންގެ   ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،  މާއްދާގައި  ވަނަ  271ގޮތުގެމަތީން. އަދި    ޤާނޫނުައސާސީގައިވާ  ހިންގާންވާީނ،  ާބރުތައް

 ާބރާއެކު ޤާނޫނީ ައދި ާބރުިލިބފައިވާ، ޤާނޫނުން ގަވާއިދަކީ  ހަދާ ާބރުލިބިގެން ޤާނޫނަކުން  ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

 އެއްޗެއްކަމަށް. ތަންފީޛުކުރެވޭނޭ
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 ( 2019ބަރު  ން ސެޕްޓެ   – )އޮގަސްޓު    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  .4

 

ރުދަނާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި، މިނިސްޓްީރ ހަޕައިސިސް ސިސްޓަމުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް  •

 އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޯޑިނޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް.

 

ލްގައި ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޕޮލިޓިކަލް ލެވެލްގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ޕައިސިސް ސިސްޓަމްގެ ޓެކްނިކަލް ލެވެ •

  ލްޑިވްސް ވަނީ މޯ ރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ތް ކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްހުށަހަޅުއްވާއިގެން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަ

 ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުށަހަޅާފައި. އެންޑް ސައިންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީ އިމިގްރޭޝަނާއި،

 
ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ނިސްަބތްވާ  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

އަންގައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.  ޤައުމުތަކުގެ އެމްަބސީތަކާ އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކައި މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން  

 އަށް ޮފނުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާ ކަންޮބުޑވުންތައް ދަނީ ޙިއްޞާކުރަމުން.ރާއްޖެއެޤައުމުތަކުން ދިވެހި

 
ޢަދަދަށް ަބލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތައް ނިސްަބތްަވީނ  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

ށް ކަމުގައިވާތީ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރާއެކު މިަމއްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ދަީނ ބަންގްލަދޭޝްއަ 

 ވާހަކަދައްކަމުން.

 
އެފަދަ ިބދޭސީންގެ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓް ހެއްދުން ލަސްވުމުގެ މައްސަލާގައި ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ވަނީ  •

 އެދެވިފައި.

 

މައްސަލާގައި ބަންގްލަދޭޝް ެއމްަބސީއަށް ވެސް ދަތިތަކެއް ހުިރކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި. މިގޮުތން އަންޑޮކިއުމެންޓެޑް މި   •

ވަރކާސްއަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެއްކަން 

ދޭޝް މީުހންކަން އެނެގނީ ހަމައެކަނި އެފަރާތްތަކުްނ ުބނާ ުބނުމުން ކަަމށާއި، މީހުންނަކީ ބަންގްލަ ފާހަގަކުރައްވައި، އެ

މިބުނުމުގެ މައްޗަށް ލިޭބ މަޢުޫލމާތު ވެރިފައި ކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވައި، މަޢުލޫމާުތ 
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އި، ނޭޝަނަްލޓީ ކަށަވަރުކުރުމުގައި ހުރި  ޞައްޙަކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓެއް ހަދައި ނުދެވޭނެކަމަށާ

 ގޮންޖެހުން ތަކުގެ ސަަބުބން އެ އެމްަބސީއަށްވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ާފހަަގކޮށްފައި.

 
އަންނަ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ިބދޭސީންނަށް ކޯޓާއެއް  ރާއްޖެ ދިވެހިކަނޑައެޅޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަން  •

އެޅުން ނުވަތަ ވަކި މުއްަދަތކަށް ވަރކް ޕަރމިޓް ދޫކުރުން ުހއްޓާލުން ނުަވތަ މަދުކުރުމަކީ ކުެރވިދާނެކަމެއްކަމުގައި ކަނޑަ

 ދެކޭކަމަށް.

 
ކުށްވެރިނުވާނެެހން ވަރކް ޕަރމިޓް    މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް    އެ •

ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް    އަލުން ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތުދީ، ުފރައިގެން ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް އެ

 ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް.

 

 ( 2019ބަރު  ން ސެޕްޓެ   – މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން )ޖުލައި   .5

 

 .179122ިބދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ ގައި އުޅެމުންދާކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ރާއްޖޭދިވެހި •

 

 150,000 ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ގައިވީޒާ ވަރކް ގައިރާއްޖޭދިވެހި ނިޔަލަށް ގެ 2019 އޯގަސްޓު 31 •

 މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. ިބދޭސީން

 
  އަންދާޒާ  އާދޭ. ރާއްޖެދިވެހި  އަލަށް މުޅިން ިބދޭސީން 115 އެވްރެޖްކޮށް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް  މައްޗަށް ދުވާލެއްގެ •

 މިއީ  ިބދޭސީން. 63,000 ގާތްގަނޑަކަށް އުޅެމުންދަނީ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ލިޔެކިޔުންނެތި ރަސްމީ ގޮތުގައި ކުރެވޭ

 ޢަދަދެއް. ޮބޑު ނިސްބަތުން އަޅާަބލާއިރު އަާބދީއާ ގެރާއްޖޭދިވެހި

 

އިމިގްރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކަކީ އެއް ސިސްޓަމް އަނެއް ސިސްޓަމަކާއި ގުޅިފައިވާ ސިސްޓަމްތަކަކަށް   •

ސީދާ ޢަދަދު ޯހދެން ނެތްކަްނ ވަީނ   މަސައްކަތްތެރިންގެ  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީގައި އުޅޭ  ރާއްޖޭދިވެހިނުވުމުން،  

 ފާހަގަކޮށްފައި.
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 މެދު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅު/ މަސައްކަތް:ނާމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީތިރީގައި އެވަނީ  •

 
 ލިޔެކިޔުންނެތް   ރަސްމީޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ުފލުހުންގެ ެބލުމުގެަދށަށް ގެންދެވޭ ިބދޭސީންގެ ތެރެއިން   −

ފުރުާވލުމަށްޓަކައި އިމިގްރޭޝަނަށް ޙަާވލުކުރެވޭ ިބދޭސީން ވަކި މުއްދަެތއް ވަންދެން  މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ

 ނާދެވޭ ގޮތަށް ފުރުާވލުން. ރާއްޖެދިވެހި

ޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ނިންމާ ފަރާތްތައް ޞިއް −

 ނާދެވޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ފުރުވާލުން. ރާއްޖެދިވެހިއުމުރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ިބދޭސީން  މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ −

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެްނދިއުން. 2016ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރެގިޔުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

ތެރެއިން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އަނުބރާ ޤައުމަށް ދިޔުމަށް  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ −

  ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް ރިޕެޓްރިއޭޓް

 

އެތެރެވިޔަ ނުދީ    ރާއްޖެ ދިވެހި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައިވާ ބިދޭސީން ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން   −

 ފޮނުވާލުން. 

 

ހަމަޖެއްސޭެނ ގޮތެއް ގައި ހުންނަ ދުވަްސވަރު އެމީހެއްގެ ކެއުން ުބއިމާއި ނިދުމުގެ ގޮތެއް ރާއްޖޭދިވެހި (1

އޮތްކަން ނުވަތަ އަދާކުރާނެ ަވޒީފާއެއް އޮތްކަން ނުވަތަ އާްމދަނީ ލިޭބނެ މަސައްކަތެއް ުކރުމުގެ 

 ؛އެއްަބސްވުމެއް އޮތްކަން ސާިބތު ކޮށްދެވެންނެތް މީުހން

ތެރި ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ަބއްޔެއް ހުރިކަމަށް ެބލެވޭ މީހުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުރައްކާ (2

 ؛ަބއްޔެއް ހުރިކަމަށް ެބލެވޭ މީހުން 

 ؛އެހެން ޤައުމެއްގެ ޢަދުލު އިންސާފަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން (3

ގެ އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަމަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއްކުރާ ނުވަަތ ރާއްޖޭދިވެހި (4

 ؛ކުރަން އުޅޭކަމަށް ެބލެވޭ މީހުން

 ؛ ޙަރަކާތް ހިންގާ ނުވަތަ ިހންގަން އުޅޭކަމަށް ެބލެވޭ މީހުން ދިވެހި ދައުލަތާއި އިދިކޮޅު (5
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ޓެރެރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްަބތްވާ މީހުންނާއި އެފަދަ ޖަާމޢަތްަތކާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށްެބލެވޭ މީުހންނާިއ  (6

 ؛ޓެރެރިސްޓުންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ިލިބފައިވާ މީހުން

 ކަލެއް ކުރިމަތިކޮށްފާެނ ކަމަށް ެބލެވޭ މީހުން.ޤައުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް ނުރައް (7

އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގެ މީހަކު ނުވަތަ  ރާއްޖެ ދިވެހިޤައުމެއްގެ މީހަކު  ސަރުކާރުން އެ ދިވެހި (8

 ؛ަބޔަކު ކަމުގައިވުން

އެެތރެވާން  އްޖެރާދިވެހިއަސްލު އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެންމީހެއްގެ ޑޮކިއުމެންޓެއް ޭބނުންކޮށްެގން  (9

 ؛މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

ހިޔުމަން ސްމަގްލިން/ޓްރެފިކިންފަދަ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި މީހުންނާއި އެކަމަށް ވާގިވެރިވާ އަދި ޝައްކުކުރެވޭ  (10

 ؛މީހުން

 ؛ދީ/ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާޙަދާއަކުން ހިފެހެއްޓުމަށް އަންގާަފއިވާ މީހުންއްސަރަޙަ (11

 ؛އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ރާއްޖެދިވެހިޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދީގެން  (12

 ؛އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ރާއްޖެދިވެހިޞައްޙަ ނޫން ޕާސްޕޯޓުގައި  (13

 އަށް މީހުން އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން.ރާއްޖެދިވެހިއިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް   (14

 

 ގޮންޖެހުންތަކެއް  ސިލްކުރުމަށްޙާ  ނަތީޖާއެއް  ކޮށްގެން  ޭބުނން   ވަސީލަތްތައް  ހުރި  ލިެބން  އިމިގްރޭޝަނުން  ހަމައެކަނި  މިއީ •

  މަސައްކަތްތަކެއް  އިހުލާސްތެރި އެކުވެ އިދާރާތަކުން އިމެހަންއެ ގުޅުންހުރި  ކަމާ އިރު،ވެފައިވާ  ކަމަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

 ކުރަންޖެހިފައި. މިވަނީ

 

 ގައިރާއްޖޭދިވެހި ސަަބަބކީ މައިގަނޑު ފެށި ދިމާވާން މައްސަލަތައް އެކި ަތފާތު ސަަބުބން ިބދޭސީންގެ ގައިރާއްޖޭދިވެހި •

  ޤައުމީ  ގޮތްތަކެއް ޢަމަލުކުރާނެ ކަންކަމުގައި މިފަދަ އަދި ނެތުމާއި ޤާއިމުވެފައި ނިޒާމެއް މައިގްރޭޝަން އެކަށޭނަ

 ނެތުން. ކަނޑައެޅިފައި ފެންވަރުގައި

 

 ޤައުމީ  އަދި އިުޤތިޞާދީ އިޖުތިާމޢީ، ސަަބުބން މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ  ނުވުމުގެ ހޯދިަފއި ޙައްލެއް އަށްމައްސަލަ މި •

  ފެށުން. ކުރިމަތިވާން މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި ސަލާމަތާ
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 އުޅޭ  އެއްވެ  މީހުން  ާޢންމުކޮށް   މަގުމަތީގައާއި  ިއތުރުވެ،  ޢަދަދު ިބދޭސީންގެ  ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ވަގުފާރީގެ  އިންސާނީ •

 ކަމަކަށް. ދަތި ޙައްލުކުރަން ގޮސްފައިމިވަނީ ވެގެން ތިުބން ފަރާތްތައް މިފަދަ ތަންތާގައި

 
  ސީރިއަސް   ފެށިގެން  ކުށްތަކުން  ކުދިކުދި  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ުބރަވާއިރު  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް •

 ޑުރަގުގެ ފޭރުމާއި، ވައްކަމާއި، މާރާމާރީއާއި ވަނީ ޝާމިލުވެފައި. އެޮގތުން ކުށްތަުކގައި ހިންގާ ރޭވިގެން އަދި

 މުޖުތަމަޢު  ކުރުމުގައި ކުށްތައް ނުރައްކާތެރި މިފަދަ ވެސްމިނޫން އަދި އާއި" ކްރައިމް ސައިަބރ" މައްސަލަތަކާއި،

 .ގޮސްފައި މިވަނީ  ދަރަޖައަކަށް ޖެހިލުންވާފަދަ

 
 ިބދޭސީންގެ ކޮށްފައިވާ ޑީޕޯޓް  ކޮށްގެން ކުށްތައް ޖިނާއީ ހަމައަށް އަހަރާ  ވަނަ 2018 ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2016 •

 ޢަދަދު  ރިޕޯޓުކުރެވޭ ކުްށތައް ިމފަދަ ެބލެވެނީ ކަމުގައި ސަަބުބތަކެއް  ދަށްެވފައި. މިކަމުގެ ނިސްަބތުން  ވަނީ ޢަދަދު

 ޑިޓެންޝަން  އިމިގްރޭޝަނުގެ މޯލްޑިވްސް  އަދި ދަތިތަކާއި ހުރި ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ އިޖުރާއުތައް ޖިނާއީ މަދުވުމާއި

 ދަތިކަން. ޖާގައިގެ ދިމާވެފައިވާ ފެސިލިޓީގައި

 
 ޢަދަދު  ިބދޭސީންގެ ކޮށްފައިވާ ޕޯޓްޑީ ކުރެވިގެން ތުހުމަތު ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކޮށްގެން ގޯނާ ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް •

 ގައިރާއްޖޭދިވެހި ިބދޭސީން ގިނަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތެރީންގެ ގެވެހި ފާހަަގކުރެވިފައި. މިއީ ގިނަވެފައިވާކަންވެސް ވަނީ

  ޖެހޭކަމެއް. ސަމާލުވާން އިންތިހާއަށް ދާއިރު ކުރަމުން މަސައްކަތް

 
 ެފތުރުމަށް   ބަލިތައް  ގެންދިޔުަމކީ  ދިރިއުޅެމުން  ިބދޭސީން  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ތަންަތނުގައި  ކުދިކުދި  އިތުރުން   ކުށްތަކުގެ  ޖިނާއީ •

 ަބިލތައް  ޓީީބފަދަ އަދި  ހެޕަޓައިޓިސް އަރާ ގައިންގަޔަށް ޙާއްސަކޮށް ތެރޭގައި މީގެ ވެފައި. މިވަނީ މަގުފަހިވާކަމަކަށް

  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު އާކުރުމަށްޓަކައި ވިޒާ ވަރކް  މިދިޔައީ ވެގެން ފާހަގަ ޮބޑަށް އެންމެ ކުރެވިފައި. މިކަން ފާހަގަވަނީ

 .ހިސާުބން ޖެހުނު ހަދަން ޗެކަޕް މެޑިކަލް

 

 މިފަރާތްތަކަކީ  އިުތރުވެ،  އިންތިހާއަށް  ިބދޭސީން  އުޅޭ  ނެތި  ވިޒާ  ނުރައްކާތެރިކަމަކީ  އަދި  ިބރުވެރި  އެންމެ  އޮތް  މިކަމުގައި •

 މިމުޖުތަމަޢުގައި ިބދޭސީން ނޫން ދުޅަހެޔޮ  ގޮތުން ސިއްޙީ ނޫންކަމުން ފަރާތްތަކެއް ހަދާނެ ޗެކައަޕް މެޑިކަލް ގަވާއިދުން

  އުޅޭނެތީ. ވުރެ ގިނައިން ޢަދަދަށް ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓު
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ދިންފަރާތައް  ވަޒީފާ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  ކަމަކަށް ކަްނޮބޑުވާންެޖހޭ އެންމެ ދެން ގޮުތން ދައްކާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން •

 ލިޭބ  ންމަސައްކަތްކޮށްގެ  ގޮސްފައިވުން. އެއީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  އިތުރުވެގެން  އިންތިހާއަށް  ޢަދަދު  ކުރެވޭ   ރިޕޯޓް  ފިލައިގެން

  ފިޔަވަޅު ގެންވާއެކަށީ ފަރާތްތަކާމެދު ކުރުވާ  މަސައްކަތް ފަރާތާއި  ިބދޭސީ މަސައްކަތްކުރާ އަދި  އިތުރުވުމާއި އާމްދަނީ

 ނެތުން. ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ އަދި ނިޒާމް އެކަށީގެންވާ އެޅޭނެ

 
 ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން.  ސިސްޓަމެއް  ކޮންޓްރޯލް  ޯބޑަރ  އެކަށޭނަ  މެނޭޖުކުރުމަށް  ޑޭޓާ  އަދި  ރައްކާތެރި،  ސަލާމަތީގޮތުން •

 
މަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް   މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ •

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ން.ނޫ ސިސްޓަމެއް އެކަށޭނަ މަކީޓަސިސް ބޭނުންކުރަުމންދާ އިމިގްރޭޝަނުގައި މިހާރު ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ޯބޑަރ -

  ވިއުގައެއްގެ އެއް މަސައްކަތެއް ހުރިހާ ެނތުމާއި، ގޮތެއް ނެގޭނެ ރިޕޯޓުތައް ޭބނުްނވާ އިމިގްރޭޝަނުން އެގޮތުން

 ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށްނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަޮކށްފައި. މިކަމުގެ ސަަބުބން    އެކަށީގެން  މިސިސްޓަމް  ގެނައުމަށް  ތެރެއަށް

 ހޭދަވޭ. ވަގުތު ިގނަ  ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ކުރިމަތިލާންޖެހި، އުނދަގޫތަކާއި ދިނުމުގައި

 

 އަދި  ދަދާއިޢަ ގެނެވޭނެ  ިބދޭސީން ގިނައިން އެންމެ ޤައުމަކުން ވަކި ދޫކުރުމަށް ވިސާ ކްރވަ ިބދޭސީންނަށް  -

 ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން.  ދަދުޢަ  ގެނެވޭނެ  ިބދޭސީން  ގިނައިން  އެންމެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އަށްރާއްޖެދިވެހި

 

  ރަސްމީ   ޮއތުމަކީ  ކަނޑަނޭޅި  ދަދެއްޢަ  ދެވޭނެ  ގިނަިއން  އެންމެ  ޤައުމުތަކަށް  ަވކިވަކި  ދޫކުރުމަށް  ވިސާ  ިބދޭސީންނަށް -

 އް.ގޮންޖެހުމެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ހޯދުމަށް ޙައްލެއް މައްސަލައަށް ޮބޑު މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް

 

 އިތުރުވެގެން  އިންތިހާއަށް މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ  ގައިރާއްޖޭދިވެހި އައިސް އުމަކުންޤައެއް -

 ވެދާނެކަމެއް. ނުރައްކާ ސަލާމަތަށް ޤައުމީ ސަަބުބން އެކަމުގެ ދިއުމަކީ
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އިމިގްރޭޝަނުގެ ހޯދަންޖެހޭކަމާއި،  މުވައްޒަފުން ިމންވަރަށް  އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެހާ ގެމިގްރޭޝަންއި -

 މުކަމެއްކަން.ންގެނައުމަކީ މުހި އަވަހަށް އިސްލާހުަތއް ގެްނނަންޖެހޭ ޤާނޫނަށް

 

 .މުކަމެއްކަންންމުހިހެދުމަކީ  ުނކުރެވޭގޮތް ދަތުރު އަނެއްތަަނށް އެއްތަނުން ިބދޭސީންނަށް އުޅޭ ނެތި ވިސާ -

 

 ވާއިދުތަކަށްގަ ޤާނޫނުތަާކއި ގެރާއްޖޭދިވެހި ފަރާތްތައް ިބދޭސީ އަންނަ އަލަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ގައިރާއްޖޭދިވެހި -

 ހުއްޓުވުމަށް ޚިލާވުން ވާއިދާގަ އެފަރާތްތައް ހިންގުމަކީ ޕްރޮގްރާމެއް އޮރިއެންޓޭޝަން ކުރުމަށްޓަކައި އަހުލުވެރި

 .ފިޔަވަޅެއްކަން މުހިންމު އެޅިގެންދާނެ

 

 ވިސާގެ  ިދުނމާއި، އޮޅުންފިލުވާ މިންގަނޑުތައް ހަމަތަކާއި އިޖުތިމާއި ގެރާއްޖޭދިވެހި  ތެރެއިން ގެރޮގްރާމުޕް މި -

 ދިމާވާ ގައިާރއްޖޭދިވެހި ފިލުވައިދިނުމާއި، އޮޅުން ގޮްތތަށް ވާނެ ޚިލާފު ވާއިދާގަ ކުރުމާިއ، އަހުލުވެރި ވާއިދުތަކަށްގަ

 ހިމެނޭ.  ޙިއްސާކުރުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ހޯދޭނެ އެހީ  ފަންނީ ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ

 

 މީހަކު އެ ކުރިން، އައުމުގެ ރާއްޖެދިވެހި ފަރާތް ިބދޭސީ ގޮތަކީ ފުރަތަމަ. ހިންގިދާނެއެވެ ދެގޮތަށް ރާމުޕްރޮގް މި -

 ހިންގާނަމަ ޕްޮރގްރާމު މި މިގޮތަށް އަދި. ގެންިދޔުމެވެ ކުރިޔަށް މިކަން ކުރިން ފުރުމުގެ ޤައުމުން  ނިސްަބތްވާ

  ހަދާ، ޗެކްއަޕް މެޑިކަލް އޭރުން .ހެއްދިދާނެ އަޕްވެސްޗެކް މެޑިކަލް ފަރާތުގެ ިބދޭސީ ކުރިން އައުމުގެ ރާއްޖެދިވެހި

 އެނގޭ  ނޫންކަން މީހެއް ހުރި  ސިއްޙަތެއްގައި އެކަށޭނަ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް ގައިރާއްޖޭދިވެހި ފަރާތަކީ އެިބދޭސީ

 ކޮށްފާނެ  މުޖުަތމަޢަށް ސަަބުބން މިކަމުގެ ނައްތާލެވި، ޙާލަތު މިދިމާވާ ދިއުމަށް ފިލައިގެން ފަރާތް ިބދޭސީ ހިސާުބން

 .ކުރެވޭނެ ސަލާމަތް ޤައުމު އަސަރުތަކުން ނޭދެވޭ

 

 ކުރިން ގެނުކުތުމު ވަޒީފާއަށް އޭނާ އައުމަށްފަހު ރާްއޖެދިވެހި ިބދޭސީފަރާތް ގޮތަކީ ދެވަނަ  ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމު މި -

 ަބއިތިއްަބއިގެން  ގައިރާއްޖޭދިވެހި ިބދޭސީން އަންނަ އަލަށް ނަމަވެސް ން.މަޖޫުބރުކުރު ކުރުމަށް ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމު

 .ޚަރަދަކަށްވާނެ ޮބޑު ހިންގުމަކީ ޕްރޮގުރާމް މި
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 ިބދޭސީން  އެ  މަދުކުރުމުގެގޮތުން،  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ޕްރޮގްރާމަކީ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން   -

 ހިންޭގނެ  ޮގތުން ފުރުސަތުދިނުމުގެ  ަބދަލުވުމަށް އެއްގޮތަށް ވާއިދާގަ ުނގޮސް ފުރައިގެން އިންރާއްޖެދިވެހި

 ަބދަލުވުުމގެ   ފަރާތަަކށް/ކުންފުންޏަކަށް  އެހެން  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ޕްރޮގްރާމަކަށްވުމުން،

 ގެންގުޅުމުގެ  ިބދޭސީން  ފަރާތުގައި  ނުވަތަ/ކުންފުނި  ހުށަހަޅާ  ަބދަލުވާން  ިބދޭސީފަރާތް  އެހެންކަމުންދިނުމާއި،    ފުރުސަތު

 ދެވޭނެ. ފުރުސަތު ަބއިވެރިވުމުގެ ގައިޕްރޮގްރާމު މި ހެދުމަށްފަހު ޗެކް ސެކިއުރިޓީ ހުރިނަމަ، ކޯޓާ

 

 އަމިއްލައަށް  ތެެރއިން  ގެމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ޕްރޮގްރާމަކީ  ޑިޕާޗަރ  ވޮލަންޓަރީ  ސްޕެޝަލް -

( އަވަސްކޮށް  މުއްދަތު  ހޭދަވާ  ޕްރޮސަސްކުރުމަށް)  ތެރޭގައި   ކުރުމުއްދަތެއްގެ  ފަާރތްތަކަށް،  ޭބނުންވާ  ދިއުމަށް  ފުރައިގެން

 ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ  ފުރުވާލައިގެން އިންރާއްޖެދިވެހި އެފަރާތްތައް ހަމަޖައްސައިދީ އިންތިޒާމު ފުރޭނެ

 ޕްރޮގްރާމެއް.  ހިންގޭ މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްތެރިން

 

 ިއތުރު  ހޯދުމަށް  ޕާސްޕޯޓު  ފަރާތްތަކުގެ   ނެތް  ާޕސްޕޯޓު  އަވަސްކޮށް،  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ   ފަރާްތތަކުގެ  އެދޭ  ފުރުމަށް -

 .ސައްކަތްކުރެވޭނެމަ

 

 އެިބދޭސީއެއް ގުޅޭގޮތުން ގޮތަކާ ހޯދޭނެ އަވަހަށް ލިޔުން  ވަގުތީ ދަތުރުކުރުމުގެ ފަރާތްތަކުގެ ނުލިޭބ ޕާސްޕޯޓު އަދި -

 .ވާހަކަދެއްކޭނެ އެމްަބސީއަކާ ޤައުމެއްގެ ނިސްަބތްވާ

 

 ޓިކެޓް  ފަސޭހަކޮށް ދެކެވި، ވާހަކަ އެއަރލައިންތަކާ ޓަކައިހިފުމަށް ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ފައިދާ ގެއޮޕަރޭޝަންފަދަ މި -

 .ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ލިޭބނެ

 

 މިގޮތަށް އަދި ށް އަމިއްލައަ އެފަރާތަކުން ހަމަޖަްއސާނީ ޓިކެޓު  ިބދޭސީންގެ ފުރުވާެލވޭ  ދަށުންޕްރޮގްރާމުގެ މި -

 ކައިރިއަށް  އެމްޕްލޯޔަރެއްގެ އެެހން އަނުބރާ އަުލން ފުރުވާލާއިރު އިންރާއްޖެިދވެހި ިބދޭސީން ރިޕެޓްރިއޭޓްކުރެވޭ

 ކަމަށް އްކަމެ އިތުރުވެގެންދާނެ ްބޙީތަރު ލިޭބ ޕްރޮގްރާމަށް މި  ސްމިއީވެ އެހެންކަމުން .އޮންނާނެ ޙުއްދަ  އައުމުގެ

  ފެނޭ.
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  4,468  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  3  އެފަހަރު  އި.ހިންގާފަ  ކުރީކޮޅުވެސް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2015  ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ  މިފަދަ -

 .ިބޭދސީން 67 ގާތްގަނޑަކަށް ދުވާލަކަށް އެއީ .ފުރާފައިވަނީ  ިބދޭސީން

 

 ން.އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގު  އަށްރާއްޖެދިވެހި މުޅި އޮޕަރޭޝަން ރެއިޑް އަދި އިންސްޕެކްޝަން -

 

 ރަސްމީ  އަދިށް.  ަތންތަނަ   ހުށަހަޅަމުންދާ  ޝަކުވާ  އެންމެިގނައިން   ފަރާތްތަކުން  ާޢންމު  އިސްކަންދޭނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ -

 ފާސް ަބލާ މިަތންތަންެވސް ހޯދާ ތަންތަން ވިޔަފާރިކުރާ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް

.  ޕީ.އޯ.އެސް ކަނޑައަޅާ، އުސޫލުތައް ގޮތުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ކުރިޔަށްދާނީ މިމަސައްކަތްތައް .ކުރެވޭނެ

 ލެވިގެން.އެކުލަވާ

 

 ތެރެއިން  މަސައްކަތްެތރިންގެ  ިބދޭސީ  ިލޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ތަންތަނުގައި  ަބާލާފސްކުރެވޭ  އޮޕަރޭޝަންތަކުގައިފަދަ  މި -

 .ގެނެޭވނެ ދަށަށް ެބލުމުގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ިބދޭސީން ރަކާތްތެރިވާޙަ އިސްކޮށް އެތަނެއްގައި

 

 ިބދޭސީން ގެނެވޭ ދަށަށް  ެބލުމުގެ އަދި ށް.ގޮތަ ނާދެވޭ ރާއްޖެދިވެހި މުއްދަތަކަށް ަވކި ފުރުވާާލނީ ފަރާތްތައް މިފަދަ -

  ޕާސްޕޯޓު ަފރާތުގެ ިބދޭސީ ކަނޑައެޅުމަށާއި އައިޑެންޓިޓީ ިބދޭސީފަރާތުގެ  ދޭންވާނީ އިސްކަމެއް އެންމެ ގެނައުމުގައި

 ށް.ހޯދުމަ

 

 ކުރުން ޖޫރިމަނާ ފަރާތްތައް ވާމަސައްކަތްކުރު ލައްވާ މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ  -

 ތަންތަނުގެ އިންސްޕެކްޓުކުރެވޭ އެގޮތުން .ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ރެއިޑް އަދު އިންސްޕެކްޝަން ތަންފީޒުކުރާނީ

 މިަފދަ  ފަރާތްތަކާއި، މަސައްކަތްކުރުވާ ލައްވައި މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ ތެރެއިން

 ޤާނޫަނށް އިމިގްރޭޝަނުގެ ފަރާތްތައް ވާގިވެރިވާ މިކަންކަމަށް ދިއަ ފަރާތްތަކާއި ދޭ ޯބހިޔާވަހިކަން ފަރާތްތަކަށް

 ނުނަގާ  ުހއްދަތައް ނަގަންޖެހޭ އްސަސާތަކުންއަމު  ސަރުކާރުގެ އިތުރުންމީގެ .ކުރެވޭނެ ޖޫރިމަނާ ރިޢާޔަތްކޮށް

  ކަންކަމުގައި  ބަންދުކުރުންފަދަ ވިޔަފާރި. ުކރެވޭނެ ބަންދު އެތަންތަން ޖޫރިމަނާކޮށް ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންދާ

 .ގުޅިގެން އްސަސާއަކާއަމު ގުޅުންހުރި އެކަމަކާ ޢަމަލުކުރާނީ
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  ދައްކައި  ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ފަރާތްތަކުންދޭނީ، ގުޅޭކަމާ އްދަ ހު ހުޅުވުމުގެ އަލުން ތަންތަން  ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މިގޮތަށް -

 ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ މަޤުސަދަކީ މައިގަނޑު ކުރުމުގެ މިކަން .ގުމުންނެ ހުއްދަތައް ނަގަންޖެހޭ

  ން.ހުއްޓުވު ދިުނން ވަޒީފާނަށް މަސައްކަތްތެރިން

 

 ިބދޭސީންަނށް   ހަމައެކަނި  ޝާމިލުވުމުން،  މަސައްކަތްތަކުގައި  އެކި  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ -

 ލިުބމުގައި  ވަޒީފާ  ނަށްމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީނުލިޭބެނތީ،    ޙައްލެއް   މިކަމަށް   ފިޔަވަޅުއެޅުމުން

 އިންތިހާއަށް   މިންަވރު  ސަމާލުކަންދޭ  މިކަމަށް  ންެވސްފަރާްތތަކު  ގެންގުޅޭ  ިބދޭސީން  ހަނިެވ،  މަުގތައް  އޮތް  ފަހިވެފައި

 .އިތުރުވެގެންދާނެ

 

 އޮޕަރޭޝަންތަކުން  ރެއިޑް އަދި ިއންސްޕެކްޝަން ސަަބުބން ހުރުމުގެ ގައިރާއްޖޭ ދިވެހިލިޔެކިޔުންނެތި ރަސްމީ -

 އަދި  އި.ސެްނޓަރުގަ ޑިޓެްނޝަން ަބހައްަޓނީ ލެވެންެދން ފުރުވާ ިބދޭސީން ގެނެވޭ ދަށަށް ެބލުމުގެ ގެންއިމިގްރޭޝަ

 .ސަރވިސަސްއިން ކަރެކްޝަނަލް މޯްލޑިވްސް ަބލަހައްޓަނީ ޑިޓެންޝެން ަބހަްއޓާ ިބދޭސީން މިގޮތަށް މިހާރު

 

 އިންތިހާއަށް  މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ  ގައިރާއްޖޭދިވެހި ގޮންޖެހުމަކީ، އޮތް މިކަމުގައި -

  މޯލްޑިވްސް  .ންމަދުވު ޢަދަދު ިބދޭސީންގެ ެބެހއްޓޭ ސެންޓަރުގައި ޑިޓެންޝަން އެއްފަހަރާ އިރު،ވަމުންދާއިތުރު

 .މީުހން 50 ވެގެން ގިނަ އެންމެ ެބހެއްޭޓނީ މިހާރު ގޮތުގައި އަންގާފައިވާ ސަސްސަރވި ކަރެކްޝަނަލް

 

 ިބދޭީސން  ގެނެވޭ ފުރުވާލުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޝަންތަކުން ިހންގާ އިމިގްރޭޝަނުން ނަތީޖާއަކީ، މަދުވުމުގެ ޢަދަދު މި -

 ޑޮކިއުމެންޓު  ޓްރެވަލް ިބދޭސީން، ގިނަ ނެތް ޕާސްޕޯޓު ލެވޭ ސެންޓަރަށް ޑިޓެްނޝަން ންނެތު ަބހައްޓާެނތަނެއް

 ަތނަވަސް  ގޮތުން  ޖާގައިގެ  ޖެހޭތީ،  ަބހައްޓަން   ޑިޓެްނޝަުނގައި  ދުވަހު  ދޮޅުމަހެއްހާ  ގާތްގަނޑަކަށް   ލަސްވުމުން   ލިުބން

 އަދި  ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ގިނަގިނައިން އޮތުމަކީ ދަށުގައި ެބލުމުގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ސެންޓަރެއް ޑިޓެންޝަން

 އެޅިގެންދާނެ ޭބރުކުރުމަށް އިންރާއްޖެދިވެހި ދަދަކަށްޢަ އެކަށޭނަ ންމަސައްކަތްތެރި ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ

 ދެކޭކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.  ކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެއް ންމުޙިމު
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 ( 2019ބަރު  ން ސެޕްޓެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )  .6

 

އިންޓަރނޭޝަނަްލ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކޯޓާ ދިުނމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓާ ދޫކުރެވޭީނ  •

ސްޓޭންޑަޑް އިންޑަސްޓްރިއަލް ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް ފެތޭގޮަތށް މަސައްކަތްތައް/ވަޒީފާތަށް ގިންިތތަކަކަށް ބަހާލައިގެްނ 

ިބދޭސީ ރޭޝިއޯ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ -ވަޒީފާގެ ާބޒާރުގައި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން ލިެބްނހުރި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ދިވެހި

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕެންޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްަބތުން އެންމެ ގިނަވެގެން ވަކިފަރާތެއް

 ިބދޭސީން އެފަރާތެއްގައި ގެންގުޅެވިދާނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅައިގެން.

 

ން ކަމަށްވީނަމަވެސް އެކި ިބދޭސީ  6ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް    1ިބދޭސީ ލޭަބރ ޕެރިޓީގެ ާޢންމު މިންގަނޑަކީ ކޮންމެ  -ދިވެހި •

 ޞިނާޢަތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ ާބވަތަށް ަބލައި މިރޭޝިއޯ ަބދަލުުކރެވޭނެ.

 
ޢިމާރަތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތާއި ަފތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަްށ ކޯާޓ ދިނުމުގެ އުޞޫލު އެކުލާާވލެިވ ދާއިރާގެ ޭބފުޅުންނާ  •

 ވުޒާރާތަކާއެކު ދަނީ މަޝްވަރާކުރެވުމުން.މަޝްވަރާކުރުމުގެ އިތުރުން ކަމާެބހޭ 

 
ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެނެވޭ ިބދޭސީން ޭބތިްއުބަމށް ހަމަޖައްސާ ތަންަތން ހުްނނަންޖެހޭނެ ެފންވަރު ރާއްޖޭދިވެހި •

ަބޔާންކޮށް އެކޮމޮޑޭޝަން ސްޓޭންޑަޑް އެއް އެކުލަވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއާ ވަނީ  

 މަޝްވަރަކުރެވި ހިޔާލު ހޯދިފައި. އަދި އެ ސްޓޭންޑަޑްއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އުޞޫލުތައް ދަނީ އެކުލަވާލަމުން.

 
ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ިބދޭސީންގެ ތެރެއިން ހުއްދައެއް ނެތި ނުވަތަ ހުއްދައެއް އޮތްނަމަވެސް ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ރާއްޖެދިވެހި •

ސީން ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ނެތި އުޅޭ ިބދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށް ޤާނޫނީ ހަމަވެފައިވާ ިބދޭ

 އިމުގެތެރެއަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ެރގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގަން ފަާށފައި.

 

 .ލިބިގެންދާނެ އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކާއެކު އާ •

 
 ގައި.  2019 ަބރުންސެޕްޓެ 19ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ  •
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ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގަމުންދާ އޮފީސް ހުންނަ  •

 ިއ އެކަމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާގައި. ޢިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގަ

 
ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންޮފރމޭޝަން ކައުންޓަރެއްގެ އިތުުރން ރެގިއުލަރައިޒްވާން  •

 8ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތައް ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އެދޭ ިބދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށާއި ޕްރޮގްރާމްގައި 

 .ކައުންޓަރެއް ވަނީ ެބހެއްޓިފައި

 
ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ިބދޭސީން ރެގިއުލަރައިޒް ވުމުގައި ވަޒީފާދޭނެ ފަރާތެއް ހުރިނަމަ އެކްސްޕެޓް   •

 ނީ ހަމަޖެހިފައި.އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަ 

 
ވަޒީފާ ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ިބދޭސީއެއް ނަމަ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ   •

ރެގިއުލަރައިޒްވާން އެދޭ ިބދޭސީންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން އެފަދަ ފަރާތްތައް ރެގިއުަލރައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި 

 ތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައްވެސް ވަނީ ހަމަޖެިހފައި.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

 
ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   6ރެގިއުލަރައިޒްވާން އެދޭ ިބދޭސީްނގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަާރތްތައް މިދަފްތަރުގައި ެޖހޭތާ   •

މެދުވެރިޮކށް ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން   ވަޒީފާ ދޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދައި ރެިގއުލަރައިޒްވުމަށްޓަކައި އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ.

 
ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާދޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ފަރާްތތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަަކށް ފޯރުކޮށްދީ އެފަދަ  •

ކުރެވިފައިވާ ކައުންޓަރެއް ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަގުފަހިވާނެ ޖޮްބ މެޗިންގގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ  

 ރެގިއުލަރައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އޮފީހުގައި ހުންނާނެ.

 
ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ޭބނުންވާނަމަ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ހޮޓްލައިން  •

 .ާސފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަެޖހިފައިނަންަބރުން ގުޅައި މަޢުލޫމާތު 

 



 

- 36 - 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތިުބމުގެ ހުއްދަ ދެވުމަކީ ރާއްޖޭދިވެހިގިނަ ިބދޭސީން  150000އެއްވެސް ޤައުމަކުން  •

ގެ ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީއަށްވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަށް ވުމުން އެއްވެސް  ރާއްޖޭދިވެހި

ގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުމަށް ކެިބނެޓަްށ ރާއްޖޭދިެވހިއުމަކުން މިޢަދަދަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެގޮތަށް  ޤަ

އިން  2019 ަބރުންސެޕްޓެ  18ގައި ކެިބނެޓުން އެ ޕޮލިސީ ފާސްކުރުމާއެކު  2019 ަބރުންސެޕްޓެ 17ހުށަހެޅުމުން، 

 ފެށިގެން އެ ޕޮލިސީއަށް ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި.

 

 ކަންކަން ޙައްލުކުރެވެމުން އަންނަ   .6

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ   ގުޅޭގޮތުންޙައްލުކުރުމާ  މައްސަލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ

ަބއްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރާތާ އެއް އަހަރުވެފައިވާއިރު މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރަން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެްނ 

 މިއަދާހަމައަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވެއެވެ.

ގުޅޭ ނާ މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފެއްޓިއިރު  އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މި

ރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައެއްނެތެވެ. އަދި އެފަދަ ިބދޭސީން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ޚާއްޞަ އުސޫލެއް  ހަމަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ 

ފިޔަވަޅެއް އެޅެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ނެތެވެ. އަދި އެފަދަ ިބދޭސީން މަދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

  2019ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ހަލުވިމިނެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގެ ސަަބުބން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުުމތަކެއް ފުރަަބންދުކޮށްފައިވުމާއި،  19-ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑްމިހާރު 

ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަަކށް އައިސްފައިވުމާއި، މިކަމުގެ ސަަބުބން ޤައުމުތަކުގެ ިއޤްތިާޞދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެްއ 

މިކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރަން ފަށާފައިވާތީ، މި ޙާލަތުގަިއ  އަށްވެސްޖެރާއްކުރަމުންދާއިރު، ދިވެހި

 ހަމަޖެހުމާއި  އިޖްތިމާޢީ ސަލާމަތްވުމަށާއި، ކާރިސާއިން  ޞިއްޙީ މި  ގަޅުކުރުމަށާއި،ނރަ  އިޤްތިޞާދު ގެރާއްޖޭދިވެހި

މަދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް   މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

 އަޅަންޖެހިފައިވާކަން ޤަޫބލުކުރެވެެއވެ.
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މަދުކުރުމަށް ނުަވތަ އެފަދަ ިބދޭސީން ގަވާއިދުގެ  މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ މިގޮތުން، މިއަދާހަމައަށް 

ދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވެމުންއައި މަސައްކަތްތައް ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ނުވަތަ އެފަ 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުންވަނީ ވަރަށް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ.

 ގުތު ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ.ތިރީގައި އެވަނީ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މިވަ

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  .1

 

 ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ ީމހުން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 24 ގަވާއިުދގެ ގެނައުމުގެ ިބދޭސީން އަށްރާއްޖެދިވެހި އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ •

 ކަމާެބހޭ  އެކުލަވާލައި ދަފުތަރު ިބދޭސީގެ އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކައުންސިލުން ސިޓީ އަދި ކައުންސިލުން ރަށު ރަށެއްގެ

 އެކުލަވާލާފައިވާ  ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދުގައި ގެނައުމުގެ ލުއިފަސޭހަތަކެއް ޙިއްޞާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އިދާރާތަކަށް

  ސިޓީ  އަދި އަތޮޅު ރަށު، ސިޓީއަކުން އެދި ދެއްވުން ފުރިހަމަކޮށް ދަފްތަރު ިބދޭސީންގެ ތެރެއިން" ޕޯޓަލް ހަރަހެރި"

 ؛ވަނީ ދަންނަާވފައި ކައުންސިލްތަކުގައި

 

 ؛ވަނީ އަޅާފައިމަޢުލޫމާތު އަށް" ޕޯޓަލް ހަރަހެރި" ކައުންސިލަކުން 159 •

 
 1901  ޖުމްލަ  ނެތް  ނަންަބރު   މިޓްރޕަ  ކްރވަ  ިބޭދސީން،  3  ޖުމްލަ  ފަރާތެއްނެތް  ޒިންާމވާނެ  ިބދޭސީން،  7517  ޖުމްލަ

 ؛ރަށް 22 ކޮށްފައިނުވާ ެއންޓަރ މަޢުލޫމާތު. ިބދޭސީން 55 ެނތް ނަންަބރު ޕާސްޕޯޓް ިބދޭސީން،

 

  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ  ކައުންސިލްގައި   އަރާއިރު  ރަށަކަށް  ިބދޭސީއަކު  ކުރުމަށްޓަކައިރުދަނާހަ  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ •

  ނަމުގައި   ގެ  "ސިސްޓަމް  އަތޮޅު"  އިމިގްރޭޝަނުން  މޯލްޑިްވސް  ފަށާފައިވީނަމަވެސް،  މަސައްކަތް  ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ  ޕޯޓަލެއް

 މަޝްވަރާކުރެވެމުން  މުއައްސަސާއާއެކު  އެ  ލިުބުމން  މަޢުލޫމާތު  ޑިވެލޮޕްކުރައްވާކަމުގެ  މަސައްކަތްަތއް  ޕޯޓަލްގެ  ިބދޭސީންގެ

 ؛ލޯންޗްކޮށްފައި އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ސިސްޓަމް އެ ދަނިކޮށް
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

  ދިޔަ ތައްޔާރުކުރަމުން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތެއްކަން ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތަކީ ހުށަހަޅާ ކައުންސިލްތަކަށް ިބދޭސީން •

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން -ޑީ އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލެވެލްގައި ކައުންސިލް ގުޅާލުމުން ސިސްޓަމާ އިމިގްރޭޝަންގެ ސިސްޓަމް

 ؛ހުއްޓާލި  މަސައްކަތް  ސިސްޓަމްގެ  އައި  ތަްއޔާރުކުރަމުން  އޮތޯރިޓީން  ވިގެންލަފާކުރެ  ފަސޭހަވާނެކަމަށް  ރޮސެސްކުރުމަށްޕް

 

 އިމިގްރޭޝަންގައި މޯލްޑިވްސް  ހަމަަޖއްސަވައިދެއްވުމަށް އިންތިޒާމެއް ލިޭބނެ އެކްސެސް  ސިސްޓަމްގެ އަތޮޅު •

 މަޢުލޫމާތު  ިބދޭސީންގެ  ތައްޔާރުކުރަމުންއައި  އޮތޯރިޓީން  ދިގުލާތީވެ  ނުނިމި  ށްވަކިގޮތަކަ  މަސައްކަތް  މި  ނަމަވެސްދަންނެވުނު

 ؛ނިމިަފއި މިހާރުވަނީ ފެށި އަލުން މަސައްކަތް ސިސްޓަމްގެ ބަލަހައްޓާ

 

 ިބދޭސީންނާ ަނގާފައިވާ ސިލްތަކުންކައުން ބޭނުމަށް އޮތޯރިީޓގެ ރިލޭޝަން ލޭަބރ ސިސްޓަމްއަށް ތައްޔާރުކުރި އޮތޯރިޓީން •

 ؛ދަފްތަރުކުރެވިފައިވަނީ  އަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ގުޅޭ

 

 ދެނެގަނެ  ފަރާތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ  މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކަށް ފަރާތްތަކުން ގެންުގޅޭ ިބދޭސީން ިބދޭސީންނާއި •

 .ކުރެވެމުންދަނީ  މިހާރު މަސައްކަތް ދަފްތަރުކުރުމުގެ އެފަރާތްތައް

 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  .2

 

ގެ މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ އިމިގްރޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް •

 ؛ިބދޭސީން 63000 ޢަދަދަކީ

 

 އެކަށޭނަ  ތިއްުބމަށްަބއި ގެނެވޭހިނދު ދަށަށް ެބލުމުގެ ގްރޭޝަންގެއިމިރަސްމީ ލިޔެކިޔުންނެތް ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  •

  ކުރުމަށް  ސްކްރީން  ިބދޭސީން ނެތުމާއި، މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން އިމިގްރޭޝަން ނެތުމާއި، ޑީޓެންޝަނެއް

 ހަލުވިމިނެއްގައި އެކަށީެގްނވާ އެންމެ ސަަބުބން ެނުތމުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންާވނެ ަތށްޢިމާރާ އެ ތާއި،ޢިމާރާ އެކަށޭނަ

 ؛ނެތް  ލިިބފައި މިވަގުތު ޤާިބލްކަން  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ކަންތަްއަތއް ފޮނުވާލުމުގެ ިބދޭސީން

 



 

- 39 - 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އޮތް   ފޮނުވާލުމަށް  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ   ލަތުގައިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ަބލިަމޑުކަމުގެ ޙާ •

  ވައިގެ  ދެމެދު  ޑާކާއާ މާލެއާއި ޤައުމުތަކުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު މެދުކެނޑިފައިވުން. މިގޮތުން، ހުރަހަކީ ޮބޑު އެންމެ

 ؛ަވނީ ފާހަގަކޮށްފައިހުއްޓިފައިވުން  ދަތުރުފަތުރުތައް

 

 އަމިއްލައަށް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ   ޑިޕާޗަރގެ  ންޓަރީވޮލެ  އަދި  ފަރާތްތައް  ފުރުވާލެވޭ  ެގނެސް  ދަށަށް  ެބލުމުގެ  އިމިގްރޭޝަންގެ •

 ލިުބމުގައި  ޮޑކިއުމަންޓް ޓްރެވަލް އެމްަބސީއިން ަބންގްލަޭދޝްގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ރެޖިސްޓްރީވެަފއިވާ ފުރަން އެދިގެން

 ؛ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި ދަތިތަކެއް

 

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ދުަވހު ވަނަ 2020 މާރިޗު 18 އްލުކުރުމަށްޙަ މައްސަލަތައް ދިމާވެަފއިވާ ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް •

 ަބއްދަލުކޮށް ވަނީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ އަދި އިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް އެފެއާޒް، ފޮރިން

 ހައިކޮމިޝަނާ   ަބންްގލަދޭޝް  ވަނީ  އެފެއާޒްއިން  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ަބއްދަލުވުމަށްފަހު  މި  އަދި.  ކޮށްފައި  މަޝްވަރާ

 ؛ަބއްދަލުކޮށްފައި

 

 މިގޮތުން  ވަޑައިގެންފައި.އެއްަބސްވެ  ވަނީ  އެހީެތރިވެދޭނެކަމަށް  މިކަމުގައި  އޮފިޝަލުން  ހައިކޮމިަޝްނގެ  ބަންގްލަދޭޝް  އަދި •

  އްސާ ޙި އެމްަބސީއާ ލޫމާތާއެކުޢު މަ އައިޑެންޓިޓީ ލިްސޓް، މީހުންގެ ޭބުނންވާ ދާން އަދި  ފޮނުވާލަން އިންރާއްޖެދިވެހި

 ސެންޓަރުގައި   ޑިޓެންޝަން  އިމިގްރޭޝަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުރާއިރު  އްސާޙި  ލިސްޓް  އަދި.  އެދިވަޑައިގެންފައި  ކުރުމަށްވަނީ

 އެޭބފުޅުން   ފޮނުވުމުން  ލިސްޓް  މި   އަދި.  އެދިވަޑައިގެންފައި  އެފަރާތުންވަނީ  ފޮނުވުމަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނަން  މީހުންގެ  ތިިބ

 ަވނީ  ކަމަށް  ަހދާދެއްވާނެ  ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް   ންކުުރމަށްފަހުޤީޔަ  މަޢުލޫާމތު  ޮފނުވައިގެން  ަބންގްލަދޭޝްއަށް   ލިސްޓް  މި

 ؛އެއްަބސްވެފައި

 

  ފޮރިން  އޮފް މިިނސްޓްރީ އެމްަބސީއާއި ބަންގްލަދޭޝް ލިސްޓެއް މީހުންގެ 32 ދުވަހު ވަނަ 2020 އެޕްރީލު 07 •

 ތިިބ ރުގައިސެންޓަ ޑިޓެންަޝން  އިމިގްރޭޝަން މިަވގުތު ހިމެނޭނީ ލިސްޓްގައި މި. އްސާކޮށްފައިޙި ވަނީ އެފެއާޒްއާއި

 ؛މަޢުޫލމާތު ފަރާްތތަކުގެ ބަންގްލަދޭޝް
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ލަތަށް ޙާ  މި  އަންނަނީ ކަނޑައެޅެން  މުއްދަތެއް  ވަކި  ފޮނުވާލެވޭނެކަަމށް  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ •

 ޑާކާއަށް އަދި  ަބލައި މިނަކަށް  އަވަސް ކުރެވޭނެ ިއޝޫ ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް އެމްަބީސއިން ބަންގްލަޭދޝް ަބލައި،

 ؛ތަނަވަސްުވމުން މަގެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަންަކން ފްލައިޓްގެ ދަތުރުކުރެވޭނެ

 

  ކުރުމަށް   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ިބދޭސީން  ގައި '  މޮޑިއުލް  އަތޮޅު'  ފަރުމާކޮށްފައިވާ  އިމިގްރޭޝަނުން  މޯލްޑިވްސް •

 ؛ކުރަމުން ދަނީ  ކަންަކން އެންމެހާ ޭބނުންވާ

 

 ލޫމާތު ޢުމަ އެ ަދށުގައިވާނަމަ ެބލުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ސަަބަބކާހުރެ އެއްވެސް ާޕސްޕޯޓް ިބދޭސީންގެ ޭބުނންވާ ފުރަން •

 ޭބުނންވެއްޖެނަމަ  ފުރަން ިބދޭސީއަކު އެއްވެސް އަދިކަމާއި ުހންނާނެ ފެްނނަން ވެްބސަިއޓުން އިމިގްރޭޝަންގެ މިހާރު

 .ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމްވަނީ ދޫކުރުމުގެ ޕާސްޕޯޓް

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .3

 

 ޤާނޫނީ  ިބދޭސީން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ  ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ޭބރުން އިމުން ާޤނޫނީ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ •

ވަނީ   ނަމުގައި   ގެ"  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން"   ގައި  2019  ސެޕްޓެންަބރު  19  މިނިސްޓްރީން  ވެއްދުމަށްޓަކައި  ތެރެއަށް  އިމުގެ

 ؛ފަށާފައި ޕްރޮގްރާމެއް

 

 ނުވަތަ ަމސައްކަތްކުރާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ޭބރުން އިމުން ާޤނޫނީ އަދި ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޕްރޮގްރާމްއަކީ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން •

 ؛ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައިވާ ސަރުކާރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ިބދޭސީން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ

 

 ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ޭބރުން އިމުން ޤާނޫނީ އަދި ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ  ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ  މި •

 ؛ދެވެމުން ތުޞަދަނީ ފުރު ތެރެއަށް ވަނުމަށް އިމުގެ ޤާނޫނީ ިބދޭސީންނަށް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
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 ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ ތެރޭގައި އަތޮޅު، ޒިޔާރަތްކުރެވި އަތޮޅަކަށް 7 ގެރާއްޖޭދިވެހި ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ މި •

 ؛ދެވިފައި ވަނީ ފުުރޞަތު ވަނުމަށް ތެރެއަށް އިމުގެ ޤާޫނނީ ނަށްންމަސައްކަތްތެރި

 

 މަޢުލޫމާތު   ިބދޭސީންގެ  ނެތް   ފަާރތެއް  ދޭނެ  ވަޒީފާ  ތެެރއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ރީޖިސްޓްރަ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި •

  ހެދުމަށް  މެޗިންގ ޖޮްބ ކުރެވި  ޙިއްޞާ ފަރާތްތަކާއި ޭބނުންވާ ގެނައުމަށް ިބދޭސީން އަށް ރާއްޖެދިވެހި ވިޔަފާރިތަކުން އެ

 ވަނުމަށް ތެރެއަށް އިުމގެ ޤާނޫނީ ަބދަލުގައި ގެނައުމުގެ ިބދޭސީން އަށްރާއްޖެދިވެހި އަލަށް ދެވި ފުރުޞަތު އެފަރާތްތަކަށް

 ؛ދަނީ ދެވެމުން  ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވަޒީފާ ފަރާތަށް ިބދޭސީ އެދޭ

 

 ބަންގްލަދޭޝް  ކެޓަގަރީގެ" ސްކިލްޑް" އަދި" ޕްރޮފެޝަނަލް" މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 1 ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމާ މި •

  ދޫކުރުން  އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ިބދޭސީންނަށް ދާއިރާތަކަށް  އެހެނިހެން ފިޔަވައި، މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ

 ؛އިޢުލާންކުރެވިފައި މޮިނޓޯރިއަމްއެއް ވަނީ މެދުކަނޑާލައި، ވަގުތީގޮތުން

 

 އޮތްނަމަވެސް ޕާސްޕޯޓެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ ކާކުކަން އަތުގައި ފަރާތްތަކުގެ ގިނަ  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ •

 ގިނަ  ހެއްދުމަށް ޕާސްޕޯޓް ފަރާތްތަކަށް ނެތް ލިޔުމެއް ޞައްޙަ ރަސްމީ ހަމަވެފައިވާކަމަށާއި މުއްދަތު އެޑޮކިއުމެންޓްގެ

 ؛ބޭނުންވޭ  ވަގުތު

 

 ؛ވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައި ިބދޭސީން 40,000 މިހާތަަނށް  ވަނުމަށް ތެރެއަށް އިމުގެ ޤާނޫނީ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ މި •

 

 އިމްޕްލޯއިމަންޓްގައި ޖުމްލަ  އާ  ދޫކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތްެތރިންނަށް  ބަންގްލަދޭޝްގެ  ފަހުން  ގެ  2019  ސެޕްޓެންަބރު  19 •

 38 ޖަމްލަ އެރައިވްޑް، އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ނަން 1362 ޖުމްލަ އެޕްރޫވްޑް، 252 ޖުމްލަ އިޝޫޑް، 842

 ؛ރައިވްޑް ކަމުގައި ތަފްޞީލްވަނީ ކުރެވިފައިއެ ސްކިލްޑް/ޕްރޮފެޝަނަލް

 

 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރިން ގެ 2019 ސެޕްޓެންަބރު 19 ފަރާތްތަކަކީ އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޝީޓްގައި އެ •

  ރިކުއެސްޓްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި އެޕްރޫވަލަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެވަނީ ގޮތުގައި އެޕްރޫވްޑް އެޕްލިކޭޝަން. އަދި
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" ސިސްޓަމުން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް" މިނިސްޓްރީން ދެވޭނެކަމަށް ހުއްދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގައިރާއްޖޭދިވެހި ތެރެއިން

 ؛ފަރާތްތައް ކޮށްފައިވާ އެޕްރޫވް

 

 އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ ވީނަމަވެސް އެޕްރޫވްވިކަމުގައި ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް •

  އަށް"  އިޝޫޑް"  ސްޓޭޓަސް  އެޕްރޫވަލްގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ސިސްޓަމުން  އޮންލައިން  އެކްސްޕެޓް  ދައްކައި  ޑިޕޮސިޓް  ލިޭބނީ

 ؛ަބދަލުވުމުން

 

 އޮންލައިން އެްކސްޕެޓް މުއްދަތެއް ވަކި ދެއްކުމަށް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް އެޕްރޫވަލަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އެޕްރޫވްޑް" •

 ގޮތުގައި  ގެ" ެއޕްރޫވްޑް" ތާރީޚެއްގައި އެނޫންވެސް ނުަވތަ ގައި 2019 ޖަނަވަރީ ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ، ސިސްޓަމުގައި

 ؛ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަކަން ވަނީ ގޮތަށް ދެއްކޭ ފައިސާ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންމެ އެޕްރޫވަލްތަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ހުރި

 

 ރާއްޖެ ދިވެހި މީހާ ިބދޭސީ  ތެރޭގައި ދުވަސް 90 ވުމަށްފަހު" އިޝޫ" އެޕްރޫވަލެއް އެމްޕްލޯއިމަންޓް •

"  އެރައިވްޑް"  ސްޓޭޓަސް  އެޕްރޫވަލްގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  މީުހންގެ   އެތެރެވާ  ތެރޭގައި  މުްއދަތުގެ  މި  އެތެރެވާންޖެހޭނެކަމަށާއި،

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 90 ފެށިގެން ދުވަހުން ވި" އިޝޫޑް" އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އަދި ަބދަލުވެގެންދާެނ. އަށް

 ؛ބާޠިލްވާނެ އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެފަރާތެއްގެ އެތެރެވެފައިނުވާނަމަ  ރާއްޖެދިވެހި

 

  އޮވެގެން  އެޕްރޫވަލެއް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ހަމައަށް އާ 2020 ފެުބރުވަރީ 29 ފެށިގެން އިން 2019 ސެޕްޓެންަބރު 19 •

 ؛މަސައްކަތްތެރިން  ބަންގްލަދޭޝްގެ  1400  ދައްކަނީ  ސިސްޓަމުން   އޮންލައިން  އެކްސްޕެޓް  އައިސްފައިވާކަމަށް  ރާއްޖެދިވެހި

 

 ތެރެއަށް  އިމުގެ ޤާނޫނީ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

 ޤައުމަށް  އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދީފައިވާ ވެއްދުމަށް

 ދިއުމަށް އެނުބރި ޤައުމަށް ފަރާތް އެިބދޭސީ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ހަމަަޖއްސައިދިނުމަށް އިންތިޒާމް ފޮނުވާލުމުގެ

 ؛އެދުމުން ވޮލަންޓްރީކޮށް
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 ފަރާތުން  ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް ިބދޭސީ އެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދު ދާނެ ފޮނުވާލުމަށް ފަރާތް ިބދޭސީ •

 ؛ފައިސާއިން  ޑިޕޮސިޓް ދައްކާފައިވާ

 

 ފޮނުވާލުމުގެ ފަރާތްތައް ިބދޭސީ އެދޭ ދިއުމަށް އެނުބރި ޤައުމަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން •

 ؛ދަނީ މަޝްވަރާކުރެވެމުން އެމްަބސީތަކާ މެދުވެރިކޮށް އެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަންކަން

 

 ތެރެއަށް  އިމުގެ ޤާނޫނީ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

  ިބދޭސީއަކު  އެއްވެސް މެނުވީ އެދިގެން އަމިއްލަ ދިއުމަށް އެނުބރި ޤައުމަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދީފައިވާ ވެއްދުމަށް

 ؛ހަމަެޖހިފަިއނުވޭ ފޮނުވާލުމަށް ެއނުބރި ޤައުމަށް ނިސްަބތްވާ އެފަރާތް

 

 ފަރާތް  ިބދޭސީ އެ ފަރާތްތައް  ިބދޭސީ ވަދެފައިނުވާ ތެރެއަށް  އިމުގެ ާޤނޫނީ ފަހުން ތާރީޚްގެ ހަމަވާ  މުއްދަތު މި އަދި •

 ؛ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ގޮތްތައް ފޮނުާވލުމާެމދު ޤައުމަށް ނިސްަބތްވާ

 

 ޮފނުވުމަށް  ޤައުމަށް އެފަާރތެއްގެ ފަރާތްތައް، ިބދޭސީ ޭބުނންވާ ދާން  ޤައުމަށް އެނުބރިއާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް •

 ބަންގްލަޭދޝްގެ  ވެފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ފިޔަވައި، ިބދޭސީން އިންޑިޔާގެ 2 ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވާލި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް

 ؛ިބދޭސީން

 

 ހުރިހާ  އެ ސަަބުބން ހިމެނިފައިވުމުގެ ދޭސީންިބ އަންޑޮކިއުމެންޓެޑް ތެރޭގައި ިބދޭސީންގެ ރަޖިސްޓްރީވި ދުވަސްވަރު  މި •

  އެފެއާޒްއާއި  ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތިވެަފއިވީނަމަވެސް، ދަތިތަކެއް ފޮނުވާލުމަށް ޙާލަތުގައި މިފަދަ ފަރާތެއް

 ނީވަ މިޙާލަތުގައި ސީން ިބދޭ 68 އެހީތެރިކަމާއެކު އެްމަބސީގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަދި އިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް

 ؛ފޮުނވާލެވިފައި އަނުބރައި ބަންގްލަދޭޝްައށް

 

 ދެ މާލޭގެ ޙައްލުކުުރމަށްޓަކައި ކޮންޖެސްޓްވުން ިގނަވެ ޢަދަދު  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

 ިބދޭސީއަކާއި  ެތރެއިން  އޭގެ  ކުރަމުންދަނިކޮށް  މަސައްކަތް  ަބަދލުކުރުމުގެ  ފެސިލިޓީތަކަށް  ގަޅު ނރަ  ިބދޭސީން  ސަރަޙައްދަކުން



 

- 44 - 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ގުޅިގެން   ގެނައުމާ  ޙާލަަތށް  ކަރަންޓީންގެ   އެފެސިލިޓީ  ޕޮޒިޓިވްވުމާއި  އަށ19ް-ކޮވިޑް  އްޒަފެއްމުވަ  އުޅުއްވާ  މަސައްކަތުގައި  އެ

 ؛މަޑުޖެހިފައި އޮޕަރޭޝަންވަނީ އެ

 

 އެކި މާލޭގެ ޙައްލުކުރުމަށް ކޮންޖެސްޓްވުން ގިނަވެ ޢަދަދު މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •

. އިމްކުރެވެމުންދާކަންޤާ  ފެސިލިޓީތައް ރަނގަޅު ހަމަޖެއްސުމަށް ކަންކަން އެކޮމޮޑޭޝަންގެ  ގެންިބދޭސީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 އެތަނުން ކަންކަން އެކޮމޮޑޭޝަންގެ މީހުންގެ 2000 ނިންމާ އެއްކޮށް ފެސިލިޓީ އެއް  މަހު މެއި މިފެށޭ އެގޮތުން

  ކަރސް ރވަ"  އެތާނގައި  ިބމެއްހިއްކާ  ހެކްޓަރުގެ  30  ގުޅީފަޅުގައި   ކައިރިން  ސަރަޙައްދާއި  މާލެ  މީގެއިތުރުން،.  ހަމަޖެއްސޭނެ

 ރަދުގައިޚަ ެވރިފަރާތުގެ އެފަރާތްތަކުގެ މަސަްއކަތްތެރިންނަށް  ިބދޭސީ 40000 ޑަކަށްނގާތްގަ  ޤާއިމްކޮށް" ވިލެޖެއް

 ؛ހަމަޖެހިގެންދާނެ ެއކޮމޮޑޭޝަން ގޮތަކަށް ލިޭބފަދަ ކެއުންުބއިން

 

 ދިއުމުގެ ދަށްވަމުން  އިޤްތިޞާދުވެސް ގެރާއްޖޭދިވެހި ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް ފަދައިން،އެއް ކެކޭޤައުމުތަ އެހެން ދުނިޔޭގެ •

  ިބދޭސީ  މަސައްކަތްކުރާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި ތެރެއިން ގެއްލެމުންދިއުމުގެ ވަޒީފާ މަސައްކަތްެތރިންގެ އަމިއްލަ ސަަބުބން

 އެފަރާތްތަކަށް  ވަނީ އެންގުމަށް އެކަން އޮތޯރިޓީއަށް ރިލޭޝަްނސް ލޭަބރ ގެއްލިފައިވާތީ ވަޒީފާ ގެވެސްމަސައްކަތްތެރިން

 ؛އިރުޝާދުދެވިފައި

 

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މިވަނީ ހަމަޖެހިފައި ވިަޔފާރިކުރުން ގަތުމާއި ކާޯބތަެކތި ޙާލަތުގައި ލޮކްޑައުންގައިވާ ރާއްޖެދިވެހި •

  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ އުޅެނީ ޮބއެ ކައި މަސައްކަްތތެރިން ިބދޭސީ ގިނަ ކަމަްށވުމުން ހުއްދަދެވިގެން ތަންތަަނށް

  ރެޑް  މޯލްޑިވްސް ސިލްތަާކއިކައުން ސިޓީ ކަންކަން ުބއިމުގެ  ކެއުން ތްތަކުގެފަރާ އެަފދަ ނުާވތީ، ކަމަށް ތަންތަުނން

 ؛ހަމަޖައްސަމުން ދަނީ އެހީގައި ކްރެސެންޓްގެ

 

 ؛ނެތް ލިޔުމެއް ޞައްޙަ  ރަސްމީ އަންގައިދޭ ކާކުކަން އަތުގައި ގެމަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ •
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 އިމުގެ   ޤާނޫނީ  ފުރުަޞތުގައި  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ތެރެއަށް  އިމުގެ   ޤާޫނނީނަށް  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ •

 މަށްޭބތިއްުބ  ވެސް  ހަމައަށް  ހަމަޖެހުމާ  އިންތިޒާމްތައް  ފޮނުވާލުުމގެ  ޤައުމަށް  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތައް  ވަދެފައިނުވާ  ތެރެއަށް

 .ނެތް ފެސިލިޓީއެއް ޑިޓެްނޝަން ތަނަވަސް ގޮތުން ޖާގައިގެ

 

 އާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެ  .4

 

 ގެރާއްޖޭދިވެހި  މިކަމަކީ  ކަމަށާއި  އުޅޭ  ގައިރާއްޖޭދިވެހިމަސައްކަތްތެރިން    ިބދޭސީ  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ލިޔެކިޔުންނެތި  ރަސްމީ •

  މެދުގައި   މުއައްސަސާތަކުގެ  ކަމާެބހޭ  މިކަމާގުޅިގެން  ފާހަގަކުރެވި،  ކަމެއްކަމަށް  ވެދާނެ  ނުރައްކަލަކަށް  ހަމަޖެހުމަށް  ސަލާމަތާ

 ؛ފެށިގެންދަނީ މަޝްވަރާކުރެެވމުން ދުވަހުން އައި ވުޖޫދަށް މިސަރުކާރު

 

 އެކުލަވާލުމަށް ޯފހެއް ޓާސްކް ެފންވަރުގެ ކެިބނެޓް ަމޝްވަރާކުރުމަށް ހޯދުމާެބހޭގޮތުން އްލެއްޙަ މައްސަލައަށް މި •

 އޮން  ފޯސް ޓާސްކް ނޭޝަނަލް ' ފޯސްއެއް ޓާސްކް ހައިލެަވލް އެމަނިކުފާނުަވނީ ހުށަހެޅުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ؛އެކުލަވާލައްވާފައި ގައި 2019 ސެޕްޓެންަބރު 18 ނަމުގައިގެ ' ވަރކަރސް މައިގްރަންޓް ޓު ރިލޭޓަޑް އިޝޫސް

 

 އެފެއާޒް، ފޮރިން ޮއފް މިނިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިމެނެނީ  ފޯސްގައި ޓާސްކް މި •

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ފިޭނންސް، އޮފް މިނިސްޓްރީ ހޯމްއެފެއާޒް، އޮފް މިނިސްޓްރީ ޑިފެންސް، އޮފް މިނިސްޓްރީ

  މޯލްޑިވްސް   އޮފީސް،  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ހެލްތް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓެކްނޯލޮޖީ،  އެންޑް  ސައިންސް  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް،

  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  އަދިޓީއޮތޯރި ލޭޝަންސްރި ލޭަބރ އިމިގްރޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ސަރވިސަސް، ޕޮލިސް

  ؛އިސްވެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ ޓޫރިޒަމް އޮފް

 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހޯދުމުގެ އްލެއްޙަ މައްސަލައަށް  މި ޑިެވލޮޕްމަންޓްއިން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ •

ވަނީ  އެފެއަރޒްއިން ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ފޯސްގައިވެސް ޓާސްކް ލެވެލްގެ ޓެްކނިކަލް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގޮތުން

 ؛ަބއިވެރިވެފައި
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 އެ  މިޝަންތަކަށް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އަށްރާއްޖެދިވެހި ތެރެއިން ނިންމުްނތަކުގެ ިނންމަވާ ފޯސްތަކުން ޓާސްކް ދެންނެވި •

 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްްޓރީ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ މި އްސާކުރާކަމާއި އަދިޙި ަކންކަން ނިންމާފައިވާ  ގުޅިގެން އުމަކާޤަ

ވަނީ  އަދާކުރާކަން ދައުރެއް މުހިންމު ވަރަށް ޕްރޮގްރާމް ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކުރިއަށްގެންދާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން

 ؛ފާހަގަކޮށްފައި

 

 ހައިކޮމިޝަންއާއެކު  ބަންގްލަދޭޝް  ހުންނަ  ގައިރާއްޖޭކަމަށްވާތީ، ދިވެހި  ރައްޔިތުން  ބަންގްލަދޭޝް  ގައި ގިނައީރާއްޖޭދިވެހި •

 އެންމެފަހުން ިމގޮތުން ؛ޭބއްވިފައި ަބއްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ މަޝްވަރާ ގިނަ ވަރަށް އްލުކުރުމަށްޙަ މައްސަލަތައް މި

  ަބއްދަލުވުމުގައި މި. ގައި އެފެއަރޒް ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ގައި  2020 އެޕްރީލު 6 ާބއްވާފައިވަނީ ަބއްދަލުވުން

 ތާއިދުކުރާކަމަށާއި ހައިކޮމިޝަުނން ބަންގްލަދޭޝް ޕްރޮގްރާމަށް ރިޕޭޓްރިއޭޝަން އަށާއި ޕްރޮގްރާމް ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން

 ؛ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ެދއްވާނެކަމަށް އެއްާބރުލުން ފުރިހަމަ މިކަމަށް

 

 ދޫކުރަންެޖހޭނަށް  މަސައްކަތްތެިރން  ިބދޭސީ  ލިެޔކިޔުންނެތް  ރަސްމީ  ހައިކޮމިޝަނުން  ަބންްގލަޭދޝް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  މި •

 ؛ދަނީ  ާބރުއަޅަމުން  އެފެއަރޒްއިން  ފޮރިން  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  އަވަސްކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ދޫކުރުމުގެ  ލިޔެކިއުންތައް

 

 ސަަބބުތަކާހެދި އެކި މުއައްސަސާގައި އެ މަތިން، އެދިވަޑައިގަތުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިކަމާ •

 ބަންގްލަދޭޝް   މެދުވެރިކޮށް  އެފެއަރޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޕާސްޕޯޓްތަށް  ަރއްޔިތުންގެ  ަބންގްލަދޭޝް  ހިފެހެއްޓިފައިވާ

 ބަންގްލަދޭޝް  ޕާްސޕޯޓް 249 މިހާަތނަށް ަމތިން ތިންފަހަރެއްގެ މިގޮތުން ؛ކުރަމުން ވާލުޙަހައިކޮމިޝަނާދަނީ 

 ؛ވާލުކުރެވިފައިޙަހައިކޮމިޝަނާވަނީ 

 

 ؛އެަބހުރި ޕާސްޕޯޓް  1000 ޑަކަށްނގާތްގަ އެފަރާތުގައި ލިޭބޮގތުގައި ލޫމާތުޢުމަ އިމިގްރޭޝަންއިން މޯލްޑިވްސް •

 

 އެނުބރި ގުޅިގެން، ޕްރޮގްރާމާ  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ގެްނދާ  ހިންގަމުން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ •

 ނިސްަބްތވާ  ބަންގްަލދޭޝަށް އަންގާފައިވާ ދާންޭބނުންވާކަން ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި ފަރާްތތަކަށް ޭބނުންވާ ޤައުމަށްދާން
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 އެދުވަހު ހަމަ އްސާކުރުމުންޙި މިނިސްޓްރީއާ މި ގައި 2020 ލުޕްރީއެ 8 ލިސްޓު ހިމެނޭ ލޫމާތުޢުމަ ރައްޔިތުންގެ

 ؛އެދިފައި ހަދައިިދނުމަށްވަނީ ޑޮކިއުމަންޓް ޓްރެވަލް މީހުންނަށް ލިސްޓްގައިވާ އްސާކޮށްޙި ހައިކޮމިަޝންއާ ބަންގްލަދޭޝް

 

  ލިޔުމެއް  ޙައްޞަ އަންގައިދޭ ކާކުކަން ނުވަތަ ނެތި ހުއްދައެއް ތެރެއިން ިބދޭސީންގެ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ގައިރާއްޖޭދިވެހި •

 ކުރިއަށްގެންދާ  އިސްނަގައިގެން ޑިވެލޮޕްމެންޓްއިން އިކޮނޮިމކް އޮފް މިނިސްޓްރީ އަމާޒުޮކށްގެން ިބދޭސީންަނށް އުޅޭ ނެތި

 ހުންނަ ގައިރާއްޖޭދިެވހި ީމހުންަނށް ބަންގްލަދޭޝް ބޭނުންވާ  ދާން ންގްލަދޭޝްައށްަބ އެނުބރި ދަށުން ޕްރޮގްރާމުގެ

 ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް ހޯދުމާއި، އެއްާބރުލުން ސަުރކާރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ެމދުވެރިކޮށް ހައިކޮމިަޝން ބަންގްލަދޭޝް

 ފުރުވާލުމުގެ މީހުން 150 ފްލައިޓްގައި ންިރޕެޓްރިއޭޝަ ފުރަތަމަ އެގޮތުން؛ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ހަމަޖެއްސުމަށް

  ؛ކުރަމުން ދަނީ މަސައްކަތް

 

 ބަންގްލަޭދޝް ހޯުދމަށް ލިޔުްނތައް މީހުންގެ ތިިބ ާބކީ ހަމަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ލިުޔންތައް ގެމީހުން 120 މީގެތެރެއިން •

  އަދި. އެދިފައި ހޯދައިދިނުމަށް އެލިޔުންތައް ފަރާތްތަކަށް ކަމާެބހޭ ވަނީ އެމިޝަނުން އެދުމުން ހައިކޮމިޝަނުގައި

 ފުރުވުލާލުމުގެ މިމީހުން ހޯދުމަށްފަހު ހުއްދަ ސަރުކާރުން ަބންްގލަދޭޝް ލިބުމުން ތަްފސީލް ފްލައިޓްގެ ރިޕަޓްރިއޭޝަން

 .ގެންދެވޭނެ މަސައްކަތްކުރިއަށް

 

މަްއސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު  މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ، އިސްވެ ދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުން

މައްސަކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިެބމުން އަންނަ ކަންކަްނ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ  

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތޮޅު އަ""ހަރަހެރި ޕޯޓަލް" އަދި    ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން، "އެކްސްޕެޓް އޮންލަިއން ސިސްޓަމް".   ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން .1

ގައި އުޅޭ ިބދޭސީންގެ ރާއްޖޭދިވެހިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޒަރީއާއިން ހަލުވިކަމާއެކު  އާއި ފަދަ ސިސްޓަމް މޮޑިއުލް"

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވެމުންދާކަން.
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 ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީމިދެންނެވި ނިޒާމްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެއްކުރެވޭ ިބދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޒަރީޢާއިން  .2

 ދަނެގަނެވޭކަން. މަސައްކަތްތެރިން

 
އެފަދަ ކަމަށް ވީނަމަވެސް،  މަސައްކަތްތެރިން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީއެގޮތުން ދަނެގަނެވޭ ިބދޭސީންަނކީ  .3

ގެ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަލުން ވަޒީފާދިނުމާއި، ނުވަތަ އެފަދަ ިބދޭސީން ރާއްޖޭމަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިވެހި  ިބދޭސީ

 އަނުބރާ އެފަރާތެއްގެ ޤައުމަށް ޮފނުވާލުން ފަދަ އިޚްތިޔާރު އެފަދަ ިބދޭސީންނަށް މިހާރު ދެވޭކަން.

 
މަދުކުރެވި،  މަސައްކަތްތެިރން ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީޝަން ޕްރޮގްރާމްއަކީ ދެންނެވުނު ރެގިލަރައިޒޭ .4

 އެފަރާތްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެައށް ވެއްދިދާނެ މެކޭނިޒަމްއެއްކަން.

 
އިތުރުން، އެފަަދ މަދުކުރެވުމުގެ    ަމސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީއަކީ  ޕްރޮގްރާމް  ރެގިލަރައިޒޭޝަން .5

 ިބދޭސީން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއްކަން.

 
ތެރެއިން އެންެމ ގިނައިން ދިރިއުޅެނީ ަބންގްލަޭދޝްގެ ިބދޭސީްނ   މަސައްކަތްތެރިންގެ  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ .6

އެފަރާތްތައް އެ ޤައުމަށް އަނުބރާ ފޮނުވާލުމުގެ ކަމަށްވެފައި އެޤައުމުގެ އެމްަބސީގެ އެހީތެރިކަން މިހާރު ލިެބމުންދާީތ،  

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން.

 
ތެރެއިން ގިަނ ޢަދަދެއްގެ ިބދޭސީން އަތުގަިއ ކާކުކަން އަނގައިދޭ   ަމސައްކަތްތެރިންގެ  ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް  ރަސްމީ .7

ެއފަރާރްޔަކުގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުަމށް ހުރި އެންމެ ނޫނީ ލިއުމެއް ނެތުަމކީ މިފަދަ ިބދޭސީން އަނުބރާ ޞައްޙަ، ޤާ

ނޫީނ ލިޔެކިޔުންތައް އެފަރާތެއް ނިސްަބތްވާ ޤައުމުެގ ޮބޑު ގޮންޖެހުން ކަމަށްވާއިުރ، ިމހާރު މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޤާ

 ވާކަން.ޤައުމަކަށް ފޮުނވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި އެމްަބސީން އަލުން ހައްދައިދީގެްނ އެފަރާތްތައް އެ

 
ގައި ދިވެހިންގެ އާާބީދއަށް ވުރެ ިބދޭސީންގެ އާަބދީ ިގަނ ކޮންޖަސްޓްވެފައިވާތީ އެފަދަ ިބޭދސީން ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭދިވެހި .8

 މާޙައުލުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ސްޓޭންޑަޑްއެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރެވިފައިވާކަން.
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މޮޑޭޝަްނ ދޭނެކަމަސް ުބނެ ޙަވާލުވެ ެގްނނަ ފަރާތްތަކެްއ ގިނަ ިބދޭސީން ެގންގުޅޭ ދިވެހިްނނަކީ އެފަރާތްތަކަށް އެކޮ .9

ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ދެއްކިފައިނުވުާމއި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ެދއްކި ނަމަވެސް 

ރައްކާތަކާިއ އަދި ސިއްޙީ ނު އެތަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ީމހުން ނިދާ ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިުވމުން، އިޖްތިމާޢީ

އްދު ތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް ޙައެފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މާލޭގެ ތަފާތު ސަރަ 

 ދިރިއުޅެވޭނެ ފެސިލިޓީތަކެއް ޤާއިމްކުރެވެމުންދާކަން.

 
އް ނެތް ގޮތުގައި ދޫކޮށްެލވިފައިވާތީ އަލުން އެތެރެކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުވާނެ މީހެ  ރާއްޖެދިވެހި ޢަދަދެއްގެ ިބދޭސީން  ގިނަ   .10

ނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް އަލަށް ވަދެފައިވާ ިބދޭސީންނަްށ ިބދޭސީން ގެނައުމުގެ ަބދަލުގައި މިހާރު ވަޒީފާއެއް ނެތި ޤާ

 ކަނޑައެޅެމުންދާކަން.އަށް ިބދޭސީން އިތުރުނުވާ ގޮތްަތކެއް ރާއްޖެ ދިވެހިއަލުން ވަޒީފާ ލިިބ، 

 

 

 ހުށަހެޅުން  .7

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ : 1ހުށަހެޅުން 

ރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ  ހަގައި އުޅޭ އަދި އެތެރެވާ ިބދޭސީން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ރާއްޖޭދިވެހި

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ކޮމިޓީއަްށ ފާހަގަކުެރވޭތީ، އެފަދަ ިބދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި 

 ވުޒާރާތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވުން.ރުދަނާކަމާއެކު ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ  ހަމޮނިޓަރކުރުމުގެ ކަންކަން 

 

މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރު ހިންގަާވ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ : 2ހުށަހެޅުން 

ވުޒާރާތަކުްނ ވަޒީފާނުލިިބ ިތިބ ިބދޭސީން އެަފރާތެއްގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ 

 ގުޅިގެން ލަސްނުކޮށް އިންތިޒާމްކުރުން.

 

 އަޅުއްވަމުން  ގޮތާއި،  ގެންދަވާ  ޢަމަލުކުރައްވަމުން  ވުޒާރާތަކުން  ކަމާގުޅޭ   ސަރުކާރުގެ  ގުޅިގެން،  މައްސަލައާއި  މި    : 3ހުށަހެޅުން  

 .ޙިއްޞާކުރުން ކޮމިޓީއާ މި މަަހކުން( ތިނެއް ) 3 ކޮންމެ ތަފްޞީލް، ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގެންދަވާ
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 މުން ނިން  .8

 ކޮމިޓީން  މައްޗަށް ކަންކަމުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކޮށް،ދިރާސާ މައްސަލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ  ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ

 ޓީމްސް މައިކްރޯސޮފްޓް ދުވަހު ވަނަ 2020 ޕްރީލުއެ 27 އަދި،. ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ ރިޕޯޓުގައި މި ހުށަހެޅުންތަކެއް

  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުްނތަކާއެކު ހިމަނާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 14 ކޮމިޓީގެ މި ޭބއްވި މެދުވެރިކޮށް

 ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓު މި އެގޮތުން،. ނަގާފައިވާނެއެވެ ވޯޓު  މަޝްވަރާކޮށް މެދުގައި މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރުމާމެދު

 .އިއްިތފާުޤންނެވެ މެންަބރުންގެ ވޯޓުދިން ޒިރުވެހާ ަބއްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ރިއާޢަތްކުރައްވައި،  ަމއްޗަށް  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަ  މި  ވީމާ،

 .ހުށަހަޅަމެވެ ޓްރިޕޯ މި  އެދި ނިންމަވައިދެއްވުން ގޮތެއްގެަމތިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓާމެދު މި

 

 ޖަދުވަލު  .9

ނިސްަބތް ަބިއވެރިވި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް މެންަބުރން ޭބއްވި  ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީން މި މައްސަލަމި  .1

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.1-"ޖަދުވަލުރިޕޯޓުގެ މި ޒިރީގެ ތަފްޞީލު ހާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

 

 ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ކޮމިޓީން ދިރާސާމި   .2

 ." ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވ2ެ-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު މި

________________________ 

 
 

 

ޝަރީފް ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް މަރަދޫ  
މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ  
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 

 

 

 

 

 

 1- ޖަދުވަލު 

ނިސްަބތް ަބއިވެރިވި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަުލވުންތަކަށް މެންަބުރން ޭބއްވި  ދިރާސާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ

 ރިޕޯޓްމި ޒިރީގެ ތަފްޞީލު ހާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

އެ ކޮމިޓީން  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ މައްސަލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ިބދޭސީ ލިޔެކިޔުންނެތް ރަސްމީ 

 މެންަބރުން ޙާޒިރުވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްަބއްދަލުވުންތަކަށް  ރިރާސާކުދި

  ްސަލާމުގައި @ ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  - ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ SC  ިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގައި  އެހެން ކޮމިޓީއެއްގައ 

27.04.2020 14 0:17  SC  -        SC 

11.03.2020 09 0:45 -   -   - @ -  - SC 

26.02.2020 07 1:40    @   - -     

18.02.2020 05 0:25  -  -    @   -  

28.10.2019 41 1:00   - -         

28.10.2019 40 0:55  SC  -         

28.10.2019 39 1:00    -   SC  SC   - 

16.10.2019 38 0:45            - 

15.10.2019 36 1:05   -          

04.09.2019 24 1:40    -     -   - 

05.08.2019 19 0:40           -  

05.08.2019 18 0:45           -  

05.08.2019 17 0:45           -  

29.07.2019 15 0:50             

22.07.2019 14 1:20 -   - -  -  -    

22.07.2019 13 1:00             

10.07.2019 12 1:00         -    

09.07.2019 11 1:00    - -    -  -  

23.06.2019 07 0:40    -  - -    - - 
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 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 

 

 

 

 

 

 

 2- ޖަދުވަލު 

 ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާުބ ކޮމިޓީން ދިރާސާމި 
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mariyam.dhumaina
Typewriter
Entry No: 1905
Date: 08.04.2020
Time: 13:50









mariyam.dhumaina
Typewriter
Entry No: 1929
Date: 09.04.2020
Time: 11:31





 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ	 

ފރ�ތ	އ� ނ	ތ�
ޖ�މ�ލ ބ�ދ�ސ�ނ� ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

55                1,901           3                  7,517           

14                2                  627              �އއ�ޑ އއ�ޑ� ސ�ޓ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1277

15                �ކ.ކ�ށ�ދ މ�ލ	އތ ޅ� ކ�ށ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1279

ހއ.އ�ތ�މ�                24                  6 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�މ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1280

ހއ.ތ�ރ�ކ�ނ�                15                  6 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�ރ�ކ�ނ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1282

ހއ.އ�ލ�ގނ�                28 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ލ�ގމ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1283

1                  21                �ހއ.މ ޅދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ ޅދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1284

ހއ.ހ�ރފ�ށ�                75                  1                46                  1 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�ރފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1285

18                109              �ހއ.އ�ހވނ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ހވނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1286

ހއ.ކ	ލ�                52                  4 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ	ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1287

ހއ.ވށފރ�                25                  1 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވށފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1288

27                �ހއ.ދ�އ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�އ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1289

18                �ހއ.ފ�އ�ލދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އ�ލދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1290

22                �ހއ.މ�ރނ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1291

10                �ހއ.ތކނ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތކނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1292

9                  �ހއ.މ�ރއ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1293

ހއ.ބ�ރށ�                  1 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ�ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1294

ހދ.ފ�ނ�                13 ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ނ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1297

11                �ހދ.ނއ�ވ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ނއ�ވ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1298

17                �ހދ.ހ�ރ�މރދ ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ރ�މރދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1299

ހދ.ނ ޅ�ވރނ�ފރ�                42                25                  4 ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ނ ޅ�ވރނ�ފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1300

8                  33                �ހދ.ނ	އ�ލއ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ނ	އ�ލއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1301

ހދ.ނ ޅ�ވރނ�                47                20 ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ނ ޅ�ވރމ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1302

ހދ.ކ�ރ�ނބ�                  7 ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ރ�ނބ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1303

ހދ.ކ�ޅ�ދ�އ�ފ�ށ�              318                72 ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޅ�ދ�އ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1304

6                  �ހދ.ކ�މ�ނ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�މ�ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1305

2                  15                �ހދ.ވއ�ކރދ ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ވއ�ކރދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1307

45                �ހދ.މކ�ނ�ދ ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މކ�ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1308

ނޑ�ތ�މ�                10                  3 ށ.ކ ނޑ�ތ�މ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ 1310

3                  28                �ށ.ގ އ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ގ އ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1312

24                �ށ.ފ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1313

ށ.ފ�ވއ�                49                11 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ވކ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1314

ށ.ބ�ލ	ތ�ފހ�                15                  2 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ�ލ	ތ�ފހ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1315

ބ�ދ�ސ�ނ�ގ	 މއ�ލ�މ�ތ�

ޖ�މ�ލ



 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ	 

ފރ�ތ	އ� ނ	ތ�
ޖ�މ�ލ ބ�ދ�ސ�ނ� ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

25                57                �ށ.ފ�ކއ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ކއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1316

23                28                �ށ.ނރ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނރ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1317

ށ.މރ ށ�                  3 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މރ ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1318

ށ.ޅއ�މގ�                28                  9 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ޅއ�މގ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1319

24                �ށ.ކ މނ�ޑ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ މނ�ޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1320

1                  10                24                �ށ.މ�އ�ނގ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�އ�ނގ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1321

26                79                �ށ.ފ�ނދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ނދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1322

1                  �ށ.މ�ލނ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ލނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1323

13                34                �ނ.ކ	ނދ�ކ�ޅ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ	ނދ�ކ�ޅ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1326

8                  34                �ނ.މ�ޅ	ނ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޅ	ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1327

ނ.ކ�ޑފރ�                32                  1 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1328

4                  30                �ނ.ލނ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ލނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1329

ނ.މ�ފރ�                11 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1330

ނ.ޅ ހ�                42                31                  3 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ޅ ހ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1331

10                36                �ނ.މ�ލދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ލދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1332

1                  15                �ނ.މގ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މގ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1333

1                  10                31                �ނ.މނދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މނދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1334

8                  21                �ނ.ފ އ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފ އ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1336

7                  41                �ނ.ވ	ލ�ދ މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ވ	ލ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1337

ރ.އލ�ފ�ށ�                15 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އލ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1339

6                  �ރ.ވ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1340

ރ.ރސ�ގ	ތ�މ�                19                15 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރސ�ގ	ތ�މ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1341

ރ.އނގ ޅ�ތ�މ�                  3 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އނގ ޅ�ތ�މ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1342

ރ.ހ�ޅ�ދ�އ�ފ�ރ�                  6                  1 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ�އ�ފ�ރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1343

ރ.އ�ނގ�ފ�ރ�                77                20 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ�ފ�ރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1344

ރ.ދ�ވ�ފރ�                69                41 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ވ�ފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1345

ރ.މ�ކ�ރތ�                17 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ކ�ރތ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1346

1                  16                �ރ.ރސ�މ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރސ�މ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1347

8                  �ރ.އ�ނ�ނމ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނ�ނމ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1348

ރ.މޑ�އ�ވރ�                35                20 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މޑ�އ�ވރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1349

11                52                �ރ.އ�ނގ�ރއ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ�ރއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1350

5                  45                �ރ.މ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1351

ރ.ފއ�ނ�                  3 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފއ�ނ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1352

ރ.ކ�ނ ޅސ�                  7 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ�ނ ޅހ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1353

ބ.ކ�ޑރ�ކ�ލ�                35 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑރ�ކ�ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1355



 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ	 
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ޖ�މ�ލ ބ�ދ�ސ�ނ� ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

13                �ބ.ކމދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކމދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1356

6                  26                63                �ބ.ދރވނ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ދރވނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1360

ބ.މ�ޅ ސ�                20                11 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޅ ހ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1361

ބ.އ�ދފ�ށ�                31                  9 މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ދފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1362

19                99                �ބ.ތ�ޅ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ތ�ޅ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1363

2                  10                30                �ބ.ފ	ހ	ނ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފ	ހ	ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1366

41                �ބ.ގ އ�ދ މ�ޅ ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ގ އ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1367

ޅ.ހ�ނ�ނވރ�                97                22                  4 ފ�ދ�އ�ޕ ޅ� ހ�ނ�ނވރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1369

20                48                �ޅ.ކ�ރ	ނ�ދ ފ�ދ�އ�ޕ ޅ� ކ�ރ	ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1371

ޅ.އ ޅ�ވ	ލ�ފ�ށ�                30                28 ފ�ދ�އ�ޕ ޅ� އ ޅ�ވ	ލ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1372

ކ.ގ�ފރ�                36                19 މ�ލ	އތ ޅ� ގ�ފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1374

267              �ކ.ތ�ލ�ސ�ދ މ�ލ	އތ ޅ� ތ�ލ�ސ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1376

ކ.ހ�ރ�                63                18 މ�ލ	އތ ޅ� ހ�ރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1377

ކ.ހ�ނ�މފ�ށ�              151 މ�ލ	އތ ޅ� ހ�ނ�މފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1378

ކ.ގ�ޅ�                40                  4 މ�ލ	އތ ޅ� ގ�ޅ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1379

ކ.މ�ފ�ށ�                31                31                14 މ�ލ	އތ ޅ� މ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1380

3                  51                207              �ކ.ގ�ރއ�ދ މ�ލ	އތ ޅ� ގ�ރއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1381

2                  201              301              �އއ.ތ އ�ޑ އރ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ އ�ޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1383

9                  58                �އއ.ރސ�ދ އރ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރސ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1384

އއ.އ�ކ�ޅސ�              134                61 އރ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ކ�ޅހ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1385

7                  33                �އއ.ބ ޑ�ފ ޅ�ދ އރ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ ޑ�ފ ޅ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1387

4                  �އއ.ފ	ރ�ދ އރ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ	ރ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1388

49                �އއ.ހ�މނ�ދ އރ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�މނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1390

2                  18                �އދ.ހނ�ޏ�މ�ދ އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ހނ�ޏ�މ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1392

2                  9                  �އދ.އ މދ އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� އ މދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1393

2                  �އދ.ކ�ނބ�ރ�ދ އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނބ�ރ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1394

1                  64                168              �އދ.މހ�ބދ އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މހ�ބދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1395

އދ.ދނގ	ތ�                  5                  4 އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ދނގ	ތ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1397

އދ.ދ�ގ�ރށ�              133                49 އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ގ�ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1398

އދ.ފ	ނ�ފ�ށ�                21 އރ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފ	ނ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1400

4                  16                �ވ.ފ�ލ�ދ ފ	ލ�ދ	އތ ޅ� ފ�ލ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1403

27                63                �ވ.ތ�ނދ ފ	ލ�ދ	އތ ޅ� ތ�ނދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1404

17                31                �ވ.ފ	ލ�ދ ފ	ލ�ދ	އތ ޅ� ފ	ލ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1405

20                95                �ވ.ކ	ޔ ދ ފ	ލ�ދ	އތ ޅ� ކ	ޔ ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1406

7                  �ވ.ރކ�ދ ފ	ލ�ދ	އތ ޅ� ރކ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1407
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ޖ�މ�ލ ބ�ދ�ސ�ނ� ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

3                  9                  �މ.ރތ�މނ�ދ މ�ލކތ ޅ� ރތ�މނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1409

މ.ވ�ވށ�                38                  3 މ�ލކތ ޅ� ވ�ވށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1410

މ.މ�ލއ�                78                36 މ�ލކތ ޅ� މ�ލކ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1411

މ.މ�ލ�                22                12 މ�ލކތ ޅ� މ�ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1412

މ.ނ�ލ�ފ�ށ�                10 މ�ލކތ ޅ� ނ�ލ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1413

މ.ކ ޅ�ފ�ށ�                12                  2 މ�ލކތ ޅ� ކ ޅ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1414

މ.ދ�އ�ގރ�                56                26 މ�ލކތ ޅ� ދ�އ�ގރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1415

މ.މޑ�އ�ވރ�                20 މ�ލކތ ޅ� މޑ�އ�ވރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1416

ފ.ފ�އލ�                75                30                  2 ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1418

13                40                �ފ.ބ�ލ	ތ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ�ލ	ތ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1419

16                43                �ފ.މގ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މގ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1420

2                  10                �ފ.ދރނބ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދރނބ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1421

109              �ފ.ނ�ލނ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ�ލނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1422

39                81                �ދ.މ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1424

14                44                �ނޑ�ދ ދ.ބ ނޑ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ބ 1425

4                  �ދ.ރ�ނބ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ރ�ނބ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1426

ދ.ހ�ޅ�ދ	ލ�                22                11 ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ	ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1427

1                  4                  27                �ދ.މ�އ	ނބ�ދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�އ	ނބ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1429

16                �ދ.ކ�ޑހ�ވދ ނ�ލނ�ދ	އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑހ�ވދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1430

ތ.ބ�ރ�ނ�                20 ކ ޅ�މޑ�ލ� ބ�ރ�ނ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1432

ތ.ވ�ލ�ފ�ށ�                24                  3 ކ ޅ�މޑ�ލ� ވ�ލ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1433

ތ.މޑ�ފ�ށ�                24                  5                  2 ކ ޅ�މޑ�ލ� މޑ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1434

28                51                �ތ.ގ�ރއ�ދ ކ ޅ�މޑ�ލ� ގ�ރއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1436

7                  11                �ނޑ�ދ ތ.ކ ނޑ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� ކ ޅ�މޑ�ލ� ކ 1437

8                  12                �ތ.ވނ�ދ ކ ޅ�މޑ�ލ� ވނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1438

2                  33                54                �ތ.ހ�ރ�ލނ�ދ ކ ޅ�މޑ�ލ� ހ�ރ�ލނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1439

ތ.ގ�ދ�އ�ފ�ށ�                17                  4 ކ ޅ�މޑ�ލ� ގ�ދ�އ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1440

ތ.ތ�މރފ�ށ�                36 ކ ޅ�މޑ�ލ� ތ�މރފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1441

16                60                �ތ.ވ�މނ�ޑ ކ ޅ�މޑ�ލ� ވ�މނ�ޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1442

9                  30                �ތ.ކ�ނބ�ދ ކ ޅ�މޑ�ލ� ކ�ނބ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1443

33                �ތ.އ މދ ކ ޅ�މޑ�ލ� އ މދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1444

13                48                �ލ.އ�ސ�ދ ހއ�ދ�ނ�މތ� އ�ސ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1446

9                  �ލ.ދނބ�ދ ހއ�ދ�ނ�މތ� ދނބ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1447

17                �ލ.މ�ބއ�ދ ހއ�ދ�ނ�މތ� މ�ބއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1448

1                  �ލ.މ�ނ�ޑ ހއ�ދ�ނ�މތ� މ�ނ�ޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1449



 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ	 

ފރ�ތ	އ� ނ	ތ�
ޖ�މ�ލ ބ�ދ�ސ�ނ� ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

ލ.ގނ�              109                  2 ހއ�ދ�ނ�މތ� ގމ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1450

36                162              �ލ.ފ ނދ ހއ�ދ�ނ�މތ� ފ ނދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1452

21                40                �ލ.މ�މ	ނ�ދ ހއ�ދ�ނ�މތ� މ�މ	ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1454

1                  �ލ.ހ�ތދ ހއ�ދ�ނ�މތ� ހ�ތދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1455

15                �ލ.ކ�ނހނ�ދ ހއ�ދ�ނ�މތ� ކ�ނހނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1456

ގއ.ކ ލމ�ފ�ށ�              108                59                  5 ހ�ވދ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ ލމ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1458

ގއ.ވ�ލ�ނގ�ލ�                69                40 ހ�ވދ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ�ލ�ނގ�ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1459

4                  53                �ގއ.މ�މ	ނ�ދ ހ�ވދ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�މ	ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1460

38                �ގއ.ދ	އ�ވދ ހ�ވދ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ	އ�ވދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1463

ގއ.ގ	މނފ�ށ�                51 ހ�ވދ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ގ	މނފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1465

20                23                �ނޑ�ހ�ޅ�ދ ގއ.ކ ނޑ�ހ�ޅ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� ހ�ވދ�އތ ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ 1466

ގދ.މޑވ	ލ�                53                  9                  1 ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މޑވ	ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1467

1                  13                �ނޑ	އ�ދ ގދ.ހ� ނޑ	އ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ހ� 1468

ގދ.ނޑ	އ�ލ�                11 ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ނޑ	އ�ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1469

4                  46                �ގދ.ގއ�ދ ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ގއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1470

1                  44                �ގދ.ރތފނ�ދ ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ރތފނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1471

22                �ގދ.ވ�ދ ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1472

ގދ.ފ�ޔ�ރ�                50                  8 ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ޔ�ރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1473

ގދ.ފރ	ސ�މ�ތ ޑ�                44                  3 ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފރ	ސ�މ�ތ ޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1474

69                157              �ގދ.ތ�ނދ ހ�ވދ�އތ ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ތ�ނދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1475

ފ�ވއ�މ�ލއ�                67                  4 ފ�ވއ�މ�ލކ� ސ�ޓ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1476

6                  22                �ލ.ކލއ�ދ ހއ�ދ�ނ�މތ� ކލއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1508

55                1,901           3                  7,517           ޖ�މ�ލ



ރ�ށ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އރ�އ�

ހދ.ހ�ނ�މ�ދ� ތ�ލ�ދ	ނ�މ�ތ� ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ހ�ނ�މ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1296

ހދ.ނކ	ރ�ނ�ދ� ތ�ލ�ދ	ނ�މ�ތ� ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ނކ	ރ�ނ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1306

ށ.ނ�މ�ރ� މ�ލ�ދ	ނ�މ�ޑ	ލ	 އ	ތ	ރ	ބ	ރ� ނ�މ�ރ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1311

ނ.ހ�ނބ�ދ� މ�ލ�ދ	ނ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ހ�ނބ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1325

ނ.ހ�ޅ	ދ� މ�ލ�ދ	ނ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ހ�ޅ	ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1335

ބ.ކ�ނ�ދ� މ�ޅ�ސ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ކ�ނ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1357

ބ.ކ�ހ�ދ� މ�ޅ�ސ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ކ�ހ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1358

ބ.ދ�ނ�ފ�ނ	 މ�ޅ�ސ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ދ�ނ�ފ�ނ	 ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1359

ބ.ހ�ތ�ދ� މ�ޅ�ސ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ހ�ތ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1364

ބ.ފ	ޅ�ދ� މ�ޅ�ސ�މ�ޑ	ލ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ފ	ޅ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1365

ޅ.ނ�އ�ފ�ރ	 ފ�ދ�އ�ޕ�ޅ	 ނ�އ�ފ�ރ	 ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1370

ކ.ދ�އ�ފ	ށ� މ�ލ�އ�ތ�ޅ	 ދ�އ�ފ	ށ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1375

އއ.މ�ތ�ވ�ރ� އ�ރ�އ�ތ�ޅ	 އ	ތ	ރ	ބ	ރ� މ�ތ�ވ�ރ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1386

އއ.މ�ޅ�ސ� އ�ރ�އ�ތ�ޅ	 އ	ތ	ރ	ބ	ރ� މ�ޅ�ހ	 ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1389

އދ.މ�ނ�ދ� އ�ރ�އ�ތ�ޅ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� މ�ނ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1396

އދ.ދ�އ�ދ� އ�ރ�އ�ތ�ޅ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� ދ�އ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1399

އދ.މ�މ�ގ�ލ� އ�ރ�އ�ތ�ޅ	 ދ�ކ	ނ	ބ	ރ� މ�މ�ގ�ލ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1401

ތ.ދ�ޔ�މ�ގ�ލ� ކ�ޅ	މ�ޑ	ލ	 ދ�ޔ�މ�ގ�ލ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1435

ލ.މ�ވ�ށ� ހ�އ�ދ	ނ�މ�ތ� މ�ވ�ށ	 ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1451

ގއ.ނ�ލ�ނ�ދ� ހ	ވ�ދ	އ�ތ�ޅ	 އ	ތ	ރ	ބ	ރ� ނ�ލ�ނ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1461

ގއ.ދ�ނ�ދ� ހ	ވ�ދ	އ�ތ�ޅ	 އ	ތ	ރ	ބ	ރ� ދ�ނ�ދ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1462

ނޑ ގއ.ކ� ނޑ ކ�އ	ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� ހ	ވ�ދ	އ�ތ�ޅ	 އ	ތ	ރ	ބ	ރ� ކ� 1464

22                              

މ�އ	ލ�މ�ތ	 އ�ނ�ޓ�ރކ�ށ�ފ�އ�ނ	ވ� ރ�ށ�ތ�އ�

ޖ	މ	ލ�



 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�
ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

ހއ.ހ�ރފ�ށ�                   1 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�ރފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1285

ހދ.ނ�ޅ�ވރނ�ފރ�                   4 ތ�ލދ�ނ�މތ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ޅ�ވރނ�ފރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1300

ށ.މ�އ�ނގ�ދ�                   1 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�އ�ނގ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1321

ނ.ޅ�ހ�                   3 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ޅ�ހ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1331

ނ.މނދ�                   1 މ�ލދ�ނ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މނދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1334

ބ.ދރވނ�ދ�                   6 މ�ޅ�ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ދރވނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1360

ބ.ފ	ހ	ނ�ދ�                   2 މ�ޅ�ސ�މޑ�ލ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� ފ	ހ	ނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1366

ޅ.ހ�ނ�ނވރ�                   4 ފ�ދ�އ�ޕ�ޅ� ހ�ނ�ނވރ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1369

ކ.މ�ފ�ށ�                 14 މ�ލ	އތ�ޅ� މ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1380

ކ.ގ�ރއ�ދ�                   3 މ�ލ	އތ�ޅ� ގ�ރއ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1381

އއ.ތ�އ�ޑ�                   2 އރ�އތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�އ�ޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1383

އދ.މހ�ބދ�                   1 އރ�އތ�ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މހ�ބދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1395

ފ.ފ�އލ�                   2 ނ�ލނ�ދ	އތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1418

ދ.މ�އ	ނބ�ދ�                   1 ނ�ލނ�ދ	އތ�ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މ�އ	ނބ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1429

ތ.މޑ�ފ�ށ�                   2 ކ�ޅ�މޑ�ލ� މޑ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1434

ތ.ހ�ރ�ލނ�ދ�                   2 ކ�ޅ�މޑ�ލ� ހ�ރ�ލނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1439

ގއ.ކ�ލމ�ފ�ށ�                   5 ހ�ވދ�އތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ�ލމ�ފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1458

ގދ.މޑވ	ލ�                   1 ހ�ވދ�އތ�ޅ� ދ	ކ�ނ�ބ�ރ� މޑވ	ލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1467

55                 ޖ�މ�ލ

 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� ނނ�ބރ� ނ	ތ�



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނ�ނ�ބ�ރ ނ�ތ�
ރ�ށ� ކ�އނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އ�ރ�އ�

އ�އ�ޑ�                 14 އ�އ�ޑ� ސ�ޓ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1277

6                   ހއ.އތ�މ ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� އތ�މ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1280

6                   ހއ.ތރ�ކނ ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� ތރ�ކނ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1282

ހއ.މ�ޅ�ދ�                   1 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� މ�ޅ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1284

ހއ.ހ ރ�ފށ�                 46 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� ހ ރ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1285

ހއ.އ�ހ�ވ�ނ�ދ�                 18 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� އ�ހ�ވ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1286

ހއ.ކ�ލ�                   4 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� ކ�ލ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1287

1                   ހއ.ވ�ށ�ފ�ރ ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� އތރބރ� ވ�ށ�ފ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1288

25                 ހދ.ނ�ޅ�ވ�ރ�ނ�ފ�ރ ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� ދ�ކނބރ� ނ�ޅ�ވ�ރ�ނ�ފ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1300

ހދ.ނ�އ�ލ�އ�ދ�                   8 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� ދ�ކނބރ� ނ�އ�ލ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1301

ހދ.ނ�ޅ�ވ�ރ�ނ�                 20 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� ދ�ކނބރ� ނ�ޅ�ވ�ރ�މ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1302

ހދ.ކޅދއ�ފށ�                 72 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� ދ�ކނބރ� ކޅދއ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1304

ހދ.ވ�އ�ކ�ރ�ދ�                   2 ތ�ލ�ދނ�މ�ތ� ދ�ކނބރ� ވ�އ�ކ�ރ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1307

3                   ނޑ�ތ�މ ށ.ކ� ނޑ�ތ�މ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ކ� 1310

ށ.ގ�އ�ދ�                   3 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ގ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1312

ށ.ފ�ވ�އ�                 11 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ފ�ވ�ކ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1314

ށ.ބ�ލ�ތ�ފ�ހ�                   2 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ބ�ލ�ތ�ފ�ހ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1315

ށ.ފ ކ�އ�ދ�                 25 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ފ ކ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1316

ށ.ނ�ރދ�                 23 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ނ�ރދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1317

9                   ށ.ޅ�އ�މ�ގ މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ޅ�އ�މ�ގ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1319

ށ.މ�އނގ�ދ�                 10 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� މ�އނގ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1321

ށ.ފނ�ދ�                 26 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ އތރބރ� ފނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1322

ނ.ކ�ނދ�ކޅދ�                 13 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ކ�ނދ�ކޅދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1326

ނ.މ�ޅ�ނ�ދ�                   8 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� މ�ޅ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1327

ނ.ކޑ�ފ�ރ�                   1 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ކޑ�ފ�ރ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1328

ނ.ލ�ނ�ދ�                   4 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ލ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1329

ނ.ޅ�ހ�                 31 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ޅ�ހ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1331

ނ.މ�ލ�ދ�                 10 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� މ�ލ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1332

ނ.މ�ގ�ދ�                   1 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� މ�ގ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1333

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ ނ�ތ�



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނ�ނ�ބ�ރ ނ�ތ�
ރ�ށ� ކ�އނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އ�ރ�އ�

ނ.މ�ނ�ދ�                 10 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� މ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1334

ނ.ފ�އ�ދ�                   8 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ފ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1336

ނ.ވ�ލ�ދ�                   7 މ�ލ�ދނ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ވ�ލ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1337

15                 ރ.ރ�ސ�ގ�ތ�މ މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� ރ�ސ�ގ�ތ�މ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1341

1                   ރ.ހޅދއ�ފ�ރ މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� ހޅދއ�ފ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1343

20                 ރ.އނގ�ފ�ރ މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� އނގ�ފ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1344

41                 ރ.ދވ�ފ�ރ މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� ދވ�ފ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1345

ރ.ރ�ސ�މ�ދ�                   1 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� ރ�ސ�މ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1347

ރ.މ�ޑއ�ވ�ރ�                 20 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� މ�ޑއ�ވ�ރ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1349

ރ.އ�ނގރ�އ�ދ�                 11 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� އ�ނގރ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1350

ރ.މ�ދ�                   5 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ އތރބރ� މ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1351

ބ.ދ�ރ�ވ�ނ�ދ�                 26 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ދ�ރ�ވ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1360

ބ.މ�ޅ�ސ�                 11 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� މ�ޅ�ހ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1361

ބ.އ�ދ�ފށ�                   9 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� އ�ދ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1362

ބ.ތޅ�ދ�                 19 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ތޅ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1363

ބ.ފ�ހ�ނ�ދ�                 10 މ�ޅ�ސ�މ�ޑލ ދ�ކނބރ� ފ�ހ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1366

22                 ޅ.ހ�ނ�ނ�ވ�ރ ފ�ދ�އ�ޕ�ޅ ހ�ނ�ނ�ވ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1369

ޅ.ކރ�ނ�ދ�                 20 ފ�ދ�އ�ޕ�ޅ ކރ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1371

ޅ.އ�ޅވ�ލ�ފށ�                 28 ފ�ދ�އ�ޕ�ޅ އ�ޅވ�ލ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1372

19                 ކ.ގ�ފ�ރ މ�ލ�އ�ތ�ޅ ގ�ފ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1374

ކ.ހރ�                 18 މ�ލ�އ�ތ�ޅ ހރ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1377

ކ.ގޅ�                   4 މ�ލ�އ�ތ�ޅ ގޅ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1379

ކ.މ�ފށ�                 31 މ�ލ�އ�ތ�ޅ މ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1380

ކ.ގރ�އ�ދ�                 51 މ�ލ�އ�ތ�ޅ ގރ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1381

އއ.ތ�އ�ޑ�               201 އ�ރ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� ތ�އ�ޑ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1383

އއ.ރ�ސ�ދ�                   9 އ�ރ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� ރ�ސ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1384

އއ.އކޅ�ސ�                 61 އ�ރ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� އކޅ�ހ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1385

އއ.ބ�ޑފ�ޅދ�                   7 އ�ރ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� ބ�ޑފ�ޅދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1387

އދ.ހ�ނ�ޏ�މ�ދ�                   2 އ�ރ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ހ�ނ�ޏ�މ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1392

އދ.އ�މ�ދ�                   2 އ�ރ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� އ�މ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1393

އދ.މ�ހ�ބ�ދ�                 64 އ�ރ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� މ�ހ�ބ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1395



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނ�ނ�ބ�ރ ނ�ތ�
ރ�ށ� ކ�އނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އ�ރ�އ�

އދ.ދ�ނގ�ތ�                   4 އ�ރ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ދ�ނގ�ތ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1397

އދ.ދ�ގރ�ށ�                 49 އ�ރ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ދ�ގރ�ށ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1398

ވ.ފލ�ދ�                   4 ފ�ލ�ދ�އ�ތ�ޅ ފލ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1403

ވ.ތ�ނ�ދ�                 27 ފ�ލ�ދ�އ�ތ�ޅ ތ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1404

ވ.ފ�ލ�ދ�                 17 ފ�ލ�ދ�އ�ތ�ޅ ފ�ލ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1405

ވ.ކ�ޔ�ދ�                 20 ފ�ލ�ދ�އ�ތ�ޅ ކ�ޔ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1406

މ.ރ�ތ�މ�ނ�ދ�                   3 މލ�ކ�ތ�ޅ ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1409

މ.ވ�ވ�ށ�                   3 މލ�ކ�ތ�ޅ ވ�ވ�ށ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1410

މ.މލ�އ�                 36 މލ�ކ�ތ�ޅ މލ�ކ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1411

މ.މލ�                 12 މލ�ކ�ތ�ޅ މލ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1412

މ.ކ�ޅފށ�                   2 މލ�ކ�ތ�ޅ ކ�ޅފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1414

26                 މ.ދ�އ�ގ�ރ މލ�ކ�ތ�ޅ ދ�އ�ގ�ރ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1415

ފ.ފ�އ�ލ�                 30 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� ފ�އ�ލ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1418

ފ.ބ�ލ�ތ�ދ�                 13 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� ބ�ލ�ތ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1419

ފ.މ�ގ�ދ�                 16 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� މ�ގ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1420

ފ.ދ�ރ�ނބ�ދ�                   2 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ އތރބރ� ދ�ރ�ނބ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1421

ދ.މ�ދ�                 39 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� މ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1424

ނޑ�ދ�                 14 ދ.ބ� ނޑ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ބ� 1425

ދ.ހޅދ�ލ�                 11 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ހޅދ�ލ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1427

ދ.މ�އ�ނބ�ދ�                   4 ނ�ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� މ�އ�ނބ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1429

ތ.ވ�ލފށ�                   3 ކ�ޅމ�ޑލ ވ�ލފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1433

ތ.މ�ޑ�ފށ�                   5 ކ�ޅމ�ޑލ މ�ޑ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1434

ތ.ގރ�އ�ދ�                 28 ކ�ޅމ�ޑލ ގރ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1436

ނޑ�ދ�                   7 ތ.ކ� ނޑ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� ކ�ޅމ�ޑލ ކ� 1437

ތ.ވ�ނ�ދ�                   8 ކ�ޅމ�ޑލ ވ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1438

ތ.ހ�ރ�ލ�ނ�ދ�                 33 ކ�ޅމ�ޑލ ހ�ރ�ލ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1439

ތ.ގ�ދ�އ�ފށ�                   4 ކ�ޅމ�ޑލ ގ�ދ�އ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1440

ތ.ވ�މ�ނ�ޑ�                 16 ކ�ޅމ�ޑލ ވ�މ�ނ�ޑ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1442

ތ.ކ�ނބ�ދ�                   9 ކ�ޅމ�ޑލ ކ�ނބ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1443

ލ.އ�ސ�ދ�                 13 ހ�އ�ދނ�މ�ތ� އ�ސ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1446

ލ.ގ�ނ�                   2 ހ�އ�ދނ�މ�ތ� ގ�މ ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1450



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނ�ނ�ބ�ރ ނ�ތ�
ރ�ށ� ކ�އނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އ�ރ�އ�

ލ.ފ�ނ�ދ�                 36 ހ�އ�ދނ�މ�ތ� ފ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1452

ލ.މ�މ�ނ�ދ�                 21 ހ�އ�ދނ�މ�ތ� މ�މ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1454

ގއ.ކ�ލ�މ�ފށ�                 59 ހވ�ދއ�ތ�ޅ އތރބރ� ކ�ލ�މ�ފށ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1458

ގއ.ވ�ލ�ނގ�ލ�                 40 ހވ�ދއ�ތ�ޅ އތރބރ� ވ�ލ�ނގ�ލ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1459

ގއ.މ�މ�ނ�ދ�                   4 ހވ�ދއ�ތ�ޅ އތރބރ� މ�މ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1460

ނޑހޅދ�                 20 ގއ.ކ� ނޑހޅދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� ހވ�ދއ�ތ�ޅ އތރބރ� ކ� 1466

ގދ.މ�ޑ�ވ�ލ�                   9 ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� މ�ޑ�ވ�ލ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1467

ނޑ�އ�ދ�                   1 ގދ.ހ  ނޑ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ހ  1468

ގދ.ގ�އ�ދ�                   4 ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ގ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1470

ގދ.ރ�ތ�ފ�ނ�ދ�                   1 ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ރ�ތ�ފ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1471

ގދ.ފ�ޔ ރ�                   8 ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ފ�ޔ ރ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1473

ގދ.ފ�ރ�ސ�މ�ތ�ޑ�                   3 ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ފ�ރ�ސ�މ�ތ�ޑ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1474

ގދ.ތ�ނ�ދ�                 69 ހވ�ދއ�ތ�ޅ ދ�ކނބރ� ތ�ނ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1475

ފވ�އ�މލ�އ�                   4 ފވ�އ�މލ�ކ ސ�ޓ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1476

ލ.ކ�ލ�އ�ދ�                   6 ހ�އ�ދނ�މ�ތ� ކ�ލ�އ�ދ� ކ�އނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1508

ޖމލ�            1,901



ޒ�ނ�މ�ވ�ނ� 

ފރ�ތ�އ� ނ�ތ�
ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނސ� އ�ރ�އ�

އއ�ޑ�                   2 އއ�ޑ� ސ�ޓ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1277

ހއ.ހ�ރފ�ށ�                   1 ތ�ލދ�ނ�މތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�ރފ�ށ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ�ރ� 1285

3                   ޖ�މ�ލ

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ� ފރ�ތ�އ� ނ�ތ�
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