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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ކޮމިޓީ   ގުޅުންތަކުގެ   ޚާރިޖީ   ސަލާމަތާއި   ޤައުމީ 

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

  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކީ،މަސްއޫލިއްޔަތަ ކޮމިޓީގެ މި ދަށުން، މާއްދާގެ ވަނަ 116 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

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

 ،ފާހަގަކޮށް  އެކަމެއް ަބދަލެްއވާނަމަ ގެންަނންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އެ ދެނެގަތުމާއި، މިންވަރު ތަންފީޒުވަމުންދާ ސިޔާސަތުތައް

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

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

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

 .ކުރުމެވެ  ކަންކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

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

 ލާޙުކުރަންޖެހޭއިޞް ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓުތައް އަހަރީ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެދެންނެވި ހުށަހެޅުމާއި، ހަށްމަޖިލީ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ

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

 މަޢުލޫާމތު ެބހޭގޮތުން ކަްނކަމާ ހިންގާ އިދާރާތަކުން އެ ަބއްދަލުކޮްށ، އިދާރާތަކާ އެ އި،ލަފާދިުނމާ ދެވިދާނެގޮތުގެ ކުރިއަށް

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

 .ަބޔާންކޮށްދިނުމެވެ

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

 މެންަބރަކަށްވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އެޅުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންެޖހޭ ަބލައި ދިރާސާކޮށް ކަންކަން ގުޅުންހުރި ކާރިސާތަކާއި

  .ނެއެވެހިމެ  ދިރާސާކުރުންވެސް ގުޅުން ގެންގުޅޭ ހިރާއްޖެއިންވެދި ޖަމާޢަްތތަކާއެކު ކިއެކިއެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ

 ތެރެއިން އެއަްބސްވުންތަކުގެ މުޢާހަދާތަކާއި ވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމުތަކާއި ޭބރުގެ އަދި

  ބޭރު  ދިރާސާކުރުމާއި، އެއްަބސްވުންތައް އެނޫންވެސް މުޢާހަދާަތކާއި ާބވަތުގެ އުފުލާންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އެއްވެސް ރައްޔިތުން

 މައްސަލަތައް ރުހުންދިނުމާގުޅޭ ސަފީރުންނަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމުތަކަށާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   ކޮިމޓީގެ  ވެސްހުށަހެޅުން  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން  މަޖިލީހުން  ދިރާސާކުރުމާއި،

 .ހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

  މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  މުޤައްރިރު 
  

 ޝަރީފް   އިބްރާހީމް 
 ދާިއރާ  މަަރދޫ

 
 

 

 ޢީސާ   އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ކެނދިކުުޅދޫ

 
 

 

 

 

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 

 ޚައިތަމް   އަޙްމަދު 

 ާދިއރާ  ނުދެކު މައްޗަްނޮގޅި
 އުޝާމް   އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ިވލިމާލެ

 މުޙައްމަދު   ޖަމްޝީދު 

 ާދިއރާ  ދެކުނު ކުޅުުދއްފުށި

  މެންބަރު  މެންބަރު  މެންބަރު 

  ޝަހީމް  هللاޢަބްދު 
 ޢަބްދުލްޙަކީމް 

 ާދއިރާ  ކަނޑިތީމު

  އިސްމާޢީލް 
 އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ދުާވަފރު

 އަޙްމަދު   ޙަސަން 
 ާދިއރާ  އިނުގަރއިދޫ

  މެންބަރު  ރު ބަ މެން  މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް   ޤާސިމް 

 ދާިއރާ  މާިމިގލި

 

 

 ޢަފީފު   ޙަސަން 
 ދާިއރާ  ިވލުފުށި

  ޣައްސާން   މުޙައްމަދު 
 މައުމޫން 

 ާދއިރާ  ގުރަިއދޫ. ތ

   މެންބަރު  މެންބަރު 

 ސަޢީދު   މުޙައްމަދު 
 ދާިއރާ  މާަވށު

 
 
 
 

 ޒާހިރު   އަޙްމަދު 
 ާދއިރާ  ަގްއދޫ
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ތަޢާރަފް  .1

  ފެތުރުނަ   ރޯގާ  19-ކޮވިޑް  ޖަލްސާގައި،  ވަނަ  23  ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ   މިއަހަރުގެ  ޭބއްވި  ގައި  2020  ޕްރީލުއެ   1  ރިޕޯޓަކީ،  މި

 ތުމަށްއަރައިގަ  ަބދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ޢާއިާލތަކާއި  ސަަބުބން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް

 ރައްޔިތުންގެ  ކަނޑައެޅުމަށް،  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމް  ނިންމާފަިއވާ  މަށްހިންގު  ސަރުކާރުން

  ލީޑަރު  ގްރޫޕްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީގެ  ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވްސް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  179 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ

 ފޮނުއްވުމާ މައްސަލަ  އެ ކޮމިޓީތަކަށް  ކަމާގުޅޭ ަބލައިގަނެ، މަޖިލީހުން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

 ގޮތުގެ  ނިންމި ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ކަންކަން ހިމެނޭ ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ކޮމިޓީގެ މި ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި އެ ގުޅިގެން،

 . ރިޕޯޓެވެ

 

 މައްސަލަ  .2

 ނުރަނގަޅު   އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ޢާއިލާތަކާއި  ސަަބުބން   ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ގާރޯ  19-ކޮވިޑް

 ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީުހން  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ްޕރޮގްރާމް  ނިންމާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ސަުރކާރުން  އަރައިގަތުަމށް،  ަބދަލުތަކުން

 އަންނަނިވި ކަންަކން ދިރާސާކުރުމެވެ.  ތެރެއިން، ކަންކަމުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި އިވާވާފަހުށަހަޅުއް ގުޅޭގޮތުން

 އަދި؛ ހެދުން އަންދާޒާއެއް އެހީގެ ލިޭބނެ ރާއްޖެއަށް ޤައުމުތަކުން ޭބރު .1

 ުކރެވޭނެދުމަ ިބދޭސީން ދެނެގަނެ، ިބދޭސީން އަންޑޮކިއުމަންޓެޑް ތެރެއިން ިބދޭސީންގެ އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .2

 .ކަނޑައެޅުން ގޮތްތައް

 

 ގެންދިޔަގޮތް   ކުރިޔަށް   މަސައްކަތް   ދިރާސާކުރުމުގެ   މައްސަލަ  .3

ވި ޭބއް މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ދުވަހު، ވަނަ 2020 އެޕްރީލު 6 ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ މި

 މެންަބރުންގެ   ކޮމިޓީގެ  ގޮތަކާެމދު  ޢަމަލުކުރާނެ  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ަބްއދަލުވުމުގައި  ވަނަ  10  މިއަހަރުގެ ކޮމިޓީގެ

 .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ މެދުގައި
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

އެ ަބއްދަލުވުމުގައި، ކޮމިީޓން ިދރާސާކުރުމަށް ޙަވާލުވި ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމުގެ މަޞްަލޙަތު ވަރަށް ޮބޑަށް ހިމެޭނ 

ފާހަގަކުރިއެެވ. އަދި މިހާރު ޤައުމަށް ދިމާެވފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަަބުބްނ މިޓީގެ މެންަބރުްނ މު ދެކަމެއްކަން ކޮ ންހިވަރަށް މު

މު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ކޮމިޓީގެ މެންަބުރްނ ހިންއިޤްތިޞާދު ރަގަޅުކުރުމަށްވެސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ދިރާސާކުރުމަކީ ނުހަނު މު

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަްށ ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.   ގޮތުން އަންނަނިވި އްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެފާހަގަކުރިއެވެ. އެގޮތުން މި މަ

 

 މުހިންމު ވަރަށް އެހީތެރިކަމަކީ ފަރާތްތަކުގެ ޭބރުގެ ނެގެހެއްޓުަމށް އިޤްތިޞާދު ޤައުުމގެ އަރައިގަތުމަށާއި މިޙާލަތުން .1

 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ، ޖަމާޢަތްތަކާއި މިއްލައަ ޭބރުގެ، ޤައުމުތަކާއި ޭބރުގެ ރާއްޖެއިން، ވާތީ އަދާކުރާނެކަމަކަށް ދައުރެއް

 ؛ އެހީތައް ލިިބފައިވާ މިހާތަނަށް އަދި އެހީތަކައި ލިޭބނެ  ރާއްޖެއަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

 

 އޮތްތާނގައި   ކުިރއަށް،  ކަމަށްވެފައި  ދާއިރާއިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޙިއްސާކުރަނީ  ޮބުޑަބއި  އިޤްތިޞާދުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 ގެންދަވާ  އަޅުއްވަމުން، ކަންކަމާއި ރާއްވަވާފައިވާ ކުރެއްވުމަށް ނުދިނުމަށްޓަކައި ހީނަރުވިޔަ ށްއިތުރަ އިޤްތިޞާދު

 ؛ ފިޔަވަޅުތައް ނިންމަވާފައިހުރި އަޅުއްވަން، ފިޔަވަޅުތަކާއި

 

 ންގެ ސީިބދޭ އެަފދަ މިންވަރަކަށްކަމާއި، ކިހާ ނީދެނެގަނެވިފައިވަ  ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .3

 ؛ ޢަދަދު ޖުމްލަ

 
 ޖުމްލަ   ިބޭދސީންގެ  އެފަދަ  ދެނެގަނެވިފައިވާނަމަ  ިބދޭސީން  އުޅޭ   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ރަށްރަށުގައި   އަތޮޅުތަކާއި  ރާއްޖޭގެ .4

  ؛ޢަދަދު

 
  އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޙާލަތުގައި، މި ކުރިމަތިވެފައިވާ ޤައުމަށް ސަަބުބން ރޯގާގެ 19-ކޮވިޑް .5

 ؛މިންވަރަކަށްކަން  ކިހާ ިލިބފައިވަނީ ފޮނުވާލުމުގެ ޤާިބލްަކން ަޤއުމަށް އެމީހެއްގެ އަނުބރާ ދޭސީންިބ

 

 ެދނެގަނެވިފައިވަނީ   ިބދޭސީން  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  ަގވާއިދާ  ތެރެއިން  ިބދޭސީންގެ  އުޅޭ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .6

  ؛މިންވަރަކަށްކަން ކިހާ
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  އަޅުއްވަމުން ފޮނުވާލުމަށްަޓކައި ޤައުމަށް އެމީހެއްގެ އަނުބރާ ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .7

 އަދި ؛މަޢުލޫމާތު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގެންދަވާ

 
 މުއްދަތެއް  ފޮނުވާެލވޭނެ އަނުބރާ އެފަރާތްތައް ަކއިމަދުކުރުމަށްޓަ ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .8

  ؛މަޢުލޫމާތު އެ މަވާފައިވާނަކަނޑައަޅުއް

 

 ނިންމަވާފައިވާ އަޅުއްވަން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ މިޙާލަތުގައި .9

  ؛މަޢުލޫމާތު ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 
 ފަރާތްތަުކން އެެހނިެހން ޤައުމުތަކުްނނާއި، ޭބރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި، ަބއިަނލްއަޤްވާމީ އަރައިގަތުމަށް މިޙާލަތުން .10

 ؛ތަފްޞީލް އެހީތަކުގެ ދީފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 
 ފަރާތްތަުކން އެެހނިެހން ޤައުމުތަކުްނނާއި، ޭބރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި، ަބއިަނލްއަޤްވާމީ އަރައިގަތުމަށް މިޙާލަތުން .11

 ދި އަ ؛މަުޢލޫމާތު އެހީތަކުގެ ނިންމަވާފައިވާ މަޝްވަރާކުރެވި ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް

 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތެރެއިން  ކިޔަވާކުދިންގެ ދިވެހި ޙާޞިލުކުރަމުންގެންދާ ތަޢުލީމް ޤައުމުތަކުގައި ޭބރު މިޙާލަތުގައި .12

  ޙައްލުކުރެއްވުމަށް  މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޢާއިލާތަަކށް  އެކުދިން ކިޔަާވކުދިންނާއި ިތިބ ނާދެވިފައި އަނުބރާ

 ؛ ތްތައްމަސައްކަ ގެންދަވާ ކުރައްވަމުން

 
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތެރެއިން  ކިޔަވާކުދިންގެ ދިވެހި ޙާޞިލުކުރަމުންގެންދާ ތަޢުލީމް ޤައުމުތަކުގައި ޭބރު މިޙާލަތުގައި .13

 ނިންމަވާފައިވާ  ކުރައްވަން ގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ ޢާއިލާތަކަށް  އެކުދިން ކިޔަާވކުދިންނާއި ތިިބ ނާދެވިފައި އަނުބރާ

 އަދި؛ ލްސީތަފް މަސައްކަތްތަކުގެ

 
 ހިމެނޭނަމަ، ިބދޭސީން އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ތެރޭގައި ިބދޭސީންގެ ޖެހިފައިވާ 19-ކޮވިޑް .14

  ؛ޢަދަދު އެފަރާތްތަކުގެ
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ިބދޭސީންގެ  ަބއިތިއްާބަފއިވާ  ފެސިލިޓީގައި  އައިސޮލޭޝަން  ޓެސްކުރެވި،  ފެނި،  ޢަލާމާތް  ޝައްކުކުރެވޭ   އަށް  19-ކޮވިޑް .15

 ؛ޢަދަދު ފަރާތްތަކުގެ އެ ހިމެނޭނަމަ، ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ތެރޭގައި

 

 ދެނެގަތުމަށް  ޙާލަތު ޞިއްޙީ ިބދޭސީންގެ އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޅިގެންގު އާ 19-ކޮވިޑް .16

 އަދި ؛ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުންގެންދަވާ

 

 ގޮންޖެހުންތަކުގެ   ޞިއްޙީ  ކުރިމަތިވަމުންދާ  ސަަބުބްނ،  ިބދޭސީންގެ  އުޅޭ  ހިރާއްޖޭގައިވެ ދި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  މިޙާލަތުގައި .17

 .މަޢުލޫމާތު

 .އެވަނީއެވެ  ފައިވާ މުއައްސަސާތައް ތިރީގައިވާންނައިސްވެދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ކޮމިީޓއާ ޙިއްޞާކުރުމަށް އެދި ދަ

 ؛ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ .1

 ؛ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ .2

 ؛އެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް ރީސްޓްމިނި .3

 ؛ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ .4

 ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ .5

 ؛އިމިގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް .6

 ައދި؛ އޮތޯރިޓީ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް .7

 .ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ .8

 

ރީގައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ ކޮމިޓީްނ ޙިއްޞާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުތައް ިދރާސާކޮށް، ތި މުއައްސަސާތަކުން އެ އަދި،

 ަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.

 ؛އެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ .1

 ؛ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ .2

 އަދި ؛ ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ .3
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 .ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ .4

 

 ވަނަ 11 ކޮމިޓީގެ އަހަރުގެމި  ޭބއްވުނު މެދުވެރިކޮށް ޓީްމސް މައިކްރޯސޮފްޓް ދުވަހު، ވަނަ 2020 އެޕްރީލު 19އެގޮތުން، 

 އޮފް އެ ވުޒާރާތަކަށް ދެންނެވުމުން އިާޖަބދެއްވައި، ކޮިމޓީގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެަވޑައިގަތީ މިނިސްޓްރީ ަބއްދަލުވުމުގައި

 އެފެއާޒްގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުންނެވެ. ފޮރިން

 

 .ގުޅޭގޮތުންނެވެ ކަންކަމާ ގައިވާތިރީ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ްއގައިއެަބއްދަލުވުމުގައި، ޚާއްޞަގޮތެ

އެިބދޭސީްނ  ޮފނުވާލުމަށްަޓކައި ޤައުމަށް އެމީހެއްގެ އަނުބރާ  ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .1

 ؛ ނިސްަބތްވާ ޤައުމާއެކު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދޭތޯ ެބލުމުގެގޮުތން

 

މަދުކުރުމަށް މިވަގުތުން ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާ  ިބދޭސީން އުޅޭ ވެހިރާއްޖޭގައިދި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .2

 ؛ ގުޅޭގޮތުން

 

 ޤައުމުތަާކއި، އެހެނިހެން  ޭބރުގެ ަޖމްޢިއްޔާތަކާއި، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަރައިގަތުމަށް ޤައުމަށް މިދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުން .3

 ؛ ގޮތުންފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ

 

 އަނުބރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތެރެއިން  ކިޔަވާކުދިންގެ  ދިވެހި  ޙާޞިލުކުރަމުންގެންދާ  ތަޢުލީމް  ޤައުމުތަކުގައި  ޭބރު  މިވަގުތު .4

ޢާއިލާތައް ައނުބރާ ރާްއޖެ ގެނައުމަށް މިހާރު ކުރެވެުމންާދ މަސައްކަތްތަކާ   އެކުދިން  ކިޔަވާކުދިންނާއި  ިތިބ  ނާދެވިފައި

 އަދި ؛ ގުޅޭގޮތުން

 

ޢާއިލާތަކަށް ދިމާވާ ދަިތތަްއ ޙައްލުނުކުރެވި   އެކުިދންގެ ކިޔަވާކުދިންނާއި ތިިބ ނާދެިވފައި އަނުބރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް .5

 ލަސްވަމުންދާ ސަަބުބތަކާއި އެކަްނކަން ޙައްލުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން.
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ވަނަ  12  ކޮމިޓީގެ  މި އަހަރުގެ  ޭބއްވުނު  މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް  ޓްމައިކްރޯސޮފް  ދުވަހު،  ވަނަ  2020  އެޕްރީލު  22އެއަށްފަހު،  

ހެލްތްގެ  އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ، ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ަބއްދަލުވުމުގައި

 ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުންނާއެކު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވިެއވެ.

 އި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.ވުމުގަަބއްދަލުމި 

ފޮނުވާލުަމށްަޓކައި ސަރުކަރުން   ޤައުމަށް ެއމީހެއްގެ އަނުބރާ ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .1

 އަދި؛ ގުޅޭގޮތުންްނކަމާ ދަވާކަމިހާތަނަށް ކުރެއްވި ކަންކަމާއި މިވަގުތު ކުރައްވަމުން ގެން

 

މަދުކުރުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރު އަޅުއްވަމުންގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކުން  ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .2

 އަދި ؛ މިކަމަށް ޙައްލު ލިިބގެންދޭތޯ ެބުލމުގެގޮތުން

 
 ލިޭބނެ   ށްރާއްޖެއަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  ލްއަޤްވާމީނަަބއި  އި،ޖަމާޢަތްތަކާ  އަމިއްލަ  ޭބރުގެ  ޤައުމުތަކާއި،  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން .3

 ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އެހީއާ ގުޅޭގޮތުން.

 

  13  ކޮމިޓީގެ  މި އަހަރުގެ   ޭބއްވުނު  މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް  މައިކްރޯސޮފްޓް  ދުވަހު،  ވަނަ  2020  އެޕްރީލު   23އަދި އެއަށްފަހު،  

މަންޓް އާއެކު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވިއެވެ. މި ލޮޕްޑިވެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ

 ަބއްދަލުވުމުގައި ޤައުމަށް ދިމާވެަފއިވާ އިޤްތިޞާދީ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ކުރައްވާ ކަންކަމާއި، ގަވާއިދާ 

 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމާގުޭޅ   އެމިނިސްޓްރީން ޙައްލުކުރުމަށްިބދޭސީންގެ މައްސަލަތައް އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް

 ގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުްނނާއެުކ މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވުނު  .4

 ނުރަނގަޅު   އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ޢާއިލާތަކާއި  ސަަބުބން   ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19-ކޮވިޑް

 ކަނޑައެޅުމަށް  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީުހން  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމް  ިނންމާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ސަުރކާރުން  އަރައިގަތުަމށް،  ަބދަލުތަކުން
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މިކޮމިޓީއާ ތެރެއިން ކަންކަމުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މުގައި ފާދިރާސާކުރު

 

 އެހީއާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:   ލިބޭނެ   ރާއްޖެއަށް   ޤައުމުތަކުން   ބޭރު  •

 

ވަީނ ފޯރުކޮށްދީފައި.   ޓީމެއް  މެޑިކަލް  ޭބހާއި  ަޟރޫރީ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  އިންކައިންޑްސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް    އިންޑިޔާ .1

  .އެހީތެރިވެދީފައި ގެނައުމުގައި ރާއްޖެ ދިވެހިން ވޫހާންއިން ވަނީ ޗައިނާގެ ޑިޔާއިންއަދި އިން

 

 ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި. މާސްކް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރޖިކަލް އިންކައިންޑްސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ޖަޕާން .2

 

 ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި. ންޓްމައިޕްއިކު މެޑިކަލް އެހީގެ ގޮތުގައި އިންކައިންޑްސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  އެމެރިކާ .3

 

ވަނީ ފޯުރކޮށްދީފައި. އަިދ  މެޓީރިއަލް  ޕްރިވެންޝަން އެހީގެ އެޕިޑެމިކް އިންކައިންޑްސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް  ޗައިނާ .4

 އެފަރާތުގައި ވަނީ އެދިފައި.  އެހީއަށް އިތުރު

 

ޔޫރޯއާއި ހެލްތް  މިލިއަން  2ރ އަށް ރާއްޖޭގެ ޓޫއަރިޒަމް ސެކްޓަ ގޮތުގައި ގްރާންޓްގެޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން  .5

 .މިލިައން ިލޭބނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ  30އަިދ އިތުރަށް  .  ފޯރުކޮށްީދފައިމިލިއަން ޔޫރޯެގ އެހީތެރިކަން    1ސެކްޓަރ އަށް  

 

ޑޮލަރުގެ އެހީ  އެމެރިކާ  20,000ގެ ގޮތުގައި އެހީ އިންކައިންޑްޝަންސް ޗިލްރެންސް ފަންޑް އިން ޔުނައިޓެޑް ނޭ .6

 19,549ގެ ގޮތުގައި އެހީ އިންކައިންޑްއަދި . ޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިަފއިފް އެޑިޔުކޭމިނިސްޓްރީ އޮ

ގެ ހީއެ  ިއންކައިންޑްއަދި    .އިނުމަށް ވަނީ ހަމަެޖހިފަފޯރުކޮށްދި   ޖެންޑަރ އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް  އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީ  

  އި.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެިހފަދިވެހި ސަރުކާރަށް  ޑޮލަރުގެ އެހީއެމެރިކާ  8,218 ގޮތުގައި
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ަވނީ ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ސަޕޯޓް ޓެކްނިަކލް އަށް ހެލްތް  ފް އޮ މިނިސްޓްރީ އިން އޯގަނައިޒޭަޝން  ހެލްތް ވަރލްޑް .7

  ޑޮލަރު އެމެރިކާ މިލިއަން 0.4 ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ އިން އޯގަނައިޒޭޝަން ތްލްހެ ވަރލްޑްއަދި . ހަމަޖެހިފައި

 .މަޝްަވރާކުރަމުން ދަނީ އިން ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފަރާތާއެކު ހޯދުމަށް

 

 އެހީގެ ގޮތުގައި ޑޮލަރު ވަނީ ލިިބފައި. އަދި ހިލޭ އެމެރިކާ މިލިއަން 8.65 ބޭންކްއިން ލޯންގެ ގޮުތގައި ވަރލްޑް .8

ޑޮލަރު ވަނީ ލިިބފައި. ވޯރލްޑް ޭބންކް އާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކާރިސާއެއް ރާއްޖެއަށް   އެމެރިކާ މިލިއަން 8.65

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ ޭބންކްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރާ އެއްަބސްވުމެއްގައި  24ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 

 10ސީ އިޢުލާންކުރުމާއެކު އެޭބންކުްނ ރާއްޖެއަށް ޖޭގައި މެޑިކަލް އިމަޖަންދެފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިކަމަށްވާީތ، ރާއް

 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ލިޭބނެ ކަމަްށ ލަފާކުރެވޭ. 30މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ވަނީ ަހމަޖެހިފައި. މީގެ އިތުރުން 

 

 ލޯނުގެ އެހީއާއި ހިލޭ ނެ. އަދިފޯރުކޮށްދޭ ކާޯބތަކެތި ޒަރޫރީއެހީގެ ގޮތުގައި  އިންކައިންޑްސަރުކާރުން  އިންޑިޔާ .9

 އެފަރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ އެދިފައި. ފެސިލިޓީއަކަށް ކްރެޑިޓް ށާއިސަޕޯޓަ ަބޖެޓް ގޮތުގައި

 

 އެމެރިކާ   ިމލިއަން  30އާއި    14.5  ޯލނުގެ ގޮތުގައި  ފެސިލިޓީން  ކްރެޑިޓް  ފަންުޑގެ ރެޕިޑް  މަނިޓަރީ  އިންޓަނޭޝަަނލް .10

ދަީނ  އޮތޯރިޓީންއެފަރާތާއެކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  މަށްހޯދު ދެމެދުގެ ފައިސާ ޑޮލަރާ

 މަސައްކަތްކުރަމުންކަމަށްވާތީ މި ފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

 

  ސަޕޯޓް   ަބޖެޓް  ޑޮލަރުގެ   އެމެރިކާ  މިލިއަން  20  ރާއްޖެއަށް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން  އިންޓަނޭޝަނަލް  ފޯރ   ފަންޑް  އޮޕެކް .11

  20މިއަހަރު ޑިސެންަބރު މަހާ ހަމައަށް ދައިރު އިތުރު  ހުށަހަޅާފައި. ޯބޑަށް ވަނީ އެފަންޑްގެ ދިނުމަށް ލޯނެއް

 ގ ހަމަޖެހޭނެ. މިލިއަންގެ ކޮންސެޝަނަލް ފައިްނސިން

 

ްކ ޭބން  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އޭޝިއަން   ހޯދުމަށްޓަކައި  އެހީ .12

 ދަނީ ކުރެވެމުން. ގެންގުޅި ހެލްތާ އޮފް އި މިނިސްޓްރީއާ
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

އެއްހާ މިލިއަން ޑޮލަރު ސުކޫކް   250އްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް އިންކައިންޑް އެހީގެ ގޮތުގައި ރާ .13

ންކުގަިއ މިލިއަން ޭބ 300ީބ، އައި.އައި.އެފް.އެލް.ސީ ސުކޫކްއިން އިންޝުއަރކޮށް ލިޭބނެ. ވޯރލްްޑ ޭބންކް، އޭޑީ

 ހިމަނާފައިވާނެ.

 

 ސޭވިންގ ހުރި މަޝްރޫުޢތަކުގައި ިހނގަމުންދާ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޭބްނކްއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިސްލާމިކް .14

  ގުޅިގެން  މަޝްވަރާކުރެވެމުން. އަދި މިޙާލަތާަދނީ  މިހާރުކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް

ަދނީ ކުރެވެމުން.  މަޝްވަރާތައް ފަިއނޭންސިންގގެ ލިޭބނެ ރާއްޖެއަށް ތެރެއިން ކޭޖްގެޕެ ނިންމާފައިވާ އެޯބޑުން

އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންއާ އެކު ރާއްޖެއަށް ޭބނުންވާ މެޑިކަލް ކޮްނސިއުމަްބލްސްއާއި  

މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ   25.6ހެނިހެން ޒަރޫރީ ތަކެތި ގެނައުމަށް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންާވ  އެ

  ކުރަމުން.

 
އިންވެސްޓަރުންގެ  އެކި  ޭބރުގެ ޑޮލަރު  އެމެރިކާ މިލިއަން 300 ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ޑެފިސިޓް ސަރުކާރުގެ .15

 އެކު ދަނީފަރާތްތަކާ  އެކި   ޭބރުގެ  ހޯދުމަށް  ދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި ފައިނޭންސިގ  މަސައްކަތް  އެހީތެރިކަމާއެކު ހޯދުމުގެ

 މަޝްވަރާކުރެވެމުން.

 
 އެމެރިކާ މިލިއަން 0.1 ގޮތުގައި ެއސިސްޓެންސްގެ ޓެކްނިކަލް ސަރަޙައްދީ އިން ޭބންކް  ލޮޕްމަންޓްޑިވެ އޭޝިއަން .16

. ސޮއިކުރެވޭނެ  އެއްަބސްވުމުގައި  ޑޮލަރުގެ  އެމެރިކާ  ިމލިއަން  0.5  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ިހލޭ  އަދި.  ހަމަޖެހިފައި  ވަނީ  ޑޮލަރު

 އަދި. ކުރެވެމުން ދަނީ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ޑޮލަރު އެމެރިކާ މިލިއަން 27 ގޮތުގައި ސަޕޯޓްގެ ަބޖެޓް ތުރުންއި މީގެ

 .ކުރެވެމުން ދަނީ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްވެސް އެހީ  ވިންޑޯގެ ސެކްޓަރ ޕްރައިވެޓް ޭބންކްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޝިއަން

 
އެހީ ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަީނ  ހިލޭ ނާއިޓް އިން ލޯޑިވެލޮޕްމަން އިކޮނޮމިކް ޢަރަްބ ފޯރ ފަންޑް ކުވައިތް .17

  މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން. އެކުލަވާލުމުގެ ޕެކޭޖެއް އެހީގެ ފަންޑްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި ކުވައިތް

 
  ންސްރެސްޕޮ އެމަޖެްނސީ ކޮންޓިންޖެންޓް ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ބޭންކްއިން މިހާރު ވަރލްޑް .18

 މަސައްކަތްކުރަމުން.ދަނީ  ރީއެލޮކޭޓްކުުރމަށް ގޮތަށް ޭބުނންކުރެވޭނެ މިޙާލަތުގައި ކޮމްޕޯނެންޓްތައް
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އިން( ކޯޕަރޭޝަން ފައިނޭންސް އިންޓަނޭޝަނަލް) ވިންޑޯ ސެކްޓަރ ޕްރައިވެޓް ޭބންކްގެ ރލްޑްވަ .19

 ދަނީ  ކޯޕަރޭޝަނާއެކު  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ފައިނޭންސ  ހައުސިންގ  އިމޯލްޑިވްސްއާ  އޮފް  ޭބންކް   ބެލުމަށް  ގޮތެއް  އެހީވެވޭނެ

 މަސައްކަތްކުރަމުން.

 
 މިޙާލަތުގައި ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަސްކޮށް އައު މަޝްރޫޢު  ހަމަޖެހިފައިވާ ފެށުަމށް މިއަހަރު ބޭންކުން ރލްޑްވަ .20

 ދަނީ މަޝްވަރާުކރަމުން. ބޭނުންކުރުމަށް

 
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޑޮލަރު ހޯދުމަށް  އެމެރިކާ  މިލިއަން  0.6  އެހީގެ ގޮތުގައި  ލޭއިން ހިފަންޑް    ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސާރކް .21

 މަޝްވަރާކުރަމުން. އެފަރާތާއެކު ދަނީ ފިނޭންސްއިން

 
ފަންޑްއިން އީލާރނިންގ ައށް ޭބުނންވާ ޓެކްސް ފޮތާއި ިއކުއިޕްމަންޓްސް  ޗިލްރެްނސް ނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް .22

 ރާުކރަމުން.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަނީ މަޝްވަ

 
  ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެމެރިކާ  މިލިއަން 0.18 އެހީގެ ގޮތުގައި ފަންޑް އިން ހިލޭ ޗިލްރެންސް ނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް .23

 ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުްނ. ހެލްތްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފަރާތާއެކު

 

އަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް މިލި 50ގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން އައި.އެފް.ސީގެ  މޯލްޑިވްސް އޮފް ޭބންކް .24

 ސީއާއެކު ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން..އެފް. ހިމެނޭހެން އައި، ސަރުކާރުހަމަޖެއްސުމަށް އެޭބންކާއި

 
  ޭބންކް  ގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބުބން ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޙާލަތުގެ ސަަބުބން، މިއަހަރު ޖަޕާން 19ކޮވިޑް  .25

ަފްނޑް ރަޖިސްޓްރީ  ށް ނިންމާފައިވާ ސަމޫރާއީ ޮބންޑް އިޝޫކޮށް ށް ވިއްކުމަކޯޕަރޭަޝންއަ އިންޓަނޭަޝނަލް ފޮރ

 ނުކުރެވޭނެ.

 
ރޯގާގެ ޙާލަތު ކުރިކަތިވުމުގެ ސަަބުބން ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތުގައި ކަމަށްވެފައި    19ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތައްވެސް ވަނީ ކޮވިޑް   .26

ތަްއ ަނމަވެސް، އެހީޔަގޮުތން ިމވަގުތު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދިރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭ

 ނަގާނެ. އަވަހަށް ލިުބމަށް ވަގުތު
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ގޮތްތަކާ  މަދުކުރެވޭނެ ބިދޭސީން  ދެނެގަނެ،  ބިދޭސީން  އަންޑޮކިއުމަންޓެޑް  ތެރެއިން  ބިދޭސީންގެ  އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި •

 ކުރެވުނު ކަންކަން: ގުޅިގެން ފާހަގަ 

 

  ފަސްދޮޅަސް ) 63000 އުޅޭ  ޚިލާފަށް އިދާގަވާ ރާއްޖޭގައި  ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ ޝަނުންއިމިގްރޭ މޯލްޑިވްސް .1

 .އެަބތިިބ ިބދޭސީން( ތިންހާސް

 

 ދަފުތަރު ިބޭދސީގެ އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކައުންސިލުން ސިޓީ އަދި ކައުންސިލުން ރަށު ރަށެއްގެ ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން .2

 ލޭަބރ މަްޤޞަދުގައި ގެނައުމުގެ ފަސޭހަތަކެއް ލުއި  ޙިއްޞާކުރުމަށް ޢުލޫމާތުމަ އިދާރާތަކަށް  ކަމާެބހޭ އެކުލަވާލައި

 ފުރިހަމަކޮށް ދަފްތަރު ިބދޭސީންގެ ތެރެއިން" ޕޯޓަލް ހަރަހެރި" އެކުލަވާލާފައިވާ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ ރިލޭޝަން

 އިވޭ.ދެންނެވިފަ ކައުންސިލްތަކުގައި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ރަށު، ސިޓީއަކުން އެދި ދެއްވުން

 

 ިބދޭސީން، 7517 އަޅާފައިވޭ. މި ޕޯޓަލްގައި ޖުމްލަ މަޢުލޫމާތު އަށް " ޕޯޓަލް ހެރި ހަރަ" ކައުންސިލަކުން 159 .3

  ޕާސްޕޯޓް  ިބދޭސީން، 1901 ޖުމްލަ ނެތް ނަނަްބރު ޕާމިޓް ވާކް ިބދޭސީން، 3 ޖުމްލަ ފަރާތެއްނެތް ޒިންމާވާނެ

 ހިމެނޭ.ރަށް  22 ފަިއނުވާއެންޓަރކޮށް މަޢުލޫމާތު. ިބދޭސީން 55 ނެތް ނަންަބރު

 
  ކައުންސިލްގައި  އަރާއިރު  ރަށަކަށް ިބދޭސީއަކު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ .4

 އަތޮޅު"  އިމިގްރޭޝަނުން  މޯލްޑިވްސް  ފަށާފައިވީނަމަވެސް،  މަސައްކަތް  ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ  ޕޯޓަލެއް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ

 ލިުބުމން މަޢުލޫމާތު ޑިވެލޮޕްކުރާކަމުގެ ޕޯޓަލެއްގެ މަސައްކަތްތައް ިބދޭސީންގެ ނަމުގައި ގެ "ސިސްޓަމް

  ވަނީ އެސިސްޓަމް ދަނިކޮށް ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވެމުން އެމުއައްސަސާއާއެކު 

 ލޯންޗްކޮށްފައި. އިމިގްރޭޝަނުން

 

 މަސައްކަތް  ރަޖިސްޓްރީުކރުމުގެ ިބދޭސީން ގައި' މޮޑިއުލް ޅުއަތޮ' ަފރުމާކޮށްފައިވާ އިމިގްރޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް .5

 .ކުރަމުން ދަނީ ކަްނކަން އެންމެހާ ޭބނުންވާ ކުރުމަށް
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  ދިޔަ  ތައްޔާރުކުރަމުން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަޢުޫލމާތެއްކަން ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތަކީ ުހަށހަޅާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭސީންިބ .6

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ޑީ  އަދި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ލެވެލްގައި  ކައުންސިލް  ލުމުންޅާގު  ސިސްޓަމާ  ރޭޝަންގެއިމިގް  ސިސްޓަމް

  ސިސްޓަމްގެ   އައި  ތައްޔާރުކުރަމުން  ރމަންޓް އޮތޯރިޓީންލޯކަލް ގަވަ  ގެންލަފާކުރެވި  ފަސޭހަވާނެކަމަށް  ޕްރޮސެސްކުރުމަށް

 ހުއްޓާލެވުނު  މަސައްކަތް

 
 ލޯކަލް  ގައި  އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  އްސަވަިއދެއްވުމަށްޖަހަމަ  އިންތިޒާމެއް  ލިޭބނެ  އެކްސެސް  ސިސްޓަމްގެ  އަތޮޅު .7

 އައި އޮތޯރިޓީްނ ދެންނެިވ. ނަމަވެސް އެކްސެސް ލިުބން ލަސްވަމުންދާތީ އެފަރާތުން ތައްޔާރުކުރަމުން ރމަންޓްގަވަ

 ނިމިފައި. މިހާރުވަނީ ފެށި އަލުން  މަސައްކަތް ސިސްޓަމްގެ ަބލަހައްޓާ  މަޢުލޫމާތު ިބދޭސީންގެ

 
 ަކއުންސިލްތަކުން  ބޭނުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ރިލޭޝަން  ލޭަބރ  ސިސްޓަމްއަށް  ަތއްޔާރުކުރި  އޮތޯރިޓީން  ރމަންޓްގަވަ  ލްލޯކަ .8

 ވަނީ ދަފްތަރުކުރެވިފައި. އަޅާ މަުޢލޫމާތުތައް ގުޅޭ ިބދޭސީންނާ ނަގާފައިވާ

 
 ދެނެގަނެ  ފަރާތްތައް  ނުވާ  އިށްދީފަފޯރުކޮ  މަޢުލޫމާތު  ކައުންސިލްތަކަށް  ފަރާތްތަކުން  ގެންގުޅޭ  ިބދޭސީން  ިބދޭސީންނާއި .9

 ކުރެވެމުން. ދަނީ މިހާރު މަސައްކަތް ދަފްތަރުކުރުމުގެ އެފަރާތްތައް

 
 ޤާނޫނީ  ިބދޭސީން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ޭބރުން އިމުން  ޤާނޫނީ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ .10

  ޕްރޮގްރާމެއް  ނަމުގައި ގެ" ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން" ގައި 2019 ަބރުންސެޕްޓެ 19 ވެއްދުމަށްޓަކައި ތެރެއަށް އިމުގެ

 ވަނީ ފަށާފައި. 

 
  ކެޓަގަރީގެ"  ސްކިލްޑް"   އަދި"  ޕްރޮފެޝަނަލް"  މުއްދަތަށް  އަހަރުދުވަހުގެ  1  ގުޅިގެން  ޕްރޮގްރާމާ   ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން .11

 އެޕްރޫވަލް   އެމްޕްލޯިއމަންޓް  ށްިބދޭސީންނަ  ދާިއރާތަކަށް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި،  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  ބަންގްލަދޭޝް

 އިޢުލާްނވަނީ ކުރެވިފައި. އްއެ މޮނިޓޯރިއަމް މެދުކަނާޑލައި، ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުން

 
ިބދޭސީންވަީނ  40,000 މިާހތަނަށް ވަނުމަށް ތެރެައށް އިމުގެ ޤާޫނނީ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  .12

 .ރަޖިސްޓްރީވެފައި
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އިމްޕްލޯއިމަންޓްގެ  އައު ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަންގްލަޭދޝްގެ ފަހުން ގެ 2019 ަބރުންސެޕްޓެ 19 .13

 ނަން   1362  ޖުމްލަ   ،ޑްއެޕްރޫވް   އެޕްލިކޭޝަން  252  ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން އިޝޫޑް، ޖުމްލަ  842  ދަށުން ޖުމްލަ

 އިވްޑް. އެރަ ޑް ސްކިލް/ޕްރޮފެޝަނަލް 38 ޖުމްލަ އެރައިވްޑް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް

 
 ފަރާތްތަކަކީ  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ  އިމްޕްލޯއިމަންޓް ޝީޓްގައި  އައު  ދޫކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތްތެރިްނނަށް  ބަންގްލަދޭޝްގެ .14

  ގޮތުގައި   އެޕްލިކޭޝަންތައް. އަދި އޭގައި އެޕްރޫވްޑް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިން  ގެ  2019  ަބރުންސެޕްޓެ  19

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ތެރެއިން ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި އެޕްރޫވަލަށް މަންޓްއެމްޕްލޯއި އެވަނީ

 ފަރާތްތައް. ށްފައިވާކޮ އެޕްރޫވް" ސިސްޓަމުން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް" ދެވޭނެކަމަށް ހުއްދަ

 
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ ވީނަމަވެސް ވިކަމުގައި އެޕްރޫވްޑް  ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޯއިމަންޓް .15

 ސްޓޭޓަސް  އެޕްރޫވަލްގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސިސްޓަމުން އޮންލައިން އެކްސްޕެޓް ދަްއކައި ޑިޕޮސިޓް ލިޭބނީ އެޕްރޫވަލް

 ަބދަލުވުމުން. އަށް" އިޝޫޑް"

 
 އޮންލައިން  އެކްސްޕެޓް ތެއްމުއްދަ ވަކި ދެއްކުމަށް ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް އެޕްރޫވަލަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އެޕްރޫވްޑް" .16

  ގޮތުގައި   ގެ"  އެޕްރޫވްޑް "  ތާރީޚެއްގައި   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ގައި   2019  ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ، ޖަނަވަރީ  ސިސްޓަމުގައި

 ދެއްކޭނެ. ފައިސާ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންމެ އެޕްރޫވަލްތަކަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ހުރި

 
 މި އެތެރެވާންޖެހޭނެ. ރާއްޖެ މީހާ ިބދޭސީ ތެރޭގައި ދުވަސް 90 މަށްފަހުވު" އިޝޫ" އެޕްރޫވަލެއް އެމްޕްލޯއިމަންޓް .17

 ަބދަލުވެގެންދާނެ.  އަށް"  އެރައިވްޑް "  ސްސްޓޭޓަ  އެޕްރޫވަލްގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  މީހުންގެ  އެތެރެވާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ

 ލްވާނެ.ތިާބ އެޕްރޫވަލް ލޯއިމަންޓްއެމްޕް އެފަރާތެއްގެ އެތެރެވެފައިނުވާނަމަ ރާއްޖެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 90އަދި މި 

 
 އޮވެގެން  އެޕްރޫވަލެއް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ހަމައަށް  އާ  2020  ެފުބރުވަރީ  29  ފެށިގެން  އިން  2019  ަބރުންސެޕްޓެ  19 .18

 މަސައްކަތްތެރިން.  ބަންގްލަދޭޝްގެ  1400  ދައްކަނީ  ސިސްޓަމުން  އޮންލައިން  އެކްސްޕެޓް  އައިސްފައިވާކަމަށް   ރާއްޖެ

 
 ތެރެއަށް އިމުގެ ޤާނޫނީ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް ދާގަވާއި .19

 ޤައުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ެތރޭގައި މުއްދަތުގެ ދީފައިވާ ވެއްދުމަށް



 

-  18 - 

ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ދިއުމަށް  ެއނުބރި ޤައުަމށް ފަރާތް އެިބދޭސީ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ނުމަށްހަމަޖަްއސައިދި އިްނތިޒާމް ފޮނުވާލުމުގެ

 އެދުމުން. ވޮލަންޓްރީކޮށް

 
 ފެންވަރުގެ  ކެިބނެޓް މަޝްވަރާކުރުމަށް ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން އްލެއްޙަގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ިބދޭސީްނގެ މައްސަލައަށް  .20

  18  ނަމުގައި  ވަރކަރސް"  މައިގްރަންޓް  ޓު  ލޭޓަޑްރި   އިޝޫސް  އޮން  ފޯސް  ޓާސްކް  "ނޭޝަނަލް  އެއް  ފޯސް  ޓާސްކް

 ވަނީ އެކުލަވާލާފައި.  ގައި 2019 ަބރުންސެޕްޓެ

 
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިމެނެނީ ވަރކަރސްގައި މައިގްަރންޓް ޓު ރިލޭޓަޑް އިޝޫސް އޮން ފޯސް ޓާސްކް ނޭޝަނަލް .21

 މިނިސްޓްރީ  ،އާއިޑިފެންސް  އޮފް  ނިސްޓްރީމި  ،އާއިއެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އާއިޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް

  އެންޑް   ސައިންސް  ،އާއިކޮމިއުނިކޭޝަންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ،އާއިފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ،އާއިހޯމްއެފެއާޒް  އޮފް

  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ،އާއިއޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ،އާއިހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އާއިޓެކްނޯލޮޖީ

  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ،އާއިޓީއޮތޯރި ރިލޭޝަންސް ލޭަބރ ،އާއިއިމިގްރޭޝަން ލްޑިވްސް މޯ ، އާއިސަރވިސަސް

  އިސްވެރިން. އިންޑަސްޓްރީގެ ޓޫރިޒަމް އޮފް

 
 ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ހޯދުމުގެ  އްލެއްޙަ  މައްސަލައަށް  މި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ .22

 އެކުލަވާލާފައި.ފޯހެއްވެސް ވަނީ  ޓާސްކް ލެވެލްގެ ޓެކްިނކަލް ލައްވާފައިވާއެކުލަވާ ގޮތުން

 
 މިޝަންތަކަށް   އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތެރެއިން  ނިންމުްނތަކުގެ  ިނންމަވާ  ފޯސްތަކުން  ޓާސްކް  ދެންނެވި .23

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ސައްކަތުގެމަ މި އަދި ކަންކަންދަނީ ހިއްސާކުރަމުން. ނިންމާފައިވާ  ގުޅިގެން އެޤައުމަކާ

 އަދާކުރޭ.  ދައުރެއް މުހިންމު ވަރަށް ޕްރޮގްރާމް ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ކުރިއަށްގެންދާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އިކޮނޮމިކް

 
 ނުވަތަ  މަސަްއކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ޭބރުން ިއމުން ޤާނޫނީ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ޕްރޮގްރާމްއަކީ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން .24

 ފިޔަވަޅެއް.  އަޅުއްވާފައިވާ ރުންސަރުކާ މަދުކުރުމަށްޓަކައި ިބދޭސީން ޅެމުންގެންދާދިރިއު

 
 ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ޭބރުން އިމުން ޤާނޫނީ  ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  .25

 ދެވޭ. ފުރުސަތު ތެރެއަށް ވަނުމުގެ އިމުގެ ޤާނޫނީ ިބދޭސީންނަށް ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
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 ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ތެރޭގައި އަތޮޅު، ޒިޔާރަތްކުރެވި އަތޮޅަކަށް 7 ރާއްޖޭގެ ދަށުން ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  .26

 ވަނީ ެދވިފައި. ފުރުޞަތު ވަނުމަށް ތެެރއަށް އިމުގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކަށް ިބދޭސީ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ

 
 ނެތް   ފަރާތެއް  ދޭނެ  ވަޒީފާ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ރެޖިސްޓަރ  ދަށުން  ގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް .27

  ކުރެވި   ޙިއްޞާ  ފަރާތްތަކާއި  ޭބނުންވާ  ގެނައުމަށް  ިބދޭސީން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވިޔަފާރިތަކުން  އެ  މަޢުލޫމާތު  ިބދޭސީންގެ

 ޤާނޫނީ ަބދަލުގައި ގެނައުމުގެ ިބދޭސީން ޖެއަށްރާއް އަލަށް ދެވި ފުރުޞަތު އެފަރާްތތަކަށް ހެދުމަށް މެޗިންގ ޖޮްބ

 ދެވެމުން. ދަނީ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވަޒީފާ ފަރާތްތަކަށް ިބދޭސީ އެދޭ ވަނުމަށް ތެރެއަށް އިމުގެ

 
 ިބދޭސީންގެ ގިނަ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގައި ޭބރުން އިމުން ޤާނޫނީ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .28

 ފަރާތްތަކުގެ  ގިނަ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ނެތުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ޞައްޙަ ރަސްމީ އަންގައިދޭ ކަންކާކު އަތުގައި

 ހަމަވެފައިވުމާއި،  މުއްދަތު  އެ ޑޮކިއުމެންޓްގެ  އޮތްނަމަވެސް  ޕާސްޕޯޓެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ކަން  ކާކު  އަތުގައި

 ޭބނުންވޭ. ވަގުތު ގިނަ ހެއްދުމަށް ޕޯޓްސްޕާ ފަރާތްތަކަށް ނެތް ލިޔުމެއް ޞައްޙަ ރަސްމީ

 

 ފަރާުތން  ދިން ވަޒީފާ ފަރާތަށް އެިބދޭސީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދު ދާނެ  ފޮނުވާލުމަށް ފަރާތް ިބދޭސީ .27

 ފައިސާއިން. ޑިޕޮސިޓް ދައްކާފައިވާ

 
 ފޮނުވާލުމުގެ   ފަރާތްތައް  ިބދޭސީ  އެދޭ  މަށްދިއު  އެނުބރި  ޤައުމަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ   ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން .28

އެްމަބސީތަކާއެކު ދަނީ   މެދުެވރިވެގެން ޭބރު ޤައުމުތަކުގެ  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިްސޓްރީ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން

 މަޝްވަރާކުރެވެމުން.

 
 ތެރެއަށް އިމުގެ ޤާނޫނީ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ިބދޭސީން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .29

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

 ފަހުން  ތާރީޚްގެ ހަމަވާ ހަމަޖެިހފައިނުވޭ. އަދި މި މުއްދަތު ފޮނުވާލުމަށް އެނުބރި ޤައުމަށް ނިސްަބތްވާ އެފަރާތް

 ފޮނުވާލުމާމެދު  ޤައުމަށް  ނިސްަބތްވާ ފަރާތް އެ ިބޭދސީ ފަރާތްތައް ިބދޭސީ ަވދެފަިއނުވާ ތެރެއަށް އިމުގެ ނޫނީޤާ

 ކަނޑައެޅިގެންދާނެ. ގޮތްތައް
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ބަންގްލަދޭޝްެގ  މާލެއާއި ހުރަހަކީ ޮބޑު އެންމެ އޮތް ފޮނުވާލުމަށް ިބދޭސީން އުޅޭ ޚިލާފަށް އިދާގަވާ ލަތުގައިޙާމި .30

 . ހުއްޓިފައިވުން ދަތުރުފަތުރުތައް ވައިގެ ދެމެދު ވެރިރަށް ޑާކާއާ

 
 ނަންަބރު ސަރކިއުލަރ ބަންގްލަދޭޝްގެ އޮފް އޮތޯރިޓީ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް ގުޅިގެން އާ 19-ކޮވިޑް .31

30.3I.0000.112.42.001.20-1938 (05 ް2020 އެޕްރީލ )ނިޔަލަށް  ގެ 23:59 ގެ 2020 އެޕްރީލު 14 

 . ކުރެވިފައި ސަސްޕެންޑް ދަތުރުކުރުންވަނީ ޑާކާއަށް ޖެއިންރާއް ްފލައިޓްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް

 
 ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ޑިޕާޗަރގެ ވޮލަންޓަރީ އަދި ފަރާތްތައް  ފުރުވާލެވޭ ގެނެސް ަދށަށް  ެބލުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެ .32

 ޓްރެވަލް އެްމަބސީއިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވެފައިވާ ރެޖިސްޓްރީ ފުރަން އެދިގެން އަމިއްލައަށް

 .އެަބހުރި ދަތިތަކެއް  ލިުބމުގައި ޑޮކިއުމަންޓް

 
 އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ދުވަހު  ވަނަ  2020  މާރިޗު  18  އްލުކުރުމަށްޙަ  މައްސަލަތައް  ދިމާވެފައިވާ  ގުޅިގެން  އާ  19-ކޮވިޑް .33

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

 ހައިކޮމިޝަނާ  ބަންގްލަޭދޝް  ވަނީ  އިންއެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ށްފަހުަބއްދަލުވުމަ  މި  އަދި.  މަޝްވަރާކޮށްފައި

 .ަބއްދަލުކޮށްފައި

 
ލަތުގައި ަބންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްަބތްވާ ިބދޭސީން އަނުބރާ ޙާމި އޮފިޝަލުންވަނީ ހައިކޮމިަޝންގެ ބަންގްލަދޭޝް .34

  އެއްަބސްވެފައި. ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިެވދޭނެކަމަށް ޤައުމަށް

 
 ަބންގްލަޭދޝް އެމްަބސީއާ   ލޫމާތާއެކުޢު މަ  އައިޑެންޓިޓީ  ލިސްްޓ،  ީމހުންގެ  ޭބނުންވާ  ދާން  އަދި   ފޮނުވާލަން  ރާއްޖެއިން .35

 ޓެންޝަންޑި އިމިގްރޭޝަން ފުރަތަމަ އެންމެ ކުރާއިރު  ހިއްސާ  ލިސްޓް އެދިފައި. އަދި ކުރުމަށްވަނީ އްސާ ޙި

 ފޮނުވުމުން  ިލސްޓް އެދިފައި. މި އެފަރާތުންވަނީ ޮފނުވުމަށް ފުރަތަމަ އެންމެ ަނން މީހުންގެ  ތިިބ ސެންޓަރުގައި

 ޑޮކިއުމަންޓް ޓްރެަވލް ންކުރުމަށްފަހުޤީޔަ މަޢުޫލމާތު ފޮނުވައިެގން ަބންްގލަދޭޝްއަށް ލިސްޓް މި އެފަރާތުން

 .އެއްަބސްެވފައި ވަނީ ދޭނެކަމަށްއިހަދަ
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ފޮރިން  އޮފް މިނިސްޓްރީ އެމްަބސީއާއި ަބްނގްލަދޭޝް ލިސްޓެއް މީހުންގެ 32 ދުވަހު ވަނަ 2020 އެޕްރީލު 07 .36

 ތިބި  ސެންޓާރުގައި ޑިޓެންޝަން އިމިގްރޭޝަން މިވަގުތު ހިމެނޭނީ ލިސްޓްގައި މި. އްސާކޮށްފައިޙި ވަނީ އެފެއާޒްއާ

 .މަޢުޫލމާތު ފަރާްތތަކުގެ ބަންގްލަދޭޝް

 
 ަބލައި، ލަތަށްޙާ މި އަންނަނީ ކަނޑައެޅެން މުއްަދތެއް ވަކި ފޮނުވާލެވޭނެކަމަށް ިބދޭސީން އުޅޭ ށްލާފަޙި އިދާގަވާ .37

ބަންގްލަދޭޝްގެ  އަދި ަބލައި މިނަކަށް އަވަސް ކުރެވޭނެ  އިޝޫ ޑޮކިއުމަންޓް ޓްެރވަލް އެްމަބސީއިން ބަންގްލަދޭޝް

 .ތަނަވަސްވުމުން ަމގެއް ހޭނެހަމަޖެ ކަންކަން ފްލައިޓްގެ ދަތުރުކުރެވޭނެ ވެރިރަށް ޑާކާއަށް

 
 އެ  ވާނަމަ ދަުށގައި ެބލުމުގެ  އިމިގްރޭޝަންގެ ރެސަަބަބކާހު އެއްވެސް ޕާސްޕޯޓް ިބދޭސީންގެ  ޭބުނންވާ ފުރަން .38

  ފުރަން  ިބދޭސީއަކު އެއްވެސް އަދި. ހުންނާނެ ފެންނަން ވެްބސައިޓުން އިމިގްރޭޝަންގެ މިހާރު ލޫމާތުޢުމަ

 .ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމްވަނީ ކުރުމުގެދޫ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ އިމަޖަންސީ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރެވިގެންދިއުމާއެކު، ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް .39

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ިބޭދސީންގެ ތެރެއިން 

އްެގ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި އެނުބރި ޤައުމަށް ދާން ޭބނުންާވ ިބދޭސީ ފަރާތްތައް، އެފަރާތެ

 ގުޅައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި.  ތައްއަށް ވުރެ ގިނަ ިބދޭސީ ފަރާތް 900ފުރުޞަތުގައި 

 
 ހުޅުވާލި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮނުވުމަށް ޤައުމަށް އެފަރާތެއްގެ  ފަރާތްތައް، ިބދޭސީ ޭބނުންވާ  ދާން ޤައުމަށް އެނުބރި .40

އިންޑިޔާގެ ިބދޭސީން ފިޔަވައި،ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ބަންގްލަޭދޝްގެ ިބދޭސީން. އެ ރަޖިސްޓްރީވި    2ފުރުޞަތުގައި  

 ިބދޭސީންގެ ތެރޭގައި އަންޑޮކިއުެމންޓެޑް ިބދޭސީން ހިމެނިފައިވުމުެގ ސަަބުބން ެއ ހުރިހާ ފަރާތެްއ ިމފަދަ ޙާލަތުގައި

ވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ފޮނުވާލުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވފައި

ިބދޭސީން މިޙާލަތުގައި ވަނީ ބަންގްލަދޭްޝއަށް އަނުބރައި  68އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްަބސީެގ އެހީތެރިކަމާއެކު 

 ފޮނުވާލެވިފައި.

 
ޚިލާަފްށ ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ިބދޭީސންނަށް ޓްރެވަލް ާބކީ ިތިބ ގަވާއިދާ  ޭބނުްނވާ ދާން ޤައުމަށް އެނުބރި .41

 ޑޮކިއުމެންޓް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން.
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވާތީ ބަންގްލަދޭްޝގެ ރައްޔިތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ިބދޭސީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ .42

ދަނީ  ަބއްދަލުވުންތައް މަޝްވަރާ  ގިނަ ވަރަށް އްލުކުރުމަށް ޙަ މައްސަލަތައް މި ހައިކޮމިޝަންއާއެކު  ގްލަދޭޝްަބން

  ޭބއްވެމުން.

 
ަބންްގލަދޭޝް ިބދޭސީގެ މައްސަލަ ޙަްއލުކުރުމުގެ ގޮތުްނ   ހައިކޮމިޝަންއާއެކު  ބަންގްަލދޭޝް  ހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި .43

  މި . ގައި އެފެއަރޒް ފޮރިން އޮފް  މިނިސްޓްރީ އިގަ 2020 ލު ޕްރީއެ 6 ވާފައިވަނީާބއް ަބއްދަލުވުން ފަހުން އެންމެ

 ަހއިކޮމިޝަނުން  ބަންގްލަދޭޝް ޕްރޮގްރާމަށް ރިޕޭޓްރިއޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއަށާއި ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ަބއްދަލުވުމުގައި

 ދާޅުވެފައި.ވި ަވނީ ދެއްވާނެކަމަށް އެއްާބރުލުން ފުރިހަމަ މިކަމަށް ތާއިދުކުރާކަމަށާއި

 

 ދޫކުރުމުގެ  ލިޔެކިއުންތައް  ދޫކުރަންޖެހޭ  ިބދޭސީންނަށް  އުޅޭ  ރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް  ހައިކޮމިޝަނުްނ ަގވާއިދާ  ބަންގްލަދޭޝް .44

 ދަނީ ާބރުއަޅަމުން. އެފެއަރޒްއިން ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތައް

 

 ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ސަަބބުތަކާހެދި އެކި މުއަްއސަސާގައި އެ ،މަތިން ތުމުގެއެދިވަޑައިގަ އިމިގްރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް .45

 ބަންގްލަދޭޝް މެދުވެރިކޮށް  އެފެއަރޒް ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ޕާސްޕޯޓްތަށް ރައްޔިތުންގެ ބަންގްލަދޭޝް

 ބަންގްލަދޭޝް  ޓްޕާސްޕޯ  249 މިހާތަނަށް މަތިން ތިންފަހަރެއްގެ ރަމުން. މިގޮތުންދަނީ ހަވާލުކު ހައިކޮމިޝަނާއި

  1000 އިމިގްރޭޝަންގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ގާތްގަޑަކަށް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މޯލްޑިވްސް ހައިކޮމިޝަނާއި

 އެަބހުރި.  ޕާސްޕޯޓް

 

 އެނުބރި  ގުޅިގެން،  ޕްރޮގްރާމާ   ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން  ގެންދާ  ހިންގަމުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން  އިކޮނޮމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ .46

 ނިސްަބތްވާ   ބަންގްލަޭދޝަށް  އަންގާފައިވާ  ދާންޭބނުންވާކަން  ފުރުސަތުގައި  ހުޅުވާލި  ފަރާތްތަކަށް   ޭބުނންވާ  އުމަށްދާންޤަ

  އްސާކުރުމުން ޙި  އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާ  މިނިސްޓްރީ  ގައި   2020  ލު ޕްރީއެ  8  ލިސްޓު  ހިމެނޭ  މައުލޫމާތު  ރައްޔިތުންގެ

 ޑޮކިއުމަންޓް ޓްރެވަލް މީހުންނަށް ލިސްޓްގައިވާ އެކަން ހިއްސާކޮށް ންއާހައިކޮމިޝަ ބަންގްލަދޭޝް އެދުވަހު ހަމަ

 . އެދިފައި ވަނީ ހަދައިދިނުމަށް
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

  ލިޔުމެއް   ސައްހަ  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ނުވަތަ  ނެތި  ހުއްދައެއް  ތެރެއިން  ިބދޭސީންގެ  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ވެހިރާއްޖޭގައިދި .47

 އިސްނަގައިގެން އިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް ޓްރީމިނިސް އަާމޒުކޮށްގެން ިބދޭސީންނަށް އުޅޭ ނެތި

 މީހުންނަށް  ަބންްގލަޭދޝް ޭބނުންވާ ދާން އަށް ންގްަލދޭޝްަބ އެނުބރި ދަށުން ޕްރޮގްރާމުގެ ކުރިއަށްގެންދާ

 ހޯދުމާއި،  އެއްާބރުލުން  ސަރުކާރުގެ  ބަންގްލަދޭޝް  މެދުވެރިކޮށް  ހައިކޮމިޝަން  ބަންގްލަޭދޝް  ހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 . މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ހަމަޖެއްސުމަށް ޑޮކިއުމަންޓް ޓްރެވަލް

 
. ކުރަމުން މަސައްކަތްދަނީ ަބންްގލަދޭޝް ިބދޭސީން ފުރުވާލުމުގެ 150 ފްލަިއޓްގައި ންރިޕެޓްރިއޭޝަ ފުރަތަމަ .48

 ބަންގްލަދޭޝް   ހޯދުަމށް   ލިޔުންތައް  ިބދޭސީންގެ  ިތިބ  ާބކީ  ހަމަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި  އްލިޔުްނތަ   ިބދޭސީންގެ  މީގެތެރެއިން

 އަދި. އެދިފައި ހޯދައިދިނުމަށް  އެލިޔުންތައް ފަރާތްަތކަށް ކަމާެބހޭ ވަނީ އެިމޝަނުން އެދުމުން ހައިކޮމިޝަނުގައި

 މިފަރާތްތައް  ހޯދުމަށްފަހު  ހުއްދަ ސަރުކާރުން ަބންގްލަދޭޝް ލިބުމުން ތަްފސީލް ފްލައިޓްގެ ރިޕަޓްރިއޭޝަން

 .ގެންދެވޭނެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ފުރުވުލާލުމުގެ

 
  ދެ  މާލޭގެ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވުން ކޮންޖެސްޓް ގިނަވެ ޢަދަދު ިބދޭސީގެ އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .49

 ިބދޭސީ   ތެރެއިން  އޭގެ  ކުރަމުންދަނިކޮށް  ަމސައްކަތް  ަބދަލުކުރުމުގެ  ފެސިލިޓީތަކަށް  ރަގަޅު  ިބދޭސީން  ސަރަޙައްދަކުން

 ޙާލަތަށް  ކަރަންޓީންގެ އެފެސިލިޓީ ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ށްއަ 19-ކޮވިޑް އްޒަފެއްމުވަ އުޅުއްވާ  އެމަސައްކަތުގައި އިއަކާ

 .މަޑުޖެހިފައި ވަނީ އެއޮޕަރޭޝަން ގުޅިގެން ގެނައުމާ

 
 އެކި  ކޮންޖެސްޓްވުން ޙައްލުކުރުމަށް މާލޭގެ ގިނަވެ ޢަދަދު ިބދޭސީގެ އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .50

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ިބދޭސީގެ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ރަގަޅު ފެސިލިޓީތައް ތަްއ 

މީހުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ    2000ކޮށް ނިންމާ  ޤައިމްކުރެވެމުންދާކަން. އެގޮތުން މިފެށޭ މެއި މަހު އެއް ފެސިލިޓީ އެއް

ހެކްޓަރުގެ ިބމެއްހިއްކާ   30ލެ ސަރަޙައްދާއި ކައިރިން ގުޅީފަޅުގައި  ކަންކަން އެތަނުން ހަމަޖެއްސޭނެ. މީގެއިތުރުން، މާ

ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަްށ އެފަރާތްތަކުެގ  40000އެތާނގައި "ވޯކަރސް ވިލެޖެއް" ޤާއިމްކޮށް ގާތްގަޑަކަށް 

 ވެރިފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ކެއުންުބއިން ލިޭބފަދަ ގޮތަކަށް އެކޮމޮޑޭަޝން ހަމަޖެހިގެންދާނެ.
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

  އަދި  ކްރެސެންޓް ރެޑް  މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން، އޮފް މިނިސްޓްރީ އިމިގްރޭޝަން، ޙާލަތުގައި މޯލްޑިވްސް މި .51

 މަސައްކަތްދަނީ  ިއތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  އްސާކޮށްޙި  ލޫމާތުޢުމަ  ިބދޭސީންނާއި  ގުޅިގެން  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ކުރަމުން.

 
 ަބހުން  އުމުތަކުގެޤަ  އެކި ހަދައި، ގްރޫޕެއް ވައިަބރ ނަމުގައި ގެ' މިއުނިޓީކޮ އެކްސްޕެޓް'ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް .52

 .ކުރަމުން އްސާޙި ދަނީ ލޫމާތުޢުމަ

 
އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުވެސް ދަށްވަމުން ދިއުމުގެ  19-ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތައް ފަަދއިން، ކޮވިޑް .53

 ގެއްލެމުންދިއުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ިބދޭސީންގެވެްސ ސަަބުބން އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަޒީފާ

 ރާތްތަކަށް އިުރޝާދުދެވިފައި.ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާތީ ލޭަބރ ރިޭލޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އެންގުމަށް ވަނީ އެފަ

 
ހިފައި މިވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންގައިވާ ޙާލަތުގައި ކާބޯތަކެތި ގަތުމާއި ވިޔަފާރިކުރުން ހަމަޖެ .54

ތަންތަަނށް ހުއްދަދެވިގެން ކަަމްށވުމުން ގިނަ ިބދޭސީ މަސައްކަްތތެރިން ކައި ޮބއެ އުޅެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 

ުނން ކަމަށް ނުވާތީ، އެފަަދ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުން ުބއިމުގެ ކަންކަން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި މޯލްޑިވްސް ރެޑް  ތަންތަ

 ސެންޓްގެ އެހީގައި ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން.ކްރެ

 
  އިމުގެ   ޤާނޫނީ  ފުރުޞަތުގައި  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ތެރެއަށް  އިމުގެ  ޤާނޫނީ  ިބދޭސީންނަށް  އުޅޭ   ރާއްޖޭގައި   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ .55

 ވެސްހަމައަށް ހަމަެޖހުމާ  އިންތިޒާމްތައް ފޮނުާވލުމުގެ ޤައުމަށް  އެފަރާތްތަކުގެ ފަރާތްތައް  ވަދެފައިނުވާ ތެރެއަށް

 ނެތް. ފެސިލިޓީއެއް ޑިޓެންޝަން ތަނަަވސް ގޮުތން ޖާގައިގެ ޭބތިއްޭބނެ

 
 ޑީޓެންޝަނެއް  އެކަށޭނަ  ަބއިތިއްުބަމށް  ގެނެވޭހިނދު  ދަށަށް  ެބލުމުގެ  އިމިގްރޭޝަންގެ  ިބދޭސީން  އުޅޭ   ޚިލާފަށް  އިދާގަވާ .56

 އެކަށޭނަ ކުރުމަށް ސްކްރީން ިބދޭސީން ެނތުމާއި، މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން އިމިގްރޭޝަން ނެތުމާއި،

 މިނެއްގައި  ހަލުވި އެަކށީގެންވާ އެންމެ ސަަބުބން ނެތުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޭބުނންވާނެ މާރާތަށްޢި އެ އިމާރާތާއި،

 .ނެތް މިވަގުތު އިމިގްރޭޝަންގައި  މޯލްޑިވްސް ޤާބިލްކަން ގެންދިއުމުގެ ކުރިއަށް ކަންތައްަތއް ފޮނުވާލުމުގެ ިބދޭސީން
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 ށަހެޅުން ހު  .5

ރާއްޖެއަށް   ަޖމްޢިއްޔާތަކުން  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާޢަތްތަކާއި،  އަމިއްލަ  ޭބރުގެ  ޤައުމުތަކުންނާއި،  ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ  : 1ހުށަހެޅުން  

ލިެބން ހަމަެޖހިފައިވާ ލޯނާިއ، ހިޭލ އެހީ އާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން، ހޯދުަމށް މަޝްވަާރކުރައްވައި، 

ސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ކޮމިޓީްނ ެބލިެބލުުމން ފާހަގަކުރެވޭީތ، ެއމަސައްކަތް ސަރުކާރުން މަ

ވޭނެ އިންތިޒާެމއްގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުން ގުޅިގެން ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ކުރެއް

 އެމަސައްކަތްކުރުން. 

 

ށާއި، ޞިްއޙީ ކާރިސާއިން ސަލާމަތްވުމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާިއ ގަޅުކުރުމަނރަ އިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ :2ހުށަހެޅުން 

ގަޅުވަންދެްނ ނރާއްޖެއިން ޭބރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

 ، ހަމަޖެހޭތޯފަސްކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަން

 ރުން.މަސައްކަތްކު ގުޅިގެން ވުޒާރާތަކުން ކަމާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ

 

ރޯގާއާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަޑިގަޑުން އަރައިގަތުމަށާއި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު  19-ކޮވިޑް : 3ހުށަހެޅުން 

ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމަކަށްވާތީ، ރާއްޖެއާ   މުހިންނެގެހެއްޓުމަށް ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަމަކީ ވަރަށް މު

ރަޙްމަތްތެރި އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ޒަރޫރީ ޭބހާއި ކާޯބތަކެއްޗާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ތަކެތި، ދިވެިހ 

 ފައިސާއިން ރާއްޖެއަށް ގަނެވޭނެަފދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހޭތޯ އެފަާރތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ހަމަޖެހޭތޯ

 މަސައްކަތްކުރުން.

 

އުޅޭ ިބދޭސީން ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ، އެފަދަ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ  : 4ހުށަހެޅުން 

ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އަދި އެތެރެވާ ިބދޭސީން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް

އިން އުޅޭ ިބދޭސީންގެ ޤައުމުގެ އެމްަބސީތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ންދަވާކަމާއި، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަކުރައްވަމުން ގެ

އެފަރާތްތައް އެޤައުމަކަށް ޮފނުާވލުމުގެ ކަންކަން އިްނތިޒާމްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ކޮިމޓީން ެބލިެބލުމުން 
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ިބދޭސީން ދޭސީންނާއި އޭގެތެރެއިން ވަޒީފާނެތް ިބ އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ގަވާއިދާ

އެފަރާތްތަކުގެ ޤައުމަށް ލަސްނުޮކށް އަވަހަށް ފޮނުވާލެވޭެނ އިންިތޒާމެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުން 

 އަވަހަށްކުރުން. ކަންކަން  ފޮނުވާލުމުގެ އެޤައުމަކަށް ގުޅިގެން ރާއްވަވައި އެފަރާތްތައް

 

 ތެރެައށް   އިމުގެ  ިބދޭީސން ޤާނޫނީ  ދިރިއުޅެމުންގެންދާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  :5ހުށަހެޅުން  

ވެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ،  

ރާސްތުކުރުމުގައި ޭބނުންހިފޭނެފަަދ ތިޞާދު އާމޮނިޓަރިންގ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތައް ޤައުމުގެ އިޤް

 ގޮތަކަށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުން ގުޅިގެން އެކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުން.

 

އަޅުއްވަމުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާއި،  ރާތަކުން  މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާ  : 6ހުށަހެޅުން  

 )ތިނެްއ( މަަހކުން މިކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކުރުން. 3ކޮންމެ  ،ންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ތަފްޞީލްގެ

 

 ނިންމުން  .6

 ނުރަނގަޅު   އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ޢާއިލާތަކާއި  ސަަބުބން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19-ކޮވިޑް

 ދެކޭޮގތް   މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމް  ިނންމާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ރުންސަރުކާ  އަރައިގަތުަމށް  ަބދަލުތަކުން

 ޕާޓީގެ  ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްިޑވްސް ދަށުން  ގެ ( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 179 ގަވާއިދުގެ ަމޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ށް،ކަނޑައެޅުމަ

 ކޮމިޓީތަކަށް   ކަމާގުޅޭ  ަބލައިަގނެ،  މަޖިލީހުން  މައްސަލަ  ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ލީޑަރު  ގްރޫޕްގެ  ޕާލިމަންޓަރީ

 ކޮމިީޓން ކަންކަން ހިމެނޭ ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ކޮމިޓީގެ މި ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި އެ ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ މައްސަލަ އެ

 27 އަދި،. ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ ރިޕޯޓުގައި މި އްހުށަހެޅުންތަކެ ކޮމިޓީން މައްޗަށް ކަންކަމުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ދިރާސާކޮށް،

 ރިޕޯޓުގައި  ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 14 ކޮމިޓީގެ މި ޭބއްވި މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް މައިކްރޯސޮފްޓް ދުވަހު ވަނަ 2020 އެޕްރީލު

 ވޯޓު  މަޝްވަރާކޮށް މެދުަގއި މެްނަބރުންގެ ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރުމާމެދު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ ހުަށހެޅުންތަކާއެކު ހިމަނާފައިވާ
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 މެްނަބރުންގެ ވޯޓުދިން ޒިރުވެ ހާ ަބއްދަލުވުަމށް ޮކމިޓީގެ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓު މި  އެގޮތުްނ،. ނަގާފައިވާނެއެވެ

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ

 

 ޢަތްކުރައްވައި، ރިއާ  ަމއްޗަށް  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަ  މި  ވީމާ،

 ޢިއްޒަތްތެރި މި އެދި ނިންމަވައިދެއްުވން  މަތިން ޮގތެއްގެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މި ރިޕޯޓާމެދު މި

 .ހުށަހަޅަމެވެ ޓްރިޕޯ މި މަޖިލީހަށް

 

 ޖަދުވަލު  .7

ނިސްަބތް ަބިއވެރިވި ން ކޮމިޓީގެ ަބްއދަލުވުންތަކަށް މެްނަބރުޭބއްވި  ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ .1

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.1-އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޙާޒިރީގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު

 

 ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު،ކޮމިޓީން ދިރާސާ .2

 .ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ" ގެ 2-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު

________________________ 

 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 1- ޖަދުވަލު 

ިނސްަބތް ަބއިވެރިވި ން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުްނތަކަށް މެންަބރުޭބއްވި  ދިރާސާކުރުމަށް މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޙާޒިރީގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 އަންނަ އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ޢާއިލާތަކާއި ސަަބުބން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިުނމަށް ފެތުރުނަ ރޯގާ 19-ކޮވިޑް

 މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން އަރައިަގތުމަށް، ަބދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު

 ޙަވާލުވި މިކޮމިޓީއާ ތެރެިއން ކަންކަމުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ކަނޑައެޅުމަށް ދެކޭގޮތް

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެޤައުމީ  މަސައްކަތް

 ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްަބއިވެރިެވ އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ްސަލާމުގައި @  ބައްދަލުވުން ވަޑައިނުގަންނަވާ  - ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ SC  ިއެހެން ކޮމިޓީއެއްގައ 

27.04.2020 14 0:17  SC  -        SC 

23.04.2020 13 1:26    -         

22.04.2020 12 1:31  -  -        - 

20.04.2020 11 1:36   - -         

06.04.2020 10 0:40    -   -  -    
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ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2- ޖަދުވަލު 

 ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ދިރާސާ ކޮމިޓީން

 



mariyam.dhumaina
Typewriter
Entry No: 1900
Date: 08.04.2020
Time: 11:08



mariyam.dhumaina
Typewriter
Entry No: 1905
Date: 08.04.2020
Time: 13:50









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





 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ	 

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

55                1,901           3                  7,517           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7                  �ވ.ރކ�ދ ފ	ލ�ދ	އތ ޅ� ރކ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1407
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3                  9                  �މ.ރތ�މނ�ދ މ�ލކތ ޅ� ރތ�މނ�ދ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ	 އ�ދ�ރ� 1409

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

ނނ�ބރ� ނ	ތ�

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ރ�ށ� ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އރ�އ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22                              

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

ޖ	މ	ލ�



 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55                 ޖ�މ�ލ

 ޕ�ސ�ޕ�ޓ� ނނ�ބރ� ނ	ތ�



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ ނ�ތ�



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ވ�ކ� ޕ�މ�ޓ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ޖމލ�            1,901



ޒ�ނ�މ�ވ�ނ� 

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

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

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

3                   ޖ�މ�ލ

ޒ�ނ�މ�ވ�ނ� ފރ�ތ�އ� ނ�ތ�



 

 

dmd@finance.gov.mv  

 
 
 
 

 57/1N-13/ 2020/35ނަންބަރު: 
 

 ،ނަޝީދަށްމުޙައްމަދު  ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެެވ.
 

 ތަފްސީލް ގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އެހީ  އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
 

ަހވާލާދީ  ށް( ސިޓީއ2020ަޭއޕްރީލް  6) F/GK/13/2020/49-57ތިޔަ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 ދަންނަވަމެވެ. 

 
 ބޭރުގެ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް ފަދައިން ފައިވާހަވާލާދީފައިވާ ސިޓީގައި އެދިލައްވާ

 މިސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެވެ.  މަޢުލޫމާތު އެހީގެކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަްނދާޒާރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ޤައުމުތަކުންއެކި ބޭރުގެ 
 

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 
 1441ޝަޢްބާން  14
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 ކުމް ޚާދިމު 

 
 
 އިބްރާހީމް އަމީރު                

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް                                                         
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

mailto:dmd@finance.gov.mv
mariyam.dhumaina
Typewriter
Entry No: 1934
Date: 09.04.2020
Time: 16:47
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އަނ ދާޒާކުރެވިފައިވާްއެހީގެްތަފ ޞީލ 19ްް-ކޮވިޑ ް ލިބޭނެކަމަށް  ރާއ ޖެއަށް  އާްގުޅިގެން   
 

ްމިހާރުގެްސ ޓޭޓަސ ްްއެހީގެްއަދަދުްްއެހީގެްބާވަތ ްްއެހީދޭްފަރާތ ް
ކުވައިތުްފަނ ދ ްފޮރް
އަރަބ ްއިކޮނޮމިކ ް

ްޑިވެލޮޕ މަނ ޓ 

މަސައ ކަތ ްކުރަމުނ ދާްކަމަށ ްވަނީްކުވައިތުްފަނ ޑުނ ްއެހީގެްޕ ކޭޖެއ ްއެކުލަވާލުމުގެްްްލޯނާއިްހިލޭްއެހީް
ވިދާޅުވެފައި.ްމިްފަނ ޑުގެްއިތުރުްތަފ ޞީލ ްއަނ ނަްހަފ ތާްތެރޭގަިއްލިބޭނެކަމަށ ްއިޝާރާތ ް

ްކުރައ ވާފައިވޭ.
ކައިނ ޑ ް-އިނ ްއިނ ޑިއާްސަރުކާރުް

ްއެހީ
ދިވެހިނ ްޒަރޫރީްބޭހާއިްމެޑިކަލ ްޓީމެއ ްފޯރުކޮށ ދީފައިވޭ.ްއަދިްޗައިނާގެްވޫހާނ އިނ ްް

އަދިްޒަރޫރީްކާބޯތަކެތިްފޯރުކޮށ ދެއ ވާނެކަމަށ ްްގެނައުމުގައިްއެހީތެރިވެދެއ ވާފައިވޭ.
ވިދާޅުވެފައިވޭ.ްމީގެްއިތުރުނ ްހިލޭްއެހީއާއިްލޯނުގެްގޮތުގައިްބަެޖޓ ްސަޕޯޓަށާއިްކ ރެޑިޓް 

ްފެސިލިޓީއަކަށ ްއެދިފައިވޭ
ބޭރުގެްއެކިް

ްއިނ ވެސ ޓަރުނ ނާއިް
/ޓ ރެޜަރީްލޯނ 
ްބޮނ ޑ 

ކުރުމަށ ް އެމެރިކާްޑޮލަރުްްމިލިއަނ 300ް ޑޮލަރުްހޯދުމުގ300ްްެސަރުކާރުގެްޑެފިސިޓ ްފައިނޭނ ސް  މިލިއަނ ްޔޫއެސް 
މަސައ ކަތ ްދަނީްކުރަމުނ ނެވެ.ްއެގޮތުނ ،ްމިްފައިނޭނ ސިނ ގްޯހދުމަށ ްދަނީްބޭރުގެްއެކިް

ްތަކާްމަޝ ވަރާކުރަމުނ ނޭ.ރާތ ފަ
އިނ ޓަރނޭޝަނަލ ް

ްމޮނެޓަރީްފަނ ޑ 
ް)އައިއެމ އެފ (

މިލިއަނ ްއެމެރިކ30ްްާް–14.5ްްލޯން 
ްއާދެމެދުްޑޮލަރު

އައިއެމ އެފ ގެްރެޕިޑ ްކ ރެޑިޓ ްފެސިލިޓީއިނ ްމިްފައިސާްހޯދުމަށ ްއައިއެމ އެފ އާއިްމޯލ ޑިވ ސް 
ްމަސައ ކަތ ްކުރެވެމުނ .މަނިޓަރީްއޮތޯރިޓީއާްގުޅިގެނ ްދަނީް

ކައިނ ޑ ް-އިނ ްއެމެރިކާްސަރުކާރުް
ްއެހީ

ްމެޑިކަލ ްއިކުއިޕ މަނ ޓ ްފޯރުކޮށ ދެއ ވާފައިވޭް

އިސ ލާމިކް 
ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ް

ްބޭނ ކ ް)އައިޑީބީ(

މިކަމަށ ްްއައިޑީބީއިނ ްރާއ ޖޭގައިްމިހާރުްހިނ ގަމުނ ދާްމަޝ ރޫއުތަކުގައިްހުރިްސޭވިނ ގްްލޯނާއިްހިލޭްއެހީް
ބޯޑުނ ްނިނ މާފައިވާްބޭނުނ ކު ރުމަށ ްދަނީްމަޝ ވަރާުކރެވެމުނ .ްއަދިްކޮވިޑ ްއާގުޅިގެން 

 ޕެކޭޖ ގެްތެރެއިނ ްރާއ ޖެއަށ ްލިބޭނެްފައިނޭނ ސިނ ގްގެްމަޝ ވަާރތައ ްދަނީްކުރަނ މުނ ނޭ.ް
އޮޕެކ ްފަނ ޑ ްފޮރް
އިނ ޓަރނޭޝަނަލ ް

މިލިއަނ ްއެމެރިކާްޑޮލަރުގެްބަޖެޓ ްސަޕޯޓ ްލޯނެއ ްދިނުމަށ ްމިހާރ20ްްުރާއ ޖެއަށ ްއޮފިޑ އިނ ްްމިލިއަނ ްއެމެރިކާްޑޮލަރ20ްްުްލޯން 
ވަނީްއެްފަނ ޑުގެްބޯޑަށ ްހުށަހަާޅފައި.ްއެޕ ރީލ ްމަހުގެްމެދުތެރޭގައިްބޯޑުގެްނިނ މުމެއ ް

ްއަނ ގަވާނެކަމަށ ްއިޝާރާތ ކޮށ ފަިއވޭ.
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ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ް
ް)އޮފިޑ (

އޭޝިއަނ ް
އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރް

އިނވެސ ޓ މަނ ޓ ް
ްއައިއައިބީ()އޭްބޭނ ކ 

އ ްއެކުލަވާލުމުގެްމަސައ ކަތ ްއޭއައިއައިބީްއާއިްމިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްއެއެހީްހޯދުމަށ ޓަކައިްމަޝ ރޫްްލޯން 
ްހެލ ތާއިްގުޅިގެނ ްދަނީްކުރެވެމުނ .

އޭޝިއަނ ް
ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ް

ް)އޭޑީބީ(ްބޭނ ކ 

ޓެކ ނިކަލ ް
އެސިސ ޓަނ ސާއިް

އަދިްްހިލޭްއެހީ
ްލޯނުް

0.1ްޓެކ ނިކަލ ްއެސިސ ޓަނ ސ :ް
އެމެރިކާްޑޮލަރުްމިލިއަނ ް

ޞަރަޙައ ދީްޓެކ ނިކަލ ް
ްއެސިސ ޓެނ ސަށ 

މިލިއަނ ްއެމެރިކ0.5ްްާހިލޭްއެހީ:ް
ްޑޮލަރު

މިލިއަނ 27ްްލޯނު:ްބަޖަޓ ްސަޕޯޓ ް
ްއެމެރިކާްޑޮލަރުް

ޓެކ ނިކަލ ްއެސިސ ޓަނ ސ ްވަނީްހަމަޖެހިފައި.ްހިލޭްއެހީގެްއެއ ަބސ ވުމުގައިްމިްހަފ ތާް
އެމެރިކާްމިލިއަނ 27ްްތެރޭގައިްސޮއިކުރެވޭނެ.ްމީގެްއިތުރުނ ްބަޖެޓ ްސަޕޯޓ ގެްގޮތުގައިް

ޑޮލަރުްހޯދުމަށ ްމަޝ ވަރާތައ ްދަނީްކުރެވެމުނ .ްއަދިްއޭޑީބީގެްޕ ރައިވެޓ ްސެކ ޓަރްވިނ ޑޯގެް
ްއެހީްހޯދުމަށ ވެސ ްމަޝ ވަރާތައ ްދަނީްކުރެވެމުނ .

ވަރލ ޑ ްހެލ ތުް
އޯގަނައިޒޭޝަނ ް
ް)ޑަބ ލިއުއެޗ އޯ(

އާއިްމިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްހެލ ތާއިްގުޅިގެނ ްދަނީްމަސައ ކަތ ްްއެހީްހޯދުމަށ ޓަކައިްޑަބ ލިއުއެޗ އޯްމިލިއަނ ްއެމެރިކާްޑޮލަރ0.4ްްުްހިލޭްއެހީ
ްކުރެވެމުނ .

މިލިއަނ 8.65ްްހިލޭްއެހީ:ްްލޯނާއިްހިލޭްއެހީްްވަރލ ޑ ްބޭނ ކ 
ްއެމެރިކާްޑޮލަރުް

މިލިއަނ ްއެމެރިކ8.65ްްާލޯނ :ް
ްޑޮލަރު

ރުްމީގެްއިތުރުނ ވެސ ްމިހާމިލިއަނ ްއެމެރިކާްޑޯލަރުްވަނީްލިބިފައި.17.30ްްޖުމ ލަް
ކޮނ ޓިނ ޖެނ ޓ ްއެމެރޖެނ ސީްރެސ ޕޮނ ސް ްހިނގަމުނ ދާްމަޝ ރޫއުތަކުގައިްިހމެނޭ

މަސައ ކަތ ްދަނީްތައ ްމިކަމަށ ްބޭުނނ ކުރެވޭނެްގޮތަށ ްރީއެލޮކޭޓ ކުރުމަށ ްކޮމ ޕޯނެނ ޓ 
އަދިްވަރލ ޑ ްބޭނ ކ ގެްޕ ރައިވެޓ ްސެކ ޓަރްވިނ ޑޯް)އިނ ޓަރނޭޝަނަލ ްްކުރެވެމުނ .

(ްއިނ ްދަނީްޕ ރައިވެޓ ްސެކ ޓަރއަށ ްއެހީވެވޭނެްގޮތެއ ްބެލުމަށ ްނ ފައިނޭނ ސ ްކޯޕަރޭޝަ
ބޭނ ކ ްއޮފ ްމޯލ ޑިވ ސ އާއިްހައުސިނ ގްފައިނޭނ ސ ްޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ްކޯޕަރޭޝަނާއެކުް

މަސައ ކަތ ްކުރަމުނ .ްމީގެްއިތުރުނ ްވަރލ ޑ ްބޭނ ކުނ ްމިއަހަރުްފެށުމަށ ްހަމަޖެހިފައިވާްއާް



 2020އޭޕްރިލް  07
 ފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮ

ނޑައަޅާފައިވާްފައިސާްމިކަމަށ ްބޭނުނ ކުރުމަށ ްދަނީްމަޝ ރޫއުްފަސ ކޮށ ،ްއެް މަޝ ރޫއަށ ްކަ
ްމަޝ ވަރާކުރެވެމުނ .

ސާކ ްޑިވެލޮޕ މަނ ޓް 
ްފަނ ޑ ް)އެސ ޑީއެފ (

ްމިއެހީްހޯދުމަށ ްމިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްފިނޭނ ސ އިނ ްމިދަނީްއެސ ޑީއެފ އާްމަޝ ވަރާކުރަމުނ ްމިލިއަނ ްއެމެރިކާްޑޮލަރ0.6ްްުްހިލޭްއެހީ

ްޔުނައިޓެޑ 
ނޭޝަނ ސ ް

ޗިލ ރެނ ސ ްފަނ ޑ ް
ް)ޔުނިސެފ (

އެހީްހޯދުމަށ ޓަކައިްޔުނިސެފ ްއާއިްމިނިސ ޓ ރީްއޮފ ްހެލ ތާއިްގުޅިގެނ ްދަނީްމަސައ ކަތ ްްމިލިއަނ ްއެމެރިކާްޑޮލަރ0.18ްްުްހިލޭްއެހީ
ްކުރެވެމުނ .

ްކައިނ ޑ -އިނ ްޖަޕާނ ްސަރުކާރުް
ްއެހީ

ްސަރުޖިކަލ ްމާސ ކ ްފޯރުކޮށ ދެއ ވާފައިވޭް

ްކައިނ ޑ -އިނ ްރުްޗައިނާްސަރުކާ
ްއެހީ

އެޕިޑެމިކ ްޕ ރިވެނ ޝަނ ްމެޓީރިއަލ ްފޯރުކޮސ ދެއ ވާފައިވޭ.ްޗައިނާްސަރުކާރުގެްއިތުރުްް
ްއެހީއަށ ްވަނީްއެދިފައި.
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