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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  1021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
،

.I

ތަޢާރަފް

މި ރިޕޯރޓަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/86ޖ( .އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ  )1ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،

 1021ވަނަ އަހަރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި ،އޮފީސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓެވެ.
.II

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުން
 2102ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އެވެ.
 2102ފެބްރުއަރީ  10ގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ
ގުޅިގެން 2102 ،ފެބްރުއަރީ  02އިން ފެށިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑު
ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ޢައްޔަންކުރައްވައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމުން 2102 ،ފެބްރުއަރީ  02އިން
ފެށިގެން އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮފީހާ ޙަވާލުވެ ހުރީ އަޅުގަނޑެވެ.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޖަދުވަލު  2ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ

ޞަފްޙާ 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  1020ވަނަ އަހަރު  3ފަހަރެއްގެ މަތިން މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކަށް

ބަދަލުގެންނެވުމަށްފަހު ،މިހާރު މި އޮފީހުގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ވަނީ އަންނަނިވި މަސައްކަތްތަކެވެ.

 )2މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަޢްވާ ކުރުމާއި ދަޢްވާ
ލިބިގަތުން.

 )1ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.
 )3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ލަފާއެރުވުން.
 )1ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކުރުމާއި ،ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ދާއިރާތަކާގުޅޭ ދިރާސާތައް ،ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ
ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި ،އެ ދާއިރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެކުގައި ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލައި ،އެ ދާއިރާތަކަށް

ހުށަހެޅުން.
 )5ޒަމާނާ ނުގުޅޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންނުވާ ޤާނޫނުތައް ހުރިނަމަ ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،އެ ޤާނޫނުތައް އުވާލުމަށް،

ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް މަޝްވަރާދިނުމާއި ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙް

ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ،ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން
ދިރާސާކޮށް ،އެ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 )8ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އެކުލަވާލާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ
ފުށުއެރުން ހުރި ޤަވާޢިދުތަކެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި ،އެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ
ދިނުން.
 )7ސަރުކާރާ އެކިފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާ
ދިނުން.

 )6ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރާއި
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ

ޞަފްޙާ 2

 )9ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިންސްޓްރޫމަންޓް އޮފް
ފުލްޕަވަރ އާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.

 )20ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ލޯން އެގްރީމެންޓް ތަކުގައި ސަރުކާރުން ސޮއި
ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،އެ އެގްރީމެންޓްތައް ތަންފީޛު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މާލީ އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ "ލީގަލް އޮޕީނިއަން"
ދިނުން.
 )22ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައާއި ،އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގައި
އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ("ލެޖިސްލޭޓިވް އެޑްވައިޒް") ދިނުން.

 )21ސަރުކާރުން ރާވާ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާއި ،އިޢުލާންކުރާ އަދި ވަޒަންކުރާ ބީލަންތަކާއި ،ސަރުކާރުން ކުރާ
ނެގޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުރާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ،ޤާނޫނީ

ވަކީލުން ހަމަޖައްސައި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.
 )23އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ފަންނީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިމަނަންޖެހޭ
ކޮމިޓީތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުން.

 )21ޤާނޫނުއަސާސީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޤާނޫނީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 )25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ފޮތެއްގެ
ގޮތުގައި

އެކުލަވާލުމާއި،

އަލަށްހެދޭ

ޤާނޫނުތައް

ފަސޭހަކަމާއެކު

ބެލޭނެ

އަދި

ލިބެން

ހުންނާނެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖެއްސުމާއި ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތު ތަކަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮތްބައި ޗާޕްކުރަމުން އާކުރަމުން
ގެންދިޔުމާއި ،އެކަށީގެންވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އަދި އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް އެ ފޮތްބައި ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ
އުޞޫލެއް ހަމަޖެއްސުން.
 )28ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ތަރުޖަމާކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް ޢާންމުކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި،
ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 )27ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި ،އެކަމުގެ
ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދައެއް ބާޠިލް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބާޠިލު ކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ
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ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި އަދި
މިނޫންވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
)26މީގެ އިތުރުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު /32/2011/154ސީބީއޯ(އެސް) 1022( 2-ޑިސެމްބަރ
ރގެ
 )15ސިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ،އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާ ު
އ
މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ މެދު ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ނިޒާމެއް މި އޮފީހުގަ ި
ޤާއިމު ކުރުމަށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށާއި ،އަދި ،މިފަދަ ތުހުމަތުތައް
ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިމޭއިރު ،މިއީ އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ ،ޙަޤީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކާ
މެދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަބުރުގެ ދަޢުވާކުރުން ވަނީ މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރައްވާފައެވެ.

 .IIIއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި  1021ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
(ހ) އެގްރީމަންޓްތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ އެރުވުން
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  239އެގްރީމަންޓަކަށް މި

އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ލަފާ އެރުވުނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ސަރުކާރުން ހިންގަވާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ
އެގްރީމަންޓާއި ،މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއާއި ،ކޮންޓްރެކްޓާއި ،އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް
ނޯޓްސްއާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓްސް ފަދަ އެއްބަސްވުންތައް ހިމެނެއެވެ.
(ށ) އެގްރީމަންޓް ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ އެރުވުން
އެގްރީމަންޓް ފިޔަވައި ،ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުން ލަފާއަށް އެދި ފޮނުއްވި  129މައްސަލައަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާއެރުވުނެވެ.

(ނ) ޤާނޫނީ ލަފާ އެރުވުނު މުޢާހަދާތައް
 1021ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  7މުޢާހަދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ
އެރުވިފައިވެއެވެ.

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ
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.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "ޓްރީޓީ ބިޓްވީން ދަ ރަޝިޔަން ފެޑެރޭޝަން އެންޑް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް އޮން އެކްސްޓްރަޑިޝަން"

.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "ޓްރީޓީ ބިޓްވީން ދަ ރަޝިޔަން ފެޑެރޭޝަން އެންޑް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް އޮން ޓްރާންސްފަރ އޮފް ސެންޓެންސްޑް ޕަރސަން"

.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓްކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް
ދަ ޗައިލްޑް"

.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން
(އިއުރާކް)"

.5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "ޓްރިޓީ ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެންޑް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ދަ ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާ އޮން މިއުޗުއަލް ލީގަލް
އެސިސްޓަންސް އިން ކްރިމިނަލް މެޓަރސް"

.8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޯރ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް
ޕާރސަންސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް ޑިސަޕިއަރެންސް"

.7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހުށަހެޅުއްވި "ޓްރިޓީ ބިޓްވީން ދަ ކިންގްޑަމް އޮފް ތައިލެންޑް އެންޑް ދަ ރިޕަބްލިކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ދަ ޓްރާންސްފަރ އޮފް އޮފެންޑަރޒް އެންޑް އޮން ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ އެންފޯސްމަންޓް އޮފް
ޕީނަލް ސެންޓެންސަސް"

(ރ) ޤާނޫނީ ލަފާ އެރުވުނު ގަވާއިދުތައް
 1021ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  51ގަވާއިދަށް ޤާނޫނީ ލަފާ އެރުވިފައިވެއެވެ.
.2

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު"

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ
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.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެއްޔާއި
އޮށްގާ އަދި އަކިރި ނެގުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު"

.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި
ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު"

.1

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "އެއަރ ސޭފްޓީ ސަރކިއުލަރ ( ASC 139-3ދަ
މޯލްޑިވްސް ރަންވޭ ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް)"

.5

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "އެއަރ ސޭފްޓީ ސަރކިއުލަރ ASC 139-4
(ފޯމޭޝަން އޮފް ލޯކަލް ރަންވޭ ސޭފްޓީ ޓީމް)"

.8

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަންސް
( MCAR 145އެޕްރޫވްޑް މެއިންޓެނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަން)"

.7

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަންސް
( MCAR 173އިންސްޓްރޫމަންޓް ފްލައިޓް ޕްރޮސީޖަރ ޑިޒައިން)"

.6

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓްކުރުމާއި،
ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު"

.9

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު"

.20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި
ސަބަބުތަކާހުރެ އެކުދިންނާ ދައުލަތުން ޙަވާލުވާން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު"

.22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިން
އެކުދިން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޢާއިލާއާ ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު"

.21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި
ދޫކުރުމާއި ،ވަކިކުރުމުގެ ގަވާއިދު"
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.23

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޓޫރިޒަމް،

އާޓްސް

އެންޑް

ކަލްޗަރއިން

އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޓޫރިސްޓް

ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު"
.21

ޖުވެނައިލް

ޖަސްޓިސް

ޔުނިޓްއިން

އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

"އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި

ކުޑަކުދިން

މުޖްތަމަޢު

އިން

އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު"
.25

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމާއި އެޝޫރެންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި އޮޑިޓް މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމާއި އޮޑިޓާއި އެޝޫރެންސް ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު"

.28

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-41/1022ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު
ގަވާއިދު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

.27

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު"

.26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ތަކެތި ހޯދާ
އެއްކުރުމުގެ ގަވާއިދު"

.29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ތަރޑް
ޕާޓީ އިންޝުއަރަންސް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު"

.10

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ގަވާއިދު"

.12

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ކަލެކްޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމްސްއާބެހޭ
ގަވާއިދު"

.11

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ގަވާއިދު"

.13

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި
ނެގުމާއި ،އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި ،އެތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު"

.11

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް
ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު"

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
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.15

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑްރަގް
ޑިޕެންޑެންސް އެސެސްމަންޓް އަދި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު"

.18

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް
ދިނުމުގެ ގަވާއިދު"

.17

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދު"

.16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ
ގަވާއިދު"

.19

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއާބޯޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު"

.30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ފޮގް ސިގްނަލް ،ހަވާ ،ފަޓާސް ފަދަ
ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާ އަދި ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު"

.32

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދު"

.31

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު"

.33

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު  1022އަށް  2ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

.31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާގުޅޭ ގަވާއިދު"

.35

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ބެހެލެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު "1022

.38

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު"

.37

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު

.36

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު
ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު"

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ
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.39

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯރޓް ފެސިލިޓީ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ގަވާއިދު"

.10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ
ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙްލީލު ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު"

.12

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޯފް ޕޯރޓް ލިމިޓްއާއި އޯފްޝޯރ ޝިޕިންގް ހިދުމަތް
ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު"

.11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު"

.13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ،ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި،
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ކުލި ސަރުކާރަށް ދެއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އަށް 3
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

.11

ކްލެމެންސީ ބޯޑުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދު"

.15

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް
ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު"

.18

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު
ކައުންސިލުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު

.17

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-4/1020
(ވައިގެމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު)

.16

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-8/1020
(ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވެ ފުރުމުގެ ގަވާއިދު)

.19

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ފާނަ މަސްވެރިކަންކުރުމާއި ފާނަ
ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު"

ގ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
ލގެ އޮފީހުގެ ެ 1021
ޖނެރަ ް
އެޓަރނީ ެ
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.50

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގައި
ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު

.52

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު
ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު "1021

.51

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު" އަށް  2ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

(ބ) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރުމުގެ ކުރިން ލަފާ އެރުވުނު ބިލްތައް:
.2

"މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު"

.1

"ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލު"

.3

"ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު"

.1

"ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބިލު"

.5

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު"

.8

"ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު"

.7

"ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު"

.6

"ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/1020ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު"

.9

"ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު"

.20

"ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/1008ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު"

.22

"ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު"

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 IVލެޖިސްލޭޓިވް މަސައްކަތްތައް
(ހ) ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދެލިކޮޕީ
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއެކު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް  /މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ
ތެރެއިން އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް.

.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ރާއްވަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ
ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޝަންގެ
މެންބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102މާރޗް  01ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

 .1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުންގެންދަވާ 'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބިލު' ގެ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި އެކުލެވޭ ބާބުތައް (ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ފެށިގެން އެކާވީސް ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް)
އެ ބާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޚިޔާލަކަށް އައްސަވާފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު  2102އޮކްޓޯބަރ  01ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
.3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުންގެންދަވާ 'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބިލު' ގެ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި އެކުލެވޭ ބާބުތައް (ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ފެށިގެން އެކާވީސް ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް)
އެ ބާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޚިޔާލަކަށް އައްސަވާފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު
 2102އޮކްޓޯބަރ  00ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުންގެންދަވާ 'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބިލު' ގެ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި އެކުލެވޭ ބާބުތައް (ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ފެށިގެން އެކާވީސް ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް)
އެ ބާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޚިޔާލަކަށް އައްސަވާފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު  2102އޮކްޓޯބަރ  01ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
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.5

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުންގެންދަވާ 'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބިލު' ގެ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި އެކުލެވޭ ބާބުތައް (ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ފެށިގެން އެކާވީސް ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް)
އެ ބާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޚިޔާލަކަށް އައްސަވާފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު  2102އޮކްޓޯބަރ 21
ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

.8

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުންގެންދަވާ 'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބިލު' ގެ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި އެކުލެވޭ ބާބުތައް (ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ފެށިގެން އެކާވީސް ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް)
އެ ބާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޚިޔާލަކަށް އައްސަވާފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު  2102އޮކްޓޯބަރ  20އަދި  2102އޮކްޓޯބަރ  22ގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

.7

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުންގެންދަވާ 'ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/1006ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޚިޔާލަކަށް އައްސަވާފައިވާތީ ،އެކަމާ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން
ރިސޯސަސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއެކު  2102ޑިސެމްބަރ  11ގައި ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ.

(ށ)  2102ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމައްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުނު ބިލުތައް.

.2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 00/0202ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.1

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު

.3

އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލު

.1

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު

.5

ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލު

.8

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު

.7

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
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.6

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބިލު

.9

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2101ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 .20ޕައިރަސީއާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ކުށްތަކުގެ ބިލު
 .22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ބިލު
 .21ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު
 .23ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 01/2100މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ....ވަނަ އިޞްލާޙް
ގެނައުމުގެ ބިލު
 .21ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  ....ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު
 .25ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 71/78ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް
ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  ....ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު
 .28ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/09ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް  ....ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު

(ނ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ލަފާ އެރުވުނު ބިލްތައް.

.0

'ހެއްކާބެހޭ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި  1021ޖުލައި  09ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  10:30ގައި
ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

.2

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102ޖޫން  20ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ
 02:11ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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.1

'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102އޮކްޓޯބަރ  02އިން  2102އޮކްޓޯބަރ 00
އަށް ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

.2

'ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ގަވާއިދު' އާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102އޮކްޓޯބަރ  21ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  19:11ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

.1

'ހެއްކާބެހޭ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި  1021އޮކްޓޯބަރ  30ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  10:30ގައި
ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

.6

'ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 06/2100ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު) އާ ގުޅޭގޮތުން  2102އޮކްޓޯބަރ  10ވީ
ބުދަ ދުވަހުގެ  00:21ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ
ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

.0

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102ނޮވެމްބަރ  16ވީ އަންގާރަ
ދުވަހުގެ  19:11ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ.

.1

'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102ނޮވެމްބަރ  02ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 02:11
ގައި

ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވަނީ މި

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
.9

'ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2111ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  ...އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102ނޮވެމްބަރ  09ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  00:01ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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' .01ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
 2102ނޮވެމްބަރ  26ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  02:11ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
' .00ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2111ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  ...އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102ޑިސެމްބަރ  00ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  00:01ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ.
 .02ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދީފައިހުރި ސޮވެރިން ގެރެންޓީތަކާމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި،
 2102ޑިސެމްބަރ  09ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  02:11ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
' .01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު' އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  2102ޑިސެމްބަރ  21ވީ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ  02:11ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ.
 .02ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮއްވަވާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ
ބިލު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 .01ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ބިލު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 .06ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ
ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ގަވާއިދު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 .00ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2116ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 15

 .01ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ
ފަސިންޖަރުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 .09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/1006ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 .21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލުމުގެ
ބިލު' އަށް ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
 .20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 'ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
ބިލު' ގެ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި އެކުލެވޭ ބާބުތައް (ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ފެށިގެން އެކާވީސް ވަނަ ބާބުގެ ނިޔަލަށް)
ލިޔުމުން ލަފާއެރުވުނެވެ.
(ރ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ތަރުޖަމާކުރެވުނު ޤާނޫނުތައް.

.0

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2101މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވުނެވެ.

.2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2100މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވުނެވެ.

.1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 01/2101ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވުނެވެ.

.2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 0/2101ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އިނގިރޭސި
ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވުނެވެ.

 Vދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮޕީ ވިއްކުނު އަދި ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހި  1000ކޮޕީ  1021ވަނަ އަހަރު ޗާޕުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިނގިރޭސި ކޮޕީ  1021ވަނަ އަހަރު ޗާޕުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ1020 .
ވަނަ އަހަރު ޗާޕްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހި ކޮޕީގެ ތެރެއިން  169ފޮތް  1021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ވިއްކާފައެވެ .އަދި  350ދިވެހި ކޮޕީ ޢާންމުންނަށް ވިއްކާފައިވާއިރު ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 27ދިވެހި ކޮޕީވަނީ މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ވަކީލުންނަށް ހިލޭ ދޫކޮށްފައެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 16

 1020ވަނަ އަހަރު ޗާޕުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިނގިރޭސި ކޮޕީގެ ތެރެއިން  83ފޮތް  1021ވަނަ އަހަރުގެ

ތެރޭގައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ވިއްކާފައެވެ .އަދި  60އިނގިރޭސި ކޮޕީ ޢާންމުންނަށް ވިއްކާފައިވާއިރު،
 26ކޮޕީ ވަނީ މިއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ވަކީލުންނަށް ހިލޭ ދޫކޮށްފައެވެ.

ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް މި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވި އެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ޖުމްލަ 516
ކޮޕީ އެ ފަރާތްތަކަށް  1021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުން ހިލޭ ދޫކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ޖުމްލަ  89ކޮޕީ ވަނީ ހިލޭ ދޫކޮށްފައެވެ.
 VIސިވިލް ލިޓިގޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
(ހ) ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް.
އ ރާއްޖެތެރޭގެ ކޯޓުތަކުން މި އޮފީހަށް
 1021ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ދަޢުވާލިބޭ  261މައްސަލަ މާލެއާ ި
ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވަނީ  17މައްސަލައެވެ .ނުނިމި އޮތީ  237މައްސަލައެވެ.
 1021ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  02މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވެވިފައިވެއެވެ.
ހައިކޯޓުގައި  6މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދާރީވެވިފައިވެއެވެ.
 1021ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރުމަށް  61މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވިއެވެ .މީގެ
ތެރެއިން  29މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި  6މައްސަލަ ނިމިފައިވާއިރު ،އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ  11މައްސަލަ ވަނީ
ހުށަނޭޅިއެވެ .ނުނިމި ވަނީ  23މައްސަލައެވެ.
 1021ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުން  05މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް  33މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުނެވެ.
ލ
ޞ ު
 1021ޖެނުއަރީ  02އިން  1021ޑިސެމްބަރު  32ގެ ނިޔަލަށް މި އޮފީހަށް ލިބުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފް ީ
ޖަދުވަލު  1އަދި  3ގައި އެ ވަނީއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 1021ޖެނުއަރީ  02އިން  1021ޑިސެމްބަރު  32ގެ ނިޔަލަށް މި އޮފީހަށް ދަޢުވާ ކުރަން މައްސަލަތައް ފޮނުއްވި

އޮފީސްތަކުގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު  1އަދި  5ގައި އެ ވަނީއެވެ.
VII

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ

މީހާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު ނަމަ ،އޭނާއަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ޢައްޔަންކޮށްދޭން ވާނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެގޮތުން ،މި މަސައްކަތް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީސް ކަމުގައިވާތީ ،މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި  15ޖެނުއަރީ  1009އިން ފެށިގެން އެ އުޞޫލަށް

ޢަމަލުކުރެވެމުންދެއެވެ .އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން  1021ވަނަ އަހަރު މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  06އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެވެ .އޭގެ

ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވެގެން ގޮތެއް ނުނިމިވާ  01ފޯމެއް އޮތް އިރު ،މަޢްލޫމާތު

ފުރިހަމަވެ ،ދައުލަތުން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދީފައިވަނީ  01ފަރާތަކަށެވެ .އަދި މަޢްލޫމާތު ފުރިހަމަވީ ނަމަވެސް ،ދައުލަތުން

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުން ފާސްނުވާތީ 01 ،ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރެވެންނެތްކަމަށް

މިއޮފީހުން ނިންމާފައިވާނެއެވެ .މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  06އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ތެރެއިން  3ފޯމަކީ ،ބިދޭސީން ހުށަހަޅާފައިވާ
ފޯމުކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،މަސްތުވާތަކެތީގެ
ވިޔަފާރިކުރުން ،މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ،މާރާމާރީ ،މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނުކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 IXޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް
ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު ،އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ  44ބޭފުޅަކަށް ދީފައިވާނެއެވެ .އެއީ  29އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި
25ފިރިހެން ބޭފުޅުންނެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ޅންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  807އެވެ.
ލިބިފައިވާ ބޭފު ު

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 Xއިދާރީ ހިންގުން

(ހ)  1021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށާއި ،އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 2102 ،އޭޕްރީލް  02އިން  2102އޭޕްރީލް  01އަށް

)0

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ބޭއްވެވި ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕްގެ ( )CMAGބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އާއި ،ޑެޕިޔުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު

)2
އުޝާމް،

ޖީ.އެމް.އާރު.

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

ސްރީލަންކާގެ

ވެރިރަށް

ކޮލަމްބޯގައި

ބޭއްވެވި

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި  2102އޯގަސްޓް  21އިން  2102އޯގަސްޓް  21އަށް ސްރީލަންކާ އަށް ރަސްމީ
ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
)1

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އާއި ،ޑެޕިޔުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު

އުޝާމް ،ޖީ.އެމް.އާރު .މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި
 2102ސެޕްޓެމްބަރ  12އިން  2102ސެޕްޓެމްބަރ  16އަށް ސިންގަޕޫރަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

)2

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 2102 ،ސެޕްޓެމްބަރ  22ގައި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ގެ

ޔޫ.އެން .ހެޑްކްއޯޓާޒް ގައި ބޭއްވެވި "ހައި-ލެވެލް މީޓިންގ އޮން ދަ ރޫލް އޮފް ލޯ އެޓް ދަ  67thސެޝަން އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ" ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި  2102ސެޕްޓެމްބަރ  21އިން 2102
އޮކްޓޯބަރ  10އަށް އެމެރިކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ .އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަށް
އެހީތެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށް

މި

އޮފީހުގެ

ޑެޕިޔުޓީ

ސްޓޭޓް

ކައުންސެލް

އަލްއުސްތާޛާ

ޚަދީޖާ

ޝަބީން

އަރިހުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.
)1

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 2102 ،ނޮވެމްބަރ  02އިން  2102ނޮވެމްބަރ  00އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ބޭއްވެވި ޖީ.އެމް.އާރު .މައްސަލައާގުޅޭ ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި  2102ނޮވެމްބަރ  02އިން  2102ނޮވެމްބަރ  01އަށް ސްޓެލްކޯ
އިން

ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ފޯރތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭގޮތުން ދުބާއީގައި ބޭއްވެވި

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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ބައްދަލުވުމެއްގައި

އެޓަރނީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި

ޖެނެރަލް

ދުބާއީއަށް

ދަތުރުފުޅެއް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި

ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ލަންޑަންގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން ޑެޕިޔުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛް

އަޙްމަދު

އުޝާމް

އާއި،

ޑެޕިޔުޓީ

ސްޓޭޓް

ކައުންސެލް

އަލްއުސްތާޛާ

ޚަދީޖާ

ޝަބީން

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.
)6

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އާއި ،ޑެޕިޔުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު

އުޝާމް ،ޖީ.އެމް.އާރު .މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި
 2102ނޮވެމްބަރ  21އިން  2102ނޮވެމްބަރ  21އަށް ސިންގަޕޫރަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
)0

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ،ޖީ.އެމް.އާރު .މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި

ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި  2102ޑިސެމްބަރ  12އިން  2102ޑިސެމްބަރ  11އަށް
ސިންގަޕޫރަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
)1

ޑެޕިޔުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް" ،މޯލްޑިވްސް އެސެޓް ޓްރޭސިންގ ރިކަވަރީ އެންޑް

ރިޕެޓްރިއޭޝަން އެންގޭޖްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ،ގްރާންޓް ތޯންޓަން އެލް.އެލް.ޕީ އާއެކު
ދިވެހި ސަރުކާރުން  2101ވަނައަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެންގޭޖްމަންޓް ލެޓަރގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ގްރާންޓް ތޯންޓަން
މެދުވެރިކޮށް ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އެ މަސައްކަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންވޮއިސްތަކެއް މި އޮފީހަށް ލިބިފައިވާތީ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފާގެމަތިން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި
ބައްދަލުވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި  2102ޑިސެމްބަރ  11އިން  2102ޑިސެމްބަރ  16އަށް ދުބާއީ
އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
)9

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ،ގއ .ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  31ވަނަ

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ( )1021ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އަށް ދަޢުވަތު އެރުވުމާ ގުޅިގެން،
 1021ޑިސެމްބަރ  21އިން  1021ޑިސެމްބަރ  25އަށް ގއ .ވިލިނގިއްޔަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 2102 )01ޖޫން  01އިން  2102ޖޫން  02އަށް ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވުނު " 21ވަނަ އެނުއަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ
އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ލޯ ކޮންފަރެންސް ( ")MILOPSގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 2102 )00އޮކްޓޯބަރ  22އިން  2102އޮކްޓޯބަރ  21އަށް ލަންޑަންގައި ބޭއްވުނު "ސެމިނަރ ފޮރ ކޮމަންވެލްތް ސްމޯލް
ޖުރިސްޑިކްޝަންސް އޮން އިންޓެގްރިޓީ އިން ޕަބްލިކް ލައިފް" މި ސެމިނަރ ގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

(ށ)  1021ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް
 - 0ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން  2100އިން  2101އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ
އެކްޝަންޕްލޭން ގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޖަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 2ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯފްޝޯރ ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 1އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ "ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ރިޕޯޓް" ގައި ހިމެނުމަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު
ކަރުދާހުގައިވާ މި އޮފީހާ ގުޅުންހުރި ބައިތަކާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
" - 2ކޮންޓެމްޕޮރަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދި މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ރިސްކް އިން ފައިނޭންޝިއަލް ކްރައިމް" އާ ބެހޭގޮތުން
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ލެކްޗަރގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 1ކްލިކް އެސޯސިއޭޓް ޓްރެއިނަރސް އިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްސަ
އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތަރުޖަމާގައި އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބައިތަށް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މިކަމާގުޅޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 - 6ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ކުވެއިތް ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ބިޓްވީން ދަ
ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ސްޓޭޓް އޮފް ކުވެއިތް އެންޑް ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް" އާ ބެހޭގޮތުން
ރާއްޖޭގެ ނެގޯސިއޭޝަން ޓީމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 0ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ހިމެނޭކަންތައްތަކާބެހޭ

މީހުންގެ

ގޮތުން

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމާއި

މާލީއެހީތެރިކަން

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

މީހުންގެ

ޙައްޤުތައް

ޤާނޫނުގައި
ޙިމާޔަތްކުރާ

ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ
ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛާ

ޢާއިޝަތު

ބިޝާމް

އާއި،

ޑެޕިއުޓީ

ސްޓޭޓް

އެޓަރނީ

އަލްއުސްތާޛާ

އުސާމާ

މޫސާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 1ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ތެރެއިން ފަޅެއް ނުވަތަ ކުޑަފިނޮޅެއް ހިމެނޭ ފަޅުފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
" - 9ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ތަންފީޒީ އޮނިގަނޑު" އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސީޒާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ މީޑިއާ އެންޑް
ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓަށް ޖިނާއީއިޖްރާޢާތުގެ ޤާނޫނާއި މަދަނީއިޖްރާޢާތުގެ ޤާނޫނާއި ،ދެންވެސް ޝަރުޢީދާއިރާ އާއި ސިވިލް/
ކްރިމިނަލް /ފެމިލީ ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާތީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މީޑިޔާ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓުން
އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 00ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލްފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސް ވިމެން (ސީޑޯ) ގެ
ކޮންބައިންޑް  2އަދި  1ވަނަ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢްލޫމާތުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ
ދާއިރާތަކާއި ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސަސް އިން
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 - 02ޓެކްސްގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށާއި އަދަބުތައް މިހާރު ހިމެނިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2101ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް ގެނެވިފައިވާ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގައި ކަމަށްވާތީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށާއި އަދަބުތަކަށް
ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު ނައުޝާދު ޢަބްދުލްއަޒީޒް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޒީރު އާއި،
ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަމީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 01ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 09/10ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯރޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ  0ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގެ
ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ،ބޭރުޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ،ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ
ހުއްދައެއް ކުރަންވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ ،މި ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 02ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މުޢާހަދާތައް ކަމުގައިވާ UNTOCއާއިCMWއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި
މޯލްޑިވްސް

އިން

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

ޑެޕިއުޓީ

އެޓަރނީ

ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛާ

ޢާއިޝަތު

ބިޝާމް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 01މި އޮފީހުގެ  2100ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން،
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި "އޮޑިޓް އެންޓްރީ އިންޓަރވިއު" ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ ޝަފީޤާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 06މަގުމަތީގައި ގަވާއިދާހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް
އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ޙަވާލުނުވެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ނައްތާލުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 71އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ބިން ޙަވާލުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ
އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 71އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއާ ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ލެކްޗަރގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު އާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 - 09އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ގެ ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާ
ގުޅޭގޮތުން

ހުރި

ގޮންޖެހުންތަކާއި،

އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ގޮތުން

ޒިންމާތަކާގުޅޭ

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި
މޯލްޑިވްސް

އިން

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

ޑެޕިއުޓީ

ސޮލިސިޓަރ

ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛު

އުޝާމް

އަޙްމަދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 21ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމް ވޯރކް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކަރަންޓު އުފައްދާ ،ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ
އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ މޫސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 20މަގުމަތީގައި ގަވާއިދާހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް
އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ޙަވާލުނުވެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ނައްތާލުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 22ފުވައްމުލަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  2102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން
ފުވައްމުލަކަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން،
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް އާއި
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 21ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ލޯކަލް ލެވެލްގައި ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒް

އިން

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

ޑެޕިއުޓީ

ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު

ޝާކިރު

މޫސާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 22ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ބިންތައް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އެންވަޔަރަންމަންޓުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 - 21މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 - 62ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެމެދު  0911ފެބްރުއަރީ  11ގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިން ތަކަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތަށް ފުޅާކުރުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ
ބައެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙް ގެނަމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދެ ޤައުމު ދެމެދު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ރަސްމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 20ހައުސިންގ ދާއިރާއިން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި އަދި މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން
ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އެއްމެދު ޢިމާރާތާއިބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 61ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެ ،ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ މަސްބޯޓު
ފަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުން ގޮތް ނިމިފައިވާ މަސްބޯޓު ފަހަރުތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް އާއި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 62ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  01އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޒީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 03ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ބޭއްވި ހިއުމަންޓްރެފިކިންގ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ
ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް

އެންވަޔަރަންމަންޓުން

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

ސްޓޭޓް

އެޓަރނީ

އަލްއުސްތާޛު

މޫސާ

ޢާލިމް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 06ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ސައުތު އެފްރިކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
ތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 - 00ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް އިދާރާއަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތާއިބެހޭ
ގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
" - 03ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު" އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅު
ތައްޔާރު

ކުރެއްވުމަށްފަހު

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިން

އެ

މަޝްވަރާ

ލަފާފުޅާ

މެދު

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

ކުރެއްވުމަށް
ސްޓޭޓް

މިނިސްޓްރީ

އެޓަރނީ

އޮފް

ހައުސިންގ

އަލްއުސްތާޛު

އެންޑް
ޢާލިމް

މޫސާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 03ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް އިދާރާއަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތާއިބެހޭ
ގޮތުން މި އޮފީހުގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ
ގުޅިގެން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް އާއި
ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 02ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބެއަރ ބޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހަދާފައިވާ ބެއަރ ބޯޓް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 01ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް އިދާރާއަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތާއި
ބެހޭގޮތުން

މި އޮފީހުގެ

ޓެކްނިކަލް

ބޭފުޅުންނާ

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސް

ޕޮލިސް

އިން

އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ
ޢާލިމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 01އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީން ބޭއްވި "އެވައަނަސް އޮން އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސެކިއުރިޓީ" ޕްރޮގްރާމްގައި
އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒްމީލް ޢައްބާސް އާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
އަލްފާޟިލާ

މަޢޫނާ

މުޙައްމަދާއި،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު

އައިމަން

ރަޝީދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 02ވަށްކަމުގެ އަދި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފަހައްޓާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސައިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން
ބައެއް ސައިކަލްތަކުގެ އިންޖީނު ނަންބަރު އާއި ޗެސިސް ނަންބަރު ކަހާލުމަށްފަހު އެ ނަންބަރުތައް ބަދަލުކޮށް އުޅަނދުގައި
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ޖަހަމުން ގެންދާ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 33މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދޫކުރަމުންގެންދާ ކުށުގެ ރެކޯރޑްގައި ހިމަނާނެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ
ޢާލިމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 37އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާ ސިފައިންނަށް މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސެއް ދެއްވުމަށް
އަންގަވާފައިވާ މައްސަލައިގައި މާނަ ކުރުމުގައި ދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 36ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީގެ  06ވަނަ މާއްދާގެ  1ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ
ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ކްލޭމް އ.ދ .ގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް އާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް
ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރާއި ،ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 30ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭގެ ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ޖެންޑަރ އެޑްވައިޒަރ މިސް ކިރަން ބާޓިއާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ޖެންޑަރ ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުން އުފެއްދުމާއި ،ޖެންޑަރގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 33ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާހު ކުރެއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 33ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު ތަކުގައިވާ
މިންގަނޑުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާތީވެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން އިތުރުވަމުން އަންނާތީ،
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕެރަލީގަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ
ޖާބިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 32ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ހުއްޓުވުމަށާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް
ކުރާ ނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން،
ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރާއި ،ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އާއި ޑެޕިއުޓީ
ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2101- 31އިން  2101އަށް ލަފާކުރާ މީޑިއަމް ޓާމް ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު އާއި،
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 31ސެކިއުރިޓީ ގައިޑްލައިންސްއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން
ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

އެސިސްޓެންޓް

ސިސްޓަމްސް

ޕްރޮގްރާމަރ

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އަޒްމީލް

ޢައްބާސް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 32ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެހީތަކާއި މިދާއިރާއިން ސަރުކާރުން
ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް މެނޭޖްކުރުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ގާއިމުކުރާ ގްރީން ފަންޑްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާ
ކޮންސަލްޓަންޓް ،މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 33ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވާ އދގެ ސީޑޯ މުޢާހަދާ އާއި ،ސީޑޯ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި
ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ ގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އޭ.ޑީ.ބީން
އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީއާ ބެހޭ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ،ޙާލަތު
ދިރާސާކުރުމަށް ރިވިއުއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާތީ ،މި ރިވިއު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކޮންސަލްޓަންޓް ބޭނުންފުޅުވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން
ރައިޓްސް އިން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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"- 37ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  01އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާލު ކުރުމާބެހޭ ޕެނަލް" އިން
ޢާއިލާތަކާ އެކުދިން ޙަވާލު ކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަހު ،ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު
މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 36ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2101މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރުމަށް އެ
ކޯޕަރޭޝަނުން

ކަންކަން

ކުރަންޖެހޭ

ޙައްލުކުރުމަށް

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކާއެކު

މަޝްވަރާ

ކުރެއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 33އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
އަލްފާޟިލާ

މަޢޫނާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

މުޙައްމަދާއި،

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު

އައިމަން

ރަޝީދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 33ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި
ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު
އާއި ،އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒްމީލް ޢައްބާސް އާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ

އަސްމާ

އިބްރާހީމާއި،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އަޙްމަދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 32އޯޝަން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ( C9862Aއޯޝަން
ކެރިއަރ) ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުންފުންޏަކަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު އުޅަނދު ގަތް ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލްކުރަން
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،އެކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޒާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 31ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު
ނަންބަރު

 R/2012-12އަދި  R/2012-1އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
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ސެކިއުރިޓީން ބޭނުންފުޅުވާތީ މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ
މޫސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 31މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި މަނީ ލޯންޑްރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޯދައި ދިނުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ
ސްޓްރިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ
ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 32މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ މެންޑޭޓްގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ ހިނގާތޯ ބަލައި އެކަންކަން ރޭވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 23މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ތަކުގެ ފޯންލައިން މެދުވެރިކޮށް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސަވާފައި ވާތީ ،އެ އޯޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ،ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ފަރާތުން
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުވާންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު
ބިޝާމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 27ރާއްޖޭގައި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޑްރާފްޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު
މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 26މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 20މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޖީ.އެސް.ޓީ) އަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ
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އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރަހީމް ރިޔާޒް އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 23ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ ހިރިގަލު މިސްކިތްތައް ހިމެނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ،އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާތީ ،މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާގުޅޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 23އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގެ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ( )RETA6337 Sub-project 21ގެ ދަށުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ރިޗާޑް
އެޑްމަންޑްސް މި ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަނުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި  2102އޮކްޓޯބަރ  00ގައި ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 22އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން "ރޯލް އޮފް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް އިން ޕްރޮމޯޓިންގ ޕަބްލިކް އެކައުންޓެބިލިޓީ
– ބޫޓާން ޕަރސްޕެކްޓިވް" ލެކްޗަރ ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރިޔާޒް އާއި،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
އައިމަން ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 21ކ.ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޯރ ޗިލްޑްރަންސް ގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން
ހެދުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 21އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް އިން އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ އިތުރު ސަރަޙައްދުތަކަށާއި
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އިންޑިއާ އަދި
ބަންގްލަދޭޝް އިން ނަގަމުންދާ އިންކަމް ޓެކްސް ،ސޭލްސް ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން ޓެކްސް ތަކަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ
އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ޢަދަދަކަށްވާތީ ،އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްއާއެކު "އެވޮއިޑަންސް އޮފް ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަން
އެގްރީމަންޓެއް" ޤާއިމް ކޮށްދެއްވުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ،މިކަމާގުޅޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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- 22ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިވަން ،ޒިންމާދާރު މީޑިއާގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން
ހިންގަމުންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 13ދުންފަތުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެންމެފަހުގެ ދެލިކޮޕީ ރިވިއު ކުރުމަށް ،މިކަމާގުޅުން
ހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 17ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައި ،ކާރިސާތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ،މި ޕްރޮޖެކްޓް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށްޓަކައި އެދާއިރާއާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުރައްވައިގެން ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 6370- 16ން  2101އަށް ލަފާކުރާ މީޑިއަމް ޓާމް ބަޖެޓާބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރާއި ،ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އާއި ،ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ސުޒީ އާދަމް އާއި،
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފަޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު
މޫސާ އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރިޔާޒް އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 10މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި "ދަ އަންޑަރލައިންގ ޝަރީޢާ ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް އިސްލާމިކް
ފައިނޭންސް ކޮންޓްރެކްޓް އެންޑް ޑިކްޝެނަރީ އޮފް ސަމް ލީޑިންގ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެންޑް
ސަރވިސަސް" މިމަޢުޟޫއަށް ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝަރީޢާ ރިސަރޗް އެކަޑަމީ ފޮރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެގްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ.މުޙައްމަދު އަކްރަމް ލަލްދިން ދެއްވި ލެކްޗަރ ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 13ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް (ޕީ.ޕީ.ޕީ) ގެ ދަށުން ގދ.މާވަރުލުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި ،މޫވިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު
 2100ޖުލައި  01ގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ 2102 ،އޮކްޓޯބަރ
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ބާތިލް

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ކުރެވިފައިވާތީ ،މިކަމާގުޅިގެން ނިކުންނާނެ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން
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މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 13ޓޫރިޒަމް އިންފޮރމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމާއި އީ-ފާސް ގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒްމީލް
ޢައްބާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 12އޮންލައިން ޑޭޓާ ބޭސް "ވަޒީފާގެ ދަފްތަރު" އިފްތިތާހުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް
ސްޕޯޓްސް އިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 11ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ،ޔޫއެންޑީޕީގެ މާލީ
އެހީތެރިކަމާއެކު ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށްވާ މިސިޒް ބްރެންޑާ އެމް .ބްރެއިންޗް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން،
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓްގެ އަލީގައި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި،
ރާއްޖޭގައި

މީޑިއޭޝަން

ސެންޓަރެއް

ޤާއިމް

ކުރުމާބެހޭ

ފައިނަލް

ޕްލޭނެއް

އެކުލަވާލެއްވުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރެއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާތީ ،މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިސިޒް ބްރެއިންޗް އެދިވަޑައިގެންނެވުމާގުޅިގެން
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް އާއި
ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 11ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ފައިސާ ކަސްޓަމްސް އަށް ޑިކްލެއަރ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ
ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 12ބެއާރބޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ،މެމޮރަންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އަދި އިންކޯޕަރޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި ގުޅިގެން
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 13ޤާނޫނު ނަންބަރު " 2/2111ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު" އާ ޚިލާފަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ވަރީގެ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފެމިލީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް
ފަރާތްތަކުން އެކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިނުވާތީ އާއި މިފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަކަށްވީ ހިނދު
ހަރުދަނާގޮތެއްގެ މަތިން މިފައިސާ ދައުލަތުގެ މާއްލިއްޔަތަށް ވައްދާނެ އިންތިޒާމެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިދެކޭތީ
މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު
ޙަލީމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 33

- 17ކައުންސިލުގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމާއި އަދި ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މިނިޒާމުގައި ހުރި
މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަންފާހަގަކޮށް
އެކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި  2ދުވަހުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަމީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
"- 16މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް" ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީން ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު އާއި،
ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
"- 10ކޮރަޕްޝަން ފްރީ ސިވިލް ސަރވިސް" އެއް ބިނާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކުރެއްވުމަށް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޙަބީބާ އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަސީމާ ޝަފީޤް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 13ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި "ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެވެއަރނަސް
އީވްނިން" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
"- 13ޓެންޑަރ އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް" އާ ގުޅޭގޮތުން މާއްލިއްޔަތު ގަވާއިދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް

ޓްރެޜަރީން

ބޭއްވި

ބައްދަލުވުމުގައި

ޑެޕިއުޓީ

ސޮލިސިޓަރ

ޖެނެރަލް

އަލްއުސްތާޛާ

ފާޠިމަތު

ޙަލީމް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 12މަސައްކަތް ތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީއާބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި
ޓްރައިޕާރޓައިޓް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ

އުސާމާ މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް

އެޓަރނީ އަލްފާޟިލާ މަޢާޝާ ލުޠުފީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 11ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދު ތަކާމެދު މަޝްވަރާ
ކުރެއްވުމަށް ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަމީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
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(ރ) ޓްރެއިނިންގ  /ވަރކްޝޮޕް  /ސެމިނަރ
 - 7ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި "ބްރީފިންގ ސެޝަން އެންޑް ވޯކްޝޮޕް ފޮރ މޮޑިޔުލް  9އެންޑް  01އޮފް ދަ
އެކަޑަމީ އޮފް އައި.ސީ.ޓީ އެސެންޝިއަލްސް ފޮރ ގަވަރމަންޓް ލީޑަރސް" ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ
ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާއި،

އެސިސްޓެންޓް

ސިސްޓަމްސް

ޕްރޮގްރާމަރ

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އަޒްމީލް

ޢައްބާސް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 6މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ޗައިލްޑް ޕްރޮޓަކްޝަން އިން
އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އެންޑް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން އެކުލަވާލެއްވުމަށް ބޭއްވި ވަރކްޝޮޕްގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްފާޟިލާ ނާޞިޙާ ޙަސަން ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
" - 0ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް އެކައުންޓަބިލިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް" މި މަޢުލޫއުގެ މައްޗަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދެވި ވަރކްޝޮޕްގައި ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ
ޝަބީން އާއި ،ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޒާ
ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 3ބޫޓާންގެ ރޯޔަލް އޮޑިޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބޭއްވި "ރޯލް އޮފް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް
އިން ޕްރޮމޯޓިންގ ޕަބްލިކް އެކައުންޓަބިލިޓީ -ބޫޓާން ޕާރސްޕެކްޓިވް" ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރިޔާޒް އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އާއި،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އައިމަން ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 3އައި.އެލް.އޯ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި "ވަރކްޝޮޕް އޮން ފަންޑަމެންޓަލް ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ރައިޓްސް އެޓް
ވަރކް" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު
އަސްޢަދު ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 2އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން "އިންޓެގްރޭޓް ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ މެނޭޖްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި
ވަރކްޝޮޕް ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އަސްޢަދު ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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 - 1އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ސެމިނަރ އޮން އިންޑިއަން އޯޝަން ޑައިނަމިކް" ގައި ޑެޕިއުޓީ
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަމީމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު ނައުޝާދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ވޯލްޑް އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން (ވައިޕޯ) ގުޅިގެން
ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން "ނޭޝަނަލް ސެމިނަރ އޮން އެވެއަރނެސް
ބިލްޑިންގ އޮން ކޮޕީރައިޓް އެންޑް ރިލޭޓް ރައިޓްސް" މިނަމުގައި ބޭއްވި ސެމިނަރ ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 - 2މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން  2102ނޮވެމްބަރ  11ގައި ބޭއްވި "ނޭޝަނަލް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ
ވަރކްޝޮޕް އޮން ޑެކްލެއަރިންގ މޯލްޑިވްސް އަ ބަޔޯސްފިއަރ ރިސަރވް" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ
ހާފިޒާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 73މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އާއި ،ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ 'ހޯޕް ފޮރ ވިމެން'
ގުޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރަން ފެށުމާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މިޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި
 2102ނޮވެމްބަރ  02އިން  2102ނޮވެމްބަރ  02އަށް ބޭއްވި ވަރކްޝޮޕް ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ
އުސާމާ މޫސާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 77ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިން ކ.ތުލުސްދޫގައި
ބޭއްވި ވަރކްޝޮޕްގައި "ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން" މި މަޢުލޫއަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކަރުދާހެއް
ތައްޔާރުކުރައްވައި މި ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ އާއި،
ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 76ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ސުކޫކް ސެމިނަރ "ޑޯން އޮފް ދި ސުކޫކް މާކެޓް އިން ދި މޯލްޑިވްސް"
ގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
- 70ރާއްޖޭގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތަކާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން
ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކާބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބޭއްވި
"އައި.ޓީ ލެޖިސްލޭޝަން ސެމިނަރ" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަމީމް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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- 73ރާއްޖޭގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތަކާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން
ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކާބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބޭއްވި
"އައި.ޓީ ލެޖިސްލޭޝަން ވަރކްޝޮޕް" ގައި އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒްމީލް
ޢައްބާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

(ބ)  2102ވަނަ އަހަރު މި އޮފީސް ބައިވެރިވެފައިވާ  /ހިމެނިފައިވާ ކޮމެޓީތައް

 - 0މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ "ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ޕްރޮމޯޓިންގ ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސް
އެންޑް ސްޓްރެންތެނިންގ ލޭބަރ މާރކެޓް ގަވަރނަންސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ
ކޮމެޓީއަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
 - 2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޯ ކްލޮރޯ ފްލޮރޯ ކާބަންސް (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ) ބޭނުންކުރުން  1010ގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލެވުނު ޕްލޭން' ،އެޗްސީއެފްސީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން' (އެޗްޕީއެމްޕީ) ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މިޕްލޭންގައިވާ
ކަންތައްތަކާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލާ ،ވިލަރެސްކޮށް

ކަންކަން ހަލުއިކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އުފެއްދެވި "އެޗް.ޕީ.އެމް.ޕީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީ" އަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ

އާމިނަތު ޒީނިޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

 " - 1ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ" އަށް ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް
ރިފްޢަތު ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
 - 2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ "ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑު" އަށް ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
 - 1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ ،އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްގެ "ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  01އަހަރުން
ދަށުގެ ކުދިންގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމާބެހޭ ޕެނަލް" އަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން
ނަޒީރާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 - 6މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ "ނެޝަނަލް ޓްރޭޑް ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ" އަށް ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން
ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
 - 0މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ "ނޭޝަނަލް ޕެރޯލް ބޯޑު" އަށް ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް
ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
 - 1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގުން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކަން ބަލަހައްޓާ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް (އެން.ޕީ.ސީ)
އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޕްރައިވެޓައިޒަން ކޮމިޓީ (ޕީ.ސީ)ން ބައްލަވާ ފާސްކުރެއްވި
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާގޮތް ދިރާސާކުރުމަށް ކެބިނެޓުން އެކުލަވާލެއްވި ޓާސްކް ފޯހަށް ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
 - 9ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އިޢްލާން ކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތައް ބަލާ،
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު ގޯއްޗާއި ،ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމްގައި އަދި ފޯމާއެކު ދޫކުރެވުނު ލުއި ފޮތުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލުތަކުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ސާފުވާންޖެހޭ ކަންކަން އަވަސްގޮތެއްގައި
ސާފުކުރެއްވުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 01ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ "ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ" އަށް ޑެޕިއުޓީ
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢައިޝާ ނަޢީމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 00ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ
ޢާލިމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 02މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ
ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 01ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބިން އަގުކުރުމާއި ،އެކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި،
އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ" އަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
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- 02މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެއިދާރާގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެވޯޑް ދެވޭ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީ އަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ މޫސާ ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 01އދ .ގެ "ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް (ސީ.އާރު.ސީ)" ގެ ކޮމްބައިންޑް  2އަދި  1ވަނަ
ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އެކުލަވާލި ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީ އަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ
އަލްއުސްތާޛާ ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 06މިއޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ގުޅުއްވާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު
ބިޝާމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 00އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަންނީ އެހީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ "ބޭންކު ނޫން މާލީ އިދާރާތަކާބެހޭ ބިލު" އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް
އެކުލަވާލެވުނު ފޯކަސް ގްރޫޕަށް ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 01ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ލިއޭޒަން އޮފިސަރ އަކަށް ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ސުލާޠާނާ ޝާކިރު ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 09މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު (ޔޫ.ޕީ.އާރް) ސްޓޭންޑިންގ ކޮމެޓީ އަށް ޑެޕިއުޓީ
ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢައިޝާ ނަޢީމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 21މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 20މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ބަދަލު މެމްބަރަކަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ޢައިޝާ ނަޢީމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 22މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ބަދަލު މެމްބަރަކަށް ޕެރަލީގަލް އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
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- 21މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ
ޙާފިޒާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
 - 22އީޔޫ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ އިނާޔަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމެޓީ އަށް ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން
ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 21ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙް ކުރެއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެލިކޮޕީއަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްނިކަލް
ޓީމަށް ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 26ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ މީހުންނަށް ލުޔެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހައްދަވާ ދެއްވުމަށްފަހު
ދޫކުރައްވާ ފްލެޓާއި ،ގެ ލިބެންވާ މީހުންގެ ކިބައިގާ ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އުފައްދާފައިވާ "ސޯޝަލް ހައުސިންގއާބެހޭ ފަންނީ ކޮމެޓީ" އަށް ސްޓޭޓް
އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ޢާލިމް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
- 20ސިވިލް ސާރވަންޓުންނާއި ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ،ލާބައާއި މަންފާ
އަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒިންމާދާރު ،ކޮރަޕްޝަނުން އެއްފަރާތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ދާއިރާ
ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިނގުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.
"- 21ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ،ތަހްޤީޤްކޮށް ،އިންސާފުކޮށް ،އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"
މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިއޮފީހުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

(ޅ) މުވައްޒަފުން
 2012ވަނައަހަރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  26މީހަކަށް ވަޒީފާ ދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރު އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ގޮތުގައި  1މުވައްޒަފުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވުމާއި ،ޤާނޫނީ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ،އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 20

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 40

މުވައްޒަފުންނާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ޤާބިލްމީހުން ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤާބިލް މީހުންގެ ދަތިކަން ވަގުތީ ގޮތުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  08މުވައްޒަފަކު ވަނީ

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ވަޒީފާ ދެވިފައިވެއެވެ.

 1021ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ  13މުވައްޒަފުން ވަނީ މި އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން 2012

ވަނަ އަހަރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ގޮތުގައި  2މުވައްޒަފުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުން

ވަކިކުރައްވާފައިވުމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުން އެދިގެން ވަކިވި  6މުވައްޒަފަކާ ،ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއިން  3މުވައްޒަފު

ވަކިވެފައިވެއެވެ.

މި އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދާއި 1021 ،ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މި އޮފީހުގައި ހުރި މަޤާމްތަކާއި 1021

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މި އޮފީހުގައި ހުރި މަޤާމްތަކާއި ،އެ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދަށް  1021ގެ ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ

ބަދަލުތައް ޖަދުވަލު  8ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި މަޤާމްތަކަށް ލެއްވި ،ބަދަލުކުރެއްވި ،ވަކިކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ
ތަފްޞީލްތައް ޖަދުވަލު  7ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

(ކ) ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން
 - 2މި އޮފީހުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ އެލް.އެލް.ބީ ޝަރީޢާ
އެންޑް ލޯ ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މި އޮފީހުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން

ހުނަރު ލިބިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  21ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީން ދެވި މި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 - 1މި އޮފީހަށް އެކި އެކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ހުނަރު ލިބިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ 1
ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދެވި މި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(އ) އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ސީދާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނާއި ހުނަރު ހޯދައިދީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކިއެކި
ސެމިނަރ ،ވަރކްޝޮޕް އަދި ކޮންފަރަންސްތަކުގައި މިއޮފީސް ދަނީ ތަމްޘީލްކުރެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން  1021ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބޭރު ދަތުރުތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 41

 2102 - 0ޖެނުއަރީ  02އިން  2102ޖެނުއަރީ  01އަށް ،މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ
މައިގްރޭޝަން އޮފީހާއި މެލޭޝިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވުނު
ޛ
ތ ާ
"ވަރކްޝޮޕް އޮން ޕްރޮޓެކްޝަން ފޮރ ވިކްޓިމްސް އޮފް ޓްރެފިކިންގ' ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސް ާ
މަރްޔަމް ޝުނާނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 2ޖެނުއަރީ  06އިން  2102ޖެނުއަރީ  01އަށް ،އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސެންޓަރ ފޮރ ސިވިލް
މިލިޓަރީ ރިލޭޝަންސް އާއި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރު ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ބޭއްވުނު "މަލްޓިލޭޓަރަލް
ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިން ވަޔަރލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
ފާޠިމަތު ޙަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 1ފެބްރުއަރީ  26އިން  2102މާޗް  10އަށް ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫގައި ބޭއްވުނު "  2ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން
ސ
ކޮންފަރެންސް އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމަނިޓޭރިއަން ލޯ" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ މޫ ާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 2އޭޕްރީލް  06އިން  2102އޭޕްރީލް  01އަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވުނު "ގްލޯބަލައިޒިންގ އޭޝިއާ ހެލްތް
ލޯ އެންޑް ޕޮލިސީ ،އެޕްރޯޗަސް އެންޑް ގެޕްސް" ވަރކްޝޮޕް ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 1އޭޕްރީލް  20އިން  2102މެއި  10އަށް އިރާންގެ ކިޝް އައިލެންޑްގައި ބޭއްވުނު " 21ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން
ފޒާ
ޓީޗިންގ ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ ހާ ި
ޢަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 6ޖޫން  01އިން  2102ޖޫން  02އަށް ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވުނު " 21ވަނަ އެނުއަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ
އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ލޯ ކޮންފަރެންސް ( ")MILOPSގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2102 - 0އޮކްޓޯބަރ  22އިން  2102އޮކްޓޯބަރ  21އަށް ލަންޑަންގައި ބޭއްވުނު " ސެމިނަރ ފޮރ ކޮމަންވެލްތް ސްމޯލް
ޖުރިސްޑިކްޝަންސް އޮން އިންޓެގްރިޓީ އިން ޕަބްލިކް ލައިފް" މި ސެމިނަރ ގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 2102 - 1ނޮވެމްބަރ  29އިން  2102ޑިސެމްބަރ  16އަށް ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުނު

" 20ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން

ޓީޗިންގ ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ" ގައި ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް
ޝަމީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ސިވލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ
-2

 1021ޖެނުއަރީ  13ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ،އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފިނޭންސް ސެކްޝަންގެ

އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގެވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހިމް

ރިޔާޒް

އާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އަޙްމަދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
-1

 1021ޖެނުއަރީ  11އިން  1021ފެބްރުއަރީ  05އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ކޮމްޕިޔުޓަރ

ސްކިލްސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
އާސިޔަތު ބަސްމާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
-3

 1021ފެބްރުއަރީ  02އިން  1021ފެބްރުއަރީ  01އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ

މައި

އަބްދުﷲ

ޖޮބް"ގެ

ނަމުގައި

ބޭއްވުނު

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

މަސައްކަތު

އަލްފާޟިލާ

ފާޠިމަތު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
-1

 1021ފެބްރުއަރީ  21އިން  1021ފެބްރުއަރީ  23އަށް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި " ،ޓްރެއިނިންގ އޮން

މައިކްރޯ ސޮފްޓް އޮފީސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް
ޝިޒްލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
-5

 1021ފެބްރުއަރީ  17އިން  1021މާރޗް  01އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އިފެކްޓިވް

ކޮމިއުނިކޭޝަން" ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު
ނޫރަންނަހާރު އާއި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަނީސާ މަޙަމޫދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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-8

 1021މާރޗް  07އިން  1021މާރޗް  06އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އަންޑަރސްޓޭންޑިންގް މައި
ނަމުގައި

ޖޮބް"

ބޭއްވުނު

ޓްރެއިނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

އޮފީސް

އަލްފާޟިލް

އެސިސްޓެންޓް

ޙުސައިން

ނިޔާޒް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
-7

 1021މާރޗް  22އިން  1021މާރޗް  21އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އައި.ސީ.ޓީ ފޮރ އެފިޝެންޓް

އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓިވް ގަވަރމަންޓް – ޔޫސިންގ މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް  "1020ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ
ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސިޒްލީ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ފާޠިމަތު މުޒްނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

-6

ޕ
 1021މާރޗް  08އިން  1021މާރޗް  06އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި " ،ކޯޗިންގ -އަ ލީޑަރޝި ް

ސްކިލްސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޢަޒްމީލް ޢައްބާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
-9

 1021މާރޗް  16އިން  1021މާރޗް  19އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި " ،ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް"ގެ

ލ ޢާއިޝަތު ނޫރައްނަހާރު އާއި
ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
މ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މލާ ޢަލީ ޝަމީ ް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝި ް
 1021 - 20މާރޗް  15އިން  1021މާރޗް  19އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް"ގެ
ލތް އާދަމް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އ ަ
ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙަ ު
އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހިމް

ރިޔާޒް ،އެސިސްޓެންޓް

ޕްރޮޖެޓް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ

އަސްމާ

އިބްރާހިމް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 22އޭޕްރީލް  02އިން  1021އޭޕްރީލް  05އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އޮފީސް ދިވެހި"ގެ ނަމުގައި
ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަޒްމީލް ޢައްބާސް،
ލ
އމިނަތު ޝާހިދާ ،އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ާ
ލ
ޟ ާ
ފާޠިމަތު ރިޝްނާ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަރީޝާ ޙުސައިން ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާ ި
ފާޠިމަތު މުޒުނާ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނާޞިޙާ މުޙައްމަދު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
މަރިޔަމް

ޝިޔާނާ،

އެސިސްޓެންޓް

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ޕްރޮގްރާމަރ

އަލްފާޟިލާ

ފރާ
ޞަ ޫ

އަބޫބަކުރު،

އެސިސްޓެންޓް
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ލ
އސިޔަތު ބަސްމާ ،އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ާ
އަނީސާ މަޙަމޫދު ،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 21އޭޕްރީލް  02އިން  1021އޭޕްރީލް  21އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ކޮމްޕިޔުޓަރ ސްކިލްސް"ގެ
ނަމުގައި

ބޭއްވުނު

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ

ލ
ޝިމް ާ

މ
ޝަމީ ް

ޢަލީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ވސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޓްރެއިނިންގ އޮން
 1021 - 23އޭޕްރީލް  11އިން  1021އޭޕްރީލް  13އަށް ސިވިލް ސަރ ި
މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނާޞިޙާ
މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 21ޖޫން  05ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރި ޗެޕްޓަރ ތަކަށް
އަހުލުވެރިކުރުމާބެހޭ" ގޮތުން ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުލް ލަޠީފް އާއި
ސމާ ޝަފީޤް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނަ ީ
ގ
 1021 - 25ޖޫން  22އިން  1021ޖޫން  23އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޕްރެސެންޓޭޝަން ސްކިލްސް" ެ
ނަމުގައި

ބޭއްވުނު

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

ކޮމްޕިޔުޓަރ

ޕްރޮގްރާމަރ

އަލްފާޟިލާ

މަޢޫނާ

މުޙައްމަދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 28ޖޫން  27އިން  1021ޖޫން  12އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް"ގެ ނަމުގައި
ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޝްނާ އާއި
ޔމް ޝިޒްލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރި ަ
 1021 - 27ޖޫން  11އިން  1021ޖޫން  16އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްކިލްސް"ގެ
ނަމުގައި

ބޭއްވުނު

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ

ޝިއުނާ

ޢަލީ

އާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްނަހާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 1021 - 26ޖޫން  18އިން  1021ޖޫން  16އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އިމޯޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް"ގެ
ފ އާއި ކޮމްޕިޔުޓަރ
ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުލް ލަޠީ ް
ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލާ މަޢޫނާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 29ޖުލައި  06އިން  1021ޖުލައި  21އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ސޙާ މުޙައްމަދު
ސްކިލްސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނާ ި
އާއި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު ބަސްމާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ތ
ޔ ު
 1021 - 10ޖުލައި  03އިން  1021ޖުލައި  05އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއް ަ
ދެނެގަތުން"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،މަސައްކަތު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި އޮފީސް
ޙއްމަދު ޝިފާޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެސިސްޓެންޓް އަލްފާޟިލް މު ަ
ގ
 1021 - 12ޖުލައި  06އިން  1021ޖުލައި  21އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ސުޕަރވައިސަރީ ސްކިލްސް" ެ
ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުލް ލަޠީފް އާއި އެސިސްޓެންޓް
މދު ޢަޒްމީލް ޢައްބާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައް ަ
 1021 - 11ޖުލައި  25އިން  1021ޖުލައި  29އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް"ގެ
ޓންޓް
ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޙަފީޒާ ޢަބްދުލް ލަތީފް ،އެސިސް ެ
ސިސްޓަމް ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަޒްމީލް ޢައްބާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 13ޖުލައި  27އިން  1021ޖުލައި  26އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޓްރެއިނިންގ އޮފް
އމިނަތު ޙަބީބާ
ާ
ޓްރެއިނަރސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 11ސެޕްޓެމްބަރ  09އިން  1021ސެޕްޓެމްބަރ  23އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އޮފީސް ދިވެހި"ގެ
ނަމުގައި

ބޭއްވުނު

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ާ

ބުޝްރާ

މުރާދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 46

 1021 - 15ސެޕްޓެމްބަރ  20އިން  1021ސެޕްޓެމްބަރ  22އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޓްރެއިނިންގ
ލ
އޮން މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
ޢާއިޝަތު ނޫރައްނަހާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 18ސެޕްޓެމްބަރ  13އިން  1021ސެޕްޓެމްބަރ  17އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޕްރެސެންޓޭޝަން
ތ ނޫރައްނަހާރު
ސްކިލްސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަ ު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 17ސެޕްޓެމްބަރ  30އިން  1021އޮކްޓޯބަރ  01އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ސ
ސްކިލްސް"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަނީ ާ
މަޙަމޫދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 16އޮކްޓޯބަރ  01އިން  1021އޮކްޓޯބަރ  01އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އަންޑަސްޓޭންޑިންގ
މައި

ޖޮބް"

ގެ

ނަމުގައި

ބޭއްވުނު

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގައި،

މަސައްކަތު

އަލްފާޟިލާ

ފާޠިމަތު

ޢަބްދުއްﷲ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 19އޮކްޓޯބަރ  07އިން  1021އޮކްޓޯބަރ  22އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ބަޖެޓް ޓްރެއިނިންގ"
އ
ހމް ރިޔާޒް އާ ި
ފޟިލް އިބްރާ ި
ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލް ާ
ޠމަތު ރިޝްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާ ި
 1021 - 30ނޮވެމްބަރ  01އިން  1021ނޮވެމްބަރ  06އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ބަޖެޓް ޓްރެއިނިންގ"
ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އައިމަން ރަޝީދު އާއި
އމަދު އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙަ ް
ނ
 1021 - 32ނޮވެމްބަރ  21އިން  1021ނޮވެމްބަރ  21އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ކޮމިޔުނިކޭޝަ ް
ޝތު
ސްޓްރެޓެޖީސް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއި ަ
ނޫރައްނަހާރު އާއި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަނީސާ މަޙަމޫދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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ވ
 1021 - 31ނޮވެމްބަރ  26އިން  1021ނޮވެމްބަރ  11އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި ް
އ
ސމާ ޝަފީޤް އާ ި
ސްކިލްސް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނަ ީ
ލތް އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙައު ަ
ސމްބަރ  10އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ޕްރޮޖެކްޓް
މބަރ  28އިން  1021ޑި ެ
 1021 - 33ޑިސެ ް
ޝތު
މެނޭޖްމަންޓް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއި ަ
ނޫރައްނަހާރު ،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 1021 - 31ޑިސެމްބަރ  11ން  1021ޑިސެމްބަރ  18އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި" ،ސްޓްރެސް
މެނޭޖްމަންޓް" ޕްރޮގްރާމެއް މިއޮފީހުގެ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމްގައި ،މިއޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  23މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
(ވ)  1021ގައި ސްކޮލަރޝިޕް /ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު
މި އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯއްދެވި "މާސްޓަރސް އޮފް ލޯސް"
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މޯލްޓާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިނިސްޓިޓިއުޓުން 1021 ،ސެޕްޓެމްބަރ  03އިން
ލ ސަރިވސްގެ
 1023މެއި  02ގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވި ް
ޤަވާޢިދުގެ  267ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން  07މަހާ  19ދުވަހަށް މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަސާސީ
މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތަށް އާމިނަތު ޒީނިޔާ ވަޒީފާއިން ވީއްލާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައި
ވެއެވެ.
 .XIއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓު
(ހ) އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ މުޅި ޖުމްލަ
 2011ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ ( 175,241.94އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް
ދުއިސައްތަ ސާޅީސް އެއް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރު ލާރި) އެވެ .އަދި  1021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައި ވަނީ 130,339.29

(އެއްލައްކަ ތިރީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ ރުފިޔާ ނަވާވީސް ލާރި) އެވެ .މިއީ  1022ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ 21.62%

މަދު ޢަދަދެކެވެ.

(ށ) ޚަރަދުވި ފައިސާގެ މުޅި ޖުމްލަ

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 1022 ވަނަ އަހަރުގެ ލިބުނު ބަޖެޓަކީ ( 19,141,227.00ނަވާރަ މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ
ހަތާވީސް ރުފިޔާ) އެވެ.

 1022 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވެފައިވަނީ ( 13,996,931.43ތޭރަ މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް
އެއްރުފިޔާ ސާޅީސް ތިންލާރި) އެވެ.

 1021 ވަނަ އަހަރުގެ ލިބުނު ބަޖެޓަކީ ( 15,427,514.00ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ހަތާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާދަ
ރުފިޔާ) އެވެ.

 1021 ވަނަ އަހަރުގެ ލިބުނު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ވަނީ 1,255,027.96

(އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަތާވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަލާރި) އުނިކުރައްވާފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް މި
އޮފީހުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް އުނިކުރި ފައިސާއިން ވަނީ ( 672,677.34ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ދެހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ
ހަތްރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރުލާރި) އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

 މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ ކަންކަމަށް (ޖީއެމްއާރު ،ސީމެގް ،ފޯރތް ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ގްރާންޓް
ތޯންޓަން ) ގެ މައްސަލަތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ވަނީ 17,714,865.59
(ސަތާރަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަލާރި ) އިތުރުކޮށް
ދެއްވާފައެވެ .މިއީ ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ޖުމްލަ  12.61%ޢަދަދެވެ.
 1021 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ( 32,400,000.00ބައްތިރީސް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ)
އެވެ.

މިއީ  1022ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވި ފައިސާއަށް ވުރެ  221.62%އިތުރު ޢަދަދެވެ.
(ނ) އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި ،އެކަންތައްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ޢަދަދުތައް


އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ 64,139.29



ޤާނޫނު އަސާސީ ފޮތް ވިއްކައިގެން ލިބުނުފައިސާ 39,200.00



ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ 7,000.00



ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާ 20,000.00



ޖުމްލަ

130,339.29

(ރ) ބޮޑެތި މަސައްކަތަށާއި އަދި އެކިއެކި ޚާއްޞަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް
 ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުނު ތަކެތީގެ އަގު:

242,585.24

 މި އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެންދާ އޮންލައިން ޑޭޓާ ބޭސްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވުނު503,364.80 :

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 ޖީ އެމް އާރު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު:
 ސީމެގް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު:

9,265,544.91
3,401,768.11

 ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަރ ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު128,371.50 :
 ގްރާންޓް ތޯންޓަން އަދި ރާޖާ އެންޑް ތާންއާ ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު4,921,217.26 :

 1021 .XIވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް
(ހ) މާލެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޖީ.އެމް.އާރާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ
ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޤާނޫނީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު ،އެކަންކަން ދިރާސާކުރުމުގެ
މަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި ،މިކަމާ ގުޅިގެން މިއޮފީހުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މަޝްވަރާކުރައްވައި ،އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް
ހުރުމާއެކު ،އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން ،މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް އެއްބަސްވުމަކަށްވުމާއެކު ،އެ އެއްބަސްވުން
ބާޠިލްކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފަށަންޖެހޭ އާބިޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
ސަރުކާރުން އިސްވެ ފެށުމަށްވެސް ކެބިނެޓުން ނިންމަވާފައިވާތީ ،އެމަސައްކަތްތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށާފައެވެ.
(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީމިޤްރާޠީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ،ޤާނޫނީ ވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން "ޑިމޮކްރެޓިކް ގަވަރނަންސް އެންޑް ރިފޯމް ޕްރޮގްރާމް" އެއް
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި1021 ،

ނޮވެމްބަރ  08ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މި ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިއޮފީހުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މި

ޕްރޮގްރާމަކީ  1023ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.

(ނ) ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ،ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމަށާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް
އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރާއި ދެމެދު
މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ ).އެއްގައި  1021ނޮވެމްބަރ  18ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި

އެމް.އޯ.ޔޫ .ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރެވެ .އަދި،
މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ،އެޤައުމުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ތަން ސްރީ
ޢަބްދުލްޣަނީ ޕަޓައިލް އެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 50

(ރ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންފެންނަ އިސްލާޙުތައް  1021މެއި  09ގެ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއިން
ފާސްކޮށް ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލިބުނު ލަފަޔާއި އެއްގޮތަށް އޭގެތެރެއިން އުނިކުރުމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާ އިސްލާޙުތައް

އުނިކުރުމަށްފަހު 1021 ،ޑިސެމްބަރ  01ގައި ގެޒެޓް (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-46 :ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ގަވާއިދަށް 1
ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުން) ކުރެވިފައިވެއެވެ.

(ބ) މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ( 2އެކެއް) ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާ އެއް
ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ އުފައްދަވާފައިވެއެވެ.

(ޅ)  1022ޖެނުއަރީ  28ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ
ވަކީލުންގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ،އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާކާރު ޤާބިލް މީހުން

ލިބުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވާތީ ،އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ
މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  1021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
(ކ) ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 1022( 1022/28 :ޖޫން  )10ސަރކިއުލަރ އާ އެއްގޮތަށް  1022ވަނަ
އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަނޑުން  60އިންސައްތައިން މަތިން ޙާޞިލްކުރެއްވި މި އޮފީހުގެ 19

މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ލިޔުން  1021ނޮވެމްބަރ  06ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
(އ )

1021

ވަނައަހަރު

މިއޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުން

ބޭނުންކުރައްވަމުންގެންދެވި

ފޯނު

ސިސްޓަމްކަމުގައިވާ

އެނޮލޮގް

ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސްގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލް ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސްއަށް އަޕްގްރޭޑް ކޮށް ( 1021 (ISDN-30 DIDއޭޕްރީލް  02ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރެވި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.
(ވ) މިހާރު އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދެވި އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ މުއްދަތުހަމަވެގެން ކުރިއަށް އޮތް  3އަހަރަށް
ކަސްޕަރސްކީ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ) (Kaspersky Endpoint Security 8ގަނެ އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރާ
ސިސްޓަމްތަކާ ،ސަރވަރތަކަށް އިންސްޓޯލްކޮށް  1021ސެޕްޓެމްބަރ  01ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރެވި ބޭނުންކުރަން
ފެށިފައިވެއެވެ.
(މ) މިހާރު އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދެވި ސަރވަރ މައްސަލަޖެހި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުން ދާތީ މި
ލ
އ ް
ދަތިތަށް ޙަލުކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ގެނެވުމަށް ބޭނުންވާތީ ،މި ސަރވަރގެ ބަދަލުގައި އައު ފަ ި
ސްޓޯރޭޖް ސާވަރ ) (Dell PowerEdgeގަނެ

އޮފީހުގައި  1021ނޮވެމްބަރ  25ވަނަ ދުވަހުން

ބޭނުންކުރަން

ފެށިފައިވެއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 51

 .XIIކްލެމެންސީ ބޯޑު
 1021ވަނަ އަހަރު ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
 .2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 1022
އޯގަސްޓް  09ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި  1021ޖެނުއަރީ  09ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.
 1021 .1ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އެ
މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން  1021ފެބުރުއަރީ  21ގައި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަޤާމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަލްއުސްތާޛާ

ޢާއިޝަތު

ޢާޒިމާ

ޝަކޫރު

ޢައްޔަން

ކުރައްވާފައިވާތީ

ބަންޑާރަ

ނައިބްގެ

ހައިސިއްޔަތުން ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސްގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރެވެ.
 .3ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،މ .ވެލިދޫގެ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިލާލް ،ރޯޒީ
ވިލާ/ކ.ގުރައިދޫ  1021އޭޕްރީލް  09ގައި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޢައްޔަންކުރެއްވިއެވެ.
 .1ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު
ޝާހީން ،މއ .ވިލާރޮދި ( އެސިސްޓަންޓް ޓު ދަ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް  /ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް) އެ މަޤާމުން
ވަކިކުރައްވާ ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު ހިލިހިލާގެ  /ގދ.ރަތަފަންދޫ  1021އޭޕްރީލް  09ގައި
ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވިއެވެ.
ޔ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު
 .5މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
އިބްރާހީމް ގދ .ތިނަދޫ ،ޑްރަމްހައުސް (އިންޓެރިމް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  /ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް) އެ މަޤާމުން
ލ ލަމްޔާ އިބްރާހީމް ،މއ.ނޫރީ (މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން)
ވަކިކުރައްވައި ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި އަލްފާޟި ާ
ޔ ޢައްޔަންކުރައްވައި ،އަދި
 1021އޭޕްރީލް  09ގައި ވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
 1021އޭޕްރީލް  22ގައި ފުލްޓައިމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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 .8ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ރާޒީ،
މއ.ސަތަރުގެ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޒީމް ،މއ .އެލީޒިއަމް  1021އޭޕްރީލް
 09ގައި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވިއެވެ.
 .7ދީނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު
ފާރޫޤު ،ގ .ދަތުގެ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި އައްޝައިޚު ޙަސަން ތައުފީޤް ،މ .ޑްރީމްލައިޓް

 1021އޭޕްރީލް  09ގައި ވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޕާރޓްޓައިމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

 1021ވަނަ އަހަރު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ  32ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކޯރަމް
ހަމަވެގެން ބޭއްވިފައިވަނީ  11ބައްދަލުވުން ކަމަށްވާއިރު ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން  5ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 1021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ޖަދުވަލު  6ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
(ހ) ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް
 1021ވަނަ އަހަރު ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް  275އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބިފައިވާއިރު ،ރިޕީޓް  91އިލްތިމާސްއަކަށް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނު އިލްތިމާސްތަކާއި އެ އިލްތިމާސްތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފާސް

ހިސާބު:

ސލަ
އ ަ
ޅނު މަ ް
ހުށަހެ ު
ލ
މއްސަ ަ
ނދެވޭ ަ
ނމިހުރި ،ކުރިއަށް ގެ ް
ނ ި
ށ ު
ދިރާސާކޮ ް

( 1020ވަނަ

ހުށަހެޅުނު ފޯމުގެ

ހުށަހެޅުނު އިލްތިމާސްގެ

ޢަދަދު

ޢަދަދު

275

66

-

60

އކު)
ކ ެ
މއްސަލަތަ ާ
ހރި ަ
ނމި ު
ރގެ ނު ި
އަހަ ު
ލ
ނވާ މައްސަ ަ
އ ު
ނމިފަ ި
ފޛްކޮށް ި
ތން ީ
އ ަ
އއްބަ ި
ކޅަ ެ
ގ ތިންބައި ު
ޙުކުމު ެ

-

51

ވ
އ ާ
ފ ި
އހަރު ހުށަހެޅި ަ
ލ ( 1020ވަނަ ަ
ނ މައްސަ ަ
މ ު
ނން ު
ި
ބޯޑުން

-

37

ކ)
މސްތަކާއެ ު
އިލްތި ާ
ނ
ލ ( 1020ވަ ަ
މއްސަ ަ
ވ ަ
ވފައި ާ
ރ ި
ފއެ ު
އށް ލަ ާ
އޔާ ަ
ހރި ް
ޖމް ޫ
ރައީސުލް ު

-

37

ކއެކު)
ތމާސްތަ ާ
ފއިވާ އިލް ި
ށހެޅި ަ
އަހަރު ހު ަ
ފއިވާ
ނމި ަ
ނފީޛްކޮށް ި
ތ ް
މ ަ
އ ޙުކު ް
ގ ތެރޭގަ ި
ރސާކުރުމު ެ
މސް ދި ާ
އިލްތި ާ

-

15

ސލަތަކާއެކު)
މއް ަ
ރ ަ
ގ ނުނިމިހު ި
ރ ެ
ވނަ އަހަ ު
ލ (ަ 1020
މައްސަ ަ
ލ
އވާ މައްސަ ަ
ވފަ ި
ލއި ދެ ި
އދަބަށް ު
ނ މަޢާފުަ /
ދށު ް
ގ ަ
ދ ެ
މއް ާ
ނ ާ
 19ވަ ަ
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(ށ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތް
ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް އައި ބަދަލުތަކާއިއެކު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތައް ބެހިގެންވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ

2

1

3

އަލްފާޟިލާ ލަމްޔާ އިބްރާހީމް

އަލްއުސްތާޛް ނާޒިލް އަފީފް

ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ސުޒީ އާދަމް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު

އަލްފާޟިލާ ޙަސަން ޒިލާލް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞާދިޤް

އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު

އައްޝައިޚް ޙަސަން ތަޢުފީޤް

ޑރ .ޢަލީ ނަޒީމް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 1021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ދިޔަގޮތް
ކޮމިޓީ

ދިރާސާކުރުމަށް

ބޯޑުން

ކުރަމުންދާ

ދިރާސާކުރުމުގެ

ނަންބަރު

ދ
 19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޢާފުދެވިފައިވާ ޢަދަ ު

ޙަވާލުކުރެވުނު

ނިންމި

ޢަދަދު

ތެރޭގައި

ދިރާސާކުރަމުން

ބޯޑުން ނިންމި

ރައީސުލްޖުމް

ދ
ޢަދަ ު

ދ
ޢަދަ ު

( 1020ން

ތަންފީޛްކޮށް

ދަނިކޮށް

ފަހުން

ހޫރިއްޔާއަށް

( 1021ގައި)

(1020

ފެށިގެން)

ނިމިފައިވާ ޢަދަދު

ލަފާއެރުވި

ގެ

ފަހުން

މައްސަލަ
ތަކާއެކު)
ކޮމިޓީ 2

25

21

16

7

-

-

-

ކޮމިޓީ 1

27

20

33

23

-

-

-

ކޮމިޓީ 3

25

22

29

27

-

-

-
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 1021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީ  2އަށް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި  25މައްސަލަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު ކޮމިޓީ  1އަށް  27އަދި ކޮމިޓީ
 3އަށް  25މައްސަލަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  1020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޓީތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީ  2އިން  21މައްސަލައެއް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާއިރު ،ކޮމިޓީ  1ގެ  20މައްސަލަ އަދި ކޮމިޓީ 3

ގެ  22މައްސަލަ ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 1020ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޓީ  2ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  16މައްސަލަ ވާއިރު ކޮމިޓީ  1ގައި  33މައްސަލަ އަދި
ކޮމިޓީ  3ގައި  29މައްސަލަވެއެވެ .ޗާޓް  2ގައި އެވަނީ  1021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޓީތަކުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވާ،
ނިންމުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދެވެ.

އިލްތިމާސް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ  2އިން  ،7ކޮމިޓީ  1އިން ،23
އަދި ކޮމިޓީ  3އިން  27އިލްތިމާސެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވެއެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ކޮމިޓީތަކުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ޢަދަދުތަކެވެ.

ޗާޓް  :2ކޮމެޓީތަކުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ޢަދަދު
6

5

ކޮމެޓީ 2

3

ކޮމެޓީ 1
ކޮމެޓީ 3

2

ކޮމެޓީތަކުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ޢަދަދު

4

1

0

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 55

(ނ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި ،އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް
 1021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލެމެންސީ ބޯޑުން މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  208މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  31މައްސަލަ ނިންމާ (ޖަދުވަލް :3

1021

ވަނަ

އަހަރު

ކްލެމެންސީ

ބޯޑުން

ނިންމި

އިލްތިމާސްތައް)،

އޭގެތެރެއިން

32

(2

މައްސަލަ

ބޯޑުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ކުރިން ،މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބުލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫންގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މަޢާފު ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ)
މައްސަލައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވިފައިވެއެވެ .ޗާޓް  1ގައިއެވަނީ އިލްތިމާސްތައް ބޯޑުން ނިންމުނުގޮތެވެ.

ޗާޓް  1021 :1ވަނަ އަހަރު އިލްތިމާސްތައް ބޯޑުން ނިންމުނު ގޮތް
3
3
މަޢާފް  /އަދަބު ލުއިކޮށްނުދޭ
2

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނީ
ޝަރުތަކާއެކު މަޢާފްދިނީ
ޝަރުތެއްނެތި މަޢާފްދިނީ
25

މީގެ ތެރެއިން  03މައްސަލަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ނެތި މަޢާފު ދިނުމަށެވެ 03 .މައްސަލަ

ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޠަކާއިއެކު މަޢާފު ދިނުމަށެވެ 01 .މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށެވެ .އަދި  15މައްސަލަ
ނިންމާފައިވަނީ މަޢާފު ނުދިނުމަށް އަދި އަދަބަށް ލުޔެއްވެސް ނުދިނުމަށެވެ.

ޗާޓް  3ގައި އެވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ނިންމި މައްސަލަތައް ބެހިގެންވާ ބާވަތްތަކެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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ޗާޓް

:3

 2012ވަނަ އަހަރު ބޯޑުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް

މއްސަލަ
މގެ ަ
ވައްކަ ު
ލ
ލމުގެ މައްސަ ަ
މރާ ު
ގއި މީހަކު ަ
ގަސްދު ަ

3% 3%

6%

9%

މއްސަލަ
ޚިޔާނާތުގެ ަ

6%
ލ
ނނީ މައްސަ ަ
އރު ޤާ ޫ
ޣަ ި

58%
15%

މގެ
ނސީގޯނާކުރު ު
ނނަށް ޖި ް
ކޑަކުދި ް
ނގުންު /
ހ ް
ޤ ޢަމަލު ި
ބަދުއަޚްލާ ީ
މައްސަލަ
ލ
މގެ މައްސަ ަ
ފޭރު ު
ނ
ނހެ ް
އެހެ ި

 1021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ދިރާސާކޮށް ނުނިމި ،ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  60މައްސަލަވެއެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި  1020ވަނަ އަހަރާއި  1022ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

 .XIIރިޕޯޓު ނިންމުން
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް  1021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމަށް ބަލާއިރު،

މުޅި އޮފީހަށް އެދެވޭ ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސް އުފެއްދުންތެރި ،ފައިދާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީސް،

އެކަށީގެންވާ

ފެންވަރަކަށް

ހިންގުމުގެ

ހެޔޮ

ތައުފީޤާއި

ނިޢުމަތް

ދެއްވިކަމަށްޓަކައި

ﷲ

ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމުއެވެ.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ،އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް
ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއެކު ،އެބޭފުޅެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ
ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ .އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގައާއި އޮފީހުގެ
ލިޔުންތަކާއި

ދަފްތަރުތައް

ބެލެހެއްޓުމުގައި

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުން

އެއްބާރުލައްވައި،

ހިންމަތާއެކު

މަސައްކަތް

ކުރެއްވިކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ 1021 .ފެބްރުއަރީ  07އާ ހަމައަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު

މި އޮފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށާއި މި އޮފީހުގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ

މަނިކުފާނަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ޖަދުވަލް 2

އެޓާރނީ ޖެނެރަލް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ސިޔާސީ މަޤާމްތައް

ކޯޕަރޭޓް ޑިވިޜަން

ލީގަލް ޑިވިޜަން

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ހިޔުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

އޭޖީ ބިއުރޯ ޔުނިޓް

ޔުނިޓް
ޓްރެނިންގް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިވިލް ލިޓިގޭޝަން ސެކްޝަން

ފައިނޭންސް އެންޑް
ޕްރޮކިޔޮރމަންޓް ޔުނިޓް

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޔުނިޓް

ކްލެމަންސީ ބޯޑު
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ކްލެމަންސީ ބޯޑް ޔުނިޓް

ލީގަލް އެޑްވައިސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް
އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

ޖަދުވަލު :2
 1021ވަނަ އަހަރު ލިބުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް
ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރާ

ދަޢުލަތަށް ދަޢުވާލިބޭ

މައްސަލައިގެ އަދަދު

މައްސަލައިގެ އަދަދު

ނ
ރ ް
ކ ު
ރ ސާބިތު ު
އުމު ު

1

16

01

ހ
ބ ޭ
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ލ
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1

0

0

ނ
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0

16
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ނ
ނރު ް
މރު ެ
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2

22
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ހ
ބ ޭ
ވަޒީފާއާ ެ

1

06
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ނ
ނ ހޯދު ް
ވރިކަ ް
ބެލެނެ ެ

1

1

0

ޔ
ސނި ާ
އަވަ ް

1

0

0

ނ
ކރު ް
ނފީޒް ު
ޙުކުމްތަ ް

0

6

7

ހ
މންޓާބެ ޭ
ރ ެ
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އވެއެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  26( (13)CSC/2012/3019ސެޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުން  15ސެޕްޓެމްބަރ  1021ވަނަ ދުވަ ު

ވއެވެ.
ވފައި ެ
އދަ ާ
ފ ް
މ އު ަ
ގ މަޤާ ު
ގ އޭ.ޖީ.އެލް ެ 3
ނ ެ
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ގން ެ
ފެށި ެ
މި އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ ގްރޭޑް 2އޭ.ޖީ.އެލް ( 3ނަންބަރު  )131173ގެ މަޤާމެއް ސިވިލް ސަރވިސް

.3

ނ
ހ ް
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  26( (13)CSC/2012/3020ސެޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުން  15ސެޕްޓެމްބަރ  1021ވަނަ ދުވަ ު
ވއެވެ.
ވފައި ެ
އދަ ާ
ފ ް
މ އު ަ
ގ މަޤާ ު
ގ އޭ.ޖީ.އެލް ެ 3
ނ ެ
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ގން ެ
ފެށި ެ

މި އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ ގްރޭޑް 1އޭ.ޖީ.އެލް ( 1ނަންބަރު  )111662ގެ މަޤާމް ސިވިލް ސަރވިސް

.1

ނ
ހ ް
ޓމްބަރ  1021ވަނަ ދުވަ ު
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  26( (14)CSC/2012/1588ސެޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުން  26ސެޕް ެ
ވއެވެ.
ވފައި ެ
އ ާ
އވާލަ ް
މ ު
ގ މަޤާ ް
ނ އޭ.ޖީ.އެލް ެ 1
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ގން ެ
ފެށި ެ

މި އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ ގްރޭޑް 1އޭ.ޖީ.އެލް ( 1ނަންބަރު  )111663ގެ މަޤާމް ސިވިލް ސަރވިސް

.5

ނ
ހ ް
ޓމްބަރ  1021ވަނަ ދުވަ ު
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  26( (14)CSC/2012/1589ސެޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުން  26ސެޕް ެ
ވއެވެ.
ވފައި ެ
އ ާ
އވާލަ ް
މ ު
ގ މަޤާ ް
ނ އޭ.ޖީ.އެލް ެ 1
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ގން ެ
ފެށި ެ

މ
ތކާއި އެ މަޤާ ު
ޤމު ަ
ވ މަ ާ
އ ާ
ޓރީގަ ި
ގ ރަޖިސް ަ
އޒަފުން ެ
ވ ް
މ ަ
ގ ު
ހ ެ
ލގެ އޮފީ ު
ނރަ ް
ނ ޖެ ެ
ރ އެޓަރ ީ
ނ އި ު
މ ު
ހރު ނި ު
 1021ވަނަ އަ ަ
ނއެވެ.
އ އެވަ ީ
ތަކުގެ ޢަދަދު ތިރީގަ ި

#

މ
މަޤާ ް

ދ
ޢަދަ ު

2

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

2

2

ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް

2

3

ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

2

1

ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް

1

5

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

2

8

ރލް އޭ.ޖީ.އެލް 21
ޖނެ ަ
ލ ެ
ކައުންސެ ް

2

7

ޖނެރަލް އޭ.ޖީ.އެލް 22
ސލް ެ
އން ެ
ޓ ކަ ު
ޑެޕިއު ީ

2

6

ގރޭޑް 1އޭ.ޖީ.އެލް 20
ސލް ް
އން ެ
ސްޓޭޓް ކަ ު

2

9

ލ
ޖނެރަ ް
ޓ ޑިރެކްޓަރ ެ
ޑެޕިއު ީ

2

20

ގރޭޑް 2އޭ.ޖީ.އެލް 9
ސލް ް
އން ެ
ސްޓޭޓް ކަ ު

2

22

ލ 6
ގރޭޑް 1އޭ.ޖީ.އެ ް
ލ ް
ޓ ސްޓޭޓް ކައުންސެ ް
ޑެޕިއު ީ

2

21

ލ 7
ގރޭޑް 2އޭ.ޖީ.އެ ް
ލ ް
ޓ ސްޓޭޓް ކައުންސެ ް
ޑެޕިއު ީ

3

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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23

ޑިރެކްޓަރ

1

21

ލ 8
ނ ގްރޭޑް 1އޭ.ޖީ.އެ ް
ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ

2

25

ލ 5
ނ ގްރޭޑް 2އޭ.ޖީ.އެ ް
ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ

5

28

ލ 1
ނ ގްރޭޑް  1އޭ.ޖީ.އެ ް
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑެޕިއު ީ

1

27

ލ 3
ނ ގްރޭޑް  2އޭ.ޖީ.އެ ް
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑެޕިއު ީ

12

26

ޓ ޑިރެކްޓަރ
ޑެޕިއު ީ

1

29

ޑރެކްޓަރ
ނޓް ި
އެސިސްޓެ ް

5

10

ގރާމަރ
ރ ް
ސސްޓަމްސް ޕް ޮ
ނޓް ި
އެސިސްޓަ ް

2

12

ގރާމަރ
ރ ް
ކޮމްޕިއުޓަރ ޕް ޮ

1

11

ލ 1
ޑ  1އޭ.ޖީ.އެ ް
ލގަލް ގްރޭ ް
ޕެރަ ީ

0

13

ލ 2
ޑ  2އޭ.ޖީ.އެ ް
ލގަލް ގްރޭ ް
ޕެރަ ީ

1

11

ގރޭޑް)1
އފިސަރ ް
ޓވް އޮފިސަރ ( ޮ
ނސްޓްރޭ ި
އެޑްމި ި

1

15

ނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އެޑްމި ި

29

18

ޑސްކް އޮފިސަރ
ނޓް ެ
އެސިސްޓަ ް

1

17

ޕރޮސެސިންގ އޮފިސަރ
ޑޓާ ް
ނޓް ޭ
އެސިސްޓެ ް

1

16

ރމަރ
މޕިއުޓަރ ޕްރޮގް ާ
ނޓް ކޮ ް
އެސިސްޓަ ް

2

19

ގރޭޑް1
ވ އޮފިސަރ ް
ޓރޭޓި ް
އޑްމިނިސް ް
ނޓް ެ
އެސިސްޓަ ް

2

30

ގރޭޑް2
ވ އޮފިސަރ ް
ޓރޭޓި ް
އޑްމިނިސް ް
ނޓް ެ
އެސިސްޓަ ް

2

32

އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް

3

31

ޑްރައިވަރ

2

33

މަސައްކަތު

1

ޖަދުވަލު :7
އެޑްމިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކަށް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައި ބަދަލުތަކާއި ،އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް

ލެއްވި ،ބަދަލުކުރެއްވި އަދި ވަކިކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއި އެކަން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް
2.2
.0

ލެއްވި

މ.އާސްތާނާ ،މާލެ  /އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު (1)2012/30

ނ މި އޮފީހުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމަށް
ނ ފެށިގެ ް
ހ ް
ވ ު
ނ ދު ަ
ރ  1021ވަ ަ
އ ީ
( 13ފެބްރުއަރީ  )1021ޗިޓުން 21 ،ފެބްރު ަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

.2

މލެ  /އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު (1)2012/117
ގ.ސައިމާާ ،

) 25މާރޗް  )1021ޗިޓުން ،މި އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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.1

ހ.ބްރެކިގެ ،މާލެ  /އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ ޝާކިރު (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )33921ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

ޓ
ނ ް
ނ ް
މ އޮފީހުގެ ޕަރމަ ަ
ނ ި
ގ ް
ފށި ެ
ހން ެ
ވ ު
ދ ަ
ނ ު
ނ  1021ވަ ަ
އ  )1021ޗިޓުން 03 ،ޖޫ ް
 31( (1)CSC/2012/517މެ ި
އސެވިއެވެ.
ޖ ް
މށް ހަމަ ެ
ގ މަޤާ ަ
ކމު ެ
ސެކްރެޓަރީ ަ

.2

ހ.މޫންލައިޓް ވެލީ ،މާލެ  /އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )11188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

ގ
އފީހު ެ
ގން މި ޮ
ނ ފެށި ެ
ހ ް
ލ  1021ވަނަ ދުވަ ު
ނަންބަރު  25( (1)CSC/2012/359އޭޕްރީލް  )1021ޗިޓުން 18 ،އޭޕްރީ ް
އސެވިއެވެ.
ހމަޖެ ް
ށ ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާމަ ް
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑެޕިއު ީ
.1

ސުވޭދާ މަންޒިލް ،އއ.ރަސްދޫ  /އަލްއުސްތާޛް ނައުޝާދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )19099ސިވިލް

ނ
ވ ަ
ރ ަ 1021
ފބްރުއަ ީ
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  19( (1)CSC/2012/183ފެބްރުއަރީ  )1021ޗިޓުންެ 10 ،
ވ
ވއެ ެ
ސ ި
މޖެއް ެ
ޤމަށް ހަ ަ
ގ މަ ާ
ކމު ެ
އޓަރނީ ަ
ޓ ެ
ޕއުޓީ ސްޓޭ ް
ގ ޑެ ި
ފހު ެ
ނ މި އޮ ީ
ގ ް
ށ ެ
ނ ފެ ި
ވހު ް
ދު ަ
.6

އަސްރަފީއާގެ ،ގއ.ކޮލަމާފުށީ  /އަލްއުސްތާޛް އަސްޢަދު ސަޢީދު (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )71835ސިވިލް ސަރވިސް

މ
ނ ި
ގ ް
ފށި ެ
ނ ެ
ވހު ް
ނ ދު ަ
ޕރީލް  1021ވަ ަ
އ ް
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  18( (1)CSC/2012/709ޖުލައި  )1021ޗިޓުންޭ 26 ،
ވއެވެ.
އސެ ި
ހމަޖެ ް
މށް ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާ ަ
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ހގެ ެ
އޮފީ ު
.0

ވަޠަން ،ބ.ކެންދޫ  /އަލްފާޟިލާ ބުޝްރާ މުރާދު (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )71701ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު
މ އޮފީހުގެ
ގން ި
ނ ފެށި ެ
ހ ް
 06( (1)CSC/2012/806އޯގަސްޓް  )1021ޗިޓުން 08 ،އޯގަސްޓް  1021ވަނަ ދުވަ ު
ވއެވެ.
ޖއްސެ ި
ހމަ ެ
ށ ަ
ނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަ ް
އެޑްމި ި

.1

ހ.ދިވަރު ،މާލެ  /އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރައުޝާން ޒާހިރު (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )71607ސިވިލް ސަރވިސް

ނ
ހ ް
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  30( (1)CSC/2012/1002ސެޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުން 30 ،ސެޕްޓެމްބަރ  1021ވަނަ ދުވަ ު

ވއެވެ.
ޖއްސެ ި
ހމަ ެ
ށ ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާމަ ް
ޓޓް އެޓަރ ީ
ޓ ސް ޭ
ޑޕިއު ީ
ހގެ ެ
ގން މި އޮފީ ު
ފެށި ެ
.9

ފެންފިޔާޒުގެެ ،ނ.ވެލިދޫ  /އަލްއުސްތާދާ ޢާއިޝަތު އިފާދާު (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )71603ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

މ
ގން ި
ށ ެ
ނ ފެ ި
ހ ް
ނ ދުވަ ު
ވ ަ
މބަރ ަ 1021
ޓ ް
ސޕް ެ
ސޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުންެ 26 ،
ނަންބަރު ެ 26( (1)CSC/2012/995
ވއެވެ.
އސެ ި
ހމަޖެ ް
މށް ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާ ަ
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ހގެ ެ
އޮފީ ު
.01

އިރުފުހޭގެ ،ގދ.ތިނަދޫ  /އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )10582ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
މ
ގން ި
ށ ެ
ނ ފެ ި
ހ ް
ނ ދުވަ ު
ވ ަ
މބަރ ަ 1021
ޓ ް
ސޕް ެ
ސޕްޓެމްބަރ  )1021ޗިޓުންެ 26 ،
ނަންބަރު ެ 26( (1)CSC/2012/992
ވއެވެ.
އސެ ި
ހމަޖެ ް
މށް ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާ ަ
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ހގެ ެ
އޮފީ ު

.00

އިރުދޭމާގެ ،ތ.ކިނބިދޫ  /އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )37276ސިވިލް ސަރވިސް

ނ
ހ ް
މބަރ  )1021ޗިޓުން 08 ،ނޮވެމްބަރ  1021ވަނަ ދުވަ ު
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  06( (1)CSC/2012/223ނޮވެ ް

ވއެވެ.
ޖއްސެ ި
ހމަ ެ
ށ ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާމަ ް
ޓޓް އެޓަރ ީ
ޓ ސް ޭ
ޑޕިއު ީ
ހގެ ެ
ގން މި އޮފީ ު
ފެށި ެ
.02

ސްނޯ ޕެލަސް ،ސ.ހުޅުދޫ  /އަލްއުސްތާޛާ މަޢާޝާ ލުޠުފީ (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )51575ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

މ
ގން ި
ށ ެ
ނ ފެ ި
ވހު ް
ނަންބަރު  03( (1)CSC/2012/1336ޑިސެމްބަރ  )1021ޗިޓުން 01 ،ޑިސެމްބަރ  1021ވަނަ ދު ަ
ވއެވެ.
އސެ ި
ހމަޖެ ް
މށް ަ
ނ ކަމުގެ މަޤާ ަ
ޓ ސްޓޭޓް އެޓަރ ީ
ޑޕިއު ީ
ހގެ ެ
އޮފީ ު

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

ޞަފް ާޙ 66

.01

ބން (ރެކޯޑު ކާޑު
ޖ ޝަ ީ
ދ ާ
ޛ ޚަ ީ
އލްއުސްތާ ާ
ގ ،މާލެ ަ /
ރމާ ެ
ނޔަދު ު
ށ މި .
ޤމަ ް
ގ މަ ާ
ލ ެ
ކއުންސެ ް
ޓޓް ަ
ޕއުޓީ ސް ޭ
ޑ ި
މި އޮފީހުގެ ެ
ނަންބަރު  )37265ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (39)CSC/2012/400

( 14މާޗް  )1021ޗިޓުން28 ،

އޮކްޓޯބަރ  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 1020ގެ  21ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުނެވެ.
.02

ޒރު (ރެކޯޑު ކާޑު
ނ ނަ ީ
ސއި ް
އސްތާޛް ޙު ަ
ހ  /އަލް ު
ޓރޯސް ،ނ.ޅޮ ި
މށް ވައި ް
ޤ ަ
ގ މަ ާ
ނ ެ
އޓަރ ީ
ޓޓް ެ
ޕއުޓީ ސް ޭ
ޑ ި
މި އޮފީހުގެ ެ
ނަންބަރު  )16832ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (39)CSC/2012/262

( 11ފެބްރުއަރީ  )1021ޗިޓުން،

 11ފެބްރުއަރީ  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 1020ގެ  21ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުނެވެ.
.01

މ (ރެކޯޑު ކާޑު
ޝމީ ް
ަ
މ
ޛ އާދަ ް
ލއުސްތާ ް
ދ  /އަ ް
ބ ު
މއެނ ޫ
މށް މަލާޒް ،ދާ .
ނ ގެ މަޤާ ަ
އޓަރ ީ
ޓ ެ
ޕއުޓީ ސްޓޭ ް
ގ ޑެ ި
ހ ެ
މި އޮފީ ު
ނަންބަރު  )71135ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (39)CSC/2012/228

( 11ފެބްރުއަރީ  )1021ޗިޓުން،

 11ފެބްރުއަރީ  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 1020ގެ  21ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުނެވެ.
.06

ނ (ރެކޯޑު ކާޑު
ޖ ޝަބީ ް
ޛ ޚަދީ ާ
ލއުސްތާ ާ
ލ  /އަ ް
މގެ ،މާ ެ
ރ ާ
ށ މ.ނިޔަދު ު
ޤމަ ް
ގ މަ ާ
ލ ެ
ޖނެރަ ް
ލ ެ
ނސެ ް
ޓ ކައު ް
ޕއު ީ
ޑ ި
ގ ެ
ހ ެ
މި އޮފީ ު
ނަންބަރު  )37265ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (39)CSC/2012/1084

( 26އޮކްޓޯބަރ  )1021ޗިޓުން،

 28އޮކްޓޯބަރ  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 1020ގެ  21ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުނެވެ.
.00

ނ ދީދީ
ސ ް
ޙ ޙަ ަ
ނޞި ާ
ލ ާ
ޟ ާ
ލކު  /އަލްފާ ި
އމު ަ
ވގެ ،ޏ.ފުވަ ް
މ ާ
ޑމަގުާ ،
ށ ދަނ ި
ޤމަ ް
ގ މަ ާ
އޓަރނީ ެ
ޓ ެ
އޓީ ސްޓޭ ް
ޕ ު
ގ ޑެ ި
ހ ެ
މި އޮފީ ު
(ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )19510ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (39)CSC/2012/1030

( 28އޮގަސްޓް

 )1021ޗިޓުން 19 ،އޮގަސްޓް  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 1020ގެ  21ވަނަ
ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ

ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުނެވެ.
.01

ލ
ރންފޫގެ ،މާ ެ
ނނަ މ.ކަ ަ
ނ އަ ް
ޅމު ް
ލން ގެންގު ެ
އޞޫ ު
ނޓްރަކްޓް ު
އ ކޮ ް
ގ މަޤާމުގަ ި
މ ެ
ރގްރާ ު
ޓމްސް ޕް ޮ
ސ ަ
ސސްޓެން ސި ް
ގ އެ ި
ހ ެ
މިއޮފީ ު
ނ
ނފެށިގެ ް
ދވަހު ް
ގ ސަބަބުން  21އޮކްޓޯބަރ 2102ވަނަ ު
މ ެ
ޓރެކްޓް ހަމަވު ު
ކން ް
ޒމީލް ޢައްބާސްގެ ޮ
ޙއްމަދު އަ ް
އަލްފާޟިލް މު ަ
ށ
ތ ް
ގ މުއްދަ ަ
ވހު ެ
މސްދު ަ
ނ  26އޮކްޓޯބަރ 2102ގައި ަ 16
ށފަހު އަލު ް
ވމަ ް
ރއް ު
ނ ވަކިކު ެ
މ ް
އމަޤާ ު
ތލްކޮށް ެ
ބ ި
ކޮންޓްރެކްޓް ާ
އވެއެވެ.
ޖއްސިފަ ި
ހމަ ެ
ފ ަ
ވ ވަޒީ ާ
ކރެ ި
ކޮންޓްރެކްޓް އާ ު
2.1

.2

ބަދަލުކުރެއްވި

 1021ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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2.3
.2

ވަކިކުރެއްވި

މިއޮފީހުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މއ.ޑޯންޝައިން  /އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު ރައީސުލް
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  09( (2)2012/40ފެބްރުއަރީ  )1021ޗިޓުން 06 ،ފެބްރުއަރީ  1021ގައި އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.
.1

މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސޮލިސިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ސައިމާ  /އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ރައީސުލް
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  25( (2)2012/237މާރޗް  )1021ޗިޓުން 22 ،މާރޗް  1021ގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.
.3

މިއޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްޓެރަޓަރީގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މއ.ގިސްމަތު،މާލެ  /އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޖަބީން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (2)CSC/2012/468

ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.
.1

( 1އޭޕްރީލް  )1021ޗިޓުން 23 ،މާޗް  1021ވަނަ ދުވަހުން

މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދެތަނޑިމާގެ،ސ.ހުޅުދޫ  /އަލްއުސްތާދާ ޞަފާ ޝަރީފް
(ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )11956ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  08( (2)CSC/2012/235ފެބްރުއަރީ )1021
ޗިޓުން ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

.5

މިއޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މ.ނަލަހިޔާވިލާ  /އަލްފާޟިލާ ޝިފްޛާ މުޙައްމަދު (ރެކޯޑު ކާޑު
ނަންބަރު  )89130ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  12( (2)CSC/2012/361މާޗް  )1021ޗިޓުން 23 ،މާޗް
 1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

.8

މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހެޕީހޯމް ގއ.ދާންދޫ  /އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝީޒާ (ރެކޯޑު
ކާޑު ނަންބަރު  )35321ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (2)CSC/2012/635

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.
.7

( 28މެއި  )1021ޗިޓުން،

މިއޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މ.އޯޝަންރީޑް،މާލެ  /އަލްފާޟިލާ އަމްރާ އާދަމް
މޫސާ (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )12098ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (2)CSC/2012/753
 )1021ޗިޓުން 29 ،ޖޫން  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

.6

މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހ.މޫންލައިޓް ވެލީ،މާލެ  /އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ
(ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )11188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (2)CSC/2012/862
ޗިޓުން 19،ޖުލައި  1021ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

.9

( 30ޖޫން

( 25ޖުލައި )1021

މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މަދޮށިމާވިލާ ސ.ފޭދޫ  /އާމިނަތު ޝެޒްލީނާ (ރެކޯޑު ކާޑު
ނަންބަރު  )11788ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (2)CSC/2012/1084
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ

( 01ނޮވެމްބަރ  )1021ޗިޓުން،
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 .20މިއޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހ.ލަކީކޯނަރ ،މާލެ  /ޔުދުރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް (ރެކޯޑު
ނަންބަރު  )89118ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (2)CSC/2012/1183
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

.22

ކާޑު

( 19ޑިސެމްބަރ  )1021ޗިޓުން،

ގ
ނ ޭ
ނ ހ.އަނދު ް
ނ ަ
އ ް
ނ ަ
މ ް
ނގުޅެ ު
ގ ް
ލން ެ
އޞޫ ު
ޓ ު
ނޓްރަކް ް
އ ކޮ ް
ގ މަޤާމުގަ ި
އންސެލް ެ
ކ ު
ޓ ަ
އޓީ ސްޓޭ ް
ޑޕި ު
ގ ެ
ހ ެ
މިއޮފީ ު

ނ (ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  )37265ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު
ޚދީޖާ ޝަބީ ް
ަ
ސތާޛާ
އަލްއު ް

ލ
މާ ެ

 15( (40)CSC/2012/686އޮކްޓޯބަރ  )1021ޗިޓުން 28 ،އޮކްޓޯބަރ  1021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންޓްރެކްޓް

ވަޒީފާއުވާލާލައްވާފައިވެއެވެ.
.21

ހ
ޅ ީ
ވއިޓް ރޯސް ،ނޮ .
ނނަ ަ
ޅމުން އަ ް
އޞޫލުން ގެންގު ެ
އ ކޮންޓްރަކްޓް ު
މގާމުގަ ި
އޓީ ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ ަ
ޑޕި ު
މިއޮފީހުގެ ެ
ސތާޛް
އަލްއު ް

ޙސައިން
ު

ރ
ނަޒީ ު

(ރެކޯޑު

ކާޑު

ނަންބަރު

)16832

ސިވިލް

ސަރވިސް

ނަންބަރު

ކޮމިޝަންގެ

 31( (40)CSC/2011/1595ޖުލައި  )2012ޗިޓުން 02،އޮގަސްޓް  1021ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއުވާ ލައްވާފައިވެއެވެ.
.23

ލ
ނނަ މ.ކަރަންފޫގެ ،މާ ެ
އ ް
ނ ަ
ޅމު ް
ނ ގެންގު ެ
އޞޫލު ް
ޓރަކްޓް ު
އ ކޮން ް
މގަ ި
ގ މަޤާ ު
ރމު ެ
ޓމްސް ޕްރޮގް ާ
ސސް ަ
ސސްޓެން ި
ގ އެ ި
ހ ެ
މިއޮފީ ު
ނ
ގ ް
ފށި ެ
ޓބަރ 2102ވަނަ ދުވަހުން ެ
ސބަބުން  21އޮކް ޯ
ގ ަ
ވމު ެ
މ ު
ކޓް ހަ ަ
ކންޓްރެ ް
އބާސްގެ ޮ
ޢ ް
ދ އަޒްމީލް ަ
އމަ ު
ޙ ް
ލ މު ަ
އަލްފާޟި ް
ވއެވެ.
އ ެ
ވލެވިފަ ި
ކޮންޓްރެކްޓް އު ާ

ޖަދުވަލު :6
ނބަރުން:
މ ް
ނ ެ
ހމެ ޭ
އ ި
ސ ބޯޑު ގަ ި
އރު ކްލެމެން ީ
ނ ި
ނމު ު
ހރު ި
އ ަ
 1021ވަނަ ަ
2

ޝކޫރު
ަ
މ
އޝަތު ޢާޒި ާ
ޢ ި
ސތާޛާ ާ
އަލްއު ް

ނ
ސތާ ާ
މ .އާ ް

ސ
ގ ރައީ ް
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

1

މ
ދ ް
މ ސުޒީ އާ ަ
ޔ ް
ރ ަ
ޑޮކްޓަރ މަ ި

ނ  /ކ.މާލެ
އމޭޒަ ް
މެ .

ސ
ރއީ ް
ގ ނައިބު ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

3

ފ
ޒލް އަފީ ް
ނ ި
ސތާޛް ާ
އަލްއު ް

ރ
ފޔޯ ީ
ވން /ގދި .
ވންލީ ހެ ަ
ހެ ަ

ބރު
އމް މެން ަ
ގ ފުލްޓަ ި
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

1

މ
ރހި ް
މޔާ އިބް ާ
ލ ލަ ް
އަލްފާޟި ާ

ރ
ނ ީ
މއޫ .

ބރު
އމް މެން ަ
ގ ފުލްޓަ ި
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

5

ދ
މ ު
ލން އަޙް ަ
އަލްފާޟިލް އަޒް ީ

ކ
އދުހޭކޮ ާ
މއު .

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

8

މ
ޑރ .ޢަލީ ނަޒީ ް

މ
ޒއަ ް
މއ .އެލީ ި

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

7

ޤ
ތޢުފީ ް
ސން ަ
ޚ ޙަ ަ
ޝއި ު
އައް ަ

ޓ
ލއި ް
ރމީ ަ
މ .ޑް ީ

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

6

ލ
ސން ޒިލާ ް
ލ ޙަ ަ
އަލްފާޟި ް

ދ
ގރައި ޫ
ލ  /ކު .
ރޯޒީވި ާ

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

9

ޤ
ދ ޞާދި ު
އމަ ު
ޙ ް
ލ މު ަ
އަލްފާޟި ް

ށ 1-C/120
ބަނޑޭރިކޮ ި

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

20

ތ
ރފްއަ ު
މ ި
ރހީ ް
އމަދު އިބް ާ
ޙ ް
ލ މު ަ
އަލްފާޟި ް

ށ
ވލުފު ި
މތީގެ ،ތި .
އިރު ަ

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

22

ބ
އޠަލި ް
ރހީމް މު ް
ބ ާ
ލ އި ް
އަލްފާޟި ް

ރ 2175
ބ ު
ތރު ނަން ަ
ދަފް ަ

ބރު
މން ަ
މ ެ
ޓއި ް
ގ ޕާޓް ަ
ސ ބޯޑު ެ
ކްލެމެން ީ

ރލްގެ އޮފީހުގެ  1021ގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް
އެޓަރނީ ޖެނެ ަ
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ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު
ޝަ

ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސް
ޑރ .މަރިޔަމް ސުޒީ އާދަމް

ޕާރޓްޓައިމް

ޕާރޓްޓައިމް

ޕާރޓްޓައިމް

ޕާރޓްޓައިމް

މެންބަރު

މެންބަރު

މެންބަރު

މެންބަރު

އަލްފާޟިލް

އަލްފާޟިލް

އަލްފާޟިލް

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހީމް

މުޙައްމަދު

މުޙައްމަދު

ޙަސަން

މުއްޠަލިބް

އިބްރާހީމް

ޤ
ޞާދި ު

ޒިލާލް

ޕާރޓްޓައިމް

ޕާރޓްޓައިމް

ޕާރޓްޓައިމް

މެންބަރު

ފުލްޓައިމް

ފުލްޓައިމް

މެންބަރު

މެންބަރު

މެންބަރު

މެންބަރު

އައްޝައިޚު

ޑރ .ޢަލީ

އަލްފާޟިލް

އަލްފާޟިލާ

އަލްޢުސްތާޛް

ޙަސަން

ނަޒީމް

އަޒްލީން

ލަމްޔާ

ނާޒިލް އަފީފް

ޤ
ތަޢުފީ ް

އަޙްމަދު

ރިފްއަތު

އސްމާ އިބްރާހިމް
އަލްފާޟިލާ ަ

ރޔަމް ޝިޔާނާ
އަލްފާޟިލާ މަ ި

އަލްފާޟިލާ އަރީޝާ ޙުސައިން

އިބްރާހިމް

