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 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 ކޮމިޓީ   ބަލާ   މިންވަރު   އަދާކުރާ   މަސްއޫލިއްޔަތު   ސަރުކާރުގެ 

 
ވަނަ ަޖލްާސގައެވެ.  6ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީުހެގ  19ބޭއްވި، ަގއި  2019 ޖޫން 11މި ކޮމިޓީ ުއފެިދފައިވަނީ 

ސަުރކާރުްނ  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިޓީެގ މަްސޫއލިއްޔަތަކީ، 113ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ގުޭޅ އިބެހޭގޮތުން ކަމާ  އިމަސައްކަތްތަކާ  އި،ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ  އި،ގަާވއިދުތަކާ  އި،އުސޫލުތަކާ  ިއ،ހިންގަމުްނގެންދާ ސިާޔސަތުތަކާ

ކުާރ ސަުރކާރުގެ ނިާޒމު އިސްލާޙުކުުރމަށްޓަކައި  ،ާޤނޫނުތަކުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ގޮތަށް އެ ކަންކަން ހިނގާތޯ ބެލުމާއި

ާމއި، ސަރުކާރުގެ ުމއައްަސސާތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް ދިރާސާކޮްށ ލަާފދިނު  ނީންކަންތައްތައް ބަލައި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފަ

ަސރުކާުރގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ަސރުކާރުްނ  ،ުޙކުރުމަށް ފެންނަ ކަންަކމުގައި ލަފާިދނުމާއިފުށުއެރުންތައް ބަލައި ިއޞްލާ

ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަ ނައިބު ހިމެނޭގޮތުން ވަޒީރުންނަށް ުރހުންދިނުާމއި ވުާޒރާތަކުެގ  ،ުލމާއިއަދާކުާރ މިންަވރު ބެ

  ވެ.މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅުުމގައި މަޖިީލހަށް ލަާފދިނުމެ 
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ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާްމދަނީއަްށ   19-ކޮވިޑްމި ރިޕޯޓަކީ،  

 ތަންފީޒުުކރުމަށް  ޕްރޮގްރާމް ނިންމާފަިއވާ ހިންގުމަށް ސަރުކާުރން ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަުކން އަރައިގަތުމަށް،އަންނަ 

 ަޢލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުެހންވޭރު  މަޖިީލހުގެ ރަްއޔިތުންގެ ،ގުޭޅގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ ދެކޭގޮތް  މަިޖލީުހން ރައްޔިތުންގެ

ރައްޔިތުންގެ ވަނަ  23ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020އެޕްރީލް  1 ،މަްއސަލަ ފައިވާއްވާ ހުށަހަޅު އާޒިމް

ފޮނުްއވުާމ މި ކޮމިޓީއަށް   ުކރުމަށްދިރާސާއެ މައްަސލަ   މި ކޮމިޓީގެ ދައުރު ކަަޑއަޅައި ޖަލްާސގައި ބަަލއިގަެނ،  މަޖިީލހުގެ 

އަިދ  ިނޒާމާއި ިހންގުމުގެ ސަރުާކރު ދަނިޑވަޅުގައި މި ކުއްލި ުނރައްަކލުގެ ާޙލަތުގެޢާްނމު ިޞއްޙަތައް ގުޅިގެން، 

 ަމސައްކަތް މި ކޮމިޓީން ދިރާސާޮކށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.ތޯ ބެލުމުގެ  ރަނގަޅަށް  ދަނީެގންކުިރއަށް  ހިންގުން  ސަރުކާުރގެ

  .ބައެކެވެ  ރިޕޯޓުގެ މި ޖަުދވަލުތަކަކީ ހިމަާނފަިއވާ ރިޕޯޓުގައި މި

 

 މަސައްކަތް ން ކުރި  އި ކޮމިޓީ  .2

ަވަނ  179ރޯގާއާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ގަވާިއދުގެ  19-ޮކވިޑް ދާދުނިޔޭގައި ހަުލވިކަމާެއކު ފެތުެރމުން

ގުޅިގެން،   މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މެުދެހންވޭރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ަޢލީ އާޒިމް މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ މަްއސަލައާ

 ސަބަބުން   ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ސަރުކާރުން އަޅާ   ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19-ކޮވިޑް  ،މަަސއްކަތަކީ  ޙަވާލުވެފަިއވާއާ  މި ކޮމިޓީ

 ހިންުގމަށް ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު  އަންނަ ާއމްދަނީއަށް ތަކުގެވިޔަާފރި އާއިލާތަކާއި

 ހިްނގުން  ސަރުާކރުގެ  އަދި ނިޒާމާއި  ހިންގުުމގެ ސަރުކާރު ދަނޑިވަުޅގައި  މި  ތަންފީުޒކުރުމުަގއި،  ޕްރޮގްާރމް  ނިންމާފަިއވާ

 ުފރިަހމަ އެކަންކަން އިބަލަ ކަންކަމަށް މިަފދަ މަސައްކަތްކުުރާމއި އަދި ދެނެގަތުމަށް ަރނގަޅަށްކަން  ކުރިއަށްގެންދަނީ

 ިދނުމެވެ. ސަރުކާރަށް ލަފާ ލުތަކެްއގެޞޫ އު  ހިންގާނެ ކަންކަން ހިންގާ ަސރުކާރުން ކުރަމުން،
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 6 
 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 ން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިޔަގޮތް އި ކޮމިޓީ  .3

 މައިކްޯރސޮފްޓް "  ދުވަހު  އާިދއްތަ  ވީ  2020  އޭޕްރީލް  05އެކު،  މާވުމި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުދިާރސާކުރުމަށްޓަަކއި  މި މައްަސލަ  

މެންބަރުންގެ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތާގުޅޭގޮތުންމައްަސލަ  މި ،ބާއްވައި ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ  މެުދވެރިކޮށް" ސްޓީމް

 5ަމްޝާވރާެގ އަލީގައި މި ޚާްއަޞ މަްއސަލަ ިދރާސާުކރުމަށް  ގޮތުން ކުރެވުނުމި. މަްޝވަރާކުެރވުނެވެ މެދުގައި

 ހިމެނޭ ސަބް ކޮމިޓީގައި މި އެވެ. ކޮމިޓީން ނިންމިަމށް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެުކލެޭވ ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަާވލު

 -މެންބަރުންނަކީ:

 ؛މުަޤްއރިރު(ސަބް ކޮމިޓީގެ ) ޒިޔާދު ުޙސެއިންދާިއރާގެ މެންބަރު  ވައިކަަރދޫ .1

 ؛ނައިބު މުަޤއްިރރު(ސަބް ކޮމިޓީގެ ) ާއދަމް ަޝރީފްދާއިާރގެ މެންބަރު  މަޑުއްވަރި .2

 ؛ހާރޫން އަޙްަމދުދާިއރާގެ ެމންބަރު  މަނަދޫ .3

 އަދި ؛ ނާޡިމް މުަޙއްމަދުދާއިާރގެ މެންބަރު ދަނގެތި  .4

 .ަރޝީދު އަޙްމަދުދާއިާރގެ މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު .5
 

ދުަވހު ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީގެ ފުރަތަަމ   ާއދިއްތަވީ    2020  އޭޕްީރލް  05މި މަްއސަލަ ދިާރސާކުރުުމގެގޮުތން  

 ރާގެ މަްޝވަ ކުރެވުނު މިގޮުތން. މަްޝވަާރކުރެވުެނވެ ގުޅޭގޮތުން ގޮތާ ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަްއސަލަ މި ބައްދަލުުވމުގައި

 ގެން ށް ސިޓީ ފޮނުވައިތަކަބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސަރުާކރުގެ މިނިސްޓްރީ ގުޅޭގޮތުން    އާމަްއސަލަ  ޚާއްަޞ  މި  އަލީގައި

މަސްޫއލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ިހމެޭނ  ތަކުގެވުޒާރާސަރުކާުރގެ  އެގޮތުން، އެެވ.އެވެން ނިންމިއި ށް ކޮމިޓީއެ މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަ

ގުިޅގެން ިމ  ކުްއލި ުނރައްަކުލގެ ޙާލަތާ ތައްިޞއްޙަ ިމާހރު އިްޢލާންކޮށްަފއިވާ ޢާންމުމަސައްކަތްތަކުގެ ތެެރއިން 

 ތައް މަސަްއކަތްތަކާއި، ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި މަަސއްކަތް ށްފައިވާކޮއެ ވުޒާރާތަކުން މިހާތަނަށް ދަނޑިވަޅުގައި 

ފިަޔވަޅުތަކުެގ   ފައިވާއަޅާވުާޒރާތަކުން  އި  މަށްޓަކަހަުރދަނާކުރު  ތައްއަދި މަސައްކަތް  ރާާވފަިއވާ ގޮތާއި،މަށް  އުކުރިއަށް ގެންދި

ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ.   ކަށްއަމިނިސްޓްރީ  )ވިހި(  20ަސރުކާރުގެ  ވަނަ ދުވަހު    2020  އޭޕްރީލް  06މަޢުޫލމާތު ސާފުކުުރމަށް  

ެމންބަރުން ފާަހގަކޮށްފައިާވ ސަބް ކޮމިޓީގެ ުކގެ އަލީަގއި ޮކމިޓީއާ ޙިއްާޞކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތުތަ މިނިސްޓްރީތަކުންއެ 

 ން ސަރުާކަރށް ދޭނެ ލަފާގެ ގޮތުގައިއިކޮމިޓީއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުެގ އަލީގައި ކޮމިޓީ މިނިސްޓްރީތަކުން ނުކުތާތަކާއި،

  މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަާނފައިވާެނއެވެ.ފާސްކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތައް 
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 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 ފަރާތްތައް   މަށް ފޮނުވި ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ހޯދު  .4

 ؛ޮއފީސް ޖެނެަރލްގެ އެޓަރނީ .1

 ؛ފިނޭންސް ޮއފް މިނިސްޓްރީ .2

 ؛ެއފެާއޒް ފޮރިން ޮއފް މިނިސްޓްރީ .3

 ؛އިްނފްާރސްޓްަރކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭަޝަނލް ޮއފް މިނިސްޓްރީ .4

 ؛ހެރިޭޓޖް އެންޑް ކަްލޗަރ އާޓްސް، ޮއފް މިނިސްޓްރީ .5

 ؛ޓެކްޮނޮލޖީ އެންޑް ސައިންސް ކޮމިއުނިޭކަޝން، ޮއފް މިނިސްޓްރީ .6

 ؛ޮއފް ޑިފެންސް ރީމިނިސްޓް .7

 ؛ިޑވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް ޮއފް މިނިސްޓްރީ .8

 ؛އެޑިޔުޭކަޝން ޮއފް މިނިސްޓްރީ .9

 ؛އެންވަޔަަރންަމންޓް ޮއފް މިނިސްޓްރީ .10

 ؛ެއގްިރކަލްޗަރ އެންޑް ރިޯސސަސް ެމރިން ިފަޝރީޒް، ޮއފް މިނިސްޓްރީ .11

 ؛ސަރިވަސސް ޯސޝަލް އެންޑް ފެިމލީ ޖެންޑަރ،ޮއފް  ރީމިނިސްޓް .12

 ؛ހެލްތްޮއފް  ރީމިނިސްޓް .13

 ؛ެއޑިޔުކޭަޝން ހަަޔރޮއފް އޮފް  ރީމިނިސްޓް .14

 ؛ެއފެއާޒް ހޯމްޮއފް  ރީމިނިސްޓް .15

 ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަރބަން ެއންޑް ހަުއސިންގޮއފް  ރީމިނިސްޓް .16

 ؛އެފެާއޒް  އިްސލާިމކް ރީމިނިސްޓް .17

 ؛މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް .18

 ައދި  ؛ސިިވލްއޭވިޭއަޝން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓްޮއފް  ރީމިނިސްޓް .19

  .ެއމްޕަަވރމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު،ޮއފް  ރީމިނިސްޓް .20
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 8 
 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮމިޓީއަށް   .5

 މި ރިޢާޔަތްކޮށް، ަމޢުލޫާމތަކަށް ލިބިފަިއވާ މިިނސްޓްރީތަކުްނ ކޮމިޓީއަށް ދިރާާސކުރުުމގަިއ ސަރުކާުރގެ މައްަސލަ މި

ތިރީގަިއ   މަޢުޫލމާތުތައް  ލިބުނު  ކޮމިޓީއަށް  ބަލައި،  ަމއްޗަށް  ގޮތުގެ  މައްަސލައިގައި މިނިސްޓްރީތަކުްނ މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ

 .ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

، އެ ބަލި ފެުތރުން ކުޑަކުރުމަށާއި، އެ ބަީލގެ ސަބަބުން އިްޤތިޞާދަށް ާމއެކުރޯގާ ދިެވހިާރްއޖެއިން ފެނު  19-ކޮވިޑް)ހ(  

ރައްކާތެރިކަްނ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކުރާ ނޭދެވޭ އަަސރު ކުޑަކުރުަމށާއި، ސަރުކާރުގެ އިާދރާތަކުެގ މުވައްޒަފުްނގެ 

މަށް ރު ސަރުކާުރގެ ިއދާރާތަކުން އެ ާޙލަތުގައި ޢަަމލުކުރާެނ ގޮތުގެ ްޕލޭނެއް ެއކުަލވާލަިއ އެ ްޕލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކު

 ގެން އެނ މަުޢލޫމާތުން ހޯުދނު ޮކމިޓީއަށް ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ، ސިިވްލ ސަރިވސް ކޮިމަޝނަށް އަްނގަވާފަިއވާކަން

 ؛އޮންނަކަން

 ިމހާރު  ދުނިޔޭގައި"  (2020މާރިޗު  12) 2020/15ަސރކިއުަލރ ނަންބަުރ ރިވސް ކޮިމަޝންގެ ވިލް ސަސި)ށ( 

" ފިޔަވަޅުތައް   ަހމަޖެިހފައިވާ   އެޅުމަށް  ދިނުުމގައި  ޚިދުމަތް  ަސރވިްސގެ  ސިިވލް  ގުޅިގެން  ޯރގާއާ '  19-ކޮވިޑް'  ފެތުރެމުންދާ 

 މަޢުޫލމާތުން ހޯދުނު ކޮމިީޓއަށް އުޫޞލު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ޢަމަލުކުރާެނގޮތުގެ ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރތަކުން ގުޅިގެން އާ

 ؛އޮންނަކަން އެނގެން

ސަރުކާރު ބަންދުުކރުމާ ުގޅިގެން މިނިސްޓްރީތަކުްނ ކުއްލި ނުރައްަކލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިެގން  ޢާންމު ިޞއްޙަތައް)ނ( 

ަމސައްކަތްތަްއ  ގެއަދި އެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމު ،ޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާަކމަށާއިފިހަރުަދނާ ޚިދުމަތްދިނުމުަގއި 

 މަުޢލޫމާތުން   ހޯދުނު  ކޮމިީޓއަށްމަށް  ެއއާ އެްއގޮތަށް ޢަމަުލކުރަމުްނގެންދާކަ   ,ކުރިއަށްގެންދާެނގޮތުގެ ޕްލޭންތަެކއް އެކުަލވާެލވި

 ؛އޮންނަކަން އެނގެން

މިނިސްޓްރީތަކުން އެކުލަާވލާފަިއވާ ޕްލޭންތަކުގައި ހިަމނާަފއިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ަސރުކާރުން ކަނޑައަާޅފައިާވ (  ރ)

ލުުކރާނެގޮތާއި، ިމނިސްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިން އިސްކަންދީގެްނ އެލަރޓް ލެެވލްތަކުގައި މިިނސްޓްރީތަކުން ޢަމަ

ރަްސމީ މުޢާަމލާތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް  ،ިރޓިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށގެންދާނެގޮތާއިހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަންެޖހޭ ކް

ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް  ކަތްތައްގޮތްތަކާއި މިުދވަސްވަރު ކޮންެމހެން ކުރަންެޖޭހ މަސައް ބަލައިގަންނާނެ

 ؛އޮންނަކަން އެނގެން މަުޢލޫމާުތން ހޯދުނު ކޮމިޓީއަށްަމށް މިވަގުތަށް މަޑުޖަްއސާާލފައިވާކަ 



 ރިޕޯޓު ޮކމިޓީެގ އާ ުގޅޭ މަްއސަލައި ޯރގާ  19-ކޮިވޑް
 

 9 
 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

ޕްލޭންަގއިާވ ގެ އަލާމާތެއް ފެިނއްޖެނަމަ ަޢމަލުުކރާނެގޮތުގެ ޕްޭލން ހެދި އެ  19-މުވައްޒަފެްއގެ ކިބައިން ކޮވިޑް)ރ( 

 ؛އޮންނަަކން އެނގެން މަޢުޫލމާތުން ހޯދުނު ކޮމިޓީއަށްމަށް ގޮތުގެމަތީން އިންތިޒާމް ހަަމޖެިހފައިވާކަ 

 ވަީސލަތްތަކަށް އެންމެހައި ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ތިބެގެން ގޭގައިމިހާރުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ބ( 

 ؛ޮއންނަކަން އެނގެން ަމޢުޫލމާތުން ހޯދުނު ކޮމިޓީއަށްމަށް ހަމަެޖހިފަިއވާކަ އިންތިޒާމްތައް އެކްސެްސވެވޭނެ

ވީާހވެްސ   ،ޮއީފސް ހުޅުަވއިގެން  ،މަށް އޮީފސް ހުުޅވަންޖެހިްއޖެ ިހނދެްއގައިކުރު   ަމސައްކަތެއް  ކުރަްނޖެހޭ  ކޮންމެހެން)ޅ(  

 އެނގެން މަޢުޫލމާތުން ހޯދުނު ކޮމިޓީއަށްމަށް ަހމަޖެިހފައިވާކަ ނެރެގެން ަމސައްކަތްކުރުުމގެ އިންތިޒާމް މަދު މުވައްަޒފުން 

 ؛އޮންނަކަން

 ޕްރޮގްާރމްތައް ނިންމާފަިއވާ ހިންުގމަށް ސަރުކާރުންކުްއލި ނުރައްަކލުގެ ޙާލަތާ ގުިޅެގން  ޢާންމު ިޞއްޙަތައް)ކ( 

ފުރިހަަމ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެޭވެނ  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްްޓރީތަކުން ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހަިއ ކަންތައްތައް އެންމެ

ދިރާސާކޮށް އެކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުުމގެ އެންމެހައި މަަސއްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާެނގޮތްތައް  އިގޮތްތަކީ ކޮބާތޯ ބަލަ

 ؛އޮްނނަކަން އެނގެން މަޢުޫލމާތުން ޯހުދނު ކޮމިޓީއަށްމަށް ރޭވިފަިއވާކަ

 އަސަރު ކުރާ އުގަންަނިއދިނުމަށް ނަށްދަރިވަރުން ދުވަސްތަުކަގއި ފަިއވާމެދުކަނާޑލާ ކިޔެވުން ސްކޫލްތަކުގެ)އ( 

 ލަތްތަކުގެ ީޞވަ  ޮއންލައިން އިގެންދިުއމާ ކުރިއަށް ޓެލިކިާލސްތައް މެުދވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ޓީވީ އާންމު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި

 އެނގެން  މަޢުޫލމާތުން ހޯދުނު  ކޮމިޓީއަށްމަށް ގެންދެވޭެނގޮތް ރޭވިފައިާވކަ ކުރިއަށް ފިާލވަުޅތައް ށްދަރިަވރުންނަ އެހީގައި

 އެޑިއުކޭަޝން() ؛އޮންނަކަން

މިިނސްޓްރީތަކުްނ ަސރުކާރު ބަންދުކޮްށފައިވާ ދުވަްސަވރުގައި  ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތާ ގުިޅގެން    ޢާންމު ިޞއްޙަތައް)ވ(  

 ހޯދުނު  ކޮމިޓީއަށްމަށް ފޯރުކޮށްދީފައިނުާވކަފުރިަހމަ މަޢުޫލމާތު ރައްޔިތުންނަށް  ދެމުންދާ ަމސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ

 ؛އޮންނަަކން އެނގެން މަޢުޫލމާތުން

  އިމިނިސްޓްރީތަކުން "ކޮމިއުނިކޭަޝން ސްޓްރެޓެޖީ ޕްޭލން" އެއް އެކުލަާވލާފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާ( މ)

 ؛އޮންނަކަން ެއނގެން ަމޢުލޫމާތުން ހޯދުނު ޮކމިޓީއަށްމަށް ކުރިމަތިލާން ެޖހިަފއިވާކަ



 ރިޕޯޓު ޮކމިޓީެގ އާ ުގޅޭ މަްއސަލައި ޯރގާ  19-ކޮިވޑް
 

 10 
 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

މި ދަނޑިވަޅަކީ ރައްޔިުތންނަށް ލުއިފަޭސހަކަމާއެކު ޚިުދމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭންވީ ަވުގތެއްކަމުން، ސަރުކާުރގެ ( ފ)

ކުރުުމގެ ބަދަުލގަިއ ޢު ވުޒާރާތަކުން ޚިދުމަތް ޯފރުކޮްށދިނުމަށް ހަަމޖެިހފައިވާ ުއޫޞލުތައް ހަމަެއކަނި ގެޒެޓްަގއި ާޝއި

 ންމުކަމަށް ހިމު  އޮތުންމެުދވެރިޮކށް އެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްާޞކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭިވަފއި    މީޑިއާގެ ަވޞީލަތްތައް

 ؛އޮންނަކަން އެނގެން ަމޢުޫލމާތުން ހޯދުނު ކޮމިޓީއަށް

 ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުންތައް ން  އި ކޮމިޓީ  .6

 :ލިުޔންތައް ތިރީގައި އެވަނީެއވެ ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާކޮމިޓީން މި މައްަސލަ ިދރާސާކުުރމުގައި 

މެމޯއާއެކު ފޮުނއްވާފަިއާވ  (2020  އެޕްރީލް 01) 2020/50ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ިއދާރާެގ ނަންބަރު   .1

 ؛ތައްލިއުން

 ؛( ިސޓ2020ީއެޕްރީލް  8) A4-CP/2020/122-32ޮއފީސްގެ ނަންބަރު  ޖެނެަރލްގެ އެޓަރނީ .2

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  8) E/57/2020/36-13 ނަންބަރުގެ ފިނޭންސް  ޮއފް މިނިސްޓްރީ .3

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  13) A2/57/2020/34-25 ގެ ނަންބަރުެއފެާއޒް ފޮރިން ޮއފް މިނިސްޓްރީ .4

 AP/57/2020/5-473 ގެ ނަންބަރުހެރިޓޭޖް އެންޑް ކަލްޗަރ އާޓްސް، އޮފް މިނިސްޓްރީ .5

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  13)

 ގެ ނަންބަރުޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ސައިންސް ކޮމިއުނިކޭަޝން، އޮފް މިނިސްޓްރީ .6

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  9) 474/57/2020/4

 ؛( ިސޓ2020ީއެޕްރީލް  8) AD-1/57/2020/19-28 ގެ ަނންބަރުޮއފް ޑިފެންސް  ރީމިނިސްޓް .7

( 2020އެޕްީރްލ  8) EP/57/2020/19-101 ެގ ނަންބަރުިޑވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރީ .8

 ؛ސިޓީ

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  8) 22/57/2020/6 ގެ ނަންބަރުއެޑިޔުޭކަޝން  ޮއފް މިނިސްޓްރީ .9

 ؛(2020އެޕްީރލް  8)ލް އީ.މެއިގެ އެންވަޔަަރންަމންޓް ޮއފް ރީމިނިސްޓް .10

ގެ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން ފިަޝރީޒް، އޮފް މިނިސްޓްރީ .11

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  13) G/57/2020/11-30 ނަންބަރު



 ރިޕޯޓު ޮކމިޓީެގ އާ ުގޅޭ މަްއސަލައި ޯރގާ  19-ކޮިވޑް
 

 11 
 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 PP/57/2020/41-459 ގެ ނަންބަރުސަރވިަސސް  ޯސޝަލް  އެންޑް  ފެިމލީ  ޖެންޑަރ،ޮއފް    ރީމިނިސްޓް .12

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  9)

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  13) S/57/2020/4-23 ގެ ނަްނބަރުހެލްތްޮއފް  ރީމިނިސްޓް .13

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް    8) 475/57/2020/4 ގެ ނަންބަރުެއޑިޔުކޭަޝން  ހަޔަރޮއފް އޮފް    ރީމިނިސްޓް .14

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  9)H/57/2020/17-10 ެގ ނަންބަރު ެއފެއާޒް  ހޯމްޮއފް  ރީމިނިސްޓް .15

 AS7/57/2020/8 (8-138 ގެ ނަންބަރުޑިވެލޮޕްމަންޓް އަރބަން ެއންޑް ހައުސިްނގއޮފް  ރީމިނިސްޓް .16

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް 

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  8) A1/57/2020/4-142 ގެ ނަންބަރުއެފެާއޒް  އިްސލާިމކް ރީމިނިސްޓް .17

 ؛( ސިޓ2020ީއެޕްރީލް  9) B/57/2020/8-88 ގެ ަނންބަރުމިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް .18

އެޕްީރްލ  9) 472/57/2020/4 ގެ ަނންބަރުސިިވލްއޭިވއޭަޝން  އެންޑް ޓްރާްނސްޕޯޓްޮއފް  ރީޓްމިނިސް .19

 އަދި ؛ ( ސިޓ2020ީ

ގެ ނަންބަރު އެމްޕަވަރމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޔޫތު،އޮފް  ރީމިނިސްޓް .20

417-MID/57/2020/8 (8  ްސިޓީގައިވާ މަޢުލޫމާތ2020ުއެޕްރީލ )ުގެ ތަކ

 .މައްޗަށެވެ

 ން ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅު  .7

، ަފހުަމސައްކަްތތައް ދިރާސާުކރުމަށްޙަވާލުކުެރވުނު  އާމި ކޮމިޓީ ުޞރުޙީގައި ދެންނެިވފައިާވ ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން 

  .އެވަނީެއވެ ތިރީގައި ހުށަހެޅުންތައް ގެކޮމިޓީ މަުޢލޫމާތުގެ ައލީަގއި މި ޮކމިޓީއަށް ހޯދުނުސަރުކާުރގެ ވުޒާރާތަކުން 

އެއްގޮތަށް ިމނިސްޓްރީތަކުން ޯފރުކޮށްދޭ   ެއ ޕްލޭނާ  ،އެުކަލވާލައި  އް އެ  " ޕްލޭން   "ކޮމިއުނިޭކަޝން ސްޓްރެޓެޖީ  :1ހުށަހެޅުން  

އެ މަޢުޫލމާތު މީޑިއާގެ ވަީޞލަތްތައް މެދުވެިރކޮށް  ،ޙިއްާޞކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައަޅައިރައްޔިތުންނާ ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް

ުރކޮށްދިނުމަށް ފޯަމޢުލޫމާތު ބެހޭ އިއި ުހއްޓިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާދުމަތްތަކާޚިދާ ގެންމިނިސްޓްރީތަކުން ދެމުން : 2ން ހުށަހެޅު 

  ަމޢުލޫމާތު ަރއްޔިތުންނާ ޙިއްާޞުކރުން.މަޖަްއސައި އެހަ ފޯަކްލ ޕޮއިންޓެއްކޮންމެ މިނިސްޓްީރއަކުން 
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 .ުހރުން ލިބިގަންނަ ަފރާތްތަކަށް ލުއިަފސޭހަ ގޮތްތަކެއް ާޤއިމްުކެރވިފައިިޚދުމަތް މިދުވަސްވަރު  :3ހުށަހެޅުން  

 ަޢމަލުުކރަމުްނދޭތޯ ކަށަވަރުކުުރމުގެ ގޮތުންއެސް.އޯ.ޕީތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް މިިނސްޓްރީތަކުން  :4ހުށަހެޅުން 

  ކުރުުވން.ޖަވާބުާދރީ ިމނިސްޓްރީތައް މިނިސްޓްރީތަކާ ބައްަދލުކޮށް 

 ިނޒާމެއްހުށަހެޅުމުގެ  ދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ަޝުކވާގެން މިނިސްޓްރީތަކުން ދެމުން :5ހުށަހެޅުން 

 ޤާއިމްުކރުން.

މަދު  މަށް ބޭނުންވާ އެންމެނުދިނުކެނޑި ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ޚިުދމަތްތައް މެދު ރައްޔިތުންނަށް  : 6ހުށަހެޅުން 

 ން. މުވައްަޒފުން މަަސއްކަތަށް ނެރެގެން އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ިއންތިޒާމު ހަަމޖެއްސު

ޚަރަދު ކުޑަކުެރވޭެނ  ،މަށް އިްސކަްނދީސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްާޞވާ ކުންފުނިތަކުެގ ޚަރަދު ކުޑަކުރު :7ހުށަހެޅުން 

 އެުކލަާވލުން.އަލުން  ބަޖެޓް  މިނިސްޓްރީތަކާއި ަސރުާކރު ޙިއްާޞާވ ކުންފުނިތަކުެގ  އާ އެްއގޮތަށް  އެ   ،ފާހަގަކޮށްދާއިރާތައް  
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އެ ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުުރމަށާއި، އިން ެފނިފަިއވާތީ،  ދިވެިހާރއްޖެރޯގާ   19-ފެތުެރމުންދާ ކޮިވޑްހަުލވިކަމާއެުކ  ދުނިޔޭގައި 

އިްޤތިާޞދަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ުކޑަކުރުމަށާއި، ސަރުާކރުގެ އިާދރާތަކުގެ މުވައްަޒފުންެގ އެ ބަލީގެ ސަބަބުން 

އްޔިތުންނަްށ ރަ ސަރުާކރުގެ ިއދާރާތަކުން ިއރުވެސް،ސަރުކާރު ބަންުދކޮށްފައިވާ ،ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރުކުރުުމެގ ގޮތުން

ފޯކަސް ކޮށްގެްނ  އެންެމ އަާސސީ ކަންތަްއތަކަށްކޮންމެހެން ދޭންެޖހޭ ޚިުދމަތްތައް މެދުުނކެނޑި ދިނުމަށް ބޭުނންވާ 

އޮފީްސ ކުރުމަށް  ަމސަްއކަތްތައް އަާސސީ ުމހިންމު ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނިދއުމަށާއި ހުއްޓުމެްއނެތި

ުމްނ ެގން މަސައްކަތް ކުރަވީހާެވސް މަދު ުމވައްޒަުފން ނެރެ ،އޮފީސް ހުުޅވައިގެން ،ގައިހުޅުވަންެޖހިއްޖެ ހިނދެއް 

ްށ އަދި ަހމައެހެްނެމ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުާކރާިއ ސަރުކާރު ޙިްއާޞވާ ކުންފުިނތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަ ،އިގެންދިއުމާ 

ގެ ހުށަހެޅުްނ ކޮމިޓީ ފައި ބެހެއްޓުމަށް ބާރުއެުޅމަށްބައިތައް ބަްނދުކޮށްކުގެ އެހެނިހެން ސަރުާކރުގެ ޮއފީްސތައިސްކަންދީ 

 އަމާޒްކުެރވެއެވެ.
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  ނިންމުން  ކޮމިޓީގެ   .9

ވަަނ ބައްދަލުުވމުގައި ޮކމިޓީއަށް ހާިޒރުވެ ވޯޓުގައި ބަިއވެރިިވ   07ގައި އޮތް މި ކޮމިޓީގެ މިައރުގެ    2020އެޕްރީލް    26

 ކޮމިޓީން ަމްޝަވރާކުރުމަށްަފހު، މެދުގައި މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން މައްަސލައާ މި ،މެންބަރުންގެ އިއްތިާފުޤން

 ރިޕޯޓު  މި  އެދި،  ިރޢާޔަތްކޮށްެދއްވުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން    ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި،  ސަުރކާރަށް  ހުށަހެޅުންތައް  ކަނޑައެޅި

 އެވެ.ނިންމި ފޮުނވުަމށް މަިޖލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

 

 ންތަކަށްބައްދަުލވު ބޭއްވިކޮމިޓީްނ  ބަލާ މިްނވަރު އަދާކުރާ މަްސއޫިލއްޔަތު ސަރުކާުރގެމަށް ިދރާސާުކރު މި މައްަސލަ

 އެވަނީެއވެ.ހިމަާނފައި  " ގެ ގޮތުަގއި  1-"ޖަުދވަލު  ޒިީރގެ ތަފްީޞލުހާ  ެއނގިވަޑައިގަްނނަވާނެބަތް  ސްނި   ހާިޒރުވިމެންބަރުން  
 

ލިޔުންތަްއ   ކޮމިޓީން ޯހދި ަމޢުލޫމާތުތަކާއި  ބަލާ  މިންވަރު  އަދާުކރާ   ަމސްޫއލިއްޔަތު  ސަރުކާރުގެމަށް  ދިާރސާކުރު   މި މައްަސލަ

 އެވަީނއެވެ.ނާފައި ގައި ހިމަ ގެ ގޮތު "2-"ޖަުދވަލު
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 ފަލާޙް   މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު    މާފަންނު ހުޅަނގު 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު                     
 

 ގައި  2020  އިމެ  2 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓްގައި މި •

 

 



 ރިޕޯޓު ޮކމިޓީެގ އާ ުގޅޭ މަްއސަލައި ޯރގާ  19-ކޮިވޑް
 

 14 
 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 1-ޖަދުވަލު 

  ރައްޔިތުންގެ   ތަންފީޒުކުރުމަށް   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   ގުޅިގެން   ރޯގާއާ   19-ކޮވިޑް 
  ސަރުކާރުގެ މަށް  ދިރާސާކުރު   މައްސަލަ   ހުށަހެޅިފައިވާ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން 
ބަތް  ސް ނި   ހާޒިރުވި މެންބަރުން  ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓީން    ބަލާ   މިންވަރު   އަދާކުރާ   މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޒިރީގެ ތަފްޞީލު ހާ   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

 

 

 

 

 

 

 

  ްސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުން  0 ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ 

26.04.2020 7 00:35   -         -  

05.04.2020 6 01:05   -          
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 ރިޕޯޓު ޮކމިޓީެގ އާ ުގޅޭ މަްއސަލައި ޯރގާ  19-ކޮިވޑް
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 ކޮމިޓީ ބަލާ ިމންވަރު ައދާކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަތުސަރުކާުރެގ 

 2- ޖަދުވަލު 

  ރައްޔިތުންގެ   ތަންފީޒުކުރުމަށް   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   ގުޅިގެން   ރޯގާއާ   19-ކޮވިޑް 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީތަކުން ކޮމިޓީއާ    ހުށަހެޅިފައިވާ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން 

 ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 

 ސިޓީ ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީގެ ނަން  ނަންބަރު 

SM-2-  ް32 އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 1ޑޮކިއުމެންޓ-A4-CP/2020/122 

SM-2-  ް13 ފިނޭންސް   އޮފް މިނިސްޓްރީ 2ޑޮކިއުމެންޓ-E/57/2020/36 

SM-2-  ް25 އެފެއާޒް ފޮރިން   އޮފް މިނިސްޓްރީ 3ޑޮކިއުމެންޓ-A2/57/2020/34 

SM-2-  ް473 ހެރިޓޭޖް  އެންޑް  ކަލްޗަރ އާޓްސް،  އޮފް މިނިސްޓްރީ 4ޑޮކިއުމެންޓ-AP/57/2020/5 

SM-2-  ް474/57/2020/4 ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް ސައިންސް  ކޮމިއުނިކޭޝަން،   އޮފް މިނިސްޓްރީ 5ޑޮކިއުމެންޓ 

SM-2-  ް28 އޮފް ޑިފެންސް  ރީމިނިސްޓް 6ޑޮކިއުމެންޓ-AD-1/57/2020/19 

SM-2-  ް101 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 7ޑޮކިއުމެންޓ-EP/57/2020/19 

SM-2-  ް22/57/2020/6 އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް މިނިސްޓްރީ 8ޑޮކިއުމެންޓ 

SM-2-  ްއިލްއީ.މެ އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް މިނިސްޓްރީ 9ޑޮކިއުމެންޓ  

SM-2-  ް30 އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް މިނިސްޓްރީ 10ޑޮކިއުމެންޓ-G/57/2020/11  

SM-2-  ް459 ސަރވިސަސް ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ ޖެންޑަރ، އޮފް  ރީމިނިސްޓް 11ޑޮކިއުމެންޓ-PP/57/2020/41 

SM-2-  ް23 ހެލްތް އޮފް   ރީމިނިސްޓް 12ޑޮކިއުމެންޓ-S/57/2020/4 

SM-2-  ް475/57/2020/4 އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރއޮފް އޮފް  ރީމިނިސްޓް 13ޑޮކިއުމެންޓ 

SM-2-  ް10 އެފެއާޒް ހޯމްއޮފް   ރީމިނިސްޓް 14ޑޮކިއުމެންޓ-H/57/2020/17 

SM-2-  ް138 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަރބަން އެންޑް  ހައުސިންގއޮފް   ރީމިނިސްޓް 15ޑޮކިއުމެންޓ-AS7/57/2020/8 

SM-2-  ް142 އެފެއާޒް އިސްލާމިކް  ރީމިނިސްޓް 16ޑޮކިއުމެންޓ-A1/57/2020/4 

SM-2-  ް88 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  17ޑޮކިއުމެންޓ-B/57/2020/8 

SM-2-  ް472/57/2020/4 ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  އެންޑް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮފް   ރީމިނިސްޓް 18ޑޮކިއުމެންޓ 

SM-2-  ް417 އެމްަޕވަރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް  ސްޯޕޓްސް ޔޫތު، އޮފް  ރީމިނިސްޓް 19ޑޮކިއުމެންޓ-MID/57/2020/8 

 



` 
 

  

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

     މާލެ   

  ދިވެހިރާއްޖެ           

 info@agoffice.gov.mv މެއިލް:-އީ، 3314109ފެކްސް: ، 3010100ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: ، 20096ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރުއަޙްމަދު މަގު، މާލެ،  6ހ. ވެލާާނގެ، 

 

  
  

  A4-CP/2020/122-32 ަނންބަރު:ނޯޓް 

      

 

  ށް،ނިޔުާޝ އަ ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ 

  ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަްނނަވަމެވެ.

އާ ިސޓީ ) 2020އޭޕްރިްލ  F/SM/32/2020/24 )6-57ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރާގެ ނަްނަބރު 

ކުއްލި ުނރައްކަލުެގ ޙާލަތާ  އިޢުާލނުކޮށްފައިވާ ާޢންުމ ޞިއްޙަތުގެ  ފެތުުރްނ ޮކންްޓރޯލްކުރުމަށްޓަކައި  ރޯގާ  19-ކޮވިޑް  ،ޙަވާލާދީ 

ގުޅިގެން މިދަނިޑވަޅުގައި މިއޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެެރއިން މިހާަތނަްށ ުކރެވިފައިވާ 
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Request receive from AGAs 

Approve  Send reply via email 

Update from SAP 

Send reply via email 

No 

Yes 
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Emergency Payment Process 

 

Following AGAs would be given SAP remote access 

• Min of Health  

• IGMH/Hulhumale’ Hospital 

• Min of Finance 

• National Disaster Management Authority 

• Maldives Police Service 

• Min of Tourism 

• Dept. of Immigration 

• MNDF 

Hardware Requirement 

• 2 Laptops to each AGA 

• 4 Laptops  with Stylus pen to  MOF-TPAD 
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Work Continuity Plan 

 

Department: Resource Mobilization and Debt Management Department,  

Section: Debt Recording and Reporting Section (DRRS) 

 

Below are the works which cannot be discontinued from DRRS at any given situation: 

1- Debt Servicing 

2- Disbursements of donor funded projects 

3- Subsidiary loan servicing 

In case of an emergency and a possible lockdown we propose to give virtual access to 2 staff from DRRS, 

i.e. one will be preparing documents and the other will be checking and authoring. To carry out the works, 

access will be required to MOFTSTORAGE, SAP and CSDRMS. Access shall be given to the below staff: 

1- Fathimath Mohamed Didi, Debt Management Executive 

2- Saifulla Ahmed, Assistant Debt Management Executive 

Below are workflow charts for each of the above works: 

1- Debt Servicing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Receive payment advice from creditor  

Prepare remittance sheet and park the 

payment in SAP and e-mail to check and 

authorize (with e-signature) 

Check information in the remittance 

sheet and SAP and e-mail back to the 

creator (with e-signature) 

E-mail the PDF to Finance and Accounts 

Section and follow-up 
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2- Disbursements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receive request for disbursement from 

implementing agency via email 

Prepare WA and e-mail to check  

Check information in the WA and e-mail 

back to creator  

Convert the WA to PDF and email to 

signatories for signature (signatories will 

sign the WAs electronically). Each WA 

should be signed 2 signatories 

Once signed, e-mail to creditors with 

supporting documents  
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3- SLA servicing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare payment advices as per the 

billing schedule 

Convert to PDF and e-mail for checking  

Once checked ad signed, e-mail back to 

the creator  

Send the signed payment advices to 

SOEs via e-mail 
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 ކ�ނ�ފ�ނ�ތ
ކ
ށ� ދ1ކ�ރ
ނ�ޖ�ހ� ފ
އ�ސ ދ1ކ�ރ�ނ� ސ
ރ�ކރ�ގ� ޙ�އ�ސ އ�ނ�ނ
 :  6އ�ނ�ކ�ސ� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Request receive from PO or 

SOEs  

Approve  Send reply via email 

Send payment request to 

Finance and Accounts via 

email 

Send reply via email to 

PO or SOEs 

No 

Yes 
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  : ނ�ޝ
ނ
ލ� ޓ�ނ�ޑ
ރ 7އ�ނ�ކ�ސ� 
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  : ކ�ޕ
ރ�ޓ� އ�ފ�އޒ� ޑ�ޕޓ�މ
ނ�ޓ� 8އ�ނ�ކ�ސ� 

1- Office Procurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgent procurement 

request received from 

Departments 

Request budget 

approval to FE via 

email 

FE 

Approved 
Inform Department via 

email 

Submit to SAP and 

generate PO 

Send PO to Supplier 

Get quotation via email 

Receive Goods  

FE/Bid Committee 

approval 

No 

Yes 

-Approval of 

Financial Delegates 

- PO release 
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Departments 

 

2- Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received 

letter/document via 

Gems or email 

Route the 

letter through 

Gems/email 

Send reply from 

Department 

Send letter to 

section head via 

email 

Receive instruction 

Draft letter & share 

with head 

E-signature 

Send reply letter 

through Gems/email 

Admin 
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3- Human Resource 

• Share important information with staff via email 
• Update staff attendance 

• Prepare salary documents 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare salary file  

Send salary file to TPAD 

Update staff attendance  
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 : އ�ފ"ހ�ގ� ބ
ޖ�ޓ�/ސ
ޕ�ޓ� ފ
ނ�ކ�ޝ
ނ� 9އ�ނ�ކ�ސ� 
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ޓ�ރ� އ	ފ� ފ�ނ�ނ�ސ� ސ� މ�ނ�  
 މ�ލ� ދ�ވ�ހ�ރ�އ�ޖ� 

 

ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�    ގ�އ� ހ�މ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� މ�ހ�ތ�ނ�ށ� ތ�ރ�   މ�ސ�އ"ލ�އ�ޔ�ތ�ތ�ކ�ގ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ�    ގ� ކ�އ�ލ� ނ�ރ�އ�ކ�ލ�ގ� ޙ�ލ�ތ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� މ� ރ�ގ�   19- ކ	ވ�ޑ� 

އ�ޅ�ފ�އ�ވ�  މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ހ�ރ�ދ�ނ� ކ�ރ�މ�ށ�  އ�ދ�  ގ	ތ�އ�  ރ�ވ�ފ�އ�ވ�   ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�މ�ށ�   ތ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� މ�    ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ� ކ�ރ�އ�ށ�އ	ތ�  މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�ކ�އ�  

މ�ޢ�ލ"މ�ތ�    ފ�ޔ�ވ�ޅ�ތ�ކ�ގ�   

 

މ�ސ�އ�ކ�ތ� ހ�ރ�ދ�ނ�ކ�ރ�މ�ށ�  
 � އ�ޅ�ފ�އ�ވ� ފ�ޔ�ވ�ޅ

ކ�ރ�ޔ�ށ�އ	ތ� ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�  
ގ�ނ�ދ�އ�މ�ށ� ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ	ތ� ކ�ރ�ޔ�ށ�    

 މ�ސ�އ"ލ�އ�ޔ�ތ�  މ�ހ�ތ�ނ�ށ�ކ	ށ�ފ�އ�ވ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� 

 �ދ�އ�ލ�ތ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ށ� ބ�ޖ�ޓ�ދ"ކ�ރ�އ�ރ
އ�އ� ގ�ޅ�   19އ� ދ"ކ�ރ�ވ�ނ� ކ	ވ�ޑ�

 ކ�މ�ކ�ށ�ކ�ނ� ޔ�ޤ�ނ�ކ�ރ�ނ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�  އ�ގ�ގ�
)  އ�ސ�.އ�.ޕ� އ�ދ� ބ�.ޕ�.ސ� ބ�ނ�ނ�ކ	ށ�ގ�ނ� (

މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

ކ�ރ�ޔ�ށ�  އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ނ�   19ކ	ވ�ޑ� 
 ގ�ނ�ދ� ހ�ރ�ކ�ތ�ކ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ބ�ޖ�ޓ� ދ"ކ�ރ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ނ�   19ކ	ވ�ޑ� -1
 ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�ޖ�ހ� ކ�ނ�ކ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

  �ފ�ނ�ޑ� މ�ނ�ޖ�ކ�ރ�ނ� ރ�ނގ�ޅ
 މ�ކ�ނ�ޒ�މ�އ� ޤ�އ�މ�ކ�ރ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ� 19ޓ�ރ�ސ�ފ�ނ�ޑ�އ�ގ� ގ	ތ�ގ�އ� ކ	ވ�ޑ�
 ރ�ސ�ޕ	ނ�ސ� ފ�ނ�ޑ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ށ� ފ�އ�ސ� ހ�ދ�ނ� 

ޑ�އ�  އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ރ�ސ�ޕ	ނ�ސ� ފ�ނ� 19ކ	ވ�ޑ� 
�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� ގ�އ�މ�ކ�ރ  

 

ފ�ނ�ޑ�ތ�އ� ހ�ދ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ�  
ލ�ޔ�ކ�ޔ�ނ�ތ�އ� ފ�ރ�ހ�މ�ކ	ށ�، 

 މ�ޝ�ވ�ރ�ތ�އ� ނ�ނ�މ�ނ� 

މ�ވ�ފ�އ�ވ�   އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ދ� 19ކ	ވ�ޑ� 
ބ�އ�ނ�އ�ލ�ގ�ވ�މ�  ދ�ރ�ސ�ކ	ށ�   ތ�އ�ގ�ތ�ސ�ދ� ހ�ލ� 
އ�ތ�ރ�ށ� މ�ޝ�ވ�ރ�ކ	ށ�  ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ� 

މ�ވ�ފ�އ�ވ�  އ�ގ�ތ�ސ�ދ�  އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ދ� 19ކ	ވ�ޑ� 
�ބ�އ�ނ�އ�ލ�ގ�ވ�މ�   ދ�ރ�ސ� ކ�ރ�މ�އ� އ�ދ�  ހ�ލ�ތ
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  �ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ލ�ޔ�ކ�ޔ�ނ�ތ�އ� ބ�ދ�ލ�ކ	ށ� ފ�ނ�ޑ
 ހ�ދ�ނ� 

 މ�ސ�އ�ކ�ތ�  ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ� ހ�އ�ސ�ކ	ށ� ފ�ނ�ޑ� ހ�ދ�މ�ގ�
 ކ�ރ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�   19ކ	ވ�ޑ�
ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ފ�ޔ�ވ�އ� އ�ހ�ނ� ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� 

 ކ�ރ�ނ� ހ�އ�ޓ�ލ�ނ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ގ�ގ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  މ�ވ�
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

ރ�ދ� ކ�ޑ�ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�  ޚ� އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ�  19ކ	ވ�ޑ� 
ބ�ޖ�ޓ�ނ� އ�ނ�ކ�ރ�ވ�ދ�ނ� ތ�ނ�ތ�ނ� ބ�ލ� ބ�ޖ�ޓ�  

 އ�ނ�ކ�ރ�ނ� 

 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� އ�ގ�ތ�ސ�ދ�ށ�   19ކ	ވ�ޑ� 
ކ�ށ� ބ�ލ�އ�  އ�ނ�ނ�މ�ނ�ދ� ލ	ޅ�ނ�ތ�

އ�ދ�   ފ�ޔ�ވ�ޅ�ތ�އ� އ�ޅ�ނ�އ�ޅ�ނ�ޖ�ހ� 
ހ�ލ�ތ�ށ� އ�ނ�ނ� ބ�ދ�ލ� ދ�ނ�ގ�ނ�  

އ�ކ	ނ	މ�ކ� ފ�ކ�ސ�ޓ�ނ�ގ މ	ޑ�ލ�ތ�އ�  
 ގ�ވ�އ�ދ�ނ� އ�ޕ�ޑ�ޓ�ކ�ރ�ނ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ގ�ގ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
�  އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  

 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� އ�ގ�ތ�ސ�ދ�ށ�   19ކ	ވ�ޑ� 
 އ�ނ�ނ�މ�ނ�ދ� ލ	ޅ�ނ�ތ�އ� ދ�ރ�ސ�ކ	ށ� ދ�ނ�ގ�ތ�ނ� 

 

ހ�ލ�ތ�ށ� އ�ނ�ނ� ބ�ދ�ލ�އ� ފ�ކ�ސ�ޓ�ނ�ގ  
މ	ޑ�ލ�ތ�ކ�ނ� ލ�ބ� ނ�ތ�ޖ�އ� އ�އ�ގ	ތ�ށ� 

 ޕ	ލ�ސ� ލ�ފ�ތ�އ� އ�ޕ�ޑ�ޓ�ކ�ރ�ނ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ނ�ނ�އ�ގ�ގ� ތ�ބ�ގ� 
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� އ�ގ�ތ�ސ�ދ� އ�ދ� މ�ލ�   19ކ	ވ�ޑ� 
�ކ�ރ�ނ� ޕ	ލ�ސ� ކ�ރ�ދ�ސ�ތ�އ� ތ�އ�ޔ�ރ  

 

މ�ހ�ރ�ވ�ސ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ� ގ	ތ�ގ�މ�ތ�ނ� ކ	މ�ޓ�ގ�   -
 ކ�ނ�ކ�ނ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

އ�ކ�ސ�ޕ�ނ�ޑ�ޗ�ރ އ	ތ�ރ�އ�ޒ�ޝ�ނ�   19ކ	ވ�ޑ� 
 ކ	މ�ޓ� ހ�ނ�ގ�ނ� 

 

ޚ�ރ�ދ� ކ�ޑ�ކ�ރ�ނ� ޖ�ހ�ފ�އ�ވ�  
ދ�ނޑ�ވ�ޅ�ކ�ށ� ވ�ތ�، ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  

 މ�ހ�ނ�މ� ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�އ�ތ� ޔ�ޤ�ނ�ކ�ރ�ނ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�ގ�ގ� 
)  އ�ސ�.އ�.ޕ� އ�ދ� ބ�.ޕ�.ސ� ބ�ނ�ނ�ކ	ށ�ގ�ނ� (

މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

ލ�ގ�ނ�އ�ނ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ދ�  ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ބ�ޖ�ޓ� މ�ނ�ޖ�ކ�ރ�މ�އ� ބ�ޖ�ޓ�އ�ގ�ޅ�    -2 
 ގ	ތ�ނ� ދ�ނ�ޖ�ހ� ހ�އ�ދ�ތ�އ� ދ�ނ�ނ� 
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މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ބ�ޖ�ޓ� ހ�ދ�މ�ށ�  19ކ	ވ�ޑ�
އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ނ� ލ�ބ� އ�ވ�ސ� ސ�ޓ�ތ�ކ�ށ�  

ދ�ވ�ހ�ނ� ދ�ވ�ހ�ށ� އ�ޓ�ނ�ޑ� ވ�ވ�ނ�  
އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ� އ� ސ�ޓ�ތ�ކ�ށ�  

އ�ނ�މ� އ�ވ�ހ�ށ� ޖ�ވ�ބ� ފ	ނ�ވ�ނ�  ވ� 
 އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ގ�ގ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�
�) މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�  ބ�ނ�ނ�ކ	ށ�ގ�ނ�  (ޖ�މ�ސ

ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ� އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ�  
ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ�  

�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ  

އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ނ� ފ	ނ�ވ�ފ�އ�ވ�  ބ�ޖ�ޓ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� 
 މ�ހ�އ�މ� ސ�ޓ�ތ�ކ�ށ� ޖ�ވ�ބ�ދ�ނ�ނ� 

 

ބ�ސ�ލ�އ�ނ� ބ�ޖ�ޓ� ބ�އ�ދ�ލ�ވ�މ�ގ�  
ބ�ދ�ލ�ގ�އ� އ�ހ�ނ� ގ	ތ�ތ�ކ�އ� ހ�ދ�އ�  

 އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ގ� އ�ނ�ޕ�ޓ� ހ�ދ�ނ�.  
 ފ�ސ�ކ�ލ� ސ�ޓ�ރ�ޓ�ޖ� އ�ކ�ލ�ވލ�ލ�ނ�. 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ގ�ގ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ގ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�މ�ގ�    2021
ޓ�  ބ�ޖ�  ލ�އ�ނ�ބ�ސ�މ�ރ�ހ�ލ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 

އ�ދ�   އ�ވ�ލ�އ�ޝ�ނ�ތ�އ� ހ�ދ�ނ�ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�މ�އ� 
 ފ�ސ�ކ�ލ� ސ�ޓ�ރ�ޓ�ޖ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ� 

 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ގ�ގ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ� -
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

  ޕ�ބ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ތ�އ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ	ށ� ޝ�އ�އ�ކ�ރ�ނ� 

އ�މ�ދ�ނ� ކ	ނ�މ� ދ�ވ�ހ�ކ� މ	ނ�ޓ�ރ  
�ރ�ނ�. ކ  

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   ގ�ގ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ�
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  
  �އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� އ�ނ�މ� މ�ދ

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  
 ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

އ�މ�ދ�ނ�އ�ށ� އ�ނ�ނ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ދ�ރ�ސ�ކ	ށ�  
 ދ�ނ�ގ�ތ�ނ� 
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ޕ�ކ�ޖ� އ�ވ�ހ�ށ� ދ�ވ� ގ	ތ� ހ�ދ�ނ�. އ�ދ�  
ޕ�ކ�ޖ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�އ�ނ�ނ�ސ� ހ�ދ�އ� 

 ޔ�ޤ�ނ� ކ�ރ�ނ�. 

ކ�މ�ގ�ޅ� އ�ދ�ރ�ތ�ކ�އ� ބ�ނ�ކ�ތ�ކ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ�  
ޕ�ކ�ޖ�ތ�އ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ނ� ގ	ތ�ގ� މ�ޝ�ވ�ރ�ކ	ށ�  

�ރ�މ�ށ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�  ޕ�ކ�ޖ�ތ�އ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�އ� ތ�ނ�ފ�ޒ�ކ
 ކ�ނ�ކ�ނ� ކ�ރ�ނ� 

 އ�ޕ�ކ�ޖ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ� ރ�ލ�ފ�  އ�ގ�ތ�ސ�ދ� 
�މ�ށ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ކ�ރ�ނ� ތ�ނ�ފ�ޒ�ކ�ރ  

 

އ�.އ�.ސ� އ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ�އ�ޖ� ޙ�ލ�ތ�އ�ގ�އ�  
މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ� ރ�ސ�ސ�ސ�  

 ފ�ރ�ކ	ށ�ދ�ނ�ނ� 

މ�ހ�ރ�ވ�ސ� ފ�ރ�ކ	ށ�ދ�މ�ނ� ގ�ނ�ދ�ވ� ގ	ތ�ށ�  
 ދ�ވ�ހ�ނ� ދ�ވ�ހ�ށ� އ�ހ�ތ�ރ�ކ�ނ� ފ�ރ�ކ	ށ�ދ�ނ�ނ� 

މ�ޖ�ނ�ސ� އ	ޕ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ނ�ޓ�ރ އ�ށ�  ނ�ޝ�ނ�ލ� އ�
. ބ�ނ�ނ�ވ� އ�ހ�ތ�ރ�ކ�ނ� ފ�ރ�ކ	ށ�ދ�ނ�ނ�   

 

އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ޚ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� 
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�  

  މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�
 

ކ	ނ�މ� ދ�ވ�ހ�ކ�ވ�ސ� މ�ހ�އ�މ� ސ�ޓ�އ�އ� 
 ލ�ބ�ފ�އ�ވ�ނ�މ� ޖ�ވ�ބ�ދ�ނ�ނ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ�ތ� ބ�ލ�އ�، 

  މ�ހ�އ�މ� ސ�ޓ�ތ�ކ�ށ� ޖ�ވ�ބ� ދ�ނ�ނ� 

ޓ�ރ�ޜ�ރ� އ�ނ�ޑ� ޕ�ބ�ލ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ސ�އ�އ�  -3
  ގ�ޅ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ�

އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ޚ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� 
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�  

  މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�
 

ނ�ދ�ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�އ� ބ� 
ނ�މ�ވ�ސ�، މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ހ�އ�ޓ�މ�އ� ނ�ތ�  
ކ�ރ�ޔ�ށ� ގ�ނ�ދ�ޔ�މ�ށ�އ�، އ�ކ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ�  

ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ�، އ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ�  
ދ�އ�ކ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�، ބ�ނ�ކ�ތ�އ� ހ�ޅ�ވ�ފ�އ� ހ�ނ�ނ�  

ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ� އ�ކ�ފ�ރ�ތ�ކ�ށ� ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ�  
  ފ	ނ�ވ�ނ� ދ�އ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ކ�ށ� 

ދ�އ�ލ�ތ�ނ� އ�ކ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ�  
  ދ�އ�ކ�ނ� 

  

އ�ފ�ދ� ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ދ�ނ�ގ�ތ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�  
ވ�ކ� ކ�ޑ�އ� ކ�ނޑ�އ�ޅ�އ�، އ�ފ�ދ� ހ�ރ�ހ�  

ޚ�ރ�ދ�އ�ގ�އ� އ�ކ�ޑ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�މ�ށ�  
 އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ށ� އ�ނ�ގ�ނ�. 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ހ�އ�މ� އ�ދ�   19-ކ	ވ�ޑ� 
ސ� ޚ�ރ�ދ�ތ�އ�، ބ�ނ�ކ� ހ�ޅ�ވ�ފ�އ� ހ�ނ�ނ�  އ�ވ�

ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ�، އ�ނ�މ� އ�ވ�ހ�ށ� ފ	ނ�ވ�ނ�  
 އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�.

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ހ�އ�މ� އ�ދ�   19-ކ	ވ�ޑ� 
  އ�ވ�ސ� ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�ށ� ފ�އ�ސ� ދ�އ�ކ�ނ�

 

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ�  
މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� ހ�ރ�ހ� މ�ލ�  

ޒ�ނ�މ�ދ�ރ�ވ�ރ�ނ� ހ�މ�ނ�އ�ގ�ނ�  

އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ށ� މ�ހ�އ�މ�  އ�ދ� އ�ވ�ހ�ށ� ދ�ނ�ޖ�ހ�  
 ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ� މ�ޢ�ލ"މ�ތ� ދ�ނ�މ�ށ� މ� ގ�ރ"ޕ� 

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� މ�ލ�  
  ޒ�ނ�މ�ދ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�އ� މ�ޢ�މ�ލ�ތ�ކ�ރ�ނ�

 



[5] 

 

"މ�އ�ކ�ރ	ސ	ފ�ޓ� ޓ�މ�ސ�" ގ�އ� ގ�ރ"ޕ�އ� 
ދ�އ� އ� ގ�ރ"ޕ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ�  ހ�

 މ�އ�މ�ލ�ތ�ތ�އ�ކ�ރ�ނ� 
ނ� ދ�ޔ� މ�ދ�މ�ތ�ކ� ކ�ރ�ނ�ވ�ސ� ދ�ޚ�މ� 

ޚ�ދ�މ�ތ�އ� ނ�މ�ވ�ސ� ގ�ނ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ�  
މ� ޚ�ދ�މ�ތ� ބ�ނ�ނ� ކ�ރ�ނ� ކ�ޔ�ދ�،  

ފ�ސ�ހ�އ�ނ� އ�އ�މ�ނ�ނ�ށ� ފ�ނ�ނ�ނ�ގ	ތ�ށ�  
�ގ�އ� ލ�ނ�ކ�ލ�ނ�. އ�ދ�  ވ�ބ�ސ�އ�ޓ

 ސ�ވ�ލ�އ� ޖ�ވ�ބ� އ�ޕ�ޑ�ޓ�ކ�ރ�ނ�. 

ދ�އ�ލ�ތ�ށ� ހ�ދ�މ�ތ� ނ�ވ�ތ� މ�ދ� ފ�ރ�ކ	ށ�ދ� ކ	ނ�މ�  
ފ�ރ�ތ�ކ�ށ�ވ�ސ� އ�ފ�ރ�ތ�އ�ގ� ބ�ލ�ކ�ށ� ދ�އ�ލ�ތ�ނ�  

ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ�ގ� "ސ�ޓ�ޓ�ސ�" ޕ�ޓ�ލ�  
 މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� ބ�ލ�އ�ލ�ވ�ނ�. 

 �ގ�އ�ވ�ސ�  ކ�ލ� ސ�ނ�ޓ�ރ މ�ސ�އ�ކ�ތ� ނ�ކ�ރ� ހ�ނދ
އ�އ�މ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� "ޕ�މ�ނ�ޓ� ސ�ޓ�ޓ�ސ�" ބ�ނޑ�ރ�  
ޕ�ޓ�ލ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� ބ�ލ�ނ� ގ	ތ� ސ�ޝ�ލ� މ�ޑ�އ�  

އ�ދ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ� ވ�ބ�ސ�އ�ޓ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ�  
  ކ�ޔ�އ�ދ�ނ�ނ� 

 

-  �ބ�ނ�ކ� އ	ފ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� އ�އ� އ�ކ
މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ�   mPOSމ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ	ށ�  

ޒ�މ�  ފ�އ�ސ� ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ވ�ނ� އ�ނ�ތ�
  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

  
- mPOS   އ�ސ��ށ� ފ	ވ�ރ�ކ�މ�ދ

ބ�ލ�އ�ގ�ތ�މ�ށ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ� ވ�ބ�ސ�އ�ޓ� 
 ތ�އ�ޔ�ރ� ކ�ރ�ނ� 

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ	ފ� ފ�ނ�ނ�ސ�ގ� ވ�ބ�ސ�އ�ޓ� 
އ�ނ� ފ�އ�ސ� ދ�އ�ކ�މ�ށ�   mPOSމ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� 

ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� ޑ�އ�ރ�ކ�ޓ� ލ�ނ�ކ� އ�އ�  
  . ފ	ނ�ވ�ނ�

- mPOS   އ�ސ�ގ��ފ �ނ�ނ�އ�ގ�ލ�ށ� ބ	ވ�ރ�ކ�މ�ދ
މ�ޢ�ލ"މ�ތ� ޕ�ބ�ލ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ� ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ�  

 . އ�ޕ�ޑ�ޓ�ކ�ރ�ނ�

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�އ� ބ�ނ�ދ�ވ�މ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� 
އ� ދ�މ�ވ� ދ�ތ�ކ�ނ�  ދ�އ�ލ�ތ�ށ� ފ�އ�ސ� ބ�ލ�އ�ގ�ތ�މ�ގ�

ހ�އ�ލ�ކ�ރ�މ�ގ� ގ	ތ�ނ�، މ	ބ�އ�ލ� ޕ	އ�ނ�ޓ� އ	ފ� ސ�ލ�  
)mPOS (  ނ�ވ�ނ��އ�ގ�ލ�އ�ސ� ބ�ށ� ފ	ވ�ރ�ކ�މ�ދ

  .އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

 

މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� ހ�އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�  

 .މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�
  
މ�ސ�އ�ކ�ތ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� ދ�އ�ލ�ތ�ނ� މ� 

އ�އ�ވ�ސ� ފ�ރ�ތ�ކ�ށ� ފ�އ�ސ�  
އ�ސ� އ�ދ�  .އ�މ�.ދ�އ�ކ�ފ�އ�ވ�ނ�މ�، އ�ސ�

ޕ�ބ�ލ�ކ� ބ�ނ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ� ސ�ޓ�ޓ�މ�ނ�ޓ� ލ�ބ�މ�ނ�  
ޕ�ބ�ލ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ނ�ގ ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ� އ�ޕ�ލ�ޑ� 

  . ކ�ރ�ނ�

ނ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ� ސ�ޓ�ޓ�މ�ނ�ޓ� އ�ޕ�ލ�ޑ�  ޕ�ބ�ލ�ކ� ބ�
  . ކ�ރ�ނ�
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އ� މ�އ�ލ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� އ�ކ�ނ�  
  . އ�ނގ�ގ�ނ�ދ�ނ�

އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ޚ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� 
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�  

  މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

ދ�އ�ލ�ތ�ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ	ޖ�ކ�ޓ�ތ�އ� ނ�ހ�އ�ޓ�  
މ�ށ�ޓ�ކ�އ�، ޕ�ބ�ލ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ނ� ގ�ހ�ނ�

ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ކ�ރ�ވ�ނ�  
  .އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

  ޕ�ރ	ޖ�ކ�ޓ� ކ�ރ�އ�ޓ� ކ�ރ�ނ� 

 

އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ޚ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� 
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�  

  މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ނ� ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ނ� ފ�އ�ސ�ގ�  
�ލ"މ�ތ� ރ�ޕ�ޓ�ތ�ކ�ގ�އ� ހ�މ�ނ�ނ� ގ	ތ�ށ�، ޕ�ބ�ލ�ކ�  މ�ޢ

  �އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ނ�ގ ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ� އ� މ�ޢ�ލ"މ�ތ
  . ރ�ކ�ޑ�ކ�ރ�ނ�

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� އ	ފ�ސ�ތ�ކ�ނ� ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ނ� ފ�އ�ސ�  
ޕ�ބ�ލ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ނ�ގ ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ� ޕ�ސ�ޓ� 

  ކ�ރ�ނ� 

 

އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ޚ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� 
ތ�ބ�ގ�ނ�  މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� 

  މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

އ�ހ� އ�ނ� ޚ�ރ�ދ�ކ�ރ�ވ�ނ�  /ދ�އ�ލ�ތ�ށ� ލ�ބ� ލ�ނ� 
�އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ށ� ޖ�މ�ކ	ށ� އ�   އ�ފ�އ�ސ� ޕ�ބ�ލ�ކ� ބ�ނ�ކ

އ�ހ�ނ�ކ�މ�ނ�، ދ�އ�ލ�ތ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�  . އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ނ�
ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� މ�ދ�ނ�ކ�ނޑ� ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�، އ�ފ�ދ�  

  . ނ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ށ� ޖ�މ�ކ�ރ�ނ�ފ�އ�ސ� ޕ�ބ�ލ�ކ� ބ�

އ�ހ� ޕ�ބ�ލ�ކ� ބ�ނ�ކ�  /ދ�އ�ލ�ތ�ށ� ލ�ބ� ލ�ނ� 
  އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ށ� ޖ�މ�ކ�ރ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� 

 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�  19-ކ	ވ�ޑ� 
ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�ށ� އ�ސ�ކ�ނ�ދ�، ފ�އ�ސ� ދ�އ�ކ�  

ބ�ނ�ކ� ހ�ޅ�ވ�ފ�އ� (އ�ނ�މ� އ�ވ�ހ�ކ�ށ� 
ފ�އ�ސ�  ) ހ�ނ�ނ� ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ�އ�

ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�ރ�ތ�ކ�ށ� ފ�އ�ސ�  
  . ދ�އ�ކ�ނ�

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� އ�ނ�މ�ހ�އ�  19-ކ	ވ�ޑ� 
އ�ނ�ތ�ޒ�މ�   ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ވ�ގ�ތ�ނ� ވ�ގ�ތ�ށ� ކ�ރ�ވ�ނ�

  �ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ގ� ގ	ތ�ނ�، ޕ�ބ�ލ�ކ� ބ�ނ�ކ
އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ގ�އ� އ�ދ� ބ�ޖ�ޓ�ގ�އ� އ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ�ނ�  

 ފ�އ�ސ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ� ފ�އ�ސ� ލ�ބ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ�
  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�ށ�   19-ކ	ވ�ޑ� 
  ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�އ�ސ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�  19-ކ	ވ�ޑ� 
  �ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ"މ�ތ�އ� ތ�ފ�ސ�ލ
އ�ނ�މ� އ�ވ�ހ�ށ�، އ�ދ� ބ�ނ�ނ�ވ�އ�ޖ� 

ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�ގ� ރ�ޕ�ޓ�  ރ� ކ� އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ�  19-ކ	ވ�ޑ� 
މ�މ�ނ�، ތ�އ�ޔ�ރ�ކ	ށ� ކ	ނ�މ� ދ�ވ�ހ�އ� ނ�

  ގ�އ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ށ� ފ	ނ�ވ�ނ� 18:00

ރ� ޚ�ރ�ދ�ތ�ކ�ގ� ރ�ޕ�ޓ�  ކ� އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ�  19-ޑ� ކ	ވ�
  ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ� 
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ހ�ނދ�އ�ގ�އ� ބ�ލ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ�  
  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�
އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�  ޚ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�  
 މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ� ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

  

ސ	ވ�ރ�ނ� ޑ�ވ�ލ	ޕ�މ�ނ�ޓ� ފ�ނ�ޑ�ގ� ރ�ޕ�ޓ�ތ�އ�  
ކ	ނ�މ� ހ�ފ�ތ�އ�ކ�، އ�ދ� މ�ހ�ކ� މ�ދ�ނ�ކ�ނޑ�  

އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ�، އ�ދ� ރ�އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ"ރ�އ�ޔ�ގ�  ތ�
  . އ	ފ�ހ�ށ� ފ	ނ�ވ�ނ�

  �ސ	ވ�ރ�ނ� ޑ�ވ�ލ	ޕ�މ�ނ�ޓ� ފ�ނ�ޑ�ގ� ރ�ޕ�ޓ
  ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ� 

 

ރ�ސ�ޕ	ނ�ސ� ފ�ނ�ޑ�ގ�    19-ކ	ވ�ޑ� 
ނ�މ�ގ�އ� ޓ�ރ�ސ�ޓ� ފ�ނ�ޑ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ށ�، 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ލ�ބ�   19-ކ	ވ�ޑ� 
އ�ނ�މ�ހ�އ� ފ�އ�ސ� އ� ފ�ނ�ޑ�ށ� ޖ�މ�ކ	ށ�  
  ޚ�ރ�ދ�ކ�ރ�ވ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

ރ�ސ�ޕ	ނ�ސ� ފ�ނ�ޑ�ގ� ނ�މ�ގ�އ�   19-ކ	ވ�ޑ� 
އ�އ�   19-ޓ�ރ�ސ�ޓ� ފ�ނ�ޑ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ށ�، ކ	ވ�ޑ�

ގ�ޅ�ގ�ނ� ލ�ބ� އ�ނ�މ�ހ�އ� ފ�އ�ސ� އ� ފ�ނ�ޑ�ށ�  
�  ނ� ޖ�މ�ކ	ށ� އ� ފ�ނ�ޑ�ނ� ޚ�ރ�ދ�ކ�ރ

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ސ�ރ�ކ�ރ�ނ�  19-ކ	ވ�ޑ� 
އ�ށ�  " ސ�ޓ�މ�އ�ލ�ސ� ޕ�ކ�ޖ�"ކ�ނޑ�އ�ޅ�ފ�އ�ވ�  

ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�އ�ސ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�އ� ޚ�ރ�ދ�ކ�ރ�ވ�ނ�  
  އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

 

ދ�އ�ލ�ތ�ނ� އ�ކ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ�  
ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ� މ�ދ�ނ�ކ�ނޑ�  

  .ކ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�ދ�އ�

ނ� ނ�ށ� ލ�ބ� އ�މ�ދ�ނ� ބ	ޑ�ތ� ދ�އ�ލ�ތ�
ދ�ށ�ވ�ފ�އ�ވ�ތ�، އ�ދ� ދ�އ�ލ�ތ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�  

ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�އ�ސ� ހ�ދ�މ�ށ�  
  . އ� އ�އ� އ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�ނ�.އ�މ�.އ�މ�

  ދ�އ�ލ�ތ�ށ� ފ�އ�ސ� ހ�ދ�ނ� 

 

ހ�ލ�ތ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ� ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ގ�ތ�ނ� 
  ބ�ލ�މ�ނ� ގ�ނ�ދ�ޔ�ނ� 

 ގ�ޅ�ގ�ނ� ހ�ލ�ތ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ�  އ�އ� 19-ކ	ވ�ޑ� 
ކ�ރ�  ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ބ	ޑ�ތ�ނ�ނ� އ�ތ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�ތ�، އ�  
މ�ސ�އ�ކ�ތ�ގ�އ� އ�ހ�ތ�ރ�ވ�ދ�، އ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ�  

" އ�ނ�ޖ�ނ�އ�ރ-ރ� "ޕ�ރ	ކ�ޔ�ރމ�ނ�ޓ� ނ�ޡ�މ�  
މ�ކ�މ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� އ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ�  . ކ	ށ�ދ�ނ�ނ�

ޚ�ރ�ދ�ތ�އ� ކ�ރ�ނ� ފ�ސ�ހ�ވ�، ރ�ޕ�ޓ�ތ�އ� 
  . ރ�ކ�ރ�ނ� ފ�ސ�ހ�ވ� އ�ވ�ސ�ވ�ގ�ނ�ދ�ނ�ތ�އ�ޔ�
  

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ހ�ލ�ތ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ� ކ�ރ�   19-ކ	ވ�ޑ� 
  މ�ސ�އ�ކ�ތ�ގ�އ� އ�ހ�ތ�ރ�ވ�ދ�ނ�ނ� 

 

ބ�ނ�ކ� އ	ފ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� އ�ދ� ބ�ނ�ކ� 
ޔ"އ�ށ�  .އ�.އ�އ�ކ� އ�މ�އ	ފ� ސ�ލ�ނ�

މ� ސ�ކ�މ�ގ� ދ�ށ�ނ� ދ"ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ލ�ނ�ތ�އ�  
  ދ"ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�ނ� ބ�ނ�ކ� އ	ފ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� އ�ދ�

ސ�ޓ"ޑ�ނ�ޓ� ލ�ނ� ސ�ކ�މ�ގ� ދ�ށ�ނ� ދ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�ށ�  
ދ"ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ލ�ނ�ތ�ށ�ތ�އ� އ�ނބ�ރ� ދ�އ�ކ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�  
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 29ގ�ނ�ނ�ނ� ޖ�ހ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ގ�ނ�ވ� 
ގ�އ� ޓ� ގ�އ� އ�މ�ނ�ޑ�މ�ނ  2020މ�ރ�ޗ� 

ސ	އ�ކ	ށ� ދ�ރ�ވ�ރ�ނ�ގ� ލ�ނ� ދ�އ�ކ�މ�ށ�  
  މ�ސ� ދ�ވ�ހ�ށ� ލ�ސ� ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�ނ� 6

ބ�ނ�ކ� އ	ފ� ސ�ލ�ނ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� ކ�މ�ށ�ވ�ތ�،  
ގ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ޔ" އ�ނ� .އ�.އ�މ�

ގ�ނ�އ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�  ބ�ނ�ކ�ތ�ކ�އ� އ�ކ� ކ�ރ�އ�ށ�  
  ދ�ޔ�ނ� 

މ�ސ� ދ�ވ�ސ� ފ�ހ�ނ� ދ�އ�ކ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ�  6
  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

ލ�ނ�ތ�އ�  ދ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�ށ� ދ�ފ�އ�ވ� 
މ�ސ� ދ�ވ�ހށ�  6އ�ނބ�ރ� ދ�އ�ކ�ނ� 

ފ�ސ�ކ	ށ�، ބ�ނ�ކ� އ	ފ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ�އ�އ� 
ޔ"  .އ�.އ�ކ� ވ�ވ�ފ�އ�ވ� އ�މ�
 2020މ�ރ�ޗ�  29އ�މ�ނ�ޑ�މ�ނ�ޓ�ގ�އ� 
  ގ�އ� ސ	އ� ކ�ރ�ނ� 

މ� ސ�ކ�މ�ގ� ދ�ށ�ނ� ދ"ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ލ�ނ�ތ�އ�  
ދ"ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�ނ� ބ�ނ�ކ� އ	ފ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ�  

ޔ" އ�ނ� .އ�.މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� ކ�މ�ށ�ވ�ތ�، އ�މ�
ގ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ބ�ނ�ކ�އ�އ�އ�ކ� ކ�ރ�އ�ށ�  

  ދ�ޔ�ނ� 

އ�ޑ�އ�ކ�ޝ�ނ� އ�ސ�ސ�ޓ�ނ�ސ� ލ�ނ� ސ�ކ�މ�ގ�  
ދ�ށ�ނ� ދ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�ށ� ދ"ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ލ�ނ�ތ�ށ�ތ�އ�  

މ�ސ� ދ�ވ�ސ� ފ�ހ�ނ�   6އ�ނބ�ރ� ދ�އ�ކ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� 
  ޖ�އ�ސ�ނ�ދ�އ�ކ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�

 

ޔ" އ�މ�ނ�ޑ�މ�ނ�ޓ� ޑ�ރ�ފ�ޓ�  .އ�.އ�މ�
ކ�ރ�މ�ށ�ފ�ހ� ފ	ނ�ވ�އ� ދ�ނ�މ�ށ�  
މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ	ފ� ފ�ޝ�ރ�ޒ�އ�ނ�  

ފ	ނ�ވ�މ�ނ� ލ�ގ�ލ� ސ�ކ�ޝ�ނ�އ�ނ� ޗ�ކ�  
ސ�އ�ށ�  .އ�ފ�.ޑ�.ކ�ރ�މ�ށ�ފ�ހ� އ�ސ�

  ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ށ� 

ޔ"ތ�އ� .އ�.ސ� އ�އ�އ�ކ� ވ�ވ�ފ�އ�ވ� އ�މ�.އ�ފ�.ޑ�.އ�ސ�
މ�ސ�އ�ކ�ތ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ	ފ�   ބ�ދ�ލ� ގ�ނ�އ�މ�ގ� 

ފ�ޝ�ރ�ޒ�އ�އ� އ�ކ� މ�ޝ�ވ�ރ�ކ	ށ� ކ�ރ�އ�ށ�  
  ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

  �މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ	ފ� ފ�ޝ�ރ�ޒ�އ�ނ� ދ"ކ�ރ� ލ�ނ
 6ސ�ކ�މ�ތކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ލ�ނ� އ�ނބ�ރ� ދ�އ�ކ�މ�ށ� 

އ�ނ�ތ�ޒ�މ�  މ�ސ� ދ�ވ�ސ� ފ�ސ�ކ	ށ� ދ�އ�ކ�ނ�
  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

 

ތ�ބ�ގ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�  މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ގ�ގ�އ�   
ބ�ނ�ނ�ކ	ށ�ގ�ނ� ޕ�މ�ނ�ޓ�ތ�އ� ހ�ދ�ނ�. އ�ދ�  

ކ	ނ�މ�ހ�ނ� އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ� ޖ�ހ�އ�ޖ� ހ�ލ�ތ�އ�ގ�އ�  
ވ�ހ�ވ�ސ� މ�ދ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ� 

 މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� 

ޑ�ޓ� ސ�ރވ�ސ� ޕ�މ�ނ�ޓ�ތ�އ� ހ�ދ�ނ�ޖ�ހ� މ�އ�ދ�ތ�ށ�  
 ހ�ދ�މ�ނ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

ސ�ރވ�ސ� ޕ�މ�ނ�ޓ�ތ�އ� ހ�ދ�ނ�ޑ�ޓ�  -4  

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ� ރ�މ�ޓ� އ�ކ�ސ�ސ�   
ބ�ނ�ނ�ކ	ށ�ގ�ނ� ޕ�މ�ނ�ޓ�ތ�އ� ހ�ދ�ނ�. އ�ދ�  

ކ	ނ�މ�ހ�ނ� އ	ފ�ހ�ށ� އ�ނ�ނ� ޖ�ހ�އ�ޖ� ހ�ލ�ތ�އ�ގ�އ�  

މ�ޝ�ރ�އ"ތ�ކ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� އ�ނ�ނ�  
ބ�ރސ�މ�ނ�ޓ�ސ�ތ�އ� ހ�ދ�މ�ށ�ފ�ހ�، ބ�ރ�ގ�  ޑ�ސ�

 ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� ޕ�ރ	ސ�ސ� ކ�ރ�މ�ށ� ފ	ނ�ވ�ނ� 

ބ�ރ�ގ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ގ� އ�ހ�އ�ނ� ހ�ނ�ގ�  -5
 މ�ޝ�ރ�އ"ތ�ކ�ގ� ޑ�ސ�ބ�ރސ�މ�ނ�ޓ�ސ�
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ވ�ހ�ވ�ސ� މ�ދ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ� 
 މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� 

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ގ�ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ� އ�މ�އ�ލ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ�   
އ�ދ�ރ�ތ�ކ�އ�  ބ�އ�ނ�ލ�އ�ޤ�ވ�މ� ރ�އ�ޖ�ގ� އ�ދ� 

މ�އ�މ�ލ�ތ� ކ�ރ�ނ� އ�ދ� ފ	ނ�ވ�ނ�ޖ�ހ� ލ�ޔ�ކ�ޔ�ނ�ތ�އ�  
އ�މ�އ�ލ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� ފ	ނ�ވ�ނ� އ�ދ� ކ	ނ�މ�ހ�ނ�  

އ	ފ�ހ�ށ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ނ� ޖ�ހ�އ�ޖ� ހ�ލ�ތ�އ�ގ�އ�  
ވ�ހ�ވ�ސ� މ�ދ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ރ�ގ�ނ� މ� 

 މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ނ� 

ޓ�ށ� ފ�އ�ސ�  އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ބ�ޖ� 19ކ	ވ�ޑ�
ބ�އ�ނ�ލ�އ�ޤ�ވ�މ� އ�ދ�ރ�ތ�ކ�އ�   ރ�އ�ޖ�ގ� އ�ދ�   ހ�ދ�މ�ށ�

ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ޝ�ވ�ރ�ތ�އ� ކ�ރ�މ�އ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�  
 ލ�ޔ�ކ�ޔ�ނ�ތ�އ� ބ�ދ�ލ� ކ�ރ�ނ� 

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ފ�އ�ސ� ހ�ދ�މ�ށ�  -6
ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ކ�ރ�ނ� (ބ�ޖ�ޓ� 

  ފ�އ�ނ�ނ�ސ�ނ�ގ)

ގ�އ� ތ�ބ�ގ�ނ�ނ�އ� އ�ދ� އ	ފ�ހ�ށ�  މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ގ� 
ނ�ކ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� އ	ފ�ހ�ށ� ނ�ކ�މ�ގ�ނ�  
 މ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ހ�އ�ޓ�މ�އ�ނ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

މ�ލ�އ�ނ�ށ�ވ�ރ� މ�ތ�ގ� ޓ�ނ�ޑ�ރތ�ކ�ގ�ޅ�   2.5
އ�ނ�މ�ހ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ކ�ރ�ނ�  

(ޕ�ރ�ބ�ޑ�ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�ކ�އ� ބ�ލ�ނ� ހ�ޅ�ވ�ނ�ފ�ދ� ގ�ނ�  
 ފ�ރ�ތ�ތ�އ�  ބ�އ�ވ�ރ�ވ�  ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�އ� ފ�ޔ�ވ�އ�) 

ނ�ޝ�ނ�ލ� ޓ�ނ�ޑ�ރއ�އ� ގ�ޅ�  -7
  މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ�

ބ�ޑ�ގ� ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�އ� ހ�އ�ޓ�މ�އ�ނ�ތ�  
ކ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�މ�ށ� އ�ލ�ކ�ޓ�ރ�ނ�
ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ�ގ�ނ�  

 ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�އ� ބ�އ�ވ�ނ� 

ނ�ނ�މ�ނ�ޖ�ހ� ނ�ނ�މ�ނ�ތ�އ� ޓ�ނ�ޑ�ރ ބ�ޑ�ނ� 
ހ�އ�ޓ�މ�އ�ނ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� އ�ދ� ދ�ނ�ޖ�ހ�  

 ހ�އ�ދ�ތ�އ� ދ�ނ�ނ� 

   ޓ�ނ�ޑ�ރ ބ�ޑ�ނ� ދ�ނ�ޖ�ހ� ހ�އ�ދ�ތ�އ� ދ�ނ�ނ� 

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ އ	ފ� ފ�ނ�ނ�ސ� ދ�އ�ވ�ނ�ޖ�ހ�  
ޕ�ރ	ކ�އ�މ�ނ�ޓ� ހ�އ�ދ�ތ�އ� ދ�ނ�މ�ށ� ކ�ރ�ނ� ޖ�ހ�  

ނ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�  އ�ނ�މ�ހ�  މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ހ�އ�ޓ�މ�އ�
 ގ�ނ�ދ�ޔ�ނ�.  

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ އ	ފ� ފ�ނ�ނ�ސ� ދ�އ�ވ�ނ�ޖ�ހ� 
 ޕ�ރ	ކ�އ�މ�ނ�ޓ� ހ�އ�ދ�ތ�އ� ދ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�

  

ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ހ�އ�ސ� އ	ނ�ނ� ކ�ނ�ފ�ނ�ތ�ކ�ށ�  -8    ވ�ކ� ސ�ޓ�އ�އ�ގ�އ� ހ�އ�ސ� ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�. ކ�ނ�ފ�ނ�ތ�ކ�ގ�ޅ� ގ	ތ�ނ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�ވ� ކ�ނ�ކ�މ�ގ�ޅ� މ�އ�ލ"މ�ތ�  ޙ�އ�ސ�ވ�  ދ�އ�ލ�ތ�ގ�
ދ"ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ� ދ"ކ�ރ�މ�ގ�ޅ� 

  މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ�
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އ	ނ�ލ�އ�ނ�ކ	ށ� ޕ�މ�ނ�ޓ� ހ�ދ�ނ�ގ	ތ�  
ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ށ� ބ�ނ�ކ� އ	ފ�  

މ�ލ�ޑ�ވ�ސ�އ�އ� މ�ޝ�ވ�ރ�ކ	ށ�ގ�ނ�  
 ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

ބ�ނ�ކ� އ	ފ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� މ�ދ�ވ�ރ�ކ	ށ� އ	ނ�ލ�އ�  
ޕ�މ�ނ�ޓ� ހ�ދ�ނ�ގ	ތ� ހ�މ�ޖ�ހ�މ�ނ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�އ�ށ�  
ދ�އ�ކ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ� އ	ނ�ލ�އ�ނ�ކ	ށ� ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ނ�  

 ގ	ތ�ށ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

 � ވ�ލ�ވ� ބ�ލ�ނ�ތ�ކ�ށ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ� ހ�ޅ
  ފ� ބ�ލ�އ�ގ�ތ�މ�ގ�  ޖ�ހ� ދ�އ�ކ�ވ�ނ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ވ�މ�ށ� 

 އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ� ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ނ�ނ�ޖ�ހ� ފ�އ�ސ�  -9
  ބ�ލ�އ�ގ�ތ�ނ� 

ޕ�ލ�ނ�އ� އ�އ�ގ	ތ�ށ�   19ކ	ވ�ޑ�
މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ� ދ�ނ�ޖ�ހ� ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�އ�  

ތ�ބ�ގ�ނ� ދ�ނ�މ�ށ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ގ�ގ�އ�  
�މ�އ� އ�ދ�  މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�ވ�ނ�ގ	ތ� ހ�ދ

ގ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�  
ލ�އ�ވ� ސ�އ�ރ� ހ�ފ�ހ�އ�ޓ�މ�ގ�  

 އ�އ�ބ�ސ�ވ�މ�އ�ގ�އ� ސ	އ� ކ�ރ�ވ�ނ�. 

ޕ�ލ�ނ�އ� އ�އ�ގ	ތ�ށ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ�  
މ�ސ�އ"ލ�އ�ޔ�ތ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ހ�އ�ޓ�މ�އ�ނ�ތ� 

އ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�ނ�ޖ�ހ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�
 ހ�އ�ޓ�މ�އ�ނ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�ނ� 

އ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ� އ�މ�ލ�   19ކ	ވ�ޑ�
ކ�ރ�ނ� ގ	ތ�ގ� ޕ�ލ�ނ�އ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�އ� އ� ޕ�ލ�ނ�  

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ގ� ވ�ބ�ސ�އ�ޓ�ގ�އ�  
ޝ�އ�ޢ�ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ�ނ�އ�ވ�. މ�ޕ�ލ�ނ�ގ� ކ	ޕ�އ�އ� 

 މ�ލ�ސ�ޓ�އ�ކ� ހ�މ�ނ�ފ�އ�ވ�ނ�އ�ވ�. 

ގ�ނ� މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ނ�  އ�އ� ގ�ޅ�  19ކ	ވ�ޑ�  -10
  އ�މ�ލ�ކ�ރ�ނ� ގ	ތ�ގ� ޕ�ލ�ނ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ނ� 
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                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    1
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

 ދިވެހިރާއްޖެ.   ، މާލެ       

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ  އްސަ ހާލަތުގައި  ޚާ ގެ    19ކޮވިޑް  
 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓު 

 ރަފު އާތަ 
ވަނަ ދުވަހު، ސަރުކާރުން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނަމުގައި ިމ  18ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްަބުރ  2018

 ޓްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އުފައްދަވައި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިަބހުގެ އެކަޑަމީ، ޤައުމީ އަރުޝީފު، ޑިޕާ
 އޮފް ހެރިޓޭޖް ) މިހާރުގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު(، ނޭޝަނަލް ިބޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން، ނޭޝަނަލް ެސންޓަރ

 ފޯރ ދި އާޓްސް އަދި ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. 

ިހމެނެނީ ދިވެހީންެގ ސަގާފީ ތަިރކަ ދަފްތަރުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް މިހާރުގެ މި މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްީރގެ އިދާރާތަކުގެ މެންޑޭޓުގައި 
ގާފަްތ ޖީލުތަކަށާއި އަންނާން އޮތް ޖީުލތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެއިން މަންފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މަގުފަިހ ކޮށްދިނުމާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ސަ

ހިކޮށްދިނުެމވެ. މި ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ސަގާީފ ދިރުވާ އާލާކުރުމާއި އެއިން މަންފާ ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަ
ންަތްއ ތަރިކަ ދަފްތަރުކޮށް ރައްކާތެރި ުކރުމުގެ މަސައްކަތް )މީގެ ތެރޭގައި މާއްދީ އަދި މާނަވީ ތަރިކަ ހިެމނޭ ގޮތަށް(، ދުވަސްވީ ލިޔެ ކިޔު

 އަަދިބއްޔާތު ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތާއި، ތާރީޙާއި ސަޤާފަތް ދިރާސާކޮްށ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ދިވެހި ަބހާއި
މްނޭ ރައްކާތެރކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފަންނުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތާއި )މީގެ ތެރޭގައި ވިޝުއަލް އެންޑް ޕާފޯމިންގް އާޓްސް ހި

ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުްނ ގޮތަށް(، ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ާދއިރާއިން 
 ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަށް ކުރަމުނުންނެވެ.

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  އާއި ގުޅިގެން މިއައި ޚާއްސަ ހާލަތުގައި، މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް 19އެހެން ދާއިރާތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ކޮވިޑް
މީސް   ވެސް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިހާލަތުގައިވެސް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި

ންތިޒާމުކޮށްގެން މި މިިނސްޓރީ މީޑިއަ މެދުވެރިކޮށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، އޮންލައިްނކޮށް ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި ޚިދުމަްތތައް އި
 އާއި މިނިސްޓްތީގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާތަކުން ދަނީ ކުރިއަށް ގެންަދމުންނެވެ.

ގެ ޚާއްސަ ހާލަތުގައި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާއި، ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރާނެ ކަންކަމުެގ  19 -ކޮވިޑު
 .ރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެއިތުރުން ދާއިރާގެ އިދާ

 



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    2
 

 

 މަސައްކަތްތައް   ކުރެވިފައިވާ   މިހާތަނަށް   ތެރެއިން   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   ތަކުގެ އިދާރާ 

 ތަފުސީލު  އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާޓްސް، ކަލްޗަރ 
 އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 .ކުރުން މަސައްކަތް ގެސްޓިންހޯ ވެްބސައިޓް މިނިސްޓްރީގެ •
ކުން އިދާރާތަ އާ މިނިސްޓްރީގެމިނިސްޓްރީ ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު ސަރުކާރު ގުޅިގެން އާ 19 -ކޮވިޑް •

ތައްޔާރުކޮށް ހަމަޖައްސައި ކަންކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް  ގޮތް ރާވާފައިވާ ކުރަންމަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިެބގެން 
  ވިލަރެސްކުރުން.

  .ކުރުން މަސައްކަތް ތައްޔާކުރުމުގެ ަބޔާން މާލީ  އަހަރުގެ ވަނަ 2019 ދާއިރާގެ •
 . އެކުލަވާުލމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ކުރުންިބލު ކްލެސިފިކޭޝަން •
 ދާއިރާގެ އިދާރީ އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކުރުން  •
  ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯޓު ޙާލާތު ުއސޫލުތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓު މިހާތަނަށް •
 ފޮނުވުން  ޖަވާުބ ސިޓީތަކަށް ފޮނުވަންޭޖހޭ  ޖަވާުބ މިނިސްޓްރީން •
ގޭގައި ތިެބގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުްނ. އެގޮތުން، ގޫގްލް ރިމޯޓް ޑެސްކްޓޮޕް  •

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމުހަމަޖަްއސައި އެ،ޭބނުންކޮށްެގން އޮފީސް ސިސްޓަމްތަކަށް 
 ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަެޖއްސުން. 

މާއި އޮފީސްހުޅުވާ އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސު ގެންގުޅި އާ 19 -ކޮވިޑް •
   ޗެކު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

 .ކުރުން މަސައްކަތް ރޭވުމުގެ ބަހައްޓައި ކައުންޓަރ ރިސެޕްޝަން މިނިސްޓްރީގެ •
 ޓްރައިލް ގެހުމަސްދުވަ 6 ހިލޭ ގެ"ޓީމްސް މައިކްރޯސޮފްޓް" އި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކަށްމިނިސްޓްރީއާ •

   ގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ހޯދުމު
އަިދ  ޓްރެއިނިންގޭބއްވި   ގޮތުން  ގުޅޭ އިސެޓްކުރުމާ ޓީމްސް މައިކްރޯސޮފްޓްއެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން  •

 ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ަބއިވެރިުވން 
 ކުރުންމަސައްކަތްފަރުމާކުރުމުގެ  ވެްބސައިޓް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އަލަށް ންމިނިސްޓްރީ •
 ކުރަން މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން މިނިސްޓްރީގެ  ތިބެގެން ގޭގައި ހާލަތުގައި ޙާއްސަ ގެ 19 -ކޮވިޑް •

 ކުރުމުގެ ޗެކު ތެރެ އޮފީސް ތެރޭގައި ބަންދު. )ހިއްސާކުރުން އަދާހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ރާވާފައިވާ
 ަބއްދުކުރުމުގެ ހުޅުވާ ހިނދެއްގައި ޖެހުޅުވަންޖެހިއް އޮފީސް ،ތާވަލު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމު
 ކުރުމުގެ ސުޕަރވައިޒް ަބލައި ގޮތް  ނުހިގާ ހިގާ މަސައްކަތް ،ކުރުމާއި ހަވާލު މަސައްކަތް ،އިންތިޒާމު
 (އިންތިޒާމު

 އަޅާފައި ވިއުގައަށް ހަމަޖައްސަން ވަޒީފާށް، ޗެކްކޮ އެޕްލިކޭޝަންތައް މީހުްނގެ ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް •
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  ގޮތުން ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ހުރި

 މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން ޚިދުމަތްތައް ދެމުންއައި އިދާރާތަކުން މިނިސްޓްރީގެ  ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް •
 .  ޙިއްސާކުރުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އެއްކަރުދާސްކޮށް ،ހޯދައި ޢިއުލާންތައް ފައިވާއަންގާ



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    3
 

 

 އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ުދވަސްތަކުގައި ަބންދުކޮށްފައިވާ އޮފީސްތައް ސަރުކާރު  ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް •
   ކަޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.  ގަނޑިތައް ދޭ ޚިދުމަތް  އަދި ،އެޑްރެސް އީމެއިލް ،ނަންަބރު ފޯން ގުޅޭނެ

 . ނައުންއި ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެންފޮނުވަ ކޮމެންޓައް ތައްޔާރުކޮށް ފޯމެޓް  އެނަލިސިސް ޓްރެއިނިންގ •
 ކުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ލިޔެކިޔުންތަ  ލިޭބ މިނިސްޓްރީއަށް •
 ކުރުން. ިރޕޯޓުަބލާ  ހާލަތު މުވައްޒަފުންގެނާއި ޭބފުޅުން ސިޔާސީ މިނިސްޓްރީގެ •
( އަށް ހިނގައްޖެނަަމ، އެންމެ މަުދން 3" ގެ ހާލަުތ އޮރެންޖް އެލަރޓް )ލެވެލް 19-ރާއްޖޭގެ "ކޮވިޑް •

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުމެ ޚިދުމަތް ދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް އިންތިޒާމުކޮށް 
 .ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން

 ގެ ޭބސްލައިން ަބޖެޓު ތަްއޔާރުކުރުން 2021 •
 ތާރީޚް ޔުނިޓު:    •

o  ްރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ތާރީޚާ ެބހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ސިލްސިލާ ދިރާސީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިނ
ވަނަ ަބއިގެ މަސައްކަތް  2ވަނަ ަބއިގެ މަސައްކަތް ނިންމާ  1ހުވަދު އަތޮޅާ ެބހޭ ފޮތުގެ 

ވަނަަބިއގެ  1ކުރިއަށްދަނީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިލަދުންމައްޗާެބހޭ ދިރާސީ ޮފތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

o   .ްދިވެސް އަކުރު ފަތްކޮޅުތަކުގެ ތަރުޖަމާގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 
o  .ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބއެއް ފޯކްލޯރުތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކުރުނ 
o  ްކޮރޯނާގެ ސަަބުބން އޮންލައިންޮކށް ަބއެއް ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާތީ ހިސްޓްރީ މޮޑިއުލ

 ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުޫލމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
o  .ްޕްރޮފެސަރ ޑރ. ފްރޭންކު ހެއިޑަމަންގެ ދިރާސާ ދަތުރުގައި އެހީތެރިވުނ 
o ްކޮންޓެންޓް ހަދައިިދނުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރުން.ޓީ.ވީ އަދި ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްތަކަށ  
o  ްޓީ.ވީ / ރޭޑިޔޯ އަދި ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ތާރީޙީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 ޤައުމީ އަރުޝީފު

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން. އެގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހުން ެފށިގެން ުބރާސްފަތި  •
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެކަމާއި  0963-301އަށް އޮންލައިން ޚިދުމަތް  14:00ން  10:00ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 

  މެއިލް ކުރެއްވޭނެކަން އާންމުކުރުން. އަށް އީ  info@archives.gov.mvސާފުކުރެއްވުމަށް އަދި 
 އެ އަރުޝީފުން ،އެދުމާއި ޚިދުމަތަށް އެ ތަކުންތް ފަރާ ޭބނުންވާ ޯހދަން ފޮޓޯ ލޫމާތާއިއުމަ އަރުޝީފުން •

 .ހަމަޖެއްސުން ކުރެވޭގޮތް ތެރެއިން ވެްބސައިޓް މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމު ޚިދުމަތްތައް
 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް އެ ަފރާތައް އެދުނު ލޫާމތަށްޢުމަ މިހާތަނަށް •
 ގޮތްތައް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް އެ ހާލަތެއްގައި ދިމާވެއްޖެ ކަމެއް ހިމެނޭ މެންޑޭޓްގައި އޮފީހުގެ •

 .އިންތިޒާމްކުރުން ކަނޑައަޅައި
އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި އޮފީސްހުޅުވާ ޗެކު   ގުޅިގެން އާ 19 -ކޮވިޑް •

  ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    4
 

 

 .ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯޓު ފައިނޭންޝަލް •
 . ތައްޔާރުކުރުން އުޞޫލު ހުޅުވުމުގެ އޮފީސް ދުތެރޭގައިަބން •
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް އެޑްމިން ގުޅޭ  މުސާރަޔާ •
 . ނެގުން ގޮތް ިހނގާ ކަންކަން ދުވަހުގެ ނޫސްތަކުން •
 .ހަމަެޖއްސުން ގެންދާނެގޮތް ކުރިއަށް މަސަްއކަތް އެންޓްރީގެ ދުތެރޭގައިަބން •
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާެމއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޅުދަނޑި ،ޙަވާލުވެ ތަޅުދަނޑިއާ އޮފީހުގެ •
 . ަހމަޖެއްސުން ގެންދާނެގޮތް ކުރިއަށް ަބއްދަލުވުންތައް ޔުނިޓު އަދި ސެކްޝަން •
 .ހަމަޖެްއސުން ގެންދާނެގޮތް ކުރިއަށް ަބއްދަލުވުން ޓީ.އެމް.އެސް އޮފީހުގެ •
 . ކުރުން  މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުމުގެ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމުގެ ޖެމްސް ގޭގައި ގުޅިގެން ޓީއާ.އައި.ސީ.އެން •
 .މަސައްކަތް ދެއްކުމުގެ ކުލި އޮފީހުގެ •
 ހިއްސާކުރުން މިނިސްޓްރީއާއި ަމޢުލޫމާތު  ތަކުގެ ޓުރެއިިނންގް ޭބނުންވާ •
 މަަސއްކަތް ހެދުމުގެ ަބޖެޓް ޭބސްލައިން •
 ހިއްސާކުރުން ރީއާމިނިސްޓް މަޢުލޫމާތު  ތަކުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ވެްބސައިޓުން •
 ގެ ޭބސްލައިން ަބޖެޓު ތަްއޔާރުކުރުން 2021 •

ދިވެހިަބހުގެ 
 އެކެޑަމީ

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން. އެގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހުން ެފށިގެން ުބރާސްފަތި  •
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެކަމާއި  2816-777އަށް އޮންލައިން ޚިދުމަތް  14:00ން  10:00ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 

  އަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެކަން އާންމުކުރުން.  info@dhivehiacademy.edu.mvދި އެ ރުމަށްސާފުކު
އެކެޑަމީގެ ފޮތް ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތާއި ދިރާސާ ލައިުބރަރީގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލިކަން އަންގައި  •

 އާންމު ނޯޓިސްއެއް ެބހެއްޓުން.ައދި މިކަން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާންމުކުރުން. 
 ދިއުން.ވެްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ކުރަމުން ގެން މަުޢލޫމާތު ޢާންމު ކުރަން ބޭނުންވާ  •
އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި އޮފީސްހުޅުވާ ޗެކު   ގުޅިގެން އާ 19 -ކޮވިޑް •

  ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 
 ދިއުން.ލޫމާތު ދެުމން ގެންޢުދިރާސާ ލައިުބރަރީން އޮންލައިން ކޮށް ދެވެން ހުރި މަ •
 ދިއުން ުތ ޢާންމު ކުރެވެމުން ގެންލޫމާޢުފައްވާރު،ތުއްރަވާސް، އޮންލައިން ަބސްފޮތް މެދުވެރިކޮށް  މަ •
 ކުރުންަބހާއި ތާރީޚުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ީމސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު   •
ރާއްޖެ ޓީވީ އާގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ "ފަސޭހަ ދިވެހި" ޕްރޮގްރާމްގެ އަލީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފޯނު  •

 ވުން.ން ހުރި ކަްނކަން އޮޅުންފިލުވޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ފޮނުމެދުވެރިކޮށް ސުވާލާއި ޖަވާުބ ދިނުމާއި އޮޅުންފިލުވަ
 އަށް ޚާއްޞަ( 19-)ކޮވިޑް

 ނެޓް ލިޭބ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޭގގައި ތިެބގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެވުނު. •
 ޭބސްލައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން •
 ކުރުން.ގެ މާލީ ހިސާުބ ތައްޔާރު 2020 •



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    5
 

 

   ކުރުން.ޭބސްލައިން ަބޖެޓް ތަްއޔާރު ގެ 2021 •
 ކުރުން. އޮފީސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުވަހު  3ހަފުތާއަކު  •
 ކުރުން.މީސްމީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ަބހާިއ ތާރީޚާެބހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމު  •
 ކުރުން.ަބހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާޫނނަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުގެ މަސައްކަތް  •
 ކުރުން. "ަބހުގެ ސިޔާސަތު" އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް  •

ސަގާފީ ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކުރާ  
 ޤައުމީ މަރުކަޒު 

މާރިޗު   2020ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި، ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރާއި، ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް  •
 .މެުދކަނޑާލުންން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮުތން 9

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން. އެގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހުން ެފށިގެން ުބރާސްފަތި  •
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެކަމާއި  7947266އަށް އޮންލައިން ޚިދުމަތް  14:00ން  10:00ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 

  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވޭނެކަން އާންމުކުރުން.   admin@heritage.gov.mvސާފުކުރެއްވުމަށް އަދި 
 އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.   •
ގޭގައި ތިެބގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުްނ. އެގޮތުން، ގޫގްލް ރިމޯޓް ޑެސްކްޓޮޕް  •

ށް އެކްސެސްވެ، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ޭބނުންކޮށްެގން އޮފީސް ސިސްޓަމްތަކަ
 ހަމަޖެއްސުން. 

 މީސްމީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުްނ.  •
o  :ޓްވިޓަރ@HeritageMv   ިއަދ@NatMuseumMV 
o  :ްފޭސްުބކ@HeritageMV 
o  :ްއިންސްޓަގްރާމheritage.mv 

ބާޠިލުކުރުމަށް ގެޒެޓް ުކރުން )މިއުޒިއަމް ކޮންސެޕްޓް، މިއުޒިއަމްގައި ބަލައިންޑްސް ހަރުކުރުން، ބ. ިބޑްތައް  •
 ކެންދޫ މަގާމްފުޅުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް(

ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ގަވާއިދުތަކަށް ލިުބނު ކޮމެްނޓްތައް ރިވިއު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ  •
 ހައި ކޮމެންޓްތައް އެއްކުރުން. ކުރުމަށް ހުރި

 ރަނގަޅުކުރުން.  ތަރުޖަމާ ޤާނޫނުގެ އިނގިރޭސި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ހެރިޓޭޖް •
 ގދ.ވާދޫ، ދާރުލްއުލޫމް އަދި ބ.ކުޑަރިކިލުގެ އެސެސްމަންޓް ރިވިއުކުރުން. •
މެނޭޖަރުގެ އެހީއާއެކު ސިޓީ  ތަޤުވާ މިސްކިތުގެ ސިޑި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް •

 ކައުންސިލުން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
 ހއ.އުތީމު ގަނޑުވަރާ ކަނދުވަލު މިސްކިތުގެ މާކެޓިންގ ޕްލޭން އެއް ހެދުން •
 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ދުވަހު ސާފު 2މާލޭގެ ޒިޔާރަތްތަކާއި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހަފްތާއަކު  •
 ދުވަހު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ.  3ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރު ހަފްތާއަކު  •



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    6
 

 

ސަގާފަތް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ސަގާފީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި،  •
ލް ކޮށް ( ކޮށް އަދި ފޯމު އީމެއbit.ly/NCCHRegistrationިސަގާފީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތައް އޮންލައިން )

 ދަފްތަރު ކުރުމަށް އިއުލާނުކުރުން. 
އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ ލިުބމުގެ މަގު ބަންދުެވފައިާވ ސަގާފީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި ސަގާފީ " 19-ކޮވިޑް" •

 އެހީދެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ މަޝްވަރާކުރުން. ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް 
 ގެ ޭބސްލައިން ަބޖެޓު ތަްއޔާރުކުރުން 2021 •
އްސައި އޮފީސްހުޅުވާ ޗެކު  އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖަ ގުޅިގެން އާ 19 -ކޮވިޑް •

 ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
 އާންމުކުރުމަށް ލީފްލެޓް ޑްރާފްްޓ ކުރުން މަޢުލޫމާތު އާސާރީ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ  •

o  ްތައްޔާރުކުރުން )ދިވެހި(ޗައިނީޒް ޕޮސެލިން ކަލެކްޝަންގެ ލީފްލެޓ 
o )ިރަސްރަސްކަލުންގެ ކޮށާރުގެ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން )ދިވެހ 
o )ިލޮއިކަންވާރާ ެބހޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން )ދިވެހ 
o )ިފައިސާ އާއި ެބހޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން )ދިވެހ 
o )ިގދ.ތިނަދޫ ގައްދޫ ކުނާ ލީފްލެްޓ )ދިވެހ 
o ީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން )ދިވެހި(އޮޑި ދޯނި ފަހަރާ ގުޅޭ ކޮށާރުގެ ލ 
o  .ްދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި އާސާރީ ތަކެތި ސާފުކުރުނ 

ނޭޝަނަލް 
ިބޔުރޯއޮފް 

 ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ޭދ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން. އެގޮތުން، އާދީްއތަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ ުބރާސްފަިތ  •
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެކަާމއި  7614000 އަށް އޮންލައިްނ ޚިދުމަތް 14:00ން  10:00ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނުދނު 

  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވޭނެކަން އާންމުކުރުން.  admin@nbc.gov.mv އެދި ސާފުކުރެއްވުމަށް 
 2ނުކޮށް އޮތް ވީޑިޔޯގެ ތެރެއިން އާންމު  2ތައްޔާރުކުިރ އަށް  އާންމު ހޭލުންތެރިކަމަށް()ޕަްބލިކް އެވެޔަރނަސް •

 .ކުރުން ގައި ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް އަޕްލޯޑް  2020މާރިޗް  29ވަނަ ވީޑިޔޯ 
ެބޭހގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ޓީާމއި  ދަރަޖަ ކުރުމާއި ގިންތި ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއާ •

 ،މިނިސްޓަރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުން
 .ންޗެނަލްތަކެއް ކުލެސިފައިކުރުމަށް ޭބނުންވާީތ، އެޗެނަލްތައް ދިރާސާ ކުރުދިރާގު ޓީވީން އައު  •
ދަރަޖަ ކުރުމާއި ގިންތި ކުރުމާެބހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުްނތެރި ކުރުވުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކިއެކި  •

  ،ޕޯސްޓްތައް އަޕްލޯޑް ކުރުން
އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އޮފީސްހުޅުވާ ޗެކު   ގުޅިގެން އާ 19 -ކޮވިޑް •

 ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
 ގެ ޭބސްލައިން ަބޖެޓް ތަްއޔާރު ކުރުން.  2021 •
އެކުލަވާލުމުގެ  އޮނިގަނޑުނެގުމުގެ ފީ  ،ދަރަޖަ ކުރުމާއި ގިންތި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދު ވާންވާއިރަށް •

 ހަމައަށް ގެންދެވުނު.ކަތް ކުރިޔަށް ގެނދެވި ނިމުމަކާއި މަސައް



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    7
 

 

ކުރިން ކްލެސިފައި ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއްގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެފިލްމުގެ  •
 .އޭނާއަށް އެސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކުރުން ،ވެރިފަރާތުން އެދުމުން

 .ގެންދިއުންކްލެސިފައި ކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮތެއް ކްލެސިަފއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް   •

ނޭޝަނަލް 
ސެންޓަރ ފޮރ ދި 

 އާޓްސް

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ޭދ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން. އެގޮތުން، އާދީްއތަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ ުބރާސްފަިތ  •
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެކަމާއި  1399-795 އަށް އޮންލައިްނ ޚިދުމަތް 14:00ން  10:00ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 

  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވޭނެކަން އާންމުކުރުން.   info@nca.gov.mvސާފުކުރެއްވުމަށް އަދި 
 ކުރުން.ފަންނުވެރިންަނށް އެހީވެވިދާނެ ޮގތްތަކާއި ެބހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ  •

އޮންލައިންކޮށް އާޓިސްޓުްނނާ އަދި އާޓިސްޓިކް އުފެއްދުންތަކާ ެބހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މެދު  •
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ރާއްޖޭގައި މިޔުޒިކް ޭބންޑުތަކުގެ މެމްަބރުން ގޭގައި ތިެބގެން ަތފާުތ ހަތަރު ލޮކޭޝަނަކުން ފީޑް ނަަގއިގެން  •
 ންކޮށް ޕަރފޯމް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދު އާޓިސްޓުންާނއި އައި.ޓީ ޭބފުޅުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުން. އޮންލައި

އޮންލައިންކޮށް ވިޝުއަލް އާޓް ައދި ޕާފޯމިންގް އާޓް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު  •
   ފަންނުވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުުރން. 

ގުޅިގެން އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އޮފީސްހުޅުވާ ޗެކު   އާ 19 -ކޮވިޑް •
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންކުރުމުގެ 

 ގެ ޭބސްލައިން ަބޖެޓް ތަްއޔާރު ކުރުން.  2021 •

 ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާ

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ޭދ ގަޑި ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުން. އެގޮތުން، އާދީްއތަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ ުބރާސްފަިތ  •
 މަޢުލޫމާތު ލިޭބނެކަާމއި  5104-913 ޮއންލައިްނ ޚިދުމަތްއަށް  14:00ން  10:00ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ެހނދުނު 

  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވޭނެކަން އާންމުކުރުން.  admin@nlm.gov.mvސާފުކުރެއްވުމަށް އަދި 
އޮފީސްތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އޮފީސްހުޅުވާ ޗެކު   ގުޅިގެން އާ 19 -ކޮވިޑް •

 ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން
 ގެ ޭބސްލައިން ަބޖެޓް ތަްއޔާރު ކުރުން.  2021 •
 .ކިޔައިދިނުން ާވހަކަ އޮންލައިންކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް •
 ޗައިނާ ދަތުރުގެ ކަންތައް ރޭވުން. •
 ކުރުން މަސައްކަތް ކްަލްބގެ ެބލެނިވެރިންގެ •
 ތައްޔާރުކުރުން  (ޕްރޮސީޖަރ) ތް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްމަސައްކައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް  ލައިްބރަރީ •
 ހެދުން ުއސޫލު)އެސް.އޯ.ޕީ( ހަރަކާތުގެ ދުވަހުގެ ހޮނިހިރު •
 ތައްޔާރުކުރުން  އުސޫލު މަސައްކަތުގެ ރީޕޮރަސަސިން އަދި  މެންޑިންގް ގެ"އެލް.އެމް.ސީ" •
  އަދާހަމަކުރުން.  ލިސްޓް ސްޓޮކް އެލްގެ.އެމް.ސީ •
 ހެދުން  2020 ޕްލޭން އެކްޓިވިޓީ •
 ކުރުން މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ ރަގަޅު ހާޒިރީ މުވައްޒަފުންގެ ،ސިސްޓަމުން އެޑްމިން-އީ •



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    8
 

 

 ކުރުން މަސައްކަތް ނެގުމުގެ މުވައްޒަފުން •
 ކުރުން. މަސައްކަތް ޕްރޮމޯޝަނަލް  ގެ ޑާޓާޭބސް "ޖާނަލް މެތަމެޓިކްސް" •
 މަސައްކަތްކުރެވުނު ހޯދުމުގެ އައިޑިއާ އައު ރާވާލާ ފޯމެޓް ވޮލިއުމްގެ ފުރަތަމަ ނިއުސްލެޓާރގެ 2020 •
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރިސޯސް-އީ  ވެވޭނެަބއިވެރި މެމްަބރުންަނށް ކުތުުބޚާނާގެ ޤައުމީ •
 ެއ ަމުޢޫލާމުތ ، އެއްކުރެވިމަޢުލޫމާތުތައް  އާންމު ކޮށްފަިއވާ ެބހޭގޮތުން އާ 19-ކޮވިޑްފަރާތްތަކުން  އެކި ތަފާތު •

 ޓްވީޓްކުރެވުނު ޔޫއަރއެލް ސައިޓްގެވެްބ ގޮތުގައި ރިސޯސްތަކުގެ-އީ
 ގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ުބކްސް-އީ ރިވިއު ިބޒިނަސް ހާވަޑް •
 .ަބއިވެރިވުން ގައި" ވެިބނާރ އެކްސެސް އޯޕަން ލައިސްނސިންގ އެއިފްލް" •
 ކުރުން. މަސައްކަތް ަބޔާނުގެ މާލީ •
 ދިރާސާކުރެވުނު މައުލޫއިން ދެ ކަޑައެޅިފައިވާ ހެދުމަށް ފައިލް ޕްރޮޖެކްޓް •
 ލައިްބރަރީ މަޢުލޫމާތު  ިރސޯސްތަކުގެ-އީ ލްކޮށްފައިވާމެއި އިން"އަިއފަލް" ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހިލޭ •

  އެންގުނު ންއިމެއިލް މެންަބރުންަނށް ގެ"ކޮންސޯޝިއަމް"
 ރިސޯސްތަކުގެ-އީ އިއުލާންކުރާ ލިޭބގޮތަށް ހިލޭ ސަަބުބން ގެ 19-ޮކވިޑް ޕަްބލިޝާރުތަކުން އެކި ތަފާތު •

 ޓްވީޓްކުރެވުނު ޔޫއަރއެލް ސައިޓްގެ އަދި މަޢުލޫމާތު 
 މަސައްކަތްކުރުން ޑިޒައިންކުރުމުގެ ޕޯސްޓްތަކެއް ހުނަރުގެ އިޖްތިމާއީ - ސްކިލް ސޯޝަލް •
 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރަގަޅު ހާޒިރީ މުވައްޒަފުންގެ ސިސްޓަމުން އެޑްމިން-އީ •
 ކުރެވުނު މަސައްކަތް އިންޑެކްސިންގެ •
 ކުރުން. މަސައްކަތް ފައިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓް •
 . ކޮމްޕައިލްކުރުން އިންެޑކްސްތައް ިބްބލިއޮގްރަފީގެ ގ2016ެ •
 .ހެދުން އިްނޑެކްސްތައް ިބްބލިއޮގްރަފީގެ ގެ 2019 •
 ޕްލޭންކުރުން އާޓިކަލް ނިއުސްލެޓަރއަށް ހާއްސަ އަހަރުގެ 75 •
 ވާހަކަ އޮންލަިއން  ގޮތަށް ކުރެވޭނެ ބޭނުން ޙަރަކާތްތަކުގައި ހިންގާ ލައިްބރަރީގައި މަލްޓިމީޑިއާ ކުޑަކުދިންގެ •

 ކުރުން ޑިޖިޓައިޒް
 ކުރުން  މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ  އީރިސޯސް ފްރީ ަބލްިރލަޔަ ުހންނަ ލިެބން ކުޑަކުދިންނަށް •
  ކުޑަކުދިންގެ ދަރިވަރަކަށް ކިޔަވާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ލައިްބރަރީ އިން ސެޓިފިކެޓް އެޑްވާންސްޑް •

 ފޯރުކޮށްދެވުނު  އެހީތެރިކަން ހިއްާސކޮށް މަޢުލޫމާތު  ޭބނުންވާ އެދަރިަވރު ެބހޭގޮތުން ލައިްބރަރީއާއި
 ދުވަހުގެ ހޮނިހިރުގެ ގުޅިގެން ަބްނދުކުރުމާ ލައިްބރަރީ މަލްޓިމީޑިއާ ކުޑަކުދިންގެ ގުޅިގެން އައި 19-ކޯވިޑް •

 ކުދިންނަށް ޒަރިއްޔާއިން  މީޑިއާގެ ސޯޝަލް ގޮުތން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މެދުކަނޑާނުލާ ހަރަކާތް
 ކުރުން މަސައްކަތް ޖެހޭ ކުރަން ހިންގުމަށް ހަރަކާތް

 ވާހަކަ އޮންލަިއން ގޮތަށް ޭބނުންކުރެވޭނެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިންގާ ލައިްބރަރީގައި މަލްޓިމީޑިއާ ކުޑަކުދިންގެ •
 ކުރުން ޑިޖިޓަލައިޒް

 ކުރުން  މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ  އީރިސޯސް ފްރީ ިރލަޔަަބލް ުހންނަ ލިެބން ކުޑަކުދިންނަށް •



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    9
 

 

 މަސައްކަތްކުރެވުނު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕޯސްޓް މީޑިއާ ސޯޝަލް ދުވަސްތަކަށް  ހުރި ކުރިއަށް މަހުގައި އޭޕްރީލް •
 ހެދުން ގޮތް ލިޭބ ެއކްސެސް ވެްބސައިޓުން ލިންކްތަކަށް ރިސޯސްތަކުގެ-އީ ހިލޭ ކުޑަކުދިންގެ •
 ަބއިވެރިވެވުނު ވެްބިބނާގައި އެކްސެސްގެ ުބކް އޯޕަން •
 މަސައްކަތްކުރެވުނު ލައިްބރޭރިއަންގެ "ސަްބޖެކަޓް" •

 

 

 ގޮތް   ރޭވިފައިވާ   ގެންދެވުމަށް   މަސައްކަތްތައް   ދުވަސްތަކުގައި   ކުރިއަށްއޮތް   ތެރެއިން   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   ތަކުގެ އިދާރާ 

 ތަފްޞީލު  އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، 
 ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 މަސައްކަތްމިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓް ފަރުމާކުރުމާއި، ތައްޔާރުކުރުގެ  •

މިނިސްޓްރީއާ އިދާރާތަކަށް ޭބނުްނވާ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމަްށޓަކައި އިދާރާތަކަށް ޭބނުންވާ  •
 އެހީތެރިކަން ދިނުން 

 މިނިސްޓްރީއާ އިދާރާތަކަށް ޭބނުްނވާ އިދާރީ އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކުރުން  •

ލިހުޑް ހިންގާ " ރެޕިޑް ލައިވް އި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ •
 ފޮނުުވން މަޢުލޫާމތު ފަންނީ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ ގެ އެސެސްމަންޓް" 

 މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިްނަޓރނެޓް އަދި ނެޓްވަރކިންގެ މަސައްކަތް.  •

މަޝްރޫޢުތައް  ގެވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިމަނާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކު 2020 •
 ހިއްސާކުރުން   މަޢުލޫމާތު ހިނގާ މިންވަރު ަބލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް 

ގެ ޚާއްސަ ހާލަތުގައި ގޭގައި ތިެބގެން ކުރަން ރާވާފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް  19 -ކޮވިޑް •
 ލަފާދިނުން  ދޭންޖެހޭއަދި  ލައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ޙިއްސާކުރުންހިނގާ ނުހިގާގޮތް ަބ

 ރީޚް ޔުނިޓު:  ތާ •

o  ީދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އެއް ަމއްސަލައަކީ އައިޑެންޓިޓ
ކްރައިސިސް ކަމުގައިވާތީ، މި ރާއްޖެއަކީވެސް ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތް ޮބުޑ 

ހި ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޙަޟާރާތެއްގެ ވެރިަބއެއްކަން ަބޔާންކޮށް އޭގެ މައްޗަށް ދިވެ
ގޮތުން ޓީ.ވީ / ރޭޑިޔޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ތާރީޙާ ސަގާފަތާއި ެބހޭ މަޢުލޫމާުތ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

o  ިދިވެސް އަކުރުން ލިޔެފައިވާ ފަތްކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރަްށ ތަރުޖަމާ ނުކުރެވިހުރ
 މުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ފަތްކޮޅުތައް ތަރުޖަމާކޮށް ފޮތެއް އެކުލަވާލު



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    10
 

 

o   ުދިވެހި ތާރީޚާއި، ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކުގެ މައްޗަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކަޑަމިކް ސްޓޭންޑަޑ
 ހުރި ޖާރނަލްއެއް ނެރެން ފެށުން.

o   ްމޯލްޑިވިއަން ސްޓަޑީޒްގެ ނަމުގައި އިްބތިދާއީ މަރުޙަލާތަކަށް ކިޔަވައިދޭން މާއްދާއެއ
ގެ ގޮތުން ޓީޗަރުން އުފެއްދުމަށް އަމާޒުކޮށް ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ  އުފެއްދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމު

 ކޯސް މޮޑިއުލްއެއް ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރުން. 
o   ާޓުއަރ ގައިޑުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރު މުއްދަތުގެ ހެރިޓޭޖު ކޯސް މޮޑިއުލް ޔުނިވަރސިޓީތަކ

 މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކުލަވައިލުން.

 ޤައުމީ އަރުޝީފު

 އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގެ ަބއެއް މާްއދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. •
 ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ޤަވާއިދު ިއޞްލާޙުކުރުން. •
ދައުލަތުގެ ފޮޓޯތަކާއި ލިޔެކިޔުންަތކާއި ޗާޓުތަކާއި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑީއޯ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު  •

 އެކުލަވައިލުން.  
 މުރާޖާކުރުން.  އުސޫލުޑިޖިޓައިޒް ކުރުމުގެ  •
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ މުރާޖާކުރުން. •
 ފޮޓޯ ސްކޭންކުރުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ މުރާޖާކުރުން. •
 ގެ އެސް.އޯ.ޕީ މުރާޖާކުރުން.ކެޓެގަރައިޒޭޝަން •
" އަށް ހާދިސާތަކާއި ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 365"ތާރީޚުން މިއަދު" ކަލަންޑަރު " •

 މަސައްކަތްކުރުން.
 ތައް އެދުމުން، އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުންްބސައިޓް މެދެވެރިކޮށް ޚިދުމަވެ •

 ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީ

އޮންލައިންކޮށް ގެންދެވޭ ޤައުމީ ުމާބރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޒުމޫނު ިލޔުމާއި ކުރު ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް  •
 އޮންލައިންކޮށް ގެންދިއުން.

 އިޒު ފަދަ މުާބރާތް އޮންލައިންކުރުންތާރީޚް ކު •
 ގައި ޢާންމު ކުރުން.  ތައް  މިހާރު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން މީސްމީޑިއާމަޢުލޫމާތުަބހާއި ތާރީޚުގެ  •
ދިވެހިަބހުގެ ލިޔެ ކިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން ކޮންމެސް ލިޔުމެއް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮންލައިން ވިއުގަ  •

 މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުން. 
 ދިވެހިަބހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ލިެޔކިޔުންތަކުގެ ްބލޮގެއް އާންމުކުރުން.  •
އްކަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. )މިސާަލކަށް ކޮންމެހެން ހިންގަންެޖހޭ ކޮމިޓީަތކުގެ މަސަ •

 ފަންނީ ކޮމިޓީ( 
މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު މޮނިޓަރކޮށް ކުރިއަށްގެންދާވަރު  •

 ބެލުން.
 ަބހުގެ ސިޔާސަތު ނިންމުން •
 ނިންުމން ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުއިސްކަންދިނުމުގެ ޤާޫނނަްށ ބަހަށް  •



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    11
 

 

 ވެްބސައިޓް އަދާހަމަކުރުން. •

ސަގާފީ ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ  

 މަރުކަޒު

 އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުން.  •
 ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން.   •
ދުވަހު ސުޕަވައިޒަރުން މުވައްޒަފުންނާ ަބއްދަލުކޮށް ަމސައްކަތުގެ އަދާހަމަ ހޯދުން، އަދި  3ހަފްތާއަކު  •

ދުވަހު ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ުހށަހެޅުން. ހަފްތާ ނިމުމުން، މަސައްކަތްތަކުގެ އަާދހަމަ  2ހަފްތާއަކު 
 މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވުން. 

ނޭޝަނަލް ިބޔުރޯއޮފް 
 ންކްލެސިފިކޭޝަ

ނޭޝަނަލް ިބޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު )ިގންތި ކުރުމާއި ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  •
 ،ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުން

ޓީ.ވީ. ޗެނަލްތަކުން ކްލެސިފައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ޗެނަލްތައް ކްލެސިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  •
  ،ކުރުން

ެލނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޯސޝަލް މީޑިއާގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ެބހޭ ގޮތުން ެބކްލެސިފިކޭޝަނާ •
 ،ޕޯސްޓްތައް ހަދައި ދައުރު ކުރުވުން

 ،ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ޤާނޫނާއެކު ާއންމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީެގ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން •
 ،އެން.ީބ.ސީ. ގެ ވެްބސައިޓް ފަރުމާ ކުރުން •
 ،ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާ ކުރުން •
 ،މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިެބގެން ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން •
 ، ޑްރާމާ ސީރީސް ފަދަ ތަކެތި ކްލެސިފައި ކުރުން ،އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފިލްމު •
 ،ދަ ތަކެތި ކްލެސިފައި ކުރުންަމޖައްލާ ފަ ،އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޮތް •
 ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން( ،އެންޓްރީ ކުރުން ،އިދާރީ މަސައްކަތްތައް )ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން •
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ  ،ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް )އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމާއި •

 ،ފައިސާގެ ރިޕޯޓްތައް ހަދައި ފޮނުވުްނ( ،ކަންކަން ކުރުމާއި
އައި. ޓީ.އާގުޅޭ އެކިމަސައްކަތްތައް ކުރުން )މުވައްޒަފުންގެ ގޭގަ ތިެބގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ  •

މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޑޭޓާ އިންޓަރނެޓާއި ެންޓވާރކްގެ  ،ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދިނުމާއި
 ،މެނޭޖްމެންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ުކރުން(

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ 
 ފޮރ ދި އާޓްސް

   ހިންގުން ލެކްޗަރ ފަންުނތަކުން ތަާފތު އޮންލައިންކޮށް •
 . އާންމުކުރުން މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާ ސޯޝަލް ލޫާމތުމަޢު އުފެއްުދންތަކާެބހޭ ަފންނީ ފަންނުވެރިންނާއި •
 . އާންމުކުރުން މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާ ސޯަޝލް އުފެއްދުންތައް ފަންނުވެރި •

 ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާ
 ާވހަކަ ކިޔައިދިނުން އޮންލައިންކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް •
 ލައިްބރަރީ ރިސޯސްތައް އަދި ރިސޯސްތަކުގެ ލިންކު އޮންަލއިން ހެދިފަހުރި ކުޑަކުދިންނަށް •

 ލުން ށްވެްބސައިޓަ



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    12
 

 

 ކުރުން  މުރާޖަޢަ ޕޮލިސީ ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކަލެކްޝަން •
 ކުރުން މުރާޖަޢަ އެސްއޯޕީ ޑާޓާޭބސްތަކުގެ  އަދި އީރިސޯސް •
 ލައިްބރަރީ ިބލުގެ މަސައްކަތް •
ޖަނަވަރީއިން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމް، ޗުއްޓީ އަދި އެޓެންޑަންސްގައި ޖެހިފައި ހުރި  1 •

 ރުންމައްސަލަތައް ސިސްޓަމުގައި ރަނގަޅުކު
 ކުރުން.  ޕީ.އޭ ފޯމުތައް ވިއުގައަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް •
 ޕްރޮކިއޯމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ –މުރާޖަޢަކުރުން  (އެސް.އޯ.ޕީއުސޫލުތައް ) •
 

ނޯޓު: ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާގެ ވެްބަސއިޓު އަޕްޑޭޓްކުރުން ފިޔަވައި "ވްެބސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން ނުވަތަ އިތުރަށް 
 ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް" ނުހިނގާނެއެވެ.

 

 

 ފިޔަވަޅުތައް   އަޅުއްވާފައިވާ   ހަރުދަނާކުރުމަށް   މަސައްކަތްތައް   ހިމެނޭ   ތެރޭގައި   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ 

 ތަފްޞީލު  އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާޓްސް، ކަލްޗަރ 
 އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ބޭނުންވާ ލަފާއާ އިރުޝާދު މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒުކުރުން އަދި ކަންކަމަށް  •
 ދިނުން 

 ޤައުމީ އަރުޝީފު

 އިރުޝާދު ކަންކަމުގެ ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން ކޮށްވައިޒުރސުޕަ  މަސައްކަތްތައް ކުރުވޭ •
 ަރނގަޅުކުރުވުން އެކަންކަން މުވައްޒަފުންނަށްދީ

 ޓެސްޓްކޮށް    ަބލައި މަސައްކަތްކުރޭތޯ ރަނގަަޅށް ޓެްކނޮލޮޖީ ޭބނުންވާ ކުރަން މަސައްކަތް ތިބެގެން ގޭގައި •
 ރަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު އޭގެ

 ޗެކްކުރުން ަބލައި ދިމާވޭތޯ މައްސަލަ ައށް ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުރަން މަސައްކަތް ތިބެގެން ގޭގައި •
 ޭބއްުވން އޮންލައިންޮކށް ަބްއދަލުވުންތައް ގޮތުގެމަިތން ތާވަލުކޮށްފައިވާ •
 ކުރުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގަވާއިދާއި ގާނޫނާއި •

 ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީ

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރިމޯޓް ކުރެވުނު.ނެޓް ލިޭބ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޭގގައި ތިެބގެން  •
 ލެޕްޓޮޕް ނެތް މުވައްޒަފުންނަށް ޮއފީހުގެ ފަރާތުން ލެޕްޓޮޕް ދެވުނު. •
މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ލިސްޓްކުރެވި ، މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލު ކުރެވި،  •

 މިގޮތުގެމަތީން މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ގެންދެވޭ.



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    13
 

 

އެސް.އެމް.ޓީ. ަބއްދަލުވުންތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭގގައި ތިެބގެން ގެންދެވޭނެ އިްނިތޒާމު  •
 ހަމަޖައްސައިދެވުނު. އަދި މިކަންތައް މިގޮތުގެ މަތީން ކުރެވެމުންދޭ. 

 ގޭގައި ތިެބގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަދަންޖެހުނު ހުރިހާ އުސޫެލއް )އެސް.އޯ.ޕީ.( ހެދުނު. •

ސަގާފީ ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ  

 މަރުކަޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ލިިބފައިވާ ގުޅުން ހުރި  •
 ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓްތައް ރިވިއުޮކށް، އެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކޮށް އާންމުކުރުން. 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ވެްބސައިޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ  •
 ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓު ތަްއޔާރުކުރުން.   2021 •
ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެނުއަލް ވަރކް ޕްލޭންގައި ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި ވަގުތަށް  2020 •

 ނުކުރެވިވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ، ްޕލޭން މުރާޖައާކުރުން. 
 އާސާރީ ތަކެއްޗާއި މާނަވީ ތަރިކައިގެ ދަފްތަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. •
 ދަފްތަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.  ނެތިގޮސްފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ •
 ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ، ސައިޓް މިއުޒިއަމް އަދި ރީޖަނަލް މިއުޒިއަމްގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ަބއިތައް ެދނެގަތުން.  •
ޮބޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުަކޒު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުން )މިހާރު އޮތީ  •

  އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުން ނިމިފައި(.  ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި
 .ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުން  އާސާރީ ތަންތަން •
 ދިނުން.  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އާސާރީ ތަންތަން ސާފުކޮށް ަބލަަހއްޓާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކ •
 މަސައްކަތްތެރިންނާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކުރުން.ސަގާފީ  •
 މާނަވީ ތަރިކައިގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން. •
 އާސާރީ ތަކެތީގެ ކެޕްޝަންތައް ރަނގަޅުކުރުން. •
 ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން.  •
ދިނުމަްށޓަކައި ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުން )މިސާލަކަށް  އާސާރީ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް •

 ލީފްލެޓް(. 
 އަމިއްލަ މީހުންގެ އަތުގައި ހުރި އާސާރީ ތަކެތީގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން. •

ނޭޝަނަލް ިބޔުރޯއޮފް 
 ކްލެސިފިކޭޝަން

ހުޅުވާލުން )އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ޚިދުމަތައް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ފުރުސަތު  •
 ،ޚިދުމަތައް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން(

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރ ތަކާއި އެސް. އޯ. ޕީ. ތައް އެކުލަވާލައި އޮންލައިންކޮށް  •
 ،މުވައްސަފުންނާއި ހިއްސާ ކުރުން

މަސައްކަތުގެ މާހަުއލު ޤާއިމް ކުރުން )މިގޮތުން މަިއކްރޯސޮފްޓް އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  •
 ޓީމް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންނާިއ ސެކްޝަންތަކުގެ ަބއްދަލުވުންަތއް ޭބއްވޭނެ ޕްލެޓް ފޯމްތައް އެކުލަވާލުން(



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    14
 

 

  ނޭޝަނަލް ިބޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކްލެސިފައި ކުރުމުގެ •
މަސައްކަތައް އޮންލައިންކޮށް ގޭގައިތިެބގެން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ުކރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މުވައްޒަފުން އަމަލު 

 ،ދިނުން މަޢުލޫމާތު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ އެސް. އޯ. ޕީ. އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންނަށް 
)ކޮންޓެކްޓް އިންފޮރމޭަޝން( ސޯޝަލް  މަޢުލޫމާތު އެން. ީބ. ސީ. ގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތުގެ އާންމު  •

 މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރުން.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ 
 ފޮރ ދި އާޓްސް

 ހަމަޖެއްސުން.މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިެބގެން ަރސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް  •
 ކުރުމާއި، މީޓިންގ ޭބއްވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުން.  އެންޓްރީ ޗެކު •
އެން.ސީ.އޭ އާއި އޮލިމްޕަސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. މިގޮތުން ކޮންމެ ަހފްތާއެއްގެ  •

 ގެންދިއުން.ުބރާސްފަތި ދުވަހު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާ
 ރިމޯޓް އެކްސެސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް •
 ގޭގައި ތިެބގެން ސެޕް އަދި ޖެމްސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން  •
 ގޭގައި ތިެބގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ހެދުން  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    15
 

 

 ތައްޔާރީތަކުގެ ޙާލަތު ރިޕޯޓު   ރީ " އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އިދާ 19- "ކޮވިޑް 

 އިންތިޒާމުކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން 

( "ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ 2020މާރިޗު  12) 2020/15ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންަބރު  •
' ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް" އާ ގުޅިގެން 19-'ކޮވިޑް

ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް   MACH/SOP/2020/01ން ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލު މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކު
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

o  މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު، އަދި ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް ފަހު މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިުރ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު. 

o  ެގެ ފްލޫ މެނޭޖަރ އެއް ކަނޑައެޅުން.19-އިދާރާއަކުން "ކޮވިޑްމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ކޮންމ " 
o  ްމިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތައް ހިނގާ ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގައި، އެކަހެރިކޮށް ެބހެއްޓޭނެ ކޮޓަރި )ކޮްނޓެއިްނމަންޓް ރޫމް( އެއ

 ހަމަޖެއްސުން. 
ން ފާހަގަކޮށް ިލސްޓެއް އެކުލަވާލައި، ސިއްޙީ  މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުގައި ތިިބ ހައި ރިސްކް މުވައްޒަފު •

މަޢުލޫމާތު ދީ އަދި ޚާއްސަ ހާަލތުގައި ހައި ރިކްސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮްތ 
 އެންގުން. 

 އްސުން.މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިެބގެން ަމސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެ •
o  ެއިދާރީ މުވައްޒަފުން އެންޓްރީ މަސައްކަތް ކުރާނެ އިންތިޒާމާއި، އެންޓްރީތައް ކަމާެބހޭ ސެކްޝަން / އިދާރާއަށް ފޮނުވުމުގ

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 
o .ްގޫގަލް ރިމޯޓް ޑެކްސްޓޮޕް މެދުވެރިކޮށް ގެއިން އޮފީސް ސިސްޓަމްތަކަށް އެކްސެސް ވެވޭގޮތް ހެދުނ 
o ުނންކުރަންޖެހޭ ފަިއލްތައް ގޫގަލް ޑްރައިވް އަށް ަބދަލުކުރުން. ޢާންމުކޮށް ޭބ 
o  )ްމިނިސްޓްރީގެ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓްަތކުގެ އިދާރީ ަބއްދަލުވުންތައް ޮއންލައިންކޮށް )ގޫަގލް ޑުއޯ، ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށ

 ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެްއސުން. 
o ާލުކޮށް ހިނގާ ނުހިނާގ ގޮތް ަބލައި ސުޕަރވައިޒް ކުރާނެ ގޮތާއި، ދުަވުހ އެންޓްރީ މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތްތައް ޙާވ

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނެ ގޮާތއި، ަބއްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ގޮތުގެ މަސައްކަތު ތަރުީތުބ ޗާޓުތައް ތައްޔާރު 
 ކުރުން. 

ަބއިވެރިވާނެ މުވައްޒަފުން ިމނިސްޓްރީއާ މިނިސްޓްރީގެ ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ނޭޝަަނލް ޓާސްކް ފޯސްގެ މަސައްކަތުގައި  •
 އިދާރާތަކުން ހަމަޖެއްސުން.

 " އާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުން.19-ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް "ކޮވިޑް •
 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރުން." 19-ކޮވިޑް" މިނިސްޓްރީތަކުގައި •
 އިދާރާތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބެލެހެއްުޓމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންމިނިސްޓްރީއާ މިނިސްޓްރީގެ  •



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    16
 

 

" އާ ގުޅިގެން ގިނަ ަބޔަކަށް ދަތިތަކަާކ 19-މިނިސްޓްރީގައިވާ ހުރިހައި އިންވޮއިސްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުން. )"ކޮވިޑް •
 ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެތީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް(

( އަށް ހިނގައްޖެނަމަ، އެންމެ މަދުން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް 3ހާލަތު އޮރެންޖް އެލަރޓް )ލެވެލް " ގެ 19-ރާއްޖޭގެ "ކޮވިޑް •
 ނުކުމެ ޚިދުމަތް ދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް އިންތިޒާމުކޮށް ތާވަލެއް އެކުލަވާުލން.

 ރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދުން.މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މާސްާކއި ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިތައް އަދި ސާފުކު •
މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ިތބެގެން މަސައްަކތްކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ޕީސީ ސިސްޓަމް / ލެޕްޓޮޕް /  •

 އިންޓަރނެޓް ނެތް މުވައްޒަުފންަނށް އެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިންތިޒާމު. 
o ިމުވައްޒަފުްނނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.ދެވެން ހުރި ލެޕްޓޮޕް ފޯރުކޮށް،  މިންވަރަކުންމިގޮތުން، އިދާރާ ތަކުގައި ލެޕްޮޓޕް ހުރ  

 

 

ގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންއައި  ޖް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭ   އާ ގުޅިގެން    19- ކޮވިޑް 

ދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލުން ޚި   

މުންނާ ހިއްސާ  ން އާ 

 ކުރެވިފައިވާ ގޮތް 

ޚް ތާރީ   އިދާރާ  ތަފްސީލް  

ދިރާސީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ފޮތް ފިހާރައިގެ   2020މާރިޗު  15 އޮފީހުގައި ނޯޓިސް ހަރުކުރެވިފައި
 ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައި 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

  ކް ޓްވިޓަރ އަދި ފޭސްބު 
 މެދުވެރިކޮށް 

އުތީމު ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި، ހއ.  2020މާރިޗު  09
ގަނޑުވަރާއި، ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ  
ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން  

 މެދުކަނޑާލެވިފައި 

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ  
 މަރުކަޒު 

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ އަދި އޮލިމްަޕސް  2020މާރިޗު  12 ގެޒެޓް އަދި ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް 
 މެދުކަނޑާލެވިފައި ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް 

އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ   ގެޒެޓް
 ށް މެދުވެރިކޮ

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ   2020މާރިޗު  12
ޚިދުމަތް ވަގުތީ    ގެ  މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ 

 ގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައި 

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    17
 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް  އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި    19- ކޮވިޑް 

ގެ އިދާރާތަކަށް ގުޅުއްވުމަށް ޖް ހެރިޓޭ  

 އިދާރާ  މޮބައިލް ނަންބަރު  އީމެއިލް އެޑްރެސް  ގަޑި 

10:00-14:00 admin@mach.gov.mv 6046-722 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް،   
  ޖް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭ 

  )މިނިސްޓްރީ( 
10:00-14:00 info@archives.gov.mv 301-0963   ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ

 )އެން.އޭ.އެމް(  އަރުޝީފު 
10:00-14:00 info@dhivehiacademy.edu.mv 777-2816  ީދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ  

 )ޑީ.ބީ.އޭ( 
10:00-14:00 admin@heritage.gov.mv 794-7266  ަސަގާފީ ތަރިކ 

ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ  
  )އެން.ސީ.ސީ.އެޗް(   މަރުކަޒު 

10:00-14:00 admin@nbc.gov.mv 761-4000   ްނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފ
  ކްލެސިފިކޭޝަން 

 )އެން.ބީ.ސީ( 
10:00-14:00 info@nca.gov.mv 795-1399   ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ

 )އެން.ސީ.އޭ(   އާޓްސް ދި  
10:00-14:00 admin@nlm.gov.mv 913-5104  ާޤައުމީ ކުތުބުޚާނ  

 )އެން.އެލް.އެމް( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ރިޕޯޓުއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަްތަތއް އިންިތޒާމުކޮްށ ުކރިއަްށ ގެންދާ ގޮުތގެ  19-ކޮވިޑް    18
 

 

 

އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ    19- ކޮވިޑް   
 ފިޔަވަޅުތައް   ނެ އަޅާ   ޓަކައި ހަރުދަނާކުރުމަށް ދާއިރާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް  

ގެންަނންޖެހޭ ަބދަުލަތއް ގެނެސް އެ ނިޒާމު އިތުރައް  ، ނުހިނާގގޮތް ަބލައިގޮތަްށ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ މިހާރު އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ 
   ހަރުދަނާ ކުރުން. 

  ދާ އޮންލައިން ގެ އިދާރާތަކުން ދެމުން ޖް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭ   އާ ގުޅިގެން   19- ކޮވިޑް 

ކުގެ ލިންކުތައް ދުމަތްތަ ޚި   

 އިދާރާ  ލިންކު  ތަފްސީލް 

 https://archives.gov.mv/mv/service ފޮޓޯ / ވީޑިއޯ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 
ޤައުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އަރުޝީފު 
 ރަސްމީ ވެބްސައިޓް  •
 ފަތްތޫރަތައް   އޮންލައިން •
 ފޮތް  ބަސް •
ޒު ވަކިކުރުމުގެ  ރަވާސް، ލަފުއް ) ބަސް ފޮތް، ތުއެްޕތައް  •

 އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނު  ށްބަހަދިވެހިގަވައިދު، 

• dhivehiacademy.edu.mv 

• favvaaru.mv 

• radheef.mv 

• bit.ly/33n99ZG 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

ސަގާފަތް އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ   •
މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ސަގާފީ ކުޅިވަރު  ފަރާތްތަކާއި، ސަގާފީ 

 ކުޅޭ ފަރާތްތައް، ދަފްތަރުގައި ނަން ހިމެނުމަށް

• bit.ly/NCCHRegistration  ަސަގާފީ ތަރިކ 
ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ  

 މަރުކަޒު 

 ހިމެނުމަށް ނަން ދަފްތަރުގައި  ފަންނާނުންގެ •
 ފިލުމާއި އިޝްތިހާރު ޝޫޓުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު  •

• bit.ly/NCAArtistRegistration 

• www.nca.gov.mv 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  
 ދި އާޓްސް 

   ތައްރިސޯސް-އީ ލިބެންހުންނަ   ހިލޭ •
 

ޯޕޓަލްއިން ހަމައެކަނި ކުތުބުޚާނާގެ މެންބަރުންނަށް  -އީ •
 ރިސޯސްތައް -ލިބެންހުންނަ އީ

ހޯއްދެވުމަށް ކުތުބުދާރަކާ )ލައިބްރަރޭރިއަން(   މަޢުލޫމާތު  •
 ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް 

 
 ގު އޮންލައިން ކެޓަލޮ  •
 

 ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީ  •
 

  ގެކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ  ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ،  •
 ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަރަކާތް 

• https://nlm.gov.mv/en/library/e-

resources/ 
 

• https://elibrarynlm.remotexs.co 

 
 

• https://nlm.gov.mv/en/home/askalibr

arian/ 

 
• https://opac.nlm.gov.mv/ 
 

• https://nlm.gov.mv/en/home/downlo

ads/#biblio 

 

• @CMLibrarymv 

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 

https://nlm.gov.mv/en/library/e-resources/
https://nlm.gov.mv/en/library/e-resources/
https://elibrarynlm.remotexs.co/
https://nlm.gov.mv/en/home/askalibrarian/
https://nlm.gov.mv/en/home/askalibrarian/
https://opac.nlm.gov.mv/
https://nlm.gov.mv/en/home/downloads/#biblio
https://nlm.gov.mv/en/home/downloads/#biblio
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 ެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުން ކުރުމަށް ރޭިވފައިާވ ކަްނކަން.މިނިސްޓްރީ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ަސއިންސް އެންޑް ެޓކްނޯލޮޖީ އާިއ ފްއޮަވނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ  2020
 ސިީޓ އާއި ުގޅޭ: (2020އޭޕްރީލް  6) F/SM/474/2020/4-57ނަންަބރު  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިހުެގ

 

އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

ނެޝަނަލް ވަރކިންގ    .1
ގްރޫްޕ އޮން ވިމެން  

ސައިންސް އިން 
 އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 

ސައިންސް އާއި ޓެކްނޯލޮޖީގެ   • ފަށާފައި 
ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  
އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  
ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ވަރކިންގ  
ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލައި  
މިވަރކިންގ ގްރޫޕްގެ ލަފާގެ  
މަތިން ސައިންސް އާއި  
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާތަކުގައި  

ންގެ ދައުރު  އަންހެނު
ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  

 އެކުލަވާލައި ރާވައި ހިންގުން. 
 

ދުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާއި ރޯލު  ޞާ އިޤްތި •
ފުޅާވެ ހަރުދަނާވެ، ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް  

ދެއް ހަލުވިކަމާއިއެކު ތަރައްޤީވުމަށް  ޞާ އިޤްތި
 މަގުފަހިވުން. 

ދާއިރާތަކުގައި  ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީގެ  •
އަންހެނުންގެ ދައުރާއި ބައިވެރިވުން ދެނެގަތުމުގެ  

 ގޮތުން ބޭސްލައިން ސްޓަރޑީއެއް ހެދުން. 
ސައިންސް އާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި އިންޖިނިއަރިންގ   •

އަދި މެތަމެޓިކްސްގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން 
ކުރިއަރުވައި މިދާއިރާތަކުން ސައުގުވެރިކަން  

 އެކުލަވާލައި ރާވައި  އިތުރުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމެއް
 ހިންގުން. 

ސައިންސް އާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި އިންޖިނިއަރިންގ   •
އަދި މެތަމެޓިކްސްގެ ތައުލީމުގައި ބައިވެރިވާ  
އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ 

 ްޕރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން. 
ވޯކިންގ ގްރޫްޕ ހިންގާ އުސޫލު އެކުލަވާލެވި،   •

ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް  އެޓަރނީ 
ތައްޔާރު   ފިނޭންސްގެ ލަފާފުލަކަށް ފޮނުވުމަށް

 ކުރެވިފައި. 
އަންނަ ހަފްތާގައި އުސޫލު އާންމުކޮށް   •

   ތައްޔާރު ކުރެވިފައި.   އިއުލާންކުރުމަށް
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އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

އައިލެންޑްސް ޑޮޓް    .2
 (NPI) އެމް ވީ

ކުރިއަށް  
 ދަނީ 

ރައްރަށުން އެރަށުގެ   •
ކަންކަން  ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ 

ބަލަހައްޓާ، ރަށުން ލިބެންހުންނަ  
ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އެކުލެވޭ ރަށު  
ވެބްސައިޓެއް މެދުވެރިކޮށް ރަށް  
މާކެޓްކުރުމަށް ޯޕޓަލްއެއް  

 . ގާއިމުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއް ވަކިވަކިން ްޕރޮމޯޓް  •
ކުރެވޭ ގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލް ބާރުވެރި  

 ކުރުވުން. 
އިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ދާ •

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް  
 ްޕރޮމޯޓް ކުރެވޭނެ ޤައުމީ ްޕލެޓްފޯމެއް ލިބުން. 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ   •
 މަޢުލޫމާތު މިޯޕޓަލްއަށް އަޅާ ނިންމުން.

  ގަވް ޑޮޓް އެމް ވީ  .3
(NPI) 

ކުރިއަށް  
 ދަނީ 

ހުރިހާ  ސަރުކާރުގެ  •
މުވައްސާތަކެއްގެ ވެބްސައިޓުތައް  
އެއްހަމަކޮށް، އެއް  
ފެންވަރެއްގައި، ރައްޔިތުންނަށް  
ފަސޭހައިން ހޯދާލެވޭނެ ގޮތަށް،  
އެއްތާކުން، ސަރުކާރުގެ  
އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑު  
ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު  
ނެތިވެސް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއިއެކު  
  ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާނެ 
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތް  

 . ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން

ވަކިވަކި އިދާރާތަކެއްގެ ބަދަލުގައި އެއްސަރުކާރު   •
ގޮތަށް އޮންލައިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  

 ލިބުން. 
ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު   •

 ފަސޭހައިން ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ލިބުން. 
ފިޔަވަހީގައި، ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްވެސް  ދެވަނަ  •

އެއްތާކުން އޮންލައިންކޮށް އެދި އެ ޚިދުމަތެއް  
 ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ފެންނަން ހުރުން. 

ކޮށް،  މިނިސްޓްރީތައް މިޯޕޓަލްއަށް މައިގްރޭޓް ހުރިހާ   •
ރައްޔިތުންނަށް އެއް ޯޕޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް  

ކުގެ މަޢުލޫމާތު  ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަ
 ލިބުން. 

ގައި    2020މައިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން   •
މި މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން  
ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޯޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް  

  ޚިދުމަތުގެ ސްޓޭޓަސް ބެލޭނެ  ،އޮންލައިންކޮށް އެދި
 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. 

ގެ ރަސްމީ  އިދާރާއެއް 8 ސަރުކާރުގެ މިހާތަނަށް •
ވެބްސައިޓް، ގަވް ޑޮޓް އެމްވީ ްޕލެޓްފޯމަށް  

 މައިގްރޭޓް ކުރެވިފައި. 
o   ްސައިންސް އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފ 

 . ޓެކްނޯލޮޖީ
o ީއެން.ސީ.އައި.ޓ. 
o ިފެންސްނިސްޓްރީ އޮފް ޑިޑ . 
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އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

o ީފިޝަރީޒްއޮފް  މިނިސްޓްރ  ،
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ. 
o ީފޮރިން އެފެއަރޒް އޮފް    މިނިސްޓްރ 
o   ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓ

 އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން. 
o  ްޔޫތްމިނިސްޓްރީ އޮފ ،  

  ޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރޯޕސް
 . އެްޕަޕވަރމަންޓް

o ީޓިވެޓް އޮތޯރިޓ . 
މޯލްޑިވްސް އިންޓަނެޓް    .4

 އެކްސްޗޭންޖް
  ހެޔޮކޮށް  އަގު އިންޓަނެޓްގެ • ފެށިފައި 

  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު ފެންވަރު
  ކުރުމަށްޓަކައި މަގުފަހި 

  އަދި  އިންޓަނެޓް ރާއްޖޭގައި
  ދޭ  ޚިދުމަތް  ޑިޖިޓަލް އެހެނިހެން
  ޑޭޓާ  ގުޅުވާލައި ފަރާތްތައް

  މަގުފަހި  ކުރެވޭނެ އެކްސްޗޭންޖް
  މޯލްޑިވްސް  ކުރުމަށް

  އެކްސްޗޭންގެ  އިންޓަރނެޓް 
  ޤާއިމު ޙިދުމަތެއް ނަމުގައި
 . މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

މިފަދަ ޙިދުމަތެއް ޤާއިމު ކުރެވުމުން، ކުދި އަދި   •
މެދު ފަންތީގެ ޑިޖިޓަލް ވިޔަފާރިއަށް  

 މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 
އަދި މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތުގެ   •

ސިނާއަތު ތަރައްޤީވެ، އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ  
 .ވެކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެއެ 

  އިންފޮމޭޝަން  ނެޓްވޯކް ެޕސިފިކް އޭޝިއާ" •
  މަޝަވަރާކޮށް  އެކު  އާއި(ނިކް .ީޕ.އޭ" )ސެންޓަރ

  ޙިދުމަތް  މި އެހީ  މާލީ  އަދި ފަންނީ ނިކްގެ .ީޕ.އޭ
 . ހަމަޖެހިފައެވެ ވަނީ   ލިބޭގޮތަށް ކުރުމަށް  ޤާއިމު

ގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހަލުއިކުރެވި،    19-ކޯވިޑް  •
އައި.އެސް.ީޕ ތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު،  ރާއްޖޭގެ 

ސަރުކާރުން ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރގައި  
ހޯސްޓްކޮށްފައިވާ އެްޕލިކޭޝަންތަށް  

އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޓަރނެޓް ޓްރެފިކްއިން  
ބޭރުން ލޯކަލް އިންޓަރނެޓް ޓްރެފިކްގައި ލިބޭގޮތް  

 ހަދާދެވިފައި. 
ރުމަށް  މި މަސައްކަތް އަވަސްކުއަދި ހަމަ އެއާއެކު،   •

UNDP   ްގެ ފަންނީ ލަފާހޯދުމހގެ މަސައްކަތ
    ވަނީ ފެށިފައި.
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ފުވައްމުލައް   .5
 ޓެކްނޯލޮޖީ ހަބް 

ފުވައްމުލަކުގައި ޑިޖިޓަލް  • ފެށިފައި 
އިކޮނޮމީއަށް މަގުފަހިކޮްށ 

 .ޓީގެ ހަަބކަށް ހެުދން.ސީ.އައި

ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ސިނާއީ   •
 ޒުވާނުން ބާރުވެރިވުން. މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ފުވައްމުލަކަކީ، ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޤައުމީ ހަބަށް ވުން.  •
ފުވައްމުލަކަކީ، ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަތީ ތަޢުލީމު އަދި   •

އަްޕ ތަކުގެ  - މިދާއިރާއިން ފަށާއިގަންނަ ސްޓާޓް 
 މައި މަރުކަޒަށްވުން.   

ސްޓޭކްހޯލްޑާސްގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ފުވައްމުލަކު   •
 ޝްރޫޢު އެކުލަވާލައި ހިންގުން. ޓެކޮނޯލޮޖީ ާޕކުގެ މަ

 ކޮންސެްޕޓް ޭޕަޕރ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. •

ްބރޯޑްޭބންޑް ޕޮލިސީ   .6
 އެކުލަވާލުން 

ކުރިއަށް  
 ދަނީ 

ޤައުމީ ބޮރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު   •
 . އެކުލަވާލުން

ޤައުމީ ތަރައްޤީ ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓިވިޓީ   •
އާންމު  ، މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހަލުއިވެ
ޒުވާނުން   ، ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެ

 އިޤްތިޞާދުގެ ދުވެލި ހަލުއިވުން.   ،ބާރުވެރިވެ
އިންޓެނެޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަދި މިންވަރު   •

 ކަށަވަރުވުން. 
ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގު   •

 ރައްކާތެރިވުން. 

ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި މި ޮޕލިސީ އާންމު  2020 •
 ކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައި. 

ދިމާވި ހާލަތާއި ގުޅިގެން  އިގެ ސަބަބުން    19-ކޯވިޑް  •
އްޓިފައެވެ. ނަމަވެސް  ވަނީ ހުމިމަސައްކަތް
މި ސިޔާސަތު  ވަނަ ކުއަރޓަރގައި  2މިއަހަރުގެ 

 ނިންމަންވަނީ ރާވާފައެވެ. 

ނޭޝަނަލް   .7
ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކް 

 ތަރައްޤީކުރުން.

ކުރިއަށް  
 ދަނީ 

ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައި  ޤައުމީ  •
ބޭނުން ކުރާ ޓެކްނޯލޮޖީ  
އަްޕގުރޭޑްކޮށް، ޚަރަދު ކުޑަ ވާ  
ގޮތައް، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  
ރަށަކަށް މި ވިއުގައިގެ  
ޚިދުމަތް، މެދު ނުކެނޑި،  
ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ  

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

އާންމު ޚިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައި   •
 ބޭނެ ގޮތްވުން. ލި

ލާމަރުކަޒީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް   •
 ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓިވިޓީ މެދުވެރިކޮށް މަގުފަހިވުން. 

ދައުލަތުން ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައަށް ކުރާ   •
 ޚަރަދު ކުޑަވުން. 

ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކާއި ކުރާ   •
 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަވުން. 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރުއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި   •
 ހިންގަމުންދާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ގުޅާލުން. 
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ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ    .8
ވިއުގައިގެ މާލެ 

ހުޅުމާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ 
 ޕްރޮޖެކްޓް  

ކުރިއަށް  
 ދަނީ 

މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  •
ސަރުކާރުގެ ފައިަބރ އޮޕްޓިކް  
ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ްބރިޖް  

ހުޅުމާލެ އަދި  ރަސްކޮށްހު
 .ފުޅާކުރުންހުޅުލެއަށް 

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު   •
 ކުރުމަށް މަގުފަހިވުން. 

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ   •
، މުއައްސަސާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި

ހަލުވިކަމާއިއެކު ދައުލަތުގެ ޑޭޓާ ފޯރުކޮށް  
 މަގުފަހިވުން. ދިނުމަށް 

 މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ސްޓެލްކޯ އާއިއެކު. •
  96އިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  NCITމަސައްކަތަށް  •

ކޯ ފައިބަރ ކޭވަލް ވަނީ ސްޓެލްކޯއަށް  
 . ފޯރުކޯށްދެވިފައި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޯޑު   • ފެށިފައި  ކޯޑު ކްލަބު މޯލްޑިވްސް   .9
ހިންގުމަށް  ކްލަބު ޤާއިމުކޮށް 

އެހީތެރިވެ ޤައުމީ ކޯޑު ކްލަބުގެ  
ވިއުގައެއް ވިލަރެސްކޮށް  

 . ހިންގުން

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކޯޑު ކުރަން ދަސްކުރުމުގެ   •
ވަނަ ޤަރުނަށް   21ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދީ، 

 ތައްޔާރުވެފައިވާ ޖީލެއް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވުން.  
 

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ލޯކަލް  •
ކައުންސިލްތަކާއި ރަށްށުގެ ޖަމުޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހުރީހާ ރަށެއްގައި ކޯޑު  
ގައި   2020 ޤާއިމުކުމުގެ މަސައްކަތް ކްލަބު

 ކުރެވޭނެ. 
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމުޢިޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ކޯޑު   •

ގައި ކޯޑު   2020ކްލަބު ވޯލްޑް" އާއި ގުޅިގެން 
ކުލަބްތަކުގައި ކިޔަވާދިނުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ  
ސައިންސްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ  
 ކުރެވޭނެ.   ްޕރޮޖެކްޓްތަކާއި ލެސަންސްތައް ތަޢާރަފް

ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ    .10
ސެންޓަރގެ  

އިންފޮމޭޝަން  
ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާ  

 ކުރުން. 

ގެ  2013:27001އައި.އެސް.އޯ  • ފަށާފައި 
މިންގަނޑަށް ޤައުމީ ޑޭޓާ  
ސެންޓަރގެ އިންފޮމޭޝަން  
ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް  
ސިސްޓަމް ޚަރުދަނާކޮށް  

 ސެޓިފައި ކުރުން. 

ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ޑޭޓާގެ ރައްކާތެރިކަން   •
އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ދައުލަތުން ރައްކާކުރާ ޑޭޓާ  
އަދި ކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތައް  
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އޯަޕން ޑޭޓާ އަދި އޯަޕން 
ގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާއި  

 ހިއްސާކުރުމުގެ މަގުފަހިވުން.  

ގެ މިންގަނޑަށް  2013:27001އައި.އެސް.އޯ  •
ޤައުމީ ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ އިންފޮމޭޝަން 

ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ސެޓިފައި  
 ކުރުން. 

އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި ތިބެގެން   19-ކޯވިޑް  •
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު  

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުގައި  
ގައި އެްޕލިކޭޝަން  ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރު
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އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

މޮނިޓަރިންގ ސްޓެކެއްވަނީ ވަގުތީގޮތުން  
ޤާއިމްކުރެވިފައި. މި މަސައްކަތުގެ މަޤްސަދަކީ  

ސިސްޓަމަކަށް ސައިބަރ ހަމަލާއެއް ނުވަތަ ނޭދެވޭ  
ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ވިޒިބިލިޓީ 

އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ލިބި، ރައްކާތެރި ކަމުގެ  
 ން. ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަގުތު ލިބު

ނޭޝަނަލް ޑޭޓާ   .11
ސެންޓަރގެ ެބކަޕެއް 

 ޤާއިމް ކުރުން

ކުރިއަށް  
 ދަނީ 

ޤައުމީ ޑޭޓާ ސެންޓަރަކީ  •
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ 

މުޢާމަލާތެއްގެ ޑޭޓާ އާއި 
ކުންފުނިތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި 

އެނޫންވެސް ދައުލަތުން 
ބަލަހައްޓާ ރައްޔިތުނާއި 
ދައުލަތުގެ މަސައްލަހަތު 

އެތައް ޑޭޓާ ހިމެނޭ އެހެން 
ރައްކާ ކުރެވޭ ތަން ކަމުގައި  

ވުމުން، މިސެންޓަރުގައި 
ރައްކާ ކުރެވޭ ޑޭޓާގެ ެބކަޕް  

ކުރެވި، ރާއްކާތެރި 
ގޮތެއްގައި އެހެން 

ސައިޓެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ 
 އިންތިޒާމް ކުރުން.

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތް މެދުނުކެނޑި   •
 ން. ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުވު

އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް   •
މެދުނުކެނޑި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރުމަށް  

 މަގުފަހިވުން. 
ދައުލަތުން ރައްކާކުރާ ޑޭޓާގެ ސެކިއުރިޓީ   •

 ހަރުދަނާވުން. 

ޑޭޓާ ބެކަްޕ ސައިޓުގެ ޑިޒައިން ނިންމާ، މިއަްށ  •
ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދައި ޓެސްޓުކޮށް ވަނީ  

 ނިމިފައި.
މިހާރު ހިގަމުންދާ   އައީ ގުޅިގެން  19-ކޯވިޑް  •

ހާލަތަކަށް ރުޖޫއަވެ އޮފީސް  އާންމު ކަންކަން 
އިމްޕލިމެންޓޭޝަންގެ  މަސްތެރޭގައި  1ހުޅުވޭތާ 

 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ރޭވިފައި. 
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އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

ކައުންސިލް  -އީ  .12
 (NPI) ސިސްޓަމް

ރައްޔިތުންނާއި ގޮތިގެދޮރުގެ   • ފަށާފައި 
ޑިޖިޓައިޒްކޮށް،  ރަޖިސްޓަރީ 

ސިޓީ އަދި ރަށު  
ކައުންސިލްތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ  
މަސައްކަތެއް އޮޓޮމޭޓް ކުރުމަށް  

ކައުންސިލް ސިސްޓަމް  -އީ
ތަރައްޤީކޮށް ކައުންސިލްތަކުގައި  

 ބޭނުން ކުރަން ފެށުން. 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވުން.  •
ޚިދުމަތްތަކުގެ  ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  •

 ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ އަވަސްވުން. 
ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ   •

ޚިދުމަތްތައް އޮންލައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސައްޚަ 
ޑޭޓާ ރަށު ފެންވަރުގައި ޖަމާކުރެވި، އޮންލައިކޮށް  
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ޑޭޓާގެ  

ކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ  ފެންވަރު މަތިވެ، އޮންލައިން 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުވެ، މިފަދަ  

 ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަވުން. 

-އާއި ހަމައަށް އީ 70ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ % •
 ކައުންސިލް ސިސްޓަމް ރޯލްއައުޓް ކުރުން. 

  ފާސް ސިސްޓަމް-އީ  .13
(NPI) 

ސަރުކަރުގެ ޚިދުމަތްތައް   • ފަށާފައި 
އޮންލައި ކުރުމަށް  

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން  
ފާސް  -ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ އީ

ސިސްޓަމް ދައުލަތާއި އަމިއްލަ  
ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ  

ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް  
 ހުޅުވާލުން. 

އެއް ޑިޖިޓަލް އައިޑެއްޓިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް   •
ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  

 ހައިން ލިބިގަތުން. ޚިދުމަތްތައް ފަސޭ 
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި   •

ސްޓާޓަްޕތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އޮންލައިން  
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވުން.

ޑިޖިޓަލް ސިނާއަތެއްގެ އެންމެ މުޙިއްމު އެްއ  •
ކޮމްޯޕނަންޓް ޤާއިމުވުން ޑިޖިޓަލް ސިނާއަތުގެ  

 ތަރައްޤީ ހަލުވިވުން. 

ފާސް  -އިން ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ އީއޮންލަ •
ސިސްޓަމް ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  
ބޭނުން ކުރެވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް  

 ހުޅުވާލުން. 
ބޭނުންކުރެވެމުން.  މި ސިސްޓަމް މިހާރު ދަނީ  •

އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
 ވަނީ ފެށިފައި. 

  -  2.0ޖެމްސް   .14
ގަވަރމަންޓް އީލެޓަރ  

މެނޭޖްމަންޓް 
 (NPI) ސިސްޓަމް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި   • ފެށިފައި 
ޔުން  ރަސްމީ ސިޓީ އަދި ލިޔެކި

ބަލަހައްޓަމުން  އަދި ބަދަލުކޮށް 
ލެޓަރ  -ގެންދާ "ގަވަރމަންޓް އީ

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެތާކު ހުރެމެ   •
ސިޓީތައް ބެލޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި މޯބައިލް  

ތައް  މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް
 އަވަސް ކުރުމަށް މަގުފަހިވުން. 

ޑިވެލޮްޕކޮށް ދައުލަތުގެ   2.0ޖެމްސް  •
އިދާރާތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  

 ހުޅުވާލުން. 
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އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

)ޖެމްސް(" އަކީ ބޭނުންކުރަން  
ފަސޭހަ މޯބައިލް ސިސްޓަމަކަށް  

 . ންހެދު
ސަރުކާރުން ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު   •

ދެނެގަނެވުންފަދަ    ދެވޭ މިންވަރު
ޓާސްކް   ތަފާސް ހިސާބާއިއެކު

ޖް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  މެނޭ
 ހަމަޖެއްސުން. 

ރައްޔިތުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ދައުލަތުގެ   •
އިދާރާތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މަގުފަހިވެ  
ރައްޔިތުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ ސްޓޭޓަސް  

 އޮންލައިކޮށް ބެލޭނެ މަގުފަހިވުން. 
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް އޮންލައިންކޮށް ދައުލަތުގެ   •

 ، އިދާރަތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މަގުފަހިވެ
 ، އަމިއްލަ ސިނާއަތްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާވެ

 ދު ފުޅާވުން. ޞާޑިޖިޓަލް އިޤްދި 
ހެލްތް ފައިބަރ    .15

 ނެޓްވޯކް 
މިނިސްޓްރީ އާއި  ހެލްތް  • ފެށިފައި 

ރަށްރަށުގައި   ގުޅިގެން 
ޤާއިމްކޮށްފއިވާ ސިއްޚީ  

ޚިދުމަތްދޭ ތަންޔަން ޤައުމީ  
ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައާއި  

 ގުޅާލުން. 

ރައްޔިތުންގެ ސިއްޚީ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރެވޭނެ   •
މައުލޫމާތު  ނިޒާމެއް ގާއިމުވެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ 

 ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން. ހިއްސާކުރުމުގެ 

ހާ ސިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް  ހުރި •
ދާއިމީކޮށް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ  
އޮފް ހެލްތާއި މި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން  

 ވަނީ ފަށާފައި. 
ކައުންސިލްތަކަށް މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިބަރ   •

ފޯރުކޮށްދެވިފައި. އަދި ފައިބަރ ވަޅުލުމުގެ  
  މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 

 އި.ތައްޔާރުވެފަ
ގުޅިގެން މިކަމަށް ހޯދަންޖެހޭ   19-ކޯވިޑް  •

 އިތުރުމަސައްކަތް  އިންސާނީ ވަސީލަތް އަދި
 މިވަގުތު މަޑުޖެހިފައި. 

މިނިސްޓްރީ އަދި    .16
އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ  

ވޭޝަން  އިމާރާތުގެ ރިނޮ
 މަސައްކަތް.

މިނިސްޓްރީ އަދި   • ފެށިފައި 
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އެއް 

އިމާރާތުގައި ހިންގަން ޖެހުމުގެ  
ސަބަބުން އައި ޖާގައިގެ  

އަދި   ދަތިކަން ހައްލުކުރަން

މުއައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތު   •
 ކޮށްދިނުން. މާހައުލެއް ޤާއިމް

ޓެކް ކޮމިއުނިޓީ އަދި ސްޓާޓްއަްޕތަކަށް   •
ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް މަލްޓި ަޕރޕޯސް 

 ން. ފެސިލިޓީއެއް ހެދު

 ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް. 2019ފެބްރުއަރީ  •
  ގެ ސަބަބުން ޗައިނާ މަރކެޓް  19-ކޯވިޑް  •

ބަންދުވުމާއި، އަދި ރާއްޖެވެސް ލޮކްޑައުންނަށް  
ދިއުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން  

 . ހުއްޓިފައި
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އަދި    ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް   2020 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  ސްޓޭޓަސް  މަޝްރޫއުގެ ނަން  
 ހާލަތާއި ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓްސް. 

އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުގެ  
  2މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރަން 

ްޕރިފެބް   ބިލްޑިންގް ގުޅާލައި
ޖާގަ   އިމާރާތެއްރާވައި
 އިތުރުކުރުން. 

އެކި ސިސްޓަމްތަކުގެ ޔުސަރ ޓްރޭނިންގއަށް   •
 ބޭނުންވާ ޓްރޭނިންގ ލެބް ޤާއިމްކުރުން.

ވީމާ ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުން އިމާރާތުގެ   •
 ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި. ގްރައުންޑް ފްލޯރ 

މިނިސްޓްރީ    .17
ޤާއިމްކުރުމުގެ  

 މަސައްކަތް

މަސައްކަތްތައް  މިނިސްޓްރީގެ  • ފެށިފައި 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން  

 ހޯދުން. 

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ   •
މެންޑޭޓްގައި  ޮޕލިސީ މަސައްކަތްތަކާއި 

ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
 ހިޔުމަން ރިސޯސް ކެޭޕސިޓީ އިތުރުކުރުން. 

 : ޑޭޓް ތަންފީޛްކުރުމަށްމިނިސްޓްރީގެ މެން •
o  :ު53ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ  
o ާ17ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: ރުމިހ  
o  ު36: އިތުރަށް ބޭނުންވާ އަދަދ 

ގެ  .ސީ.އައި.ޓީއެން  .18
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  
ސިވިލް ސަރވަންޓުން  
 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް. 

އިދާރީ  އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ  • ފެށިފައި 
ކަންކަންން ޤާނޫނުތަކާއި  

އެއްގޮތަށް  ވާއިދާޤަ
، ޓެކްނިކަލް  ގެންދިއުމާއި

މަސައްކަތް ކުރާނެ ސިވިލް  
 ން މުވައްޒަފުން ހޯދުސަރވިސް 

އަދި އެޗް.އާރ ގެ  ޖްމަންޓް، ފައިނޭންސް މެނޭ •
ނުންވާ ވެރިންގެ ފެންވަރުގެ  ބޭދާއިރާއަށް 

ނޭޖްމަންޓް އި މެމުވައްޒަފުން ހޯދަ
 ހަރުދަނާކުރުން. 

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރާނެ ދާއިމީ  •
ތު ގިނައިން ތިބީ  ން. )މިވަގު މުވައްޒަފުން ހޯދު

 ކޮންސަލްޓަންޓުން(   ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓްގައި

 .ސީ.އައި.ޓީ ގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޒްކުރުމަށް: އެން •
o  :ު52ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 
o ާ19ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: ރުމިހ  
o  ިހިމެނޭ ރިކްރުއިޓްމަންޓް ޮޕރޮސެސްގައ

 10 އަދަދު:
o  ު23: އިތުރަށް ބޭނުންވާ އަދަދ 

ގެ  .ސީ.އައި.ޓީއެން  .19
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  

 ޑިވެލޮަޕރުން 

ސިސްޓަމްސް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި   • 
ސަރވިސަސް ތަރައްޤީ  -އީ

 ކުރުން 

ހިމަނާފައިވާ  ނިއު ޮޕލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްގައި  •
 ސިސްޓަމްތައް ޑިވެލޮޕްކުރުން. 

 7  :އަދަދު ބޭނުންވާ ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް  •
 0  :ލިބިފައިވާ އަދަދު •
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  ދިނުމުގައި   ޚިދުމަށް   މޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮ   ގުޅިގެން   އާއި   " 19- ކޯވިޑު " 

 ލު ސ  އު   ގެންގުޅޭނެ 
 

ނަން  ގެްޕރޮސީޖާ ލު ސ އު ގެންގުޅޭނެ ދިނުމުގައި  ޚިދުމަށް އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ގުޅިގެންއާއި  " 19-"ކޯވިޑު  

QP.CAD.003 ެނަންބަރު  ްޕރޮސީޖާގ  
 ތާރީޚް  2020މާރިޗު  20
 އެންމެފަހުން ބަދަލުގެނައި ތާރިޚް -

 މުރާޖަޢާ ކުރާ ތާރިޚް  2020މާރިޗު  20
ފަރާތް  އްވާމުރާޖަޢާކުރަ ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް ސައިންސް ،ކޮމިއުނިކޭޝަން  ފޮރ  ސްޓޭޓް އޮފް  ޞާލިޙް، މިނިސްޓަރ  ޢަލީ  

 ހުއްދަދެއްވި ފަރާތް  އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
 އެޓޭޗެމަންޓްސް  -

 

ހިސްޓްރީ   ން ރިވިޝަ   
ސައްނިފް މު  އަމަލުކުރަން ފެށޭ ތާރީޚް   ރިވިޝަން ނަންބަރު  ގެނެވުނު ބަދަލު  

 1.0 ފުރަތަމަ ދެލި ކޮީޕ  މުޙައްމަދު ޝަރީފު    2020މާރިޗު  22

 

 ރިފަރެންސް ލިޔެކިޔުންތައް 
ސުރިޚީ   ގެ ޑޮކިއުމަންޓް   ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު  

 QP.CAD.004 އުސ ލު  ގޮތުގެ  އަމަލުކުރާނެ މުވައްޒަފުން އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގެ ފެނިފައިވާތީ  ވެހިރާއްޖޭންދި "  19-ކޯވިޑު"

 QP.CAD.005 ފެނިއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސ ލު   ފެއް އޮފީހުންހުރި މުވައްޒަ  ބަލީގެ އަލާމާތް "19-"ކޯވިޑު
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2020މާރިޗު  20  މުރާޖަޢާ ކުރި ފަރާތް  ހުސެއިން މުޙައްމަދު    

2020މާރިޗު  20  ހުއްދަ ދިން ފަރާތް  މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު   
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 ޕްރޮސީޖާރ 
ންގަނޑު މި  ޖުރާތްތަކާއި އުސ ލުތައް އި    

 

 

  މިންގަނޑުތަކާއި  ގެންގުޅޭނެ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަށް  އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން  ގުޅިގެން " 19- ކޯވިޑު " 

 އުޞ ލުތައް 

 މަޤްސަދު  .1

ޖޭން ފެނިފަިއ ދިވެހިރާއް  "19-ވިޑުގައި ާބރުމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ "ކޯމިހާރު ދުނިޔޭ  މިއީ
އް ތަދެމުންދާ ޚިދުމަތް އިން ޓެކްޯނލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ފޯ ސެންޓަރ ނޭަޝނަލް ވާތީ،

ށް ނެރެގެން ޒަފުން މަސައްކަތަވައްމަދު މުދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެ  ކޮށްފޯރު  ޑިމެދުނުކެނ
ިމ ފާހަގަކޮްށ،  ޚިދުމަތްތައްއެފަދަ ، ޓަކައިއްސުމަށްޖެހަމަ  އިންތިޒާމުދުމަތްދެވޭނެ ޚި
ޮގތް  ވޭނެދެފޮރުކޮށް ޚިދުަމތްތަކުގައި  ލެވެލް ޓްރއެލަ ޤާއިމުކެރެވޭގެން އްޔާއި ގުޅިަބ

 ަބޔާންކޮށް އެކުލަވާލައިފައިވާ މިްނގަނޑުތަކެވެ. 

 ސްކޯޕް  .2

 ހުރިހާ ެއން.ސީ.އައި.ޓީ ގެއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީ 
 އްޓަން ާވނެއެވެ.ހިފަހަ މިންގަނޑުތައް ލުތަކާއި ސ އު މި މުވައްޒަފުންވެސް

 އި ހިންގުން އާ ޒިންމާ   .3

 ގައިވާ އުސ ލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށްމުވައްޒަފުން މިޕްރޮސީޖާ ހުރިހާ އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގެ
 ހިންގާނީ  ޚިދުމަތް އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގެ އެގޮތައް އާއިމިޕްރޮސީޖާ ޖެހޭނެއެވެ. އަމަލުކުރަން

 އިރުޝާދުގެ  ވެރިޔާގެދާރު ޒިންމާގެ  ޓެކްނޮލޮޖީނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން  
 ދަށުންނެވެ. 
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 ޕްރޮސީޖާރ  .4

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބުދިނުން.   ލިޔެކިޔުމާއި ހުށަހަޅާ  .4.1

 ރީނދ  އެލަރޓް:  .4.1.1

ކިޔުން  ފޮނުާވ ލިޔެތަކުންނާިއ ކުންފުނިތަކުން ންމު ފަރާތްޢާހ. 

 secretariat@ncit.gov.mv ދޭނީ ޖަވާުބަބލައިގަނެ އަށްއެން.ސީ.އައި.ޓީ

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.-އީ

 ޖަވާބުދޭނީ ަބލައިަގނެ  ލިޔެކިޔުން ފޮނުވާ އިދާާރތަކުން ށ. ދައުލަތުގެ

 .ކޮށެވެ މެދުވެރި( ޖެމްސް" )ސިސްޓަމް މެނޭޖުަމންޓް ލެޓަރ-އީ ގަވަރމަންޓް"

ަބރު ފޯނު ނަން އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގެމެއިލުން ނުފޮނުވޭ ާހލަްތތަކުގައި -. އީނ

ފަދަ ވަރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިގެން އެއާއި ގުޅުއްވައިގެން ޑެލި 3302200

 ލިޔެކިޔުން ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 ރިސެޕްޝަން ޙިދުމަތް ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.   އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ. ރ

 އޮރެންޖު އެލަރޓް: .4.1.2

ކުންނާިއ ކުންފުނިތަކުން ފޮނުާވ ލިޔެކިޔުން  ޢާންމު ފަރާތްތަހ. 

ޖަވާުބ ފޮނުވާީނ   އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިންަބލައިގަންާނނީ އަދި    އަށްއެން.ސީ.އައި.ޓީ

 މެއިލް މެދުވެރިކޮެށވެ.-އީ secretariat@ncit.gov.mvހަމައެކަނި 

ޖެމްސް  ޖަވާުބދޭނީ ަބލައިގަނެ ލިޔެކިޔުން ޮފުނވާ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެށ. 

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.-އީ secretariat@ncit.gov.mvނުވަތަ 
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ފޯުނ   އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގެމެއިުލން ނުޮފނުވޭ ހާލަްތތަކުގައި  -ނ. ޑިޖިޓަލްކޮށް އީ

އާއި ގުޅުއްވައިގެން ޑެލިވަރީ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައިގެން   3302200ަބރު  ނަން

 އެފަދި ލިޔެކިޔުން ަބލައިގަނެވޭެނއެވެ.

 ރަތް އެލަރޓް: .4.1.3

  އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެއަިދ  ުކންފުނިތަކުންޢާއްމު ފަރާއްތަކުންނާއި  ހ.

ެއން.ސީ.އައި.ޓީ ަބލައިގަންާނނީ އަދި  އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަށްފޮނުވާ ލިޔެކިޔުން 

މެއިލް -އީ secretariat@ncit.gov.mvހަމައެކަނި  ޖަވާުބ ފޮނުވާނީ އިން

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

 . ތައް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް   އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން  .4.2

 އެލަރޓް:ރީނދ   .4.2.1

ކްޓް ފަދަ ޕްރޮޖެގްރާމް ހިންާގ ހުރިހާ ޕްރޮ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ހ.

 secretariat@ncit.gov.mvއިސްނެގުންތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާނީ  

  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ކޮންމެހެން ނުކޮށް  ން ކުރާނީނުކުރެވޭ ކަންކައީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ށ. 

  ނެވެ.ތިންށާދުގެ މައިރު ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ދ ކޮށް ނުލެވޭ ހާލަުތތަކުގައި

 އޮރެންޖު އެލަރޓް: .4.2.2

ދަ ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޖެކްޓް ފަ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ހ.

 އިސްނެގުން ތައް އެލާޓް ލެވެލް ަބދަލުވަންދެން މަޑުޖައްސާލާނީއެެވ. 

 ތް އެލަރޓް:ރަ .4.2.3

ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮޖެކްޓް ފަދަ  އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިންހ. 

 .ލެވޭނެއެވެގުތީގޮތުން ުހއްޓާވައިސްނެގުން ތައް 
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ވަރާ  ދަ މަޝް ފަ  ޝޮޕް ވަރކް ، ންބައްދަލުވު، އެހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރ ޢު .4.3

 ތައް. ތު ބައްދަލުވުންއަދި މަސައްކަ 

 އެލަރޓް:ރީނދ   .4.3.1

 ވަރކްޝޮޕް  ،ންަބއްދަލުވު ،ަމޝްރ ޢު ހިންގާ  ފަރާތްތަުކން އެހެން ހ.

ނީ ވާިއވެރިަބ ގައިކުތަަބއްދަލުވުން މަސައްކަތު އަދި މަޝްވަރާ ފަދަ

 ކޮށެވެ.ފަދަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރި ސްންކޮންަފރަންކޮށް ނުވަތަ ޓެލެއިއޮންލަ

 ނުވާނެއެވެ.ރިއެއް ރަށުން ޭބރުގައި ހިނގާ މިަފދަ ކަމެއްގައި ާބއިވެ. ށ

 އޮރެންޖު އެލަރޓް: .4.3.2

  ފަދަ   ވަރކްޝޮޕް  ،ންަބއްދަލުވު  ،މަޝްރ ޢު  ހިންގާ  ފަރާތްތަކުން  ހެންއެ  ހ.

 ހަަމއެކަނި  ވާނީ ކުގައި ަބއިވެރިތަަބއްދަލުވުން މަސައްކަތު އަދި މަޝްވަރާ

 ސް ފަދަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.ންންކޮށް ނުވަތަ ޓެލެކޮންަފރައިއޮންލަ

 އެލަރޓް: ރަތް .4.3.3

 ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވާ އެހެންޓާސްކްފޯސް  އައި.ޓީ 19-ކޯވިޑުހ. 

 މަސައްކަތު  އަދި  މަޝްވަރާ ފަދަ ވަރކްޝޮޕް ،ންވުަބއްދަލު ،މަޝްރ ޢު

 ވޭނެއެވެ.ލެގޮތުން މެދުކަޑާުވން ވަގުތީަބއިވެރި ކުގައިތަަބއްދަލުވުން

 

 ފައިސާ ދެއްކުން   ބިލަށް  .4.4

 :އެލަރޓްރީނދ   .4.4.1

 ބިލްތަކަށް ފަސާދެއްކުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރާނީ އެން.ސީ.އައި.ޓީގައެވެ.ހ. 

ގެ އިންތިޒާމެއް އިނޭންސްއިން ހަޖައްސަވާދެއްވާ ށ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަ

 މަތިން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 
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އެލަރޓް ހާލަތު  
 ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު 

 
 
 
 
 
 

އެލަރޓް ހާލަތު  
 ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު 

 
 
 
 
 

އެލަރޓް ހާލަތު  
 ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު 

 
 

 އެލަރޓް: އޮރެންޖު .4.4.2

ހ. އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް 

 ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްއިން ހަޖައްސަވާދެއްވާ އިންތިޒާމެއްގެ  .ށ

 މަތިން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

 ރަތް އެލަރޓް: .4.4.3

 ޙިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެުދކަޑާލެވޭނެއެވެ.މި ހ. 

 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް  .4.5

 އެލަރޓް:ރީނދ   .4.5.1

ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ   އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަށްއެލަރޓް ލެވެލްގައި  ރީނދ   ހ.  

ޤާިއމު ކުރާ  ގެންއި ގުޅިމި ަބލިމަޑުކަމާ، ދާއުމަންޓް ލިސްޓެއް ހަކިޕްރޮ

 ގަެނ ހަމަ  ތަކެތިޭބުނންވާޖަރތައް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ޕްރޮސީ

 އެވެ.ކުރެވޭނެ

 އޮރެންޖު އަދި ރަތް އެލަރޓް: .4.5.2

ތް އުމަންޓް މަސައްކަރަތް އެލަރޓް ލެވެލްގައި ޕްރޮކިށ. އޮރެންޖު އަދި 

 ވެ.ހުއްޓާ ލެޭވނެއެވަގުތީގޮތުން 

 

 އީގަވަރމަންޓް ޚިދުމަތައް   .4.6

 ރީނދ  އެލަރޓް: .4.6.1

ހ. އެން.ސީ.އައި.ޓީއިން އީގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ 

ޚިދުމަތްތައް ޢާންމު ހާލަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް އައި.ޓީ ޓާސްކްފޯސް އާއި  

 ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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ޓެކްނޯލޮޖީ އިންޮފމޭަޝން  ފޯ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް   
ކުރެޭވނެެއެވ. ިއއުޝާމުކޮށް ޢާއްލިޔުން  | މި މު ކުުރމަށްޢާއް  

 
 
 
 

އެލަރޓް ހާލަތު  
 ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު 

 
 
 
 
 

އެލަރޓް ހާލަތު  
 ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު 

 
 

 

 އޮރެންޖު  .4.6.2

ހ. އެން.ސީ.އައި.ޓީއިން އީގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދ ކޮށްލައިފިނަމަ 

ލުމެއްވެދާނެ ޚިދުމަތްތައް އައި.ޓީ ޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަްއ ގެއްރައް

 ޓާސްކްފޯސް އާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 ރަތް އެލަރޓް: .4.6.3

ށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ހ. އީގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮ

 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލެޭވނެއެވެ.

 

  ގުޅިގެން ގުޅާނެ ނަންބަރ  ންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އާ  .5
 

 ނަންބަރު  މައްސަލަތައް/ގޮންޖެހުންތައް  ގުޅޭނެ ނަންބަރ   
 5050 334ފޯނު: 

 6629 798މޯބައިލް: 

 helpdesk@ncit.gov.mvމެއިލް: -އީ

 އީގަވަރމަންޓް އެްޕލިކޭޝަން ތަކާއި ގުޅިގެން  

 

1 

 2211 330ފޯނު: 

 ncit.gov.mv@3302211މެއިލް: -އީ

ހޯމް ފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ވީ.ީޕ.އެން  -ފްރޮމް -ވޯކް 
 މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން  

 

2 

  secretariat@ncit.gov.mvމެއިލް: -އީ

 އޮފީހުގެ އިދާރީ ނުވަތަ ފައިސާ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކަށް  
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ްއާިއުގޅިެގނ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ ސ ްއޮތޯރިޓީްއޮފ ްމޯލ ޑިވ ސ ެގްމަސައ ކަތ ތައ ްކުރިއަށ ްެގނ ާދނެޮގުތެގްޕ ލޭން 19ް-ކޮިވޑް 
ް

ޔެލޯްްމަސައ ކަތ ް/ްޚިދުމަތ ް އޮރެނ ޖ ްްލެވެލް  ރެޑ ްްލެވެލް  އޮފީސ ްްްްގިނަްދުވަސ ތަކަކަށ ްްލެވެލް 
ްްް–ްްމުއ ދަތުްކުރެވްޭްބަނ ދުް

ްޕާރޝަލ ްލޮކ ޑައުނ ް

ގިނަްދުވަސ ތަކަކަށ ްއޮފީސ ްް
ްްފުލ ްްްް–ްްބަނ ދުކުރެވޭްމުއ ދަތުް
ްލޮކ ޑައުނ ް

ްދުމަތ ތައ ްޚިް.ްއޮތޯރިޓީއިނ ްރައ ޔިތުނ ނަށ ް/ްއިދާރާތަކަށ ްދޭްސީދ1ްާް
މުވާސަލާތީްތަކެތ1.1ްްިް

 ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ދިނުނ ް
މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް
ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

ޚިދުމަތ ްކޮނ މެހެނ ްބޭނުނ ވްާްް-
ފަރާތ ތަކަށ ްމުވައ ޒަފަކްުް

ޚި ދިނުނ .ްްނެރެގެން  ދުމަތް 
)މިކަމަށ ްއެދޭނީްއީމެއިލ ްް

ްމެދިވެރިކޮށ ް(

-ް

ޓ ރާނ ސ މިޓިނ 1.2ްްް
އަދިްއެހެނިހެނ ްް ސ ޓޭޝަން 

ްފީދެއ ކުނ ްޚިދުމަތުގެްއަހަރްީް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

ފީނުދެއ ކުމުގެްސަބަބުނ ްް
ނުކުރުނ ް/ްް ލައިސަނ ސ ްބާތިލް 

ްޚިދުމަތ ްކަނޑާނުލުނ ް

ފީނުދެއ ކުމުގެްސަބަބުނ ްް
ނުކުރުނ ް/ްް ލައިސަނ ސ ްބާތިލް 

ްޚިދުމަތ ްކަނޑާނުލުނ ް

މުގެްސަބަބުނ ްްފީނުދެއ ކު
ނުކުރުނ ް/ްް ލައިސަނ ސ ްބާތިލް 

ްޚިދުމަތ ްކަނޑާނުލުނ ް
މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްްޝިޕ ްސަރވޭްކުރުނ 1.3ްް

އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް
ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

ޚިދުމަތ ްކޮނ މެހެނ ްބޭނުނ ވްާްް-
ފަރާތ ތަކަށ ްމުވައ ޒަފަކްުް
ދިނުނ . ޚުދުމަތް  ްްނެރެގެން 
)މިކަމަށ ްއެދޭނީްއީމެއިލ ްް

ްމެދިވެރިކޮށ ް(

-ް

އެމެޗަރްރޭޑިއ1.4ްްޯް
ްލައިސަނ ސ ްދޫކުރުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެދުމުނ ްްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
ްޚިދުމަތ ދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެދުމުނ ްް
ްޚިދުމަތ ދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެދުމުނ ްް
ްޚިދުމަތ ދިނިނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެދުމުނ ްްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްްޝޯޓ ްކޯޑުްދޫކުރުނ 1.5ްް
ްޚިދުމަތ ދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެދުމުނ ްް
ްޚިދުމަތ ދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެދުމުނ ްް
ްޚިދުމަތ ދިނިނ ް

Ref: CAM/SOP/2020/03 



ް
ޔެލޯްްމަސައ ކަތ ް/ްޚިދުމަތ ް އޮރެނ ޖ ްްލެވެލް  ރެޑ ްްލެވެލް  ގިނަްދުވަސ ތަކަކަށ ްއޮފީސ ްްްލެވެލް 

ްްް–ބަނ ދުކުރެވޭްމުއ ދަތްުް
ްޕާރޝަލ ްލޮކ ޑައުނ ް

ގިނަްދުވަސ ތަކަކަށ ްއޮފީސ ްް
ފުލ ްްްްް–ބަނ ދުކުރެވޭްމުއ ދަތްުް
ްލޮކ ޑައުނ ް

އިނ ޓަރފިއަރަނ ސ 1.6ްްް
ްމައ ސަލަތައ ްބެލުނ ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
މުވައ ޒަފުނ ނާއްިްްއެނ މެމަދު

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

ޚިދުމަތ ްކޮނ މެހެނ ްބޭނުނ ވްާްް-
ފަރާތ ތަކަށ ްމުވައ ޒަފަކްުް

ދިނުނ .ްް ޚުދުމަތް  ނެރެގެން 
)މިކަމަށ ްއެދޭނީްއީމެއިލ ްް

ްމެދިވެރިކޮށ ް(

-ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްްޓައިޕ ްއެޕ ރޫވަލ 1.7ްް
މުވައ ޒަފުނ ނާއްިްއެނ މެމަދުް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްއެހެނ ްްް-
އިދާރާއެއ ގެްޓައިޕ ްއެޕ ރޫވަލ ްް

ލިޔުނ ްހުށަހަޅައިފިނަމްަް
ްޚިދުމަތ ދިނުނ ް

-ް

މުވާސަލާތީްޚިދުމަތ ތަކާއ1.8ްްި
ހުށަހަޅާްމައ ސަލަްް/ްް ގުޅިގެން 

ްޝަކުވާްބެލުނ ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
ނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިްއެ

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

ް
ްދުމަތ ތައ ްޚިްމުވާސަލާތީްކުނ ފުނިތަކަށ ްދްޭް.ްއޮތޯރިޓީއިނ 2ްް

މުވާސަލާތީްޚިދުމަތ ތަކުގ2.1ްްެް
ްއަގުްފާސ ކުރުނ ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްހުށަހެ

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

ނަމ ބަރްޯޕޓަބިލިޓ2.2ްްީް
ްއާއިގުޅޭްމައ ސަލަތައ ްބެލުނ ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

އިނ ޓަރނެޓ ްރީޓެއިލ 2.3ްްް
ްލައިސަނ ސ ްދޫކުރުނ ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

ޚިދުމަތ ްކޮނ މެހެނ ްބޭނުނ ވްާްް-
ފަރާތ ތަކަށ ްމުވައ ޒަފަކްުް
ދިނުނ ް. ޚިދުމަތް  ްނެރެގެން 

-ް



ޔެލޯްްމަސައ ކަތ ް/ްޚިދުމަތ ް އޮރެނ ޖ ްްލެވެލް  ރެޑ ްްލެވެލް  ގިނަްދުވަސ ތަކަކަށ ްއޮފީސ ްްްލެވެލް 
ްްް–ބަނ ދުކުރެވޭްމުއ ދަތްުް

ްލޮކ ޑައުނ ްޕާރޝަލ ްް

ގިނަްދުވަސ ތަކަކަށ ްއޮފީސ ްް
ފުލ ްްްްް–ބަނ ދުކުރެވޭްމުއ ދަތްުް
ްލޮކ ޑައުނ ް

މުވަސަލާތާއިގުޅ2.4ްްޭް
ކަނ ކަމުގައިްލަފައާއިްއިރުޝަދްުް

ްދިނުނ ް

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ްް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

އީމެއިލ ްމެދުވެރިކޮށ ްް
ްހުށަހެޅުމުނ ްޚިދުމަތ ްދިނުނ ް

ް
ް.ްއޮތޯރިޓީގެްހިނ ގުމުގެްމަސައ ކަތ ތައ 3ް

ހާޒިރީއާއިްޗުއ ޓީދިނުމުގ3.1ްްެް
ްމަސައ ކަތ 

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްމަސައ ކަތ ކުރުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

އެކ ސެސ ްް އީމެއިލ ް/ްރިމޯޓް 
މަސައ ކަތ ކުރުނ ްް ްމެދުވެރިކޮށް 

އެކ ސެސ ްް އީމެއިލ ް/ްރިމޯޓް 
މަސައ ކަތ ކުރުނ .ްް މެދުވެރިކޮށް 
ކޮނ މެހެނ ްއޮފީހަށ ްނިކުމެގެނ ްް

ްކަނ ކަނ ްކުރުނ ްކުރަނ ޖެހްޭް

އެކ ސެސ ްް އީމެއިލ ް/ްރިމޯޓް 
މަސައ ކަތ ކުރުނ ް. ްމެދުވެރިކޮށް 

މުސާރަްދިނުމުގ2.2ްްެް
ްމަސައ ކަތ 

މަސައ ކަތަށ ްބޭނުނ ވްާްްމަސައ ކަތ ކުރުނ ް
އެނ މެމަދުްމުވައ ޒަފުނ ނާއްިް

ްއެކުްޚިދުމަތ ްދިނިނ ް

އެކ ސެސ ްް އީމެއިލ ް/ްރިމޯޓް 
މަސައ ކަތ ކުރުނ ްް ްމެދުވެރިކޮށް 

އެކ ސެސ ްްއީމެ އިލ ް/ްރިމޯޓް 
މަސައ ކަތ ކުރުނ .ްް މެދުވެރިކޮށް 
ކޮނ މެހެނ ްއޮފީހަށ ްނިކުމެގެނ ްް

ްކުރަނ ޖެހޭްކަނ ކަނ ްކުރުނ ް

އެކ ސެސ ްް އީމެއިލ ް/ްރިމޯޓް 
މަސައ ކަތ ކުރުނ ް. ްމެދުވެރިކޮށް 

ސިކިއުރިޓީްބެލެހެއ ޓުމުގ2.3ްްެް
ްމަސައ ކަތ 

ްމަސައ ކަތ ކުރުނ ްްމަސައ ކަތ ކުރުނ ްްމަސައ ކަތ ކުރުނ ްްމަސައ ކަތ ކުރުނ ްްމަސައ ކަތ ކުރުނ ް

ބޯޑުގެްޖަލ ސާތައ 2.4ްްް
ްބޭއ ވުނ ް

ޓެލެކޮނ ފަރަނ ސ ްމެދެވެރިކޮށ ްްްޖަލ ސާްބޭއ ވުނ ް
ްޖަލ ސާްބޭއ ވުނ ް

ޓެލެކޮނ ފަރަނ ސ ްމެދެވެރިކޮށ ްް
ްޖަލ ސާްބޭއ ވުނ ް

ޓެލެކޮނ ފަރަނ ސ ްމެދެވެރިކޮށ ްް
ްޖަލ ސާްބޭއ ވުނ ް

ލެކޮނ ފަރަނ ސ ްމެދެވެރިކޮށ ްްޓެ
ްޖަލ ސާްބޭއ ވުނ ް
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 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭން   19- ކޮވިޑް 

 ތަޢާރަފް  .1
ފެނިއްޖެނަމަ، އެންމެންގެ  ތެރެއިން އޮފީހުގެ  މުވައްޒަފަކު ހުރި  ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް" 19-ކޮވިޑް "  ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ، މިއީ

 . ވެއެ (ީޕ. އޯ.އެސް) އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ ްޕލޭން  އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި   ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

 ބަލީގެ އަލާމާތްތައްހުރި މުވައްޒަފުން ދެނެގަންނާނެގޮތް  .2
 އަރިދަފުސް ރޯގާގެ އަލާމާތްތަކާއިއެކު ހުންއައުން.   •
 ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވުން.   •
 ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް އިހްސާސްވާކަމަށް ބުނުން    19-ކޮވިޑް މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް  •

 މުވައްޒަފާއިމެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް    ފެނިއްޖެ އަލާމާތެއް   .3
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނުގައި އެކަހެރިކުރުން  •
 .ށް އެންގުން ، އެކަން އެޗް.ީޕ.އޭ. އައަށް ގުޅާ 1676ހޮޓްލައިން ނަންބަރ   •
 އެޗް.ީޕ.އޭ. އިން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، މުވައްޒަފާމެދު ކަންތައް ކުރުން. •
 . ބަންދުކުރުންމުވައްޒަފުގެ ވަރކްސްޓޭޝަން ނުވަތަ މަސައްކްތަކުރާތަން  •
 .ހަމަޖެއްސުންއެމުވައްޒަފަށް   ޗުއްޓީޚާއްސަ އާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  19-ކޮވިޑް  •

 އަމަލު ކުރާނެގޮތް  މުވައްޒަފުން  އެހެނިހެން   .4
 ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ފްލޫ މެނޭޖަރަށް އެންގުން.  •
ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަރކް ސްޓޭޝަނާއި ކައިރިނުވުން، އަދި އެމުވައްޒަފަކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ   •

 ތަކެތީގައި އަތްނުލުން. 
 އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްކުރުން. އެޗް.ީޕ.އޭ. ގެ  •

  ރޫމް  އަދި އައިސޮލޭޝަން ، ފުލޫ މެނޭޖަރ  .5
 7733063، މޯބައިލް:  355ޢަލީ މިސްބާހް، އެކްސްޓެންޝަން: ފުލޫ މެނޭޖަރ:  •
 7847847، މޯބައިލް: 321ޑިޕިއުޓީ ފްލޫ މެނޭޖަރ: އިބްރާހިމް ހަލީމް، އެކްސްޓެންޝަން:  •
 ވަނަ ފްލޯގެ މީޓިންގ ރޫމް 1ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެ މުވައްޒަފަކު އެކަހެރި ކުރާނެތަން:  ރޯގާއަށް   •

 -------------------------------------------- 
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Ref: CAM/SOP/2020/02  ުނަންަބރ 



،

އިއުލާނ ްކޮށ ފައިވާްކުއ ލިްނުރައ ކަލުގެްހާލަތާއިްގުޅިގެނ ްމ91ްްި-ކޯވިޑ ް ރޯގާއާއިްގުޅިގެން 
މިވަގުތުްކުރަމުނ ދާް ވުޒާރާއާއިްމިްވުޒާރާގެްދަށުނ ްހިނ ގަމުނ ްއަނ ނަްއިދާރާތަކުން 

 .މަސައ ކަތ ތައ 



 ސައިނ ސ ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީް،މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ 

 

 

1 

.ްމިނިސ ޓ ރީއާއިްމިނިސ ޓ ރީގެްދަށުނ ްހިނ ގާްއިދާރާްތަކުން 9
ނޑައެޅުން  ފޯރުކޮށ ދޭނެްއުސޫލުްކަ  ޚިދުމަތ ތައް 

9 . ޑައަޅައ9ްި ކަނ އުސޫލުް ގޮތުގެް ފޯރުކޮށ ދޭނެް ޚިދުމަތ ތައ ް ދޭް މިނިސ ޓ ރީނ ް ް .
 އާނ މުކުރުނ .

9 . ޚިދުމަތ ތައ 1ް ޓެކ ނޯލޮޖީނ ް އިނ ފޮމޭޝަނ ް ް ފޮރ ް ސެނ ޓަރ ނޭޝަނަލ ް ް .
 ފޯރުކޮށ ދޭނެްގޮތުގެްއުސޫލުްކަނޑައަޅައިްއާނ މުކުރުނ .

.ްކޮމިއުނިކޭޝަނ ްއޮތޯރިޓީްއޮފ ްމޯލ ޑިވ ސ އިނ ްޚިދުމަތ ތައ ްފޯރުކޮށ ދޭނެްގޮތުގ9.1ްެ
 އުސޫލުްކަނޑައަޅައިްއާނ މުކުރުނ .

ރައ ޔިތުނ ނަށ ފޯރުކޮށ ްދިނުމަށ ޓަކައިްއޮފީސ ތަކަށ 1ްް ނޑިްދެމެހެއ ޓެނެވިްގޮތަކަށް  .ްސަރުކާރުގެްޚިދުމަތ ތައ ްމެދުނުކެ
ރާވާްހިނ ގުމަށ ޓަކައިްއައި.ޓީްޓާސ ކ ފޯހެއ ް ފޯރުކޮށ ދޭްއިނ ފޮމޭޝަނ ްޓެކ ނޯލޮޖީއާއިްގުޅިނ ްހުރިްކަނ ކަމަށް 

 އުފެއ ދުނ ް

ކުރެވިފައިް  ޕޮލިސީްއެއ ކަރުދާސް 

1.9ްް 91ްްްް.ްމިނިސ ޓ ރީގެްއިސ ނެނ ގެވުމުގެްމަތިނ  ގައިްސަރުކާރުގެްމިނިސ ޓ ރީތަކާއިްއަދިްއިތުރުްބޮޑެތިްއިދާރާތަކުގ1919ްްްެމާރިޗ 
އާއިްގުޅޭްގޮތުނ ްއައި.ޓީްދާއިރާއިނ ްވާނ ޖެހޭްތައ ޔާރީްތަކާއިްބެހޭގޮތުނ ްމަޝ ވަރ91ްްްާ-އައި.ޓީްގެްއިސ ްވެރިނ ނާއިްއެކުްކޮވިޑ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިނ ނެވިއެވެ.CTOްްބައ ދަލުވުމެއ ްބޭއ ވުނެވެ.ްމިްބައ ދަލުވުމުގައިްމިނިސ ޓަރގެްއިތުރުނ ް

1.1ްް ގައިްއިސ ވެްދެނ ނެވުނުްބައ ދަލުވުމުގައިްމަޝ ވަރާްކުރެވިފައިވާްގޮތަށ ްސަރުކާރުގެްހިނގުނ ްނުހުއ ޓިްގޭގައ1919ްްްި.ްމާރިޗު
ފޯރުކޮށ ދޭނެޖެހޭް އެހީތެރިކަނ ް އިތުރަށ ް ޑިވަޅުގައިް ދަނ މިް އަދިް ހަމަޖެއ ސުމަށާއިް އިނ ތިޒާމ ތައ ް ކުރެވޭނެް މަސައ ކަތ ް ހުރެގެނ ް
ފަރާތ ތަކަށ ްބޭނުނ ވާްއެހީތެރިކަނ ްފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ްްއެނ .ސީ.އައި.ޓީގެްމުވައ ޒަފުނ ްހިމެނޭްގޮތަށ ްއައި.ްޓީްޓާސ ކ ްފޯސ ްއެއ ް

 އެކުލަވާލާްއަދިްމިކަނ ްދައުލަތުގެްހުރހާްވުޒާރާްތަކާއިްއިދާރާތަކަށ ްއެނ ގުނ 

.ްއައި.ޓީްޓާސ ކ ފޯސ އާއިްގުޅުމަށ ްޚާއ ސަްނަނ ބަރެއ ްއަދިްވަކިްއީމެއިލ ްއެޑ ރެސ އެއ ްކަނޑައަޅާްޓާސ ކ ްފޯސ ްގެްމަސައ ކަތ 1.1ް
ފޯރުކޮށ ދެމުނ ނެވެ.ް ޚިދުމަތ ތަކެއ ދަނީް ގިނަް ކޮށ ް ޤާއިމ ް ޑެސ ކ އެއ ް ވިސ ް ސަރ ވަކިް ޓީގައިް އައި. ސީ. އެނ . ނުހުއ ޓޭގޮތަށ ް

 މީގެތެރޭގައި:ްް

1.1.9 VPNްް އެކައުނ ޓ ްދޫކުރުނ 

.ްއިދާރާތަކުނ ނާއިްދައުލަުތގެްމުވައ ޒަފުނ ނަށ ްމިްވަގުތުްޭގގައިްތިބެގެނ ްމަސައ ކަތ 1.1.1ް
 ކުރުމުގައިްދިމާވާްދަތިތަކަށ ްބޭުނނ ވާްއެހީތެރިކަނ ްފޯރުކޮށ ދިނުނ ް



 ސައިނ ސ ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީް،މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ 

 

 

2 

 އައި.ޓީްޓާސ ކ ފޯސ ްއިނ ްފޯރުކޮށ ދެވިފައިވާްމުޙިއ މުްޚިދުމަތ ތަކުގެްތަފ ސީލު

13/3 23/3 

މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްޖެނ ޑަރގެްއޯޕަނ ްވީ.ޕީ.އެނ ް •
 ހަމަޖައ ސައިދިނުމަށ ްއެދިް)ފަނ ނީްލަފާްދެވިފައި(

18/3 

ނޭޝަނަލ ްޑިސާސ ޓަރްސެނ ޓަރއަށ ްބޭނުނ ވާް •
ފިޒިކަލ ްލިނ ކ ްވެސ ްޤާއިމ ކޮށ ދެވިފައި.ްއަދިްމީގެް
ބޭނުނ ވެގެނ ް އިތުރުނ ވެސ ްއެއ ވެސ ްޚިދުމަތެއް 
އެއ ވެސ ްއިދާރާއަކުނ ްއެދިލައ ވައިފިނަމަްއެކަނ ް

 ހަމަޖެހިގެނ ްދާނެއެވެ.ް

ޖުޑީޝަރީްއާއިްޕ ރޮސެކިޔުޓަރްޖެނެރަލ ްއޮފީހާއިް •
 ދެމެދުްވީޑިއޯްކޮނ ފެރެނ ސިނ ގްޤާއިމ ްކުރެވުނު.

މޯލ ޑިވ ސ ްޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ްއޮތޯރިޓީގެްއިނ ޓަރނަލ ް •
ވިއުގައާއިްއޮނ ލައިނ ްވިއުގައާއިްދޭތެރޭގައިް

ދިމާވެފައިވާްމައ ސަލަްހައ ލުކުރުމަށ ްއެހިތެރިކަނ ް
ފޯރުކޮށ ދެވެނު.ްމިކަމަކީްއެްއިދާއިރާއިނ ްކޮވިޑ އަށް 
 ތައ ޔާރުވުމުގެްގޮތުނ ްކުރެވުނުްމަސައ ކަތެކެވެ.ްް

19/3 

މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްއިކޮނޮމިކ ްޑެވެލޮޕ މަނ ޓ އާއިް •
އިމިގ ރޭޝަނ އިނ ްއެކ ސ ޕެޓ ްސިސ ޓަމ ގެް

މަސައ ކަތ ްނުހުއ ޓޭގޮތަށ ްކޮނ ެމްދުވަހަކުވެސ ް
އެކ ސ ޕެޓ ްއޮނ ލައިނ 9199ްް- 99:99

މެދުވެރިކޮށ ްމިކަނ ްކުރެވޭގޮތަށ ްްކުރިއަށ ްގެނ ދަނ ް
ބޭނުނ ވާްބަަދލުތައ ްގެނައުމުގެްޮގތުނ ްމިްދުވަސ ް

ވަރުގައިްކޯޓާްއެކ ސ ޓެނ ޝަނ އަށ ްއަދިްވޯކ ް
ޕަރމިޓ ްއެކ ސ ޓެނ ޝަނ އަށ ްއެޕ ލައިްކުރެވޭްގޮތަށ ް

 ހަމަޖެއ ސުނ ް

21/3 

• Jobcenter.mv އާއިްގުޅިގެނ 91ް-ގެްކޮވިޑ
ވަޒީފާއާއިްގުޅޭގޮތުނ ްމައ ސަލަްހުށައެޅުމުގެް

ޚިދުމަތ ތައ ްޢާނ މުނ ނަށ ްހުޅުވާުލމާއިްގުޅިގެނ ްގިނަް
ރައ ޔިތުނ ްއީފާސ ްރަޖިސ ޓ ރީކުރުމާއިްބެހޭގޮތުނ ް

ސުވާލުތައ ްއުފެއ ދުމާއިްގުޅިގެނ ްމިކަމަށ ް
ޚާއ ސަކޮށ ްސުވާލުތަކަށ ްޖަވާބުދާރީވުމަށ ްކޯލ ް
 ސެނ ޓަރގެްމުވައ ޒަފުނ ްބޭނުނ ުކރެވުނެވެ.ް

22/3 

މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްޑިފެނ ސ އިނ ްކެމިކަލ ް •
ލައިސަނ ސ ްއަށ ްއެދުމާއިްދޫކުރުމަށ ްބޭނުނ ކުރާް

ސިސ ޓަމ އާއިްގުޅިގެނ ްރައ ޔިތުނ ްއެދޭްޚިދުމަތ ތައ ް
ސަރުކާރުގެްއެއ ވެސ ްއޮފީހަކަށ ްނުގޮސ ްއޮނ ލައިނ ް

 ކުރުމަށ ްބޭނުނ ވާްފަނ ނީްއެހީެތރިކަނ ްދިނުނ .

24/3 

ކަލ ޗަރގެް • މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްއާޓ ސ ްއެނ ޑް 
ވެބ ސައިޓ ްކ ލައުޑ އަށ ްމައިގ ރޭޓ ްކުރުމުގެް

 މަސައ ކަތ 

20/3 

ޑިޒާސ ޓަރްމެނޭޖ މަނ ޓ ްސެނ ޓަރުގެްނެޓ ވޯކ ް •
ޤައުމީްކޮމ ޕިއުޓަރްވިއުގަްމެދުވެރިކޮށ ް

ދަރުބާރުގޭގައިްގާއިމ ްކުރވިފައިވާްނޭޝަނަލ ް
އިމަރޖެނ ސީްއޮޕަރޭޝަނ ްސެނ ޓަރަށ ް

ފޯރުކޯށ ދެވުނެވެ.ްއަދިްއައުްސައިޓެއ ގެްގޮތުގައިް
NOECްް އަށNCNްްެފޯރުކޮށ ދެވުނެވެ.ްމީގ

އިތުރުނ ްފިނޭނ ސ ގެްސެޕ ްއެކ ސެސ ްވެސް 
 ފޯރުކޮށ ދެވުނެވެ.
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3 

 އައި.ޓީްޓާސ ކ ފޯސ ްއިނ ްފޯރުކޮށ ދެވިފައިވާްމުޙިއ މުްޚިދުމަތ ތަކުގެްތަފ ސީލު

24/3 28/3 

މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްޑިފެނ ސ ްގެްކެމިކަލ ްޕާމިޓ ތަކުގެް •
ްސިސ ޓަމ ް މަކުޑި' މަސައ ކަތ ްކުރުމަށ ްބޭނުނ ކުރާް'

 އެކ ސެސ ްފޯރުކޮށ ދިނުނ . VPNގެް

26/3 

•  L G Aްެސިސ ޓަމ ގ ް ވުނަ' ' އަދިް ް ވިނަ' ' ގެް
ވީޕީއެނ ް ގޮތަށ ް ކުރެވޭް ހުރެގެނ ް ގޭގައިް މަސައ ކަތ ް

 އެކައުނ ޓ ްދިނުނ ްް

27/3 

މިނިސ ޓ ރީް • މައ ސަލައެއ ް ދެް ސިސ ޓަމ ގެް މަކުޑިް
އޮފ ްޑިފެނ ސ އިނ ްރިޕޯޓ ްކުރުމާއިްގުޅިގެނ ްއެްދެް

 މައ ސަލަްވަނީްހައ ލުްކުރެވިފައެވެ.ް

29/3 

އެގ ރިކަލ ޗަރްއެނ ޑ ް، މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްފިޝަރީޒ  •
އަށ ް ވަރ ސަރ ޑޭޓާް އިނ ް ރިސޯސަސ ް މެރިނ ް

ްް އެދި ވުމަށ ް ވީޕީއެނ 1ްްްއެކ ސެސ ް ފަރާތަކަށ ް
 ހަމަޖައ ސައިދިނުނ ް

27/3 

26/3 

• 1 2ްްްް 1މާރިޗު 9 1 އޮފީހުގ9ްެ ރައީސ ް ގައިް
ް  gov.mvއެދިލެއ ވުމަކަށ ްކޮވިޑަށ ްޚައ ސަްޕޭޖެއް 

11ްއިތުރުްކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ވަނީްފެށިފައެވެ.ްއަދިްް
ްް ގައިްމިްމަސައ ކަތ ްނިނ މާްރައީސ 1919ްމާރިޗު

ޕޭޖުގެް މިް އަދިް ް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ވަނީް އޮފީހާއިް
ކޮވިޑ  9-ބޭނުމަކީް ރައީސުލ 1ްްް ގުޅިގެނ ް އާއިް

ނިނ މުނ ތައ ް ނިނ މާް އޮފީހުނ ް ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެް
ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައިް ހަމަޔަށ ް ރައ ޔިތުނ ނާއިް
ޕޭޖ ގައިް މިް އަދިް ް ޕޭޖެކެވެ. ކުރެވުނުް ތައ ޔާރުް
ކުރާނީް ޝާއިއުް މަޢުލޫމާތެއ ް ހުރިހާް ކުރާް ޝާއިއުް

 ރައީސުލ ްޖުމ ހޫރިއ ޔާގެްއޮފީހުނ ނެވެ.ް

29/3 

29/3 

29/3 

• 1 1ްްްް ތެރޭގެ އަތޮޅުް ނިޔަލަށ ް 9މާރިޗުގެް 0ް
ޚިދުމަތ ް ކޮނ ފެރެނ ސިނ ގެް ވީޑިއޯް ހޮސ ޕިޓަލަކަށ ް
މެދުވެރިކޮށ ް ނެޓ ވޯކ ް ް ކޮމ ޕިޔުޓަރ ދައުލަތުގެް ވަނީް

 ޤާއިމ ްކުރެވިފައެވެ.

އަދިްމިްވީޑިއޯްކޮނ ފެރެނ ސިނ ގްގެްބޭނުމަކީްމާލޭގެް •
އާއ91ްި-ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއިްއަދިްމިްނޫނ ވެސ ްކޮވިޑ 

ވީޑިއޯް މެދުގައިް އިދާރާތަކުގެް ސިއ ޚީް ގުޅިގެނ ް
ހިއ ސާް މަޢުލޫމާތުް މެދުވެރިކޯށ ް ް ކޮނ ފެރެނ ސިނ ގ

 ކުރުމަށ ްމަގުފަހިކޮށ ދިނުމެވެ.

، ްޏ، ްސ، ްލ، މިްޚިދުމަތ ްފޯރުކޮށ ދެވިފައިވަނީްއްއ •

ްް އޭޕ ރީލ ްގ90ްްްެގއްއަދިްގދްއަތޮޅަށެވެ.ްއަދި
ް އިތުރުް 0ްނިޔަލަށ ް މިޚުދަތ ވަނީްް އަތޮޅަކަށ ް

، ްނ، ްށ، ހްދ، ފޯރުކޮށ ދެވިފައެވެ.ްއޭގެްތެރޭގައިްހްއ

ހުރިހް، ްރ ބާކިް އަދިް ހިމެނެއެވެ. ް ތ އަދިް ް ދ
ހަފ ތާް އޮތ ް ކުރިއަށ ް ޚިދުމަތ ް މިް ް އަތޮޅުތަކަށ ް

 ތެރޭގައިްފޯރުކޮށ ދެވޭނެއެވެ.ް

7/4 
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 އައި.ޓީްޓާސ ކ ފޯސ ްއިނ ްއިތުރަށ ްކުރަމުނ ގެނ ދިޔަްޕޮލިސީްމަސައ ކަތ ތައ 

އިދާރާތަކަށ ް • ނިޒާމ ތައ ް ޓެލެކޮނ ފަރެނ ސިނ ް އަދިް ކޮލޭބޮރޭޝަނ ް ކުރުމަށ ޓަކައިް ޤާއިމ ް ނިޒާމ ް ހޯމ ް ފ ރޮމ ް ވޯކ ް
ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައިްމައިކ ރޯސޮފ ޓ އާއިްމަޝ ވަރާްކުރެވިްމިްފަދަްސިސ ޓަމ ތ ތައ ްޓަރަޔަލ ްލައިސަނ ސ ްވަނީްހޯދިފައެވެ.ް

 ބޭނުނ ކުރެވޭގޮތަށ ްވަނީްރޯލ އައުޓ ްކުރެވިފައެވެ.ްް Microsoft Teamsމިނިސ ޓ ރީއަކަށ 4ްމިގޮތުނ ްމިހާތަނަށ ް

އަދިްޚާއ ސަކޮށ ްނޭޝަނަލ ް • އައި.ޓީްޓާސ ކ ްފޯސ ގެްމުވައ ޒަފުނ ްކާފިއުްވަގުތުތަކުގައިވެސ ްސަރުކާރުގެްއެއ ވެސ ްއިދާރާއަކަށް 
ސެނ ޓަރަށ ްއިނ ފޮމޭަޝނ ްޓެކ ނޯޮލޖީއާްގުޅޭގޮތުނ ްއެހީތެރިކަމެއ ްބޭނުނ ވެއ ޖެްހިނ ދެއ ގައި ، އިމަރޖެނ ސީްއޮޕަރޭޝަނ ސް 

ގެްހުއ ދައާއިއެކުްއެއ ވެސް ، ޚިދުމަތ ްފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ްނުކުނ ނާނެްޚާއ ސަްޓީމެއ ްއެކުލަވާލެވި މޯލ ޑިވ ސ ްޕޮލިސ ސަރވިސް 
 ދަތިކަމެއ ނެތިްމިގަޑިތަކުގައިްމުވައ ޒަފުނ ނަށ ްއޮފީހަށ ްއާދެވޭނެްިއނ ތިޒާމުވަނީްހަމަޖައ ސާފައެވެ.ް
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މެދުވެރިކޮށ ްްް VPNމީގެްއިތުރުނ ވެސ ްއޯޕަނ 
މުވައ ޒަފުނ ނަށ ްގޭގައިްތިއ ބަވައިގެނ ްމަސައ ކަތ ް
ބޭނުނ ވާް ހަމަޖެސުމަށ ް އިނ ތިޒާމ ް ކުރެވޭނެް
ލަފާޔާއިް ފަނ ނީް ބޭނުނ ވާް އިދާރާތަކަށ ް

 އެހީތެރިކަނ ްފޯރުކޮށ ދެވޭނެއެވެ.

 

ފޯރުކޮށ ދެމުނ ދ1ްާ ވިއުގަްފަދަްސަރުކާރުގެްކޮމ ޕިޔުޓަރްވިއުގާްމެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  .ްޖެމ ސ ްއަދިްސިވިލް 
އެކ ސެސ ްވެވޭނެްއިނ ތިޒާމުްހަމަޖެއ ސުނ .ް VPNޚިދުމަތ ތަކަށ   މެދުވެރިކޮށ ްގޭގައިްހުރެގެން 

1 . އ9ީ މަނ ޓ ް ގަވަރ ކުރާް ބަދަލުް ލިޔެކިޔުނ ް ސަރުކާރުގެް ް މެނޭޖ މަނ ޓ ް-. ލެޓާރ
ސިސ ޓަމ ްގޭގައިްހުރެގެނ ްބޭނުނ ްކުރެވޭގޮތަށ ްހަމަޖެއ ސައިދިނުމަށ ްބޭނުނ ވާް

ްް ޓީއިނ  އައި. ސީ. މާރިޗުގައ91ްްްިމުވައ ޒަފުނ ގެްމަޢުލޫމާތުްހޯދުމަށ ްއެދިްއެނ .
ދައުލަތުގެްއިދާރާތަތަކަށ ްފޮނުވާފައިވާްސަރކިއުލާރއާއިްގުޅިގެނ ްއިދާރާްތަކުނ ް

 ނަނ ތައ ްލިބެމުނ ދާްވަރަކުނ ްވީޕީއެނ ްއެކައުނ ޓ ވަނީްދެވިފައެވެ.ް

މިްޚިދުމަތ ްބޭނުނ ކޮށ ގެނ ްގޭގައިްތިއ ބަވައިގެނ ްސަރުކާރުގެްހުއ ދަދެވިފައިވާް
 އެޕ ލިކޭޝަނ ތަކަށ ްއެކ ސެސ ކުރެވިްމަސައ ކަތ ްކުރެވޭނެއެވެ.

 އިދާރ912ްާ

 ވަޒީރުނ 90ް

 މުވައ ޒަފުނ 920ް

1 . މަޢުލޫމާތ1ްު ދެމެދުް ކައުނ ސިލ ތަކާއިް އާއިް އޮތޯރިޓީް މަނ ޓ ް ގަވަރ ލޯކަލ ް ް .
ކޮމ ޕިއުޓަރުް ގައުމީް ސިސ ޓަމ ް ް ވިޔަ' ' އަދިް ޤާއިމ ކޮށ ފައިވާް ބަދަލުކުރުމަށ ް

ްް ްމިގޮތުނ  14ްވިއުގަްމެދުވެރިކޮށ ްބޭނުނ ްކުރެވޭނެްއިނ ތިޒާމ ްހަމަޖެއ ސުނ .
އެދިފައިވާއިރު ހެދުމަށ ް އެކައުނ ޓ ް 9  ،މުވައ ޒަފަކަށ ް ވަނ0ްްްީ ފަރާތަކަށ ް

 އެކައުނ ޓ ްހަވާލުކުރެވިފައެވެ.ްް

1 ކޮށ ފައިވާްއެހެނިހެނ ްއިދާރާތަކުގ1ްެ. ގައިްހޯސ ޓ ް ްގައުމީްޑޭޓާްސެނ ޓަރުގައިް .
ގޭގައިް އެދޭްގޮތަށ ް އެފަރާތ ތަކުނ ް އޮނ ލައިނ ްސިސ ޓަމ ތަކުގެްމަސައ ކަތ ތައ ް
މިވަގުތުް މިގޮތުނ ް ް . ހަމަޖެއ ސުނ ް އިނ ތިޒާމ ް ކުރެވޭނެް އެކ ސެސ ް ހުރެގެނ ް
ވެވޭނެް އެކ ސެސ ް އަށ ް ސިސ ޓަމ ް ް މަކުޑި" " ޑިފެނ ސ ގެް އޮފ ް މިނިސ ޓ ރީް
އޮތ ް ކުރިއަށ ް ް ނިމިފައެވެ. ކޮށ ދީް އެކަނ ް އެދިފައިވާތީް ހަމަޖެއ ސުމަށ ް ގޮތަށ ް

ވިއުގަ ް އެސ . ސީ. " ކޮމިޝަނ ގެް ވިސ ް ސަރ ސިވިލ ް ްްހަފ ތާތެރޭގައިް އަށ ް“
 އެކ ސެސ ްވެވޭނެްއިނ ތިޒާމ ްހަމަޖެއ ސުމގެްމަސައ ކަތ ްކުރިއަގެނ ދަނީއެވެ.

 ގެްނިޔަލަށ (1919ްއޭޕ ރީލ 0ްްއައި.ޓީްޓާސ ކ ފޯހުގެްތަފާސ ްހިސާބުް)
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.ްޕައިސިސ ްބޯޑަރްކޮނ ޓ ރޯލ ްސިސ ޓަމ އަކީްއެނ .ސީ.އައި.ޓީއިނ ްމޯލ ޑިވ ސ ްއިމިގ ރޭޝނ 1.4ް
ނަމަވެސ  ކަމުގައިވީް ސިސ ޓަމ އެއ ް ބަލަހައ ޓާދޭް 9-ކޯވީޑ ،  އަށ ް ގުޅިގެނ 1ްްް އާއިް

ބޭނުނ ވާކަމަށ ް އެކ ސެސ ް ޑޭޓާބޭސ ް ނެގުމަށ ޓަކައިް ރިޕޯޓ ތައ ް ބޭނުނ ވާް އިމިގ ރޭޝަނ އިނ ް
ްް ފާއިތުވި ގޮތުނ ް ފަހިކޮށ ދިނުމުގެް ކަނ ް މިް ް ރާއ ޖ2ްްްެއެދުނެވެ. ތެރޭގައިް މަސ ދުވަހުގެް

ހިމެނޭް މަޢުލޫމާތުް ތަނ ތަނުގެް އުޅެމުނ ދާް އެފަރާތ ތައ ް މިހާރުް އަދިް ބިދޭސީނ ނާއިް އެތެރެވިް
 ރިޕޯޓ ްނެގުމަށ ްބޭނުނ ވާްޑޭޓާބޭސ ްއެކ ސެސ ްވަނީްއިމިގ ރޭޝަނ އަށ ްދެވިފައެވެ.ް

ދީފައިވާއިރުްދައުލަތުގެްސިސ ޓަމ ތައ ްބޭނުނ ކުރަނީްއެނ މެް މުވައ ޒަފުނ ނަށ ްގޭގައިްތިބެެގނ ްމަސައ ކަތ ްކުރުމަށ ްއެކ ސެސް 
ރަނގަޅަށ ްއަދިްވަޒީފާގެްމައ ސޫލިއ ޔަތުްއަދާކުރުމަށ ކަނ ްކަށަވަރުްކުރުމަށ ްނޭޝަނަލ ްސެނ ޓަރްފޮރްއިނ ފޮމޭޝަނ ްޓެކ ނޯލޮީޖނ ް

 އަޅާފައިވާްފިޔަވަޅުތައ .

 ސެކިއުރިޓީްމޮނިޓަރިނ ގ ްމަސ އޫލިއ ޔަތުތެރޭގައިްހިމެނޭްކަނ ތައ ތައ :ް

ބަލިވެއ ޖެް • އިނ ޖިނޭރުނ ް ް ސީނިއަރ ޓާސ ކ ފޯސ ގެް ޓީް އައި.
ހާލަތެއ ގައިވެސ ްދައުލަތުނ ްފޯރުކޮށ ދެމުނ ދާްކ ރިޓިކަލ ްސިސ ޓަމ ތައ ް

 ބެލެހެއ ޓޭނެކަމުގެްޤާބިލ ކަނ ްކަށަވަރުކުރުނ .ް

ތަށ ް • ސިސ ޓަމ ް އިނ ފޮމޭޝަނ ް މެދުވެރިކޮށ ް ސ ޓެކ އެއ ް މޮނިޓަރިނ ް
 މޮނިޓަރކުރުނ .

ރިޕޯޓ ކޮށ ް • އެކަނ ކަނ ް ގާނަމަް ހިނ ކަމެއ ް ނޭދެވޭް ކަހަލަް ، އެއ ވެސ ް

 މައ ސަލަްހައ ލުކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ްކުރުނ . ކަމާއިބެހޭްފަރާތ ތަކާއެކު

މައ ސަލައެއ ް • ސެކިއުރިޓީް ސައިބަރ އިދާރާއަކުނ ް އެއ ވެސ ް ދައުލަތުގެް
 އެކަމެއ ްތަޙ ޤީގ ކުރުމަށ ްއެހީތެރިވެދިނުނ .ް، ރިޕޯޓ ްކޮށ ފިނަމަ

ނޭޝަނ ލ ްޑޭޓާްސެނ ޓަރުގައިްހޯސ ޓ ކޮށ ފައިވާްސިސ ޓަމ ތަކުގެްސެކިއުރިޓީްބެލެހެއ ޓުމަށ ޓަކައިްއައި.ޓީްޓާސ ކ ްފޯސ ގެްމެބ ރެއ 1.0ްްް
ކަނޑައަޅައިްއޯފ ްސައިޓ ކޮށ ްމަސައ ކަތ ްކުރާގޮތަށ ްހަމަޖެއ ސިފައިވާނެއެވެ.ްއަދިްމިްފަރާތައ ްގޭގައިްހުރެގެނ ްމިްސިސ ޓަމ ތަކުގެް

ފަރާތަކަށ ވާތީް، ސެކިއުރިޓީ ކ ރިޓިކަލ ް މިއީް އަދިް ް ހަމަޖެއ ސުނެވެ. އިނ ތިޒާމ ް ކުރެވޭނެް ް މޮނިޓަރ މެދުވެރިކޮށ ް އެނ ް ޕީ. ވީ.
 އިމަރޖެނ ސީްހާލަތުތައ ްފިޔަވާްއެހެނ ްހާލަތެއ ގައިްގެއިނ ްބޭރަށ ްނުނިކުތުމަށ ްއިރުޝާދުްދެވިފައިވެއެވެ.



 ސައިނ ސ ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީް،މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ 

 

 

7 

އިނ ޓަނެޓ ްއެކ ސ ޗޭނ ޖ އެއ ްޤާއިމ ކޮށ ްސަރުކާރުގެްއޮނ ލައިނ 4ްް ބޭރުނ ްލޯކަލް  .ްބައިނަލ އަޤ ވާމީްއިނ ޓަނެޓ ްޓ ރެފިކުން 
ވަދެވޭނެްއިނ ތިޒާމުްހަމަޖެއ ސުނ .  ޚިދުމަތ ތަކަށް 

އިްތަކާ.ްމިނިސ ޓ ރީގެްއިސ ނެނ ގެވުމުގެްދަށުނ ްދިވެހިރާއ ޖޭގައިްއިނ ޓަނެޓ ްޚިދުމަތ ްދިނުމަށ ްލައިސަނ ސ ްދޫކުރެވިފައިވާްއައި.އެސ .ޕ4.9ްްްީ
ހޯސ ޓ ކޮށ ފައިވާް ދައުލަތުނ ް މެދުވެރިކޮށ ް އެއ ް އެކ ސ ޗޭނ ޖ ް އިނ ޓަނެޓ ް ލޯކަލ ް ބޭރުނ ް ޓ ރެފިކ ގެް އިނ ޓަނެޓ ް ބައ ދަލުކޮށ ް
ްމިގޮތުނ ްބޭއ ވުނުްބައ ދަލުވުނ ތަކުގެްމައުލޫމާތުްތިރީގައި ވާްސިސ ޓަމ ތަކަށ ްއެކ ސެސ ްވެވޭނެްގޮތެއ ހޯދުމަށ ްމަޝ ވަރާްކުރަނ ފެށުނ .

 ތާވަލުގައިްހުށަހަޅަމެވެ:

 ބައ ދަލުވުމުގެްބޭނުނ  ބައ ދަލުވުމުގެްބައިވެރިނ  ތާރީޚ  #
 މިނިސ ޓަރްމަލީހ ްޖަމާލ  މާރިޗ91ްު  

 ސ ޓޭޓ ްމިނިސ ޓަރްއަހުމަދުްއަފ ޒަލ 
 އެގ ޒެކަޓިވ ްޑައިރެކ ޓަރްމުޙައ މަދުްނަޒ މީ

 އައި.ޓީްމެނޭޖަރްޙުސެނ ްމުޙައ މަދު
 ނެޓ ވޯކ ްއެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރްއިބ ރާހިމ ްނަޝާތ 
CAM, Dhiraagu, Ooredoo, ROLްްްްެގ

 އިސ ވެރިނ 

ބުރޫް އަށ ް ޓ ރެފިކ ް ލޯކަލ ް ޕ ރޮވައިޑަރުނ ގެްމެދުގައިް ސަރވިސ ް
އެކ ސ ޗޭގ ގެް ނެޓ ް އިނ ޓަރ ޓީއަކީް އައި. ސީ. އެނ . ނާރާގޮތަށ ް

 ގޮތުގައިްޤާއިމ ކުރުމާއިްބެހޭގޮތުނ ްމަޝ ވަރާްކުރެވުނެވެ.

ޓެލެކޮނ ފެރެނ ސ ް ތިބެގެނ ް ގޭގައިް އަކީް ފައިދާް ލިބޭނެް މިކަމުނ ް
ނުވަތަްއޮފީހުގެްސަރވަރްތަކަށ ްއެކ ސެސ ްވާނ ޖެހުނުްކަމުގައިް
ވިޔަސ ްއިނ ޓަރނެޓ ްއަށ ްބަރޯސާްނުވެްދައުލަތުގެްޚިދުމަތ ތައ ް
އިނ ތިޒާމ ް ގެނ ދެވޭނެް ކުރިއަށ ް މަސައ ކަތ ް ނުވަތަް ފޯރުކޮށ ދީް

 ހަމަޖެހިގެނ ްދިޔުމެވެ.

  
 މިނިސ ޓަރްމަލީހ ްޖަމާލ  އޭޕ ރިލ 2ް  

 ސ ޓޭޓ ްމިނިސ ޓަރްއަހުމަދުްއަފ ޒަލ 
 އެގ ޒެކަޓިވ ްޑައިރެކ ޓަރްމުޙައ މަދުްނަޒ މީ

 އައި.ޓީްމެނޭޖަރްޙުސެނ ްމުޙައ މަދު
 ނެޓ ވޯކ ްއެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރްއިބ ރާހިމ ްނަޝާތ 
ޑިރެކ ޓާްއޮފ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ ްމުހައ މަދުްޖިނާހުް

 އިބ ރާހިމ 

ރައ ޔިތުނ ނަށ ް ފަރާތުނ ް ޕ ރޮވައިޑަރުނ ގެް ވިސ ް ސަރ ޓީް އައި.
މަޝ ވަރާތަކުގެް ކުރެވުނުް ގުޅޭގޮތުނ ް ކަނ ތައ ތަކާއިް ކޮށ ދެވިދާނެް

ރާއ ޖެްއޮނ ލައިނ ގެްފަރާތުނ ްހަޔަރްއެޑިއުކޭޝަނ ްއަދިް، ތެރއިނ 
ލޯކަލ ް ގޮތުނ ް އެހީތެރިވުމުގެް ދާއިރާއަށ ް އެޑިޔުކޭޝަނ ް
ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާް ބޭނުނ ކުރެވޭގޮތަށ ް މެދުވެރިކޮށ ް ނެޓ ް އިނ ޓަރ
ކުރުމާއިް ޤާއިމ ް ޕ ލެޓ ފޯމ އެއ ް އެޑިއުކޭޝަނ ް އޮނ ލައިނ ް

 ބެހޭގޮތުނ ްމަޝ ވަރާްކުރެވުނެވެ.
މިް ވެފައިް ސިސ ޓަމ އަކަށ ް އިނ ފޮމޭޝަނ ް ޕ ލެޓ ފޯމ އަކީް މިް
ޓީއިނ ް އައި. ސީ. އެނ . އެކުް އެނ ޑޯސ މަނ ޓ އާއިް މިނިސ ޓ ރީގެް
މިވަގުތުްޤާއިމ ކޮށ ފައިވާްއިނ ޓަރނެޓ ްއެކ ސ ޗޭނ ޖ ްމެދުވެރިކޮށ ް
ބޭނުނ ކުރެވޭނެް ހިލޭް ދަރިވަރުނ ނަށ ް އަދިް މުދައ ރިސުނ ނަށާއިް

 ސިސ ޓަމ އަކަށ ްހެދުމާއިްގުޅޭގޮތުނ ްމަޝ ވަރާކުރެވުނެވެ.
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 ސައިނ ސ ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީް،ކޮމިއުނިކޭޝަނ 

4 . ޓީނ 1ް އައި. ސީ. އެނ . ގޮތުނ ް ނަތީޖާއެއ ގެް ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެް ބޭއ ވުނުް ޕ ރޮވައިޑަރުނ ނާއެކުް ވިސ ް ސަރ އިނ ޓަނެޓ ް ދިވެހިރާއ ޖޭގެް ް .
ްނެޓ ޤާއިމ ކޮށ ފައިވާްދައުލަތުގެްކޮމ ޕިއުޓަރްވިއުގަްރާއ ޖޭގެްއައި.އެސ .ޕީްތަކުގެްއެކ ސ ޗޭނ ޖ އާއިްގުޅާލައިްބައިނަލ އަޤ ވާމީްއިނ ޓަ

ލޯކަލ ްއިނ ޓަނެޓ ގައިްހިލޭްގޭބިސީތަކަށ ްދައުލަތުގެްޑޭޓާްސެނ ޓަރގައިްހޯސ ޓ ކޮށ ފައިވާްސިސ ޓަމ ތަކަށ ް، ޓ ރެފިކ ގެްބޭރުނ 
 އެކ ސެސ ްވެވޭގޮތ ްވަނީްހެދިފައެވެ.ްއަދިްމިގޮތަށ ްމިކަނ ްހިނގާތޯްކަށަވަރުކުރުމުގެްމަސައ ކަތ ްމިހާރުވަނީްފެށިފައެވެ.

އި.ޓީް.އަ.ްްއަލަށ ްމިފަށައިގަނެވުނުްލޯކަލ ްއިނ ޓަނެޓ ްއެކ ސ ޗޭނ ޖެގެްޚިދުމަތ ްދެމެހެއ ޓެނިވިްގޮތެއ ގައިްފޯރުކޯށ ދިނުމަށ ޓަކައިްއެނ .ސ4.1ީ
 އަށ ްބޭނުނ ވާްމާލީްއަދިްފަނ ނީްއެހީތެރިކަނ ްހޯދުމަށ ްޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީްމެދުވެރިކޮށ ްކުރުމުގެްމަސަކަތ ްމިހާރުވަނީްފެށިފައެވެ.

.ްޓެލެކޮނ ފަރެނ ސިނ ގްފެސިލިޓީްއަދިްޒަމާނީްޓެކ ނޯލޮޖީްހިމެނޭްޕ ރޮޑަކ ޓިވިޓީްޓޫލ ސ ްއަޖުމަކުރުމުގެްގޮތުނ 0ްް
 ސަރުކާރުގެްބައެއ ްއިދާރާތަކަށ ްޤާއިމ ކޮށ ދިނުނ ް

ކައިްޓަ.ްްވޯކ ްފ ރޮމ ްހޯމ ްނިޒާމ ްޤާއިމ ްކުރުމަށ ޓަކައިްކޮލޭބޮރޭޝަނ ްއަދިްޓެލެކޮނ ފަރެނ ސިނ ްނިޒާމ ތައ ްއިދާރާތަކަށ ްފޯރުކޮށ ދިނުމަށ 0.9
ބަލައި ފަރާތ ތައ ް ފޯރުކޮށ ދޭް ސޮލިއުޝަނ ް ޕ ރޮޑަކ ޓިވިޓީް، މިފަދަް އޮފީސ ް އަނ ނަް ކުރަމުނ ް ބޭނުނ ް އޮފީސ ތަކުގައިް ސަރުކާރުގެް

ްް، ސޮފ ޓ ވެއަރްއުފައ ދާްކުނ ފުނި 120ްމައިކ ރޯސޮފ ޓ އާއިްމަޝ ވަރާްކުރެވިްމިފަދަްސޮލިއުޝަނެއ ްކަމަށ ވާްމައިކ ރޮސޮފ ޓ ްއޮފީސ 
 އިދާރާއަކަށ ްފޯރުކޮށ ދެވޮފައެވެ.4ްްްގެްޓަރަޔަލ ްލައިސަނ ސ ްވަނީްހޯދިްސަރުކާރުގެް

 އެނ .ސީ.އައި.ޓީ

 ޖެނ ޑަރްއެނ ޑ ްފެމިލީ

 އާރޓ ސ ްއެނ ޑ ްކަލ ޗަރ

 ފިޝަރީޒ ްއެނ ޑ ްއެގ ރިކަލ ޗަރ

 ހަޔަރްއެޑިއުކޭޝަނ 

ްމައިކ ރޮސޮފ ޓ ްއޮފީސ ްްއަކީްދިވެހިނ ނަށ ްފަރިތ0.1ަ ވަރަށ ބައިވަރުްޕ ރޮޑަކ ޓިވިޓީްފީޗަރސ ްތަކާއެކުްއޮނ ލައިނ ގައިްއެތައ ބަޔަކަށ ް، .
ޚިދުމަތަކަށ ވެފައި ފައ ކާކުރެވިފައިވާް ބަހަށ ވެސ ް ދިވެހިް އަދިް ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާް ކުރާގޮތަށ ް މަސައ ކަތ ް ކުރިއަށ ް، އެކުއެކީގައިް

އަދިްކޮނ މެްތާކުވެސ ްމަސައ ކަތ ްކުރެވޭނެްގޮތަށ ްސަރުކާރުގެްމަސައ ކަތ ތައ ް، އޮތ ތަނުގައިވެސ ްސަރުކާރުގެްމަސައ ކަތ ްހަލުއިކޮށ 
ފެނ ނާތީ މިނިސ ޓ ރީއަށ ް މިް މުހިނ ކަނ ް ކުރުމުގެް އަގެއ ގައިް، ބައ ޓަނ ް އެކަށީގެނ ވާް ޚިދުމަތ ް މިް އެހީގައިް ގެް ޕީް ޑީ. އެނ . ޔޫ.

 ދިވެހިރާއ ޖެއަށ ްލިބޭނެގޮތ ްހެދުމަށ ްދަނީްމަސައ ކަތ ްކުރަމުނ ނެވެ.
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 ދިވެހިރ އްޖެ.    ،ލެމ         

  
 

ސަރުކ ރު ބަންދު ކުރެވިފައިވ  ދުވަސްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ވުމަށް އިން ރައްކ ތެރި  "19ވިޑް " ކޮ 
 އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވ ގޮތް:

 
  ގެންދިޔުން  ކުރިޔަށް  ކިޔަވައިދިނުން  މެދުވެރިކޮށް  ލަތްތައް ވަޞީ  އޮންލައިން  ޓެލިކިލ ހ އި  ދަރިވަރުންނަށް ހ. 

 
ނޑ ލ ފައިވ  ދުވަސްތަކުގައި އ  ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގ19ެ-ކޯވިޑް  އަސަރު ކުރ  ދިނުމަށްއިއުގަންނަދަރިވަރުންގެ  ކިޔެވުން މެދުކަ

އެހީގައި އޮންލައިން ވަސީލަތް ތަކުގެގެންދިއުމ   ކުރިއަށް ޓެލިކިލ ސްަތއް މެދުވެރިކޮށް އްއ ންމު ޓީވީ ޗެނަލްތަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި
ފ އިތުވެދިޔަ ހަފްތ ތަކުގައި ވަނީ ަތފ ތު ަމސައްކަތްތައް ކުރެވިފައެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ފިލ ވަޅުތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް 

ކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދ  ކިޔެވުން ފެށުން ފަސްކުރެވިފައިވ  ދުވަސްތަކުގައި ޓީވީ މެދުވެރިސުކޫލްތަކުގެ  ތިރީގައި އެވަނީ
 ގޮތެވެ.ރޭވިފައިވ  ވައިދިނުންޓެލިކިލ ހ އި އޮންލައިން ވަޞީަލްތތައް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަ

 

 ޓެލިކިލ ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  .1
ންގ ހެދުން އަދި ޓެލެކ ސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ޓެލިކިލ ސް ވިލަރެސްކުރުމ އި، ރެކޯޑި ●

 . އެމް އަދި ބައެއް އަމިއްލަ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ގުޅިގެންނެވެ.އެސް.ސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ އި ޕީމިނިގެންދ ނީ 

ނޑައެޅޭނެއެވެ 2 މިކަންކަން އިސްވެ ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް، މިނިސްޓްރީގެ ●  . މުވައްޒަފަކު ކަ

 . އެވަނީއެވެމި ޓެލިކިލ ސްތައް ކުރިއަށް ދ ނެގޮތުގެ ޚުލ ސ އެއް ތިރީގައި ●

 

 ޓެލިކިލ ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ރޭވިފައިވ  ގޮތް ކީ ސްޓޭޖް

 ފައުންޑޭޝަން 
ކުދިން ޝައުގުވެރިވ ފަދަ ކުޅިަވރ އި އުނގެނުމުގެ ޙަރަކ ތްތައް ހިމެނޭ ޚ އްޞަ 

 .ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

އިން  1ގުރޭޑް ) 2އަދި  1ކީ ސްޓޭޖް 
 (އަށް 6

ކުރެވޭ އުނގެނުމުގެ ޙަރަކަތްތައް ހިމެނޭ ލިޓްރަސީ އ އި ނިއުމަރަސީއަށް އަމ ޒު
 (. ކީ ސްޓޭޖްތައް ވަކިން)ޚ އްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރ މްތަކެއް 

 (7،8ގުރޭޑް ) 3ކީ ސްޓޭޖް 
ނޑައަޅ  މ އްދ ތަކަށް ޚ އްސަކުރެވޭ ކިލ ސްތަކެއް  ނޑައެޅޭ )މިނިސްޓްރީން ކަ ކަ

 (.ތ ވަލެއްގެ ދަށުން

ކިޔަވައިދޭ މ އްދ ތަކަށް ޚ އްޞަކުރެވޭ ކިލ ސްތަކެްއ  މި ކީ ސްޓޭޖްގައި ● (9،10ގުރޭޑް ) 4ކީ ސްޓޭޖް 
ނޑައެޅޭ ތ ވަލެއްގެ ދަށުން)  (.ކަ
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މ އްދ ތަކަށް ޚ އްޞަކުރެވޭ ލައިވް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްތަކެްއ  ●
ނޑައެޅޭ ތ ވަލެއްގެ ދަށުން)  (.ކަ

ސްތަކެްއ މި ކީ ސްޓޭޖްގައި ކިޔަވައިދޭ މ އްދ ތަކަށް ޚ އްޞަކުރެވޭ ކިލ  ● (11،12ގުރޭޑް ) 5ކީ ސްޓޭޖް 
ނޑައެޅޭ ތ ވަލެއްގެ ދަށުން)  (.ކަ

ކަނޑައެޅޭ )މ އްދ ތަކަށް ޚ އްޞަކުރެވޭ ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްތަކެއް  ●
 (.ތ ވަލެއްގެ ދަށުން

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޒިންމ ތައް  1.1
ނޑައެޅުން -ހ  . ޓެލިކިލ ސް ކުރިޔަށް ގެންދ ނެ ގުރޭޑްތަކ އި ގެންދ ނެ ގޮތ އި މ އްދ ތައް ކަ
ނޑައަޅ  ފެސިލިޓޭޓަރުންނ އި ކޯ  -ށ  .ފެސިލިޓޭަޓރުން ހަމަޖެއްސުން-ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް ކަ
ނޑައެޅުން-ފެސިލިޓޭޓަރުން، ކޯ  -ނ  . ފެސިލިޓޭޓަރުން، ސްކޫލްތައް، އަދި މުދަްއރިސުންގެ ޒިންމ  ކަ
 . ހަދައި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރުންކޮންމެ ދެ ހަފުތ އަކުން އެއްަފހަރު މުޅި ޕްރޮގްރ މް ކުރިޔަށް ދ ގޮތުގެ ރިވިއުއެއް  -ރ
 

 ސްކޫލްތަކުގެ ޒިންމ ތައް  1.2
 . ޓެލިކިލ ހުގެ ތ ވަލުތައް ގަވ ިއދުން ދަރިވަރުންނ އި ބެލެނިވެރިްނނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން -ހ
 . ޓެލިކިލ ސްތަކުގެ ޙ ޡިރީ ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒ މުކުރެވިފައިވ  ޮގތުގެ މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ ކުރުން -ށ
ތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމަށް ބ ރުއެޅުމ އި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވ  މިންވަރު ބަލައި ޓެލިކިލ ސް -ނ

 . މޮނިޓަރކުރުން
ޕްރޮގްރ މްގެ ފެންވަރު ަރނގަޅުކުރުމަށް މުދައްރިސުން، ބެލެނިވެރިން އަިދ ދަރިވަރުންެގ ޚިޔ ލުހޯދުމަށް  -ރ

 .އެހީތެރިވެދިނުން
 

 
 
 

 ށް ކިޔަވައިދިނުން ގޫގުލް ކިލ ސްރޫމް މެދުވެރިކޮ  .2
 . އިން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑް ތަކަށެވެ 7ގޫގުލް ކިލ ސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދ ީނ ގުރޭޑް  ●

ގޫގުލް ކިލ ސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ގެރޭޑެއްގައި ހަފްތ އަކު ކިޔަވައިދޭނެ މ އްދ ތަކ އި ޕީރިއަޑްގެ އަދަދު  ●
 .ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 ކިލ ހުގެ އަދަދު  ހަފްތ އަކަށް/ ޕީރިއަޑް މ އްދ ތައް ގުރޭޑް

ދިވެހި، އިސްލ މް،  7ގްރޭޑް 
އިނގިރޭސި، ހިސ ބު، 
ސައިންސް، ބިޒްނަސް 

 ސްޓަޑީޒް 

މިއިން ކޮންމެ  ؛ދިވެހި، އިސްލ މް، އިނގިރޭސި -
 ޕީރިއަޑް  2މިިނޓުގެ  35މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު 

 ؛ޓަޑީޒްހިސ ބު، ސައިންސް، ބިޒްނަސް ސް -
 35މިއިން ކޮންމެ މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު 

 ޕީރިއަޑް 3މިނިޓުގެ 



22/57/2020/6 :ނަންބަރު ޓީސި             

3 | P a g e  

 

ދިވެހި، އިސްލ މް،  8ގްރޭޑް 
އިނގިރޭސި، ހިސ ބު، 
ސައިންސް، ބިޒްނަސް 

 ސްޓަޑީޒް 

ކޮންމެ ިމިއްނ ؛ ދިވެހި، އިސްލ މް، އިނގިރޭސި -
 ޕީރިއަޑް  2މިިނޓުގެ  35މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު 

 ؛ނަސް ސްޓަޑީޒްހިސ ބު، ސައިންސް، ބިޒް -
 35މިއިން ކޮންމެ މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު 

 ޕީރިއަޑް 3މިނިޓުގެ 

 ޕީރިއަޑް 2މިނިޓުގެ  40ކޮންމެ މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު  ހުރިހ  މ އްދ އެއް 9ގްރޭޑް 

 ޕީރިއަޑް 2މިނިޓުގެ  40ކޮންމެ މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު  ހުރިހ  މ އްދ އެއް 10ގްރޭޑް 

 ޕީރިއަޑް 2މިނިޓުގެ  50ކޮންމެ މ އްދ އަކުން ހަފްތ އަކު  ހ  މ އްދ އެއްހުރި 11ގްރޭޑް 
 

ޓެލިކިލ ސް ތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިން ފިލ ވަޅުތަކުން  ،ގޫގުލް ކުލ ސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ●
ލުވައިދޭން ޚ އްޞަ ސަމ ލުކަމެއް ހަވ ލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކ އި، އެފިލ ވަޅުތައް ދަރިވަރުންނަށް އިުތރަށް އޮޅުން ފި

 .ދޭންވ ނެއެވެ

 

 .ގޫގްލް ކިލ ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒ މު ހަމަޖެއްސުމ އި ކުލ ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  2.1

ޞީލަތެއް ބަޔ ންކުރެވުނު ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވ  ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ގޫގުލް ކިލ ސް ރޫމަށް ވަދެވޭނެ ފަދަ ވަ 2.2.1
 .އޮތް ކުއްޖެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީއ  ޙިއްސ ކުރުން( ޑިވައިސް އެއް)

ގޫގުލް ކިލ ސްރޫމަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވ  އިންޓަރނެޓް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް މިނިސްޓްރީން ދޭ އިރުޝަދުތަކ   2.2.2
އިންޓަރނެޓް ލިބޭކަްނ  ދަރިވަރުންގެ ބެެލނިވެރިން މެދުވެރިކޮށް ކޮންެމ ދަރިވަރަކަށް ،އެއްގޮތަށް

 . ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އެނގުން
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ( ޑިވައިސްއެއް)ގޭގައި ތިބެގެން ކިލ ސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ ނެ ވަޞީަލތ އި  2.2.3

އެޑިއުކޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަރނެޓް، މ އްދ ތައް ިކޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ލިިބަފއިވ ކަން 
 . ކަށަވަރުކުރުން

ދަރިވަރުން އަދި ޓީޗަރުން ބޭުނންކުރ  ޑިވައިސްތަކަށް ދިމ ވ  ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީގެ  2.2.4
 .ކަމ ގުޅޭ ފަރ ތްތަކ  ވ ހަކަދައްކައިގެން ޙައްލުކުރުން

ކިލ ސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަށް ބ ރުއެޅުމ އެކު، ކިލ ސްތަކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނ އި ނުަވންަނ  2.2.5
ނޑައަޅ  . ވަރުން އެގޭނެހެން ރެކޯޑް ނަގައި ބެލެހެއްޓުންދަރި އަދި މި މައުލޫމ ތު މިނިސްޓްރީން ކަ

 . ފަރ ތްތަކ  ޙިއްސ ކުރުން
ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެުލމ އި އެ ގޮތަށް އެ ކަންކަން ުދވަހުން ( ގައި ަބޔ ންކުރ  2.2)ބުނެވިދިޔަކަންކަން  2.2.6

 .ރަންވ ނެއެވެދުވަހަށް ހިނގ ކަން ޕްރިންސިޕަލް ކަށަވަރު ކު

 މުދައްރިސުން ކުރަންޖެހޭކަންކަން؛ 2.3
އެ ގްރޭޑްގެ ދަރިވަރުންނ  ޙިއްސ ކުރުމ އެކު  ،ކިޔަވައިދޭ މ އްދ ގެ ގޫގުލް ކިލ ސް ހަދައި ކިލ ސް ކޯޑް 2.3.1

 .ކިލ ހަށް ދަރިވަރުން ވަންނަކަން ކަށަވަރުކުރުން
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ރުކޮށްދިނުމ އި ކިލ ސް ކުރިއަށްދ  ދަރިވަރުންނަށް ގޫގްލް ކުލ ސްރޫމް ބޭނުންކުރ ނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫަމތު ފޯ 2.3.2
 .ގަޑިތަކުގައި ދަރިވަރުގެ ބައިވެރިވުން ގެންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ފުިރހަމަ މަޢުލޫމ ތު ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ކޮންމެ ހަފްތ އަކު ކުރިއަށް ގެންަދން ނިންމ  ކިލ ސްތަކުގެ މައުޫޟތައް އެނގޭނެހެން ތ ަވލު ހަދަިއ އެއ   2.3.3
ދުވަސްކުރިން ތައްޔ ރުވެ ކިޔަވ ދިނުމަށް ބޭުނންކުރ  މެޓީރިއަލްތައް  1ވުމުގެ އެއްގޮތަށް ކިލ ސް ބޭއް

 . ކިލ ސްރޫމަށް އަޕްލޯޑްކުރުން
ނޑައެޅިފައިވ  ވަގުތަށް ފެޭތވަރަށް ކޮންޓެންުޓ ހިމެނުން 2.3.4 އަދި ތަފ ތު އުނަގންނައިިދނުމުގެ . ކަ

 .ވަޞީލަތްތައް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުން
 . މް ވޯކްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްތައް ނުދިނުންދަރިވަރުންނަށް ހޯ 2.3.5
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކިލ ސް ނިުމމުން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި ޮގތުގެ ލޮގް ނަގައި ލީޑިންގ ީޓޗަރު  2.3.6

 . މެދުވެރިކޮށް ޕްރިންސިޕަލ  މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ ކުރުން
މެދުވެރިކޮށް ޕްރިންސިޕަލ  ކިލ ސް ހިންގުމުގައި ދިމ ވ  އެންމެހައި ދަތިތައް ދުރ ލ  ލީޑިންގ ޓީޗަރު  2.3.7

 . ޙިއްސ ކޮށް ޖެހިގެން އަންނަ ކިލ ސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންކަން ޙައްލުކުރުން
 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން؛ 2.4
ގެ ދަށުން ޓީޗަރުންނ  ޒިންމ ކޮށް މަތިކޮށްފައިވ  އެްނމެހައި ކަންކަން އެގޮތަށް ހިްނގ ކަން  2.3 2.4.1

 . ތައް ްޕރިންސިޕަލް މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޙައްލުކުރަމުން ގެންދިއުންކަށަވަރުކޮށް، ދިމ ވ  ދަތި
ލ ނިންގ ެމޓީރިއަލްސް؛ )ގޫގުލް ކިލ ސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭުނންކުރ  އެހީތައް  2.4.2

ނޑައަޅ  ގޮތެއްގެމަތިން ( ޕްރެސެންޓޭޝަން، ސިމިއުލޭަޝން، ވޯކް ޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ިމނިސްޓްރީއިން ކަ
 . ލ  ޕޯޓަލްއަށް އަޕްލޯޑްކުރުންފި
 

 ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން؛.ސީ .މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އައި 2.5
ދަރިވަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވ  ެޓބްލެޓް ތަކުގެ ޙ ލަތު ދެނެަގތުުމގެ ފުރިހަމަ ސ ރވޭއެއްކޮށް އެތަކެތި  2.5.1

 .ރުކުރުންދަރިވަރުންނަށް ބޭުނންކުރެވޭ ޙ ލަތުގައި ހުރިކަން ކަށަވަ
ޑިވައިސްތައް ނެތް ދަރިވަރުންނަްށ ހަމަޖައްސ ނެ އިންތިޒ މަކ މެދު މަޝްވަރ ކޮށް ވެރިން ނިންމ  ޮގތެއްގެ  2.5.2

 . މަތިން އެކަންކަން ސުކޫލްތަކ  ޙިއްސ ކޮށް އިރުޝ ދު ދިނުން
ށް ޑިވައިސްތަކުގެ ހ ޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރއަށް ދިމ ވ  މައްސަލަތައް އެ ސުކޫލެއްގެ ޓެކްނީޝަނަ 2.5.3

 . އިރުޝ ދުދީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޙައްލުކުރުން
 . ޖީ ސޫޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ސުކޫލްތަކަށް ދިމ ވ  މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދައިދިނުން 2.5.4

 
 ވިލަރެސް ކޮމެޓީއ އި އެ ފަރ ތްތަކުގެ ޒިންމ ތައް؛ 2.6
އަދި . ރ  ކޮމެޓީއިންނެވެގޫގްލް ކިލ ސްކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރ ނީ ތިރީގައި ބަޔ ންކު 2.6.1

 .އެކޮމެޓިގައި އެކިފަރ ތްތައް އަދ ކުރ ނެ ދައުރު ބަޔ ންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ
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 ޒިންމ   އޮފީސް  ނަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  މޫސ  އ ދަމް 
 އެޑިއުކޭޝަން

މުޅި ޕްރޮގްރ މް ވިލަރެސްކުރުމަށް ބ އްވަންޖެޭހ 
ންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކުރުމ އި، އެކްސްކޯއަށް ދޭ

 .އަޕްޑޭޓް ދިނުން

އަތޮޅު .ޏ/ ޕްރިންސިޕަލް هللا އިސްމ ޢީލް ސައުދު
 ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ގޫގްލް ކިލ ސްރޫމް ބޭނުންކުރުމ އި، އެކަމ  ގުޅޭ 
އެންމެހައި ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

 .ސުކޫލްތަކުން ގުޅ ނެ އިސްފަރ ތެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން

ސްޓްރީ އޮފް މިނި އަޙްމަދު މ ހިދު
 އެޑިއުކޭޝަން

ޯމބައިލް ޑިވައިސް އަދި މޯބައިލް އިންޓަރނެޓ  / ޓެބްލެޓް
ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގަިއ ދިމ ވ  މައްސަލަތަކަށް 
 .އެޓެންޑުވެ ޙައްލު ހޯދައިދޭ އިސްފަރ ތުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން

ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިުއޓް  މުހަންމަދު ޢަލީމް 
 އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އީ އިްނ .އައި.ގެ ތ ވަލު އެކުލަވ ލުމ އި، އެންޕްރޮގްރ މް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ 

 .ޙައިޞިއްޔަތުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް / އޭ.އެސް ޢަބްދުލް ވަލިއްޔު 
 އެޑިއުކޭޝަން

ގޫގުލް ކިލ ސް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށްދ  
ރިޕޯޓުކުރުމ އި، މިކަމ   ގޮތުގެ ދުވަހީ ކުރިއެރުން ހޯދައި 

ގުޅޭ އެންގުންތައް ސީދ  ޕްރިްނސިޕަލުންނ  ޙިއްޞ ކުރ  
 އިސްފަރ ތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން. 

 
ދިމ ވ  ކަންކަން  ،ގޫގްލް ކިލ ސްތައް ކުރިއަށް ގެނދ ނެ ގޮތުގެ އެންމެހައި އިރުޝ ދުތައްދީ 2.6.2

 . މި ކޮމިޓީއިންނެވެޙައްލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރ ނީ 
ގައި ބަޔ ންކުރ  މޮނިޓަރިންގ އަދި އިެވލުއޭަޝންގެ އެންމެހ  ކަންަކން އިންތިޒ މުކޮށް  2.7މިލިޔުމުގެ  2.6.3

 .އެގޮތުގެމަތިން ހިންގަކަން ަކށަވަރުކުރުން
 

 މޮނިޓަރިންގ އަދި އިވެލުއޭޝަން  2.7
ތުމަށް ޮކންމެ ދުވަހަކު ކިލ ސް ކިލ ސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިެވރިވ  ނިސްބަތ އި އޭގެ މިންވަުރ ދެނެގަ 2.7.1

ނިންމ ލުމަށްަފހު ކޮންމެ ސުކޫލަކުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު އެނގޭނެހެން ވިލަރެސް ކޮމެޓީން ދޭ 
 . ފޯމެޓަކަށް ގޫގުލް ޝީޓަށް އެ ަމޢުލޫމ ތު އަދ ހަމަކުރަން ވ ނެއެވެ

ރު އެދުހު ފިލ ވަޅުގައި ބޭުނންކުރި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކިލ ސް ނިމުމުން އެ މ އްދ އެއްގެ ލީޑިންގ ޓިޗަ 2.7.2
މިނިސްޓްީރ އިން ( އެހެނިހެން/ ހޭންުޑއައުޓް / ވޯކްޝީޓް / ޕްރެސެންޓޭޝަން )ކިޔަވަދިނުމުގެ އެހީތައް 

 . އަށް އަޕްލޯޑް ކުރަންވ ނެއެވެ (www.filaa.moe.gov.mv: ފިލ ) ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ރިސޯސް ޕޯޓަލް
ރުންނ އި ބެލެނިވެރިންގެ ފީްޑބެކް ނެގޭނެ އީޖ ދީ ފަސޭހަ ގޮތެއް ކިލ ސްތަކުގައި ބައިވެރިވ  ދަރިވަ 2.7.3

ނޑައަޅަންވަނެއެވެ ނޑައަޅައި ފީޑްބެކް ނެގޭނެ ގޮތެއް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން ކަ  .ކަ
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ކޮންމެ ހަފްތ އެއް ނިމުމުން އެ ހަފްތ ގެ ކިލ ސްތައް ދިޔަގޮތުގެ ޚުލ ސ  ރިޕޯޓެއް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން  2.7.4
ނޑައަޅަނީ ކޮމެޓީއިންނެވެ. ތައްޔ ރުކުރަންވ ނެއެވެ އަދި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރުމުގައި . މި ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓް ކަ

 .އޭ ގެ ފަރ ތުން ހިމަނ ފައިވ  ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ.އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރ ނީ ކޮމެޓީގައި އެސް
 

އެހީގައި ފިލ ވަޅުތައް  މަތީގައި ދެވިފައިވ  އިރުޝ ދުތަކ އި އެއްގޮތަށް ޓެލިކިލ ސް އަދި އޮންލައިން ވަސީލަތްތަކުގެ
އެދި ސްކޫލްތަކަށް އަދި ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިީދ ކިޔެވުމުގައި ދަރިވަރުން ޝ މިލްވ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުްނ 

އިން  E-22/CIR/2020/31ަވނީ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ  ކަށްޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، ޔުނިޓްތަ، ޑިޕ ޓްމަންޓް ގުޅުންހުރި 
 އެންގިފައެވެ. 

 

 ޑިވިޝަން / ޑިޕ ރޓްމަންޓް ލެވަލްގައި މަސައްކަތް ތަރުތީބް ކުރެވިފައިވ  ގޮތް ށ. 
 
 ން ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަ -1

 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވ  ސިޓީތަކަށް  1

 ޖަވ ބު ދިނުން 
ޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް ޑްރައިވް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައް

މެދުވެރިކޮށް ޕީ.އެސް އަށް ފޮނުވުމުން ،ޕީ.އެސްގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި 
 ހިމެނުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަޕޯޓަށް މެއިލްކުރުން 

ރަސްމީ އޮފީސްތަކުން އަދި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން  2
 ހުށަހަޅ  ސިޓީ 

ގޫގަލް ޑްރައިވް  މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ،
މެދުވެރިކޮށް ޑީ.ޖީ އަށް ފޮނުވުމުން ،ޑީޖީގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި 
 ހިމެނުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަޕޯޓަށް މެއިލްކުރުން

 ގޫގަލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް މި ހިދުމަތް ދިނުން  ވަޒީފ އ އި ގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެއްސުން   3
މުސ ރަ ތައްޔ ރުކުރ  މުވައްޒަފަށް ސެޕް ސިސްޓަމް އެކްސެސް  އްޒަފުންގެ މުސ ރަ ތައްޔ ރުކުރުން މިނިސްޓްރީގެ މުވަ 4

 ވެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން   
ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފ  ހަމަޖެއްސުމ އި،  5

ބަދަލުކުރުމ އި، ކުރިއެރުން ދިނުމ އި، ވަޒީފ އިން 
 ވަކިކުރުން

ނޑ ލު  ން    ވިޔުގައިންދޭ ޚިދުމަތް މެދުކަ

 އީމެއިލް އަދި އ ނު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޖަވ ބު ފޮނުވުން  ވަޒީފ އ އި ގުޅިގެން ހުށަހަޅ  މައްސަލަތައް   6
 ހުއްޓ ލުން  ޙ ޒިރީ ބެލެހެއްޓުން  7
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕީއޭފޯމްތައް  ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް  8

 ން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓ ލުން ވިއުގައަށް އަދ ހަމަކުރު
ނޑ ލުން  ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސުން  10  ޕޭލީވް އަދި ނޯޕޭލީވް ދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ
ކޮންމެހެން ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތައް ޓެލެކޮންފަރެންސް  އެޗް.އ ރު.އެމް.ޑީ ބައްދަލުވުން  11

 މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން 
 އިޢުލ ންކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ަވގުތީގޮތުން ހުއްޓ ުލން  ދިނުން  އިޢުލ ން ހުއްދަ 12
 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސެކްސަން / ސްކޫލުތަކަށް ހިއްސ ކުރުން ސަރކިއުލަރ އިން އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން  13
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް މުވައްޒަފުން  14

 ނެގުން 
 ން ނެގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން މަޤ މުތަކަށް މުވައްޒަފު
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 އެކްސްޕ ޓްރިއޭޓް ޔުނިޓް  -2

 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
 ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކުރޫޓްކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުްއޓ ލުން  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް އިންޓަވިއުކުރުން   1
ޓް ތައްޔ ރުކުރުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ރިކުއަރމެން 2  ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން  
 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން  އިންޓަވިއު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފަރ ލެޓަރ ދިނުން  3
އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  4

 އޮރިއެންޓޭޝަން ދިނުން 
 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން 

މުވައްޒަފުން ސްކޫލުތަކަށް  އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ 5
 ފޮނުވުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސ  އައު ކުރުމަށްޓަކައި ޕ ސްޕޯޓު  6
 މިނިސްޓްރީ އިން ބަލައިގަތުމ އި ދޫކުރުން 

ގަޑިއިރަށް  01ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހޭ ހ ަލތްތަުކގައި 
ންޓަރުގެ އ ދިއްތަ/އަންގ ރަ/ ބުރ ސްފަތި ދުވަހު ކައު

  ހިދުމަތް ދިނުން.
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސ  އައު ކުރުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް  7

 ހެއްދުން 
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެންގުމ އެއްގޮތަށް 

 އަމަލުކުރުން 
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސ  އައު ކުރުމަށްޓަކައި  9

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެކްސްޓެންޝަްނ އަށް ހުށަހެޅުން 
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއ އި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ 

 އެންގުމ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސ  އައު ކުރުމަށްޓަކައި ވިސ  ފީ  10

 ދެއްކުން 
 އޮންލައިން ކޮށް ވިސ  ފީ ދެއްކުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސ  އައު ކުރުމަށްޓަކައި  11
އު ކުރުން އިންޝުއަރެންސް އަ  

 އޮންލައިން ކޮށް 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސ  އައު ކުރުމަށްޓަކައި ޕ ސްޕޯޓް  12
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް ހުށަހެޅުން 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެންގުމ އެއްގޮތަށް 
 އަމަލުކުރުން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް  13
ން ޓްރ ންސްފަރ ކުރު  

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ  14
 އިންތިޒ މު ހަމަޖެއްސުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން 

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބު ތަކ  ހުރެ  15
ވަޒީފ އިން ވަކި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޓ މިނޭޝަްނ، 

ވ ލުން ޤައުމަށް ފުރު  

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން 

އެކި އިދ ރ  ތަކުން ހުށަހަޅ  ބިލް/ އިންވޮއިސް ފިނޭންސް  16
 ޑިވިޜަން އަށް ފޮނުވުން 

ނުވުން . އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮ  

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭުނންވ   17
 ސިޓީ ތައްޔ ރު ކުރުމ  ދޫކުރުން 

ނުވުން . ރިކޮށް ފޮއީމެއިލް މެދުވެ  

އަލަށް ރެކްރޫޓުކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ފައިލު  18
 ތައްޔ ރުކުރުން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން 

 ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ުލން  ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންގެ މަސައްކަތް  19
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 ޝަން ފައިނޭންސް ޑިވި  -3
 ރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތް  މުވައްޒަފު ނެ  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #

 މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން އެންޓްރީތައް ބަލައިގަނެ ޖަވ ބުިދނުން  1
ދ އިރ ގެ ތަންތަނުން ބަޖެޓުން ަޚރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް  2

އެދި ހުށަހަޅ  ދަތުރުހުއްދަ / ކެޕިޓަލް ތަކެތި  ހޯދުމުގެ 
 ހުއްދަ ދިނުން 

ނޑައެޅިފަ ން އޮފީހަށް ނުކުމެ މުވައްޒަފުއިވ  އުޞޫލުން ކަ
 މަސައްކަތް ނިންމުން 

އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް  3
އެކައުންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އެދި ހުށަހެޅުމުން 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓީ ފޮނުވުން 

ނޑައެޅިފައިވ  އުޞޫލުން  ނުކުމެ  ން އޮފީހަށްމުވައްޒަފުކަ
 މަސައްކަތް ނިންމުން 

ބިލްތަކުގެ ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ޕޭަމންޓް ރިކުއެސްޓްތައް  4
ލިބުމުން ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހަދައި އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމަށް 

 އެންޓަރ ކޮށް ޕީވީ ޕޯސްޓްކޮށް ޕޭމަންޓް ހެދުން 

ނޑައެޅިފައިވ  އުޞޫލުން  ން އޮފީހަށް ނުކުމެ މުވައްޒަފުކަ
 މަސައްކަތް ނިންމުން 

މަސްދުވަހުގެ މުސ ރައ އި، ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓްފައިސ   5
 ޖަމ ކުރުން

ނޑައެޅިފައިވ  އުޞޫލުން  ން އޮފީހަށް ނުކުމެ މުވައްޒަފުކަ
 މަސައްކަތް ނިންމުން 

ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލްޮކށް ބަޖެޓްގެ އެްއ އައިޓަމުން އަނެއް  6
 އައިޓަމަށް ފައިސ  ބަދަލުކޮށް ުއނިއިތުރު ގެނައުން 

ނޑައެޅިފަ ން އޮފީހަށް ނުކުމެ މުވައްޒަފުއިވ  އުޞޫލުން ކަ
 މަސައްކަތް ނިންމުން 

ދ އިރ ގެ ތަންތަނުގެ މަސްދުވަހުެގ ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް  7
އެތަންތަުނން މިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވުމުން ރިޕޯޓްތައް 

ޗެކްކޮށް، ޚަރަދުތައް ރިކޮންސައިލްކޮށް މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު 
 އެނަލިސިސް ހެދުން

 ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުންމުވައްޒަފު ގޭ

އެކިއެކި ފަރ ތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެޭހ ސިޓީ/ މެސެޖް/  8
 ދެންނެވުން ފޮނުުވން 

 މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން

 
 

 އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސްޕަރވިޝަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޝަން  -4
 މަލުކުރ ނެގޮތް ޢަ  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
 ހުއްޓ ލުން  ބެލެނިވެރިންނ  އަދި ދަރިވަރުންނ  ބައްދަލުކުރުން   1
ހެދުން  ޓެލެކޮންފަރެންސިން ކޭސްޑިސްކަޝަން ބައްދަލުވުންތައް  2  
 ހުއްޓ ލުން  މުވައްޒިފުންގެ ކޭސްތަކުގައި ބ އްވ  ބައްދަލުވުންތައް  3
 ގެ ޓ ސްކް ފޯސް ބައްދަލުވުންތަކުގައި 19ކޮވިޑް 4

 ބައިވެރިވުން 
 ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

ކުމެދ ނޭ މައްސަލަތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވ ދޭއިރު ނު ދަރިވަރުންގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ ކޭސްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން 5
 ހައްލުހޯދުން 
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 ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޝަން  -5

 
 ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތް   މުވައްޒަފު  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
އޮންލައިންކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ  ސްކޫލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން   1

އިންތިޒ މް ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުން.

 

 ޕީ.އެސް. ސެކްރެޓޭރިއޭޓް  -6
 

 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
 
1 
  

 
 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވ  ސިޓީތައް  ސިވިލް ސަރވިސް

ޕީ.އެސް ގެ އިރުޝ ދ އިއެކު ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް 
 ކަމ އިގުޅުންހުރި ތަންތަނަން ޮފުނވުން 

2 
 

ޕީ.އެސް ގެ އިރުޝ ދ އިއެކު ކަމ އިގުޅުންހުރި  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވ  ސިޓީތައް
ސެކްޝަންތަކަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން އަދި 

ތައް ނިމުނުކަން ކަަޝވަރުކުރުމަށް މެއިލްއަށް މަސައްކަތް
 ރިޕްލައި ކުރުން 

 
3 

 
 ސިޓީތަކަށް ޖަވ ބު ދިނުން 

ގޫގަލް ޑްރައިވް ، ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް 
.އެސްގެ ޕ  ،މެދުވެރިކޮށް ޕީ.އެސް އަށް ފޮނުވުމުން 

ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ޖަވ ބު ދޭންޖެހޭ 
 ދިުނން ފަރ ތްތަކަށް ޖަވ ބު 

 
4 

 
 މޮނީޓަރ ކުރ  މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތ އި ގުޅުން ހުރި ފަރ ތްތަކަށް ފޯނުން 
ގުޅުމ އިއެކު މެއިލް ފޮނުވުން އަދި މަސައްކަތްތައް 

 ނިމުނުކަން ކަޝަވަރުކުރުމަށް މެއިލްއަށް ރިޕްލައި ކުރުން

ގުޅުން ހުރި ފަރ ތްތަކަށް ފޯނުން  މަސައްކަތ އި ރިޕޯޓް ހެދުމ އި ފޮނުވަންޖެހޭ އިދ ރ ތަކަށް ފޮނުވުން  5
ގުޅުމ އިއެކު މެއިލް ފޮނުވުން އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ 

 އިދ ރ އަށް ޖެމްސް ނުވަތަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން 

 
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން  -8  

 

ޢަމަލުކުރަން އ  ގުޅިގެން  Covid-19 ޢަމަލުކުރ ނެ ގޮތް  #
 ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތް 

   ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތް  މަށް ނެރު  މުވައްޒަފު 

1 
އީމެއިލް/ޖެމްސް/އ ނު މެދުވެިރޮކށް  ތަކެއްޗ  ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް 

 ބަލައިގަތުން.
 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފު
   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް

 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފުމުވަްއޒަފު ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްްޓ  ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް  2
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 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސ ރޗް ޑިވިޜަން  -9
 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
އްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް މުވަ ސަރުކ ރުގެ އޮފިސްތަކުން ފޮނުވ  ސިޓީތަކަށް ޖަވ ބު ދިނުން   1

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ އަށް ފޮނުވުމުން 
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ ގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން 
ބު ތައްޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ  އަމިއްލަ ފަރ ތަކުން ފޮނުވ  ސިީޓ ތަކަށް ޖަވ ބު ދިނުން  2

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ އަށް ފޮނުވުމުން 
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ ގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 އީމެއިލްކުރުން
 ހުއްޓ ލުން  ސްކޫލްތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތް ދޫުކރުން 3
 ސްޓްރީކުރުން ހުއްޓ ލުން ކިޔަވ ދޭ ތަންތަން ރަޖި ކިޔަވ ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 4
މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް  މަތީ ޘ ނަވީ ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެްއކުން 5

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ އަށް ފޮނުވުމުން 
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ ގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،

 ތައްޔ ރުކޮށް ެސކްޝަން ހެޑަށް 
ފޮނުވުމުން ސެކްޝަން ހެޑް 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ސެްކޝަން 
ހެޑްގެ އީެމއިލުން ފައިނޭންސް ޑިވިޜަނަށް 

 ފޮނުވުން.

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް

3 
ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ 

ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް 
 ކޯޓޭޝަން ހޯދުން 

މެދުވެރިކޮްށ ކޯޓޭޝަން  އީމެއިލް
އިވެުލއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ސެކްޝަްނ 

 ހެޑަށް ފޮނުވުން.

 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފު
   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް

4 
ޕ ރޗަރސް އޯަޑރ 

 ތައްޔ ރުކުރުން 

SAP  ްމެދުވެރިކޮށް ތައްޔ ރުކޮްށ އީމެއިލ
 މެދުވެރިކޮށް ވެންޑަރ އަށް ފޮނުވުން.

 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފު
   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް

5 
ބިޑް ކޮމެޓީ ވީިޑއޯ ޮކންފަރެންސް  ބިޑް ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުންތައް 

 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިުއން
 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފު
   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް

6 

ޕްރޮކިއުމަންޓަށް އަންނަ 
 ޖަވ ބުދިނުން. ސިޓީތަކަށް

މުވަްއޒަފު ސިޓީ ތައްޔ ރުކޮށް ސެކްޝަްނ 
ހެޑަށް ފޮނުވުމުން ސެކްޝަން ހެޑް 
ޑިޖިޓަލްކޮށް ސޮިއކުރުމަށްފަހު 

 ޖެމްސް/އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން.
 

 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފު
   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް

7 
 ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޭގގައި މުވަްއޒަފު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަަލއިގަތުން  ބިލް ޚިދުމަތ އި ތަކެތީގެ ބިލްތައް 

   ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މް



22/57/2020/6 :ނަންބަރު ޓީސި             

11 | P a g e  

 

 އީމެއިލްކުރުން 

މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް  ރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން ޕްރީ ސްކޫލް ދަ 6
ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ އަށް ފޮނުވުމުން 

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔ ގެ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު ،
 އީމެއިލްކުރުން 

 ރިކޮށް އިންޓަނެޓް މެދުވެ މީމިސް ގެ މަޢޫލޫމ ތު އަދ ހަމަކުރުން  7

 ހުއްޓ ލުން  ރިސ ރޗް ހުއްދަދިނުން 8
 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެސް.އޭ.ޕީ މޮނިޓަރކޮށް އަދ ހަމަކުރުން 9
 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ( އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތESPIGްއެސްޕިގް ) 10
 ގޫގްލް ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް  ޕޮލިސީލިޔެ އެކުލަވ ލުން 11

 

 
 ޑިވިޜަން  ކޯޕަރޭޓިވް ސަރވިސަސް  -10
 
 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
 އެޓެސްޓް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓ ލުން  އެޓެސްޓް ކުރަން ގެންނަ ތަކެތި ބަލައިގަތުން ހުްއޓ ލުން   1
ކައުންޓަރުން ހުރިހ  ބ ވަތެއްގެ ިލޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން  2

 ހުއްޓ ލުން 
ޔުން ގޫލް ޑްރައިވްގެ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ލިޔެކި

އެންޓްރީ ފޯލްޑަރގައި ރައްކ ކުރުން އަދި ކަމ ގުޅުންހުރި 
 ސެކްޝަނަށް މެއިލް ކުރުން 

ގޫގުލް ޑްރައިވްގެ އެންޓްރީ ފޯލްޑަގައި ރައްކ ކުރުމ އެކު  މިނިސްޓްރީގެ މެއިން އެންޓްރީއަްށ ލިބޭ ލިޔެކިޔުން 3
 ކަމ  ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން 

ރީއަށް ހޯދ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެޕް މިނިސްޓް 4
 މެދުވެރިކޮށް ރިސީވް ކުރ ތަކެތި

ސެޕް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ގޫގުލް ޑްރައިވްގެ 
ރިސީވް އައިޓަމް ފޯލްޑަގައި މައުލޫމ ތު ރައްކ ތެރި ކުރުން 

 އަދި ވެރިޔ އަށް އިންފޯމް ކުރުން
މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންތައް އަދި ސްކޫލުތަކަށް  ންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކ އި ސްކޫލްތަކަށް އަ 5

ލިޔެކިޔުމުގެ މުޢ މަލ ތު ކުރުން އަދި ގޫގުލް ޑްރައިވްގެ 
 ސެންޑްފޯލްޑަގައި ރައްކ ކުރުން 

ސައްކަތް ކޮންމެހެން ފޮނުވަންެޖހޭ އެއްޗެއް ފިޔަވައި މި މަ ހަރުމުދ  ، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ފޮތްތައް ފޮނުވުން  6
 ހުއްޓ ލުން 

ނޑި ކ ޑުގެ ހެއްދުން 7  ހެއްދުމުގެ ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ކ ޑެއް ފިޔަވައި ކ ޑުގެ ތަޅުދަ
ނޑ ލުން މެދު މަސައްކަތް  ކަ

އިލް މުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑ ލައި މޯބަކޯލް ޕ ސްކުރު ކޯލް އޮޕަރޭޓަރ ޚިދުމަރް  6
 ނަންބަރު ޭބނުން ކުރުން 
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 ލަޔަންސް ސެކްޝަން އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕަ  -11
 ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތް  މަސައްކަތް  #
ޖެމްސް، އީމެއިލް، އ ނު މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން )ގޭގައި  މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުން  1

 ތިބެގެން(
 އ ނު މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފަށް ޙަވ ލުކުރުން މައްސަލަ/މަސައްކަތް އެސައިން ކުރުން 2

 ން()ގޭގައި ތިބެގެ
ކުރ  މަސައްކަތްތައް ސަރވަރގައި ގޫގުލް ޑްރައިވްގައި  މައްސަލައ އިގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން 3

 އެކަމަށް ޚ އްޞަ ކުރެވިފައިވ  ފައިލުގައި ރައްކ ކުރުން
 )ގޭގައި ތިބެގެން(

 ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީގައި ރިޕޯޓްކުރުން ރިޕޯޓް ކުރުން 4
 މަޢުލޫމ ތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން ބޭނުންވ   އިންވެސްޓިގޭޝަން/ އޮޑިޓިން  5

 
 އައި. ޓީ. ސެކްޝަން  -12

 
 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
1    ްމިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވ ރކް އ އި އެކްސްޓެންޑެޑް ލޭނ

 .ބެލެހެއްޓުން
 ްހިދުމަތްތައް  ދެވޭ މެދުވެރިކޮށް ނެޓްވ ރކ

ނޑުމެއްނެތި  .ށްދިނުންފޯރުކޮ މުވައްޒަފުންަނށް މެދުކެ
 

ސ ވަރތަކ އި ނެޓްވަރކް މޮނިޓަރކޮށް، ދިމ ވ  އެންމެހ   -
 މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

އަށް އަންނަ ރިކްއެސްޓްތަކަށް  އީމެއިލް، ޖެމްސް -
 އެޓެންޑްވުން 

ސްކޫލްތަކުން އަންނަ ނެޓްވަރަކް، އިންޓަރނެޓް އަދި  -
 ޓެބްލެޓ  ގުޅޭ އެންމެހ  މައްސަަލތައް ބަލައި ހައްލުކުރުން.

މިނސްޓްރީ ގެ ދަށުން ހިންގ  ޑިޕ ޓްމަންޓް ތަކުގެ  -
 ނެޓްވަރކް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.

)މުވައްޒަފު ހ ޒިރުވެގެން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް   -
ުމވައްޒަފުން، އަޙުމަދު  2ވ ނަމަ، އޮން ކޯލްގައި ތިބޭ 

ހ ފިޡް އަދި އުސ މ  ޢަލީ،  އޮފީހަށް ހ ޒިރުވެ މަސައްކަތް 
 ކުރުން(
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 ސެކްރެޓޭރިއެޓް  މިނިސްޓަރ -13
 

 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
 ކޯޑިނޭޓް މަސައްކަތް ންޖެހޭ ކުރަ ގުޅިގެން އޮފީހ  ރައީސް 1

 ކުރުން
ގޫގަލް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް 

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 
  ފޮނުުވން ޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޑިޖި،

 ޖަވ ބުދ ރީވުމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓަރ  2
 އެއްކުުރން މަޢުލޫމ ތު ބޭނުންފުޅުވ 

ގޫގަލް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް 
ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވުމުން 

  ފޮނުުވން ޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޑިޖި،
 

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އޮފީސްތަކ އި ސަރުކ ރުގެ 3
 ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތްތައް

ގޫގަލް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް 
މުން ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮނުވު

މިނިސްޓަރ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ،
 ބިއުރޯ މެއިލްއަށް މެއިލްކުރުން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަނ އި  އޮފް މިނިސްޓްރީ 4
 އޮފީސްތަކ އި ހިނގަުމންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ
 މެދުވެރިކޮށް މީޑިޔ  މަޢުލޫމ ތު ޢ އްމުކުރަންޖެހޭ ސްކޫލްތަކުން

 ރުންޢ އްމުކު

ގޫގަލް ޑްރައިވް ، މުވައްޒަފު ގޭގައި މަޢުލޫމ ތު ތައްޔ ރުކޮށް
މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރއަށް ފޮުނވުމުން ،މިނިސްޓަރ 

 އެޕްރޫވް ކުރެއްވުމުން މީޑިޔ ތަކަށް މެއިލްކުރުން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަނ އި  އޮފް މިނިސްޓްރީ 5
 ތަކ އިއޮފީސް ހިނގަުމންއަންނަ ދަށުން އެޑިޔުކޭޝަނުގެ
 މަޢުލޫމ ތު ޙަރަކ ތްތަކުގެ މުހިއްމު ހިންގ  ސްކޫލްތަކުން

 އަދި ފެތުރުން މީިޑއ ގައި ސޯޝަލް ވަގުތަށް ވަގުތުން
 ކުރުން އަޕްޑޭޓް ވެބްސައިޓް

 އޮފް ގޭގައި އިންޓަރނެޓް ބޭުނން ކޮްށގެން މިނިސްޓްރީ
ސޯޝަލް މީޑިޔ  ޕްލެޓް ފޯމް އަދި  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ
 ބެލެހެއްޓުން  އަޕްޑޭޓްކޮށް ސެކްޝަން ޚަބަރު ވެބްސައިޓްގެ

  މީހުން ޕްރޮްގރ މްތަކަށް ތަފ ތު ނުވަތަ އިންޓަރވިއު 6
 ފޮނުވުން 

 ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތ އި ދ އިރ ގެ
ފޯނު މެދުވެރިކޮށް  މީހުން ފޮނުވ ނެ ޕްރޮގްރ މްތަކަށް

ނޑައެޅުން އަދި ފޮނުވ   މިނިސްޓަރއ  މަޝްވަރ ކޮށް ކަ
 ހޯދައި ަތފ ސްހިސ ބު މަޢުލޫމ ތ އި ބޭުނންވ  ށްފަރ ތަ

 ކުރުން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްސ  އެފަރ ތްތަކ އި
  އެއްގޮތައް  ދ ޝ އިރު ގެރައީސް އޮފީހު ބޭއްވުން ކޮންފަރެންސް ޕްރެސް 7
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 ކޮލިޓީ އެސުއަރެންސް ޑިޕ ރޓްމަންޓް  -14
 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް  ޑިޕ ޓްމަންޓަށް ލިބޭ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވ ބުނިދުން   1 

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ޑީ.ޖީ އަށް ފޮނުވުމުން ، ޑީ.ޖީ ގެ 
 މެނުމަށްފަހު މެއިލްކުރުން  ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހި

 

 

 ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަރމިނޭޝަންސް  -15
 

 

 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
އިމްތިޙ ނުތައް ބޭއްވުމަށް ސީދ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ   

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. )އެންޓްރީސް، އިންވިޖިލޭޝަން ޔުނިޓް(
އް ބ އްވ  ގޮތަށް ހަަމޖެހިފައިވ ނަމަ، އިމްތިޙ ނު އިމްތިޙ ނުތަ

ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ  ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަށް 
 ގެންދިއުން.

 
 

 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  -16
 

 
ނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރ ނީ ގޭގައި  1 ނަމަވެސް ތިބެގެންެނވެ.  މިއިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފަންނީ މުއަްއޒިފުން މައިގަ

ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް ތައްންގ ހެދުން އަދި ޓެލެކ ސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހ  މަސައްކަތްޓެލިކިލ ސް ވިލަރެސްކުރުމ އި، ރެކޯޑި
ނޑައެލީފައިވ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮފީހަށް ނިކުންނ ނެއެވެ.   ކަ

 
 ޑިޔުކޭޝަން ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް އިންކުލޫސިވް އެ  -17

 ޢަމަލުކުރ ނެގޮތް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  #
މުވައްޒަފު ގޭގައި ސިޓީގެ ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ، ގޫގަލް  ޑިޕ ޓްމަންޓަށް ލިބޭ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވ ބުނިދުން   1 

ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ޑީ.ޖީ އަށް ފޮނުވުމުން ، ޑީ.ޖީ ގެ 
   ޑިޖިޓަލް ސޮއި ހިމެނުމަށްފަހު މެއިލްކުރުން

 
 

2020ޕްރިލް އެ 7  



FW: Reply to Majlis Letter No 23 - working arrangement due to covid-19 closure 
 
 
From: Ajwad Musthafa <ajwad.musthafa@environment.gov.mv>  
Sent: Wednesday, April 8, 2020 11:10 AM 
To: Legislative Department <legal@majlis.gov.mv> 
Cc: Nihama Hassan <nihama.hassan@environment.gov.mv>; Adam Usman 
<adam.usman@environment.gov.mv> 
Subject: Reply to Majlis Letter No 23 - working arrangement due to covid-19 closure 
 
This has reference to Majlis letter no 57-F/SM/438/2020/23, dated 6th April 2020. 
 
Attached please find the requested information. 
 
 
Best Regards, 
 
Ajwad Musthafa 
Permanent Secretary 
 
Ministry of Environment, Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male', 20392, Maldives. 
Mobile: +(960) 795 8100 | Office (Direct): +(960) 301 8404 | Office (PABX): +(960) 301 8300 | Fax: +(960) 301 8301 
Email: ajwad.musthafa@environment.gov.mv | Web: www.environment.gov.mv 

 
 Please consider the environment before printing this email. 
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 ( ސިޓީއާ ގުޅ2020ޭއެްޕރީލް  6) F/SM/438/2020/23-57ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

 

ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ްޕރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް   19-ކޮވިޑް 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓިއަށް  ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 

  ފޮނުވުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅަށްކަން 
 *  ން ކުރިއަށްގެންދަވާ ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަމެވެ.މެޓީކޮށް އެ  ދެނެގަތުމަ

މިނިސްޓްރީ    އަދިއި  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ  ރޯގާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން މި ދަނޑިވަޅުގައި މިނިސްޓްރީ  19-ކޮވިޑް 
މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރިއަށްއޮތް    ށްފައިވާލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކޮމަސްއޫ   އާއި ގުޅިފައިވާ އޮފީސްތަކުގެ

   ތައް.އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު މަށްޓަކައިދުވަސްތަކުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާގޮތާއި އަދި މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރު

އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ    19-ކޮވިޑް    * ނޯޓް:   
ތައް(،   އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި މި މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިފައިވާ އޮފީސްތައް )މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ފިޔަވައި އެހެން އޮފީސް 

ށް މިނިސްޓްރީން  ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަންދުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވަނީ ބަ 
އްކަތްތައް  މީގެ އިތުރުންވެސް ފަންނީ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެފަދަ މަސަ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

 އެފަދަ މުވައްޒަފުނާ ހަވާލުކޮށްގެން މިވަގުވެސް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެވެއެވެ. 

 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާގޮތާއި އަދި މަސައްކަތް   މަސައްކަތް 
 ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް. 

 ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް  
 ގަވާއިދުތައް ތަކާއިނޫނުޤާ  ގުޅޭ ތިމާވެއްޓާ 1

 ޑްރާފްޓްތަކާއި،  ޖެހޭ އެކުލަވާލަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި
 އިޞްލާޙްތަކުގެ ޖެހޭ ގެންނަން  އިދުތަކަށްގަވާ

 އެކުލަވާލުން  ޑްރާފްޓްތައް
 

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ  ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް  -
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޯލް މެދުވެރިކޮށް  .  އިހަމަޖައްސާ ދީފަ

މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތުގެ އަްޕޑޭޑް ދަނީ ބަލަމުން.  
ގަވަރމަންޓް އީލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓްމް )ޖެމްސް( އަށް  

 . އިގެއިން ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ
 

މާއްދާތަކުގެ   އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކާއި އެ 2
ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު  

 ން މަދުކުރު 
 

ގޭސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންލައިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް   -
 . އިއްސާފަވަނީ ހަމަޖަ

ސަބްމިޓް ކުރުމުގެ  ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ޑެޑްލައިނަށް  -
 މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން. 

އްސަ ސިފަތައް ލިބިގެންވާ  ޚާތިމާވެށީގެ ގޮތުން  3
އްދުގެ ތެރެއިން ޅ އަތޮޅުން އެއް ރަށާއި، އެއް ޙަސަރަ

ފަޅާއި، އެއް ކަނޑޫފާ ޗަސްބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް  
 ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކެބިނެޓަށް ހުށައެޅުން

 ތައްޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ކެބިނެޓް ޭޕަޕރު   -
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ބ އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގެ ޔުނެސްކޯ ރިވިއު   4
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓް/ ކޮންޓްރެކްޓް  

 ސްޓާފުން ހޯދުން 

 ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ޓީއޯރ  -
ގެންދާނެގޮތުގެ ވޯރކްޕްލޭން ހެދުމުގެ  މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  -

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 
 އޮފީސް ހުޅުވުމުން ކޮންސަލްޓެންޓް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވޭނެ.  -

 
 

ހ.އ. ކެލާގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ   5
މެނޭޖްމަންޓް ްޕލޭން ހެދުމަށްޓަކާ އެސަރަޙައްދުގެ  

 ކުރުން.   އިކޮލޮޖިކަލް ސަރވޭ

   .ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއްމިއީ  -
  ރިޯޕރޓް ތައްޔާރު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ   ކުރި  ސަރވޭ -

 . ކުރަމުން
ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް    ލިބުމުން ރިޯޕރޓް މިނިސްޓްރީއަށް  -

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުގެ އެކައުންޓްސް އަދި   6

 ްޕރޮޖެކްޓް ނޮލެޖްސިސްޓަމް އެކުލަވާލުމުގެ 
ޓަރމްސް އޮފް   .ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއްމިއީ މިހާރު  -

ގްލޯބަލް  ތައް ފައިނަލް ކުރުމާއި،  (ޓީ.އޯ.އަރ ރެފަރެންސް )
އެންޑޯސްމަންޓް   ( ގެޖެފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )

 ށޭނެ.ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާގުޅޭ   7

 މަސައްކަތާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 
އޮންލައިންކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ   .މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާ -

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މެޓީރިއަލް  
 . އިމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފަތައްޔާރުކުރު

ނަސްލުގެ އިންވެންޓްރީގެ ތެރެއިން  ދިރޭތަކެތީގެ  8
ދޫނިތަކާއި މަސްތަކުގެ އިންވެންޓްރީ، ްޕރޮޖެކްޓް  

އިކޯސިސްޓަމް ތަކާ  ؛ ރީޖެނެރޭޓް އާއި ގުޅިގެން ކުރުން
 ގުޅޭ މެްޕސް ަޕބްލިޝް ކުރުން 

ތަކެތި ރިވިއުކޮށް، ަޕބްލިޝް    މި .މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާ -
މުގެ މަސައްކަތް   ކުރުކުރެވޭ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްފަހު ަޕބްލިޝް

 އަށް ގެންދެވޭނެ. ކުރި

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ   .މަސައްކަތެއް ފަށާ އަލަށް  - ހެބިޓެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން މެިޕންގ އެކްސަސައިޒް 9
އިމޭޖަރީ ގަނެ/ހޯދާ، މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮންސަލްޓެންޓް  
އަށް  ރިހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރީޖެނެރޭޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ކު

 ގެންދެވޭނެ 
  ނޭޝަނަލް އެންޑެންޖަޑް ސްީޕޝީޒް ގައިޑްލައިން 10

 ތައްޔާރުކުރުން 
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް   .މަސައްކަތެއް ފަށާ އަލަށް  -

މަސައްކަތް އޮފީސް ހުޅުވުމުން  ކޮންސަލްޓެންޓް ހޯދުމުގެ 
 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ކުރަންހުރި  ސައިޓީސް މުއާހަދާއާއި ގުޅިގެން   11
 މަސައްކަތްތައް

  ބޭނުންވާ ރިޯޕޓަށް  ނޭޝަނަލް: މަސައްކަތެއް  ހިނގަމުންދާ -
  ކޮމްޕައިލްކޮށް  މައުލޫމާތު  ހޯދާ   އިން ކަސްޓަމްސް މައުލޫމާތު
؛ ރުމަށްފަހު ސައިޓީސް އަށް ފޮނުވުންތައްޔާރުކު  ރިޯޕޓް އެނުއަލް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ފޮނުވުން ޓްރެއިނިންގ މެނުއަލް ފައިނަލްކޮށް  
( ގެ  ސީ.ބީ.ޑީ ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޯ ޑައިވަރސިޓީ ) 12

ގްލޯބަލް   2020ގުޅިގެން ޕޯސްޓް   ސެކެރެޓޭރިއަޓާ
 ބަޔޯޑައިވާސިޓީ ފްރޭމްވަރކްގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

ޑްރާފްޓް ފްރޭމްވަރކަށް   .ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއްމިއީ މިހާރު  -
 ތް ކުރިއަށްދަނީ މުގެ މަސައްކަކޮމެންޓް ކުރު
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ވަނަ ރިޯޕޓް ަޕބްލިޝް    6ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާ ގުޅޭ  13
 ކުރުން 

  ޑިޒައިން އެންޑް ލޭއައުޓް ރިޯޕޓްގެ : މަސައްކަތެއް  ހިނގަމުންދާ -
 ކުރުން  ަޕބްލިޝް ކުރުމަށްފަހު  ފައިނަލް

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް: ވައިގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްކުރުމަށް   14
ފިއުލް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް ހެދުމަށްޓަކައި  - •

އިކޮނޮމިކް އިމްެޕކްޓް އެނަލަލިސް އޮން ފިއުލް  
 ކޮލިޓީ ހެދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް، 

ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން އެއަރ  •
ޮޕލޫޓަންޓްސް ގެ މޮނިޓަރިންގ، ރިޕޯޓިންގ  

 އެންޑް ވެރިފިކޭޝަން ގެ މަސައްކަތް، 
ޮޕލޫޓަންޓް އިންވެންޓަރީ އިތުރަށް  އެއަރ  •

 ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޯޕޓް ްޕރޮޖެކްޓް   •

ްޕރޮޕޯސަލް ފައިނަލައިޒް ކުރުމުގެ  
 މަސައްކަތްތައް.  

ވެހިކަލް އެމިޝަން ސްޓޭންޑަޑް މުރާޖައާ ކޮށް   •
 ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް، 

ކިއުރީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހިންގޭ  އެޓްމޮސްފެރިކް މަރ
 މަޝްރޫއު 

  ކޮމެންޓް  ތަކަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ތައް  ޑްރާފޓް -
  ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް ގުޅިގެން ކުރުމާއި، 
 .އަށް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރި ގުޅައިގެން

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްތަކުން ތިމާވެށްޓާ   15
ކުރުމަށް  އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަ 

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 
 

ފޓް ތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ރިޕޯޓު ތަކަށް ކޮމެންޓް  ޑްރާ -
ކުރުމާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  

، ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅައިގެން ބައްދަލުވުންތައް  
 . އަށްކަތްތަކެއްވެސް ދަނީ ކުރިއެހެނިހެންހުރިހާ މަސައް

  ފްޖެސެްޕޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ރާވައިފައިވާ  16
އެކްސްޭޕންޑެޑް ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ވާކްޝޮްޕ އަދި  

ނޭޝަނަލް ޑައެލޮގް އޮން ޖެފް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް  
 ހަމަޖެއްސުން

ވާކްޝޮްޕ ބޭއްވިދާނޭ  :  މަސައްކަތްތައް  މިހާތަނަށްކޮށްފައިވާ -
ތަންތަނާއި މެހެމާނުން ތިބޭނެ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ޖެފް  

ނޭޝަނަލް ޑައެލޮގް އަށް ދަޢުވަތުދޭނެ   އާއި ހިއްސާކުރުން އަދި 
 ފަރާތްތަކުގެ ޑްރާފްޓް ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުން 

ކުރަންހުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތް:  
ޖެފް އާއި ގުޅިގެން ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން: މި  

 ވެ. މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެ
ސްޓޭޓް އޮފް ދަ އެންވަޔަރަމަންޓް އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް   17

 ން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހަރުދަނާ ކުރު
 

 

ޓިކްސް ކޮންޕައިލްކުރުމުގެ  ސްޓެޓިސް އެންވަޔަރަމަންޓް -
 ގެންދިއުން އަދި   ންމަސައްކަތް އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިންކުރަމު

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅައިގެން  
އެހެނިހެންހުރިހާ   ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި، 

 މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. 
މޫސުމީ ނުރައްކާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ   18

ރަށްތަކުގެ އައްސޭރީގެ ވިލުން ދެމެހެއްޓުމުގައި  
ކުރިޔަށް ދަނީ، ޑްރާފްޓް   ތުވަގު   މަސައްކަތުގައި މި މި -

ދުތަށް  ގަވާއި އަދި އެހެނިހެން ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނާއި   ގަވާއިދާއި



Page 4 of 15 
 

ޒެޓް  ގެމުރާޖައާކޮށް  ގަވާއިދުގޮތުގެ ޑްރާފްޓް    ޢަމަލުކުރާނެ
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    

މުގެ  މުޒާޖައާކޮށް ހުރި ދަތިތަކާއި ފުށުއެރުން ފާހަގަކުރު
 މަސައްކަތެވެ. 

 
  އައްސޭރިފަށަށް ގެނޭވޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް، އެ 19

ވެރި ފަރާތްތަށް  މަސައްކަތްތަށް ކުރުމުގެ މަސްއޫލު
ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް   ދެނެގަނެ، އެ

 އެއްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  

މުރާޖައާ   އިދު ގަވާމަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާފައިވަނީ ޑްރާފްޓް  މި -
 . ކުރުމަށްފަހު ހުރި ދަތިތަކާއި ފުށުއެރުންތަށް ދެނެގަތުމަށްފަހު

ގިރުމުގެ ކުއްލި  ށް އަހަރުގެ އިރުވައިގައި ދިމާވި ރަ މި 20
ކާރިސާގައި، ވަގުތީހައްލު ހޯދަން ޖެހޭރަށްތަށް ތަރުތީބުކޮށް  

އެކަމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ގ އެންޑް އިންފްރަ ސުޓްރަކްޗަރ  ނޭޝަނަލް ުޕލޭނިން 
 އާއި ހިއްސާކުރުން 

ހައްލު ބޭނުންވާ ރައްތަކާއި އަދި   މަސައްކަތް ކުރެވި ވަގުތީ މި -
ކޮށްފަ.  އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު މިނިސްޓްރީއާއި ވަނީ ހިއްސާ

ރަށްގިރުމުގެ އިތުރު މައްސަލަތައް ވެސް މުވައްޒަފުން ގޭގައި  
 އްސާފަ.ތިބެގެން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖަ

ގަތުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ  އައްސޭރިފަށުގެ ބަދަލުތަށް ދެނެ  21
ހުރިހާއް ރަށްތަކަކަށް ސާވޭފޯމް ފޮނުވައި އެމައުލޫމާތުތަށް  

 އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އެއްކޮށް   އްމައުލޫމާތުތަ  އެ . ފަވާ ފޯމުތައް މިހާރުވަނީ ފޮނު -
އެޅުމުގެ  ޓަކަށް ޝީކުރެވިފައިވާ  ރ އަޝެއޮންލައިންކޮށް 

 . މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަކެތި އުފައްދާ ބޭނުންކުރުމުގައި   22

ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ޤައުމީ އެކްޝަން ްޕލޭނެއް  
 ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް: ރިޯޕޓު   -
ފަރާތެއް )ކޮންސަލްޓެންޓެއް( ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ  

 ށްފަ. ޓީ.އޯ.އާރް ވަނީ ތައްޔާރުކޮ
 

 ތިމާވެށިގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން:  23
'ތިމާވެށީ މައްތިނި' ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ   •

އިދާރާތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި،  
ކުރާ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އިންތިހާބު

ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާ ތިމާވެށީގެ  
ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމް  

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން 
މަދަރުސާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހިންގާ   •

'ސްޓޫޓަންޓްސް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް'  
 މޮނިޓަރ  ގްރާންޓް ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން އަދި

 ކުރުން 
ވަނަ މަދަރުސާ ދަރިވަރުންގެ ޤައުމީ  3 •

 މަހާސިންތާ ރާވާ ހިންގުން 
އާއްމުން ތިމާވެއްޓާއި މެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   •

 މަސައްކަތް
ތިމާވެށިގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ހާއްސަ  •

 ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 

މެޓީރިއަލްސް  ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  -
 ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

ވަނަ އަހަރު ގްރާންޓް ދީފައިވާ މަދަރުސާތަކުގެ    2019 -
 ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ  މިވަގުތު  ްޕރޮޖެކްޓްތައް

ވަނަ އަހަރު މާރިޗު މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    2020 -
ވަނަ  ވަނަ މަދަރުސާ ދަރިވަރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ )ދެ  3

 އާއި ގުޅުގެން ފަސްކުރެވިފައި  19ގްރާންޓް ކޯލް( ވަނީ ކޯވިޑް 
އާއްމުން ތިމާވެއްޓާއި މެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަދި ތިމާވެށީގެ   -

ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ހާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ސޯޝަލް  
 މީޑިއާއަށް ޕޯސްޓްތައް އަްޕޑޭޓްކުރުން 
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 އަދިން ކުރުމާއި ޑިޒައި ފެންހިންދުމުގެ ނިޒާމު 24
މު  ޤާއިނިޒާމް މަޝްރޫއެއް އަދި  5ސަރވޭކުރުމުގެ  

 މަޝްރޫއެއް ކުރިޔަށްދޭ  3ކުރުމުގެ 

ބަލައި، ހައްލުކުރުމުގެ   އްއެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަ -
 މެއިލްގެ ޒަރީޔާއިން ކުރެވެމުންދޭ.   - މަސައްކަތް ފޯނު އަދި އީ

 ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ  
ޖީ.ސީ.އެފް. މެދުވެރިކޮށް، ޖަާޕން އިންޓަރނޭޝަނަލް   1

ކޯަޕރޭޝަން އޭޖެންސީ )ޖައިކާ( އާއި ގުޅިގެން  
ހައްދުންމަތި ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ  

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަފްސީލު ްޕރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ  

 .  މަސައްކަތް ކުރުން

ްޕރޮޕޯސަލް ޖީ.ސީ.އެފް އަށް ހުށަހެޅި، ލިބިފައިވާ ފީޑްބެކްގެ މައްޗަށް  
މުރާޖައާ ކުރުމުގައި    ބިނާކޮށް ޮޕރޮޕޯސަލް އަލުން މުރާޖައާ ކުރެވެނީ.

އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުގެ ފީޑްބެކް ބޭނުންވާތީ، ފޯނުމެދުވެރިކޮށް ކަމާއި  
 ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވެމުން ދަނީ. 

ޑެްޕޓޭޝަން ފަންޑަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ 2
އެންވަޔަރަންމަންޓް، ނެޝަނަލް އިންްޕލިމެންޓިނގް  
އެންޓިޓީ ގޮތުގައި އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް އެޑެްޕޓޭޝަން ފަންޑަށް ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް  
ލިބުނު ފީޑްބެކް އަށް،  ހުށަހަޅައި، ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ފަރާތުން 

ލިޔެކިއުންތައް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަމުންދަނީ. މަސައްކަތް  
 ކުރެވެމުންދަނީ ގޭގައި އީމޭލުގެ ޒަރީއާއިން.

ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް އެޑަްޕޓޭޝަން ްޕލޭން ތައްޔާރު   3
 ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ޖީ.ސީ.އެފް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން.  

 މެދުވެރިކޮށް ޖީ.ސީ.އެފް އަށް  ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް އުނެްޕ
ހުށަހެޅިފައި. މިވަގުތު އެފަރާތުގެ ފީޑްބެކް އަކަށް މަޑުކުރެވިފައި.  

 ނަމަވެސް އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ހިނގަމުންދޭ. 
 ބިލު މަޖިލީހުގައި ދިރާސާ ކުރެވެމުންދަނީ.  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުން  4
ެޕރިސް އެގްރީމަންޓްގައި ހިމެނޭ ޓްރާންސްޭޕރަންސީ   5

ފްރޭމްވޯރކް ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޯޕޓުތައް  
ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި  

މުއައްސަސާތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް  
 ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން.  

ރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމެންޓް  މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެހި، ްޕ
ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޔުނެްޕ މެދުވެރިކޮށް ގެނައުމަށް  

މަސަކަތްކުރެވެނީ. އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ޔުނެޕާއި ދަނީ ވާހަކަ  
 ދެކެވެމުން. 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ   6
،  ރަށްގިރުމާއި، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން

ރާއްޖެއަށް ކުރާނޭދެވޭ އަސަރުތައް ސައިންޓިފިކް  
ލެވެލްގައި ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތައް ބޭރުގެ  

ފަރާތްތަކާއި )ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުގެ ބައެއް ސައިންޓިފިކް  
( ގުޅިގެން ކުރިޔަށް  އި ޔުނިވާސިޓީ ސެންޓަރުތަކާ

ގެންދިއުން. އަދި މިދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި، އެކިއެކި  
ޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ފަރުމާ ކުރުމުގައި، ރާއްޖޭގެ  ތަރައް

މާހައުލަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޑިސައިންއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ  
 ހައްލުތަކެއް ހޯދުން 

ޖަރުމަނު، ފަރަންސޭސިވިލާތް އަދި ސްޕެއިންއާއި ގުޅިގެން ކުރާ  
މަސަކަތަކަށްވާތީ އެފަރާތުގެ އެންގުމުގެ މަތިން މަޑުކުރެވިފައި.  

 ލު އަދި ސްކައިްޕ މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރެވެމުންދޭ. ނަމަވެސް އީމޭ

އ.ދ.ގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިގެން   7
ވަނަ ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން )މޫސުމަށް    3ރާއްޖޭގެ 

 އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޙާލަތު( ރޯިޕޓް ތައްޔާރު ކުރުން.  

ޑޭޓާ އެނަލައިސް  ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތާއި 
 ކުރެވެމުންދޭ. 
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ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އެހީގައި،   8
އ.ދ.ގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިގެން،  
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޖައްވަށް ބޭރުކުރެވޭ  

ވިހަގޭސް މަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިންތައް ހެދުމާއި 
ހި  މިދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެ 
ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ  
ކުރުމާއި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކޮށް ހަކަތަ  

ސަމަކާރަ )އެފިޝަންޓް( ތަކެތި އިތުރުކުރުމަށް  
 މަޝްރޫޢެއް ތަންފީޒުކުރުން  

މިމަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ތަކަކީ އެހެން ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރެވިގެން  
މަށްވާތީ މިވަގުތު ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ކުރުމަށް  ކުރަން ޖެހޭ ކަ
 ހަމަޖެހިފައި.

އ.ދ.ގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިގެން   9
ވަނަ ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން )މޫސުމަށް    3ރާއްޖޭގެ 

 އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ޙާލަތު( ރޯިޕޓް ތައްޔާރު ކުރުން.  

އި ޑޭޓާ އެނަލައިސް  ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތާ
 ކުރެވެމުންދޭ. 

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އެހީގައި،   10
އ.ދ.ގެ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިގެން،  
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޖައްވަށް ބޭރުކުރެވޭ  

ވިހަގޭސް މަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިންތައް ހެދުމާއި 
ހި  މިދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެ 
ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ  
ކުރުމާއި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކޮށް ހަކަތަ  

ސަމަކާރަ )އެފިޝަންޓް( ތަކެތި އިތުރުކުރުމަށް  
 މަޝްރޫޢެއް ތަންފީޒުކުރުން  

މިމަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ތަކަކީ އެހެން ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރެވިގެން  
މަށްވާތީ މިވަގުތު ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ކުރުމަށް  ކުރަން ޖެހޭ ކަ
 ހަމަޖެހިފައި.

   
 ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތް 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން   1
އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހދ. އަތޮޅުގެ  

ން ކަރަންޓު  ރަށުގައި އިރުގެ އަލި 14މީހުން ދިރިއުޅޭ 
 އުފައްދާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން 

އާއި އޯޑިއޯ ކޯލް އަދި އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން   ވީޑިއޯ -
ކޮންޓްރެކްޓަރާއި، ކޮންސަލްޓެންޓުން އަދި އެހެނިހެން  

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި  
ބަދަލުކޮށްގެން ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން 

 ފައިނަލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން. 
  މީޓިންގސް އަްޕޑޭޓް ްޕރޮގްރެސް ވީކްލީ  އެކު ކޮންޓްރެކްޓަރާއި -

 ށްގެންދިއުން. ކުރިއަ މެދުވެރިކޮށް  ކޯލް  އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ
އުފެއްދުން  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު  2

ބ، ޅ،  ، އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރ
ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ގއ، އަދި ގދ  
އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުގައި އިރުގެ އަލިން  
 ކަރަންޓު އުފައްދާ ހައިބްރިޑް ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން 

ކޮށްފައިވާ  އެ އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމު -
ަޕވަރ ސިސްޓަމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން  

މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި އެމަޢުލޫމާތު  ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި  
ހިއްސާކޮށް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ މުރާޖަޢާކޮށް ޓެންޑަރ  

ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ފަންޑިންގ އޭޖެންސީގެ އެްޕރޫވަލަށް  
 އީމެއިލްއިން ހުށަހެޅުން. 
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ސަލްޓެންޓުން، ީޕ.އެމް.ޔޫ ގެ ސްޓާފުން އަދި ފެނަކަ  ކޮން -
ކޯަޕރޭޝަންގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއެކު އިނިޝިއަލް  

ޑިޒައިނާއި، ފީސިބިލިޓީ ރިޯޕރޓް އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް  
 ފައިނަލްކުރުން. 

ކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވީކްލީ ްޕރޮގްރެސް އަްޕޑޭޓް  މިކަން -
 ކޯލް މެދުވެރިކޮށް  މީޓިންގތައް ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ

ކުރިއަށްގެންދިއުން. އަދި ޑޮކިމަންޓުތައް އީމެއިލް، ގޫގްލް  
ޑްރައިވް ފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ސްޓެކްހޯލްޑަރުންނާއި  

 ހިއްސާކޮށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން   3

ރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅުގެ  އިތުރުކުރުމަށް  ކު 
ރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޡާމުތައް   13މީހުން ދިރިއުޅޭ 

އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  
 ކުރުން  

ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި،   -
ކްހޯލްޑަރުންނާއި  ކޮންސަލްޓެންޓުން އަދި އެހެނިހެން ސްޓޭ

ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  
 ބަދަލުކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން 

  އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ  ނެރޭޓަރުޖަ ދެ  ޖެހޭ ގެންނަން  -
ކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި  ގެނައުމަށްޓަ 
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި، ކޮންސަލްޓެންޓުން  އީމެއިލް 

އަދި އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ކުރަންޖެހޭ  
 މުޢާމަލާތުތަކާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކޮށްގެން 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން   4
ން ށ އަދި ނ  އިތުރުކުރުމަށް  ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށު

ރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ   26އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 
ނިޡާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން 

  ބޭނުންކޮށްގެން  އީމެއިލް  އަދި ކޯލް އޯޑިއޯ ވީޑިއޯއާއި -
ކްޓަރާއި، ކޮންސަލްޓެންޓުން އަދި އެހެނިހެން  ކޮންޓްރެ

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި  
ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ  

 ކަންކަން ނިންމުން 
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން   5

އިތުރުކުރުމަށް  ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އައްޑޫ  
ނިޡާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ   ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

 ކުރުމަށްޓައި ބެޓެރީ ނިޡާމެއް ޤާއިމުކުރުން 

ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި،   -
ކޮންސަލްޓެންޓުން އަދި އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި  
ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  

 މަސައްކަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގެނެސް  ބަދަލުކޮށްގެން އެ
 އިންސްޓޯލުކުރުމުގެ   މަސައްކަތްކުރުން. 

  މީޓިންގތައް އަްޕޑޭޓް ްޕރޮގްރެސް ވީކްލީ  އެކު ކޮންޓްރެކްޓަރާއި -
 . ކުރިއަށްގެންދިއުން މެދުވެރިކޮށް  އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން   6
ހުޅުމާލެ  - އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލެ

 ސޯލާ ޕީވީ ޤާއިމުކުރުން.   5MWލިންކްރޯޑްގައި 

ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި،   -
ހޯލްޑަރުންނާއި  ކޮންސަލްޓެންޓުން އަދި އެހެނިހެން ސްޓޭކް

ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  
 ބަދަލުކޮށްގެން ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރުން. 

  މީޓިންގތައް އަްޕޑޭޓް ްޕރޮގްރެސް ވީކްލީ  އެކު ކޮންޓްރެކްޓަރާއި -
 . ކުރިއަށްގެންދިއުން މެދުވެރިކޮށް  އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ
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 ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ  7
އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން  

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ބ.އޭދަފުށި، ޅ.ހިންނަވަރު،  
ގދ.ތިނަދޫ، އައްޑޫސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޖުމްލަ  

21MW  .ްސޯލާ ޕީވީ ޤާއިމުކުރުނ 

  ްޕރިކޮލިފިކޭޝަނަށް ހުޅުވާލެވިފައި. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  -
ފަރާތްތަކުން ްޕރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިމަންޓް ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު  

 ގައި.  2020މެއި  14ހަމަޖެހިފައިވަނީ  
ޑީޓެއިލް ސިސްޓަމް ޑިޒައިނާއި ބީލަމުގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ   -

ތަފްސީލުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބެޓަރީ އާއި ގްރިޑް އަްޕގްރޭޑް  
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން އައްޔަންކުރުމުގެ  ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި އަދި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން  
ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

އޮންލައިން ްޕލރޓްފޯމުތައް މެދުވެރިކޮށް ޓެންޑަރ ބޯޑުން  
 ތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަންގަވާ ގޮތުގެމަތިން އެމަސައްކަ

  މަސައްކަތް ކަލެޓްކުރުމުގެ ޑޭޓާ މެދުވެރިކޮށް ކޯަޕރޭޝަން  ފެނަކަ -
 . މަސައްކަތްކުރިއަށްދަނީ މެދުވެރިކޮށް ްޕލެޓްފޯމްތައް އޮންލައިން

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން   8
ގްރިޑްތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުގެ  

އަްޕގްރޭޑްކުރުމާއި، ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް  
ޤާއިމުކުރުމާއި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް  

އެކުލަވާލާފައިވާ މަޝްރޫޢު ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ބޯޑަށް  
 ހުށަހަޅައިގެން އެްޕރޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. 

ކް،  ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ އަދި އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ވާލްޑްބޭން  -
ކޮންސަލްޓެންޓުން އަދި އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި  
ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުތަކާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން  

 ބަދަލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 
މިގޮތުން މި އެްޕރީލް މަހުގައި ވަނީ މިްޕރޮޖެކްޓްގެ އެްޕރައިސަލް   -

 ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު  މިޝަން އޮންލައިން ްޕލެޓްފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން
 ނިންމާލާފައި. 

ސްޓެކްހޯލްޑަރުންނާއި އެކު ވީކްލީ ޕްރޮގްރެސް އަްޕޑޭޓް   -
 މީޓިންގތައް ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން. 

  ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް ނެގޯސިއޭޝަން ފައިނޭންޝަލް -
 . މެދުވެރިކޮށް ކޯލް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ  ހަމަޖެހިފައިވަނީވެސް

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ކަރަންޓު ލިބޭނެ މަގުތައް   9
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ނެޓްމީޓަރިންގ ރެގިއުލޭޝަނަށް  

 އިސްލާހުގެނައުން 

ނެޓްމީޓަރިންގ ރެގިއުލޭޝަނަށް އިސްލާހު ގެނެސް އެޓަރނީ   -
 ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވިފައި. 

ލިބުމުން   ލަފާފުޅު  ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ  ރެގިއުލޭޝަނަށް  މި -
އަދި    ގެޒެޓްކޮށް އެމަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ

މާސް މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން އެވެއާނެސް އިތުރުކޮށް ނެޓް  
މީޓަރިންގގެ ދަށުން ސޯލާ ޕީވީ ޖެހުން އިތުރުކުރުމަށް  

ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިރިތުކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް ރާވާ  
 ހިންގުން 

 އިންވެސްޓަރސް ރެގިއުލޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުން  - ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ވަރުގަދަކުރުން  10
 ލައިސަންސިންގ ފީ ރެގިއުލޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުން  -
އިންޖިނިއަރސް އަދި އިލެކްޓްރީޝަން ރެގިއުލޭޝަނެއް   -

 ތައްޔާރުކުރުން 
ގެ މަސައްކަތް  ދެންނެވިފައިވާ ރެގިއުލޭޝަންތައް ޑޮރާފްޓްކުރުމު 

މިހާރުކުރެވެމުންދަނީ. ޑްރާފްޓްތައް ނިމުމުން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި  



Page 9 of 15 
 

އީމެއިލް އަދި ގޫގުލް ޑްރައިވް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  
ހިއްސާކުރުމާއި އަދި ސްޓެކްހޯލްޑަރުންނަށް ދިރާސާކުރުމަށް މުއްދަތެއް  

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ އެކު   ދިނުމަށްފަހު ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް
 މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުން 

ގަޑިއރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި   24ރައްޔިތުންނަށް   11
 އިތުބާރާއެކު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަން ކަށަވަރުން 

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ކަރަންޓު   -
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  

 ކުންފުނިތަކުން ހޯދައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެ
އީމެއިލް، ވަޓްސް އެްޕ، ވައިބާ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  

ޔުޓިލިޓީތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް  
ރުން.  ހޯދައިދިނުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޔުޓިލިޓީތަކާއި ދެމެދު މުޢާމަލާތުކު 

އަދި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި  
 ވާހަކަދައްކައިގެން އަވަސް ހައްލު ހޯދައިދިނުން. 

ވަނަ    8ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޯޕޓް އިމްޯޕޓް ޤާނޫނުގެ  12
މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  

 މަޢާފުކުރުމުގެ  ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ބޭނުމަށް    8އުޞޫލުގެ 

 އެތެރެކުރެވޭ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުން 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރިކުއެސްޓުތައް އީމެލް އަދި  
ގަވަމަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން  - ރިމޯޓް އެކްސެސް މެދިވެރިކޮށް އީ

 ްޕރޮސެސްކުރުން. 

  މެނޭޖުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުނި 
  ކަމުން  މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށްދާ  އެހީއާއެކު ގެ ބީ.ޑީ.އޭ - ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ްޕރޮޖްކްޓް  1

 ކުރިއަށްދޭ  މިވަގުތު ނުޖެހި  މަޑު މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ
  ހޮވުނު މަރުޙަލާނިމި ްޕރީކޮލިފިކޭޝަންގެ  ްޕރޮޖެކްޓްގެ  -

. އެފަރާތްތަކުން ފުލް  ފޮނުވިފަ ީޕ އެފް އާރް  ފަރާތްތަކަށް
  2020ްޕރޮޯޕޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ވަގުތަކީ އޯގަސްޓް 

 އަށް
  ްޕރޮކިއޯމަންޓްގެ ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ  ދަށުން ްޕރޮޖެކްޓްގެ  - މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ްޕރޮޖެކްޓް   2

 .މަޑުޖެހިފައިމިވަގުތު ވަނީ  މަސައްކަތް
ްޕރޮކިއުމަންޓްތަކަކީ   ގިނަ  ކުރިއަށްގެންދާ ދަށުން   މަޝްރޫޢުގެ -

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭ  
ޓެންޑަރތަކެއް ކަމުން އިޢުލާން ކުރިކަމުގައިވިއަސް ބިޑް  

މިވަގުތު  ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތުމުން މަސައްކަތް 
 .މަޑުޖެހިފައި

  އޮންލައިންކޮށް  އޯަޕނިންގ ބިޑް އާއި ސަބްމިޝަން ބިޑް -
 މަސައްކަތް މަޑުނުޖެހި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ.  ވެއްޖެނަމަ ކުރެވޭގޮތް

  މިހާރުވަނީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގެންނަންޖެހޭ   ދަށުން ްޕރޮޖެކްޓްގެ  - އައްޑޫ ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ްޕރޮޖެކްޓް   3
 . އިމެނުފެކްޗަރިންގަ
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  އެރަށްރަށުގެ ްޕރޮޖެކްޓްތައް ހުރި  ރަށްރަށަށް ވަކިވަކި  - ީޕ.އެސް.އައި.ީޕ ްޕރޮޖެކްޓްތައް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ  4
  ހުރިހާ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކާއި
 . ނިމިފައި ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް   5
 ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް 

.  ށްފައިކޮ  ޑްރާފްޓް  ވަނީ  އެއް ބިލް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކުނި -
ބިލު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް   ނަމަވެސް މި

އާއި  19-މާރިޗް މަހު ކަނޑައެޅިފައިވީ ނަމަވެސް ކޯވިޑް 
 ގުޅިގެން އެކަންވަނީ މަޑު ޖައްސާލެވިފަ.

  އާއި ބީ.ޑީ.އޭ ހިންގުމަށްޓަކައި ްޕރޮގްރާމެއް ފެންވަރުގެ ގައުމީ - ން އުފެއްދުން ކުންޏާއިމެދު ހޭލުންތެރިކަ 6
 .ކުރެވެމުން މަސައްކަތްތަކެއްދަނީ  ގުޅިގެން 

  އެފަރާތާއި. ކަނޑައެޅިފައި  މިހާރުވަނީ ފަރާތެއް މިކަންކޮށްދޭނެ  -
  ދަނީ  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ  ސޮއިކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެކު

 ކުރިއަށް 
  ބެހޭގޮތުން ްޕލޭނާއި މި ނިމި މަސައްކަތެއް ހުރިހާ  ްޕލޭންގެ މި - ސިންގަލް ޔޫޒް ްޕލާސްޓިކް ފޭސް އައުޓް ްޕލޭން   7

  އޭގެ ތައްޔާރުވެ  ހެދުމަށް  ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް  ަޕބްލިކް
  ދިއުމުގެ ބަންދަށް ސަރުކާރު  ފޮނުވުނުފަހުން  އިންވިޓޭޝަންވެސް

 . ހުއްޓިފަ ސަބަބުން
  ކޮންސަލްޓޭޝަން  މި ކުރަމުންދަނީ  މަސައްކަތް މިހާރު -

  ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ލައިވް މެދުވެރިކޮށް އެމް.އެސް.ީޕ
  އެކު އެފަރާތާއި އެހެންކަމުން ކުރިއަށްގެންދަން

  ދުވަހެއް ކުރެވިދާނެ  އެކަން މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ
 ހަމަޖެއްސުމަށް

 ސައްކަތް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ މަ 
ޔޫޓިލިޓީތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް   1

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
  ފުނި ތަކާއި ގުޅިގެންދޭ ޔޫޓިލިޓީ ކުންޚިދުމަތް  ނަރުދަމާ ފެނާއި -

އިމަރޖެންސީ ރެސްޮޕންސް ްޕލޭނެއް   19ކޯވިޑް  ތައްޔާރުކުރި 
 މިހާރު ދަނީ ރިވިއުކުރަމުން 

 
ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ޔުޓިލިޓީތަކުގެ ޑިއުޓީ   ފެނާއި -

ޝެޑިއުލް ޚިދުމަތް މެދުނުކެޑޭނެގޮތަކަށް ރާއްވައިގެން  
ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށާއި، މީޓަރ ރީޑިން ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ  
ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށާއި 

ނެ މެކޭނިޒަމްއެއް  ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ކޮންޓެކްޓް ނުވެ ދެވޭ 
 ފަ. ޤާއިމްކުރުމަށްވެސްވަނީ އިރުޝާދުދީ

 
  ދުވަހަށް   ދުވަހުން  ތަކުން  ޔުޓިލިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް ފެނުގެ  -

ތައް، އީ.ީޕ.އޭ މެދުވެރިކޮށް  ރިޯޕރޓް  ކޮލިޓީ  ފެނުގެ ފޮނުވަންޖެހޭ
ވިލަރެސްކޮށް ކޮލިޓީ އެޝުއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ  

 ކުރަމުން. 
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 ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތަކަށް ނުރައްކާ ކަންކަން  ގެ  19 ކޯވިޑް  -

  ޔުޓިލިޓީތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެން  ރަށްރަށަށް  ޙާލަތުގައި އެފަދަ
  އެހީދޭ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ  ސާމާނު ބައެއް ބޭނުންވެދާނެ
 .މަޝްވަރާކުރަމުން ދަނީ  ޖަމާޢައްތަކާއި

ރައްތަކުން ފެނަށް ޖެހުމުން  ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ  2
 ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު 

ފެނަށް ޖެހޭ ރައްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މިމަސައްކަތް  
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކަޯޕރޭޝަނުން ކަމުގައިވުމާއެކު.  

އާއި ގުޅިގެން އެމާރޖެންސީ ލެވެލްތަކުގައި   COVID19މިގޮތުން 
 ރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާވަނީ ކޮށްފައި.މަސައްކަތްކު

މިގޮތުން ހުއްޓުމެއްނެތި ފެން ފޯރުކޮށްދެއްވާނަކަމަށް ފެނަކަ  
 ކޯަޕރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތުވަނީ ދެއްވާފައި.

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ   3
 މަސައްކަތްތައް

ހޫނުވުމުގެ މިންވަރު  މިއަހަރުގެ އިރުވައި މޫސުމުގައި 
އިތުރުވާނެކަމަށްވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސްއިން  

އާއި ގުޅިގެން    COVID19މާޢުލޫމާތު ދެއްވާ. އަދި މީގެ އިތުރުން 
ފުޅީގައި ބަންދުކުރާ ފެނަށް ޑިމާންޑް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.  

 ނެތް  މިގޮތުން ފެން އިސްރާފު ނުކުރުމަށާއި، ފެނުގެ ނިޒާމް
ރައްރަށުގައި ވާރޭފެން ރައްކާ ކުރުމަށާއި، ފެން ޢިޤްތިސާދުކުރާނެ  

ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހޭލުން ތެރިކަން  
 އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން. 

 
ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އަސަރު ނަރުދަމާ އަދި ސެްޕޓިކް   4

ފެނުގައި ހުރެދާނެކަމަށް ބައެއް  ޓޭންކުން ބޭރުވާ ނަޖިސް 
ދިރާސާތަކުން ދައްކާތީ، އެކަމަށް ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު  

 އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

ހ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޖީއޯއެއް ކަމަށްވާ ވޯޓަރ ކެއާރ މެދުވެރިކޮށް،  
މިކަމުގައި އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް  

 އްޔާ ޖަމާޢައްތަކާއި ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުންބޭރުގެ މިފަދަ ޖަމްޢި
ށ. ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ފެން ވަޅު  

ކްލޮރިނޭޓް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  
 ކްލޮރިން ލިބޭތޯ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

 
ބޯފެން ރަށުގެ  25ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި  4 5

 ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
ހިލޭ  ( ގެ ޖީ.ސީ.އެފްމިއީ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ) -

 މަްޝރޫޢެކެވެ.  އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެން
 
މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކޮށް  -

ވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި ސުޕަވިޒަން ކޮންސަލްޓެންސީ ރސުޕަ
ރަށްރަށުގައި  ންޖިނިއަރުންފާރމްގެ ފަރާތުން ފީލްޑް އި

ފީލްޑް ސުޕަވައިޒަރުން މެދުވެރިކޮށް ކުރާ . ތިޭބނެ
މޮނިޓަރ  މިނިސްޓްރީން ކުކޮންމެ ދުވަހަމަސައްކަތްތައް 

 ކުރަމުން.
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 މިނިސްޓްރީއާއެކު ހަްފތާއަކު ކޮންމެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢުގެ -

  އަދި ގްރޫޕް ވައިަބރ މިހާރު ަބއްދަލުވުްނތައް ާބއްވާ
 ދަނީ ާބއްވަމުން.  މެދުވެރިކޮށް ކޯލް ކޮންފަރެންސް

 
- COVID19  ިއް މަސައްކަތްތަ ގެ މިހާލަތުގައި މ

ކޯޑިނޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން 
ރިމޯޓް އެކްސެސް ސާރވާމެދުވެރިކޮށާއި، އީމެއިލް އަދި 

 މުޢާއްމަލާތްކޮށް މަސައްކަތްވައިަބރ ގްރޫޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން 
 ދަނީ ކުރަމުން.

ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު ރިވިުއކޮށް ފައިނަލް  ފެނާއި 6
ނަރުދަމާގެ ޤާވާއިދުތަކާއި،  ކުރުމާއި ފެނާއި

 ސްޓޭންޑާޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ތައްޔާރުކުރުން.

 2019ނޮވެމްަބރު  26ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު އެކުަލވާލެވި 
ހަށް ހުށަހަޅާފައި. މިގޮތުން އިްބތިދާއީ ަބހުސް ގައިވަނީ މަޖިލީ

ލާގައި. ހަކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްފަހު މިހާރު ިބލްވަނީ ކޮމިޓީ މަރު
އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލާވާލަންޖެހޭ 

ޤާވާއިދުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންސީ 
ތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ފާރމެއްވަނީ އައްޔަންކޮށް ޤަވާއިދު

ކުރަމުން. އަދި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑާޑްތަކާއި  
ގައިޑްލައިންތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން. މިގޮތުން 

COVID19  ްގެ މިހާލަތުގައި  މިމަސައްކަތްތަށ
ކޯޑިނޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ރިމޯޓް 

ރިކޮށާއި، އީމެއިލް އަދި ވައިަބރ އެކްސެސް ސާރވާމެދުވެ
 މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.ގްރޫޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެނުގެ ކުއަލިޓީ  7
ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި 

ލެޯބރަޓަރީތަކެއް އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ ޕޮލިސީ ކަރުދާހެއް  
ސަރަހައްދެއްގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ  05ތައްޔާރުކޮށް 

 ޗެކްކޮށް ޓެސްޓް ކުރާނެ ލެޯބރަަޓރީތައް ޤާއިމުކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  
 05އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ސްޕޭޝަލް ޕްލޭންގެ އަލީގައި 

ސަރަހައްދެއްގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކޮށް ޓެސްޓް ކުރާނެ  
ތައްޔާރުކޮށްފައި. މިގޮތުން ޖީ.ސީ.އެފް ހިލޭ އެހީެގ ޕްލޭނެއްވަނީ 

ދަށުން ކުރިއަށްގެންާދ ވޯޓަރ ެސކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން 
ހދ. ހަނިމާދޫގައި ސަރަހައްދީ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކޮްށ 
ޓެސްޓްކުރާނެ ލެެބއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފައި. ީބލަންތައް ހުޅުވުްނ ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށްވަނީ އިޢުލާންކޮށް
 ގައި. 2019އޭޕްރީލް  29ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވަނީ 

 
ގެ ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓުން ލ. ގަމުގައި ފެނުގެ  2020އަދި މި 

ފެނުގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކޮށް ޓެސްޓްުކރާނެ ލެެބއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 
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ިބމެއް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލ.ގަމު ކައުންސިލް 
 ނީ ފަށާފައި. މެދުވެރިކޮށް ވަ

 
ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓިވެޓް  8

އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަނޑައަޅައި  
 ރޭވުން

ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ށްރަ ރާއްޖޭގެ -
ނިޒާމްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެޭވ ޚިދުމަތްތައް 

އިރާގެ މަސައްކަތްކުރާ  ރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ދާހަ
ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު  ރުމަށްމުވައްޒަފުން ތަމްރީންކު

އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް   TVETކޯސްތަކެއް 
ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  
 30އެޑިއުކޭޝަންއާއެކުވަނީ އެއްަބސްވުމެއްގައި 

އޮތޯރިޓީ  TVETގައި ސޮއިކޮށްފަ.  2019ސެޕްޓެމްަބރު 
މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވާ ކޯސްތައް  

 އިޢުލާންކޮށްފަ. ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްަޓކައިވަނީ
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ީބލަންތައް ިއވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް.
 
- COVID19  ިމަސައްކަތްތަށް  ގެ މިހާލަތުގައި މ

ކޯޑިނޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން 
ރިމޯޓް އެކްސެސް ސާރވާމެދުވެރިކޮށާއި، އީމެއިލް އަދި 

 މުޢާއްމަލާތްކޮށް ވައިަބރ ގްރޫޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން
 މަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްވަނީ ރާވާއި ހިންގަމުން.

   
 މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް 

ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ މޫސުމީ ރިޯޕރޓްތަކާއި   1
މޫސުން އޮތްގޮތް އަންގައިދޭ ރިޯޕރޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް   

ސަރަހައްދީ މެޓް  އެއަރ ޓްރެފިކް ސަރވިސް އަށާއި  
ޓަރ  ންސަރައްދީ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެ އިފީސް ތަކަށާއޮ

 ވޯލްޑް ސެންޓަރ އަށް ވަގުތުން ފޮނުވުން.  އިއަށާ

އިޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި ވޯލްޑް މީޓިއރޮލޮޖިކަލް  
އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގަޑިއަކު  

ގަޑިން ތިންގަޑިން، ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު  އެފަހަރު އަދި  ތިން 
 ޝިފްޓް ޑިޔުޓީ އުސޫލުން 

ބިންހެލުން މޮނިޓަރކުރުމާއި ސުނާމީއެއް އުފެދޭތޯ ބަލާ   2
މޮނިޓަރ ކުރުން އަދި އެލާޓް ނެރެންޖެހޭ ހާލަތެއް  

 ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ދުރާލާ ނެރުން. 

ރޮލޮޖިކަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އާއި  ވޯލްޑް މީޓިއޮ
ރންމެންޓަލް އޯޝަނޮގްރަފިކް ކަމިޝަންގެ ޤަވާއިދުތަކާއި  އިންޓަރގަވަ

ގަޑިއިރު ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު   24އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
 ޝިފްޓް ޑިޔުޓީ އުސޫލުން 

ވައިގެ ދަތުރުތަކަށާއި ކަޑު ދަތުރުތަކަށާއި ރައްޔިތުންގެ   3
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މޫސުން 

ގޮތުގެ ރިޯޕރޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި   ލަފާކުރާގޮތުގެ 

ވޯލްޑް މީޓިއރޮލޮޖިކަލް  އިޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި 
  24އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

 ގަޑިއިރު ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝިފްޓް ޑިޔުޓީ އުސޫލުން 
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  މޫސުން ގޯސް ވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި
ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ  

އެލާރޓްތައް ގުޅުން ހުރި މުވައްސަސާ ތަކަށާއި  
 ރައްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

މޫސުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި ޑާޓާތައް ބޭނުންވެގެން   
 އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ދުވަހު  6އަކު އަށް ހަފުތާ 1600އިން  0800

 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 
ޑީވޯޓަރިންގ )ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިމުން ފެންނެގުން(   1

 .  ންޕާމިޓު ދޫކުރު
ންނަން ވަނީ ފަށާފަ.  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެްޕލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަ

ހުޅުވައިގެން  ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު )އާދީއްތަ އަދި ބުދަ( އޮފީސް 
. އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ  ންނަން ވަނީ ފަށާފަފައިސާ ބަލައިގަ

ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި  
 ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އީ.އައި.އޭ )އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްެޕކްޓް   2
އު ކުރުމުގެ  އެސެސްމަންޓް( ބަލައިގަނެ ރިވި

 މަސައްކަތްތައް

ގަންނަން ވަނީ  ބަލައި މެދުވެރިކޮށް އެްޕލިކޭޝަން  މެއިލް.އީ -
 .  ފަށާފަ

ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު )އާދީއްތަ އަދި ބުދަ( އޮފީސް ހުޅުވައިގެން   -
. އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ  ންނަން ވަނީ ފަށާފަފައިސާ ބަލައިގަ

ހަމަޖެހޭތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި  ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު 
 ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އީއައިއޭ ހެދުމުގެ ޓަރމްސް އޮފް   އީ.މެއިލް މެދުވެރިކޮށް  -
ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ފާސްކޮށް ގަވާއިދުގައި    ރެފަރެންސް

އީ.މެއިލް މެދުވެރިކޮށް   ގެ ތެރޭގައިކަނޑައަޅާފައިވާ މުދަތު 
 ން ވަނީ ފަށާފަ. ނުވަ ފޮ

ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް އީ.މެއިލް  އީއައިއޭ  -
މެދުވެރިކޮށް މަޝްރޫޢުގެ ވެރިފަރާތަށް ގަވާއިދުގައި  

 ން ވަނީ ފަށާފަ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަ 
އާންމު އުސޫލުން  . ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ބެލުން 3

 ހޮޓްލައިން އޮަޕރޭޓްކުރަމުން ދިއުން އީ.ީޕ.އޭ 
   .ހިނގަމުންދޭ މިހާރުވެސް  މިކަން އުސޫލުން އާންމު -
 އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އަންގަމުން  ލިޔެ  ސިޓީތައް ޖެހޭ ލިޔަން -

 . ދޭ
  އަދި ކައުންސިލުތައް ރަށްރަށުގެ  ބަލަމުންދަނީ  މައްސަލަތައް -

 . މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުން 
   

 އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ  
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު   1

އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް އިމްޯޕޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިމުގެ  
 މަސައްކަތް

ދުމަތްތައް، ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް، ޚި މި -
އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އަންނަނިވި އީމެއިލް  

online@energy.gov.mv   ީއަށް މެއިލް ކުރުމަށް ވަނ

mailto:online@energy.gov.mv
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ކަރަންޓް ެޕނަލް ކުރެހުމާއި ލޯޑު ކަލްކިޔުލޭޝަން   2
 ފާސްކުރުން 

  1300އިން  1100އެންގިފައެވެ. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 
އިން   3019112ގަޑިއާ ދެމެދު އޮފީހުގެ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު 

ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި، ގުޅުން    އިޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާ
ހުރި މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ އިންތިޒާމު  

 ށްފަ.  ޓެކުނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ވަނީ ޤާއިމުކޮ 
ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ   -

ހަމަޖައްސާ ދީފަ. ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޯލް މެދުވެރިކޮށް  
ވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތުގެ އަްޕޑޭޑް ދަނީ ބަލަމުން.  މު

ގަވަރމަންޓް އީލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓްމް )ޖެމްސް( އަށް  
 ގެއިން ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ. 

-  

 ފާސްކުރުން ކަރަންޓު ކޭބަލް   3
 ނެޓް މީޓަރިންގ އެސް.އެލް.ޑީ ފާސްކުރުން  4
ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް   5

 ދޫކުރުން 
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c 

 

އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ   
 ވެހިރާއްޖެ ދިމާލެ،          

 
 

 ކޯވިޑް-91 ރޯގާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މި ދަނޑިވަޅުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ މަސްއުލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

 
ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

 ރޭވިފައިވާ ގޮތް
 މިހާރު ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ނަގައިގެން އޮފީހަށް ހުއްދައެއް  އޮފީހައް ނިކުންނަ މުވައްޒަފުން ހާއްސަ

ހަމަޖައްސާފައި، އަދި މިގޮތުން ނިކުންނަ މުވައްޒަފުން  ނިކުންނަ ގޮތަށް

އޮފީހުގައި މާހައުލުގައި އުޅޭއިރު މުވައްޒަފުން   ،ރެޖިސްޓަރ ކުރެވެމުންދޭ

އިނަށް އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ، އެގޮތަށް ޢަމަލު އެޗް.ޕީ.އޭ.ގެ ގައިޑްލަ

ންކުރޭތޯ މޮނިޓަރކުރު  

 ދިނުމުގެ ކޮންމެހެން އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން 

ކޮންމެހެން އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ދޭންޖެހޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، 

މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުން 

ން ކަތް ކުރުނެރެގެން މަސައް  

ރކޮށް ފީޑުބެކު މޮނިޓަ ސުޕަވައިޒަރަށް ތައްމަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުން

 ދެވޭނޭ ގޮތަކަށް ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް 

 މަސައްކަތް ކުރުން

ގޭގައި ތިބެގެން ދޭންޖެހޭ ޚިިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ރިސޯސް 

 ދިނުމާއި އެކްސެސްއޮންލައިން ހަމަޖެއްސުމާއި 

ގައިޑެންސް ދިނުންގެ ކަތްކުރާނެ ގޮތުމަސައް  

ގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޚިޔާލުތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ބިލު
ނޑައެޅުން މަޝްވަރާ އާއި އެކު ކަ  

ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް 
 ހޯދުން  ޚިޔާލު އިތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން

 

ލިިބފައިވާ މިހާތަނަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ބިލަށް 
ދިރާސާ ކުރުން ޚިޔާލުތައް   
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ށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އޮފީހަ އެޓާނީ ޖެނެަރލް ޑްރާފްޓް ފައިނަލް
  ސުޕަވައިޒަރުގެ ކޮމެންޓު ހޯދުން 

ށް އުސޫލަކުރުމުގެ  ރެޖިސްޓްރީމަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތައް 
ހުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް އޭ،ޖީ އޮފީ ޚިޔާލުހޯދާ 

 ފޮނުވުން  ލަފާފުޅަކަށް އެދި

 ތައްއިންސްޓިޓިއުޝަންހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
 އެކުލަވާލުން އުސޫލުގެ ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ  ރެޖިސްޓްރީ

 

ށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އޮފީހަ އެޓާނީ ޖެނެަރލް ޑްރާފްޓް ފައިނަލް
 ސުޕަވައިޒަރުގެ ކޮމެންޓު ހޯދުން 

ގެ އޮފީހު އެޓާނީ ޖެނެރަލް ތައްޔާރުކޮށް ޑްރާފްޓް ފައިނަލް
 ފޮނުވުން  ލަފާފުޅަކަށް އެދި

ޑްރާފްޓަށް  ރެޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ އުސޫލު ކޮލެޖު
 ހިމަނައިގެން ފީޑްބެކް ޚިޔާލާއި ބިފައިވާލި

 އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރއިސްލާޙްކޮށް، އަދި  
އެލައިްނކުރުމަށްފަހު   މަޢްލޫމާތާއި ބިލުގައިވާ

 ނިންމުން.މަސައްކަތް ފައިނަލް ޑްރާފްޓްގެ 

ވަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންބެލުމާއި  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް

 ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރުން 

އެނުއަލް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންގެ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯރޓް  ގެއެސް،އޭޕީ

 އޮންލައިންކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުން 

 

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން 
ނަ ވަ 2222  ޕްލޭންގެ)އެސް.އޭ.ޕީ( ގެ ދަށުން 

އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ  
ގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކުއާރޓަރ

 މަސައްކަތްތައްކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާގޮތް
 ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

އެމް. އޯ.ޔޫ. ގެ ޑްރާފްޓު ސުޕަވައިޒަރަށް ފޮނުވައިގެން ކޮމެންޓު 

 ހޯދުމަށްފަހު ފައިނަލް ކުރުން 

 މެމޮރަންޑަމްމުޢާމަލާތުކޮށްގެން  އެކުވަރސިޓީ ތަކާއިޔުނިބޭރުގެ 
ތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް  (އެމް.އޯ.ޔޫ) އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮފް

 މުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދިއު ންސޮއެ ކުރު

ގެ އިތުރު ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަްޢީލމުދިވެހި 
ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްިދނުމަށްޓަަކއި ކުރެވޭ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ސޮއެ ކުރުމަށް ތައްޔާރު ތަކާއި އެކު ޔުނިވަރސިޓީ

މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ވާ ކުރެވިފައި
އޮންލައިންކޮށް ސޮއި ކުރުމަށް  ކުގައިތަ( އެމް.އޯ.ޔޫ)

 ރުންތައްޔާރު ކު
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ޑްރާފްޓަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ކޮމެންޓު ހޯދުން  ފައިނަލް ރިސާރޗް ކައުންސިލްގެ ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރަށް  ޚިޔާލު މޯލްޑިވުސް  
ރިސާޗް ކައުންސިލް  ،ލިބުމުން ކޮންސަލްަޓންޓާއި ޙިއްސާކޮށް

 ލް ކުރުން ޕޭޕަރ ފައިނަ

 ރިސާރޗް ކައުންސިލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް 
އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންޓް މެދުވެރިކޮށް 

ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރަށް  ޚިޔާލު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
 ޙިއްސާކުރުން ޓަކައިހޯދުމަށް

"ކޮލެޖު ޕެނަލް" ގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންގެ ކޮމެންޓު ހޯދާ އެ 

ކޮމެންޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިނަލް ނިންމުންތައް ނިންމާކަން 

ރު ޔަޤީން ކުރުން ސުޕަވައިޒަ  

މާއި އެކު މިހާރު ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯޒަލް ކްރައިޓީރިއާ މުރާޖަޢާކުރު
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކޮލެޖް ސްޓެޓަސް ހޯދުމަށް 

ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2ހުށަހަޅާފައިވާ  
 ފެށުން 

އްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށްޓަކައި މަތީ ތަޢްލީމްދޭ ކޮލެޖެ
 ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާ މަރުކަޒުތަކުން

 ރާވާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް
"އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޤްރުއާން އެންޑް ސުންނަތް" ގެ 

 ނިންމުމަށްޓަކާ ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ޕެނަލްގެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 

 ންއެއްކަރުދާސްކުރުޚިޔާލު ހޯދާ 
ތައް މޮނިޓަރކޮށް ފީޑުބެކު ދިނުންމަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުން އާއި ގުޅުންހުރި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރާ ދިރާސާ 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރުންސާރވޭ 

އަހަރީ މަތީ ތަޢްލީމްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ 
އަހަރުގެ ވަނަ  2202ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެއްކޮށް 

 ސްޓިކްސް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުންއަހަރީ ސްޓެޓި

 ކަންލިބޭކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

 ކަށަވަރުކުރުން. 
ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ 

ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން 

މަޖެއްސުމުގެ ގެންވެސް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަގޭގައި ތިބެ

 މަސައްކަތް ކުރުން

ކިޔަވަމުންދާ ސްކޯލަރޝިޕުތަކުގައި އެކި އެކި 

ންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާއިދުން ދިނުންދަރިވަރުންނަށް ދޭ  

ހާލަތާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ގެ  02-ކޯވިޑުވަކިވަކި ގަޢުމުތަކުގެ 

އިރުޝާދުތަކާއި އަދި ލަފާ ދެމުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި، 

 ގެންދިއުން.

ވަކިވަކި ގަޢުމުތަކުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ 

ފާ ދެމުން ގެންދިއުންގުޅޭގޮތުން ލަ އެންގުންތަކާއި، އިރުޝާދުތަކާއި  
އެކި އެކި އާއި ގުޅިގެން  02-ކޮވިޑް

 ތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯން ސްކީމްގެސްކޮލަރޝިޕް

ންގެ ދަށުން މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރު

 ހާލަތު ބަލަމުން ގެންދިއުން
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މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން، މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވަސީލަތާއި، 

ރުކުރުންމާހައުލެއް އޮތްތޯ ކަށަވަ  
މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެންވެސް އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށް، 

ޝަންގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ސްކޮލަރޝިޕް ނޮމިނޭޝަން ހަދައި، އެޕްލިކޭ

 އެމްބަސީ ނުވަތަ، ދެއްވާ ފަރާތަށް )މިނިސްޓްރީ ފޮރިން އެފެއާޒް

 އެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް( ފޮނުވުން

 

ބައިލެޓްރަލް އެހީގެ ދަށުން ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްގެ 

ހަށް ދަރިވަރުން ފުރުޝަތު އިޢުލާން ކޮށް، ކޯ

 ނޮމިނޭޓްކުރުން

މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ މާޙައުލެއް އޮތްތޯ  މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން

"މައި އެޑިއު ޕޯޓަލް"  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވަސީލަތާއި ކަށަވަރުކޮށް

 އެކުސެސް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުން 

ފަސްޓްޑިގްރީ ސްކީމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ 

އެޕްލިކޭޝަން މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެންވެސް ސްކްރީންކޮށް 

ޒާމުތައް ނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އިންތިފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުންޝަރުތު

 ހަމަޖެއްސުން

ފަސްޓްޑިގްރީ ސްކީމަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރާ 

ވާ ޝަރުތުފުރިހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކޮށް

ޒާމުތައް ނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ އިންތިދަރިވަރުން

 ހަމަޖެއްސުން 
އިސާ ޤަވާއިދުން ލިބޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. ދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފަ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ  

 ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ފަސްޓްޑިގްރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާއިދުން ދިނުން.
ދަރިވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާއިދުން ލިބޭތޯ ކިޔަވަމުންދާ 

 ކަށަވަރުކުރުން.

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް 

ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެންވެސް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

ސައްކަތް ކުރުން.ހަމަޖެއްސުމުގެ މަ  

ލޯނު ގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ޤަވާއިދުން ދިނުން.

މަސައްކަތްތައް  އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓު ކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމްގެ

ކުރުންކަން ކަށަވަރުރިއަށްދަނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކު  
 ލޯނު ސްކީމްގެގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  2222ފެބްރުއަރީ 

ލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓު ކުރުމަކީ ގޭގައި ތިބެގެން ކުރިއަށް އެޕް

އެންމެ މަދު  ނުގެންދެވޭނޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، މިކަން ކުރެވޭނޭ

   ންކުރުމަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނެރެގެން

ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ލޯނު  2222ފެބްރުއަރީ 

އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓު ކުރުމަކީ  ސްކީމްގެ

ގޭގައި ތިބެގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނޭ 

މަސައްކަތަކަށްވާތީ، މިކަން ކުރެވޭނޭ އެންމެ މަދު 

މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނެރެގެން

   ންކުރު
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 ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުން

މޮޑިއުލްތަކަށް ރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ދަރިވަ

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން
 

ށް މޯލްޑިވުސް ޕްލިޓެކްނިކުގެ ދަރިވަރުންނަ

އިންތިޒާމްތައް  އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ

 ހަމަޖެއްސުން،

އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތު ލެކްޗަރަރ، އެޗް އޯޑީ އަދި ސްޕަވައިޒަރ އަށް ލިބޭނެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެވެން ހުރި ކޮންޓެންޓް އަދި އެއާއި ގުޅޭ 

ގޫގްލް ކުލާސް ރޫމްގައި ޝެއަރ ކޮށް ދަރިވަރުން މަސައްކަތް 

 މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން

ކޯސްތަކަކީ ހޭންޑްސް އޮން  73) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ %

ޕްރެކްޓިކަލް ކޯސްތަކަށް ވާތީ ޕްރެކްޓިކަލް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ 

 ޢާއްމު ޙާލަތަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ(

ކޯސް ތައް ލެޓް ފޯމުގައި އޮންލައިން ޕް

ކޯސްތަކުގެ . )ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ކޮންޓެންޓް ކަވަރ ވެފައި ހުރި ބައިތަކަށް 

އެސައިންމަންޓް، ޓިއުޓޯރިއަލް އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 .(ކުދިންނާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް 

 މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުން

އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓާރުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި 

 ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ޝާއިޢުކުރުން.

 

ލިޓެކްނިކުގައި އަލަށް ފަށާ މޯލްޑިވުސް ޕޮ

ކޯސް ތަކަށް ޕޯސްޓާރު ތައްޔާރުކުރުމާއި 

 ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ޝާއިޢުކުރުން

ކުރިއަށް ދާގޮތް އެ.ޗް.އޯ.ޑީން ޗެކުކޮށް ފީޑުބެކު ދިނުންމަސައްކަތް  ރިވިއުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަރިކިޔުލަމްތައް އެޗް އޯޑީންގެ  

 ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

މޯލްޑިވުސް ޕޮލިޓެކުނިކުގެ އެކި އެކި ކޯސްތަކުގެ 

ކުރިއަށް ކަރިކިޔުލަމް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ގެންދިއުން

 

ސައްކަތްތައް ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތައް މަ ގ ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރުކޮށްމީޓީން

 ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުން

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްސްްގެ 

ންތައް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ބައްދަލުވު

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަދި ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތައް  ކަތުގެ ޝެޑިއުލެއް ތައްޔާރުކޮށްމަސައް

ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުންމަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް   

ޓްރޭނިންގް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައިޓެކްނިކަލް ޕެނަލްމެދުވެރިކޮށް 

ންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންސްޓޭންޑާރޑްތައް ނި  

ޓިވެޓު ކޯސްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް ޕެނަލްސްގެ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
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ކަތް މޮނިޓަރކޮށް ފީޑުބެކު ދިނުންކުރާ މަސައް ގޭގައި ތިބެގެން ކޮންމެހެން ނިންމަން މަރުކަޒުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސުޕަވިޝަންގެ  

މަރުކަޒުތަކުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް އީމެއިލް މަސައްކަތްތައް އެ 

 މެދުވެރިކޮށް ގޭގައި ތިބެގެން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ 

 ސުޕަވިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުން

ފޮލޯއަޕް ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު އީމެއިލް އަދި ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 

ރަމުން ގެންދިއުންލޫމާތު އެއްކުމަޢު  

އާ ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާ  91ކޯވިޑް

ގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ގޮތް ބެލުމަށް ފޮނުވިފައިވާ ސަރކިއުލާ

ތަންތަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް  އެއްގޮތައް މަސައކަތް ކުރިއަށް ނުދާ

 އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން

އާ ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކުން ޕްރޮގްރާމްތައް  91ކޯވިޑް

ހިންގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށް ފޮނުވިފައިވާ ސަރކިއުލާ 

 ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުން 

 ކޭޝަން ތަަކށްޓެސްޓް މީޓިންގް ބާއްވާ މުއައްޒަފުން ވަނީ މި އެޕްލި
  އަހުލުވެރި ކުރެވިފައި

 

ގަމުންދާނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި މަސައްކަތް ހިނ
 "ވެބްއެކްސް" ، "ގޫގްލް މީޓް" އަދި "ޒޫމް" މެދުވެރިކޮން 

ލޮޔަބިލިޓީ އެންޑު މޯލްޑިވުސް އެންހޭންސިން އެމްޕް 
ޕްރޮޖެކްޓް ތަންފީޒު  "މީރީ" ޔޫތުއޮފް  ރިޒިލިއެންސް

)މިނިސްޓްރީ ބައިވެރިވާ ދެ މުއައްސަސާ  ކުރުމުގައި
އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ނޓު( އާއި ވޯލްޑުބޭންކާއިއިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމެ
ދެމެދު ހިންގާ ކޯޑިނޭޝަން މީިޓންގ ތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 
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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ          

 

 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް   19ކޮވިޑް  

ސްކް ފޯސްއެއް  ރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޓާއާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވިލަރެސްކޮށް، ތަންފީޒު ކު  19ކޮވިޑް   •
 ؛އެކުލަވާލުން

 ؛އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން 19ކޮވިޑް  •
އާ ގުޅޫ ގޮތުން  19ޖަލުތަކުގައި ތިިބ ޤައދީންނާިއ ބަންދުމީހުްނނަށާއި އަދި މަސައްަކތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ކޮވިޑް  •

އި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލީފްލެޓާއި ފޯސްަޓރުތައް ޤައދީންނާއި ރިކުރުވުމާމަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުްނތެ
 ؛ބަންދުމީހުްނނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން

އާ   19އަށް ޓެސްޓް ކުރާނެ ގޮތާއި އެނޫންވެސް ކޮވިޑް  19ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ކިޓް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތާއި ކޮވިޑް  •
 ؛ަމސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ސްޓާފުންނަށް ދިނުން ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ޖަލުތަކުގައި 

 ؛ފެކްޓްކުރުންންވެސް ތަންތަން ސާފުތާރިރުކޮށް، ޑިސްއިންނޫޖަލުތަކުގެ ޔުނިޓްތަކާއި ގޮޅިތަކާއި ކޮރިޑޯތަކާއި އެ •
ވެވޭނެ ޖަލުތަކަށް ޭބނުންވާ މާސްކާއި ސައިޯބނި އަދި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްީދ، ޖަލުތަުކގައި އަތް ދޮ •

 ؛އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
 ؛ޑިއުޓީ ކުރަން ޖަލަށް ވަންނަ އޮިފސަރުންނާއި ޖަލަށް ވަދެނިކުމެ ަހދާ އެނޫން ފަރާތްތަކުގެ ހުން ެބުލން •
ހުންއައިސް، ކެއްސައި، ކިނިބހިއަޅާ އަދި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި އޮފިސަރަކު ޖަލުތެރެއަށް ޑިއުޓީއަްށ  •

 ؛ނުފޮނުވުން 
 ؛ފަހަރު ހުރިހާ ޤައިދީންނާއި ަބންުދމީހުންގެ ހުން ެބުލން 01ގަޑިއިރަކުން  24ންމެ ކޮ •
ހުންއައިސް، ކެއްސައި، ކިނިބިހއަޅާ އަދި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި ޤައދީއަކު ނުވަތަ ަބންދުމީހަކު ހުރިނަމަ،  •

 ؛ރުވާ ދިނުންއެމީހަކު ޖަލުގެ އާންމު އާާބދީއާ ވަކިކޮށް، މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ފަ
އާއިލީ އަދި އެކަހެރި ަބއްދަުލވުންތަކާއި އާއިލާގެ ފަރާުތން ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުްނނަށް އަންނައުނު ޮފނުވުްނ  •

 ؛މެދުކަނޑާލުން
އާއިލީ އަދި އެކަހެރި ަބއްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ފޯނުކޯލު ދޭ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި ވީޑިއޯ ކޯލު   •

 ؛މެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 ؛ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލުގެ އާންމު އާާބދީއާ ވަކިން ޭބތިއްުބން 14އަލަށް ޖަލަށް ގެނެވޭ ޤައިދީްނނާިއ ބަންދުމީހުްނ،  •



 ؛ނެރެންޖެހޭ މީހަކު ޫނނީ ނުނެރުންޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ބޭނުމަކަށް ކޮންމެހެން ޖަުލން ޭބރަށް  •
ޖަލުތަކުގެ ތޮށްެޖހުން ކުޑަކޮށް، އާާބދީ މަދުކުރުމަްށޓަކައި ޕެރޯލް އަދި ކުލެމެންސީ ނިޒާްމގެ ތެރެއިން ޤައިީދްނ  •

 ؛މުޖުތަކަޢުއަށް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސުން
އާ ގުޅިގެން   19ޓީވީތައް މެދުވެރިކޮށް، ކޮިވޑް  ޖަލުތަކުގެ ޔުނިޓްތަކުގައި ހަރުޮކށްފައިވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކާއި •

ދިވެހިރާއްޖޭއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޤައުމުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ލައިވް ނޫސް ކޮންފަރެންސްތައް ަބާލ 
 ؛އަޑުއެހޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ންނާއި ބަންދުމީހުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖޭހ އެންމެހައި އަސާސީ  ނަމަވެސް، ޤައިދީވީ ކޮށްފައިމީގެއިތުރުން ސަރުކާރު ބަންދު •
އަދި މިސަރވިސްއިން   ގަޑިއިރު ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންނެވެ. 24ރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، ޖަލުތައް ޚިދުމަތްތައް ަބރާަބ

    ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައްވެސް މެދުނުކެނޑި 



` 

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް 

 އާ ގުޅިގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 19- ކޮވިޑް 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަްއ 7/2020  :ދެންނެވުން ނަްނަބރު  ހުގެރިއްޔާގެ އޮފީރައީސުލްޖުމްހޫކަކީ  ފިޔަވަޅުތަތިރީގައި ަބޔާންކުރާ  
ރޓުން ފެށިގެން ރެޑް  އެލާ ރީދޫ )ޔެލޯ( އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގާފައިވުމާ ގުޅިގެން މެދުކެޑުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނޭ

 ގައި ޚިދުމަތް މެދުކެޑުމެއްނެތި ދިނުމަށްޓަކައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ ގޮތެވެ. ލެވެލް އެލާޓް

ރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ހުަށހެޅުމުން، އަހ18ަނިޓްއަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔު ،ންއެގޮތު
 އިޞްލާޙުކޮށް   އެކުދިން  އަދި  ވަރކްކުރުމަށާއި،  ކޭސް  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާއި  ކަާމެބހޭ  މާޔަތްޮކށްދިނުމަށްހި  މަޞްލަޙަތުއެކުދިންގެ  
 ތަޙްޤީޤްހިންގުމާއި    ޕްރޮގްރާމް  ރީހެިބލިޓޭޝަން އިޖްތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ ެއހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދީ    ގެނެއުމަށް   މުޖުތަމަަޢށް  އަނުބރާ

 މަޞްލަހަތު ކުދިންގެ އުފުލިފައިވާ ދައުވާ ޖިނާޢީ ކުދިންނާއި، ހާޒިރުކުރެވޭ ކޯޓަށްމަރުޙަލާގައާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި 
 އަކަށްވާތީއެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާ ދިނުމަށްޓަކައި ޙިމާޔަތްކޮށް

 އެލާޓްގައި މަސައްކަތްކުރާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.    އަދި އޮރެންޖް   މިގޮތުން ޔެލޯ 

ޔެލޯ ރިހެިބިލޓޭަޝން އެންޑް ރީއިންޓަރގްރޭޝަްނ ސެކްޝަންގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްިޓސް އޮފިސަރުން ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ  •
ގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  1400ން 1000އެލާޓްގައި ކޮންމެ އާދިއްތަ އިން ފެށިގެން ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 

ން އޮފީހަށް އަްނނަ އަދި ފޮނުަވންޖެހޭ ސިޓީއާއި ކޯުޓ އަދި މީގެ އިތުރު ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
އޮފީހުގައި ރީ( ެބލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އިދާރީ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ޓްއަމުރުތައް)އެނ

 މަސައްކަތްކުރާނެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ުރ، ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓްސ ޮއިފަސރފިާތަމުތ ަޖުއފަ  .1

 ޮއިފަސރ  ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ިރފާ ަރީޝުދ،  .2

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ާއިއަޝުތ ަޖްޒީލ ުމަޙްއަމުދ،  .3

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ، ފުާތަމުތ ަޝުއަޒްނ ައްޝފާޤް  .4

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ާއިދާލ ަސީޢުދ،  .5

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ާނިއާލ ަރީޝުދ،  .6

 ޮއިފަސރ  ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ުމާނ ަޢްބުދްއާނިސުރ،  .7

 ( ުސަޕަވިއަޒރ)ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ފިާޠަމުތ މާޫސ،  .8

 )ުސަޕަވިއަޒރ( ަޝީޒާނ ަސީއުދ، ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓްސ ޮއިފަސރ .9

10.  



ޑިތަކުގައިވެސް ރިހިެބލިޓޭަޝން އެންޑް ގަ ރަސްމީނޫންރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުން ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  •
އޮންކޯުލ  )މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން(ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރުން

ހުށަހެޅޭ   ޑިއުޓީަގއި ހުންނަ ކޭސް ވޯރކަރު ޤާނޫާނއި ޙިލާފުވެ  މިގޮތުން.  ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ
މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ެބުލމުގެ ދަށަށް ގެނެޭވ ކުދިންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށް އެކުިދންނަށް ިލިބދޭންޖެޭހ 

ޖާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ސަަބުބ އަންގާއިރު ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ކުއް
ހަރުދަނާ    މުގެ ކުރިން  އަދި ކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުޖޭ.ޖޭ.ޔޫއިން ހާޒިރުވުމާއި  ޙާލަތުގައި      ކުއްޖާގެ ެބލެނެވެރިޔެއް ނެތް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ކުއްޖާގެ ެބލެނެވެރިޔަކު ހަމަޖެއްސުމަށް މިޔުނިޓުގެ ފަރާތުން  ެބލެނިވެރިއެއް ނެތް ހާލަތުގައި  
ެބލެނެވެރިޔާ ޙާޒިރުވެ ހުރި ނަމަވެސް ކުއްޖާގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެރި  ތަޙުޤީގު މަރުޙަލާގައި މީގެ އިތުރުން ކުދިންގެ
ހުން އަދި މިނޫންވެސް ތަޙުޤީގު މަރުޙަލާގައި ފުލު  ވެއެވެ.  ަބއިވެރި  ގައި މިޔުނިޓުން  ަބޔާން ނެގުމުކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާގެ  

ރެންސިކްސް އަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނެގުން( ފޮއެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަެތއްގައި )ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި، 
މީގެ އިތުރުން ކުދިންގެ ޝަރީޢަުތގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ެބލެނެވެރިޔާ ނެތް ޙާލަތެއްގަިއ މިޔުނިޓުން ހާޒިރުވުމެވެ. 

ހުރިހާ ޯކޓު ތަކަަކށް ޙާޒިރުވުމާއި، ކުދިންގެ މުއްަދތު މަޖީލީސް ތަކަށް  މާލޭގެ ރިވުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަްތ ިހންގޭަބއިވެ
އަދި ކުއްޖާއާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކުން ާބއްވާ ކޭސް    ހާޒިރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ކުއްލި ކޭސް ކޮންފަރަންސިންތަުކގައި ވެސް ކުއްޖާގެ އަދި ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ކޮންފެރެންސް ތަކުގައި ަބއިވެިރވުމެވެ. 
މީގެ ކޭސްވޯރކަރާއި ސުޕަވައިޒަރު ަބއިވެރިވާނެއެވެ. އަދި ފޯނުންވެސް މުއައްސަސާތަކާއިއެކު މުއާމަލާތްކުރަމުން ދާނެއެވެ.  

ޝާރީޢަތް ނިމެންެދްނ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދާ ކުިދންނާއި އިތުރުން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި އައްސޭރި ޖަލުގައި 
 ބަންދުގައި ތިޭބ ކުިދންނާއިއެކު ވެސް ފޯނުން ސެޝާންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. 

 ާއިމަނުތ ަލްމާހ ަޖީލުލ، ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ސެކްަޝންގެ  ކަންތައްތައް  މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަތީގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ   •

ަހިއިރްސްކ "ައިދ  ަވީނ ާމަބނުޑ ުމަވްއަޒަފަކްށ ވީާތެއެވ.  ަމަސްއަކްތުކާރޮގަތްށ ަހަމެޖިހަފއި   ުހެރެގން   ޭގަގއި   ،ޮއިފަސރ

ާއިއ ުގިޅެގްނ ަސުރާކުރ 19ުސަޕަވިއަޒަރްށ ޭހްޑ ޯއަވރ ަހާދަފިއެވެއެވ. ައިދ މެީގ ިއުތުރްނ ޮކިވްޑ  "ަމްއަސަލަތއް 

 ،  ަލްމާހ ަޖީލުލ، ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓްސ ޮއިފަސރާއިމަނތު  ަބްނުދުކާރ ުދަވްސަތްއ ިއުތުރެވެގްނ ާދ ާހަލްތަތުކަގއި 

 ަތްއ ޭހްޑ ޯއވާރ ަހާދޮގަތްށ ަހަމެޖިހަފިއެވެއެވ. ުހިރާހ ަމްއަސލަ ަހވާުލޮކްށަފިއވާ 

 18މިޔުނިޓުން ަބލަަހއްޓަމުން ގެންދާ ހއ. ދިއްދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިްލޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ޝެލްޓަރގައި  •
ކުއްޖާ  ފިރިހެން  އަހަރުގެ    16ގެ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ  އަދި ދައުލަތު  ލާފުވެފައިވާ ކުއްޖެއްއަހަރުން ދަށުގެ ޤާނޫނާއި ޚި

 މަސައްކަތްކުރާ ކެއަރ އެޓެންޑަންޓުްނނަކީ:ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ކެއަރ ވާރކަރުން މަސައްކަތްކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިގޮތުން  

 އެޓެންޑަންޓްފާތިމަތު ފިރުޝާާނ، ޗައިލްޑް ކެއަރ  .1

 އާމިނަތު ނުޒުހާ، ޗައިލްޑް ކެއަރ އެޓެންޑަންޓް  .2

 އާމިނަތު ރަޝީދު، ޗައިލްޑް ކެއަރ އެޓެންޑަންޓް  .3

 ޝުޖާއު، ޗައިލްޑް ކެއަރ އެޓެންޑަންޓް هللا އަްބދު .4

 18ހއ. ދިއްދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިްލޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ޝެލްޓަރގައި މިޔުނިޓުން ަބލަަހއްޓަމުން ގެންދާ  •
ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޖުވެނައިލް  އީން ދަށުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ކުއްޖާއަށް ޭބނުންވާ އިޖްތިމައަހަރު



އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ދަތުރު ކުރުމަށްވަނީ   2020އޭޕްރީލް    5ޖަސްޓިސް އޮފިސަރުން ހއ. ދިއްދޫ  ދަތުރުކޮށް  
އެހެން ނަމަވެސް  ރުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ތާރިޚްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހއ.ދިއްދޫއަށް ދަތު

 ދަތުރު ކުރެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުަގއި ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ކުއްޖާ މޮނިޓަރ ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެެއވެ.

ލަޑރްނ ަސރިވްސ ެސްނަޓުރެގ   ްް ާނިއ ިޚާލުފާވ ުކިދްނަންށ  ާޤނޫ   ެޝްލަޓރަގއި ހއ.ިދްއޫދަގިއ ުހްނަނ ެފިމީލ ެއްންޑ ިޗ

 ަންފާސީނ ައިދ ިއްޖިތާމީޢ ެއހީެތިރަކްނ ފުޯރޮކްށިދުނަމްށ ަދުތުރުކިރ ުމަވްއަޒުފން 

  ާތީރޚް  ަނން 

 1 2019ިޑެސްމަބރ  23ޮނެވްމަބރިއްނ   30 ަޝީޒާނ ަސީއދު 

 2 2020ަޖަނަވީރ   19ަޖަނަވީރ ިއްނ  4 ިރފާ ަރީޝދު 

ަޖަނަވީރ   5ްނ 2019ިޑެސްމަބރ   22 ުމަޙްއަމދު ާއިއަޝުތ ަޖްޒީލ 

2020 

3 

 4 2020ެފްބުރައީރ  2ްނ  2020ަޖަނަވީރ    18 ާއިއަޝުތ ަޖްޒީލ ުމަޙްއަމދު 

 5 2020ެފްބުރައީރ   2ަޖަނަވީރިއްނ    28 ަޝީޒާނ ަސީއދު 

 6 2020ެފްބުރައީރ  23-16 ފިާތަމުތ ަޖުއަފުރ  

 7 2020ެފްބުރައީރ  23-16 ފުާތަމުތ ަޝުއަޒްނ ައްޝފާޤް 

 8 2020ާމރްޗ  3ެފްބުރައީރ ިއްނ   23 ުމާނ ަޢްބުދްއާނިޞރު 

 9 2020ާމރްޗ   22ާމރްޗ ިއްނ  7 ަޝީޒާނ ަސީއދު 

 

 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މުޖުތަމައުގަިއ އުޅޭއިރު އެކުދިންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ނުރައްކާވެދާނެ   18ޤާނޫނާއި  ޚިލާފުވެފައިވާ   •
 (ކޭސް ވޯރކްކުރުންވޭދަނާ މަސައްކަތް )ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިިބާދނެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއިއެކު  

ތުން ހައިރިސްކް އަދި އެންމެ ވަލްނަރަަބލް ކުދިންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލާ އެކުދިންނަށް ހާއްސަ  އަދި މިގޮހިމެނެއެވެ. 
ސަމާލުކަމެއްދީ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ކޭސް ވޯރކަރުން މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް  

 ރ ކުރަމުން ދެއެވެ. އާއިގުޅިގެން މިފަދަ ކުދިންގެ ލިސްޓްއެއް އެކުލަވާލާ މޮނިޓ19ަ
އޮންކޯލް ޑިއުޓީ ސްޓާްފ އަދި ސުޕަވައިޒަރު  އަތޮޅުތެރޭގައި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު މަޖްލިސް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ  •

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް   ފޯކަލް ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް އެހީހޯދުން ނުވަތަ ކައުންސިލްތަކުގެ ގުޅިގެން 
 ސަރވިސަސް ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. ސޯޝަލް 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒްކުރެވިގެްނ 2020މާރޗް  16މިހާލަތުގައި  •
 ދާނެއެވެ. 

ލަކާއިގުޅިގެން ިމ ޝާރުއީ ނިޒާމްއާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއެއްކަމަށްވާތީ އެ ޚިދުމަތަށް އަްނނަ ކޮންމެ ަބދަ •
 އުސޫލަށްވެސް ަބދަލު އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

 ( ގައި ކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައވާގޮތް 4ރަތް އެލާޓް )ލެވެލް  



 ގެންގުޅޭ ތިރީގައި ދަންނަވާ މުވައްޒަފުްނ ގޭގައި ތިބެގެން ޮއންކޯލުގައި އޮްނކޯލު ޑިއުޓީގެ އިތުރުން އެ ކޭްސ ވޯރކަރެއް •
ޯފނުްނ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ކޭސް އެއް އޮންކޯލްއަށް ހުށަހެޅުމުން 

އަދި މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޕޮލިހަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހިްއޖެ ހާލަތު ހާޒިރުވުން 
ކޭސް ޓްރެކިންގް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ސުޕަވައިޒަރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން މިގޮތުން ގޫގުލް އަދި ހިމެނެއެވެ. 

 ޑްރައިވްގެއަށް އެކުލަވާލާ މެއިންޓެއިން ކުރުން 

 ފިާތަމުތ ަޖުއަފުރ، ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓްސ ޮއިފަސރ .1

 ޮއިފަސރ  ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ިރފާ ަރީޝުދ،  .2

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ާއިއަޝުތ ަޖްޒީލ ުމަޙްއަމުދ،  .3

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ، ފުާތަމުތ ަޝުއަޒްނ ައްޝފާޤް  .4

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ާއިދާލ ަސީޢުދ،  .5

 ޮއިފަސރ ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓސް ާނިއާލ ަރީޝުދ،  .6

 ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓްސ ޮއިފަސރ  ،ަޢްބުދްއާނިސރު  ުމނާ  .7

 )ުސަޕަވިއަޒރ( ޮއިފަސރ ަޖްސިޓސް ުޖެވަނިއްލ ފިާޠަމުތ މާޫސ،  .8

 )ުސަޕަވިއަޒރ( ަޝީޒާނ ަސީއުދ، ުޖެވަނިއްލ ަޖްސިޓްސ ޮއިފަސރ .9

 

އަތޮޅުތެރޭގައި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް މުއްދަތު މަޖްލިސް ކުރިއަށް ެގންދާނަމަ ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީެތރިކަމާއި މިނިސްޓްރީ  •
)ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައެއް، އަދި  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން. 

ުފލުހުްނގެ ކަސްޓޯޑިއަލް އަިދ  ކޯޓުތަކުން އަަމލުކުރާ އުސޫލު ަބލާުލން މުހިންުމ(  ޝަރީޢަތްތަކާއި މުއްދަުތތަކުގައި
ލްޓަރގައި ތިޭބ ކުދިން/ ަބންދުގައި ިތޭބ ކުދިންނާއިއެކު ފޯނުްނ ޝެނަލް ސަރވިސަސް އަދި ޝަމޯލްޑިވްސް ކަރެކް

 ރުން ހިމެނެއެވެ.  ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއިގުޅިގެން ކޭސް ވޯރކްކު
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މުޖުތަމައުގަިއ އުޅޭއިރު އެކުދިންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ނުރައްކާވެދާނެ   18ޤާނޫނާއި  ޚިލާފުވެފައިވާ   •

 ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިިބދާނެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ކޭސް ވޯރކްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
ފެމިލީ އެންްޑ ހއ. ދިއްޫދގައި  ގައި ލޮކްޑައުން ކުރަންޖެހޭ ހާަލތަކަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ހއ. ދިްއދޫޓް ލެެވލްގައި ރަތް އެލާ •

އަހަުރން ދަށުގެ ޤާނޫނާިއ  18ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ޝެލްޓަރގައި މިޔުނިޓުން ަބލަހައްޓަމުން ގެންދާ 
ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަހަރުގެ ފިރިހެން  16ޚިލާފުވެފައިވާ ކުއްޖެއް އަދި ދައުލަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންާވ 

އެހީތެރިކަން ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުްނ  ޑުކޮށްެއއް ކެއަރ ވާރކަރަކު ކުއްޖާގާތުގައި މ ޝިފްޓް ޑިއުޓީގެ ަބދަލުގައި
  ހިމެނެއެވެ.
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ކުރިޔަށ ްްއިނ ްކުރެވިފައިވާްްބައެއ ްމުހިނ މުްމަސައ ކަތ ތަކާއްިްކުއ ލިްނުރައ ކަލުގެްހާލަތާއިްގުޅިގެނ ްމޯލ ޑިވ ސ ްޕޮލިސ ްސަރވިސ ްްްގެްސަބަބުނ ްއިއުލާނ ްކުރެވިފައިވާްޢާނ މުްސިއ ޙަތުގ19ްްްެް-ކޮވިޑ ް

 ފިޔަވަޅުތައ ް:ބައެއ ްމުހިނ މްުްދިއުމަށ ްރޭވިފައިވާްގޮތާއިްއަދިްމަސައ ކަތ ްހަރުދަނާްކުރުމަށ ޓަކައިްއަޅާފައިވްާްކުގައިްމަސައ ކަތ ްކުރިޔަށ ްގެނ ްއޮތ ްދުވަސ ތަް

ް
 މަސައ ކަތ ތައ ް:ްކުރެވިފައިވާ

1. ް ްރާވާލެވި ްމަސައ ކަތ ތައ  ްުމއައ ސަސާގެ ްގެނ ދިއުމަށ ޓަކައި ްމެދުނުކެނިޑްކުރިޔަށ  ްހިދުަމތ  ްފުލުހުނ ގެ ްއަދި ްއަމަލުުކރާނެގޮތ  2020ްްމުވައ ޒަފުނ  ްއިނ ޓ ރާގައ15ްްިމާރިޗު ްކަނޑައަޅައި ގައި

އަމަލުކުރާނެގޮތ ްްވިސ ގެްއޮޕަރޭޝަނ ްލެވެލ ތަކުގައިއ ކަލުގެްޙާލަތުގައިްއާއ މުކޮށ ްއަމަލުކުރާނެގޮތ ްއަދިްމިސަރވެއެވެ.ްމިގޮތުނ ްމިދެނ ނެވުމުގައިްއާނ މުްސިއ ހަތުގެްކުއ ލިްނުރަގެޒެޓ ކުރެވިފައި

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ްަބއ ދަލުކުރަ .2 ހަމަޖެއ ސުމުގައިްއަމަލުކުރުމަށ ްހަމަޖެހިފައިވާގޮތައ ްްނ ސިއ ހީްކުއ ލިްނުރައ ކަލުގެްހާލަތާއިްގުޅިގެނ ްމޯލ ޑިވ ސ ްޕޮލިސ ްސަރވިސ ގެްެބލުމުގެްދަށުގައިްތިޭބްބަނ ދުްމީުހނ ނާއި

 ގައިްއަމަލުކުރަނ ފެށުނ .16ްްމާރިޗ2020ްްުބަދަލުކޮށ ް

2020ްްމުގައިްފުލުހުނ ްއަމަލުކުރާނެްގޮތުގެްއުސޫލެއ ްއާނ މުްސިއ ހަތުގެްކުއ ލިްނުރައ ކަލުގެްހާލަތާއިްގުޅިގެނ ްނެޝަނަލ ްއެމަޖެނ ސީްއޮޕަރޭޝަނ ްސެނ ޓަރުނ ްއަނ ގާްކަނ ކަނ ްތަނ ީފޒުކުރު .3

 ވަނީްއެކުލަވާލެވިފައެވެ.ގައ19ްްިމާރިޗުް

ފިނޭނ ސ ްނިކުރެވްިްއަނ ްއެކިއެކިްކޯޑުތަކުނ ްއުމިލ42ްްިްއެއ ާބރުލުނ ްދެއ ވުމުގެގޮތުނ ްމޯލ ޑިވ ސ ްޕޮލިސ ްސަރވިސ ގެްަބޖެޓ ްހަރަދުްކުރުމަށ ޓަކައްިްއެދިލެއ ވުމަށ މިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްފިނޭނ ސ ގްެް .4

 ގިފައި.އެނ ގައިްވަނ14ްްީމާރިޗ2020ްްުމިނިސ ޓ ރީއަށ ް

ްކުޑަކުރުޚަ .5 ްސިއ މުރަދު ްމުވައ ޒަފުނ ގެ ްގޮތުނ ނާއި ްްޚަތަށ ގެ ްގޮތުނ  ްާބރުއެޅުމުގެ ްޭބނުނ ކުރުމަށ  ްކާނާ 2020ްްފައިާދހުރި ްފުލުހުނ ެގްްއިނ 17ްމާރިޗު ްާގއިމ ކޮށ ފައިވާ ްމާލޭގައި ފެށިެގނ 

 ަބދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ްްމެސ ރޫމ ތަކުގައިްކެއުމުގެްމެނޫ



އިމ ކުރެވިފައިވާްނެއ ްފެށިފައިވެއެވެ.ްއަދިްދަރުާބރުގޭގައިްގާްަބދުކުރެއ ވިްހާއ ސަްއޮޕަރޭޝައަށ 1ްް-ްސ ޓޭޓަސ ްލެވެލ އޮޕަރޭޝަނ ްްއިނ ްފެށިގެނ ްމޯލ ޑިވ ސ ްޕޮލިސ ްސަރވިސ 12ްްްމާރިޗ2020ްްްުް .6

ސަރވިސ ގެްކ ލަސ ޓަރްއެއ ވަނީްގާއިމ ކުރެވިފައެވެ.ްގައިްމޯލ ޑިވ ސ ްއެމަޖެނ ސީްއޮޕަރޭޝަނ ްސެނ ޓަރނަލ ނެޝ19ްަ-ކޮވިޑ   ޕޮލިސް 

މާރިޗ2020ްްްުްޓަޑީއިނ ްއަމަލުކުރާނެްގޮތުގެްއުސޫލެއ ްވަންީްމުނ ދާްވަގުތެއ ގައިްޕޮލިސ ްކަސ ްތުގައިްގައިނ ގަޔަށ ްފަސޭހަކަމާއެކުްއަރާްަބއ ޔެއ ްފެތުރެްއާނ މުްސިއ ހަތުގެްކުއ ލިްނުރައ ކަލުގެްހާލަ .7

 ގައިްއިނ ޓ ރާނެޓ ގައިްގެޒެޓ ްކުރެވިފައެވެ.23ް

ވަނަްދުވަހުނ ފެށިެގނ ްވަނީްވީޑިއޯްކޮނ ފަރެނ ސް 24ްާމރިޗ2020ްްުކަނ ކަނ ްދުމީހުނ ްމުއ ަދތުްިއތުރުކުރުމުގެްއ ދުގައިތިޭބްަބނ އ ކަލުގެްހާލަތުގައިްމާލެްސަރަޚައާނ މުްސިއ ހަތުގެްކުއ ލިްނުރަ .8

 ސިސ ޓަމ ްމެދުވެރިކޮށ ްކުރެވޭނެގޮތަށ ްަބދަލުކުރެވިފައެވެ.

ގައިްއެކުލަވާލެވ30ްްިްމާރިޗ2020ްްުްހުށަހެޅުމާއި،ްހުށަހެޅޭްމައ ސަލަތައ ްތަހުޤީޤުކުރުމުގެްއުސޫލެއ ްވަނީްއާނ މުްސިއ ހަތުގެްކުއ ލިްނުރައ ކަލުގެްހާލަތުގައިްފުލުހުނ ގެްއިދާރާއަށ ްމައ ސަލަ .9

ްއިނ ޓ ރާނެޓ ގައިްގެޒެޓ ކުރެވިފަެއވެ.

 
 އަޅާފައިވާްފިޔަވަޅުތައ ް:ދިއުމަށ ްރޭވިފައިވާްގޮތާއިްއަދިްމަސައ ކަތ ްހަރުދަނާްކުރުމަށ ޓަކައިްތަކުގައިްމަސައ ކަތ ްކުރިޔަށ ްގެނ ކުރިޔަށ ްއޮތ ްދުވަސ 

މިގޮތުނ ްއަތޮޅުތެރެއައ ްކޮނ މެހެނ ްކުރަނ ޖެހޭްދަތުރުތައ ްްްތައ ްނެރެމުނ ްގެނ ދިއުނ .ެބލުމަށ ފަުހްސަރކިއުލާްްއާއިްގުޅިގެނ ްމުއައ ސަސާގެްހަރަދުތައ ްކުޑަކުރުމަށ ްކުރެވެނ ހުރިްކަނ ކަނ 19ްް-ކޮވިޑ  .1

ޓިލިޓީްއަދިްޔޫތައ ްހުއ ާޓލެވިފައިވެއެވެ.ްްތައ ްފިޔަވާްއެހެނިހެނ ްމަރާމާތ ފިޔަވައިްއެހެނިހެނ ްދަތުރުތައ ްކުރުނ ްހުއ ޓާލުމާއި،ްހިދުމަތ ްމެުދކެނޑުނަްނުދިނުމަށ ޓަކައިްކޮނ ެމހެނ ްކުރަނ ޖެހޭްމަރާމާތ 

 އ ްފާހަގަްނުކުރާގޮތަށ ްވަނީްނިނ މާފައެވެ.ރަދުކޮށ ެގނ ްއެއ ވެސ ްމުނާސަާބއެކުގެްހަރަދުްކުޑަކުރުމަށާއިްދައުލަތުްފައިސާއިނ ްހަބިލ ތަ

 ނ ތުްއިތުރުކުރަމުނ ްގެނ ދިއުނ .ްއާއިްގުޅިގެނ ްހިނ ގޭްހާއ ސަްއޮޕަރޭޝަނ އަށ ްބޭނުނ ާވްމުވައ ޒަފުނ ްހޯދުމަށ ްޑިއުޓީްގަޑިތައ ްބަދަލުކޮށ ްފ ރަނ ޓ ލަިއނ ެގްސ ޓ ރ19ްެ-ކޮވިޑ  .2



ކާފިއުްއިއުލާނުކުރުމާއިްގުޅިގެނ ްމިސަރަހައ ދުްބެލެހެއ ޓުމަށ ްމޯލ ޑިވ ސ ްޕޮލިސ ްސަރވިސ ގެ .3 އިނ 17:00ްްްްއަށ ްަބދަލުކުރެވިްހަވީރ2ްްްުް-އޮޕަރޭޝަނ ްސ ޓޭޓަސ ްލެވެލ ްްގ ރޭޓަރްމާލެްއޭރިއައް 

ތަކަށް ފިއުްއިއުލާނުކުރެވިފައިވާްގަޑިއަދިްމިސަރވިސ ގެްއެކިއެކިްޑިޕާރޓ މަނ ޓ ތަކުގެްޑިއުޓީްރޮސ ޓަރތައ ްވަނީްކާްް.ވެއެވެއ ްފެށިގެނ ްކުރިޔަށ ްގެނ ދެނެހާއ ސަްއޮޕަރޭޝައަށ 20:00ްްްްރޭގަނޑްުް

 އަދަދުްގިނަކުރުމަށ ްހާއ ސަްއޮޕަރޭޝަނަށ ްއެޓޭޗ ކުރެވިފައެވެ.ްތަށ ްަބަދލުކުރެވިްމަގުމަތީގައިްހަރަކާތ ތެރިވާްފުލުހުނ ގެވާގޮދިމާނު

ސަރވިސ އިނ ްވަނީްއޮނ ްްވައިްއެފަރާތ ތައ ްދެނެގަނެްފިޔަވަޅުްއެޅުމަށ ޓަމަތީގައިްމީހުނ ްއުޅުނ ްހުއ ޓުދުއ ވުމާއިްމަގުްމާލެ،ްހުޅުމާލެްއަދިްވިލިމާލޭގައިްއެއ ގަމުްއުޅަނދްުް .4 ޕޮލިސް  ކައިްމޯލ ޑިވ ސް 

ވަނީްްިބދޭސީނ (184ްދިވެހިނ ްއަދ954ްްި)ްފަރާތަކާއ1138ްި(ްޖުމ ލ2020ްަްއޭޕ ރީލ 9ްތުނ ްމިއަދާއިްހަމަށ ްް)މިގޮްވެލޮޕ ކުރެވިްބޭނުނ ކުރަނ ްފަށާފައެވެ.ްޑިްވިސ އެއ ވެބ ސަރްލައިނ ކޮށ 

ޖޫރިމަނާްކުރެވިފައިވާއިރ2ްްްުްއަދްިްފަހަރުވެސ ްހިމެނިފައިވުމަކީްއެކަށީގެނ ވާކަމެކެވެ.3ްްްްމިގޮތަށ ްނަސޭހަތ ްދެވިފައިވާްފަރާތ ތަކުގެތެރޭގައިްއެކަކްުްފައެވެ.ްްވިއިނ ޓަރެކ ޓ ކުރެވިްނަސޭހަތ ްދެ ފަރާތެއް 

 އެއ ވެސ ްފަރާތެއ ްހައ ޔަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ްޕޮ .5 ްކޮވިޑ މޯލ ޑިވ ސ  ްގާއިމ ކުރެވިފައިވާ ްދަރުާބރުޭގގައި ްގެނ ދަނީ ްސަރވިސ އިނ  ްޕޮލިސ  ްއެމަޖެނ ސ19ްީ-ލިސ  ްޕޮލިސ ނެޝެނަލ  ްސެނ ޓަރގައި ްގާއިމ ކޮށ ްްއޮޕަރޭޝަނ  ްކ ލަސ ޓަރއެއ  ގެ

 އެހީތެރިކަނ ްފޯރުކޮށ ދެއ ވަމުނ ެނވެ.ް

6. ް ްމިސަރވިސ ގެ ްފަރާތުނ  ްމެޑިކަލ ގެ ްޑޮކ ޓަރަށ ޕޮލިސ  ްމެދުވެރިކޮށ  ްނޫސަނ ދަ ްމެނ ަބރުނ ނަށ  ްއާއިލާގެ ްމުވައ ޒަފުނ ގެ ްއޮނ ލަމުވައ ޒަފުނ ނާއި ްކަނ ކަނ ވަނީ ްކުރެވޭނެްްދެއ ކުމުގެ އިނ ކޮށ 

 އިނ ތިޒާމ ތައ ްހަމަޖައ ސައިދެއ ވާްހިދުމަތ ްދެމުނ ނެވެ.ް

ހެލ ތ ްއެނ ޑ ްސޭފ ޓީްޓާސ ކ ފޯސ ްއެއ ްއެކުލަވާލެވިފައެވެ.ްއަދިްއެްޓާސ ކ ފޯސ ގެްފަރާތުނ ްމުވައ ޒަފުނ ގެްސަލާމަތާްރނަލ ްމުވައ ޒަފުނ ގެްސަލާމަތާއިްރައ ކާތެރިކަނ ްކަށަވަރުކުރުމަށ ްއިނ ޓާ .7

 ނ ދަވަނީްކުރައ ވަމުނ ނެވެ.އިްހުރަނ ޖެހޭްމަސައ ކަތ ތައ ްގެރައ ކާތެރިކަނ ްކަށަވަރުކުރުމަށ ޓަކަ



ދަނީްތަމ ސީލ ކުރައ ވަމުނ ނެވެ.ްނިހެނ ްސީނިއަރްއޮފިސަރުނ ގެްއިތުރުނ ްމިސަރވިސ ގެްއެހެްތަކުގައިްކޮމިޝަނަރްއޮފ ްޕޮލިސ ްަބއ ދަލުވުނ ްފޯސ ްއެނ ޑ ްސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރސ ގެްނަލ ްޓާސ ކ ނެޝަ .8

ގްެްމިސަރވިސ ކަމެއ ގައިްމިސަރވިސ ގެްއެހީތެރިކަމަށ ްއެދިލައ ވާްކޮނ މެއިނ ްނިނ މާްނިނ މުނ ތަަކށާއިްޓީސ ޓަރްމެނޭޖ މަނ ޓ ްއޮތޯރިްއާއިްނެޝަނަލ ްޑިޒާހެލ ތ ްޕ ރޮޓެކ ޝަނ ްއެޖެނ ސީްއަދިް

 ރިސޯސ ްހުރިމިނ ވަރަކުނ ްއެކަމެއ ްކޮށ ދެއ ވަމުނ ްގެނ ދެވެއެވެ.
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