
1001

P1 1001.2.02.01.00.000

S3 1001.2.02.01.03.000

ސަރުކާރުން އުފައްދާ ވުޒާރާތަކާއި، އެވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން އޮފީސްތައް އުފެއްދުމާއި 

އުވާލުމާއި، އެތަންތާގެ ނަމަށާއި މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، 

އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވުަޅތައް އެޅުން.

A1

1001.2.02.01.03.001

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، މުރާޖަޢާކޮށް، 

މަސައްަކތްތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިނަމަ ފުށުއެރުންތައް ރަނގަޅުކޮށް، 

މެންޑޭޓްތައް އިސްލާހުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

A3

1001.2.02.01.03.002

ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ 

އޮފީސްތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް ރިވިއުކުރާނެ " އޯގަނައިޒޭޝަން ރިވިއު ފްރޭމްވާރކެއް 

އެކުލަވާލުން. "

A4

1001.2.02.01.03.003

S4 1001.2.02.01.04.000

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް އުފައްދާފައިވާ ބޭނުމާ އެއްގޮތަށް ހިނގަމުންދޭތޯއާއި 

ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުނންކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މެނެޖްމަންޓް އޮޑިޓް 

ހެދުން.

A1

1001.2.02.01.04.001

ނޑިތައް ޙާޞިލްވާ މިންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  ނޑުދަ އޮފީސްތަކުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ލަ

އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމްކުރުން.
A2

1001.2.02.01.04.002

ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާތަުކން ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލުން. A3 1001.2.02.01.04.003

S5 1001.2.02.01.05.000

ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުންނާއި، ސަރުކާރާ 

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ހަވާލުވާ ފަރާތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ މިންގަ

ެއކުލަވާލުން.

A1

1001.2.02.01.05.001

P3 1001.2.02.03.00.000

S1 1001.2.02.03.01.000

އަލަށް އަންނަ ޤާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް އަންނަ 

ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތޯ ބަލައި، މިބަދަލުތައް ގެނައުމަށް 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުމާއި، މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ގާއިމްކުރަންޖެހޭ 

ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ގާއިމްކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން.

A1

1001.2.02.03.01.001

ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގުމުގައި، އިދާރީ 

ނޑައަޅައި ހަރުދަނާކުރުން. ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ
A2

1001.2.02.03.01.002

މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2011/02 ގެ އެނެކްސް 1

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު  ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ (2008)ން ކަ

ބައްޓަންކުރުމާއި އަދި އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް ޤާއްިމކުރުން.

ސަރުކާރުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މައްލޫމާތު ޢާންމުކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ރޭވުންތެރިގޮތެއްގައި 

. މީގެތެރޭގައި ރައިޓް ސައިޒިންގ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރު ހިންގުން، ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާއި ސިޔާސީ  ހިންގުން

މަގާމުތަކުގެ ދައުރު ހިމެނެއެވެ

ސިޔާސަތު 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، 

އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން.

ނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި ބަލާ  ސަރުކާރުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ ްޕރޮގްރާމް ހިނގަނީ ރައިޓްބޭސްޑް އެޕްރޯޗާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަ

އެކަން ޔަޤީންކުރުން

އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި ޗޭންޖް މެނެޖްމަންޓަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުން

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރު ހިންގުމާއިބެހޭ ބިލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ 

ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S3 1001.2.02.03.03.000

ސަރުކާރުން ކުރަންބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި މަދަނީ 

ޖަމުޢިއުޔާތަކާއި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އޮފީސްތަކަށް ބާރުއެޅޭނެ 

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

A1

1001.2.02.03.03.001

P4 1001.2.02.04.00.000

S3 1001.2.02.04.03.000

އިސްމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް ސެމިނާ ވަރކްޝޮޕް 

ބޭއްވުން
A1

1001.2.02.04.03.001

ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރވޭއެއްކުރުން (ްޓރޭނިންގ ނީޑްސް 

( އެނެލިސިސްއެއް ފުރިހަމަކުރުން

A2

1001.2.02.04.03.002

ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާއިން އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ 

މުއައްސަސާތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާއެކު 

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން.

A3

1001.2.02.04.03.003

ބައްދަލުވުންތަކާއި ސުވާލު ކަރުދާހުން ލިބޭ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި ބޭނުންވާ 

ނޑައެޅުން ތަމްރީންތައް ކަ
A4

1001.2.02.04.03.004

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތައް 

ހިންގުން.
A5

1001.2.02.04.03.005

S4 1001.2.02.04.04.000

ޓްރޭނަރުންގެ ނެޓްވަރކެއް ޤާއިމްކުރުން (ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނަރސް ޕްރޮގްރާމެއް 

( ހިންގުން
A1

1001.2.02.04.04.001

ޓްރޭނިންގް ނީޑްސް އެނަލިސިސް އިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓްރޭނިންގ ޕެކޭޖެއް އެކުލަވާލުން
A2

1001.2.02.04.04.002

S6 1001.2.02.04.06.000

ރާއްޖެފަދަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރު 

ހިންގުން ޒަމާނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކުރާ 

މަސައްކަތްތައް ބަލާ ތަޖުރިބާކުރުން.

A1

1001.2.02.04.06.001

P6 1001.2.02.06.00.000

S2 1001.2.02.06.02.000

އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، 

އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
A1

1001.2.02.06.02.001

S3 1001.2.02.06.03.000

އެއް ފަހަރު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކުން ޚިދްމަތްތަކެއް ލިބިގަނެވޭނެ  ނިޒާމެއް 

ތަޢާރަފުކުރުން.
A1

1001.2.02.06.03.001

ނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން  ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަ

މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

ޢާންމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްވެސް ބޭނުން ނުހިފޭގޮތަށް ހުރި އަދި ރައްޔިތުން ބުރަ އުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ހުރި މިފަދަ 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އުވާލުން.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި ދުރު ވިސްނުމުގެ ރޭވުމާއި 

އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުން

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ތަމްރީނުގެ ނެޓުވަރކެއް ޤާއިމްކޮށްގެން 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން

ނޑައެޅުން ނޑުތައް އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު ކަ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން އެކަށައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަ

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެވެސް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތަކާއި  މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަ



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P7 1001.2.02.07.00.000

S1 1001.2.02.07.01.000

ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި 

ކޯޑިނޭޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި، މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ބާއްވައި، ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ގަވާއިދުން 

މަޝްވަރާކުރުން

A1

1001.2.02.07.01.001

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް އޮފީސްތަކުން 

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައާއި ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގައި ވިލަރެސް 

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

A2

1001.2.02.07.01.002

P8 1001.2.02.08.00.000

S1 1001.2.02.08.01.000

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް 

އެކުލަވާލުން.

A1

1001.2.02.08.01.001

S2 1001.2.02.08.02.000

މިނިސްޓްރީތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި، 

ތަންފީޒްކޮށް، މޮނިޓަރކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޝާމިލްކުރުން 

އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން.

A1

1001.2.02.08.02.001

P18 1001.6.03.01.00.000

S1 1001.6.03.01.01.000

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި އެންވޯއީންގެ ފަރާތްޕުޅުން 

މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން
A1

1001.6.03.01.01.001

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާނެ ދަތުރުފުޅުތައް ދުރާލާ ރާވައި ހިންގުން A2 1001.6.03.01.01.002

P19 1001.6.03.02.00.000

S1 1001.6.03.02.01.000

ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރައްވާ އެންމެހާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި 

ބެލެހެއްޓުން
A1

1001.6.03.02.01.001

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ޑޭޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން A2 1001.6.03.02.01.002

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި 

ބާއްވަވާ ޙަފްލާތަކާގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުންކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A3

1001.6.03.02.01.003

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި 

އެންވޯއީންނަށް އަރުވާ ދަޢުވަތުތަކާ ގުޅެިގން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
A4

1001.6.03.02.01.004

ސަުރކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެތެރޭގައާއި ސަރުކާރުގެ އެއް އޮފީހާއި އަނެއް އޮފީހާއި ދެމެދު ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ރަސްމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރުން.

ނޑައަޅައި، ހިންގައި، އެ ސިޔާސަތު ހިނގާނުހިގާ ގޮތް ބަލައި، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަ

ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤައުމީ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމްކުރުން އިތުރުކުރުވުން.

ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމްުކރާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާއްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހިންގާ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަޢް ހިނގަމުންދާގޮތް ގާތުން ބެލުމާއި ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަތުން.

ސަރުކާރުން ޚިދްމަތްދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި ކަންކަން ގުޅިގެން ކޯޑިނޭޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ހިންގޭނެގޮތަށް ސްޓޭންޑަޑް 

އޮޕަރޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރސްތައް ޤާއިމްކުރުން

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ އެކަށޭނަގޮތްތަކާއި ފޯރަމްތައް އޮންލައިންކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ އެހެން ގޮތްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން ޤާއިމްކުރުން

ޢާންމުންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އާންމުންނަށް ޚިދްމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ފީޑްބެކަށް ބަލާކަން ޔަޤީންކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި އަދި އެންވޯއިންގެ ލޯކަލް އަދި ފޮރިންގ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ 

އެންމެހާކަންތައް ކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އަދި އެންވޯއިންގެ އެޕިޮއންޓްމަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި 

އެބޭފުޅުންގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ އެންމެހާކަންތައް ކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކިއެކި ޚާއްޞަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި އެބޭފުޅުންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އެންވޯއީން 

/ މެސެޖު/ސިޓީއާ ގުޅޭ އެއްމެހައިކަމެއް ކުރުމާއި އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް  ފޮނުއްވާ ކާޑު

ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެފަދަ ކާޑު/މެސެޖު/ސިޓީއަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

A5

1001.6.03.02.01.005

P20 1001.6.03.03.00.000

S1 1001.6.03.03.01.000

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފައަކަށް ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ މެދު، 

މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، އެކަމަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް 

ނިންމެވުމާއި، ކެބިނެޓް ސަބް ކޮމިޓީތަކުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، 

ކެބިނެޓަށް ލަފާއަރުވަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދު ލަފާއެރުވުމާއި، އަދި ޤައުމީ 

ސަލާމަތާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަން ޖެހޭ މުހިންމު މައްސަލަތަކުގައި، ޤައުމުގެ 

މަޞްލަޙަތަށާއި، ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ޮގތުގައި އެކަމަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައި، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުން.

A1

1001.6.03.03.01.001

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން، ފޮތްފޮތުގައި ލިޔެފައި 

ހުރި ލިޔުންތައް ގިނަދުވަހަށް ރައްކާކޮށް، ދެމެހެއްޓޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.
A3

1001.6.03.03.01.002

ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ހާލަތްތަކުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުންނާއި، ސަރުކާރާ 

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ހަވާލުވާ ފަރާތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ މިންގަ

އެކުލަވާލުން.

A4

1001.6.03.03.01.003

P21 1001.6.03.04.00.000

މަޤާމު ހަމަޖެއްސެވުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ފޮނުވަންޖެހޭލިޔުންތައް ފޮނުވުން S1 1001.6.03.04.01.000

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ލެއްވުން. A1 1001.6.03.04.01.001

P22 1001.6.03.05.00.000

S1 1001.6.03.05.01.000

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށާއި، ސަރުކާރުގެ 

ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އަހުލުވެރި ކުރުވުން
A1

1001.6.03.05.01.001

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވަމުންދާގޮތް ބަލާނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، މިނިޒާމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔުން
A2

1001.6.03.05.01.002

"އައިލްސް" ޑޭޓާބޭސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މި ޑޭޓާބޭހަކީ ސަރުކާރުގެ 

އޮފީސްތަކުންނާއި، އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން 

ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތަކަށް ހެދުން

A3

1001.6.03.05.01.003

"ފަންވަތް" ޑޭޓާބޭސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، މި ޑޭޓާބޭސްގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެންމެ 

ފަހުގެ އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޑޭޓާބޭހަކަށް ހެދުން.
A4

1001.6.03.05.01.004

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި އެގްޒެކެޓިވު ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު 

ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
A5

1001.6.03.05.01.005

ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހާއި ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޚިދްމަތް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ 

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާ މަގާމުތަކުގެ ވަޒީފާގެ  އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮނިގަ

އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޤާމުަތކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އެ މަޤާމުތަކުން މީހުން 

ވަކިކުރުމާއި، އެމީހުންގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ހިންގުންތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރޭތޯބެލުން

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި، ކެބިނެޓްޖަލްސާތަކާބެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ސަބް ކޮމިޓީޒްތަކާއި، 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޓްރީޓުތަކާއި، އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

އިންތިޒަމްތައް ކުރުން.

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، އެސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ނަތިޖާ 

ހާޞިލުވާ މިންވަރުބެލުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P23 1001.6.03.06.00.000

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން S1 1001.6.03.06.01.000

ބިމާއި ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިޙްސާސް 

ކުރަންޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ގެދޮރު ލިބިގަތުމަށް ރައްާކތެރި ލުއިފަސޭހަ 

އިންތިޒާމްތަކެއް ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

A1

1001.6.03.06.01.001

ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ބެހޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން.
A2

1001.6.03.06.01.002

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން.
A3

1001.6.03.06.01.003

ކާރިސާ ތަކުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުން 

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
A4

1001.6.03.06.01.004

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އަތްފޯރާމިންވަރެއްގައި ގާއިމްކުރުމަށް ކުރެވޭ 

މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން.
A5

1001.6.03.06.01.005

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

އެއްބާލުންދިނުމާއި، ފުދުންތެރިކަންުކޑަ މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް އަގުތައް 

ނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން. ކަ
A6

1001.6.03.06.01.006

ވިޔަފާރިތަކަށް ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް ތަންދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަމީޑިއޭޓް ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެހީެތރިވެދިނުން
A7

1001.6.03.06.01.007

ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުމުގެ ސިޔާސަތު ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ 

އިދާރާތަކުން ބޭނުންފުޅުވާ ލަފާދިނުން.
A8

1001.6.03.06.01.008

S2 1001.6.03.06.02.000

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމާއި، މި ދާއިރާއަށް އައު ކަންތައްތައް 

ތަޢާރަފްކުރުމާއި، މި ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް 

ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދީ، އެކަންކަން ބެލުން.
A1

1001.6.03.06.02.001

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމާއި، މި ދާއިރާއަށް އައު ކަންތައްތައް 

ތަޢާރަފްކުރުމާއި، މި ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް 

ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެކަންކަން ބެލުން.
A2

1001.6.03.06.02.002

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމާއި، މި ދާއިރާއަށް އައު ކަންތައްތައް  ދަ

ތަޢާރަފްކުރުމާއި، މި ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައެިވރިވުން އިތުރުކުރުމަށް 

ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެކަންކަން ބެލުން.
A3

1001.6.03.06.02.003

ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވަިޔފާރިތަކުން، ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް ތަންދިނުމަށްޓަކައި 

އިންޓަމީޑިއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުން.
A4

1001.6.03.06.02.004

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން.

A5

1001.6.03.06.02.005

S3 1001.6.03.06.03.000

ނޑައެޅުމަށް  އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ކަމާގުޅޭދާއިރާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
A1

1001.6.03.06.03.001

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން. A2
1001.6.03.06.03.002

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް، ފަތުރުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން، 

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދިވެހި މުޖުތަމައުއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޖްތިމާއީ 

ވަބާތަކުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ނޑައަޅައި އެސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް އަންގައި، އެތަްނތަނަށް  ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަ

ބޭނުންވާ އިރުޝާދުދިނުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭގެ ކުނި ނައްތާލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުން ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމަށް 

އެހީތެރިވެދިނުން.
A3

1001.6.03.06.03.003

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ރައްކައުތެރި ކުރުމުގައި 

އެހީތެރިވެދިނުން.
A4

1001.6.03.06.03.004

ދިވެހި މުޖްތަމައުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ފަރުދުންނަކީ، ކުއްތަކުން ސަލާމަތްވެ، 

ޢަބުރުވެރި ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގައި 

އެހީތެރިވެދިނުން.

A5

1001.6.03.06.03.005

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީުޒކުރުމަށް ސަރުކާރުން 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެކަށައެޅުން
A6

1001.6.03.06.03.006

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސްއާ އެ.ކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުން.
A7

1001.6.03.06.03.007

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް 

މަރުކަޒީ އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޚިދުމަތްދެއްވެމުންދޭތޯ ބެލުން.
A8

1001.6.03.06.03.008

އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދިފައިވޭތޯ 

ބެލުން.
A9

1001.6.03.06.03.009

S4 1001.6.03.06.04.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢްލީމުގެ ސިޔާސަތު ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. A1 1001.6.03.06.04.001

ރާއްޖެއަކީ ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުޅިވަރުގައި 

ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އެކަންތައް މޮނިޓަރކުރުން.
A2

1001.6.03.06.04.002

ޕޮލިސީއޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން S5 1001.6.03.06.05.000

ޕޮލިސީއޮފީހުގެ އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން A1 1001.6.03.06.05.001

P24 1001.6.03.07.00.000

S1 1001.6.03.07.01.000

ނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަ

ބައިވެރިވުން ހޯދައި، އެ ސިޔާސަތުތަކާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
A1

1001.6.03.07.01.001

ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ނިޒާމު ރޭވުމާއި ހިންގުމަކީ، ސަރުކާރު 

ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ބަޔަކަށް ހެދުން.
A2

1001.6.03.07.01.002

ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ ދާއިރާތަކުގެ 

މެދުގައި ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރުން.
A3

1001.6.03.07.01.003

ކްރައިސިސް އަދި  އިމަރޖެންސީ ތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު، ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު 

ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.
A4

1001.6.03.07.01.004

މީޑިއާގައި ހުށަހަޅައިދޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ރިޕޯޓްތައް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ގާއިމުކުރުން.
A5

1001.6.03.07.01.005

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގައި ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި ފުރިހަމަ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެހީގައި ޢާންމުކުރުން
A6

1001.6.03.07.01.006

S2 1001.6.03.07.02.000

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޚަބަރުތަކާއި، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވާހަކަފުޅުތަކާއި ތަޤްރީރުތަކާއި ވީޑިއޯތައް ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.
A1

1001.6.03.07.02.001

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޤްރީރުތަކުން ފޮތް އެކުލަވާލައި ޝާއިޢު ކުރުމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޝާއިޢު ކުރުމަށް 

ނިންމަވާ އެހެނިހެން ފޮތް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ އަފްރާދުންނަކީ ކަންކަމަށް ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، ދިވެހި ދަރިން އެކެިއކި ރޮނގުތަކުން ކުރިއެރުން 

ހޯދާބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެހިތެރިވެދިނުން.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ސަރުާކރާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އިތުބާރު ގާއިމްކޮށް 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ، ޙަރަކާއްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢްލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވާ އެއްމެންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކޮށް ބައިނަލް 

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ޢާއްމުކުުރން. އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން އިތުރުކުރުމާއި ދައުލަތުން ކަ



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ތަޤްރީރުތަކުގެ ތެރެއިން ޝާއިޢުކުރަން ނިންމަވާ ތަޤްރީރުތައް ފޮތުގެ 

ގޮތުގައިޝާއިޢުކުރުން.
A2

1001.6.03.07.02.002

ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ފޮތް ޗާޕުކުރުން. A3 1001.6.03.07.02.003

އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވުމަށް ލިބޭ ދެންނެވުންތައް އެކުލަވާލައި 

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.
A4

1001.6.03.07.02.004

P25 1001.6.03.08.00.000

S1 1001.6.03.08.01.000

ދައުލަތުން އަރުވަންޖެހޭ އިނާމާއި، ލަޤަބާއި، ޝަރަފާއި، ނިޝާނާއި، މެޑަލް 

ނޑައަޅައި އެފަރާތްތަކަށް އެރުވުން އަރުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަށް ކަ
A1

1001.6.03.08.01.001

ޤައުމީ އިނާމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން A2 1001.6.03.08.01.002

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކިފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ތައްޓާއި، އަށްޑަނައާއި އިނާމު 

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން
A3

1001.6.03.08.01.003

މިހާތަނަށް ޤައުމީ އިނާމާއި އާއްމު ހިދުމަތުގެ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ 

މައުލޫމާތު މިހާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A4

1001.6.03.08.01.004

P26 1001.6.03.09.00.000

S1 1001.6.03.09.01.000

ބަންދު މީހުންގެ ސިޓީތަކަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޖަވާބުދިނުން A1 1001.6.03.09.01.001

P27 1001.6.03.10.00.000

S1 1001.6.03.10.01.000

އަމިއްލަ މީހުންގެ ސިޓީތަކަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޖަވާބުދިނުން A1 1001.6.03.10.01.001

P28 1001.6.03.11.00.000

S1 1001.6.03.11.01.000

ލިބޭ ހަދިޔާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތްައކުރުން A1 1001.6.03.11.01.001

P29 1001.6.03.12.00.000

S1 1001.6.03.12.01.000

ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ދެންނެވުން ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން A1 1001.6.03.12.01.001

P30 1001.6.03.13.00.000

S1 1001.6.03.13.01.000

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ނެރުން. A1 1001.6.03.13.01.001

އެކިފަރާތްތަކަށް ޤާނުނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިނާމާއި،ލަގަބާއި، ޝަރަފާއި ،ނިޝާނާއި، މެޑަލްދިނުމާއި ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި ފޯރުންތެރިކަން ހުރި 

މިންވަރަކުން، ތަޢުލީމާއި، ޡަޤާފަތާއި، އަދަބިއްޔާތާއި، ފަންނުތައް ކުރިއެރުވުން.

މާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ބަންދުކުރައްވާފައިވާ މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ އާއިލާއާއި، ބަންދުކުރައްވާފައިވާ މީހުންނާއި ގުޅިގެން 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

ނޑައަޅައި، އެމީހުންނަށް އިނާމުދިނުމުގެ ހުރިހާކަމެއް  ޤައުމީ އިނާމު ދޭންޖެހޭ މީހުން ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ނިންމުން. ކަ

ބަންދުކުރައްވާފައިވާ މީހުންނަގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުށަހަޅާމައްސަލަތައް ފުރިހަމައަށްބަލާ، އަވަސް މުއްދަތެއްގެ 

ތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއެޅުން

އަމިއްލަ މީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުށަހަޅާމައްސަލަތައް ފުރިހަމައަށްބަލާ، އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއެޅުން

ހަދިޔާ ލިބުމުން، ހަދިޔާ އަށް ހަދަންވީ ގޮތެއް ބަލައި އަވަހަށް ނިންމުން

ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެއް އުސޫލަކުން ރާވާ ހިންގުމަށް ިއރުޝާދުދީ ނެރުއްވާ 

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރައްވާ 

އިޢުލާންތައް ހިމަނައިގެން ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުްނނަށް ލިބޭ ހަދިޔާއާ ބެހޭގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިއޮފީހުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބު 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަގާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހުން ޢާންމުކުރުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމަށް ނެރުއްވާ ޤަރާރުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން 

ނެރުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި، އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢުކުރުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P31 1001.6.03.14.00.000

S1 1001.6.03.14.01.000

ސަރުކާރުން ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ބިލްތައް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުމުން ބިލުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

. ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް މެދެުވރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލައި، އެމް.ޑީ.ޕީ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

A1

1001.6.03.14.01.001

S2 1001.6.03.14.02.000

ބިލުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ގެނެސް، ޕްރިންޓް ހަދާ، ރަނގަޅަށް 

ބެލުމަށްފަހު، ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންފުޅުގައި 

ޗާޕްކޮށްފައިވާ ކަރުދާހަށް ބިލް ޕްރިންޓްކުރުން.

A1

1001.6.03.14.02.001

S3 1001.6.03.14.03.000

ތަޞްދީޤު ކުރައްވާ ބިލްތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ 

ކަންތައްތަކެއް ހުރިތޯ ބަލައި، އެކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ލީގަލް 

އެފެއާޒް އޮފީސް ހިންގަވަން ހުންނެވި އިސްވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންގޮސް، 

އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން ކަންތައްކުރުން.

A1

1001.6.03.14.03.001

ބިލުގައި، އެއްވެސް ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ ބޯޑަކަށް ނުވަތަ އެހެން މަޤާމަކަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްނަމަ، 

އެކަމެއްކުރުން.

A2

1001.6.03.14.03.002

P32 1001.6.03.15.00.000

S1 1001.6.03.15.01.000

މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ބިލްތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ބަހުސް ހިނގަމުންދޮާގތުގެ ޚުލާސާއެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން.
A1

1001.6.03.15.01.001

ކުށްކުރާމީހުން ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގޮތުގައި އަލުން އަބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރުން P33 1001.6.03.16.00.000

S1 1001.6.03.16.01.000

މަޢާފްދިނުމާއި، އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ލަފާ ދެއްވާ 

ފޮނުއްވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފް ދެއްވާ، އަދި އަދަބު 

ލުއިކޮށްދެއްވާ މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރުން.

A1

1001.6.03.16.01.001

މަޢާފްދިނުމާއި، އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޚްތިޔާރުން އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމާއި މަޢާފްދެއްވުމުގެ 

ކަންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނުންފުޅުވާނެ މަޢްލޫމާތުތައް ފޯުރކޮށްދިނުން.
A2

1001.6.03.16.01.002

މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމަށް ނިންމަވާ މީހުންނަށާއި، ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުޮކށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން 

ފޮނުވުން.

A3

1001.6.03.16.01.003

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވޭނެ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ ިއންސާފުވެރި، ހާމަކަމާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު 

ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އެފަދަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޤާނޫނީ ބިލުތަކާއި، މައްސަލަަތކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހުން މިކަންކަން 

ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުން.

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގައި ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުގައި ކަ

. {ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅޭ  ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިއެރުވުމާއި، ގާނޫނު ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމާއި އަލްން ވިސްނުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

ޤާނޫނީ ބިލްތަކާއި މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހިނގުަމންދާގޮތުގެ ޚުލާސާ މަޢްލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

{ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ގޮތަކަށް ރާވާ ހިންގުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް، 



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P34 1001.6.01.01.00.000

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ހިންގުން S1 1001.6.01.01.01.000

މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތައް ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން (އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން 

( ތަމްރީނު ކުރުން
A1

1001.6.01.01.01.001

އޮފީހުގެ އޮފްީސތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ސަޕޯޓް ދިނުން A2 1001.6.01.01.01.002

އޮފީސް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން A3 1001.6.01.01.01.003

އޮފީހުގެ އައި.ޓީ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑު ކުރުން A4 1001.6.01.01.01.004

އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނާއި ފައިލިން އޭރިއާއި އަދި ލައިބްރަރީ ރީ އޮގަނައިޒް ކުރުން A5
1001.6.01.01.01.005

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރައްވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްފުޅުތައް ކުރެއްވުން S2 1001.6.01.01.02.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރިފަސްކޮޅުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކައުކުރުން A1 1001.6.01.01.02.001

ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން A2 1001.6.01.01.02.002

ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ތަފާތު އޮފީސްތައް ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން



މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 1002

P4
1002.3.03.04.00.000

S4
1002.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1002.3.03.04.04.001

P14 1002.3.03.14.00.000

S7
1002.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1002.3.03.14.07.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

ރޭވުން.

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ 1003

P1 1003.6.01.01.00.000

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި އެބޭފުޅެއްގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅުއްވާނެ ގެއާއި އެގޭގެ ބެލެހެއްޓުން S1 1003.6.01.01.01.000

އިދާރީގޮތުން ހިންގޭ އޮފީސް A1 1003.6.01.01.01.001

ގެކޮޅުގެ މެއިންޓަނަންސް A2 1003.6.01.01.01.002

އެފް އެންޑް ބީ A3 1003.6.01.01.01.003

ހައުސް ކީޕިންގ A4 1003.6.01.01.01.004

ނޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އައިޓީ އެ A5 1003.6.01.01.01.005

ނޑް ލޭންޑްސްކޭޕިންގ ރޑްނިން އެ ގާ A6 1003.6.01.01.01.006

ދައުލަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢާއިލާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް S2 1003.6.01.01.02.000

މެޑިކަލް އެލަވަންސް A1 1003.6.01.01.02.001

ހޮލިޑޭ އެލަވަންސް A2 1003.6.01.01.02.002

ސިޔާސަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާއަށް ޤާނޫން އަސާސީ އިން ލާޒިމްކުރާ ދައުލަތުން ދެއްވަން ޖެހޭ އިނާޔަތް 

ތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު ސެޕް ރެފެރަންސް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



P1 1005.6.01.01.00.000

S1 1005.6.01.01.01.000

އިދާރީގޮތުން އޮފީސް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަޚިދުމަތްތައް A1 1005.6.01.01.01.001

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބު އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބުގެ އާއިލާ 

ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
A2 1005.6.01.01.01.002

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބު އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބުގެ އާއިލާ 

ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް
A3 1005.6.01.01.01.003

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބު އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބުގެ އާއިލާއަށް 

ހިންގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު
A4 1005.6.01.01.01.004

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބުއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އާއިލާއަށްއިހްލާސްތެރިކަމާއި އެކު އެންމެފުރިހަމަ 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެނައިބު އަށާއި އެބޭފުޅެއްގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުއްވުމަށް 

ބޭނުންފުޅުވާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެޚިދުމަތްތައް 

. ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ރަސްމީގެ

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު ސެޕް ރެފެރަންސް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1005



P2 1006.1.05.02.00.000

ފައިސާއާބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން
S4 1006.1.05.02.04.000

ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން  A1
1006.1.05.02.04.001

S1 1006.1.05.02.12.000

ފައިނޭންސިއަލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާސްތަކެޢް އަދި ކުންފުނިތަށް 

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ސެޓޭންޑަޑްސްތަކެއް ނުވަތަ ގައިޑްލައިންތަކެއް 
A1

1006.1.05.02.12.001

ކުންފުނިތަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނޭ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ޑިވެލޮޕްކުރުން A2
1006.1.05.02.12.002

ކުންފުނިތަކުގެ ރިކޯޑް އާކައިވް ކޮށް ކޮމިއުނިކޭޓް ކުރުމަށް 

އެކްސްޓްރާނެޓް ވެބްސައިޓެއް ހެދުން
A3

1006.1.05.02.12.003

އެސްޓެބްލިޝް ކުރެވިފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް ތަކަށް ބިނާކޮށް ކުނފުނީގެ 

ޕާރފޮމެންސް އެނލިސިސް ހެދުން
A4

1006.1.05.02.12.004

ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓާއި ބިޒްނަސް ޕްލޭންތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުން A5
1006.1.05.02.12.005

ޕާރފޮމެންސް އެނެލިސިސް ތަކަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ހޯދުންތައް ހޯދަންޖެހޭ 

ތަންތަނުގެ ޑިއުޑެލިޖެންސް ހެދުން
A6

1006.1.05.02.12.006

A7 ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ސައިޓްވިސިޓް ތައް ކުރުން
1006.1.05.02.12.007

S2 1006.1.05.02.13.000

ހެދޭ އެނަލިސިސް ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުންފުނި އުފެދިފައިވާ 

މަޤްސަދަށް ބަލައި، ކުންފުނިން ލިބޭ ރިޓާންސް އިތުރު ކުރެވޭނެ 
A1

1006.1.05.02.13.001

ކުންފުނީގެ އެކައުންޓިންގ އަދި މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ 

ކުރުމާއި ޕާރފޮމެންސް އިންޑިކޭޓަރސް އެސްޓެބްލިޝްކޮށް ބެންޗްމާކްތައް 
A3

1006.1.05.02.13.002

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އެއްވަރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ޚަރަދުކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުން

ސަރުކާރު ކުނފުނިތަކުގެ ޕާރފޮމެންސް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުން

ސަރުކާރު ކުނފުނިތަކުން ލިބޭ ރިޓާންސް ބޭނުންވާ މަޤުސަދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި 

ކުންފުނީގެ ޕާރފޮމެންސް ރަގަޅު ކުރުމުގަ އެހީތެރިވެދިނުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ1006ީ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S3 1006.1.05.02.14.000

ޕެމެބްގެ މޮނިޓަރންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ބައި ހަރުދަނާ ކުރުން A1
1006.1.05.02.14.001

ކުންފުނިތަކުގެ ޕާރފޮމެންސް އިވެލުއެޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން ބެސްޓް 

ޕްރެކްޓިސް އާއި އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން
A2

1006.1.05.02.14.002

ޕާރފޮމެންސް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ގުޅެގޮތުން މުއައްޒަފުން އަހުލު ވެރި 

ކޮށް ތަމްރީން ކުރުން
A3

1006.1.05.02.14.003

S4 1006.1.05.02.15.000

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި މަސައްކަތް ކޯޕަރޭޓް ކޮންސެޕްޓަށް ބައްޓަންކޮށް 

ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުން
A1

1006.1.05.02.15.001

ކޯޕަރައިޓައިޒް ކުރެވޭ ތަންތަން ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ބައްޓަން ކުރުމަށް 

އެކުލަވާލެވޭ ބޯޑުތަކށް އެހީތެރިވެ ލަފާ ދިނުން
A2

1006.1.05.02.15.002

S5 1006.1.05.02.16.000

ޕަބްލިކް އެންޓަޕްރައިސް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނެންސް ހަރުދަނާ ކުރުން
A1

1006.1.05.02.16.001

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ
A2

1006.1.05.02.16.002

S6 1006.1.05.02.17.000

ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް 

ބަދަލުގެނެސް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން
A1

1006.1.05.02.17.001

ކުންފުންޏަށް ފައިނޭންޝަލް ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި 

އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
A2

1006.1.05.02.17.002

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އެޓްރެކްޓް ކުރުމުގައ ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި 

ކުންފުނިތައް މާޖް ކުރުން ނުވަތަ ވަކި ބައިބަޔަށް ބައި ކުރުން
A3

1006.1.05.02.17.003

ޕްރއިވެޓައިޒޭޝަން މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 

ފަރާތުން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއާއި މުޢާމަލާތުކޮށް 
A4

1006.1.05.02.17.004

ޓްރާންސެކްޝަން އެޑްވައިޒަރީ ސާރވިސް A5
1006.1.05.02.17.005

ސަރުކާރު ކުންފުނތަކުގެ އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމަށްތަކައި، ކުންފުނިތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ފަންކްޝަން ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސެސް 

އާއި އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުން

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގޭ ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ހިންގައި އެފިޝަންސީ 

އިތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ގަވަނެސް ހަރުދަނާ ކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S7 1006.1.05.02.18.000

ވިޔަފާރ އުސޫލުން ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
A1

1006.1.05.02.18.001

ކޮސްޓް އެނެލިސިސް ތަކެއް ހެދި، ކުންފުނީގައ ހުރި 

އިންއެފިޝަންސީސް ފާހަގަކޮށް އެކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް 
A2

1006.1.05.02.18.002

S8 1006.1.05.02.19.000

ކުންފުނިތަކަށް ދެވޭ ގެރެންޓީ ތަކަކީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 

ޑެވެލޮޕްމެންޓް އޮބްޖެކްޓިވް އެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ދެވޭ ގެރެންޓި 
A1

1006.1.05.02.19.001

ކުންފުނިތަކުން ގެރެންޓި ދެވިގެން ނެގޭ ލޯނުތައް އަދާ ކުރެވޭ މިންވަރު 

ބަލައި ގެރެންޓީ ރިކޯލް ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުން
A2

1006.1.05.02.19.002

ކުންފުނިތަކުގެ ޑެޓް ލެވެލް މޮނިޓަރ ކުރުން A3
1006.1.05.02.19.003

S10 1006.1.05.02.20.000

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން / ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ދެނެގަތުން
A1

1006.1.05.02.20.001

ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބެނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި 

ޗެކްކުރުން
A2

1006.1.05.02.20.002

ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ޓެންޑަރ ގައިޑްލައިންސްގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުން އަދި ކްލައިންޓް ބައިވެރިކުރުން
A3

1006.1.05.02.20.003

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން އަދި ބިޑް 

ޑޮކިއުމަންޓް ވެބްސައިޓުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން (ސިމްޕަލް/ 

( ް ް ް ަ ް ޮ / ަ ް ަ /ް ް ޯ ް ް ެ ް ް ޮ

A4
1006.1.05.02.20.004

ވަގުތާއި ހާލަތަށް ނިޔާކޮށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓަށް ގެންނަން މުހިންމު 

ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެބަދަލުތައް ގެނައުން
A5

1006.1.05.02.20.005

ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއިގެޅޭ ކުރު ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވުން A6
1006.1.05.02.20.006

ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި، ބޯޑުގެ 

ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން / މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުން
A7

1006.1.05.02.20.007

ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިވިއު 

ކޮމެޓީ އުފެއްދުމާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޚާޟިރުގައި ބެލުން
A8

1006.1.05.02.20.008

މާލިއްޔާތުގެ ގަވައިދުގެ ބާބު 8އަށް ބަދަލުގެނައުން A9
1006.1.05.02.20.009

ނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރުން. ދެފުއްފެންނަ، ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ދައުލަތުކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސިޔާސަތުތައް ކަ

ކުންފުނިތަކުގެ ގެރެންޓިޑް އަދި ނަން ގެރެންޓީޑް ޑެޓް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން

ކުންފުނިތަކުން ސަބްސިޑީ އަށް ބަރޯސާ ނުވެ އެފިޝަންޓް މެކޭނިޒަމްއެއްގެ ދަށުން ހިންގޭނެ އިންތިޒާމު 

ހަމަޖެއްސުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންސް އާއިގުޅޭ 

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވޯރކްޝޮޕް / ޓްރެއިނިން ބޭއްވުން
A10

1006.1.05.02.20.010

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދައުރުކުރާނޭ އުޞޫލެއް 

ގާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
A11

1006.1.05.02.20.011

P2 1006.2.02.02.00.000

S1 1006.2.02.02.01.000

މީޑިއަމްޓާމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ފްރޭމްވާރކް އެކުލަވާލުން  A1
1006.2.02.02.01.001

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން A2
1006.2.02.02.01.002

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ރިސަލްޓްސް ބޭސްޑް ބަޖެޓިންގ ތަޢާރަފު A3
1006.2.02.02.01.003

މެކްރޯ އިކޮނޮމިކް ކޮޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އާންމުކޮށް ބޭއްވުނ A4
1006.2.02.02.01.004

މެކްރޯއިކޮނޮމިކް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ދިނުމަށް އެ A5
1006.2.02.02.01.005

އިޤްތިޞާދާއި މާލީ ހާލަތާއި ބެހޭ ރިސާރޗް/ ރިޕޯރޓްތައް ޝާޢިއު ކުރުން A6
1006.2.02.02.01.006

ދައުލަތުގެ މާލީ ސިޔާސަތާއި ބަޖެޓާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން  A7
1006.2.02.02.01.007

އެކިއެކި ކޮންސަލްޓޭޓިވް ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  A8
1006.2.02.02.01.008

އާމްދަނީ އާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުން A9
1006.2.02.02.01.009

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނޭ ކަންތައްތައް ދިރާސާކުރުން A10
1006.2.02.02.01.010

ރެވެނިއު ޕޮލިސީ ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން A11
1006.2.02.02.01.011

ޓެކްސްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް 

އެކުލަވާލުން
A12

1006.2.02.02.01.012

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ހިންގާ ދައުލަތުގެ މާލީ 

ސިޔާސަތަށް އަސަރު ފޯރާ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކުރުން
A13

1006.2.02.02.01.013

. އަދި އިސްރާފުކުރުމާއި ބޭނުމެއް ނެތްބޮޑެތި  ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފޫބެއްދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން

ޚަރަދުތައްކުރުން ހުއްޓުވުން.

) އެކުލަވާލުން އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރާވާއިރު  މީޑިއަމް ޓަރމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ފްރޭމްވަރކް (އެމް.ޓީ.އީ.އެފް

ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލާނެކަން ޔަޤީންކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

. އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ A14
1006.2.02.02.01.014

S2 1006.2.02.02.02.000

ފިސްކަލް ގަވަރނަންސްއާއި ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން A1
1006.2.02.02.02.001

S4 1006.2.02.02.04.000

ދައުލަތުގެ އެސެޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލެއް ގާއިމް ކުރުމާއި 

ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަރ އެއްގައި ބެލެހެއްޓުން
A1

1006.2.02.02.04.001

ވެލާނާގޭ ރިޓެންޝަން ފައިސާ A2
1006.2.02.02.04.002

މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ލަގުވާ އަދި ބިން ކޮނެގެން ނުވަތަ ބިމުން 

ހޯދޭ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ސަރުކާރަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ނީލަމުގައި 
A3

1006.2.02.02.04.003

މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ލަގުވާ އަދި ބިން ކޮނެގެން ނުވަތަ ބިމުން 

ހޯދޭ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ބޭނުން 
A4

1006.2.02.02.04.004

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށާއި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 
A5

1006.2.02.02.04.005

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށާއި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 
A11

1006.2.02.02.04.006

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ ގޮތުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުން ސަރުކާރަށާއި އެހެން 
A6

1006.2.02.02.04.007

ސަރުކާރުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތައް އެއް އުސޫލެއްގެ މަތިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ 
A7

1006.2.02.02.04.008

ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭތަންތަނަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމާއި 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން
A8

1006.2.02.02.04.009

ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނުން ހުރިހާ މުވައްސަސާ ތަކުގެ 

ޕޭމެންޓްތައް ދޫކުރުމާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން
A1

1006.2.02.02.04.010

) އަށް މުވައްޒިފުން  ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް (އެސް.އޭ.ޕީ

ތަމްރީނުކުރުން
A2

1006.2.02.02.04.011

ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ސިސްޓަމަށް އެންޓާ ކުރެވޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ 

ކުރުމަށް އޮން ދަ ޖޮބް ޓްރެއިނިންގ އާއި އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
A3

1006.2.02.02.04.012

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ސޮފްޓްވެއަރ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ގޮތުގައި ކޮންފިގަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A4

1006.2.02.02.04.013

ފިސްކަލް ގަވަރނަންސްގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާގޮތުގެމަތިން ފިސްކަލް 

ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ތަންފީޒުކުރުން

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމާއެކު އެކަށައަޅާފައިވާ  ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް 

ޚަރަދުތައް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްއަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ހާޑްވެއަރ އޭގެ 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކޮންފިގަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A5

1006.2.02.02.04.014

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރ ނަހަމަގޮތުގައި 

ބޭނުންކުރުމުން ދިމާވެދާނެ ސެކިއުރިޓީ މައްސަލަތަކަކުން ރައްކާތެރިވެ 
A6

1006.2.02.02.04.015

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމްއަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ހާޑްވެއަރ 

(އެސް.އޭ.ޕީ ލޭންޑްސްކޭޕް / ޑޭޓާ ސެންޓަރ) ރައްކާތެރިކަމާއިއެކީ 
A7

1006.2.02.02.04.016

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމްއަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ސޮފްޓްވެއަރއަށް ދިމާވެދާނެ ސެކިއުރިޓީ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަމްރީން 
A8 1006.2.02.02.04.017

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ޑޭޓާ އާއި ސިސްޓަމް 

ކޮންފިގަރޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ޤަވާއިދުން ބެކަޕްނެގުން
A9

1006.2.02.02.04.018

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް އިމްޕްލިމެންޓްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ 

ނެޓްވާކްއާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ސާވޭ ކުރުން
A10

1006.2.02.02.04.019

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް އިމްޕްލިމެންޓްކުރާ 

މުއައްސަސާތަކެއްގައި ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރ އިންސްޓޯލްކުރުން
A11

1006.2.02.02.04.020

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް އިމްޕްލިމެންޓްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ 

ޔޫސަރ ކްރިއޭޝަން އަދި ރޯލްސް ކްރިއޭޓްކޮށް ޔޫސާރސްތަކަށް ރޯލްސް 
A12

1006.2.02.02.04.021

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޔޫސާރތައް 

މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A13

1006.2.02.02.04.022

( މޮޑިއުލް ކޮންފިގަރކުރުން (އޮޑިޓް އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް A1
1006.2.02.02.04.023

މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން A2
1006.2.02.02.04.024

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުމަށް، ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްއެއް 

ތައްޔާރުކުރުން
A3

1006.2.02.02.04.025

S3 1006.2.02.02.05.000

ކޮންމެ އަހަރަކަށް އޮޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް އެކުލެވޭ ޕްލޭނެއް 

ތައްޔާރުކުރުން
A1

1006.2.02.02.05.001

އޮޑިޓް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން A2
1006.2.02.02.05.002

އެޑް ހޮކް އޮޑިޓް ކުރުން A3
1006.2.02.02.05.003

އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ބަލައި އޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން އެންގުން
A5

1006.2.02.02.05.004

އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ދެމެހެއްޓުމާއި ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ކަންތައްތަށް 

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
A6

1006.2.02.02.05.005

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި 

( . (ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުން އެއްބާރުލުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P3

1006.2.02.03.00.000

S4 1006.2.02.03.04.000

ސ.ހިތަދޫގައި ޓްރެޜަރީ ސަބް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ރީޖަނަލް ލެވެލްގައި 

ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން
A1

1006.2.02.03.04.001

ޅ.ފެލިވަރުގައި ޓްރެޜަރީ ސަބް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ރީޖަނަލް ލެވެލްގައި 

ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން
A2

1006.2.02.03.04.002

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ގައި ޓްރެޜަރީ ސަބް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ރީޖަނަލް 

ލެވެލްގައި ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން
A4

1006.2.02.03.04.004

ލ.ގަމުގައި ޓްރެޜަރީ ސަބް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ރީޖަނަލް ލެވެލްގައި 

ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން
A5

1006.2.02.03.04.005

ގދ.ތިނަދޫގައި ޓްރެޜަރީ ސަބް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ރީޖަނަލް ލެވެލްގައި 

ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން
A6

1006.2.02.03.04.006

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެޜަރީ ސަބް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ރީޖަނަލް 

ލެވެލްގައި ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން
A7

1006.2.02.03.04.007

އިތުރު 7 ސަރަހައްދު A8
1006.2.02.03.04.008

އިތުރު 6 ސަރަހައްދު A9
1006.2.02.03.04.009

P9 1006.2.02.09.00.000

ނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން ފިސްކަލް ރިސްކް ދެނެގަތުމަށާއި މެނޭޖުކުރުމަށް ހަރުދަނާ އޮނިގަ
S1 1006.2.02.09.01.000

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ރިވިއު ކުރުން A1
1006.2.02.09.01.001

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ހެދުން A2
1006.2.02.09.01.002

އެކައުންޓިން ކާޑާއެއް ޤާއިމް ކުރުން A3
1006.2.02.09.01.003

ފިސްކަލް ގަވަރނަންސާއިބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން
S2 1006.2.02.09.02.000

މިހާރުގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން A1
1006.2.02.09.02.001

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނެޖްމަންޓް ހަރުދަނާކޮށްގެންނާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ހަރުދަނާކޮށްގެން "ފިސްކަލް ގަވަރނަންސް" 

ވަރުގަދަކުރުން.

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް 

ގާތުން ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް 

ނައްތާލުން.

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޝަން ޕްލޭން އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން A2
1006.2.02.09.02.002

ކޭޝް ޕްލޭނިންގ އަދި ކޭޝް މެނެޖްމަންޓް ވަރުގަދަކުރުން
S3 1006.2.02.09.03.000

ކޭޝް ފްލޯ ފޯކަސްޓް މެތެޑޮލޮޖީއެއް ޤާއިމްކުރުން A1
1006.2.02.09.03.001

ކޭޝް ފްލޯ ފޯކަސްޓް ޓައިމްލީކޮށް ހެދުން A2
1006.2.02.09.03.002

ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަކުރުން
S4 1006.2.02.09.04.000

ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައްޔާރުކުރުން A1
1006.2.02.09.04.001

ޑެޓް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ އެނަލިސިސްއެއް ތައްޔާރުކޮށް އިމްޕލިމެންޓް ކުރުން A2
1006.2.02.09.04.002

ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ ފަންކްޝަނަލް ކުރުން A3
1006.2.02.09.04.003

ޕަބްލިކް ޑެބްޓް ބޭރު ފަރާތެއް ލައްވާ އޮޑިޓް ކުރުން A4
1006.2.02.09.04.004

S5 1006.2.02.09.05.000

އެސް.އޭ.ޕީ ޕޭރޯލް މޮޑިއުލް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމް ކުރުން A1
1006.2.02.09.05.001

ޕޭރޯލް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހެދުން A2
1006.2.02.09.05.002

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަރުދަނާ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް އުފެއްދުން އަދި އައު ޕޭރޯލް ނިޒާމަށް އަވަހަށް 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުން P4 1006.2.05.04.00.000

S1 1006.2.05.04.08.000

ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ދިރާސާކޮށް ފުޅާކުރުން A1 1006.2.05.04.08.001

މާލީ އިދާރާތަކުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ބަލާ 

ދިރާސާކުރުން
A2

1006.2.05.04.08.002

ދައުލަތުން ނަގާ ލޯން/ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތައް ނެގޯޝިއޭޓް 

ކުރުމާއި، ސޮއި ކުރުން އަދި އެއްބަސްވުން އިފެކްޓިވް ކުރުން
A3

1006.2.05.04.08.003

ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ/ލޯން އެހީ  ރިކޯޑް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން A4
1006.2.05.04.08.004

ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީގައި ފައިނޭޝަލް މޮނިޓަރިންގ ހަރުދަނާކޮށް 

މާލީ އިދާރަތަކުން ލިބޭ އެހީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް 
A6

1006.2.05.04.08.005

އީ.އާރ.ސީ.ސީ ގެ ސެކެރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުން A7
1006.2.05.04.08.006

އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކުރިއެރުވުން 
P1 1006.2.05.01.00.000

S2 1006.2.05.01.11.000

އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމާއި، އަހަރީ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން A1
1006.2.05.01.11.001

މާލީ އިދާރާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ މިޝަންތަކާއި ވީއައިޕީ ވަފްދުތަކުގެ 

ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން A2
1006.2.05.01.11.002

S2 1006.2.05.01.10.000

ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި 

މިފަދަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
A1

1006.2.05.01.10.001

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ބޭރުގެ މިފަދަ އެހީދޭ މާލީ އިދާރާތަކާއި އެކު 

ވަރކްޝޮޕް ފަދަ މަޢުލޫމާތުދޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A2

1006.2.05.01.10.002

ނޑު އުފައްދައި އޭގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުވުން ޖެންޑަރ ހަމަހަމަކަމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނުތައް އަދި އިދާރީ އޮނިގަ
P1 1006.5.01.01.00.000

S9 1006.5.01.01.09.000

ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ބަޖެޓިންގގެ ބައިތައް ރިސަލްޓްސް ބޭސްޑް ބަޖެޓިންގއަށް A1 1006.5.02.01.09.001

ބަޖެޓް އެކުލަވާލާއިރު ޖެންޑަރއަށް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މޮނިޓަރކޮށް ފެންވަރު ބަލާ 

ނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން ވަޒަންކުރާނެ އޮނިގަ

އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބޭރުގެ އެހީތައް ރާވާ ހިންގުމާއި އިތުރު އެހީގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ އެއްބާރުލުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުތައް 

ކުރުން/ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ނޑު ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ހޯދައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްކަށް މައިގަ

ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P1 1006.6.03.03.00.000

S2 1006.6.03.03.01.000

) ގެ ރިޕޯޓިންގ   ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް (އެސް.އޭ.ޕީ

މެކޭނިޒަމް ބޭނުން ކޮށްގެން މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯރޓުތައް ފަރުމާ ކުރުން 
A1

1006.6.03.03.01.001

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ފައިސާ ދޫކުރުން
P10 1006.6.03.04.00.000

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާމުވައްޒަފުންނަށް ފަންޑު ފައިސާ ދޫކޮށް ނިންމުން
S1 1006.6.03.04.01.000

ފަންޑު ފައިސާ ދޫކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، ފަންޑުގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް 

ތައްޔާރުވުން
A2

1006.6.03.04.01.003

2012 ން 2014 ށް މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓް ހިންގުން
S1 1006.6.02.01.01.000

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުން A1
1006.6.02.01.01.001

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުން A2
1006.6.02.01.01.002

ދައުލަތުގެ ޚަރަދާއި އާމްދަނީ ގެ ހިސާބުތައް މަހުންމަހަށް ރެކޯޑްކުރުން A3
1006.6.02.01.01.003

ބަޖެޓާއިބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ފޮތްތަކާއި ރިޕޯރޓުތައް  ތައްޔާރުކުރުމަށް A5
1006.6.02.01.01.004

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާމުވައްޒަފުންނަށް ފަންޑު ފައިސާ ދޫކޮށް ނިންމުން
S1 1006.6.02.01.02.000

ފައިސާ ދޫކުރާ ފޯމުބަލައިގަތުން A1
1006.6.02.01.02.001

ފައިސާ ހައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށް ޚަލާސްކުރުން A2
1006.6.02.01.02.002

ފަންޑު ފައިސާ ދޫކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، ފަންޑުގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް 

ތައްޔާރުވުން
A2

1006.6.02.01.02.003

S1 1006.6.02.01.03.000

A1
1006.6.02.01.03.001

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ފިސްކަލް ތަފާސް ހިސާބުތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށް ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P13 1006.6.03.01.00.000

މުދާ ހޯދުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ސަޕޯރޓް ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން
S1 1006.6.03.01.01.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން A1
1006.6.03.01.01.001

P14 1006.2.02.04.00.000

S1 1006.2.02.04.03.000

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ  A1 1006.2.02.04.03.001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ އާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގެ ޚަރަދު A2 1006.2.02.04.03.002

ރާއްޖޭގައި ހިންގާއެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ 

ފައިސާ
A3

1006.2.02.04.03.003

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައްހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް
A4

1006.2.02.04.03.004

އެހްނ ޤައުމުތަކުގެ އެސް.އޯ.އީ ސިސްޓަމް ޢާއި ގުޅޭގޮތުން މުއައްޒަފުން 

އަހުލު ވެރި ކުރުވުން
A5

1006.2.02.04.03.005

ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްއާއި އެއްގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު 

ދިނުން
A6

1006.2.02.04.03.006

އޮފީހުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ދެނެގަތުން A5
1006.2.02.04.03.007

ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްއާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

ތަމްރީނު
A11

1006.2.02.04.03.008

މި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން A7 1006.2.02.04.03.009

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބޭއްވޭ އޮޑިޓް އާއި ގުޅުންހުރި 

ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
A11

1006.2.02.04.03.010

P15 1006.6.03.02.00.000

S1 1006.6.03.02.01.000

އެޑިމިން ސެކްޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން ޢިމާރާތްތަކުގެ 

މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ކުމާއި ނީލަމަށް ތަކެތި ފޮނުވުން
A1

1006.6.03.02.01.001

މިމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް 

ކުރައްވާ މުއައްޒިފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި 

ދުރުވިސްނުމުގެ ރޭވުމާއި އެއްގޮތައް ތަންފީޒުކުރުން

ނޑުތައް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންގެ ޤާބިލް ކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މިންގަ

ހަރުދަނާ ކޮށްގެން މުވައްޒިފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތައް ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެޑިމިން ސެކްޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން ޢިމާރާތްތައް ސާފުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
A2

1006.6.03.02.01.002

އެޑިމިން ސެކްޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން ޢިމާރާތުގެ އެއަރކޯންތަކާއި 

މެޝިނަރީސްތައް މަރާމާތް ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތް ކުރުމަށް 
A3

1006.6.03.02.01.003

ޓީބިލްޑިންގ ލިފްޓާއި، އިމަޖެންސީ ލޭންޑިންގ ޑިވައިޒް މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
A4

1006.6.03.02.01.004

އެޑިމިން ސެކްޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން އަލަށް ވަންނަ 

މުވައްޒަފުންނާއި އިތުރު ކުރެވޭ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކަށް ޖާގަ 
A5

1006.6.03.02.01.005

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސެކިއުރިޓީ 

ރިކުއަޔަރމަންޓްސް ދެނެގަތުން
A6

1006.6.03.02.01.006

ސެކިއުރިޓީ ރިކުއަޔަރމަންޓްސްއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން A7
1006.6.03.02.01.007

S2 1006.6.03.02.02.000

އޮފީހުގެ ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުން A1
1006.6.03.02.02.001

. ބޭނުންކުރުން ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ރޭވުމަށް އައި.ޓީ A2
1006.6.03.02.02.002

ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން A3
1006.6.03.02.02.003

ބޭރުގެ މެހެމާނުނަނަށް މެހެމާން ދާރީ އަދާކުރުން A4
1006.6.03.02.02.004

ރޑް ހެއްދުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯރކްޕާރމިޓް ފީ އަދި ޑީކާ A5
1006.6.03.02.02.005

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ( ޕާސްޕޯރޓް ، މެޑިކަލް ) A6
1006.6.03.02.02.006

S3 1006.6.03.02.03.000

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ރިކުއަޔަރމަންޓް ހޯދައި ދެނެގަތުން A1
1006.6.03.02.03.001

މުއައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމާއި އަދި ބަދަލުކުރުމާ 

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
A2

1006.6.03.02.03.002

މުއައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒްކުރުން A3 1006.6.03.02.03.003

މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި ރީކޮންސައިލްކުރުން A4 1006.6.03.02.03.004

ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބެލެހެއްޓުން

ނޑައެޅިފައިވާ  ވަޒީފާގެ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި މުއައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރޭސަލް ކަ

ތާރީޚްތަކަށް ނިންމުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S4 1006.6.03.02.04.000

އީގަވަރމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

ރޫޓުކުރުން
A1

1006.6.03.02.04.001

އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް އަރުޝީފުކުރުން A2
1006.6.03.02.04.002

އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ސެކްޝަންތަކާއި އެކުގައި 

މަސައްކަތް ކޮށް، ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން
A3

1006.6.03.02.04.003

S5 1006.6.03.02.05.000

އޮފީހުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން A1
1006.6.03.02.05.001

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން ( ރެވެނިއު އެންޑް ޓެކްސްޕްލިސީ )
S6 1006.6.03.02.06.000

ނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓަރަށް އެހީތެރިވުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަ A1
1006.6.03.02.06.001

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މާފުކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގައި މިނިސްޓަރާއި 

މަޝްވަރާކޮށް މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރައީސުލް 
A2

1006.6.03.02.06.002

S7 1006.6.03.02.07.000

މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެ އެފިޝަންޓް ގޮތަކަށް 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
A1

1006.6.03.02.07.001

ސާރކްއާއި ގުޅޭ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި، ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ދަތުރުތައް ކުރުން
S8 1006.6.03.02.08.000

ސާރކް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކަށް A1
1006.6.03.02.08.001

ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް A2
1006.6.03.02.08.002

ސެކްޝަނުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުން
S9 1006.6.03.02.09.000

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް A1
1006.6.03.02.09.001

. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެއަރ އައި.ޓީ A2
1006.6.03.02.09.002

އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓް A3
1006.6.03.02.09.003

އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގޭ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން 



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S1 1006.6.03.02.10.000

މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާކް ކޮންފިގަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން A1 1006.6.03.02.10.001

ނެޓްވާކް ޑިވައިސްތަކުގެ ކޮންފިގަރޭޝަން ބެކަޕް ނަގައި ބެލެހެއްޓުން A2 1006.6.03.02.10.002

މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާކް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން A3 1006.6.03.02.10.003

މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާކްގެ ސަލާމަތީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 

ވަގުތުންވަގުތަށް ބަލައި ހައްލުކުރުން
A4

1006.6.03.02.10.004

މިނިސްޓްރީ ނެޓްވާކްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާނޭ 

ތަމްރީން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން
A5

1006.6.03.02.10.005

މިނިސްޓްރީގެ ނެޓްވާކް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން A6 1006.6.03.02.10.006

މިނިސްޓްރިގެ އީމެއިލް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން
A7

1006.6.03.02.10.007

މިނިސްޓްރީގެ އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންވާ ހާޑްވެއަރ ހޯދުން
A8

1006.6.03.02.10.008

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އައި.ޓީ  އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުން
S2 1006.6.03.02.11.000

. އިކުއިޕްމަންޓްސް ތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން  މިނިސްޓްރީގެ އައި.ޓީ

ރެޖިސްޓަރ އެއް ބެލެހެއްޓުން
A1

1006.6.03.02.11.001

މިނިސްޓްރީގެ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ރިކުއަރމެންޓް އެނަލައިޒްކޮށް އެ 

މައުލޫމާތު މެނޭޖްމަންޓް އަށް ހުށަހެޅުން
A2

1006.6.03.02.11.002

މިނިސްޓްރީގެ ހާޑްވެއަރ އިކުއިޕްމަންޓްސް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުން A3 1006.6.03.02.11.003

ހާޑްވެއަރ މޮނިޓަރކޮށް މެއިންޓެނަންސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ 

ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުން
A4

1006.6.03.02.11.004

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ތަކަށް ބޭނުން ވާނޭ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
S3 1006.6.03.02.12.000

މިނިސްޓްރީގެ ސޮފްޓްވެއަރ ރިކުއަރމަންޓް ދެނެގަނެ ތައްޔާރުކޮށް 

އެކަމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތާވަލްއެއް ހެދުން
A1

1006.6.03.02.12.001

އެސް.އޭ.ޕީ / އަބަޕް އެޗްއާރު އޭރިއާއިން މީހުން ބިނާކުރުން A2
1006.6.03.02.12.002

އެސް.އޭ.ޕީ (އެންހޭސްމަންޓްސް، ޔޫސަރ އެގްޒިޓްސް، ސެޕް 

) ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން ސްކްރިޕްޓް، ސުމާޓް ފޯމްސް
A3

1006.6.03.02.12.003

ވެބް ޕްރޮގްރާމިންގް އަދި ވިންޑޯސް ޕްރޮގްރާމިންގް ގެ ދާއިރާއިން މީހުން 

ތަމްރީނުކުރުން
A4

1006.6.03.02.12.004

. އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ/ނެޓްވާކް ހަރުދަނާކުރުން .ޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އައި



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އައި.ޓީ އަށް ކުރެވޭ ހޭދައަކީ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ހެދުން
S4 1006.6.03.02.13.000

ރިސޯސް ޔޫސޭޖް އޮޑިޓެއް ހެދުން A1
1006.6.03.02.13.001

ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރުން A2
1006.6.03.02.13.002

S5 1006.6.03.02.14.000

. ސިސްޓަމް ކޮންފިގަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން ސީ.އެސް.ޑީ.އާރ.އެމް.އެސް A1
1006.6.03.02.14.001

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓްތައް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 

ތައްޔާރުކޮށްދިނުން
A2

1006.6.03.02.14.002

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލެއްގެ  ސި.އެސް.ޑީ.އާރ.އެމް.އެސް.ގެ ޑޭޓާ ބެކަޕް ކަ

ދަށުން ބެކަޕް ނެގުން
A3

1006.6.03.02.14.003

. ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާނެ  ސީ.އެސް.ޑީ.އާރ.އެމް.އެސް

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން
A4

1006.6.03.02.14.004

  ( ކޮމެންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޑެޓް ރިކޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ސީ.އެސް.ޑީ.އާރ.އެމް.އެސް

ބަލަހައްޓައި މޮނިޓަރ ކުރުން



ޕެންޝަން، ވަޒިފާބައި، ރިޓަޔަރ އަދި ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މީހުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުން P11 1007.6.01.01.00.000

S1 1007.6.01.01.01.000

ޕެންޝަނަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުން A1 1007.6.01.01.01.001

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްެރޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޕެންޝަން، ވަޒީފާބައި، ރިޓަޔަރ، އަދި ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ކޮންމެ މަހަކު ފައިސާ ޖަމާކުރުން

ޕެންޝަން އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1007



P1 1008.1.04.01.00.000

S1 1008.1.04.01.01.000

އެކްސްރޭމެޝިންފަދަ އަގުބޮޑު ތަކެތީގެ މަރާމާތައް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރގެ ގޮތުގައި 

ބެހެއްޓޭތަކެތި ހޯދުން
A1 1008.1.04.01.01.001

އެކްސްރޭމެޝިން ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

މުޙިންމު މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް
A2 1008.1.04.01.01.002

ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލްޑް އޭރިއާތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެކިއެކި ޚާއްޞަ 

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުން
A3 1008.1.04.01.01.003

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރވައިލެންސާއި މޮނިޓަރިންގ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 

ހޯދަންޖެހޭ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓާއި އެތަކެއްޗައް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން
A4 1008.1.04.01.01.004

ކަސްޓަމްސްގެ ލެބޯރަޓަރީއަށް ބޭނުންވާ ތަހުލީލުތައްކުރުން A5 1008.1.04.01.01.005

މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމާއިބެހޭގޮތުން ބޭއްވޭ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކާއި 

ސެމިނާރތައް
A6 1008.1.04.01.01.006

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްޑް ސަރަޙައްދު މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

ލޯންޗުތަކާއި، ރާއްޖެ އެތެރެވާ ތަކެތި ސްކޭންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެކްސްރޭ މެޝިން 

އިންޝުއަރކުރުމްަށ
A7 1008.1.04.01.01.007

S2 1008.1.04.01.02.000

ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލް ސަރަހައްދުތައް މޮނިޓަރކޮށް ޕެޓްރޯލްކުރުމާއި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުން އަންނަ ބޯޓްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެސް، އެ އުޅަނދުތައް 

ބަލައި ފާސްކުރުން
A1 1008.1.04.01.02.001

ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލް އޭރިޔާތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރަމޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލޯންޗް ހޯދުމަށް
A2 1008.1.04.01.02.002

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްޑް އޭރިއާތައް ޕެޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯންޗުފަހަރު 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A3 1008.1.04.01.02.003

P5 1008.1.04.05.00.000

S4 1008.1.04.05.04.000

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ ތަކެތި ހޯދާ 

ފަރާތްތަކަށާއި، މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އަދި ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

އިނާމުދިނުމަށް
A1 1008.1.04.05.04.001

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ1008ް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަޕްލައި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަޢުލޫމާތު 

. ބަދަލުކުރުން

. ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަލާ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ޤާއިމްކުރުން ރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު  ނޑުގެ ބަނދަރާއި ވައިގެ ބަނދަރު  ހަރުދަނާގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަން ފުޅާކުރުމާއި އޮނިގަ ކަ

ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުން

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން 

. ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން

މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 

. ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން ބިނާކޮށްދިނުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P3 1008.1.05.03.00.000

S4 1008.1.05.03.04.000

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި، ކުރަންޖެހޭ 

މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް
A1 1008.1.05.03.04.001

ކ.ތިލަފުށިން ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ހަދަމުންގެންދާ އޮފީހާއި، އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކާއި 

. ގުދުނު 3 ވަނަ ފޭސް
A2 1008.1.05.03.04.002

(ފުރަތަމަ  ހއ.އުލިގަމުން ކަސްޓަމްސަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުރުން

( ފޭސް
A3 1008.1.05.03.04.003

ކަސްޓަމްސްއަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށިން ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި އޮފީހަކާއި ޓްރެއިނިންގ 

.( ސެންޓަރަކާއި އަދި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް އެޅުން (ފުރަތަމަ ފޭސް
A4 1008.1.05.03.04.004

ސ.ހިތަދޫން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގައި އޮފީހަކާއި ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރަކާއި 

( އަދި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް އެޅުން (ފުރަތަމަ ފޭސް
A5 1008.1.05.03.04.005

ހދ. ހަނިމާދޫން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި އޮފީސް 

( ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް (ފުރަތަމަ ފޭސް
A6 1008.1.05.03.04.006

P1 ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން 1008.2.01.01.00.000

S1 1008.2.01.01.01.000

އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން 

. ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން
A1 1008.2.01.01.01.001

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގުން A2 1008.2.01.01.01.002

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒިފުންނަކި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކަށް 

ހެދުމަށްޓައި ކަސްޓަމްސް މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A3 1008.2.01.01.01.003

P9 1008.2.01.09.00.000

S10 1008.2.01.09.10.000

) އާއި ރާއްޖެއާއި ވިޔަފާރީގެ  . އޯ . ސީ ވޯލްޑް ކަސްޓަމްސް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔު

މުޢާމަލާތްތުތައްކުރާ ޤައުމްތަކުގެ ކަސްޓަމްސްތަކާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި 

. ބައިވެރިވުން

A1 1008.2.01.09.10.001

P5 1008.5.02.05.00.000

S1 1008.5.02.05.01.000

ކަސްޓަމްސްގެ އޮޓޮމޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އޮޓޮމޭޓް 

ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް އޮޓޮމޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ޤާބިލްކަން 

ހޯދުން
A1 1008.5.02.05.01.001

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި، މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާނެ ޤައުމީ 

. ރޑްސް ބޮޑީއެއް ޤާއިމުކުރުން ސްޓޭންޑަ

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން

. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

. މިންގަޑުތަކާއި، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު 

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅިގެން މުދާ ގުދަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ޞިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ވަކި ބިންތަކެއް ކުޑަ ކުއްޔެއްގައި 

ލިބޭނެގޮތް ހެދުން

ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވިޔަފާރިތަކުން، ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް ތަންދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރމީޑިއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

.ޓީ ވިއުގަ ދެމެހެއްޓުމާއި، ސަރަޙައްދީ  ކަސްޓަމްސްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި އައި

. ކަސްޓަމްސްތަކަށް ވިއުގަ ފުޅާކޮށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
A2 1008.5.02.05.01.002

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ފަހިވާފަދަ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން P6 1008.5.02.06.00.000

S2 1008.5.02.06.02.000

.އޯ ވެލުއޭޝަނާއި ސަފްޓާގެ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމްސްގައި  .ޓީ ޑަބްލިއު

. ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
A1 1008.5.02.06.02.001

މޭންޑޭޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް  1008.6.03.01.00.000

S1 1008.6.03.01.01.000

. ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުން A1 1008.6.03.01.01.001

ކަސްޓަމްސްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން 

ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް
A2 1008.6.03.01.01.002

މާލޭ އިންޓަނޭނަޝަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކަށް 

މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދޯނީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ޚަރަދާއި 

އެހެނިހެން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް
A3 1008.6.03.01.01.003

ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ 

ތަކެތި ހޯދުމަށް
A4 1008.6.03.01.01.004

ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކާއި ލޯންޗް ފަހަރަށް ބޭނުންވާ 

ތެލާއި ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A5 1008.6.03.01.01.005

އޮފީހުންކުރާ ޙާއްސަ މަސައްކަތްތަކުގައި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

ކެއުމާއި ސައި ދިނުމަށް
A6 1008.6.03.01.01.006

އެލެކްޓްރިކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދުމަށް A7 1008.6.03.01.01.007

އޮފީހުގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ވެހިކަލްއާއި މެޝިނަރީއާއި އެކިއެކި 

އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ސްޕެއަރ ހޯދުމަށް
A8 1008.6.03.01.01.008

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރުން އަހަރަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޔުނީފޯމް 

ދިނުމާއި ޔުނިފޯމާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާތަކެތި ހޯދުމަށް
A9 1008.6.03.01.01.009

އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް A10 1008.6.03.01.01.010

އޮފީހުގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ އެކިއެކި ހިފާގެންގުޅޭ ތެލި، ތަށި، 

ތަރުމޯޒު ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A11 1008.6.03.01.01.011

އެކިއެކި މުނާޞަބަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑް އޮފީހާއި ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް 

ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A12 1008.6.03.01.01.012

ކަސްޓަމްސް ދިދަ، ޤައުމީ ދިދަ އަދި އެކިއެކި ދޮރުފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް A13 1008.6.03.01.01.013

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް A14 1008.6.03.01.01.014

ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންސްގައި ބޭނުންކުރާ މުވާޞަލާތުގެ ޚަރަދުގެ އަގުއަދާކުރުމަށް A15 1008.6.03.01.01.015

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގއާއި ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގެ އިލެކްޓްރިކް ފީގެ އަގު އަދާކުރުމަށް A16 1008.6.03.01.01.016

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގއާއި ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް
A17 1008.6.03.01.01.017

ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންސްގައި ބޭނުންކުރާ މުވާޞަލާތުގެ ޚަރަދުގެ އަގުއަދާކުރުމަށް A18 1008.6.03.01.01.018

ކަސްޓަމްސްގެ މެންޑޭޓާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަންސްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާނެތަކެތި ހޯދުމާއި 

ޙިދުމަތްތައް ހޯދުން

. އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ، ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުން ނުވަތަ އެކުލަވާލުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުލެއިންނާއި ޕްރޮވިންސްތަކުން 

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުލީގެ އަގު އަދާކުރުމަށް
A19 1008.6.03.01.01.019

އެކިއެކި މުނާޞަބަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑް އޮފީހާއި ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް 

ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A20 1008.6.03.01.01.020

. ކަސްޓަމްސްގެ ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުން A21 1008.6.03.01.01.021

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގއާއި، ރާއްޖެތެރޭގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތައް 

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ފޮޅާ ސާފުކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ ފީ ދިނުމަށް
A22 1008.6.03.01.01.022

އެކިއެކި ކަންކަމާއިގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޕޯސްޓުގެ 

ޒަރީއާއިން ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް
A23 1008.6.03.01.01.023

ޢާންމުކޮށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެންގުމަށާއި، 

ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ މަހުއިޝްތިރާކުދެއްކުމަށް
A24 1008.6.03.01.01.024

ނޑުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކެތި އުފުލުމުގެ ޚަރަދު އެއްގަމާއި ކަ A25 1008.6.03.01.01.025

ކަސްޓަމްސް އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާއި އަދި މިނޫންވެސް އެކިއެކި މުނާސަބަތުތައް 

ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި، ކަސްޓަމްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ 

އެކިއެކި ސެމިނާރތައް ބޭއްވުމަށް
A26 1008.6.03.01.01.026

ކަސްޓަމްސާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ރިސްކު މެނޭޖުމަންޓާއި 

އަސިކުޑާފަދަ ޕްރޮގްރާމްފަދަ ކަސްޓަމްސާއި ގުޅުންހުރި ފަންނީ ބޭނުންތަކަށް 

ކޮންސަލްޓެންޓުން ގެނައުމަށް
A27 1008.6.03.01.01.027

. ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ މެހެމާނުންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުން A28 1008.6.03.01.01.028

ނޑުގެ އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމާއި، ރޯޑް ވާދިނަސް  ވެހިކަލްތަކާއި ކަ

ހެއްދުމާއި، މި އުޅަނދުތަކުން ނަގަންޖެހޭ އެކިއެކި ހުއްދަތައް ނެގުމަށް
A29 1008.6.03.01.01.029

ޢާންމުންނަށް ކަސްޓަމްސްއާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމަށް ޗާޕްކުރާ ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ޗާޕްކުރުމަށާއި، ޕެސެންޖަރ އެންޓްރީ ކާޑު 

ޗާޕުކުރުމަށް
A30 1008.6.03.01.01.030

ދޮރުފޮތި، ފާޚާނާގައި ބަހައްޓާ ތުވާލިފަދަ ތަކެތި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަށް A31 1008.6.03.01.01.031

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފުންނަށްލިބޭ އެކިއެކި ގެއްލުންތަކަށް ދެވޭ 

ފައިސާ
A32 1008.6.03.01.01.032

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެފަރާތުން ބައިވެރިވުން A33 1008.6.03.01.01.033

ރާއްޖެތެރޭ ކަސްޓަމްސްތަކަށްލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ މާލެ ގެނައުމަށް A34 1008.6.03.01.01.034

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގާއި، ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި، ވެހިކަލްތަކާއި 

ލޯންޗުތައްފަދަ ހަރުމުދާ އިންޝުއަރކުރުމާއި ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަކީ 

އެންފޯސްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ، މުވައްޒަފުން ދުޅަހެޔޮ 

ސިއްޙަތެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅު ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއްގައި 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުވުން

A35 1008.6.03.01.01.035

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާތަކެތި ދިރުވާލައިގެން އެތެރެކުރާތީ، ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން 

އެކްރޭ ކުރުންފަދަ އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް
A36 1008.6.03.01.01.036

މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހިންގޭ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 

ހިފެހެއްޓޭ މީހުންނަށް ކާންދިނުމަށް
A37 1008.6.03.01.01.037

މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހިންގޭ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 

ހިފެހެއްޓޭ މީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A38 1008.6.03.01.01.038

މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ކިޔަވަންގޮސް ތިބި ކުދިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް A39 1008.6.03.01.01.039

މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ކިޔަވަންގޮސް ތިބި ކުދިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް A40 1008.6.03.01.01.040

މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ކިޔަވަންގޮސް ތިބި ކުދިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް A41 1008.6.03.01.01.041

ހުޅުލެއާއި ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކުގެ ސްޓާފް ކުއާޓާރސްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް A42 1008.6.03.01.01.042



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީހާއި، ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަރާމާތުތައްކުރުމަށް
A43 1008.6.03.01.01.043

ފެން ހޮޅިއާއި ފާޚާނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް A44 1008.6.03.01.01.044

. ކަރަންޓް ވިއުގައަށް ދިމާވާއެކިއެކި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން A45 1008.6.03.01.01.045

ހަލާކުވާ ފަރުނީޗަރުތަކުގެ ގެތެރެއިން މަރާމާތުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ފަރުނީޗަރު 

މަރާމާތުކުރުމަށް
A46 1008.6.03.01.01.046

ރާއްޖޭގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބަނދަރުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެކްސްރޭ 

މެޝިންތަކާއި، މަސްތުވާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންކުރާ އައިޓަމައިޒާއާއި، 

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އިމަރޖެންސީ ޖަނަރޭޓަރފަދަ އެކިއެކި 

މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުމަށް

A47 1008.6.03.01.01.047

.އެފް ސެޓުތަކާއި، ވޯކީ ޓޯކީ ފަދަ ތަކެތި މަރާމާތުކުރުމަށް .އެޗް .އެކްސް އަދި ވީ .ބީ .އޭ ޕީ A48 1008.6.03.01.01.048

މާލެއާއި ހުޅުލެ އަދި އެހެނިހެން ރީޖަނަލް ކަސްޓަމް ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު 

އުޅަނދުތައް މަރާމަތުކުރުމަށް
A49 1008.6.03.01.01.049

ނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުތައް  މާލެއާއި ރީޖަނަލް ކަސްޓަމް ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަ

މަރާމަތުކުރުމަށް
A50 1008.6.03.01.01.050

.އޯ ފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާއާއި މެންބަރޝިޕް ފައިސާ  .ސީ ޑަބްލިއު

ދެއްކުމަށް
A51 1008.6.03.01.01.051

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހަދާ ނިމި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް 

ޢިމާރާތުގެ ގޯތީގެ ވަށާފާރަކީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ރާނާފައިވާ ފާރަކަށްވާތީވެ 

( ވަށާފާރަށް ބަދަލުދިނުމަށް (2007 ން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ
A52 1008.6.03.01.01.052

. ހުޅުލޭ އެއަރކާގޯގައި އަލަށް ލިބުނުތަނުގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުން

. ހުޅުލޭ ޕެސެންޖަރ ޕްރެސިންގ ސެކްޝަނަށް އަލަށް ލިބުނު ބައިގާ ޕާޓިޝަން ޖެހުން

. ކ. ތިލަފުށީ ކަސްޓަމްސް ގާޑްރޫމާއި ވެހިކަލް ގަރާޖަށް ބަދަލުގެނައުން

. ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

A53 1008.6.03.01.01.053

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

. ކިއުބިކަލް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުން
A54 1008.6.03.01.01.054

ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަނާއި، ހެވީ ޑިއުޓީ ޕަންޗަރު، ފޮޓޯ ކޮޕީ 

މެޝިންފަދަ އެކިއެކި މެޝިނަރީއާއި އިކިއުޕްމެންޓް ހޯދުމަށް
A55 1008.6.03.01.01.055

ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓޫލް ބޮކްސްއާއި، ބެޓެރި ބުރުމާ، 

ކަށި ސެޓު ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް
A56 1008.6.03.01.01.056

އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ރިފަރެންސް ފޮތާއި މެނުއަލް ހޯދުމަށް A57 1008.6.03.01.01.057

މުވާޞަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެކްސް މެޝިނާއި، ވޯކީ ޓޯކީ ސިސްޓަމާއި، މެރިން 

.އެފް ބޭސް ސެޓް ހޯދުމަށް .އެޗް ވީ
A58 1008.6.03.01.01.058

ކަސްޓަމްސްށް ހޯދަންޖެހޭ އެކިއެކި ސޮފްޓްވެއަރތައް ހޯދުމަށް A59 1008.6.03.01.01.059

ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓު ހޯދުމަށް A60 1008.6.03.01.01.060



P4 1010.1.02.04.00.000

S1 1010.1.02.04.01.000

ސެޓެލައިޓް އިމޭޖަސް ގަތުމަށް (ކޮންޓިންޖެންސީ) A1 1010.1.02.04.01.001

.އެސްއާއިބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  .އައި ޖީ

ހިންގުން
A3

1010.1.02.04.01.003

.ެއސްއާއި ޖިއޯ ޑޭޓާ ބޭސް ޓްރެއިނިންގ .އައި ޖީ A4 1010.1.02.04.01.004

.އެސް އެޕްލިކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ .އައި ޖީ A5 1010.1.02.04.01.005

.އެސް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން .އައި ޖީ A6 1010.1.02.04.01.006

P2 1010.2.02.02.00.000

S1 1010.2.02.02.01.000

.އާރު  .ޑީ .އެފް ސްޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލޭން މިޑްޓާމް ރިވިއު އެކްލަވާލުން ( އެމް

މަސައްކަތް )
A1

1010.2.02.02.01.001

ސެކްޓޯރަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނު 

.އާރ ގެ މަސައްކަތް ) .ޑީ .އެފް ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުން ( އެމް
A2

1010.2.02.02.01.002

ޕްލޭނިންގ ެއކްޓް އެކުލަވާލުން A3 1010.2.02.02.01.003

P4 1010.2.02.04.00.000

S3 1010.2.02.04.03.000

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން A1 1010.2.02.04.03.001

S4 1010.2.02.04.04.000

މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަރައްޤީ ރޭވުމަށް ތަފާސްހިސާބާއި އެހެނިހެން 

މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރާނެގޮތްތައް އުގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަުތ ބައްދަލުވުމެއް 

ބޭއްވްުނ

A1

1010.2.02.04.04.001

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސީޖަރއާމެދު 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިވުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް
A2

1010.2.02.04.04.002

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި ދުރު 

ވިސްނުމުގެ ރޭވުމާއި އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުން

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީްސތަކުގެ މެދުގައި ތަމްރީނުގެ ނެޓުވަރކެއް 

ޤާއިމްކޮށްގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން

ގެދޮރަށް ބޭނުންވުން ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް 

. ސާރވޭއެއް ކުރުން

.އެފް) އެކުލަވާލުން އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  .އީ .ޓީ މީޑިއަމް ޓަރމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ފްރޭމްވަރކް (އެމް

ރާވާއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބަލާނެކަން ޔަޤީންކުރުން

. އަދި އިސްރާފުކުރުމާއި ބޭނުމެއް ނެތްބޮޑެތި  ދައުލަތްުނކުރާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފޫބެއްދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން

. ޚަރަދުތައްކުރުން ހުއްޓުވުން

ނޑުތައް  ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަ

. ހަރުދަނާކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1010

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

. ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި ރާވާ ރޭވުމުގެ ތެރެއިން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅުވުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

. މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރުން P8 1010.2.02.08.00.000

S1 1010.2.02.08.01.000

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު 

ހިއްސާކުރުން - ޓީވީ ރިޕޯޓް
A1

1010.2.02.08.01.001

S2 1010.2.02.08.02.000

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމާބެހޭ ވޯރކްޝޮޕް (ސަރުކާރުގެ 

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް)
A1

1010.2.02.08.02.001

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމާބެހޭ ވޯރކްޝޮޕް (ލޯކަލް 

ކައުންސިލްތަކަށް)
A2

1010.2.02.08.02.002

P1 1010.2.03.01.00.000

S6 1010.2.03.01.06.000

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެނަލިޓީކަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ 

ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް
A1

1010.2.03.01.06.001

P2 1010.2.03.02.00.000

S1 1010.2.03.02.01.000

/މަރުކަޒުތަކެއް  ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި އިދާރީ މަރުކަޒާއި ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއް

ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން ކަ
A1

1010.2.03.02.01.001

ނޑު އެކުލަވާލުން ސަރަޙައްދީ  ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީ ރާވައި ހިންގުމަށް އުސޫލާއި އޮނިގަ S5 1010.2.03.02.05.000

ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ އަދި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޢުމްރާނީ 

ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވާ ޗާޓް ޗާޕްކުރުމަށް
A1

1010.2.03.02.05.001

ދިގު ރާސްތާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން (SAP އަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއެކު) A2
1010.2.03.02.05.002

ޕްރޮވިންޝަލް އިކޮނޮމިކް ޕްރޮފައިލް ޑިޒައިންކޮށް ޗާޕްކުރުން A3 1010.2.03.02.05.003

P5 1010.2.05.05.00.000

ޢާންމު ބައްދަލުވްުނތައް ބޭއްވޭނެ އެކަށޭނަގޮތްތަކާއި ފޯރަމްތައް އޮންލައިންކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ އެހެން 

ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޤާއިމްކުރުން

ޢާންމުންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އާންމުންނަށް 

ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ފީޑްބެކަްށ ބަލާކަން ޔަޤީންކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި 

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން އެމުއައްސަސާތަށް 

ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ބަޖެޓް ދީގެން، ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް 

ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި 

. ރާއްޖެ ބާހާލައި، ސަރަޙައްދީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ތަރައްޤީ ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގެވެސް އެއްރަށަކީ ވެރިކަންކުރާ އިދާރީ 

ނާރެސްކަމުގައި ހަދައި އަދި އެސަރަޙައްދެއްގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއްގެގޮތުގައި 

. ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުން

ނޑައެޅުން / މަރުކަޒުތަކެއް ކަ ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި  އިދާރީ މަރުކަޒަކާއި ވިޔަފާރީގެ ަމރުކަޒެއް

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ބަލާ ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތައް 

ހަރުދަނާ ކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S4 1010.2.05.05.04.000

4 ވަނަ ސާކް ހެޑްސް އޮފް ނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ދަ 

ސާކް ސޯޝަލް ޗަރޓަރ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން
A1

1010.2.05.05.04.001

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A2 1010.2.05.05.04.002

P1 1010.3.02.01.00.000

S2 1010.3.02.01.02.000

ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސްގެ ޕްރޮގްރެސްރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން A1 1010.3.02.01.02.001

މިލެނިއަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރު ހިއްސާކުރުމުގެ 

ބައްދަލުވުން
A2

1010.3.02.01.02.002

ސުނާމީގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ާއރާސްތުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ 

ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން
A3

1010.3.02.01.02.003

P3 1010.3.02.03.00.000

S2 1010.3.02.03.02.000

އާބާދީ ގައި ހިމެނޭ އުމުރުން ދިވަސްވީ މީހުނާއި ބެހޭ ޑޭޓާ އެއްކޮށް އެނަލިޓިކަލް 

ދިރާސާއެއްކުރުން
A1

1010.3.02.03.02.001

P11 1010.6.01.01.00.000

S1 1010.6.01.01.01.000

/ޚިދުމަތް ހޯދާދިންުނ. ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި A1 1010.6.01.01.01.001

މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުން  S2 1010.6.01.02.01.000

މުވައްަޒފުންގެ ފެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިސާ ޖާމާކުރުން A1 1010.6.01.02.01.001

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ނިޒާމުތައް 

ގާއިމްކުރުން

އިންޝުއަރ ނުކުރެވޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން އެންމެ ނިކަމެތި ީމހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ 

ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ފަރުދުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުން

އާބާދީގައި ހިމެނޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ސާރވޭ ކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމާއި ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސެކްޝަންތަކަށް އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ 

. ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކުގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގުތޮންނާއި ރިޕޯޓްތައް 

ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ، ސްޓޭންޑިންގް ކޮމިޓީއާ މަދަނީ 

މުޖުތަމަޢުއާއެކު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުން

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން



ނޑައެޅުން ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމާއި ފުދުންތެރިނޫން މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް އަގުތައް ކަ P1 1011.1.05.01.00.000

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން S3 1011.1.05.01.03.000

( /ޓްރޭޑް ސެކްޓަރ ރިސަރޗް ހެދުން (ރިއަލް އެސްޓޭޓް A1 1011.1.05.01.03.001

( އިކޮނޮމިކް ސަރވޭ (މުޅިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން A2 1011.1.05.01.03.002

އިކޮނޮމިކް ސަރވޭ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް A3 1011.1.05.01.03.003

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމާއި ގަވަރމަންޓް ބަޖެޓް އެނަލިސިސް 

ތައްޔާރުކުރުމާއި ނޭޝަނަލް އެކައުންޓް ޑޭޓާ ޑިސެމިނޭޓްކުރުން
A4

1011.1.05.01.03.004

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ހިސާބުތައް ރީބޭސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް A5 1011.1.05.01.03.005

ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އެނުއަލް އެކައުންޓްސްގެ މައުލޫމާތު އެކުލަވާލައި 

ދިރާސާކުރުން
A6

1011.1.05.01.03.006

ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އެނުއަލް އެކައުންޓްސްގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް އެކުލަވާލުން A7
1011.1.05.01.03.007

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ހިސާބުތައް  ޢާއްމުކުރުމަށްޓަކައި ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން A8 1011.1.05.01.03.008

އެގްރިކަލްޗަރ، ފިޝަރީޒް، އެމްޕްލޯއިމަންޓް، ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓަރއާއިބެހޭ 

ތަފާސް ހިސާބު ހަރުދަނާކުރުން
A9

1011.1.05.01.03.009

P3 1011.1.05.03.00.000

މުދަލުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން S2 1011.1.05.03.02.000

( ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް އެކުލަވާލުން (ސީ.ޕީ.އައި A1 1011.1.05.03.02.001

( ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް އެކުލަވާލުން (ޕީ.ޕީ.އައި A2 1011.1.05.03.02.002

/އެކްސްޕޯޓް  ) އާއި އިމްޕޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑެކްސް (ސީ.އެމް.އައި

އިންޑެކްސް، އެކުލަވާލުން
A3

1011.1.05.03.02.003

ސީ.ޕީ.އައި ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު A4 1011.1.05.03.02.004

ސީ.ޕީ.އައި، ޕީ.ޕީ.އައި، ސީ.އެމް.އައި އަދި އެހެނިހެން ޕްރައިސް އިންޑެކްސްގެ 

ހިސާބުތައް  ޢާއްމުކުރުމަށްޓަކައި ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން
A5

1011.1.05.03.02.005

HIES ސަރވޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުން A6 1011.1.05.03.02.006

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ (HIES)  ސަރވޭގެ 

ހޯދުންތައް މުހިއްމުވާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް A7
1011.1.05.03.02.007

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު

ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވިޔަފާރިތަކުން، ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް ތަންދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރމީޑިއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް 

ކުޑަކުރުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1011



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

2011 އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް ފޮރ އޭޝިޔާ އެންޑް ދަ 

ޕެސިފިކް
A8

1011.1.05.03.02.008

P4 1011.2.02.04.00.000

S3 1011.2.02.04.03.000

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން A1 1011.2.02.04.03.001

P6 1011.2.02.06.00.000

S3 1011.2.02.06.03.000

ތަފާސް ހިސާބުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން A1 1011.2.02.06.03.001

 (NSDS) " "ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
A2

1011.2.02.06.03.002

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ސަރޥޭތަކާ ސެންސަސްތައް ކުރުމަށް 

ހުއްދަދިނުމާއި، ހުއްދަދިނުމުގެ އެސޫލުތަޢް ހަރުދަނާކުރުން.
A3

1011.2.02.06.03.003

ސާމްޕަލް ސަރވޭތަކާއި ސެންސަސްތައް ކުރުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ނޑުތަކަށް ފެތޭތޯބެލުމާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަންސްތައް  މިންގަ

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާކުރުން.
A4

1011.2.02.06.03.004

ގޭބިސީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވޭ ސަރވޭތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި 

ވިލަރެސްކޮށް އާއްމުކުރުން
A5

1011.2.02.06.03.005

ތަފާސް ހިސާބުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް
A6

1011.2.02.06.03.006

ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން A7 1011.2.02.06.03.007

" ތައްޔާރުކުރުން ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ އޮފީސް ހިންގާނެގޮތުގެ "ގައިޑް ބުކް A8 1011.2.02.06.03.008

P1 1011.2.03.01.00.000

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން 

އެމުއައްސަސާތަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ބަޖެޓް ދީގެން، ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ 

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، ލާމަރުކަޒީ 

އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބާހާލައި، ސަރަޙައްދީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.

ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. މިންގަ

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި ދުރު 

ވިސްނުމުގެ ރޭވުމާއި އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުން

ޢާންމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްވެސް ބޭނުން ނުހިފޭގޮތަށް ހުރި އަދި ރައްޔިތުން ބުރަ 

އުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ހުރި މިފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އުވާލުން.

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެވެސް  މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަ

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން ނުވަތަ އެކަންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ބަދަލުތައް ގެނައުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S6 1011.2.03.01.06.000

އަތޮޅުތަކުގައި ނެގެމުންދާ ތަފާސް ހިސާބު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި 

(ހދ، ސ، ޏ) މަސައްކަތްކުރާނެ ތަމްރީން ދެވިފައިތިބި ބަޔަކު 

ބިނާކުރުމަށްބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް
A1

1011.2.03.01.06.001

ތަފާސް ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން A2 1011.2.03.01.06.002

އިޖުތިމާޢީ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ވަރކްޝޮޕް 

( (ހައުސިންގ، އެޑިޔުކޭޝަން، ހެލްތް ސެކްޓަރއަށް އަމާޒުކޮށްގެން
A3

1011.2.03.01.06.003

( ބޭސިކް ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކޯސް ހިންގުން (ރ. އަތޮޅާއި ބ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން A4
1011.2.03.01.06.004

ބޭސިކް ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކޯސް ހިންގުން )އައްޑުއަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކަށް 

( އަމާޒުކޮށްގެން
A5

1011.2.03.01.06.005

ވަރކްޝޮޕް އޮން ސާމްޕަލް ސަރވޭސް A6 1011.2.03.01.06.006

އަތޮޅުތަކުގައި ތަފާސް ހިސާބު ނަގަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު 

(ހދ، ސ، ޏ)
A7

1011.2.03.01.06.007

P4 1011.2.03.04.00.000

މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން S2 1011.2.03.04.02.000

އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން 2012 A1 1011.2.03.04.02.001

P1 1011.3.02.01.00.000

S5 1011.3.02.01.05.000

( -އިކޮނޮމިކް ފެކްޓް ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން (500 ޝީޓް ސޯޝިއޯ A1 1011.3.02.01.05.001

( އެމް.ޑީ.ޖީ އިންޑިކޭޓަރސް (500 ޝީޓް A2 1011.3.02.01.05.002

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަންގެ ވެބްސައިޓްއެއް ޤާއިމްކޮށް އެއްދިމާލަކުން މައުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުން.
A3

1011.3.02.01.05.003

މޯލްޑިވްސް އެޓް އަ ގްލާންސް ތައްޔާރުކުރުން A4 1011.3.02.01.05.004

ކީ އިކޮނޮމިކް އިންޑިކޭޓަރސް ތައްޔާރުކުރުން A5 1011.3.02.01.05.005

ތަފާސް ހިސާބުގެ ޕޮކެޓްފޮތް ތައްޔާރުކުރުން A6 1011.3.02.01.05.006

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ 

ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން

މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅުން  ހަރުދަނާކުރުން

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަޢްލޫމާތު 

ބެލެހެއްޓޭނެ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް މި ސިސްޓަމް، ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ނެޝަނަލް 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅުވުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ތަފާސް ހިސާބުގެ އަހަރީ ފޮތް އެކުލަވާލުމާއި އާއްމުކުރުން A7 1011.3.02.01.05.007

 2009/2010 ގެ ތަފާސް ހިސާބު އަހަރީ ފޮތުގެ ޑޭޓާ އައިލެންޑް ލެވެލްއަށް 

ތައްޔާރުކޮށް ސީޑީއެއްގެގޮތުގައި ނެރުން
A8

1011.3.02.01.05.008

ތަފާސް ހިސާބުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ސަރވޭތަކުގެ ހޯދުންތައް 

ޢާއްމުކުރުމަށްޓަކައި ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން
A9

1011.3.02.01.05.009

ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޮނިޓަރިންގ އިންޑިކޭޓަރސް ތައްޔާރުކުރުން A10 1011.3.02.01.05.010

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުން P2 1011.3.02.02.00.000

S5 1011.3.02.02.05.000

ޕޮޕިއުލޭޝަން ރެޖިސްޓަރއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބު 

ހަރުދަނާކޮށް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
A1

1011.3.02.02.05.001

( މޯލްޑިވް އިންފޯ ވަރޝަން 2 ޤާއިމްކުރުން (UNICEF ގެ އެހީގައި A2 1011.3.02.02.05.002

ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާބެހޭ ބައިގެ އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. P11 1011.6.01.01.00.000

S1 1011.6.01.01.01.000

/ޚިދުމަތް ހޯދާދިނުން. ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި A1 1011.6.01.01.01.001

މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުން  S2 1011.6.01.01.02.000

މުވައްޒަފުންގެ ފެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުން A1 1011.6.01.01.02.001

މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކި އެކި މަޢްލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުތަކާ ގުޅުން 

ގާއިމުކުރުން

ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސެކްޝަންތަކަށް އިދާރީ 
ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.



P1 1012.6.01.01.00.000

S1 1012.6.01.01.01.000

މިނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A1
1012.6.01.01.01.001

މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން
A2

1012.6.01.01.01.002

މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A3

1012.6.01.01.01.003

މިންިސޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި އަދާކުރުމަށް 

ޔުނިޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން
A4

1012.6.01.01.01.004

.ޑީއެފްގެ މަރުކަޒުތައް ހިނގާގޮތް ބަލަން ދިއުން އެމް،އެން A5 1012.6.01.01.01.005

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާތަކުން 

ޢާއްމުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް 

ބޭނުންވާނޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމް މިހާރަށްވުރެ 

ހަރުދަނާކުރްުނ.

A6

1012.6.01.01.01.006

ކުއްލި ހާލާތްތަކުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް 

ހައްލުކުރުން
A7

1012.6.01.01.01.007

މިނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގުން A8 1012.6.01.01.01.008

ޤައުމުތަކާއެކު އަސްކަރީ ދާއިރާއިން އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 

އެޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުން
A9

1012.6.01.01.01.009

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ 

ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖޭގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ 

. އެކަށީގެންވާ ޤާބިލް އިދާރާއަކަށް ވުން

މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސްޢުލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ 

ދާއިރާތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1012



P6 1013.5.04.06.00.000
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ބާރުތައް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޤާއިމްކުރުން S2 1013.5.04.06.02.000

ރޒް ބައުންޑްރީ ފެންސް ސ.ގަން ހެޑްކްއޯޓަ A1 1013.5.04.06.02.001

S4 1013.5.04.06.04.000

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ޔުނިޓްތަކާއި އޭރިއާ ކޮމާންޑްތައް ނެޓްވޯރކްއިން ގުޅާލުން A1
1013.5.04.06.04.001

S5 1013.5.04.06.05.000

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ޓޭބަލް އޮފް އޯގަނައިޒޭޝްން އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓް 

ތައްޔާރުކުރުން
A1

1013.5.04.06.05.001

އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކްތަކަކީ ވަކި ކެރިއަރ ޕާތެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން S6 1013.5.04.06.06.000

ޑިފެންސް އިސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޓްރޭނިންގ އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން (ޑައިޓް  ) 

އެކަޑެމިކް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ 

ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން
A1

1013.5.04.06.06.001

އޮފިސަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން A2 1013.5.04.06.06.002

P1 1013.6.02.01.00.000

S1 1013.6.02.01.01.000

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުން
A1

1013.6.02.01.01.001

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން
A2

1013.6.02.01.01.002

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެގޮތުން 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން
A3

1013.6.02.01.01.003

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 1013

ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން  އަންހެން ސިފައިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއެކު، ޒަމާނީ ޢާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް އަދި މިންގަ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރީ މުޢައްސަސާއަކަށް ހެދުން

ފުރިހަމަ ކޮމާންޑް، ކޮންޓްރޯލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގައި ނެޓްވޯރކް ސެންޓްރިކް މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން

ޒަމާނީ އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ހުނަރުތަކާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރާނެ ހުނަރު 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ތަޢާރަފްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނކަމެއް އަތުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދިވެހި ދައުލަތާއި 

ޤާނޫނީ ވެރިކަން ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އެމް.އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސްޢުލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދާއިރާތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެގޮތުން 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުން
A4

1013.6.02.01.01.004

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީންތައް ހިންގުން
A5

1013.6.02.01.01.005

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ވަސީލައްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން
A6

1013.6.02.01.01.006

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ހަރުމުދާ ހޯދުން
A7

1013.6.02.01.01.007

P1 1013.6.03.01.00.000

ހަވާލުވެފައިވާ މަސްޢުލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ހިންގުން S1 1013.6.03.01.01.000

އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A1 1013.6.03.01.01.001

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

ވަޞީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A2

1013.6.03.01.01.002

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތް 

ތަރައްޤީކުރުން
A3

1013.6.03.01.01.003

އިދާރީގޮތުން ހިންގުން A4 1013.6.03.01.01.004

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން A5 1013.6.03.01.01.005

ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ  ކަ

ބޯޓްފަހަރުގެ ދަތުރުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ފޮނުވާ ޑިސްޓްރެސް ސިގްނަލް އަޑުއަހާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން



ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ 1014

ކާރިޘާތަކާ ބެހޭ މުވައްސަސާތަށް ޤާއިމުކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން P1 1014.5.03.01.00.000

S1 1014.5.03.01.01.000

މިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނެއްހެދުން، A1
1014.5.03.01.01.001

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު މެންބަރުންގެ ސްޓަޑީޓްރިޕެއް ދިއުން (ސްނެޕާއިގުޅޭ) A2
1014.5.03.01.01.002

ޓްރެއިންގ ސެމިނާތައް ބޭއްވުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މީހުންބައިވެރިވާގޮތަށް، A3
1014.5.03.01.01.003

. ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުން S2 1014.5.03.01.02.000

މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްތައް، A1
1014.5.03.01.02.001

ޕްރޮވިންސްތައް، A2
1014.5.03.01.02.002

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް، A3
1014.5.03.01.02.003

S3 1014.5.03.01.03.000

މީޑިއާ މެދުވެރިކަން މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އެކަމާއިގުޅޭ މައުލުމާތު އެކުލެވޭ 

ލީފްލެޓްތައް ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ލިބޭގޮތަށް ބެހެއްޓުން،
A1

1014.5.03.01.03.001

ޕްރޮވިންސްތަކުގަޔާއި މާލޭގައި  ހުރިހާރަށެއްގެ މީހުންނަށާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކަށް  

ބައިވެރި ވެވޭގޮތަށް،ޓްރެއިނިންގ ސެމިނާތައް ބޭއްވުން،
A2

1014.5.03.01.03.002

. ފުރަތަމަ ޚިދްމަތްދޭ ތަންތަން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅުވާލުން S4 1014.5.03.01.04.000

މިސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި،MNDFއާއި ޕޮލިސް ގުޅާލުން،  A1
1014.5.03.01.04.001

.ޕީ އެއްހެދުން، .އޯ އެސް A2
1014.5.03.01.04.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި، ކާރިޘާތައް މަދުކުރުމާބެހޭ (ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން) މަސައްކަތްތައް 

. ކުރެވޭނެގޮތަކަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ޕްލެޓްފޯރަމެއް އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S5 1014.5.03.01.05.000

ނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމް އެކްލަވާލުމުގެ އިދާރީމަސައްކަތްތަކަށްނަގާ ވަގުތީ ސްޓާފުން، A1
1014.5.03.01.05.001

ނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމް މަހާސިންތާ ބޭއްވުން، A2
1014.5.03.01.05.002

. އިޖްތިމާޢީ އަދި އެކި ކަހަލަ މުޢައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ދިރާސާކުރުން S2 1014.5.03.02.02.000

ގައުމީ އަދި ރަށުފެންވަރު ކާރިސާއިން ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރުގެ 

އެސެސްމެންޓްތައް ހެދުން
A1

1014.5.03.02.02.001

ރަށްރަށުގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓާއި ބިޒްނަސް ކޮންޓިނިއުޓީ ޕްލޭންތައް ހަދާ 

އެކުލަވާލުން (P3 S3ގައިވާ މަލްޓި ރިސްކް އެސެސްމަންޓާއި ކޯސްޓްއިފެކްޓިވް  

ދިރާސާ ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ޙަރުދަނާކުރުން މިވަނީ ހިމަނާފައި)

A2

1014.5.03.02.02.002

2012ރިވައިޒްކުރުން  (10%) A3 1014.5.03.02.02.003

ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރާއި ތަމްރީން A4 1014.5.03.02.02.004

S3 1014.5.03.02.03.000

އާރލީވޯނިންގ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، A1
1014.5.03.02.03.001

S1 1014.5.03.03.01.000

ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގު ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކޮށް ޤާއިމް ކުރުމާއި 

ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސްޓާފުންނާއި އެސްޓާފުންގެ ވޯރކްސްޓޭޝަނަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ 

.އެސް އާއި ލިންކު ކުރުން .އައި ވެބަސައިޓް ނޭޝަނަލް ޖީ

A1

1014.5.03.03.01.001

S2 1014.5.03.03.02.000

ސްކޫލް ކަރިކިއުލަމް A1
1014.5.03.03.02.001

S1 1014.5.03.04.01.000

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ޕްލެޓްފޯރަމެއް އުފެއްދުން

ނުރައްކާތެރި ހާދިޘާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ބަލަހައްޓައި، މަޢުލޫމާތު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު 

. ރައްކާކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

. ކާރިޘާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ނެޓްވަރކެއް، .... ޤާއިމްކުރުން

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާބެހޭ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ކުޑަކުރެވޭނޭގޮތްތަކާއި، ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކުގެ 

. މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން

ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި  ސިޔާސަތުތައް އަދި ޕްލޭންތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ކުޑަކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހިމަނައި، އެގޮތުން 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ސްޓަރަކްޗަރަލް / ސޭފްޓީ އިންޖިނިއަރ އެއް ހޯދުން A1 1014.5.03.04.01.001

S2 1014.5.03.04.02.000

ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާކަންތައްތަކުގައި ހެލްތް 

. މިނިސްޓްރީއާއި ބައިވެރިވުމަށް
A1

1014.5.03.04.02.001

S4 1014.5.03.04.04.000

އައިޑީޕީ ސެކްޝަން ތަރައްގީކުރުމާއި، ޖީއެސްއައި ލިންކް ކުރުމާއި، 

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުން
A1

1014.5.03.04.04.001

S5 1014.5.03.04.05.000

ތ.ވިލުފުށީގައި އަލަށް އަޅާ 5ގޭގެ ޙަރަދު

ރ.ދުވާފަރުގައި އަލަށް އަޅާ 45ގޭގެ ހަރަދު

ތ.ވިލުފުށި މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ތ.ވިލުފުށި ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ގއ.ދާންދޫ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް (ސެކަންޑް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް)

ހއ.ފިއްލަދޫ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް (ސެކަންޑް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް)

ހއ.ވަށަފަރު ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް (ފަސްޓް ސެކަންޑް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް)

ލ.މުންޑޫ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް (ސެކަންޑް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް)

ދ.ރިނބުދޫ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް (ސެކަންޑް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް)

ބ.ކެންދޫ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް  (ރީކޮން)

A1

1014.5.03.04.05.001

ގއ އަދި ލ ގައި ހިގަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ރާއްޖޭން ބޭރުންގެންނަ ތަކެތި  

ސައަޓްތަކަށް ގެންދިއުން
A2

1014.5.03.04.05.002

S1 1014.5.03.05.01.000

ސިވިލް ފަޔަބްރިގޭޑް އުފެއްދުން, ރައްރަށުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްދިމާވެއްޖެނަމަ 

އަމަލްކުރާނެ ގޮތުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ މީހުން ތަމްރީންކުރުން އަދި 

މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

A1
1014.5.03.05.01.001

S2 1014.5.03.05.02.000

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް، ރާއްޖޭގެ ނާޒުކުކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ނުރައްކާތަކުން އަސަރުކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް 

. އާމާޒުކުރުވުން

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަންގެ ތެރެއަށް ޑިސާސްޓަރގެ ފަހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އަދި ރީހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައް އެއްކުރުން

ކާރިޘާގެ ސަބަބުން، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ތަންތަން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި 

. އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތެއް ރޭވިފައި ހުރުން

ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރާނޭ އުޞޫލުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކާރިޘާތައް މެނޭޖްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ 

. ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި، މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން

ރަށުފެންވަރުގައިވެސް ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިޕެއަރޑްނަސް ޕްލޭން އާއި ކޮންޓިންޖަންސީ ޕްލޭން ހުރުމާއި، ކަމާގުޅުންހުރި ތަމްރީނުތަށް 

. ހަދައި، ޓެސްޓްކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޑިޒާސްޓަރ އެއްދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ  ކޮންޓެންޖެންސީ ޕްލޭންއެއް 

ހެދި ހުރުމާއި އަދި ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުން
A1

1014.5.03.05.02.001

S3 1014.5.03.05.03.000

ކާރިސާތަކުންލިބޭ ގެއްލުން ތަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރިޒާވްގައި 

100،000،000ރުފިޔާ އަބަދުވެސް ހުރުމާއި އަދި މިބަޖެޓްގެ  %10ކާރިސާއެއް  

. .ސީއަށް ދޫކޮއްފައި ހުރުން .އެމް .ޑީ މެދުވެރިވާހިދު އެމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެން

A1

1014.5.03.05.03.001

A2 1014.5.03.05.03.002

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭތަކެތި S1 1014.6.01.01.01.000

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭތަކެތި A1 1014.6.01.01.01.001

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަށް 

ހިންގުން
A2

1014.6.01.01.01.002

S1 1014.6.03.01.01.000

ޕަރަމެޑިކްސް ގާއިމްކުރުން ، އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް އިވަކުއޭޝަން ސިސްޓަމް 

ގާއިމްކޮށް، ކޯޑިނޭޝަން މެކޭނިޒަމް އެއްގާއިމްކުރުން
A1

1014.6.03.01.01.001

S2 1014.6.03.02.01.000

ޕަބްލިކް ހެލްތް ގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން A1 1014.6.03.02.01.001

ޕަބްލިކް ހެލްތް ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުން A2 1014.6.03.02.01.002

S3 1014.6.03.03.01.000

ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަކީ އެފަދަފެންވަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިހުރި ތަންތަންތޯ ބަލާ ޗެކްކޮށް 

އެމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރެވޭފަދަފެންވަރަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުން، 

އާއްމުސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް 

އެކަންތައްތައްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޕަބްލިކް ހެލްތް ގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން A2
1014.6.03.03.01.002

ޕަބްލިކް ހެލްތް ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުން A3
1014.6.03.03.01.003

ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތު ޕްލޭން (މެނިފެސްޓީގެ ސަޕްޙާ ނަންބަރު 430) P8 1014.4.07.01.00.000

S2 1014.4.07.01.02.000

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުން A1
1014.4.07.01.02.001

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބޯފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ ރަށްރަށަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށް A2
1014.4.07.01.02.002

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލާއިރު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޚާލަތްތަކުގައި އަދި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، 

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަން ދީގެން މަޝްރޫއުތައް (މެނިފެސްޓޯގެ ސަފްޙާ ނަންބަރު 428)



P5 1016.2.01.05.00.000

S1 1016.2.01.05.01.000

ތަފާސް ހިސާބުތައް ނެގޭނެގޮތަކަށް ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ 

ޑާޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުން
A1

1016.2.01.05.01.001

ޕެރޯލް ބޯޑު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާއި މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސް 

ދިނުން (96ބައްދަލުވުން )
A2

1016.2.01.05.01.002

ޕެރޯލް ޔުނިޓާއެކު މާލޭގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A3

1016.2.01.05.01.003

ޕެރޯލް ޔުނިޓާއެކު އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޖަމްޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި، ރަށު އޮފީހާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި މިފަދަ 

އެހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު 

ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން (މިގޮތުން މަތިދެކުނު 

 3 ) ( ޕްރޮވިންސަށާއި ދެކުނު ޕްރޮވިންސަށް ދަތުރުކުރުމަށް

ބޭފުޅެއްގެ ދަތުރު 7ދުވަސް )

A4

1016.2.01.05.01.004

ރީހެބް ފަރުވާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާއި މެމްބަރުންގެ 

. (50ބައްދަލުވުން ) އެލަވަންސް ދިނުން
A5

1016.2.01.05.01.005

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1016

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މެނޭޖްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް 

ނެރޭއިރު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ހަރުދަނާ ހަމަތަކެއްގެ މަތީން، މިނިވަންކުރުމަށް ޕެރޯލް ސިސްޓަމް 

ވަރުގަދަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ 

އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުން

ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކަކަށް ހިންގާ ޕެރޯލް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަރެކްޝަންސް އެންޑް ޕްރިޒަންސް 

އެސޯސިއޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުން (3ބޭފުޅެއްގެ  

( ދަތުރު 2ހަފްތާއަށް

A6

1016.2.01.05.01.006

ޙުކުމްގައި ތިބޭ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމުގެ ކުރިން އެމީހުން 

މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

200މީހުންނަށް  17ބެޗަށް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  )ބެޗެއްގައި 

12މީހުން 

A7

1016.2.01.05.01.007

މުޖުތަމަޢަށް ނެރޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި  މައިންބަފައިންގެގޮތުގައި 

ތިބި މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް 'ހަރުދަނާ 

' ދަސްކޮށްދިނުން  މައިންބަފައިންނަށްވުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް

(30ފަރާތަކަށް މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  )

A8

1016.2.01.05.01.008

މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭފުޅުންގެ 

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

' ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 15މީހުން ) 'މެންޓަރުން

A9

1016.2.01.05.01.009

މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އޮތް 

މިންވަރެއް ބެލުމަށްޓަކައި ޖޮބް ފެއަރ އެއް ހިންގުން
A10

1016.2.01.05.01.010

މުޖުތަމަޢަށް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނޭ ދީނީ ނަޞޭޙަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (150ފަރާތަކަށް،  5ބުރު  

ބުރެއްގައި  3ސެޝަން )

A11

1016.2.01.05.01.011

ޕެރޯލް އަދި ރީހެބް ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްއާ ބެހޭގޮތުން ޕްރިޒަން 

އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުން (100އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން ދެ  

ބުރެއްގެމަތިން )

A12

1016.2.01.05.01.012



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރީހެބް ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް އާ ބެހޭގޮތުން ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި 

ޕްރިންޓްކުރުން (5000ލީފްލެޓް )
A13

1016.2.01.05.01.013

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަދުލް އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ 18ޓްރޭނަރުން ތަމްރީން ކުރުން 
A14

1016.2.01.05.01.014

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން އިސްލާޙްކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް 

ގާއިމްކޮށް އެކަމާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލެވޭ މެނުއަލްއެއް 

ތައްޔާރުކުރުން

A15

1016.2.01.05.01.015

ރީހެބިލިޓޭޝަން ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންފެށުން (ކޮންސަލްޓަންޓް ދެއްވާ 

( ލަފާއާއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

A16

1016.2.01.05.01.016

S2 1016.2.01.05.02.000

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އަދި ގާއިމްކުރެވެމުންދާ ޖަލުތަކުގެ 

( ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން (ވައިގެ ދަތުރު
A1

1016.2.01.05.02.001

ގައިދީންނާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިނިސްޓްރީގެ 

މުވައްޒަފުން، ބައެއް ޤައުމަތަކަށް ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ދަތުރު ތަކެއް 

ކުރުން.

A2

1016.2.01.05.02.002

ރާއްޖޭގެ  ދެކުނުގައި (ތ، ލ، ގއ، ގދ، ޏ، ސ) 

ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ތަނުގެ ޙާލަތުބަލައި މިނިސްޓަރށް 

ރިޕޯޓްކުރުން.

A3

1016.2.01.05.02.003

ބަންދުގައިތިބޭމީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނ ޑިޓެންޝަން މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭގެ  އުތުރުގައި (ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ. ބ، ޅ) 

ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

ބަންދު މީހުންނާއި ތަނުގެ ޙާލަތުބަލައި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން.

A4

1016.2.01.05.02.004

މެދު ރާއްޖޭގައި (ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ) 

ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

ބަންދު މީހުންނާއި ތަނުގެ ޙާލަތުބަލައި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން.

A5

1016.2.01.05.02.005

މާލެއާއި މާލެ ކައިރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި 

މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބަންދު މީހުންނާއި 

ތަނުގެ ޙާލަތުބަލައި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން.

A6

1016.2.01.05.02.006

ޖަލުތަކުގައި ކުށްވެރިން ބަންދުކުރުމާއި އެދާއިރާއާއި ގުޅޭ 

ކަންތައްތައް ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި އެކަމުގެ 

ތަމްރިނާއި ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  ރާއްޖޭން 

ބޭރުގެ ތިން ޤައުމަކަށް ދަތުރެއް ކުރުން.

A7

1016.2.01.05.02.007

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިހުންނަ މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނުގައި 

ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ކުއްލި 

ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ދާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދިއުމަށް.

A8

1016.2.01.05.02.008

P6 1016.2.01.06.00.000

މީޑިޔާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން S2 1016.2.01.06.02.000

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް 

ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީން ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު މީޑިޔާ 

( މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން (ފޮޓޯ އަދި ވީޑިޔޯ ފޮނުވުން ހިމެނޭ
A1

1016.2.01.06.02.001

މިނިސްޓްރީއިން ދެވޭ އާއްމު ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވަން 

ޖެހޭ ނޫސް ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުން (ކޮންމެ ތިންމަހުން 

( އެއްމަހު ނޫސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުން

A2

1016.2.01.06.02.002

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ކަންކަމާއި ، ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން  

އުފުލޭ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން  ޢާއްމުންނަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު  

ފޯރުކޮށްދިނުން.

A3

1016.2.01.06.02.003

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

ފެތުރުން
A4

1016.2.01.06.02.004

ކުއްލި ގޮތަކަށް ބާއްވާ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް A5
1016.2.01.06.02.005

ދުވަހު ނޫސްތަކަށް އިސްތިރާކް ދިނުމާއި  ނޫސް ހޯދުން A6
1016.2.01.06.02.006

މީޑިޔާގެ ޒަރީޢާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި އޯޑިޔޯ، 

ވީޑިޔޯ އަދި ޕްރެސް ކަޓިންގ އާކައިވްކުރުން
A7

1016.2.01.06.02.007

P8 1016.2.01.08.00.000

S3 1016.2.01.08.03.000

ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގު 

ހަރުދަނާކޮށް، ދާއިރާތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އުފުލައި އިންސާފު ލިބިދިނުން ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުން

ދާއިރާތެރޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ތަޖްރިބާއާއި ތަމްރީން ހޯދުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް  މުވައްޒަފުން 

ފޮނުވުން.

A1

1016.2.01.08.03.001

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި އަދި 

އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކި އެކި 

ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ތަމްރީންތައް ދިނުމާއި ޤާނޫންތަކަށް 

އަހުލުވެރިކުރުވުން.

A2

1016.2.01.08.03.002

P2 1016.2.02.02.00.000

S4 1016.2.02.02.04.000

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި 

އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް 2މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް  

ދަތުރެއްކުރުން (7ޕްރޮވިންސަށް )

A1

1016.2.02.02.04.001

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސްޓޭޝަނަރީ ފަދަ 

ތަކެތި ފިހާރަތަކުން ގަނެގެން މިނިސްޓްރީއަށް ގެނައުމުގެ 

މަސައްކަތް.

A2

1016.2.02.02.04.002

މިނިސްޓްރީއަށް ފިހާރަތަކުން ގަނެގެން ގެންނަންޖެތަކެއްޗާއި، 

މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅިގެން ބަހައްޖެހޭ ކަރޑް ފަދަތަކެތި 

ގެންދަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުޑަ ވޭނެއް ގަތުން.

A3

1016.2.02.02.04.003

ލޯންޗްތަކުގެ އިންޖީނަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ އަދި ސްޕެއަރ ޕާޓްސް 

ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން
A4

1016.2.02.02.04.004

ލޯންޗްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމް އަހަރަކު ދެފަހަރު ހޯދުމާއި 

ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު.
A5

1016.2.02.02.04.005

. އަދި އިސްރާފުކުރުމާއި  ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފޫބެއްދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން

ބޭނުމެއް ނެތްބޮޑެތި ޚަރަދުތައްކުރުން ހުއްޓުވުން.

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމާއެކު އެކަށައަޅާފައިވާ  ބަޖެޓާއި 

އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓަރގެ ކާރުކޮޅު ސަރވިސްކުރުމާއި، ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A7
1016.2.02.02.04.007

މިނިސްޓްރީގެ ލޯންޗްތަކަށާއި، މިނިސްޓަރގެ ކާރުކޮޅަށް 

ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީދެއްކުން
A8

1016.2.02.02.04.008

ލޯންޗްތައް މަރާމާތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން A9 1016.2.02.02.04.009

މިނިސްޓްރީގެ ލޯންޗްތަށް އިންޝުއަރެންސް ކުރުން A10 1016.2.02.02.04.010

މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުން ބޭނުން ކުރާ 

އިމާރާތްތަކާއި ގުދަންތަށް މަރަމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A11

1016.2.02.02.04.011

P3 1016.2.02.03.00.000

S4 1016.2.02.03.04.000

/ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރުމަށް  މަޝްރޫޢުތަށް ރާވާ

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން
A1

1016.2.02.03.04.001

ހއ.ދިއްދޫގައި  ވޯރކްވީޒާ އަދި ޕާސްޕޯރޕޯޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު A2
1016.2.02.03.04.002

ހދ ކުޅުދުއްފުށި  ވޯރކްވީޒާ އަދި ޕާސްޕޯރޕޯޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ 

ޚަރަދު
A3

1016.2.02.03.04.003

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ 

ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން.

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމްކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓަރ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެއްސުން

A4

1016.2.02.03.04.004

P4 1016.2.02.04.00.000

S6 1016.2.02.04.06.000

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަން A1
1016.2.02.04.06.001

ސަރޓިފައިޑް އެކްއުންޓިންގ ޓެކްނީޝަން A2
1016.2.02.04.06.002

ފްރަންޓް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި 3މުވައްޒަފުން  

ބައިވެރިކުރުން.
A3

1016.2.02.04.06.003

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 10މުވައްޒަފުން ބައިވެރި  

ކުރުން
A4

1016.2.02.04.06.004

ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ 20މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުން  A5
1016.2.02.04.06.005

ލައިފް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ 10މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުން  A6
1016.2.02.04.06.006

ގްރޫމިންގ ޓްރެއިނިންގ 10މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން  A7
1016.2.02.04.06.007

ދިވެހި ބަހުން ސިޓީލިޔެ އިބާރާތް ކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނު 3 

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން
A8

1016.2.02.04.06.008

ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޭސް ވާރކް ޓްރެއިނިންގ 3 

މުވައްޒަފަކަށް ދިނުން
A9

1016.2.02.04.06.009

) ކުރުމާއިބެހޭ ޓްރެއިނިންގ  ފައިލިންގ (އިލްކްޓްރޯނިކް / މެނުއަލް

5މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން 
A10

1016.2.02.04.06.010

މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ 5 

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން
A11

1016.2.02.04.06.011

ވެބްޑިޒައިނިންގ އެންޑް ވެބް ހޮސްޓިންގ A12
1016.2.02.04.06.012

އެމް.ސީ.އެސް.ސީ ކޯސް A13
1016.2.02.04.06.013

ސެޓްފިކެޓް 2އިން ގްރެފިކްސް ޑިޒައިންނިންގ  A14
1016.2.02.04.06.014

ސެޓްފިކެޓް 1އިން އޮފީސް ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފީސް ސެކްރެޓަރީ  A15
1016.2.02.04.06.015

ސެޓްފިކެޓް 1އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  A16
1016.2.02.04.06.016

ސެޓްފިކެޓް 2އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  A17
1016.2.02.04.06.017

ސެޓްފިކެޓް 2އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  A18
1016.2.02.04.06.018

ސެޓްފިކެޓް 3އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  A19
1016.2.02.04.06.019



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމެންޓް A20
1016.2.02.04.06.020

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ގާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އިދާރީ 

ޓްރޭނިންގ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް / މާލޭ ގައި (ދެވަނަ 

( ބުރު

A21

1016.2.02.04.06.021

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ގާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އިދާރީ 

ޓްރޭނިންގ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް / މާލޭ ގައި 

( (ފުރަތަމަ ބުރު

A22

1016.2.02.04.06.022

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ގާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އިދާރީ 

ޓްރޭނިންގ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް / މާލޭ ގައި 

( (ތިންވަނަ ބުރު

A23

1016.2.02.04.06.023

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު ނަގާ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ 

ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުން / މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހޯމްއެފެއާޒް / މާލޭ ގައި

A24

1016.2.02.04.06.024

މިނިސްޓްރީ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ އަތޮޅު 

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު 

ކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން

A25

1016.2.02.04.06.025

P5 1016.2.02.05.00.000

S3 1016.2.02.05.03.000

- ގަވަރނަންސް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ގުޅާލުން. އީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަށް މަގުފަހިކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިމިނިސްޓްރީގެ ސަރވަރތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން A1
1016.2.02.05.03.001

މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި، ޕްރިންޓަރސް އަދި 

އެހެނިހެން ހާޑްވެއަރ ކޮމްޕޮނެންޓްސް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، އާ 

ސިސްޓަމްތައް ހޯދުމާއި މަރާމާތުކުރުން

A2

1016.2.02.05.03.002

މިނިސްޓްރީގެ ސަރވާރތަކާއި އާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކުގައި 

ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ ތައް ޖެނުއިން ސޮފްޓްވެއަރ ތަކަށް 

ބަދަލުކުރުން

A3

1016.2.02.05.03.003

މިނިސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑް 

ކުރުން
A4

1016.2.02.05.03.004

ތަފާސް ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އެނޭބަލް ކުރުން A5
1016.2.02.05.03.005

އީގަވަރމެންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ރަށްތައް ގުޅާލުން A1
1016.2.02.05.03.006

ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ޓްރޭން ކުރުން A2
1016.2.02.05.03.007

P1 1016.2.03.01.00.000

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން 

އެމުއައްސަސާތަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ބަޖެޓް ދީގެން، ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ 

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބާހާލައި، ސަރަޙައްދީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S2 1016.2.03.01.02.000

/ރަށު ކައުންސިލަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން  /އަތޮޅު ސިޓީ

ވާރކްޝޮޕްތަކެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގުން
A1

1016.2.03.01.02.001

ފިދާ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އެހީގައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި 

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން ސޯޝަލް ސެންޓަރެއް 

ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އަދި މަޝްރޫޢު ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް 

( ސައިޓްއަށް ދަތުރުކުރުން (ވައިގެ މަގުން

A2

1016.2.03.01.02.002

. ޕީގެ އެހީގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ  . ޑީ . އެން ޔޫ

ދާއިރާތަށް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން 'ސަޕޯރޓް ޓު 

' ގެ  ނޭޝަނަލް ރީޖަނަލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން

ނަމުގައި މަޝްރޫޢުއެއް ރާވާ ހިންގުން

A3

1016.2.03.01.02.003

ތ. ތިމަރަފުށި ރަށުއޮފީސް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް A4 1016.2.03.01.02.004

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (2ބުރި ) A5 1016.2.03.01.02.005

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (2ބުރި ) A6 1016.2.03.01.02.006

ގދ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ (2ބުރި ) A7 1016.2.03.01.02.007

ގދ. ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (2ބުރި ) A8 1016.2.03.01.02.008

މ. ކޮޅުފުށީ ރަށުއޮފީސް ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް. A9 1016.2.03.01.02.009

. އަދި  ކައުންސިލްތަކުން ލާމަރިކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން

މިކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުދިނުމާއި ،  

މައި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ 

ފައިސާގެ އިތުރުން، ކައުންސިލުތަކުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ ހޯދާ، ޚަރަދުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރާއި 

ބާރުދިނުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީހާއި ވަށާފާރު (2ބުރި ) A10 1016.2.03.01.02.010

ފ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް (2ބުރި ) A11 1016.2.03.01.02.011

ސ. މަރަދޫ ރަށު އޮފީސް A12 1016.2.03.01.02.012

ސ. ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (2ބުރި ) A13 1016.2.03.01.02.013

ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުގެ އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން (2ބުރި ) A14 1016.2.03.01.02.014

ޅ. ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (2ބުރި ) A15 1016.2.03.01.02.015

ލ. ހިތަދޫ ރަށުއޮފީސް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް. A16 1016.2.03.01.02.016

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް. A17 1016.2.03.01.02.017

އދ. އަތޮޅު އޮފީސް (2ބުރި ) A18 1016.2.03.01.02.018

ށ. މިލަންދޫ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުން A19 1016.2.03.01.02.019

. ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  . އައި . އެސް ޕީ

ބެލުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރު ކުރުން.
A20

1016.2.03.01.02.020

P3 1016.2.03.03.00.000

S1 1016.2.03.03.01.000

ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި، ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ 

. (ދުނިޔޭގެ 4  ގޮތް ބެލުމުގެ ތަޖްރިބާ ދަތުރުތަކެއް ކުރުން

( ޤައުމަކަށް

A1

1016.2.03.03.01.001

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ހިންގުމުގަ އާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް 

ސޮސައިޓީ ބައިވެރިކުރުން

ތަރައްޤީ ރާވައި ހިންގުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ޙިއްޞާ 

ފުޅާކުރުމާއި  ހަރުދަނާކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް މުޖްތަމަޢުގައި 

ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
A2

1016.2.03.03.01.002

ސަރުކާރާއި މުޖްތަމަޢު އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ މެނުއަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް އިޖްތިމާޢީ 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ހުނަރާއި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން.

A3

1016.2.03.03.01.003

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަޞައްވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފެށުން A4

1016.2.03.03.01.004

ހޮވާލެވިފައިވާ މަޢްލޫމާތުތަކެއް ޝާމިލްކޮށްގެން ޢާއްމު 

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން.
A5

1016.2.03.03.01.005

/ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ގުޅުން  /ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް

ބަދަހިކުރުމަށްމަސައްކަތްކުރާނެ ދުވަހަކާއި ފޯރަމެއް ޤާއިމުކުރުން
A6

1016.2.03.03.01.006

S2 1016.2.03.03.02.000

 . ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަންސް ޕްރޮޖެކްޓް

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސިޓީ

(22.09.2010) 1-( (އެސް (10/2010/1099ސީބީއޯ

A1

1016.2.03.03.02.001

ތަރައްޤީގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ރޯލު ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ 

މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

) ގައި  ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2003(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

/ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ދަފްތަރު  ބުނެފައިވާ ކްލަބް

ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން.

A2

1016.2.03.03.02.002

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން A3

1016.2.03.03.02.003

ސަރުކާރު އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ 

ގޮތުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން.
A4

1016.2.03.03.02.004

ބައިވެރިވެގެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތަކާގުޅޭ 

ފިހުރިސްތެއް ތައްޔާރުކުރުން.
A6

1016.2.03.03.02.006

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުވާދޭނެ ނަމޫނާ 

ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން.
A7

1016.2.03.03.02.007

މިހާރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން ނުވަތަ މުޅިން 

އައު ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުން
A8

1016.2.03.03.02.008



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން އެހެން ޤާނޫނުތަކުންވެސް 

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީވެވޭނެ ގޮތަކަށް އިސްލާޙުކުރުން.
A9

1016.2.03.03.02.009

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ދިރާސާއެއްކުރުމާއި އަދި މަދަނީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން.
A10

1016.2.03.03.02.010

P4 1016.2.03.04.00.000

S1 1016.2.03.04.01.000

ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުންނާއި ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާ  ފަންނީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
A1

1016.2.03.04.01.001

P3 1016.2.05.03.00.000

S11 1016.2.05.03.11.000

CLGFގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން A1 1016.2.05.03.11.001

CLGFގެ އަހަރީ ބައްދަލު ވުމުގައި ބައިވެރިވުން A2 1016.2.05.03.11.002

ތަޢުލީމާއި، ޘަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށާއި އައު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

/ މަޝްރޫޢު ރާވައި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން

ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅުން  ހަރުދަނާކުރުން

މައި ސަރުކާރާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ 

މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ އާއްމު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ 

ގޮތްތަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓަރ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެއްސުން

A3

1016.2.05.03.11.003

P4 1016.3.04.04.00.000

S6 1016.3.04.04.06.000

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 3ދާއިރާއަކުން ކުދިއެހީ ވެދެވޭނެ  

: އޯގަނައިޒޭޝަނަލް،  . (ދާއިރާ ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން

( ސެކްޓަރ އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް

A1

1016.3.04.04.06.001

ޕްރޮވިންސް ލެވެލްގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން A1
1016.3.04.04.06.002

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަރަކާތެރިވުމަށް އެހީތެރި 

ވެދިނުން
A2

1016.3.04.04.06.003

އެންމެ ރަގަޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ފާހަގަކޮށް 

އިނާމް ދިނުން
A3

1016.3.04.04.06.004

P6 1016.3.06.06.00.000

S1 1016.3.06.06.01.000

ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ ހަރާކާތްތެރި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް  ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނެވޭނެފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ 

މަރުކަޒެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފެށުން

ކުޑަކުދިން ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކުލަވާލާފައިވާ " 

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލް " އިސްލާހުކޮށް ތަންފީޒްކުރަން ފެށުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ޤާނޫން ފާސްވުމުން ކާމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް (ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މިނިވަން 

 ( މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުން

އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A1

1016.3.06.06.01.001

S2 1016.3.06.06.02.000

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުށްކުރާ 

ކުދިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން

A1

1016.3.06.06.02.001

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެއްޗާއި، ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން
A2

1016.3.06.06.02.002

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ބޭރުން 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން.

A3

1016.3.06.06.02.003

S3 1016.3.06.06.03.000

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި  މުޖްތަޢުން 

އެކަހަރިކޮށް، އެކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

އެކަށީގެންވާ ޢިމާރާތެއް ހެދުން (ކ. ފޭދޫފިނޮޅުގައި ޗިލްޑްރަންސް 

A1
1016.3.06.06.03.001

ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަން 

)ގެ ސްޓާފުން ތަމްރީނު ކުރުން (ކ.ފޭދޫފިނޮޅު
A2

1016.3.06.06.03.002

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްއާއި، ކަމާބެހޭ 

އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް މުއާމަލާތްކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

ކުށްކުރާކުދިންނަކީ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް، 

މުޖުތަމައުއިން އެ ކުދިން ބަލައިގަންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގެ ސްޓާފުން ތަމްރީން ކުރުން A3
1016.3.06.06.03.003

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންގެ 

ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ޔުނިޓްގެ ސްޓާފުން ތަމްރީނު ކުރުން.
A4

1016.3.06.06.03.004

 . ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި ޝަރީއަތާއިބެހޭގޮތުން ހާލަތުބަލާ ދިރާސާކުރުން S5 1016.3.06.06.05.000

ކުށްކުރާކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާއި ކުދިން ކުށްކުރާ ސަބަބު ދެނެގަތުން A1

1016.3.06.06.05.001

P6 1016.3.07.06.00.000

S2 1016.3.07.06.02.000

އަތޮޅުތަކަށް ގޮސް ރަސްމީ ދާއިރާތަކުން ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް 

މަޢުލޫމާތު ޝާއިއުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 

ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގުން

A1

1016.3.07.06.02.001

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ރޭޑިޔޯ އާއި ޓީވީގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ 

ހައްގުގެ ޤަވައިދާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  

މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ފެތުރުން.

A2

1016.3.07.06.02.002

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ 

ޤަވާއިދު ޢާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
A3

1016.3.07.06.02.003

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ދުނިޔެ ޤަބޫލްކުރާ ފެންވަރަށް އެކުލަވާލުމާއި އާންމުންނަށް 

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އެބައޮތްކަން އަންގައިދިނުން.

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަފާތު މިނިވަން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފުރުޞަތު 

ލިބިދޭގޮތަށް މީޑިއާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނު 

ޗާޕްކުރުން
A4

1016.3.07.06.02.004

ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތައް ވަކިން ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓް 

ތައްޔާރުކޮށް ބެހުން
A5

1016.3.07.06.02.005

ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝައްކުތަކާއި 

" ގައިޑެއް ހެދުން ސުވާލުތަކަން ޖަވާބު ދެއްވުމަށް  "އިޑިއަޓްސް
A6

1016.3.07.06.02.006

މީޑިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒް ކޮށްގެން 

މާލޭގައި ވޯކްޝޮޕްއެއް ބޭއްވުން.
A7

1016.3.07.06.02.007

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ތާޒާކުރުމުގެ މަޢްލޫމާތު ދިނުން. A8

1016.3.07.06.02.008

ގަވައިދާ އެންގުންތަކާ ސަރކިއުލަރއާ ބެހޭ ފޮތެއް ޗާޕްކުރުމަށް A9

1016.3.07.06.02.009

P4 1016.6.02.01.00.000

S4 1016.6.02.01.04.000

\

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009ގެ ދަށުން ސަރުކާރު  

މުވައްޒަދުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްގުތައް ހޯދައިދިނުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަންގެ ކަންތައްތައް 

ބެލެހެއްޓުން
A1

1016.6.02.01.04.001

P18 1016.6.01.01.00.000

S1 1016.6.01.01.01.000

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި، އިލެކްޓްރިކާބެހޭ ތަކެއްޗާއި ދޮރުފޮތި 

މޭޒުފޮތި ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A1

1016.6.01.01.01.001

ހިންގުން ހަރުދާނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 

ހޯދުމާއި، މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ހޯދުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

A2

1016.6.01.01.01.002

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ޒީނަތް ތެރިކުރުން A3

1016.6.01.01.01.003

މިނިސްޓްރީއިން އެކި އެކި ފަރާތް ފަރާތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ 

ތަކެތި ޕޯސްޓްކުރުން
A4

1016.6.01.01.01.004

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ ރިފްރެޝްމަންޓާއި 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ދެވޭ ކެއުން
A5

1016.6.01.01.01.005

މިނިސްޓރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ގުދަންތަށް މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމާއި، ފަރުނީޗަރު މަރާމާތުކުރުމާއި، ކަރަންޓް ވިއުގަ 

މަރާމާތުކުރުމާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މަރާމާތުކުރުމާއި ތަކެތީގެ ކުލި ދެއްކުމަށް.

A6

1016.6.01.01.01.006

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަރުދަނާ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން.

މިނިސްޓްރީއަށްވަންނަ އަދި ނުކުންނަ ލިޔެކިއުން ފަދަ ތަކެތި ރަގަޅު އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން 

ރަށްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީގެ ޔުޓިލިޓީސްގެ ކަންތަށް ބެލެހެއްޓުން (ކަރަންޓް ބިލް، 

( ފެން ބިލް، ފޯނު ބިލް، ލީސް ލައިން
A7

1016.6.01.01.01.007

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން A8
1016.6.01.01.01.008

ފަސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތަކަށް A9 1016.6.01.01.01.009

އެއްގަމު ދަތުރާއި އެހެނިހެން ކަނޑު ދަތުރު ކުރުން A10 1016.6.01.01.01.010

S2 1016.6.01.01.02.000

އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ފަރިއްކޮޅު 

ތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމާއި މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުން

A1

1016.6.01.01.02.001

ތަހުނިޔާ ކާޑުތައް ޕްރިންޓް ކުރުމާއި، ތަހްނިޔާ ސިޓީތައް 

ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން
A2

1016.6.01.01.02.002

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި ގެންދަވާ ހަދިޔާ ހޯއްދެވުން A3

1016.6.01.01.02.003

P18 1016.6.01.02.00.000

S1 1016.6.01.02.01.000

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި، އިލެކްޓްރިކާބެހޭ ތަކެއްޗާއި ދޮރުފޮތި 

މޭޒުފޮތި ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A1

1016.6.01.02.01.001

ހިންގުން ހަރުދާނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 

ހޯދުމާއި، މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ހޯދުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

A2
1016.6.01.02.01.002

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަރުދަނާ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން.

މިނިސްޓްރީއަށްވަންނަ އަދި ނުކުންނަ ލިޔެކިއުން ފަދަ ތަކެތި ރަގަޅު އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން 

ރަށްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން

މިނިސްޓަރ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރސް ގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބެލެހެއްޓުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ޒީނަތް ތެރިކުރުން A3
1016.6.01.02.01.003

މިނިސްޓްރީއިން އެކި އެކި ފަރާތް ފަރާތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ 

ތަކެތި ޕޯސްޓްކުރުން
A4

1016.6.01.02.01.004

މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ ރިފްރެޝްމަންޓާއި 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ދެވޭ ކެއުން
A5

1016.6.01.02.01.005

މިނިސްޓރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ގުދަންތަށް މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމާއި، ފަރުނީޗަރު މަރާމާތުކުރުމާއި، ކަރަންޓް ވިއުގަ 

މަރާމާތުކުރުމާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ް ު ް ެ  ު  ެ ެ  ާ ު ު ު ާ ާ

A6
1016.6.01.02.01.006

މިނިސްޓްރީގެ ޔުޓިލިޓީސްގެ ކަންތަށް ބެލެހެއްޓުން (ކަރަންޓް ބިލް، 

( ފެން ބިލް، ފޯނު ބިލް، ލީސް ލައިން
A7

1016.6.01.02.01.007

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން A8
1016.6.01.02.01.008

ފަސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތަކަށް A9
1016.6.01.02.01.009

އެއްގަމު ދަތުރާއި އެހެނިހެން ކަނޑު ދަތުރު ކުރުން A10 1016.6.01.02.01.010

S2 1016.6.01.02.02.000

އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ފަރިއްކޮޅު 

ތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމާއި މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުން

A1
1016.6.01.02.02.001

ތަހުނިޔާ ކާޑުތައް ޕްރިންޓް ކުރުމާއި، ތަހްނިޔާ ސިޓީތައް 

ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން
A2

1016.6.01.02.02.002

މިނިސްޓަރ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރސް، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރސް ގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބެލެހެއްޓުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި ގެންދަވާ ހަދިޔާ ހޯއްދެވުން A3
1016.6.01.02.02.003

ދައުލަތުން ރަސްމީފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން. S3 1016.6.01.02.03.000

1432ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީދުވަސް .ފާހަގަކުރުން A1
1016.6.01.02.03.001

1432ވަނަ އަހަރުގެ .ރާއްޖެއިސްލާމްވިދުވަސް ފާހަގަކުރުން A2
1016.6.01.02.03.002

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 47ވަނަ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން . A3
1016.6.01.02.03.003

ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A4
1016.6.01.02.03.004

2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން A5
1016.6.01.02.03.005

2011ވަނަ އަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A6
1016.6.01.02.03.006

ޕެންޝަން ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 1016.6.01.02.04.000

A1 ސަރުކާރުން ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން އަށް ދޭ 7% 1016.6.01.02.04.001



P3 1017.2.02.03.00.000

S4 1017.2.02.03.04.000

މަގުމަތީ ބައްތިތައް ތަރައްގީކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

A1 1017.2.02.03.04.001

މަގުތައް ތަރައްގީކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން A2 1017.2.02.03.04.002

މާލޭގެ އެކި ސަރަޚައްދުތަކުގައި ކުނިއުކާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް 

ކުރުން
A3 1017.2.02.03.04.003

ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކޮށްބެލެހެއްޓުން A4
1017.2.02.03.04.004

ފްލެޓްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން A5
1017.2.02.03.04.005

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްދިނުން A6
1017.2.02.03.04.006

މާލޭގައި ބާވެފައިވާ އިމާރާތްތައް ތެޅޭނެފަދަ ގޮތެއްނެތް 

ނިކަމެތިންނަށް އެހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

A7
1017.2.02.03.04.007

މާލެއާއި ވިލިގިލީގެ ފާލަންތައް މަރާމާތުކުރުން A8
1017.2.02.03.04.008

މާލޭގެއާބާދީއާއި ގޯތިގެދޮރުރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން A10
1017.2.02.03.04.009

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1017

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން 

ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން.

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އިދާރީހިންގުން ތަރައްގީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން

A1
1017.2.02.03.04.010

ހިދުމަތްދިނުމަތް ބެނުންކުރާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލަހައްޓާ 

މަރާމާތުކުރުން

A2
1017.2.02.03.04.011

P1 1017.3.02.01.00.000

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ހަދައި ތަންފީޒުކުރުން S1 1017.3.02.01.01.000

އަވަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީ ބަހައްޓާ ތަކެތި ނެގުމާއި، 

ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގެ ސޭފްޓީ ބެލުމާއި، މަގުމަތީ 

ބިއްގަޑުޖެހުމާއި،މަގުމަތީގައާއި،ޢިމާރާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި، މަގު 

ބަންދުބޯޑާއި،މަސައްކުރާ ބޯޑް ކުއްޔަށްދޫކުރުން އަދި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން 

ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.

A2 1017.3.02.01.01.001

އަވަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތިގައި ބަހައްޓާ 

ތަކެތިނެގުމާއި އިމާރާތްކުރާތަންތަނުގެ ސޭފްޓީބެލުމާއި މަގުމަތީ ބިއްގަނޑުޖެހުމާއި 

މަގުމަތީގައާއި އިމާރާތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކަރަންޓް ބިލް، ފެންބިލް، ޓެލެފޯންބިލް، އިންޓަރނެޓް ބިލް ދެއްކުން A3 1017.3.02.01.01.005

P5 1017.3.06.05.00.000

S5 1017.3.06.05.05.000

ޕާކްތަކާއި ހުސްބިއްތައް ބެލެހެއްޓުން A1 1017.3.06.05.05.001

މާލޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަގީޗާތަކާއި، ޕާކިންޒޯންތަކާއި 

ޕާކްތައް އަދި ނައިޓް މާރކެޓް ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކުރުން
A2 1017.3.06.05.05.002

P2 1017.4.09.02.00.000

S1 1017.4.09.02.01.000

މާލެއިން އެކި ކަންކަމަށް ބިންވިއްކުން A1 1017.4.09.02.01.001

P
1017.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1017.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ބިމާއި މުދާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން.

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށް ޢާންމުންނަށް ބިން މިލްކުރުމާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތު ޤާޢިމްކުރުން.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް، ޢާއިލާތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭ ގޮތަށް/ މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގޮތްކުރެވިފައި ހުރުން.

އާއިލާތައް މުނިފޫހިފިލުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި މައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕާކް، ބަގީޗާ، ކެފޭ އަދި 

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުން



P4 1018.6.01.01.00.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1018.6.01.01.01.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު A1 1018.6.01.01.01.001

އޮފީހުގެ ވެހިކަލްތަކާއި ވެސަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެލާއި 

ލުބްރިކަންޓްސް ގަތުމަށް
A2

1018.6.01.01.01.002

އޮފީހުގެ ވެހިކަލްތަކާއި ވެސަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރާ 

މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުމަށް
A3

1018.6.01.01.01.003

P 1018.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1018.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1
1018.6.01.02.01.001

މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު ސެޕް ރެފެރަންސް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1018



P4 1019.6.01.01.00.000
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1019.6.01.01.01.000

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 

ހޯދުމަށް

A1

1019.6.01.01.01.001

އޮފީސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ބޯފެނާއި ކަރަންޓާއި އަދި 

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ އަގު ދިނުމަށް

A4

1019.6.01.01.01.002

އޮފީހުގެ އިމާރާތްތައް އަދި 

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މަރާމާތުކުރުމަށް

A5

1019.6.01.01.01.003

އިދާރީ އޮފީސް މަސައްކަތަށް 

ބޭނުންވާ ސޮޕްޓްވެއަރ އަދި 

ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް

A6
1019.6.01.01.01.004

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ 

ކޯސްތައް
A8

1019.6.01.01.01.005

އިދާރީ އޮފީސް ހިންގުން A9 1019.6.01.01.01.006

ޕެންޝަން ފައިސާ A10 1019.6.01.01.01.007

P 1019.6.01.02.00.000

1019.6.01.02.01.000

ކުނި ނައްތާލުމާއިބެހޭ ބައި

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ 

ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް

1019

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ޕެންޝަން ފައިސާ 7% 

ކޮންޓްރިބިއުޝަން
A1

1019.6.01.02.01.001



ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް 1020

P 1020.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަ  1020.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7% 

ކޮންޓްރިބިއުޝަން
A1

1020.6.01.01.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް 1021

P 1021.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވު 1021.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1
1021.6.01.01.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު ސެޕް ރެފެރަންސް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް 1022

P 1022.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް    1022.6.01.01.01.000

A1 1022.6.01.01.01.001
ޕެންޝަން ފައިސާ 7% 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު ސެޕް ރެފެރަންސް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް 1023

P1
1023.3.02.01.00.000

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ހަދައި ތަންފީޒުކުރުން S1 1023.3.02.01.01.000

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވެއްޓެއް 

ގާއިމުކުރުމާއި ،މަގުމަތީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ދިނުމާއި ، މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި 

ޢިމާރާތް ކުރާތަންތަނުގެ ސޭފްޓީބެލުން

A1 1023.3.02.01.01.001

P 1023.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1023.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1023.6.01.01.01.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް 1024

P
1024.6.01.01.00.000

1024.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7% 

ކޮންޓްރިބިއުޝަން

A1
1024.6.01.01.01.001

ސިޔާސަތު 

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް 

ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ 



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 1025

P2
1025.1.04.02.00.000

S5
1025.1.04.02.05.000

ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް އެކިއެކި ޕްރޮފްރާމްތައް ރާވާ 

ހިންގުން

A1 1025.1.04.02.05.001

P1 1025.2.01.01.00.000

S1
1025.2.01.01.01.000

ޑިޕާޓްމަންޓު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ޓުރެއިނިންގ ނީޑްސް 

އެނެލިސިސްއެއް ހަދާ، މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދިނުން.

A1 1025.2.01.01.01.001

ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން A2 1025.1.05.01.01.002

ޕްލޭން ތަސްދީދު ކުރުން A3 1025.1.05.01.01.003

P5

1025.2.01.05.00.000

S2
1025.2.01.05.02.000

ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުން A2 1025.2.01.05.02.002

ޖަލުތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުން A3 1025.2.01.05.02.003

P4 1025.6.01.01.00.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ 

ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ޤާއިމްކޮށް ފަރުވާދިނުމާއި އަދި 

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި އަދި އާފްޓަރކެއަރ ލިބޭނެގޮތް 

ޤާއިމްކުރުން.

ޖަލުގައި އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެގޮތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޤާއިމްކުރުން އަދި ރި 

އިންޓަރގްރޭޝަން ޚިދުމަތާއި އާފްޓަރކެއަރގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުން.

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މެނޭޖްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް 

ނެރޭއިރު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ހަރުދަނާ ހަމަތަކެއްގެ މަތީން، މިނިވަންކުރުމަށް ޕެރޯލް ސިސްޓަމް 

ވަރުގަދަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ 

އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުން

ބަންދުގައިތިބޭމީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނ ޑިޓެންޝަން މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S1 1025.6.01.01.01.000

މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

A2 1025.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުރުން S2 1025.6.01.01.02.000

އޮފިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން A1 1025.6.01.01.02.001
P 1025.6.01.02.00.000

1025.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1025.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

އާއްމުރައްޔިތުންނަށާއި ބަންދު މީހުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް 

ކުރުން



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

P 1026.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1026.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1026.6.01.01.01.001

P1 1026.6.02.01.00.000

S2 1026.6.02.01.01.000

ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްހަކޮށް ދެނެގަނެވޭނެ މައުލޫމާތަކަށް 

    

A1 1026.6.02.01.01.001

މީހާގެ މަޢުލޫމާތުން އެކުލަވާލެވޭ އައިޑީ ނަންބަރެއް ތަޢާރަފްކުރުން. A2 1026.6.02.01.01.002

ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 

 

A3 1026.6.02.01.01.003

ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންވާނެ ގާނޫނީ  A4 1026.6.02.01.01.004

އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތްތައް  A5 1026.6.02.01.01.005

ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ހިދުމަތްތައް 

      

A6 1026.6.02.01.01.006

މިފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ދެމިހުންނަނިވި ގޮތެއްގައި 

      

A7 1026.6.02.01.01.007

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރާ ކަންތައްތައް A8 1026.6.02.01.01.008

2010ގައި އައިޑީކާޑު ހެދުމަށްޓަކައި ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާ  

       

A9 1026.6.02.01.01.009

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް 

ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް 

ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ 

ނިޒާމުތައް ގާއިމްކުރުން

1026

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

P1 1027.1.04.01.00.000

S4 1027.1.04.01.04.000

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް މިންވަރާއި އަދި 

ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމައްޓަކާ ކަމާބެހޭ އެހެން 

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދި ފުލުހުންގެ ފެންވަރު  

ރަނގަޅުކުރުން

A1 1027.1.04.01.04.001

ފުލުހުންގެ ހުރިހާ ޑިވިޝަންތަކާއި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި 

ދެމެދު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ކުއްތަކާއި އެކުއްތައް ކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ "ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް 

އެނަލިސިސް ނޯޓްބުކް" ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގާއިމުކުރުން

A2 1027.1.04.01.04.002

ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ޖާސޫސީ މަޢްލޫމާތު ހޯދާ އަދި ހިއްސާ ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ކަން 

އިތުރުކުރުން

A3 1027.1.04.01.04.003

އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ މެދުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ ދައުރުވުން 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން
A4 1027.1.04.01.04.004

ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަންތަކުން ޙާއްސަކޮށް ބަލައިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ކުއްތައް ތަހްޤީޤްކުރުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ވަސީލަތްތައް އަމާޒު ކުރުން
A5 1027.1.04.01.04.005

ރާއްޖޭގައި ބަނގުރާ އުފެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް 

ހަރުކަށިކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
A6 1027.1.04.01.04.006

P3 1027.1.04.03.00.000

S1 1027.1.04.03.01.000

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން އިންތިޒާމްކުރާ މަސްތުވާ ތަކެތި ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ 

ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް އެހީތެރިވުން
A1 1027.1.04.03.01.001

1027

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން.

ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކަށައަޅާ އަދި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިއްކާ 

ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުން.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތިން ރައްކާތެރިވުމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން 

ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ދާއިމީގޮތެއްގައި  

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުން.

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ކަމާބެހޭ ފަރާތްކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢްގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދި 

ބަނގުރަލުގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A2 1027.1.04.03.01.002

P3 1027.2.01.03.00.000

S4 1027.2.01.03.04.000

ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވޯކް ޕްރޮޖެކްޓް A1 1027.2.01.03.04.001

އެވިޑެންޓް އެކްސްޓްރީމް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް A2 1027.2.01.03.04.002

ޕޮލިސް ކެމެރާ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ޕްރޮޖެކްޓް A3 1027.2.01.03.04.003

ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އިންފަރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ޕްރޮޖެކްޓް A4 1027.2.01.03.04.004

ކުއްތައްމަދުކޮށް އަދި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް އެންފޯރސްމަންޓް 

ސިސްޓަމްއެއް ތަރައްޤީކޮށް އަދި އޭގެ ބޭނުން އިތުރަށް ހިފުން
A5 1027.2.01.03.04.005

P4 1027.2.01.04.00.000

S1 1027.2.01.04.01.000

ނުރައްކާތެރި ކުއްތަކުގައި ހެކިދޭ ފަރާތްތަށް ހިމާޔަތްކުރާނެ ނިޒާމެއް 

ތަރައްޤީކުރުން
A1 1027.2.01.04.01.001

އަންހެނުންނާއި އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ  އަނިޔާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ފަރާތްތައް ހޯދާ އެފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުވައިދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ 

މުއައްސަސާތަކާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން

A2 1027.2.01.04.01.002

ވިކްޓިމް ސަޕޯރޓް ޔުނިޓްގެ އޮނިގަނޑު ބަދަލުކޮށް ފަރުމާކުރުން. A3 1027.2.01.04.01.003

ކުށުގެސަބަބުން އަނިޔާލިބޭ ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބޭފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ރައްކާތެރިކަމާއެކީގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ޤާއިމް ކުރުން
A4 1027.2.01.04.01.004

ކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ އޮނިގަޑެއް 

އެކުލަވާލުން.
A5 1027.2.01.04.01.005

P6 1027.2.01.06.00.000

S1 1027.2.01.06.01.000

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ 

ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަނޑެއް ތައާރަފްކޮށް ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވެނޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް 

) ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް ހަލުވިވެ، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް  (އޯލްޓަރނޭޓް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން ނިޒާމެއް

ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެއްޗާއި، މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް، ދާއިރާގައި 

ޙިއްސާކުރުމަށާއި، ޢާންމުންނަށް އެކަށޭނަ ހަލުވިމިނެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް 

ދިނުމަށްޓަކައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގްފަދަ ނިޒާމުތައް  ޤާއިމުކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެކަށޭނަ 

އުމްރާނީ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް 

ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް 

ޖަސްޓިސްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

ކުށްކުށުގެ ޝިކާރަވެރިންނާއި ހެކިވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަންދޭ ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރުން

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް 

ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން



މާރާމާރީ އާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ނުރައްކާ އެންމެބޮޑުވެފައިވާ 

ސަރަޙައްދުތަކަށް އަދި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުރައްކާތެރި ކުއްތައް 

މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A1 1027.2.01.06.01.001

ޒުވާނުން ކުއްތައްކުރާ ގްރޫޕްތަކާ ނުގުޅޭނެ ގޮތަށް ތަޢުލީމީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން
A2 1027.2.01.06.01.002

މުޖްތަމައު އާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން އިސްނަންގަވައިގެން ނުރައްކާތެރި 

ގުރޫޕުތަކުން ހިންގާ ގާނޫނީ ހިލާފު އަމަލުތަކާއި މާރާމާރީތަށް މަދުކުރުމަށް 

އެއްބާރުލުން

A3 1027.2.01.06.01.003

ފައިސާއާ ބެހޭ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާ 

ފުލުހުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުން
A4 1027.2.01.06.01.004

މުޖުތަމަޢްގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އަދި ސްކޫލްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A5 1027.2.01.06.01.005

އެކި އެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން، އަމާޒުކުރެވިގެން ހިނގާ ކެންޕޭންގެ 

އެހީގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ފުލުހުންނަށް 

ރިޕޯޓްކުރަން ހިތްވަރު ދިނުން

A6 1027.2.01.06.01.006

ކުށް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްޓުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢްގެ 

އަފްރާދުންނާއި އަދި ކްލަބް ޖަމާޢަތްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުން
A7 1027.2.01.06.01.007

މުޖުތަމަޢްއަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ފަދަ އަޚްލާގެއް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޘާނަވީ 

އަދި މަތީ ޘާނަވީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުން
A8 1027.2.01.06.01.008

މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަސް ފެންނަ 

ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުން
A9 1027.2.01.06.01.009

ގުޅިފައިވާ އެޖެންސީތަކާއި އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއެކު މަގުމަތީގެ 

ސަލާމަތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރުން
A10 1027.2.01.06.01.010

S3 1027.2.01.06.03.000

ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގައި މަނީ ލައުންޑަރިން، ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާގެ އެހީވުން 

އަދި ފައިސާއިން މަކަރުހެދުން ފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ބޮޑެތި ކުއްތައް ކަމަށް 

ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާ ދިނުން

A1 1027.2.01.06.03.001

ފައިސާއާ ބެހޭ ކުއްތަކާއި އިދިކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ތަފާތު 

މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެމުއައްސަސާ ތަކުގެ 

ޒިންމާ ސާފުކޮށް ދެނެގަތުން

A2 1027.2.01.06.03.002

ހިއުމަށް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ އަމަލްތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ 

އޮނިގަޑުތައް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހަޅައި އެޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް ބާރު އެޅުން
A3 1027.2.01.06.03.003

P9 1027.2.01.09.00.000

S1 1027.2.01.09.01.000

އަލަށް ހަދާ ޤާނޫނުތައް ލިޔެ އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާނޭގޮތެއް 

ފަރުމާކޮށް ހިންގުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް 

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ، ކުށް ކުރުމުގެކުރިން ދެނެގަތުމަށާއި، ކުށްކުރުން 

ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



ނުރައްކާތެރި ޖިނާޢީ ކުއްތަކާއިބެހޭ ޖާސޫސީ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އަދި 

އެމަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް އަދި 

އެފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

A1 1027.2.01.09.01.001

ޒުވާނުންކުރާ ނުރައްކާތެރި އަމަލުތަކާއިބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި 

އެފަދަ ކުއްތަކާއިމެދު ފުލުހުންގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތާއި 

ބެހޭގޮތުން ފަންނީ މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދުން

A2 1027.2.01.09.01.002

ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކުއްތަކުގެ ހަޤީގަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެފަދަ 

ކުއްތަކުގެ މައްސަލައިގެ ޕްރޮފައިލްތައް ކުރުން
A3 1027.2.01.09.01.003

ފުލުހުންގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ހުނަރު ނުރައްކާތެރި ކުއްތައް ކުރާފަރާތްތައް 

ހޯދައި ހުއްޓުވުމަށް އަދި ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ތަރައްޤީކުރުން
A4 1027.2.01.09.01.004

ގޭންގްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ސްޓްރެޓެޖީއެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އެ 

ސްޓްރެޓެޖީ އިން ނިކުންނަ ނަތީޖާތަށް އެނަލައިސް ކުރުން
A5 1027.2.01.09.01.005

ނުރައްކާތެރި އަމަލްތައް ހިނގާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް އަދި 

ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވައި ފާސްކުރުމަށް 

ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން

A6 1027.2.01.09.01.006

ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ 

 

A7 1027.2.01.09.01.007

ކުޑަކުދިންލައްވާ ވަޒީފާ އަދާކުރުވުމާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ނޭދެވޭ 

އަމަލްތައްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދާ އެފަރާތްތައް ރަގަޅަށް ޗެކް 

ކުރުމަށްޓަކައި ތަފްޞީލްކޮށް ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ތަރައްޤީކުރުން

A8 1027.2.01.09.01.008

ސީ.އެޗް.އައި.އެސް އަދި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކެރެވޭގޮތް މޮނިޓަރކޮށްގެން 

        

A9 1027.2.01.09.01.009

ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން A10 1027.2.01.09.01.010

ޤާނޫނާއި އަދި ފުލުހުން އަމަލުކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުގެ މަތިން 

ކުޑަކުދިންނާއި ރަޙްމަތްތެރި ތަޙްޤީޤީ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުން
A11 1027.2.01.09.01.011

ކަމާގުޅޭ އަދި ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޢާންމު ތަންތަނުގެ 

ސާފްތާހިރުކަން އިތުރުކޮށް އެފަދަ ތަންތަނުގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލްތައް ހިންގުމަށް 

އެކަށީގެންނުވާ ތަންތަނަށް ހެދުން

A12 1027.2.01.09.01.012

އެކްސިޑެންޓް މަދުކުރުމަށް އަދި ސަލާމަތްތެރިކަން ރަނގަޅު މަގުތައް ފަރުމާ 

ކުރުމަށްޓަކައި، ޓްރެފިކް އެންމެ ބާރުބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތައް އަދި ކަމާގުޅޭ 

ފަރާތްތަކާ އެކު ހިއްސާ ކުރުން

A13 1027.2.01.09.01.013

ނުރައްކާތެރި ގޮތްގޮތަށް ދުއްވާ އަދި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ހަރުކަށިކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
A14 1027.2.01.09.01.014

ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަދި ނުރައްކާތެރި ގޮތްގޮތަށް ދުއްވާ 

ދުއްވުމާއިގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް ހަރުކަށިކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
A15 1027.2.01.09.01.015

އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ފެންވަރުގައި ކޮމްޕްލެކްސް ފައިސާއާބެހޭ ކަންތަކާއިމެދު 

ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ފަންނީ މާހިރުންގެ ފަރާތުން ހޯދުން
A16 1027.2.01.09.01.016



ޖާސޫސީ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި މާލީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަދި އެހެނިހެން 

ސިނާއީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުން
A17 1027.2.01.09.01.017

S2 1027.2.01.09.02.000

ފައިސާއާބެހޭ ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤުވަމީ 

ފަރާތްތަކާ ޖާސޫސީ މަޢްލޫމާތު ހިއްސާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
A1 1027.2.01.09.02.001

S3 1027.2.01.09.03.000

މުޖުތަމާޢްއަށް ގެއްލުންވާފަދަ އަމަލުތަށް މަދުކުރުމާއި މުޖުތަމަޢްއަށް 

ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ ޢަމަލްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމައްޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ގުޅިގެން މިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުން

A1 1027.2.01.09.03.001

ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޢާންމު ޢިޖްތިމާއީ 

މިންގަނޑުތަކާ ޙިލާފު  އަމަލްތަކަށް މަގުފައިވާނޭ ފަދަ ކަންތައްތައް 

ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

A2 1027.2.01.09.03.002

މުޖުތަމަޢްއަށް ނޭދެވޭފަދަ އަމަލްތައް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ހިތްވަރު 

ދިނުމައްޓަކައި އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ކެންޕޭން ކުރުން
A3 1027.2.01.09.03.003

ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރެވޭ އެފަދަ ޢަމަލްތައް ރެކޯޑްކޮށް އެނަލައިޒް ކުރުމަށް 

އެކަށީގެންވާފަދަ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ ކުރުން
A4 1027.2.01.09.03.004

މުޖުތަމަޢްއަށް ނޭދެވޭފަދަ އަމަލްތައް ޢާންމުކޮށް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ފުލުހުން ގިނަގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން
A5 1027.2.01.09.03.005

މަގުމަތީގައި ހިނގާ ޢަމަލްތަކަށް ޙާއްސަ ސަމާލްކަމެއް ދީގެން އިޖްތިމާއީ 

މިންގަނޑުތަކާ ޙިލާފު އަމަލުތަށް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން
A6 1027.2.01.09.03.006

ޢާންމު ޢިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ޙިލާފު އަމަލުތަށް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުން
A7 1027.2.01.09.03.007

S4 1027.2.01.09.04.000

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއިގުޅީގެން 

ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ފެށުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކޮށްގެން މުޖުތަމަޢްގެ 

އިތުބާރު ފުލުހުން އިތުރުކުރުން

A1 1027.2.01.09.04.001

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފުލުހުން ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުން. A2 1027.2.01.09.04.002

ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންނަށް 

ފްލެކްސިބަލް ރޯސްޓަރއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް އަމަލު ކުރުން
A3 1027.2.01.09.04.003

އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި 

ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

އިންޓެލިޖަންސް މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްސާކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

ކުށްކުރުމާއި އެންޓި ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ މަދުކޮށް، ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް މުޖުތަމަޢުގައި 

ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A4 1027.2.01.09.04.004

ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A5 1027.2.01.09.04.005

ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A6 1027.2.01.09.04.006

ގއ.ވިލިނގިލިޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A7 1027.2.01.09.04.007

ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A8 1027.2.01.09.04.008

ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A9 1027.2.01.09.04.009

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A10 1027.2.01.09.04.010

ތ.ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން A11 1027.2.01.09.04.011

ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް އެޅުން A12 1027.2.01.09.04.012

"މޯޑެލް" ޕޮލިސް ލީޑަރސިޕް ޕްރޮގްރާމްއެއް ތަރައްޤީކޮށް ތައާރަފްކުރުން. A13 1027.2.01.09.04.013

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީޑަރސިޕް ކޮންފަރެންސް އޮން ޕޮލިސިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 

އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން.
A14 1027.2.01.09.04.014

ޖޫނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްއަށް އުގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި 

ސިސްޓަމެޓިކް މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން.
A15 1027.2.01.09.04.015

އަލުން ތަޒާކުރުމުގެ ތަމްރީނު ހުރިހާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންނަށްވެސް ދިނުން A16 1027.2.01.09.04.016

ލާރނިންގ ކަލްޗަރ އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން. A17 1027.2.01.09.04.017

ސަޕޯޓިންގ ޚިދުމަތްދޭ ޑިޕާޓްމަންޓަތައް މަދަނީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ރަސްމީ 

ކުރުން
A18 1027.2.01.09.04.018

ހުވާ ކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ބޭނުން ނުވަނީ 

ކޮންމަސައްކަތެއްކަން ހޯދައި އެމަސައްކަތް ކުރަން މަދަނީ މުވައްޒަފުން 

ބޭތިއްބުން

A19 1027.2.01.09.04.019

ފުލުހުންގެ އެކިއެކި އޮފިސަރުންނާއި ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ 

އެއޮފިސަރުންގެ ތަޖުރިބާ އަދި ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި ގުޅޭ 

މަސައްކަތެއްތޯ ބެލުން

A20 1027.2.01.09.04.020

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުން އަދި ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ 

ކުރުން
A21 1027.2.01.09.04.021

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް މުއްދަތު ކަޑައެޅިގެން ހިންގުން ހަވާލުކުރުން. A22 1027.2.01.09.04.022

ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް 

ބަހާލުމުގައި އެތެރެފެންނަ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން
A23 1027.2.01.09.04.023



ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ޤާޢިމްކޮށް، 

އެމަސައްކަތްކުރުން.
A24 1027.2.01.09.04.024

ފުލުހުންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ކޮމްޕީޓެންސީ ފްރޭމް ވޯކެއް 

ތަރައްޤީ ކުރުން
A25 1027.2.01.09.04.025

ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް އެމީހަކުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ 

ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނިޒާމެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ 

ސިޔާސަތު އެއްގޮތް ކުރުން

A26 1027.2.01.09.04.026

ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ތަންފީޒުކުރުން A27 1027.2.01.09.04.027

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އަދި ޤާބިލް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން 

ތަމްރީނު ލިބިދިނުން
A28 1027.2.01.09.04.028

 3އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދޭ ސްޓްރެޓަޖީއެއްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުންހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
A29 1027.2.01.09.04.029

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުދަށް އަހްލާޤް މުވައްޒަފުންގެ ތަރޭގައި އެކުލެވޭ 

ދިމާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް ހޯދާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ފެންވަރު 

ރަނގަޅަށް މަސަކައްކަތް ކުރުމުގެ އަޚްލާޤް އަށަގެންނެވުން

A30 1027.2.01.09.04.030

އަންހެން ފުލުހުން ތަރައްޤީކޮށް ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
A31 1027.2.01.09.04.031

ޕޮލިސް 9ބުރި ޢިމާރާތް  A32 1027.2.01.09.04.032

ޝީޓް ޕައިލިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ދޫނިދޫ A33 1027.2.01.09.04.033

ދޫނިދޫ އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް A34 1027.2.01.09.04.034

ސިވަރޭޖް ނެޓްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް އިން ދޫނިދޫ A35 1027.2.01.09.04.035

S5 1027.2.01.09.05.000

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމުން ދިމާވާ ކުއްތައް މަދުކުރުމަށް އެކި 

މުއައްސަސާތަކާއި އެކު ގުޅުން ގާއިމުކޮށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން
A1 1027.2.01.09.05.001

ޓެރަރިޒަމާ އިދިކޮޅު އިރުޝާދުތަކެއް ތަރައްޤީކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

އެއިރުޝާދުތައް ހިއްސާކުރުން
A2 1027.2.01.09.05.002

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމާއި ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިއުމާއި ބެހޭ 

ޖާސޫސީ މަޢްލޫމާތު ހޯދުން ތަރައްޤީކުރުން
A3 1027.2.01.09.05.003

ޖާސޫސީ މަޢްލޫމާތު އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ އެކަށީގެންވާ ހާލަތްތަކުގައި 

ހިއްސާކުރުން
A4 1027.2.01.09.05.004

ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލްތައް ކުރާ އަދި އެފަދަ އަމަލްތަކަށް އެހީތެރިވާ ވަކިވަކި 

ފަރުދުންނާއި އަދި ވިއުގަތައް ހައްޔަރުކޮށް ރޫޅާލުން
A5 1027.2.01.09.05.005

ޓެރަރިޒަމްގެ ޙާދިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

     

A6 1027.2.01.09.05.006

      

ހަރަކާތްތަކުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



S8 1027.2.01.09.08.000

ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއުމަށް ޓްރެފިކް ކުރުން މަދުކުރާނެ ގޮތްތަކާއިބެހޭ 

މަޢްލޫމާތު ލިބިދިނުން
A1 1027.2.01.09.08.001

ރާއްޖޭގައި ހިއުމަށް ޓްރެފިކް ކުރުން އޮތް މިންވަރާއި މިކަން ކުރަވޭ 

ގޮތްތައް ދެނެގަނެ މިމަޢްލޫމާތު ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާއިދުން 

ފޯރުކޮށްދިނުން

A2 1027.2.01.09.08.002

ސީ.އެޗް.އައި.އެސް ޓާސްކިންގ މެދުވެރިކޮށް ރާވައިގެން ހިންގޭ ހިއުމަން 

ޓްރެފިކް  ކުރުމާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށް ވަޞީލަތްތައް އަމާޒު ކުރުން
A3 1027.2.01.09.08.003

ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކް ކުރުން 

ހުރެދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަންނާނެ ތަމްރީން އިންވެސްޓިގޭޝަން 

އޮފިސަރުންނަށް ދިނުން

A4 1027.2.01.09.08.004

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެވޭނެ 

ޤާބިލްކަން ތަރައްޤީކުރުން
A5 1027.2.01.09.08.005

S10 1027.2.01.09.10.000

ދަސްކުރުމާއި އަދި ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފުލުހުންގެ 

އިދާރާތަކާއި ގުޅުން އުފައްދާ ބަދަހިކުރުން
A1 1027.2.01.09.10.001

P10 1027.2.01.10.00.000

S2 1027.2.01.10.02.000

ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް A1 1027.2.01.10.02.001

ފައިސާގެ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގައި ފޮރެންސިކް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން A2 1027.2.01.10.02.002

P11 1027.2.01.11.00.000

S1 1027.2.01.11.01.000

ކޮމްޕްލެކްސް ފައިސާއާ ބެހޭ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން  A1 1027.2.01.11.01.001

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޤާބިލް އަންހެނުން ހުރިހާ ޑިވިޝަނެއްގައިވެސް 

މަސައްކަތް ކުރުވުން

A2 1027.2.01.11.01.002

މިފަދަ އަމަލްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް 

އެހީވުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން
A3 1027.2.01.11.01.003

ރީޖަނަލް ޑިވިޝަންކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން، ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި 

މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ހުނަރާއި ވަސީލަތްތައް އަމާޒުކުރުން

A4 1027.2.01.11.01.004

ތަޙްޤީޤަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ އެއްކޮށް ދެނެގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ 

ފޮރެންސިކް ލެބޯރެޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން

ޢިލްމީ، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން

އަލަށް ނިކުންނަމުންދާ ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގް މައްސަލަ ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢައްސަސާތަކާއެކު 

މަސައްކަތްކުރުން ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުން



P4 1027.6.01.01.00.000

S7

1027.6.01.01.01.000

އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރުންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން A1 1027.6.01.01.01.001

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން A2 1027.6.01.01.01.002
P 1027.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1027.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1027.6.01.02.01.001

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރާ ކަންތައްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\



އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P4 1028.6.01.01.00.000

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009ގެ ދަށުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބި   S1 1028.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚަރަދު A2 1028.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A3 1028.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A4 1028.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A5 1028.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A6 1028.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A7 1028.6.01.01.01.006

P 1028.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1028.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1028.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1028

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްޓްރެޓަޖީ އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސިޔާސަތު 



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

P5

1029.1.04.05.00.000

S4

1029.1.04.05.04.000

ރާއްޖޭގެ ވައިގެބަނދަރުން އަދި ކަނޑުގެ ބަނދަރުން އެތެރެވެ ބޭރުވާ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިމިގްރޭޝަން އިންފޮމޭޝަން 

ޕޯޓަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުން

A1

1029.1.04.05.04.001

P1

1029.2.02.01.00.000

S1 1029.2.02.01.01.000

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯރޓް 

ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
A1

1029.2.02.01.01.001

އީ-ޕާސްޕޯރޓްގައި ޗިޕްއިންލޭ ކުރުމާއި، އެއަށް އެންކޯޑް ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު 

. އެންކްރިޕްޓް ކުރުމާއިއެކު ޑިޖިޓަލް ސަރޓިފިކޭޓްއިންކޯރޕަރޭޓްކުރުން
A2

1029.2.02.01.01.002

ޕާސްޕޯރޓް ޕްރޮޑަކްޝަން އަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒްއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 

ހޯދުމާއި މަރާމާތުކުރުން
A3

1029.2.02.01.01.003

ދިރާސާގެ އެހީގައި ވަޒީފާތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން S2 1029.2.02.01.02.000

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވިޒާ ސްޓިކާރ 

ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
A1

1029.2.02.01.02.001

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީންނާއި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވިޒާދޫކޮށް 

މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އައުއިމާރާތެއް ހޯދުން
A2

1029.2.02.01.02.002

ވިޒާ ސްޓިކާރ އަދި އިމިގްރޭޝަން އައިޑީކާޑު  ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މެޝިނަރީޒްއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް ހޯދުމާއި މަރާމާތުކޮށް ދެމެހެއްޓުން
A3

1029.2.02.01.02.003

P3

1029.2.02.03.00.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1029

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ

.ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން

 ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ (2008)ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު ބައްޓަންކުރުމާއި އަދި އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ބާރުތައް

.ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް ޤާއިމްކުރުން

 މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި

.ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން ބިނާކޮށްދިނުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަޕްލައި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި 

. ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން

ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރީ ކެޓަގަރައިޒްކުރުން



S1

1029.2.02.03.01.000

ދެކުނު އަދި މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި އިމިގްރޭޝަން އިން ދެމުންގެންދާ 

ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ އިމާރާތެއް ބިނާކުރުން
A4 1029.2.02.03.01.004

S4

1029.2.02.03.04.000

ސ. ހިތަދޫ ޕާސްޕޯޓް އަދި ވާކްވިޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު ( 

އިމިގުރޭޝަން ބަޖެޓަށް ރައީސް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ މިބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް 

ވިދާޅުވެފައިވާތީ)

A1

1029.2.02.03.04.001

ޏ . ފުއައްމުލަކުގައި ޕާސްޕޯޓް އަދި ވާކްވިޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު( 

އިމިގުރޭޝަން ބަޖެޓަށް ރައީސް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ މިބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް 

ވިދާޅުވެފައިވާތީ)

A2

1029.2.02.03.04.002

P4

1029.2.02.04.00.000

S1

1029.2.02.04.01.000

އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނާއި ޤަވާއިދު އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން A1 1029.2.02.04.01.001

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ، މެޝިނަރީ، ފަރުނީޗަރ ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން A2 1029.2.02.04.01.002

އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A3 1029.2.02.04.01.003

އޮފީސް އިމާރާތާއި، ފަރނީޗަރ، މެޝިނަރީޒް އަދި އިކްވިޕްމަންޓްސް ފަދަ 

ތަކެތީގެ މަރާމާތުކުރުމަށް
A4 1029.2.02.04.01.004

އިމިގްރޭޝަން ސްޓާފުން އެއަރޕޯރޓަށް ޑިޔުޓީއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި 

އެގްރީމެންޓް ކޮށްގެން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދޯނީގެ ކުލި
A5 1029.2.02.04.01.005

S2

1029.2.02.04.02.000

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކިސެމިނާރ އަދި ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި 

ބައިވެރިކުރުން
A1 1029.2.02.04.02.001

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާއި އަދި ގުޅުން ހުރި އެހެން ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހި 

ރާއްޖޭ ތަސްދީގް ކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާ ތަކާއި ޤާނޫނުތަކަށް 

 ާ  

A2 1029.2.02.04.02.002

ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓިޓިއުޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން A3 1029.2.02.04.02.003

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫން ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި އޮފިސަރުންނަށް މެއިންޑޭޓަރީ 

ޓްރެއިނިންގ ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔުން
A3 1029.2.02.04.02.004

P6

1029.4.05.06.00.000

ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ހައްލުކުރުމާއި، މި ކަންތައް މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

 ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ

.މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރު ހިންގުމާއިބެހޭ ބިލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމްކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމު ތަންފީޒުކުރުމާއި، ކޯޑް އޮފް 

އެތިކްސްއާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްއާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުން

ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޤާބިލުކަމާއި 

އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން



S4 1029.4.05.06.04.000

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން A1 1029.4.05.06.04.001

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ފުރުވާލެވެންދެން އެފަދަމީހުން 

ބެހެއްޓުމާއި ބެލެހެއްޓުން
A2 1029.4.05.06.04.002

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ފުރުވާލެވެންދެން އެމީހުން ބޭތިއްބުމަށް 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން
A3 1029.4.05.06.04.003

ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް 2ވެހިކަލް ހޯދުން  ( 08 

ގޮނޑީގެ)
A4 1029.4.05.06.04.004

ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ސެޓްފިކެޓް ސައްހަތޯބެލުމަށް ސްކްރީންކުރުން S5 1029.4.05.06.05.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ 

އަދާކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ޕްރީސްކްރީންކޮށް އެންބަސީތަކުން ( 

ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާ ) ވިޒާދޫކުރުމަށް އޮފިސަރުން 

. ބެހެއްޓުން

A1 1029.4.05.06.05.001

P 1029.6.01.01.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1029.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1029.6.01.01.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސިން އަބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުން



ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1033.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޙަރަދު S2 1033.6.01.01.01.000

ދަތުރު ޙަރަދު A1 1033.6.01.01.01.001

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A2 1033.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޙިދުމަތްތައް ހޯދުން A3 1033.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޙަރަދަ A4 1033.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަރަދު A5 1033.6.01.01.01.005

އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ A6 1033.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޙަރަދު S3 1033.6.01.01.02.000

A1 އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން 1033.6.01.01.02.001

P 1033.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1033.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1033.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1033

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްޓްރެޓަޖީ އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސިޔާސަތު 



ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1034.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޙަރަދު S2 1034.6.01.01.01.000

ދަތުރު ޙަރަދު A1 1034.6.01.01.01.001

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A2 1034.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޙިދުމަތްތައް ހޯދުން A3 1034.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޙަރަދަ A4 1034.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަރަދު A5 1034.6.01.01.01.005

އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ A6 1034.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޙަރަދު S3 1034.6.01.01.02.000

A1 އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން 1034.6.01.01.02.001

P 1034.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1034.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1034.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1034

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1035.6.01.01.00.000

S2ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 1035.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1035.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1035.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A3 1035.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1035.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1035.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1035.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A7 1035.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1035.6.01.01.02.000

ހަރުމުދާ ހޯދުން A1 1035.6.01.01.02.001

P 1035.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1035.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1035.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1035

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްޓްރެޓަޖީ އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސިޔާސަތު 



މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1036.6.01.01.00.000

S1 1036.6.01.01.01.000

އަތޮޅުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން A1 1036.6.01.01.01.001

S2 1036.6.01.01.02.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1036.6.01.01.02.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1036.6.01.01.02.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A3 1036.6.01.01.02.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1036.6.01.01.02.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1036.6.01.01.02.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1036.6.01.01.02.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A7 1036.6.01.01.02.007

S3 1036.6.01.01.03.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1036.6.01.01.03.001

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޚަރަދު A2 1036.6.01.01.03.002

P 1036.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1036.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1036.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1036

ވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009ގެ ދަށުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 

ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުން

ރިކަރެނަޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު



މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1037.6.01.01.00.000

S1 1037.6.01.01.01.000

ދަތުރު ޚަރަދު A1 1037.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A2 1037.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A3 1037.6.01.01.01.003

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް މުވައްޒިފުންނަށް ދިނުން A4 1037.6.01.01.01.004

އޮފީހަށް ހިންގުމަށް ކުރާ އެކި އެކިއެކި މަރާމާތްތައް A5 1037.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމްދިނުން A6 1037.6.01.01.01.006

S2 1037.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރު މުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުރުން A1 1037.6.01.01.02.001

S3 1037.6.01.01.03.000

އަތޮޅު އޮފީހާއި، ރަށު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޕެންޝަން ސްކީމަށް ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
A1

1037.6.01.01.03.001

P 1037.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1037.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1037.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1037

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން އާއި ބެހޭ ޤާނޫން ނަންބަރު 8/2009ގެ ދަށުން ސަރުކާރު  

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުން



މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1038.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S1 1038.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A2 1038.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A3 1038.6.01.01.01.003

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A4 1038.6.01.01.01.004

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A5 1038.6.01.01.01.005

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A6 1038.6.01.01.01.006

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A7 1038.6.01.01.01.007

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A8 1038.6.01.01.01.008

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S2 1038.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A9 1038.6.01.01.02.009

P 1038.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1038.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1038.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1038

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1039.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S1 1039.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1039.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1039.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A3 1039.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1039.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1039.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1039.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1039.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1039.6.01.01.02.001

P 1039.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1039.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1039.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1039



މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1040.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S1 1040.6.01.01.01.000

އަތޮޅު އޮފީހާއި ރަށުއޮފީސްތަކުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް 

   

A1 1040.6.01.01.01.001

ދަތުރު ޚަރަދު A2 1040.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A3 1040.6.01.01.01.003

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A4 1040.6.01.01.01.004

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް މުވައްޒިފުންނަށް ދިނުން A5 1040.6.01.01.01.005

އޮފީހަށް ހިންގުމަށް ކުރާ އެކި އެކިއެކި މަރާމާތްތައް A6 1040.6.01.01.01.006

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމްދިނުން A7 1040.6.01.01.01.007

އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދޭންޖެހޭ 

 

A8 1040.6.01.01.01.008

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްދޭ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން A9 1040.6.01.01.01.009

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S2 1040.6.01.01.02.000

ބިން ހިއްކުން A1 1040.6.01.01.02.001

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރު މުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުރުން A2 1040.6.01.01.02.002

P 1040.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1040.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1040.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1040



އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1041.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S2 1041.6.01.01.01.000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1041.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު A2 1041.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު A3 1041.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1041.6.01.01.01.004

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1041.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިސްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1041.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފައިސާ A7 1041.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1041.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A1 1041.6.01.01.02.001

1041.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1041.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1041.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1041



އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P1 1042.3.02.01.00.000

S4 1042.3.02.01.04.000

އދ. ފެންފުށި ސަހަރާ ވަށާ ފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A3 1042.3.02.01.04.003

ކ. ގުރައިދޫ ސަހަރާ ވަށާ ފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A4 1042.3.02.01.04.004

އދ. މާމިގިލީ ސަހަރާ ވަށާ ފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A5 1042.3.02.01.04.005

އދ. ދިގުރަށް ސަހަރާ ވަށާ ފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A6 1042.3.02.01.04.006

އދ. އޮމަދޫ ސަހަރާ ވަށާ ފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A7 1042.3.02.01.04.007

އދ. ދިއްދޫ ސަހަރާ ވަށާ ފާރު ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A8 1042.3.02.01.04.008

P4 1042.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S2 1042.6.01.01.01.000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1042.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު A2 1042.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު A3 1042.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1042.6.01.01.01.004

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1042.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް A6 1042.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1042.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A1 1042.6.01.01.02.001

P 1042.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1042.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1042.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

\

        

ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް 

       ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި  ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް އެނިޒާމުތައް 

ހަރުދަނާކުރުން.

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1042



ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1043.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S1 1043.6.01.01.01.000

އަތޮޅު އޮފީހާއި ރަށުއޮފީސްތަކުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް 

ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ
A1

1043.6.01.01.01.001

ދަތުރު ޚަރަދު A2 1043.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A3 1043.6.01.01.01.003

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A4 1043.6.01.01.01.004

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް މުވައްޒިފުންނަށް ދިނުން A5 1043.6.01.01.01.005

އޮފީހަށް ހިންގުމަށް ކުރާ އެކި އެކިއެކި މަރާމާތްތައް A6 1043.6.01.01.01.006

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމްދިނުން A7 1043.6.01.01.01.007

އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދޭންޖެހޭ 

 

A8 1043.6.01.01.01.008

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S2 1043.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރު މުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުރުން A1 1043.6.01.01.02.001

P14 1043.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1043.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1043.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1043

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1044.6.01.01.00.000

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު S2 1044.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1044.6.01.01.01.001

A2 1044.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު A3 1044.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1044.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1044.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1044.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1044.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1044.6.01.01.02.001

P14 1044.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1044.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1044.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1044



ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1045.6.01.01.00.000

ރިކަރެނަޓް ޚަރަދު S2 1045.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1045.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭތަކެތި A2 1045.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު A3 1045.6.01.01.01.003

ތަމްރީންކުރުމަށް  ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1045.6.01.01.01.004

މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A5 1045.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އާއި އިޝްތިރާކާއި ސަބްސިޓީސް A6 1045.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1045.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1045.6.01.01.02.001

P 1045.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1045.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1045.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1045

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1046.6.01.01.00.000

S1 1046.6.01.01.01.000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1046.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  A2 1046.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A3 1046.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1046.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1046.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1046.6.01.01.01.006

S2 1046.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1046.6.01.01.02.001

P14 1046.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1046.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1046.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1046

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު



ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1047.3.07.04.00.000

S6
1047.3.07.04.06.000

ބުރުނީ ކަމަނާ މަހާނަ ހިމާޔަތް ކުރުން A4 1047.3.07.04.06.004

ތިމަރަފުށީ 2ހާޖީން ސެންޓަރ ފުރިހަމަ ކުރުން  A5 1047.3.07.04.06.005

ކަނޑޫދޫ ބޮޑުމާލޫދު އާލާ ކުރުން A6 1047.3.07.04.06.006

P4 1047.6.01.01.00.000

S1 1047.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1047.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު A2 1047.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު A3 1047.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1047.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރަދު A5 1047.6.01.01.01.005

ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު އޮފީހާއި ޕްރީސްކޫލް ފަދަ ތަންތަން ޢިމާރާތްކުރުން A6 1047.6.01.01.01.006

P14 1047.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1047.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1047.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

\

1047

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

         

ތާރީޚް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރުމާއި އާމްދަނީއެއްލިބޭނެ އުސޫލަކުން މިފަދަ ތަންތަން 

ބެލެހެއްޓުން.

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ރާއްޖޭގެ އާޘާރީ އަދި ޘަޤާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް

ރާއްޖޭގެ އާޘާރީ އަދި ޘަޤާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން. P4 1048.3.07.04.00.000

ރާއްޖޭގައި ހުރި ޘަޤާފީ ތަރިކަތަކާއި މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އަގުކުރުމާއި ތާރީޚް        S6 1048.3.07.04.06.000

އިސްދޫ ހަވިއްތަ ހިމާޔަތް ކުރުން A3 1048.3.07.04.06.003

P4 1048.6.01.01.00.000

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު S1 1048.6.01.01.01.000

އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށުއޮފީސްތައް ހިންގުން A1 1048.6.01.01.01.001

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ރަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން S2 1048.6.01.01.02.000

ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާއީސަރަހައްދު ސާފުކުރުން A1 1048.6.01.01.02.001

އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށުއޮފީހުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން S3 1048.6.01.01.03.000

ރަށުއޮފީހާއި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީބެލެހެއްޓޫން A1 1048.6.01.01.03.001

އޮފީސްއިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުން A2 1048.6.01.01.03.002

އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށުއޮފީސްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުރަގަޅުކުރުން S4 1048.6.01.01.04.000

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން A1 1048.6.01.01.04.001

އޮފީސްއިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން A2 1048.6.01.01.04.002

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާމެސިނަރީޒް ހޯދުން A3 1048.6.01.01.04.003

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009ގެ ދަށުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބ   S5 1048.6.01.01.05.000

އަތޮޅުއޮފީހާއި ރަށުއޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމެންޓް 

   

A1 1048.6.01.01.05.001

P14 1048.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1048.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1048.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

\

1048

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1049.6.01.01.00.000

S1 1049.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ޚަރަދު A1 1049.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1049.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު A3 1049.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1049.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1049.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1049.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފައިސާ A7 1049.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލްކަރަދު S2 1049.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A8 1049.6.01.01.02.001

P14 1049.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1049.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1049.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1049

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އޮފީސްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މިހާރަށްވުރެ އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން



ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1050.6.01.01.00.000

ރިކަރެނަޓް ޚަރަދު S2 1050.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1050.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1050.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު A3 1050.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1050.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1050.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1050.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A7 1050.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S2 1050.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1050.6.01.01.02.001

P14 1050.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1050.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1050.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1050

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1051.6.01.01.00.000

ރިކަރެނަޓް ޚަރަދު S2 1051.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1051.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1051.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު A3 1051.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1051.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1051.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1051.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A7 1051.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1051.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1051.6.01.01.02.001

P14 1051.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1051.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1051.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1051

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްޓްރެޓަޖީ އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސިޔާސަތު 



އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް

P4 1052.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S2 1052.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1052.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1052.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A3 1052.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1052.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1052.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1052.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A6 1052.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1052.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1052.6.01.01.02.001

P14 1052.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1052.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1052.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1052

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްޓްރެޓަޖީ ސިޔާސަތު 



މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

P1

1058.3.03.01.00.000

S1 1058.3.03.01.01.000

 ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޙުލުވެރިކުރުވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 މާލެއާއި  7ޕްރޮވިންސުގައި ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ  -

ޕޮރޮގްރާމްތައް ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން

ލީފްލެޓްތަކާއި މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުން -

މީޑިޔާ ކެމްޕެއިން -

A1 1058.3.03.01.01.001

ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން އުފައްދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން A2 1058.3.03.01.01.002

S2

1058.3.03.01.02.000

 ގްރޭޑް 1 - 12އަށް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ކުދިންގެ ޓެކްސްޓް ފޮތާއި 

ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިލޭ ދިނުން

A1 1058.3.03.01.02.001

 އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ސަރުކާރުން ފީ ދައްކައިދިނުމަށް

ޝަރުތުހަމަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދެއްކުން
A2 1058.3.03.01.02.002

 އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ސަރުކާރުން ފީ ދައްކައިދިނުމަށް

ޝަރުތުހަމަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފީ ދެއްކުން
A3 1058.3.03.01.02.003

 އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕްލައިޒް، ކޮންސިއުމަބަލްސް، އެޕަރޭޓަސް އަދި

ޓީޗިންގް އެއިޑްސް
A3 1058.3.03.01.03.003

S4

1058.3.03.01.04.000

 ސްކޫލް ހެލްތް އެސިސްޓަންޓުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓީ އޮފް

 ހެލްތް ސައިންސަސްގައި ހިންގާ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ކޯހުގައި

.ބައިވެރިވުމަށް 35މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން 

A1 1058.3.03.01.04.001

ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ސިފަތަކާއި، ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި ޞިއްޙީ ހަށިހެޔޮކަމުގެ  

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި، އެލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން .

ތަޢުލީމާއިބެހޭ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކަށައަޅާ ތަންފީޒް ކުރުން

 ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ

.ވަސީލަތްތަކާއި އިމްތިޙާން ފީ ހިލޭ ލިބިދޭ ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުން

 ހެޔޮ ޞިއްޙަތާއި، ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ރައްކާތެރިކަމަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އަދި

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1058

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު  އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



 ބޮޑެތި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލަރުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި

 ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި ހިންގާ ކައުންސެލަރ ކޯހުގައި

.ބައިވެރިވުމަށް 20މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން 

A2 1058.3.03.01.04.002

 'ސްކޫލްތަކަށް 'ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގ ސްކޫލްސް އިނީޝިއެޓިވް

.ތަޢާރަފްކޮށް، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން
A3 1058.3.03.01.04.003

 ކުދިންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް ބަލާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ނިޒާމު

 ސްކޫލްތަކުގައި ވަރަގުދަކޮށް، ޓީޗަރުންނަށް ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ބެހޭ

.ގޮތުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

A4 1058.3.03.01.04.004

 ސްކޫލް ތަކުގައި ބުލީން، ހަރާސްމަންޓް އަދި އެބިއުސްގެ

 މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށްޓައި ޕްރޮވިންސް ލެވަލްގައި ޓްރޭނިންގ

ހިންގާނެ ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނަރސް އުފެއްދުން

A5 1058.3.03.01.04.005

 މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ނުރައްކާރެތިކަމާއި އެކަމުން

 ދަރިވަރުން ދުރުހެލި ކުރުވުމަށް ޙާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޕްރޮވިންސް

ލެވަލްގައި ހިންގުން

A6 1058.3.03.01.04.006

 ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކާއި ހަމައަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

 ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާއިބެހޭ

.އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

A7 1058.3.03.01.04.007

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ހެދުމާއި،

 މޫދު/ކަނޑުގައި ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް

 ކުރަންޖެހޭނޭ ކަންތައްތަކަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި

ސްކޫލްތަކުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން

A8 1058.3.03.01.04.008

 ސްވިމިން އެންޑް ވޯޓަރ ސޭފްޓީ މެޓީރިއަލްސް ޕްރިންޓްކޮށް 

.ޕަބްލިޝް ކުރުން
A9 1058.3.03.01.04.009

 ސްވިމިން އެންޑް ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ގައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކޮށް 

.ޕަބްލިޝް ކުރުން
A10 1058.3.03.01.04.010

 ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިޕެއަރނަސްގެ  މޮކް ޑްރީލްސް ސްކޫލްތަކުގައި

ހިންގުން
A11 1058.3.03.01.04.011

 ޕްރޮވިންސް ލެވަލްގެ ޑިޒާސްޓަރ އެންޑް އެމަޖެންސީ ޓެރޭނިންގ އޮފް

ޓްރޭނާސް ތައްޔާރުކުރުން
A12 1058.3.03.01.04.012

ސްކޫލް ކައުންސެލާސް ނެޓްވޯރކު ގާއިމުކުރުން
A13 1058.3.03.01.04.013

 ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްރޮސީޖާސް އެންޑް ގައިޑް ލައިންސް 

  ތައްޔާރުކޮށް(ސްކޫލް ހެލްތު އެސިސްޓެންޓް އެންޑް ކައުންސިލަރސް)

ފައިނަލްކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން

A14 1058.3.03.01.04.014



 ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ސެމިނަރ  ޕްރޮވިންސް އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓް

ވެރިންނަށް ހިންގުން

A15 1058.3.03.01.04.015

 ވޯޓަރ ސެނިޓޭޝަން ހައިޖިން އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ މެނުއަލް 

ފައިނަލްކުރުން އަދި 7ޕްރޮވިންސުން  80ޓީޗަރުން ޓްރެއިންކުރުން 

A16 1058.3.03.01.04.016

 ޓްރޭނިން ވާރކްޝޮޕް އޮން ސައިކޯސޯސަލް ސަޕޯޓް ފޯރ ޓީޗާސް

އެންޑް ސްކޫލް ކައުންސިލާސް

A17 1058.3.03.01.04.017

ސްކޫލް ހެލްތު އެސިސްޓެންޓުންގެ ނެޓްވޯކު ގާއިމްކުރުން A18 1058.3.03.01.04.018

(ޓީޗަރުންނަށް)ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  A19 1058.3.03.01.04.019

 ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއް ޑިވަލޮޕްކޮށް ސީސީއީ

 މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު

އެސިސްޓެންޓުންނަށް  އޮންލައިންކޮށް ހިންގުން

A20 1058.3.03.01.04.020

 ސްކޫލް ތަކުގައި ބުލީއިން، ހަރާސްމަންޓް އަދި އެބިއުސްގެ

 މައްސަލަތަކާއި މެދު އަމަލުކޮށް އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއަޅާ

އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން

A21 1058.3.03.01.04.021

 މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ނުރައްކާރެތިކަމާއި އެކަމުން

 ދަރިވަރުން ދުރުހެލި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ޚާއްސަ ސްޓްރެޓެޖީއެއް

އެކުލަވާލުން

A22 1058.3.03.01.04.022

S5

1058.3.03.01.05.000

 އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ފައިސާގެ

 އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ކިޔަވަން ދިއުމަށް ފެރީގެ ޙިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުން

A1 1058.3.03.01.05.001

ލ.ގަން، ބ.އޭދަފުށި، ޅ.ނައިފަރު، ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ރެޒިޑަންޝަލް 

ލަރނިންގް ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށް އެތަނުގައި ޙިދުމަތް ދޭން ފެށުން 

(އައި އެޗް ޑީ ޕީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން)

A2 1058.3.03.01.05.002

P2

1058.3.03.02.00.000

S1

1058.3.03.02.01.000

 އެޑިއުކޭޝަން އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ

.ފޯރުކޮށްދިނުން
A1 1058.3.03.02.01.001

 އަމިއްލަ ރަށުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބެންނެތް ރަށްރަށުގެ ކުދިން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް

 ހުރި ރަށްރަށުގައި ކިޔެވުމަށް، ދެ ޖިންސުގެ ކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި، ފައިސާގެ އެހީއާއި

ް ު ް ޮ ު ޯ  ް ަ ު  ެ ް ޯ

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ނިޒާމު ސަރަޙައްދީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ކޮންމެ ސަރަހަދެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މުސްތަޤިއްލު ލޯކަލް  

އެޑީޔުކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކުން އެސަރަހައްދެއްގާ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ  

ނިމެންދެން ތަޢުލީމް ދިނުން

 ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެތެރެއިން ، ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެޑިއުކޭޝަން އޮފީހެއް

 ގާއިމްކޮށް، ތައުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއޮފީހުން އުފުލަންޖެހޭ

ް ު ު ު ަ ަ ަ  ަ ު ަ



S2

1058.3.03.02.02.000

 ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ސުޕަވައިޒް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީން ކުރުން
A1 1058.3.03.02.02.001

P4

1058.3.03.04.00.000

S1

1058.3.03.04.01.000

 ޕްރީ ސްކޫލް ތަކުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެހީ 

ދިނުން
A1 1058.3.03.04.01.001

P5

1058.3.03.05.00.000

ހުރިހާ ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާ ކޯޑިނޭޓްކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި ޓިވެޓް ޓް       S3 1058.3.03.05.03.000

 އުމްރާނީ ގޮތުން ކުދިންގެ ކިޔެވުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެއްދަންފަޅިއަށް

 ސްކޫލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ

ް ު ު ު ު

S2

1058.3.03.07.02.000

 ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ވަމުން އަންނަ އިރު ރަނގަޅަށް

މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A2 1058.3.03.07.02.002

P10 1058.3.03.10.00.000

ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން
S1 1058.3.03.10.01.000     

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކަމަށް

ހާއްސަ ޔުނިޓެއް މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމް ކުރުން
A1 1058.3.03.10.01.001

 ޔުނިޓްގެ ދަށުން ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަޓް ކުރިއަށް

ގެންދިއުން
A2 1058.3.03.10.01.002

   

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޤަވާއިދުކަށް ސްކޫލަތަކުގެ ބޭފުޅުން

 ހޭލުންތެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންގެ ސްޓަޑީއެއް
A3 1058.3.03.10.01.003

S2 1058.3.03.10.02.000

 ތަރައްގީ ވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ތަޖްރިބާހުރި ވޮލަންޓިއަރުން ރާއްޖެ

(20މީހުން )ގެނެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހިދުމަތް ދިނުން 
A1 1058.3.03.10.02.001

 ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ރެކްރޫޓްކޮށް، ރާއްޖެ ގެނެސް އެމީހުނަށް

.ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވުން
A2 1058.3.03.10.02.002

P11 1058.3.03.11.00.000

ސްކޫލްތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
S2

1058.3.03.11.02.000

 ސަރަހައްދީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 56ސްކޫލްގެ ކިޔަވައި 

 ދިނުމާއި ހިންގުން ސްޕަވައިޒްކޮށް އިސްލާހްކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

ފާހަގަކުރުން

A2 1058.3.03.11.02.001

ތަޢުލީމީ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އެމަރުހަލާގައި ލިބިގަންނަށްޖެހޭ ހުނަރާއި، ޢިލްމާއި ސިފަތައް  

            

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ  

ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން .

އެޑިއުކޭޝަން އޮފީސްތަކުގެ ސުޕަވިޝަންއާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލްކަން ހަރުދަނާ ކުރުން

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން

ފޯރު ކޮށްދިނުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނަގަޅު މާހިރުން ހޯދާ، ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކާއި

          



ގްރޭޑް 4ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ނެޝަނަލް އެސެސްމަންޓް ހިންގުން

A3 1058.3.03.11.02.002

ގްރޭޑް 7ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ނެޝަނަލް އެސެސްމަންޓް ހިންގުން

A4 1058.3.03.11.02.003

S3

1058.3.03.11.03.000

 އިންޑިކޭޓާސްގެ ޓްރޭނިންގ ޕެކޭޖް ތައްޔާރުކޮށް، މާލޭގެ 6

ސްކޫލެއްގައި ކޮލިޓީ އިންޑިކޭޓާސް ޕެކެޖް ޕައިލެޓްކުރުން
A1 1058.3.03.11.03.001

ސެލްފް އެސެސްމަންޓް ގައިޑް ލައިން ތައްޔާރުކުރުން A2 1058.3.03.11.03.002

މާލޭ ސްކޫލްތަކުން ޓްރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނާސް ތަމްރީން ކުރުން
A3 1058.3.03.11.03.003

ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުން ޓެރޭނިންގ އޮފް ޓްރޭނާސް ތަމްރީންކުރުން
A4 1058.3.03.11.03.004

މަދަނީ ތަރުބިއްޔަތު ޕޮރޮގުރާމު ހިންގުން A5 1058.3.03.11.03.005

ލިޓްރަސީ އެންޑް ނިއުމަރަސީ ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލުތަކުގައި  ހިންގުން
A6 1058.3.03.11.03.006

 ކޮންޓިނިއުއަސް އެސެސްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި

ހިންގުން
A7 1058.3.03.11.03.007

 އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ބޭނުންވާ 7ސްކޫލެއް ފާހަގަކޮށް ފެންވަރު 

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޙާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A8 1058.3.03.11.03.008

 އޯ.ލެވެލް އަދި އޭ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުނުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ނަތީޖާ ހޯދާ

ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް
A9 1058.3.03.11.03.009

P14 1058.3.03.14.00.000

S2

1058.3.03.14.02.000

10ސްކޫލެއްގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓްއެއް ހެދުން  A2 1058.3.03.14.02.002
S3

1058.3.03.14.03.000        

 ސިޔާސަތުތަކަށް ގުޅޭގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ރިޕޯޓް

އެކުލަވާލުން

(ވާރލްޑް ބޭންކް)ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ދިރާސާ ކުރުން  -1

A1 1058.3.03.14.03.001

 ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގް ފޯރމްތައް އެއްކުރުމާއި، މިނިސްޓްރީގެ

ދާއިރާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިނގާ/ނުހިނގާގޮތް ބެލުން
A2 1058.3.03.14.03.002

 އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްސް، ސެކްޝަން އަދި ޒޯންތަކުގެ  ޕްލޭންގައިވާ

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާވަރު ބެލުން
A3 1058.3.03.14.03.003

 ދެމެހެއްޓެނިވި ރޭވުންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ހަރަކާތްތަކުގައި ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު

.ކުރުން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެކި އެކި ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް

 މަޤްޞަދުތައް ކަނޑައަޅާ، ތަފްސީލުކޮށް ރާވއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލުތަކެއް

ގާއިމްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

 މޮނިޓަރިން އަދި އިވެލުއޭޝަންއިން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮލިޓީ

އިނީޝިއޭޓިވްސް އުފެއްދުން



S5

1058.3.03.14.05.000

 އިދާރީ ބައިގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށް

 ކޮމްޕިއުޓަރު (އައި.ސީ.ޓީ.) ބޭނުން ކުރުން އިތުރުކޮށް، ބެލެހެއްޓުމަށް

.ފަސޭހަ، ޖަވާބުދާރީވާ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

A1 1058.3.03.14.05.001

S6

1058.3.03.14.06.000

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ތަޢުލީމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު (އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން
A1 1058.3.03.14.06.001

(ޔުނިސެފްއާއި ގުޅިގެން)އެސް.އެމް.އައި.އެސް އެއް ޤާއިމްކުރުން 
A2 1058.3.03.14.06.002

S7

1058.3.03.14.07.000

 އީ.ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ

.މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން
A3 1058.3.03.14.07.003

 ދާއިރާގެގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ( ސްކޫލްތައް ފިޔަވާ މިނިސްޓްރީއާއި

(ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް
A2 1058.3.03.14.07.002

ފަސޭހަކަމާއެކު ތަފާސް ހިސާބާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ފައިސާގެ އެހީ ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތްތައް ބަލާ، އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ގެނައުން.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު

P6

1059.3.03.06.00.000

S1

1059.3.03.06.01.000     

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ

/މުގައްރަރަކަށް ބަދަލު ކުރުން މަންހަޖަކަށް
A1 1059.3.03.06.01.001

S2

1059.3.03.06.02.000

  ޘާނަވީ  ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް

) ކޯސްތައް ހިންގުން .އެޑިޔުކޭޝަން (ޓިވެޓް
A1 1059.3.03.06.02.001

     

 ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި 25އިންސްޓްރަކްޓަރުން 

ތަމްރީން ކުރުން
A2 1059.3.03.06.02.002

 ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންގުމަށް  ބޭނުންވާ ސެޓުފިކެޓް ލެވަލް 3،2

(3ކޯހެއްގެ )ގެ ކޯސް މޮޑިޔުލް ލިޔުން 
A3 1059.3.03.06.02.003

 ސްކޫލް ޓިވެޓް ޔުނިޓްގެ 1މުވައްޒަފަކު ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް 

.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނުދިނުން
A4 1059.3.03.06.02.004

  ސްކޫލް ޓިވެޓް ޔުނިޓްގެ 1މުވައްޒަފަކު ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް 

.ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީނުދިނުން
A5 1059.3.03.06.02.005

ޕްރީސްކޫލްގެ މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން S3 1059.3.03.06.03.000

ޕްރީސްކޫލް މުޤައްރަރު އުފެއްދާއި ހޭލުންތެރި ޕްރިގްރާމްތައް ހިންގުން
A1 1059.3.03.06.03.001

P7

1059.3.03.07.00.000

S3 1059.3.03.07.03.000
 ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލީ ސްކޫލް ކޮންސެޕްޓާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1 1059.3.03.07.03.001

 ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލީ ސްކޫލް ކޮންސެޕްޓްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ދިނުމަށް

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުން
A2 1059.3.03.07.03.002

 ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ސްކޫލްތަކުގައި ކޯކަރިކިއުލާ ޙަރަކާތްތައް

ހިންގުން
A3 1059.3.03.07.03.003

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1059

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޤައުމީ މަންހަޖަކީ އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމައަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ  

އެއްޗަކަށް ހެދުން

 ތައުލީމީ ކޮންމެ މަރުހލާއަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބައެއް އެކުލެވޭ މަންހަޖެއް އުފައްދާ، ދެވޭ

ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅުވުން

 ބިޒިނަސް، ސައިންސް އަދި އާޓްސްގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ

 ސްޓްރީމްތަކަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތު ސްކޫލްތަކުގައި ލިބިދިނުން(ޓީވެޓް)

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއް އުފެއްދުން



P8

1059.3.03.08.00.000

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިނަށް ދެވޭ ތައުލޫމު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުން
S3

1059.3.03.08.03.000

 ސްކޫލެއްގައި ސެން ޔުނިޓްތައް ޤާއިމްކުރުމާ ބެލެނިވެރިންގެ 6

.މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
A1 1059.3.03.08.03.001

ސްކޫލެއްގައި އިންކުލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް  ހިންގުން 6
A2 1059.3.03.08.03.002

ސްކޫލެއްގައި ސައިންލޭންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގ ހިންގުން 5 A3 1059.3.03.08.03.003

.ވޯރކްޝޮޕް އޮން ބިހޭވިއަރ އެންޑް ނޮޓިފިކޭޝަން ހިންގުން A4 1059.3.03.08.03.004

 މުވައްޒަފަކު ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބެޗްލަރ ޑިގްރީ އިން 1

ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ގައި ބައިވެރިކުރުން
A5 1059.3.03.08.03.005

 މުވައްޒަފަކު ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން 1

.ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ގައި ބައިވެރިކުރުން
A6 1059.3.03.08.03.006

 ސެޓްފިކެޓް 3އިން ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން  (20ސްކޫލެއްގެ 

) ހިންގުން ޓީޗަރުންނަށް
A7 1059.3.03.08.03.007

S4

1059.3.03.08.04.000

)އިންކުލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް  (މާލެ A1 1059.3.03.08.04.001

ސްކޫލެއްގައި އައި. އީ. ޕީ ވާރކްޝޮޕް 12 A2 1059.3.03.08.04.002        

 (އިންޑިޔާ- 2012)ތަޖްރިބާ ދަތުރު (މެލޭޝިޔާ- 2011 ) 

(ބަނގްލަދޭޝް- 2013)
A3 1059.3.03.08.04.003

ސެން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތަކެތި ހޯދުން A4 1059.3.03.08.04.004

P13 1059.3.03.13.00.000

S1 1059.3.03.13.01.000

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކަށޭނަ، ފެންވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމާއި  

ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުން

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އިންކްލޫސިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުން

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުން .ޓީ.  .ސީ ޒަމާނީ ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އައި

އުނގެނުމާއި އުގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނެޓްގެ ވަސީލަތްތައް ފީރުކޮށްދިނުން



 ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް އައި-ރޭޑިޔޯ ގެ ޕްރޮގްރާމުތައް

          .އުފައްދައި ފޮނުވުން

 މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިނާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް .1

          ފްރޮގްރާމު އުފައްދައި ފޮނުވުން

  .އައި-ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމުތައް އުފައްދާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުން .2

     .އައި-ރޭޑިއޯ ގެ އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން .3

 އައި-ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް މުދައްރިސުންގެ ދުނިޕްރޮގްރާމު .4

                          އުފައްދައި ފޮނުވުން

 އައި-ރޭޑިޔޯގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް .5

                    މުވައްޒަފުން ހޯދުން 2

 އައި ސީ ޓީ / އެޑިޔުކޭސަނަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން .6

މާސްޓާރސް ލެވެލްއަށް 3މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން 

A1 1059.3.03.13.01.001

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ICTގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ފުޅާކުރުން S2 1059.3.03.13.02.000

 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަލްޓިމީޑިޔާ ރިސޯސް

 އުފެއްދައި ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން         1. ދިވެހި

           ޑިޖިޓަލް ސްޓޯރީސް ޕެކޭޖް އުފެއްދުން

  އުނގަންނައިދިނުމުގެ ނަމޫނާ ކްލާސްރޫމް ވީޑިޔޯ ތައްޔާރުކުރުން .2

 ކަރިކިއުލަމް ރިސޯސް މެޓީރިއަލް އުފައްދައި ސްކޫލްތަކަށް .3

                            .ފޯރުކޮށް ދިނުން

 މަލްޓިމީޑިޔާ ރިސޯސަސް އުފްއްދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުނުންވާ .4

  ޓްރެއިނިންގް ދިނުން އަދި ސްޓަޑީ ޓުއާރގައި ބައިވެރިކުރުން

 ރިސޯސް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ކެމެރާ، ކޮމްޕިޔުޓަރ ފަދަ .5

  އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުން

މިނީ ލެޕްޓޮޕް ޕްރޮގްރާމު މޮނިޓަރކޮށް ތަރައްޤީކުރުން .6

A1 1059.3.03.13.02.001

 ޮ ސްކޫލް މެނޭޖްކުރުމުގައާއި، ހިންގުމުގައި ICTއުފައްދާ އެ ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރު S3 1059.3.03.13.03.000



 މަލްޓިމީޑިޔާ ރިސޯސް ލައިބްރަރީ ތަރައްޤީކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް

                        ފުޅާކުރުން

 ރިސޯސް ލައިބްރަރީގެ ހުރިހާ މެޓީރިއަލް ޑިޖިޓައިޒްކުރުން .1

 އޮންލައިން އެކްސެސް ޑޭޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރެއެއް ޤާއިމުކޮށް .2

                         ހިދުމަތްދިނުން

 އައު މަލްޓިމީޑިޔާ ރިސޯސަސް މެޓީރިއަލް ލައިބްރަރީއަށް ހޯދުން .3

               އަދި ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ރިސޯސްލައިބްރަރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ އާއި .4

          ތަމްރީނުދިނުން އަދި ސްޓަޑީ ޓުއާރގައި ބައިވެރިކުރުން

 ރިސޯސް އުފެއްދުމާއި އަދި މެނޭޖް ކުރުމާއި ގުޅޭ ޓްރޭނިންގ .5

             ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ހިންގުން

 ރިސޯސް ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި .6

މުވައްޒަފަކު ހޯދުން

A1 1059.3.03.13.03.001

P14 1059.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1059.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1059.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް

P11

1060.3.03.11.00.000

S3

1060.3.03.11.03.000

ޑީ.ޕީ.އީ އިން އެގްޒާމްއާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުން A10 1060.3.03.11.03.010
P14 1060.3.03.14.00.000

S7 1060.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1060.3.03.14.07.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1060

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

 މޮނިޓަރިން އަދި އިވެލުއޭޝަންއިން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮލިޓީ

އިނީޝިއޭޓިވްސް އުފެއްދުން

ތަޢުލީމީ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އެމަރުހަލާގައި ލިބިގަންނަށްޖެހޭ ހުނަރާއި، ޢިލްމާއި ސިފަތައް  

ޙާސިލް ކުރުމާއި، ގްރޭޑް  10ގެ ކޮންމެ ގްރޭޑެއް ނިންމާ ކުދިން 80% ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންކަން ކަށަވަރުކުރުން (  

 ް ު ެ  ު  ް ު  ާ ް ާ  ް ާ ް ާ   ް ު  ް ެ ެ  ެ ް ު  ާ ު ު  ް ު ެ



ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން

P4

1061.3.03.04.00.000

S1

1061.3.03.04.01.000

 މާލެ އާއި ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓްރޭނިންގް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A2 1061.3.03.04.01.002

P5

1061.3.03.05.00.000

S4

1061.3.03.05.04.000

 ސެންޓަރ ފޯރ ކޮންޓިނުއިންގް އެޑިއުކޭޝަން އިން ސެޓްފިކެޓް

 ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި،

 ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް ކޯސް ހިންގުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ

 އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި

.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A19 1061.3.03.05.04.019

P7

1061.3.03.07.00.000

S2

1061.3.03.07.02.000

 ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޥަރކްޝޮޕް އަދި

 ސެމިނަރ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް އެހީއާއި ގައިޑެންސް ފޯރުކޮށްދީ

 ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް

އުފެއްދުން

A1 1061.3.03.07.02.001

P10 1061.3.03.10.00.000

S3 1061.3.03.10.03.000

 ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި

އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތައް ހިންގުން

A1 1061.3.03.10.03.001

1061

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން

ފޯރު ކޮށްދިނުން

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ  

ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން .

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން

 އުމްރާނީ ގޮތުން ކުދިންގެ ކިޔެވުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލް ހެދުމަށް

ބޭނުންވާ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން

ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން  (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

ފުޅާކުރުން)

ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި އިސްވެރިންނަށް ދެވޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



P12

1061.3.03.12.00.000

S1 1061.3.03.12.01.000

 ރައްޔިތުންގެ ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމުގެ ފެންވަރު ބެލޭނެ ހަރުދަނާ

 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުން ނައްތާލުމަށް

ކޮމިއުނިޓީ އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

A1 1061.3.03.12.01.001

S2

1061.3.03.12.02.000

 ލިޓްރަސީގެ އައު ޑެފިނިޝަންއާ އެއްގޮތަށް ލިޔަންކިޔަން

 ދަސްކޮށްދިނުމާ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޮޑެތި މީހުންނަށް

އުނގަންނައިދޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

A1 1061.3.03.12.02.001

S3

1061.3.03.12.03.000

 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ ކުލާސްތަކާއި ބްރިޖިންގ

 ޕްރޮގްރާމް އަދި ސްކޫލް ބޭސްޑް ކޮންޓެންޓް އަޕްގްރޭޑިންގ ޕްރޮގްރާމް

.ހިންގުން

A1 1061.3.03.12.03.001

S4

1061.3.03.12.04.000

 މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމް
A1 1061.3.03.12.04.001

S5

1061.3.03.12.05.000

 އަތޮޅުތަކުގައި އެކިއެކި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަފާތު ކޯސް

.ހިންގުން
A1 1061.3.03.12.05.001

P14 1061.3.03.14.00.000

S7 1061.3.03.14.07.000

 ސީ.ސީ.އީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ

.މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން
A2 1061.3.03.14.07.001

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1061.3.03.14.07.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ކޮންމެ ދިވެއްސަކީވެސް މުސްލިމް ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ އާންމު ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭ  

މިންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ، މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ލިބިހުރި މީހަކަށް ހެދުން .

 ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޭނުންވާފަދަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދީ، ތަޢުލީމާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނޭ ފަދަ

 ފުރުސަތުތައް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގަވާޢިދެއްގެ މަތިން،

.ވަކި އަމާޒަކަށް ވާޞިލުވެވޭ ގޮތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން

 ރަސްމީ ތަޢުލީމު ނިންމުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދެވަނަ

 ފުރުސަތުގެ ދަށުން ހުނަރުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަށް

.ގެންދިއުން

 މުޖްތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެ ޗާޕު ކޮށްފައިވާ، އަޑުއެހޭ ފަދަ އަދި ބެލޭ

.ފަދަ ގޮތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުން

 ޒުވާނުންނަށް އަދި ސްކޫލަށް ނުދާ ޒުވާނުންނަށް ފަންނީ އެކިއެކި ހުނަރުތައް ތަރައްގީކޮށްދޭ

ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ، ފޯރުކޮށްދިނުން

މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ މިންވަރު މިހާރުވެސް އޮތް ގޮތަށް މަތިކޮށް ބޭއްވުން.

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.



އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

S3

1062.3.03.01.03.000

 ސްކޫލް ގެ ރިނޮވޭޝަން (ބޯފެނާއި، ފާޚަނާ، ފުރާޅާއި ދިޔަދޮވި 198

(މަރާމާތު އަދި ކްލާސްރޫމް ދޮރާ ދޮރުފަތައް އަދި ކަރަންޓް

A1 1062.3.03.01.03.001

 ކުދިންގެ ކިޔެވުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ

.ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން
A2 1062.3.03.01.03.002

P7

1062.3.03.07.00.000

S1

1062.3.03.07.01.000

 މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ، ގްރޭޑް 1ން 

10އަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

A2 1062.3.03.07.01.002

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1062

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީ

ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން

 ސްކޫލްތަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކޮށްދީ،

 ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމެއްދޭ، އެއް ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު

.އެހީތައް ހޯދައިދިނުން



މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު

P7 1063.3.03.07.00.000

S1 1063.3.03.07.01.000

 އަތޮޅު ތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް

     

A1 1063.3.03.07.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1063

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްޓެހި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން

 ސްކޫލްތަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކޮށްދީ،

         

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

P14 1064.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1064.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1064.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1064

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

P4

1065.3.03.04.00.000

S4

1065.3.03.04.04.000

 ގްރޭޑް 1ން  12އަށް ތަޢުލީމު ދިނުން  (226ސްކޫލް ހިންގުމުގެ 

(ޙަރަދު

A1 1065.3.03.04.04.001

P14 1065.3.03.14.00.000

S7 1065.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1065.3.03.14.07.001

1065

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން



ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

P4

1066.3.03.04.00.000

S4

1066.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1066.3.03.04.04.001
P14 1066.3.03.14.00.000

S7 1066.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1066.3.03.14.07.001

1066

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން



އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

P4

1067.3.03.04.00.000

S4

1067.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1067.3.03.04.04.001
P14 1067.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1067.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1067.3.03.14.07.001

1067

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

P4

1068.3.03.04.00.000

S4

1068.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1068.3.03.04.04.001
P14 1068.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1068.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1068.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1068

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

P4

1069.3.03.04.00.000

S4

1069.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1069.3.03.04.04.001
P14 1069.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1069.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1069.3.03.14.07.001

1069

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

P4 1070.3.03.04.00.000

S4 .3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 .3.03.04.04.001

P14 .3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 .3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 .3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި    

    

1070



ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

P4

1071.3.03.04.00.000

S4

1071.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1071.3.03.04.04.001
P14 1071.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1071.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1071.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1071

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

P4

1072.3.03.04.00.000

S4

1072.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1072.3.03.04.04.001
P14 1072.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1072.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1072.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1072

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން



ކަލާފާނު ސްކޫލް

P4

1073.3.03.04.00.000

S4

1073.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1073.3.03.04.04.001
P14 1073.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1073.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1073.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1073



މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

P4

1075.3.03.04.00.000

S4

1075.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1075.3.03.04.04.001
P14 1075.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1075.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1075.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1075

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 



ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

P4

1076.3.03.04.00.000

S4

1076.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1076.3.03.04.04.001
P14 1076.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1076.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1076.3.03.14.07.001

1076

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ޣާޒީ ސްކޫލް 

P4

1077.3.03.04.00.000

S4

1077.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1077.3.03.04.04.001
P14 1077.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1077.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1077.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1077

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

P8

1078.3.03.08.00.000

S4

1078.3.03.08.04.000     

A5 ތަޢުލީމާއިތަމްރީން ދިނުމަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ގުޅިގެން 1078.3.03.08.04.005
P14 1078.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1078.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1078.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކަށޭނަ، ފެންވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމާއި  

ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުން

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އިންކްލޫސިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1078

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4
1079.3.03.04.00.000

S4
1079.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1079.3.03.04.04.001
P14 1079.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1079.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1079.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1079



ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4

1080.3.03.04.00.000

S4

1080.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1080.3.03.04.04.001
P14 1080.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1080.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1080.3.03.14.07.001

1080

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4

1081.3.03.04.00.000

S4

1081.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1081.3.03.04.04.001
P14 1081.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1081.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1081.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1081

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4

1082.3.03.04.00.000

S4

1082.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1082.3.03.04.04.001
P14 1082.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.
S7 1082.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1082.3.03.14.07.001

1082

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4

1083.3.03.04.00.000

S4

1083.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1083.3.03.04.04.001
P14 1083.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1083.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1083.3.03.14.07.001

1083

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4

1084.3.03.04.00.000

S4

1084.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1084.3.03.04.04.001
P14 1084.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1084.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1084.3.03.14.07.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1084

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



1085

P4

1085.3.03.04.00.000

S4

1085.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1085.3.03.04.04.001

P14 1085.3.03.14.00.000

S7

1085.3.03.14.07.000

ެޕްނަޝން  ަފިއސާ  %7 ޮކްންޓިރިބުއަޝން  A1 1085.3.03.14.07.001

 ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

ރޭވުން.



P4

1086.3.03.04.00.000

S4

1086.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1086.3.03.04.04.001

P14 1086.3.03.14.00.000

S7

1086.3.03.14.07.000

ެޕްނަޝން  ަފިއސާ  %7 ޮކްންޓިރިބުއަޝން  A1 1086.3.03.14.07.001

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

. ރޭވުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް
1086

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯްޑ ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



P4

1087.3.03.04.00.000

S4

1087.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު 
A1 1087.3.03.04.04.001

P14 1087.3.03.14.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S7 1087.3.03.14.07.000

ެޕްނަޝން  ަފިއސާ  %7 ޮކްންޓިރިބުއަޝން  A1 1087.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް
1087

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު ރަނގަޅު

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1088.3.03.04.00.000

S4 1088.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1088.3.03.04.04.001

P14 1088.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1088.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1088.3.03.14.07.001

1088

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ޮކލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1089.3.03.04.00.000

S4 1089.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1089.3.03.04.04.001

P14 1089.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1089.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1089.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1089

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1090.3.03.04.00.000

S4 1090.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1090.3.03.04.04.001

P14 1090.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1090.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1090.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1090



ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1091.3.03.04.00.000

S4 1091.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1091.3.03.04.04.001

P14 1091.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1091.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1091.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1091

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1092.3.03.04.00.000

S4 1092.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1092.3.03.04.04.001

P14 1092.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1092.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1092.3.03.14.07.001

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1092

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1093.3.03.04.00.000

S4 1093.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1093.3.03.04.04.001

P14 1093.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1093.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1093.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1093

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ސ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

P4 1094.3.03.04.00.000

S4 1094.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1094.3.03.04.04.001

P14 1094.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1094.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1094.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1094

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

P4 1095.3.03.04.00.000

S4 1095.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1095.3.03.04.04.001

P14 1095.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1095.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1095.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1095

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

P4 1096.3.03.04.00.000

S4 1096.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1096.3.03.04.04.001

P14 1096.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1096.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1096.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1096



މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް

P4 1097.3.03.04.00.000

S4 1097.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1097.3.03.04.04.001

P14 1097.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1097.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1097.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1097

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



އަފީފުއްދީން ސްކޫލް

P4 1098.3.03.04.00.000

S4 1098.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1098.3.03.04.04.001

P14 1098.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1098.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1098.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1098



ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް

P4 1099.3.03.04.00.000

S4 1099.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1099.3.03.04.04.001

P14 1099.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1099.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1099.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1099

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

P4 1100.3.03.04.00.000

S4 1100.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1100.3.03.04.04.001

P14 1100.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1100.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1100.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1100



ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

P4 1101.3.03.04.00.000

S4 1101.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1101.3.03.04.04.001

P14 1101.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1101.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1101.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1101



ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް

P4 1102.3.03.04.00.000

S4 1102.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1102.3.03.04.04.001

P14 1102.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1102.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1102.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1102



ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް

P4 1103.3.03.04.00.000

S4 1103.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1103.3.03.04.04.001

P14 1103.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1103.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1103.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1103



ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް

P4 1104.3.03.04.00.000

S4 1104.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1104.3.03.04.04.001

P14 1104.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1104.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1104.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1104

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



މޭނާ ސްކޫލް

P4 1105.3.03.04.00.000

S4 1105.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1105.3.03.04.04.001

P14 1105.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1105.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1105.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1105



ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް

P4 1106.3.03.04.00.000

S4 1106.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1106.3.03.04.04.001

P14 1106.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1106.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1106.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1106

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް 

P4 1107.3.03.04.00.000

S4 1107.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1107.3.03.04.04.001

P14 1107.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1107.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1107.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1107

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް

P4 1108.3.03.04.00.000

S4 1108.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1108.3.03.04.04.001

P14 1108.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1108.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1108.3.03.14.07.001

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް

1108

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް

P4 1109.3.03.04.00.000

S4 1109.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1109.3.03.04.04.001

P14 1109.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1109.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1109.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1109



ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް

P4 1110.3.03.04.00.000

S4 1110.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1110.3.03.04.04.001

P14 1110.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1110.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1110.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1110

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

P4 1111.3.03.04.00.000

S4 1111.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1111.3.03.04.04.001

P14 1111.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1111.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1111.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1111



ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް

P4 1112.3.03.04.00.000

S4 1112.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1112.3.03.04.04.001

P14 1112.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1112.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1112.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1112

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

P4 1113.3.03.04.00.000

S4 1113.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1113.3.03.04.04.001

P14 1113.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1113.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1113.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1113

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

P4 1114.3.03.04.00.000

S4 1114.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1114.3.03.04.04.001

P14 1114.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1114.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1114.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1114



މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ

P4 1115.3.03.04.00.000

S4 1115.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1115.3.03.04.04.001

P14 1115.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1115.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1115.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1115



ލ. މާވަށު ސްކޫލް

P4 1116.3.03.04.00.000

S4 1116.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1116.3.03.04.04.001

P14 1116.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1116.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1116.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1116



އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

P4 1117.3.03.04.00.000

S4 1117.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1117.3.03.04.04.001

P14 1117.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1117.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1117.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1117

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

P4 1118.3.03.04.00.000

S4 1118.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1118.3.03.04.04.001

P14 1118.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1118.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1118.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1118



މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

P4 1119.3.03.04.00.000

S4 1119.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1119.3.03.04.04.001

P14 1119.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1119.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1119.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1119



ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް

P4 1120.3.03.04.00.000

S4 1120.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1120.3.03.04.04.001

P14 1120.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1120.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1120.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1120

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް

P4 1121.3.03.04.00.000

S4 1121.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1121.3.03.04.04.001

P14 1121.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1121.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1121.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1121

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް

P4 1122.3.03.04.00.000

S4 1122.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1122.3.03.04.04.001

P14 1122.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1122.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1122.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1122



އަލްމަދްރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

P4 1123.3.03.04.00.000

S4 1123.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1123.3.03.04.04.001

P14 1123.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1123.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1123.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

1123



މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

P4 1124.3.03.04.00.000

S4 1124.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1124.3.03.04.04.001

P14 1124.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1124.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1124.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1124

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

P4 1125.3.03.04.00.000

S4 1125.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1125.3.03.04.04.001

P14 1125.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1125.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1125.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1125

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

P4 1126.3.03.04.00.000

S4 1126.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1126.3.03.04.04.001

P14 1126.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1126.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1126.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1126

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

P4 1127.3.03.04.00.000

S4 1127.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1127.3.03.04.04.001

P14 1127.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1127.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1127.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1127

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

P4 1128.3.03.04.00.000

S4 1128.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1128.3.03.04.04.001

P14 1128.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1128.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1128.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1128

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރްސ އުފެއްދުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

P3 1129.3.03.03.00.000

S2 1129.3.03.03.02.000

A1 މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތް ޗާޕްކޮށް، ހަޔަރ 1129.3.03.03.02.001

މަތީ ތައުލީމުދޭ ޕްރައިވެޓް ވުޒާރާތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން S3 1129.3.03.03.03.000

ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތަކަށް ދޭ ގްރާންޓް ފަންޑް A1 1129.3.03.03.03.001

 ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ިހނގާ ނުހިގާގޮތް HEI މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ހުރި

ބެލުން
A2 1129.3.03.03.03.002

P4 1129.3.03.04.00.000

S4 1129.3.03.04.04.000

 ޕްރައިވެޓް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ގްރާންޓްސް ( 5 މާއްދާއިން މަތިން

(ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އެހީ
A2 1129.3.03.04.04.002

P5 1129.3.03.05.00.000

S1 1129.3.03.05.01.000

 މަތީތަޢުލީމާ ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެހީވެދޭ ގައުމީ ފަންޑުގެ އެހީގައި

ކޯސްތަކަށް ފަންޑުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުން
A1 1129.3.03.05.01.001

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލިބޭ ސްކޯލަރޝިޕްތައް

އެޑްމިނިސްޓަރކުރުން
A2 1129.3.03.05.01.002

S2 1129.3.03.05.02.000

 މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަށް ރާއްޖެއަށް ފަހިކުރުމަށް

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
A1 1129.3.03.05.02.001

 ފުލްބްރައިޓް ސްކޯލަރއެއް (ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި) 1 އަހަރު

ހުރުމުގެ ޚަރަދު
A2 1129.3.03.05.02.002

 މަތީ ތައުލީމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޢާއްމުކުރުމަށް ވެބްސައިޓެއް

ޤާއިމްކުރުން
A3 1129.3.03.05.02.003

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދެވޭ ތަންތަން އުފެއްދުމަށާއި މަތީތަޢުލީމަށް 

ބޭނުންވާ ޤައުމީ ފަންޑު ފުޅާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނު ގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންާނއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ

ބައިވެރިވުމާއެކު ލިބިދިނުން

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު

ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާްއޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ބިނާކުރާ ކޯސްތަކާއި މަތީތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ

) ދައްކައިދިނުން ކޯސްފީ (ފުލްކޮށް ނޫނީ އެއްބައި

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރެގިއުލޭޓަރީ ޕްރޭމްވާރކެއް 

ޤާއިމްކުރުން

1129

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

( S4 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކުރުން 1129.3.03.05.04.000

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގާއިމްކުރުން A1 1129.3.03.05.04.001

 އއ އުކުޅަހުގައި 20 ކުދިންގެ ޖާގައިގެ  ބޯޑިންގް ފެސިލިޓީސްއާއި

އެއްކޮށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން/ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އެއް ޤާއިމް ކުރުން
A6 1129.3.03.05.04.006

 ކެނދިކުޅުގޫގައި ބޯޑިންގް ފެސިލިޓީސްއާއި އެއްކޮށް ހަޔަރ

އެޑިއުކޭޝަން/ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އެއް ޤާއިމް ކުރުން
A7 1129.3.03.05.04.007

 ހުޅުމާލެއަށް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކެމްޕަސްއެއް

( ބޯޑިންގް ފެސިލިޓީސްފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު)ބަދަލުކުރުން 
A8 1129.3.03.05.04.008

S5 1129.3.03.05.05.000

މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން A7 1129.3.03.05.05.007

މަތީތައްލީމް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން A11 1129.3.03.05.05.011

P7 1129.3.03.07.00.000

S1 1129.3.03.07.01.000

 ހުޅުމާލޭގައި ބޯޑިންގް ފެސިލިޓީސްއާއި އެއްކޮށް ސްކޫލެއް ޤާއިމް

ކުރުން
A3 1129.3.03.07.01.001

 އެކިއެކި ކޯކަރިކިއުލަރ ހަރާތްތަކަށް މާލޭގެ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ

ދަރިވަރުން އެއްތަނަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުން
A4 1129.3.03.07.01.002

 އެކިއެކި ކޯކަރިކިއުލަރ ހަރާތްތަކަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ސަރުކާރު

 .ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެއްތަނަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުން ( ނ

(ކެނދިކުޅުދޫ

A5 1129.3.03.07.01.003

P10 1129.3.03.10.00.000

ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި އިސްވެރިންނަށް ދެވޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިތުރު ކުރުން S3 1129.3.03.10.03.000

 ރިވޯލްވިންގް ފަންޑުގެ ދަށުން ލޯންގެ ގޮތުގައި ޓީޗަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް

ދޫކުރުން
A2 1129.3.03.10.03.002

 ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމްކޮށް، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ވުޒާރާތަކުގެ ކޮލިޓީ އެސުއަރަންސް

ބެލުމަށްޓަކައި ސްޓޭންޑަޑްތައް އުފެއްދުން

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރަށްެޓހި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން

 ސްކޫލްތަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކޮށްދީ،

 ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމެއްދޭ، އެއް ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަަކކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު

ޯ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

 ހިދުމަތުގައި ތިބި މުއައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް ރިވޯލްވިންގް

ފަންޑުން ލޯން އެހީ ދިނުން
A3 1129.3.03.10.03.003

 ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ލޯނުއެހީގައި ޓްރެއިން ކުރުމަށް

 ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިން ފުރުމަށް މާލެ އައުމުން މާލޭގައި

 ހުރުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސްއާއި މެޑިކަލް ޚަރަދު (30 މީހުން، 3

(ދުވަސް

A4 1129.3.03.10.03.004

P14 1129.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1129.3.03.14.07.000

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް / ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް A1 1129.3.03.14.07.001

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A2 1129.3.03.14.07.002

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ



މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު

P5 1130.3.03.05.00.000

S4 1130.3.03.05.04.000

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް

 ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ޤާއިމް

 ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން- ލޯ ކޮލެޖް  ސ.. ހުޅުމީދޫގައި ގާއިމް

ކުރުން

A5 1130.3.03.05.04.005

 ސެންޓަރ ފޯރ ދިވެހި ލެންގްއެޖް އެންޑް ހިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ

 ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ކުރު

 މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން / ބައިވެރިކުރުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ

 އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި

.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A9 1130.3.03.05.04.009

 ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް

.ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
A21 1130.3.03.05.04.021

P14 1130.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1130.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1130.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1130



ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

P5 1131.3.03.05.00.000

S4 1131.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ފެށިގެން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް

 ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް

 ކޯސް ހިންގުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A18 1131.3.03.05.04.018

P14 1131.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1131.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1131.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1131

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ިރފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

P5 1132.3.03.05.00.000

S4 1132.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން

 ފެށިގެން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ

 އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި

.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A16 1132.3.03.05.04.016

P14 1132.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1132.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1132.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1132

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ިރފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ

P5 1133.3.03.05.00.000

S4 1133.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގް އިން ސެޓްފިކެޓް

 ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު

 ކުރުމާއި، މުހިންމު ދާއިރާތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯޝަރ

 ދިނުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A14 1133.3.03.05.04.014

P14 1133.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1133.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1133.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1133

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ިރފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ

P5 1134.3.03.05.00.000

S4 1134.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ސެޓްފިކެޓް

 ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި،

 މުހިންމު ދާއިރާތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯޝަރ ދިނުމާއި،

 ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު

.ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A17 1134.3.03.05.04.017

P14 1134.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1134.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1134.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1134

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ިރފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

P5

1135.3.03.05.00.000

S4

1135.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓްއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް އިން

 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު

 ކުރުމާއި، މުހިންމު ދާއިރާތަކުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯޝަރ

 ދިނުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A15 1135.3.03.05.04.015

P14 1135.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1135.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1135.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1135

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

P5 1136.3.03.05.00.000

S4 1136.3.03.05.04.000

 ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން

 ފެށިގެން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ

 އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި

.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A20 1136.3.03.05.04.020

P14 1136.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1136.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1136.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1136

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ

P14 1137.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1137.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1137.3.03.14.07.001

1137

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

P5 1138.3.03.05.00.000

S4 1138.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ފައުންޑޭޝަން އިން ފެށިގެން

 ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ދުރުންދޭ

 ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް ކޯސް ހިންގުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ

 ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

.ކަންތައްތައް ކުރުން

A12 1138.3.03.05.04.012

P14 1138.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1138.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1138.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1138

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ިރފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު

P5 1139.3.03.05.00.000

S4 1139.3.03.05.04.000

 ތިނަދޫ ކެމްޕަސް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާ

 ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް

 ކޯސް ހިންގުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A2 1139.3.03.05.04.002

 ހިތަދޫ ކެމްޕަސް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާ

 ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް

 ކޯސް ހިންގުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A3 1139.3.03.05.04.003

 ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާ

 ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް

 ކޯސް ހިންގުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A4 1139.3.03.05.04.004

P14 1139.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1139.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1139.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1139

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން



ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

P5 1140.3.03.05.00.000

S4 1140.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްއިން ފައުންޑޭޝަން އިން ސެޓްފިކެޓް

 ލެވެލްއިން ފެށިގެން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު

 ކުރުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ

.ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A13 1140.3.03.05.04.013

P14 1140.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1140.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1140.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1140

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން



ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

P5 1141.3.03.05.00.000

S4 1141.3.03.05.04.000

 ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސްއިން ފައުންޑޭޝަން އިން

 ފެށިގެން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި،

 ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު

.ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރްުނ

A10 1141.3.03.05.04.010

P14 1141.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1141.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1141.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

1141

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

( ފުޅާކުރުން



މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ

P5 1142.3.03.05.00.000

S5 1142.3.03.05.05.000

ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓް ކުރުމާއި  ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ހިންގުން A2 1142.3.03.05.05.002

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން A12 1142.3.03.05.05.012

.އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއެރުވުން A13 1142.3.03.05.05.013

P14 1142.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1142.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1142.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1142

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ

 ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމްކޮށް، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ވުޒާރާތަކުގެ ކޮލިޓީ އެސުއަރަންސް

ބެލުމަށްޓަކައި ސްޓޭންޑަޑްތައް އުފެއްދުން

 ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ

.ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P4 1143.6.01.01.00.000

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު  S1 1143.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1143.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A2 1143.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު A3 1143.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1143.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1143.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1143.6.01.01.01.006

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S2 1143.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A1 1143.6.01.01.02.001

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން S3 1143.6.01.01.03.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1143.6.01.01.03.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ
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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

P1 ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން 1144.2.01.01.00.000

S1 1144.2.01.01.01.000

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ރީސަރޗް އެންޑް ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް 

ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން
A1 1144.2.01.01.01.001

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ލީގަލް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓެއް 

ޤާއިމްކުރުން
A2 1144.2.01.01.01.002

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ މީހުންނަށް ލޯ ލައިބްރަރީއެއް 

ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A3 1144.2.01.01.01.003

އޮންލައިން ލީގަލް ޑޭޓާ ބޭސްތަކަށް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހޯދުން A4 1144.2.01.01.01.004

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ފަންނީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޓްރެޓަޖީއެއް ރޭވުން S2 1144.2.01.01.02.000

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ފުރުޞަތު (2) A1 1144.2.01.01.02.001

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ފުރުޞަތު (1) A2 1144.2.01.01.02.002

ލިޓިގޭޝަން އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ސްކިލްސް ކޯސް 

(3) ( /ސިންގަޕޯރ/އިންޑިޔާ /މެލޭޝިޔާ (ޑުބާއީ
A3 1144.2.01.01.02.003

(3) ( /ސިންގަޕޯރ/އިންޑިޔާ /މެލޭޝިޔާ ލީގަލް ޑްރާފްޓިންގ ކޯސް (ޑުބާއީ A4 1144.2.01.01.02.004

 ( /ސިންގަޕޯރ/އިންޑިޔާ /މެލޭޝިޔާ ލެޖިސްލޭޓިވް ޑްރާފްޓިންގ ކޯސް (ޑުބާއީ

(3)
A5 1144.2.01.01.02.005

ލޯ ލައިބްރަރީ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް (1) A6 1144.2.01.01.02.006

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯސް (4) A7 1144.2.01.01.02.007

ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް އެނެލިސިސް ކޯސް 

(3) ( /ސިންގަޕޯރ/އިންޑިޔާ /މެލޭޝިޔާ (ޑުބާއީ
A8 1144.2.01.01.02.008

ޤާނޫނީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގައި 

އިންތިޒާމްކުރެވޭ ބަހުގެ ހުނަރުތައް އިތުރުކުރާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
A9 1144.2.01.01.02.009

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 
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އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި 

މީހުން ބިނާކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެޓަރނީންނަށް ބޭނުންވާ ކްލިނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން A10 1144.2.01.01.02.010

ކޮމަންވެލްތް ލޯ މިނިސްޓަރުންގެ ސީނިއަރ އޮފީޝަލްސް ބައްދަލުވުމާއި 

މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން
A11 1144.2.01.01.02.011

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެނުއަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބައްދަލުވުން A12 1144.2.01.01.02.012

ދާއިރާއާއިގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުން
A13 1144.2.01.01.02.013

ހިޔުމަން ރިޒޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްފިކެޓް 111 (1) A14 1144.2.01.01.02.014

(1) ( .ޓީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންސް (އޭ.އޭ A15 1144.2.01.01.02.015

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް ސެޓްފިކެޓް 111 (1) A16 1144.2.01.01.02.016

އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 111 (1) A17 1144.2.01.01.02.017

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގައި 

އިންތިޒާމްކުރެވޭ އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުގެ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް
A18 1144.2.01.01.02.018

އޯވަރސީސް ކްލެމަންސީ އެކްސްޕޯޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް A19 1144.2.01.01.02.019

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގައި 

އިންތިޒާމްކުރެވޭ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް
A20 1144.2.01.01.02.020

ކްލެމަންސީ ބޯޑު – އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް 111 A21 1144.2.01.01.02.021

ކްލެމަންސީ ބޯޑު – ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮރމޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ A22 1144.2.01.01.02.022

P2 1144.2.01.02.00.000

S1 1144.2.01.02.01.000

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައާއި، 

އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމުގައި އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް 

ާ ާ

A1 1144.2.01.02.01.001

ޒަމާނާ ނުގުޅޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންނުވާ ޤާނޫނުތައް ހުރިނަމަ، އެކަން 

ފާހަގަކޮށް، އެޤާނޫނުތައް އުވާލުމަށް، ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި 

ާ ާ ާ ާ

A2 1144.2.01.02.01.002

ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން، ކުރިއެރުވުން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް އިންސާފުކޮށް ނިންމާ ޙުކުމްތަކާއި ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް 

އެނގޭފަދައިން ޝާއިޢުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކުރުމާއި އަދި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައިއާއި 

ޝާއިޢުކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކާއެކު އަދި ޢާންމުކޮށް އެންމެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޢަދުލް 

އިންސާފާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ޢަދުލް އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުން

ޢަދުލް އިންސާފަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް 

އެކުލަވާލައި، މިހާރުހުރި ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ލޯ ރިޕޯރޓިންގ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން ޤާއިމްކުރުން S2 1144.2.01.02.02.000

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓްތައް ޖަމާކޮށް ތަރުތީބުކުރުން. A1 1144.2.01.02.02.001

ފޮތްތަކެއްގެ ސިފައިގައި އެކުލަވާލާ ޗާޕްކުރުން. A2 1144.2.01.02.02.002

ލޯ ރިޕޯރޓިންގ ޑާޓާބޭސްއެއް ޤާއިމްކުރުން. A3 1144.2.01.02.02.003

ލޯ ރިޕޯރޓިންގގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމާބެހޭ ތަމްރީންތައް  A4 1144.2.01.02.02.004

މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ޝާއިޢުކުރުން S3 1144.2.01.02.03.000

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަކަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮތްބައި  ކަ

ޗާޕްކުރަމުން، އާކުރަމުން ގެންދިޔުމާއި، އެކަށީގެންވާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން 

އަދި އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް އެ ފޮތްބައި ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ 

އުޞޫލެއް ހަމަޖެއްސުން.

A1 1144.2.01.02.03.001

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ފާސްވަމުން އިސްލާޙުވަމުންދާ މިންވަރަކުން 

އެމް.ވީ.ލޯ އަޕްޑޭޓްކުރުން.
A2 1144.2.01.02.03.002

ޢާންމު ލައިބްރަރީތަކުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނު ފޮތްބައި 

ފެންނަންހުންނާނޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން؛
A3 1144.2.01.02.03.003

P3 1144.2.01.03.00.000

އޯލްޓަރނެޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަންގެ ނިޒާމްތައް ތައާރަފްކުރުން S3 1144.2.01.03.03.000

އޯލްޓަރނެޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން ތައާރަފްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ 

ނޑު އެކުލަވާލުން؛ އޮނިގަ
A1 1144.2.01.03.03.001

P4 1144.2.01.04.00.000

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތަކަށް ޤާއިމްކުރުން S2 1144.2.01.04.02.000

ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުގައި އެޓަރނީޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސެލްތައް  A1 1144.2.01.04.02.001

ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތައް ޤާއިމްކުރުން؛ A2 1144.2.01.04.02.002

ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން 

ނޑައެޅުން؛ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރާނޭ ލިއޭޒިނގ އޮފިސަރއެއް ކަ
A3 1144.2.01.04.02.003

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ 

ނޑެއް ތައާރަފްކޮށް ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވެނޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް  ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ

) ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް ހަލުވިވެ، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް  (އޯލްޓަރނޭޓް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން ނިޒާމެއް

ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ 

މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރަށު ކޯޓުތަކުގައިއާއި އަތޮޅު ކޯޓުތަކުގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ތަމްޘީލްކުރާނޭ 

މީހުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ހޯދުން؛
A4 1144.2.01.04.02.004

މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކީލުން ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ 

ދަތުރުތައް ކުރުން.
A5 1144.2.01.04.02.005

S3 1144.2.01.04.03.000

އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް 

މިހާރުގެ ސިޓުއޭޝަން އަޕްޑޭޓެއް ހެދުން.
A1 1144.2.01.04.03.001

އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަންގެ ބައިތަކާބެހޭގޮތުން 

/ސެމިނަރތައް ބޭއްވުން. ވަރކްޝޮޕް
A2 1144.2.01.04.03.002

S10 1144.2.01.04.10.000

ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މިހުންގެ ތެރެއިން މާލީ 

ތަނަވަސްކަން ނެތްފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
A1 1144.2.01.04.10.001

P5 1144.2.01.05.00.000

S3 1144.2.01.05.03.000

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ނިންމޭ މައްސަލަތައް، އަދި ބޯޑާއިބެހޭ މުހިއްމު 

މަޢުލޫމާތު ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުން؛
A1 1144.2.01.05.03.001

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ނިންމޭ މައްސަލަތައް، އަދި ބޯޑާއިބެހޭ މުހިއްމު 

މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވެބްސައިޓެއްހެދުން؛
A2 1144.2.01.05.03.002

ކްލެމަންސީ ބޯޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު 

ޝާއިޢުކުރުން؛
A3 1144.2.01.05.03.003

ހިލޭ ޤާނޫނީއެހީ ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިވަން ޕަބްލިކް 

ޑިފެންޑަރުގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރުން

ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައާއި ކޯޓުތަކުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނޭ ޢަދުލުވެރި އެކަށީގެންވާ 

އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން މެކޭނިޒަމްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ޤާއިމުކުރުން

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މެނޭޖްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް 

ނެރޭއިރު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ހަރުދަނާ ހަމަތަކެއްގެ މަތީން، މިނިވަންކުރުމަށް ޕެރޯލް ސިސްޓަމް 

ވަރުގަދަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ 

އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި، 

ހާމަކަމާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އެފަދަ ޢުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދިނުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

ނޑުތަކާބެހޭ ގޮތުން، ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ  މިންގަ

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް.
A4 1144.2.01.05.03.004

ނޑުތަކާބެހޭ ގޮތުން، ޢާންމުން  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންގަ

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް.
A5 1144.2.01.05.03.005

P6 1144.2.01.06.00.000

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން S1 1144.2.01.06.01.000

ވަކީލުންގެ ވިޔުގައެއް ޤާއިމްކޮށް، މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން. A1 1144.2.01.06.01.001

ވަކީލުންގެ ފޯރަމެއް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން؛ A2 1144.2.01.06.01.002

ޝަރުޢީ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ފޯރަމެއް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު 

ބޭއްވުން.
A3 1144.2.01.06.01.003

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅުތަކުގައި ޤާނޫނަށް 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
A4 1144.2.01.06.01.004

މީޑިޔާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން S2 1144.2.01.06.02.000

މީޑިޔާ ޕެނަލްއެއް އޮފީހުގައި އެކުލަވާލާ، މިޕެނަލްއަށް ޗެއަރއެއް 

ނޑައެޅުމާއި، މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގައި މިޕެނަލް ޙަރަކާތްތެރިވުން. ކަ
A1 1144.2.01.06.02.001

S3 1144.2.01.06.03.000

އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ބިލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަސައްކަތު 

ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކުރުން؛
A1 1144.2.01.06.03.001

އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ބިލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި 

ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލުން.
A2 1144.2.01.06.03.002

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު P7 1144.6.03.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S1 1144.6.03.01.01.000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1144.6.03.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު A2 1144.6.03.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު A3 1144.6.03.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1144.6.03.01.01.004

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1144.6.03.01.01.005

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S2 1144.6.03.01.02.000

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް 

ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން

އަލަށް ހަދާ ޤާނޫނުތައް ލިޔެ އެކުލަވާލުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާނޭގޮތެއް 

ފަރުމާކޮށް ހިންގުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A1 1144.6.03.01.02.001



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޕެންޝަން ގެ ފައިސާ P1 1147.6.03.01.00.000

ޕެންޝަން ގެ ފައިސާ S1 1147.6.03.01.01.000

ޕެންޝަން ގެ ފައިސާ A1 1147.6.03.01.01.001

P1 1147.6.03.02.00.000

S1 1147.6.03.02.01.000

ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާގެ 

ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ދެއްކުން
A1 1147.6.03.02.01.001

އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކުރިއެރުވުން  P1 1147.2.05.01.00.000

S12 1147.2.05.01.12.000

ކޮމަރޝަލް ޑިޕްލޮމަސީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަށް 

ނޑެއް އެކުލަވާލުން. ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަ
A1 1147.2.05.01.12.001

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން S4 1147.2.05.01.04.000

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، 

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން (ޔޫ.އޭ.އީ.، ޖަޕާނު އަދި ޗައިނާ 

( އަދި އިންޑިޔާ

A1 1147.2.05.01.04.001

S2 1147.2.05.01.02.000

ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރާނެ 

ނޑައެޅުން ޤައުމުތަކެއް ކަ
A1 1147.2.05.01.02.001

S3 1147.2.05.01.03.000

1147

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އެކި ބައިވެރިންނާ 

އެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުން

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އެކި ބައިވެރިންނާއެކު 

މަޝްވަރާތައްކުރުން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއާ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއެރުވުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން މުރާޖަޢާކޮށް ބަދަލުކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

. އިން ގްރެޖުއޭޓް ވާތީވެ  2011 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އެލް.ޑީ.ސީ

. (ޖަޕާން، އީ.ޔޫ  ވިޔާފާރީގެ އިނާޔަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 . ފަދަ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ޤައުމުތަކުން ޖީ.އެސް.ޕީ

. މިނިސްޓީރިއަލް  ދެމެހެއްޓުން އަދި އިސްތަމްބުލްގައި އޮންނަ އެލް.ޑީ.ސީ

( މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިވުން

A1 1147.2.05.01.03.001

S5 1147.2.05.01.05.000

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ ވަފްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް 

އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން
A1 1147.2.05.01.05.001

S6 1147.2.05.01.06.000

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު މި ސްޓަޑީ ހެދުމަށް 

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދައި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
A1 1147.2.05.01.06.001

S7 1147.2.05.01.07.000

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަދުވެގެން އަހަރަކު 2 ފަހަރު ބައްދަލުކޮށް  A1 1147.2.05.01.07.001

) ގައި ބައިވެރިވުން އޯވަރސީސް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ޢޯޕިކް S8 1147.2.05.01.08.000

އޯޕިކުން ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެމަޢޫލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A1 1147.2.05.01.08.001

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސުން ވޮޝިންގޓަންގައި ސެމިނާރއެއް އިންތިޒާމް 

ކޮށްދިނުން
A2 1147.2.05.01.08.002

S9 1147.2.05.01.09.000

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދައި 

މިމަސައްކަތް ކުރުން
A1 1147.2.05.01.09.001

S10 1147.2.05.01.10.000

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތްތަކާއެކު 

މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
A1 1147.2.05.01.10.001

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބެލުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަފްދުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރާ ގުޅޭ 

މަސައްކަތްކުރުން

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޓްރޭޑް ފެއަރ ތަކުގައި  ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ 

ފުރުޞަތުތަކާއި އައު ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެކްގްރައުންޑް ސްޓަޑީއެއް ހެދުން

ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަމާޒުކުރެވިގެން މިނިސްޓްރީއިން ފޯރު ކޮށްދޭ ޚިދުމަތް 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބެންހުރި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކާ ގުޅޭ ވަރކިންގ ޕޭޕަރެއް 

ނިންމުން

ނޑު ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ހޯދައިދިނުމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މައިގަ

ގުޅޭ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S11 1147.2.05.01.11.000

ސައުދީ ފަންޑް، ކުވައިތު ފަންޑް، އަބޫދާބީ ފަންޑް އަދި އައިޑީބީގެ 

އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން
A1 1147.2.05.01.11.001

S13 1147.2.05.01.13.000

މިޝަންސްތަކުގައި ޓްރޭޑް އިންފޮރމޭޝަން ޑެސްކެއް ގާއިމްކުރުން A1 1147.2.05.01.13.001

ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭރުގެ 

ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް 

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A2 1147.2.05.01.13.002

S14 1147.2.05.01.14.000

2011ޖުލައި ގައި ޖެނީވާގައި އޮންނަ އިކޮސޮކްގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި 

ސިޑްސް ކެޓެގަރީއެއް އުފެއްދުމަށް ކެމްޕެއިން ކުރުން
A1 1147.2.05.01.14.001

P2 1147.2.05.02.00.000

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމާގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން S1 1147.2.05.02.01.000

ތުރުކީ ސަރުކާރާއި ލީބިއާ ސަރުކާރާއި ސީރިއާ ސަރުކާރު އަދި އަލްވަލިދް 

. އާއި ގުޅިގެން މޮޑެރޭޓް އިސްލާމީ  ފައުންޑޭޝަނާއި ސީ.އެސް.އައީ.ޑީ

ސްކޮލަރސްގެ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން
A1 1147.2.05.02.01.001

S2 1147.2.05.02.02.000

އ.ދ. ގެ ސިކްސްތް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން A1 1147.2.05.02.02.001

ބާލީ ޑިމޮކްރަސީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރުން A2 1147.2.05.02.02.002

ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން S3 1147.2.05.02.03.000

. ގެ ދެވަނަ  2011 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވޭ ސީ.ވީ.އެފް

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
A1 1147.2.05.02.03.001

S4 1147.2.05.02.04.000

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާލީ މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ އެއްބާރުލުން 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުތައް ކުރުން

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިޝަންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި ވިޔަފާރީގެ 

ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރުން

ކުދި އަދި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އެހީ ލިބިދޭ ނިޒާމްއާ ގުޅޭ ރިވިއުއެއް 

ސީޑީޕީ އިން ހެދުމަށް ގޮވާލާ އޮކޮސޮކްއަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށައެޅުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ 

މަހާސިންތާތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ނޑުތަކުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު  ދިވެހި ކަ

މަޝްވަރާކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނޑެއް  އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު ސަރަހައްދީ ސަލާމަތާބެހޭ އޮނިގަ

އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން
A1 1147.2.05.02.04.001

ނޑެއް  އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު ސަރަހައްދީ ސަލާމަތާބެހޭ އޮނިގަ

. (އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ޕާކިސްތާން،  އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށުން

( .، ސީޝެލްސް، މޮރީޝަސް، ފްރާންސް ބަންގްލަދޭޝް، ޔޫ.ކޭ.، ޔޫ.އެސް.އޭ
A2 1147.2.05.02.04.002

ކޮންޓެކްޓް ގްރޫޕް އޮން ޕައިރަސީގެ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރުން A3 1147.2.05.02.04.003

އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮމިޝަންގައި ބައިވެރިވުން A4 1147.2.05.02.04.004

ނޑުގެ ސަރަހައްދު އިންވަކި  އައްޑު އަތޮޅާޢި ފޯޅަވެއްސާއި ދެމެދު ކަ

ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުން
A5 1147.2.05.02.04.005

S5 1147.2.05.02.05.000

ނޑިލިބިފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ގޮ A1 1147.2.05.02.05.001

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  

އިއްތިހާދީން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުހިއްމު ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި 

- ކޮމިއުނިޓީ އޮފް ޑެމިކްރަސީސް އަދި ނިއު އެންޑް  ބައިވެރިވުން

ރޑް ޑިމޮކްރަސީސް ރިސްޓޯ

A2 1147.2.05.02.05.002

މައިގްރެންޓް ވަރކަރސް ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ފެށުން
A3 1147.2.05.02.05.003

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން A4 1147.2.05.02.05.004

ޔޫ.އެން ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އެމްޕަވަރމަންޓް އޮފް ވުމެންގެ 

މަސައްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
A5 1147.2.05.02.05.005

ސީޑޯގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން 

އެކުލަވާލެއްވުމަށް އެހީތެރިވުން
A6 1147.2.05.02.05.006

S7 1147.2.05.02.07.000

ސާކުގައި ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މަހަކު އެއްފަހަރު 

ބްރީފިންގް ސެޝަނެއް ބޭއްވުން
A1 1147.2.05.02.07.001

ސާކުގެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމްތައްކުރުން S8 1147.2.05.02.08.000

ސާކުގެ ޗެއަރގެ ޙައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެއަށް މުހިންމު 2 ދާއިރާއެއްގެ 

މިނިސްޓީރިއަލް ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން
A1 1147.2.05.02.08.001

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް  2010 ން 2013 އަށް އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ގޮ

ކެމްޕޭން ކުރުން

ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކާ އެކު ސާކްގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

ބްރީފިންގް ސެޝަންތައް ބޭއްވުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓީރިއަލް ބައްދަލުވުންތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބާއްވާ ސީނިއަރ 

އޮފިޝަލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A2 1147.2.05.02.08.002

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކެމްޕޭންކުރުން 2012 ން 2013 އަށް އ.ދ.ގެ އެކޮސޮކްގެ ގޮ S11 1147.2.05.02.11.000

އ.ދ. ގެ 66 ވަނަ  އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް 

އުފުލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޤައުމެއްކަން ސާބިތުކުރުން
A1 1147.2.05.02.11.001

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހިމެނޭ 

ޖަމިއްޔާ އަދި ޖަމާއަތްތަކާއި އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި 

ޤައުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.
A2 1147.2.05.02.11.002

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ފަރާތުން އިކޮސިކްގައި ވަކާލާތު 

ކޮށްދޭނެ ޤައުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެއޯސިސްގެ 

ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮމަންވެލްތްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
A3 1147.2.05.02.11.003

P3 1147.2.05.03.00.000

S1 1147.2.05.03.01.000

ޚާރިޖިއްޔާއިން ކުރާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނާއެކު އަހަރަކު 2 ފަހަރު  މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A1 1147.2.05.03.01.001

ޚާރިޖިއްޔާއިން ކުރާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އާންމުންނާއެކު އަހަރަކު 2 ފަހަރު މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A2 1147.2.05.03.01.002

. އާއި ސީ.ޕީ.އޭ އާއި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތައްކޮށް ގުޅުން  އައި.ޕީ.ޔޫ

ބަދަހިކުރުން
A3 1147.2.05.03.01.003

ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު ޕާލަމަންޓަރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕް ގާއިމްކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން
A4 1147.2.05.03.01.004

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮންސިއުލަރ 

އުސޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތްދިނުން
A5 1147.2.05.03.01.005

ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގައި ދޭންޖެހޭ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން
A8 1147.2.05.03.01.008

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ އާއްމު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ 

ގޮތްތަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ 

 ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިސާގެ ލުއިތައް ހޯދައިދިނުން A6 1147.2.05.03.01.006

S2 1147.2.05.03.02.000

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވިސާއާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށް 

މިމަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިޔުން
A1 1147.2.05.03.02.001

ދިވެހިން ގިނައިން ދަތުރުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ވިސާއާބެހޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް 

އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
A2 1147.2.05.03.02.002

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން އަހުލުވެރިކުރުން S5 1147.2.05.03.05.000

ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މަހަކު 

އެއްފަހަރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން
A1 1147.2.05.03.05.001

S11 1147.2.05.03.11.000

މިހާރު ހުރި އެގްރީމަންޓްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން A1 1147.2.05.03.11.001

ތައުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ 

އެކަންކަން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރުން
A2 1147.2.05.03.11.002

ރޑް ކަންޓްރީ ޓްރެއިނިންގ ގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުން ތަ A3 1147.2.05.03.11.003

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުން P4 1147.2.05.04.00.000

ނޑު އެހީ ދޭ ޤައުމުތަކަށް އެހީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަފްދު ފޮނުވުން މައިގަ S3 1147.2.05.04.03.000

ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެހީއާއި އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި  A1 1147.2.05.04.03.001

ފްރާންސް، ޑެންމާކް، ފިންލޭންޑު، ނޯވޭ، ސްޕޭން ރަޝިޔާ، ނެދަލޭންޑް، 

ލަގްޒެންބާރގް އަދި ސްވިޑިންގ އަށް ސަފީރު ވަޑައިގަތުން
A2 1147.2.05.04.03.002

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ފަލަސްތީން  A3 1147.2.05.04.03.003

S4 1147.2.05.04.04.000

ނޑު ޤައުމުތަކުގެ އިސް ވަފުދުތަކަށް  ރާއްޖެއަށް އެހީފޯރުކޮށްދޭ މައިގަ

ޕްރޮޓޮކޯލް އަދި ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން
A1 1147.2.05.04.04.001

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް އިންތިޒާމްކޮށް ބެއްވުން S5 1147.2.05.04.05.000

މޯލްޑިވްސް ޕާރްޓްނަރޝިޕް ފޯރަމަށް ބޭނުންވާ ބެކްރައުންޑް ޕޭޕަރ ވަރކް 

އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮފައިލްސް ޕްރިންޓްކޮށް ޗާޕުކުރުން
A2 1147.2.05.04.05.002

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ވިސާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ވިސާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން

ތަޢުލީމާއި، ޘަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށާއި އައު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އޭޖެންސީތަކާއި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ވަފްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް ރާވާ 

އިންތިޒާމްކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން A3 1147.2.05.04.05.003

P5 1147.2.05.05.00.000

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ދަށުން ޤަވާއިދުން ޓްރީޓީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ހުށަހެޅުން S1 1147.2.05.05.01.000

. ގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅައި ފޮލޯއަޕް މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޔޫ.ޕީ.އާރު A1 1147.2.05.05.01.001

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދައި އެމަސައްކަތް 

ކުރުމާއި ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން
A2 1147.2.05.05.01.002

ހިއުމަންރައިޓްސްގެ އެހެނިހެން ޓްރީޓީ ރިޕޯޓްތައްވެސް އެކުލަވާލުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަށްކޮށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން
A3 1147.2.05.05.01.003

ހިއުމަންރައިޓްސްގެ އެހެނިހެން ޓްރީޓީ ރިޕޯޓްތައްވެސް އެކުލަވާލުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަށްކޮށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން
A4 1147.2.05.05.01.004

S2 1147.2.05.05.02.000

ރާއްޖޭން ސަބްމިޓްކޮށްފައިވާ ދައުވާ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
A1 1147.2.05.05.02.001

ރާއްޖޭގެ ދައުވާ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް ކޮމިޓީއިން ބައްލަވަންވާއިރަށް 

މިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން
A2 1147.2.05.05.02.002

ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފާ ބެހޭގޮތުން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާއެކު 

އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން
A3 1147.2.05.05.02.003

. ގެ ބޮޑުމިން  ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އީ.އީ.ޒެޑް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ކަ

ނޑައެޅުމަށް އިނގިރޭސީންނާއި މޮރީޝަސް އާއެކު މަޝްވަރާކުރާނެ  ކަ

ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުން
A4 1147.2.05.05.02.004

S3 1147.2.05.05.03.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޯޑިޓެއް ހެދުން A1 1147.2.05.05.03.001

. ގެ މެމްބަރަކަށްވުން ދިވެހިރާއްޖެ އައި.ޑީ.އީ.އޭ A2 1147.2.05.05.03.002

ސެކިއުރިޓީކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 1325 ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ކަމާބެހޭ 

ވުޒާރާއަށް އެހީތެރުވުން
A3 1147.2.05.05.03.003

ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލްކޮށްގެން 

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެ އެއްބަސްވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ މުއާހަދާތަކާ އެއްގޮތަށް 

އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ބަލާ 

ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P6 1147.2.05.06.00.000

S2 1147.2.05.06.02.000

ހާރިޖީ ސިޔާސަތައް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރާނެ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކުރުން A1 1147.2.05.06.02.001

މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ކޮމާޝަލް ޑިޕްލޮމަސީ ޓްރޭނިންގް ދިނުން
A2 1147.2.05.06.02.002

މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ސިޔާސަތު ދިރާސާކުރުންފަދަ ހުނަރުތައް ލިއްބައިދިނުމަށް 

ޓްރޭނިންގް ދިނުން
A3 1147.2.05.06.02.003

މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން
A4 1147.2.05.06.02.004

S3 1147.2.05.06.03.000

މިނިސްޓްރީ ޕަފޯމަންސްއާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހެދުން A1 1147.2.05.06.03.001

ޚަރިޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ 

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން
A2 1147.2.05.06.03.002

ފޮރިން ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އަދި އޮރިއެންޓޭޝަން ކޯސްތައް ހިންގުން A3 1147.2.05.06.03.003

ނޑިތައް ޤާއިމްކުރުން ނޑުދަ ނޑު ލަ އަހަރީ މައިގަ S4 1147.2.05.06.04.000

ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހައް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ފައިހަމަގޮތަކަށް 

މެދުރާސްތާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން
A1 1147.2.05.06.04.001

ނޑައެޅުން ނޑިތައް ކަ ނޑުދަ ނޑު ލަ 2013 އަށް އަހަރީ މައިގަ 2011 އިން A2 1147.2.05.06.04.002

ނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ  ނޑުދަ ނޑު ލަ އަހަރީ މައިގަ

ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން
A3 1147.2.05.06.04.003

S6 1147.2.05.06.06.000

. ޑިވިޜަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން  މިނިސްޓްރީގެ އައި.ޓީ

ތަމްރީނުކުރުން
A1 1147.2.05.06.06.001

ރޑް  މިނިސްޓްރީއަށާއި ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކަށް ސްޓޭންޑަ

އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޤާޢިމްކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ޚާރިޖީ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކެއް ބިނާކުރުން

ކޮމަރޝަލް ޑިޕްލޮމަސީއާ ސިޔާސަތު ދިރާސާކުރުން ފަދަ ހުނަރުތައް ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި 

މުވައްޒަފުންނަށް މިހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ތަމްރީންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ހިއުމަން ރިސޯސް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަޢުލީމީ މުވައްޒަފުން ޚާރިޖީ 

ދާއިރާގައި އިތުރުކުރުން



ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު P1 1148.6.03.01.00.000

ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1148.6.03.01.01.000

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A15 1148.6.03.01.01.015

1148
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/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު P1 1149.6.03.01.00.000

ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1149.6.03.01.01.000

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A12 1149.6.03.01.01.012

P4 1149.2.05.04.00.000

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް އިންތިޒާމްކޮށް ބެއްވުން S5 1149.2.05.04.05.000

މިފޯރަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި ފޮލޯއަޕް ކުރުމަށްޓަކައި ސްރީލަންކާ 

އަދި އިންޑިއާގައި ތިއްބަވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ބައްދަލުކޮށް 

މަޝްވަރާކުރުން
A1 1149.2.05.04.05.001

S1 1149.2.05.03.01.000

މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީދުވަސް ފަދަ މުޙިއްމު މުނާސަބަތުތައް ރާއްޖޭއިން 

ބޭރުގައި ފާހަގަކުރުން
A7 1149.2.05.03.01.007

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1149

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  

ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން އދ.  1150

P1 1150.6.03.01.00.000

S1 1150.6.03.01.01.000

ނިއުޔޯރކްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A2 1150.6.03.01.01.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 1151

P1 1151.6.03.01.00.000

S1 1151.6.03.01.01.000

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ 

ޚަރަދު
A4 1151.6.03.01.01.001

މައިގަނޑު އެހީ ދޭ ޤައުމުތަކަށް އެހީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަފްދު ފޮނުވުން S3 1151.2.05.04.03.000

ފްރާންސް، ޑެންމާކް، ފިންލޭންޑު، ނޯވޭ، ސްޕޭން ރަޝިޔާ، 

ނެދަލޭންޑް، ލަގްޒެންބާރގް އަދި ސްވިޑިންގ އަށް ސަފީރު ވަޑައިގަތުން
A2

1151.2.05.04.03.002

S1 1151.2.05.03.01.000

މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީދުވަސް ފަދަ މުޙިއްމު މުނާސަބަތުތައް ރާއްޖޭއިން 

ބޭރުގައި ފާހަގަކުރުން
A7

1151.2.05.03.01.007

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން 

އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 1152

P1 1152.6.03.01.00.000

S1 1152.6.03.01.01.000

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A13 1152.6.03.01.01.013

S1 1152.2.05.03.01.000

މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީދުވަސް ފަދަ މުޙިއްމު މުނާސަބަތުތައް ރާއްޖޭއިން 

ބޭރުގައި ފާހަގަކުރުން
A7

1152.2.05.03.01.007

S1 1152.2.05.03.01.000

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި 

ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް 

ޚިދުމަތްދިނުން

A5

1152.2.05.03.01.005

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން S4 1152.2.05.01.04.000

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، 

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން 

( .، ޖަޕާނު އަދި ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާ .އީ .އޭ (ޔޫ

A1

1152.2.05.01.04.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން 

އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން 

އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް 1153

P1 1153.6.03.01.00.000

S1 1153.6.03.01.01.000

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލެޓް ހިންގުމުގެ 

ޚަރަދު
A14 1153.6.03.01.01.014

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން އިން  S1 1153.2.05.03.01.000

މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީދުވަސް ފަދަ މުޙިއްމު މުނާސަބަތުތައް ރާއްޖޭއިން 

ބޭރުގައި ފާހަގަކުރުން
A7

1153.2.05.03.01.007

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 1154

P1 1154.6.03.01.00.000

S1 1154.6.03.01.01.000

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A10 1154.6.03.01.01.010

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން އިންތި  S1 1154.2.05.03.01.000

މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީދުވަސް ފަދަ މުޙިއްމު މުނާސަބަތުތައް ރާއްޖޭއިން 

ބޭރުގައި ފާހަގަކުރުން
A7

1154.2.05.03.01.007

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1155

P1 1155.6.03.01.00.000

S1 1155.6.03.01.01.000

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖެގެ އެމްބަސީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A8 1155.6.03.01.01.008

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން S4 1155.2.05.01.04.000

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، 

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން 

( .، ޖަޕާނު އަދި ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާ .އީ .އޭ (ޔޫ

A1

1155.2.05.01.04.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  1157

P1 1157.6.03.01.00.000

S1 1157.6.03.01.01.000

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A7 1157.6.03.01.01.007

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން S4 1157.2.05.01.04.000

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، 

އިންވެސްޓްމަންޓާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭ އެކި ޖަލްސާއާއި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން 

( .، ޖަޕާނު އަދި ޗައިނާ އަދި އިންޑިޔާ .އީ .އޭ (ޔޫ

A1

1157.2.05.01.04.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1158

P1 1158.6.03.01.00.000

S1 1158.6.03.01.01.000

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ހިންގުމުގެ 

ޚަރަދު
A11

1158.6.03.01.01.011

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން 1159

P1 1159.6.03.01.00.000

S1 1159.6.03.01.01.000

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންގެ ހިންގުމުގެ ޙަރަދު A3 1159.6.03.01.01.003

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކެމްޕޭން ކުރުން 2010ން  2013އަށް އ .ދ. S5 1159.2.05.02.05.000

ސީޑޯގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން 

އެކުލަވާލެއްވުމަށް އެހީތެރިވުން
A7

1159.2.05.02.05.007

އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމްއާ ގުޅޭ ހުރިހާ މުއާހަދާއެއްގައި ސޮއިކުރުން S5 1159.2.05.05.05.000

ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން A2

1159.2.05.05.05.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 1160

P1 1160.6.03.01.00.000

S1 1160.6.03.01.01.000

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A16 1160.6.03.01.01.016

ޢާއްމުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުން އިން  S1 1160.2.05.03.01.000

މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީދުވަސް ފަދަ މުޙިއްމު މުނާސަބަތުތައް ރާއްޖޭއިން 

ބޭރުގައި ފާހަގަކުރުން
A7

1160.2.05.03.01.007

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން 1161

P1 1161.6.03.01.00.000

S1 1161.6.03.01.01.000

ބްރަސަލްސްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A6 1161.6.03.01.01.006

މައިގަނޑު އެހީ ދޭ ޤައުމުތަކަށް އެހީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަފްދު ފޮނުވުން S3 1161.2.05.04.03.000

ފްރާންސް، ޑެންމާކް، ފިންލޭންޑު، ނޯވޭ، ސްޕޭން ރަޝިޔާ، 

ނެދަލޭންޑް، ލަގްޒެންބާރގް އަދި ސްވިޑިންގ އަށް ސަފީރު ވަޑައިގަތުން
A2

1161.2.05.04.03.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން 1162

P1 1162.6.03.01.00.000

S1 1162.6.03.01.01.000

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A9 1162.6.03.01.01.009

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  1163

P1 1163.1.01.01.00.000

S1 1163.1.01.01.01.000

ސިއްޙީދާއިރާއާގުޅޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކާއި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުން މުޢާމަލާތުކުރާ މައި ފޯކަލް 

ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ 1ދަތުރު ރާއްޖޭން  

ބޭރަށް ކުރުން

A1 1163.1.01.01.01.001

ކޮންމެ އަހަރަކު 1ފަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ހެލްތް  

އެސެމްބްލީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ 

ޑެލިގޭޓްސް ބައިވެރިވުން (1ދަތުރު،  14ދުވަސް )

A2 1163.1.01.01.01.002

ކޮންމެ އަހަރަކު 1ފަހަރު އޮންނަ މިނިސްޓަރސް މީޓިންގ  

އާއި އާރސީ މީޓިންގ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީގެ ޑެލިގޭޓްސް ބައިވެރިވުން (1ދަތުރު،  10ދުވަސް )

A3 1163.1.01.01.01.003

ސާކް މިނިސްޓަރސް މީޓިންގގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

އެންޑް ފެމިލީގެ ޑެލިގޭޓްސް ބައިވެރިވުން (1ދަތުރު  5 

( ދުވަސް

A4 1163.1.01.01.01.004

ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 

ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ 

ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ 

ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތް ރެގިއުލޭޝަންގެ ރޮނގުން 

މިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

.1ހަފްތާ  ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް ދަތުރު ކުރުން

A5 1163.1.01.01.01.005

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ (ހއ، ހދ، ށ) އަތޮޅުތަކުގައި 

ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

އެންޑް ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A6 1163.1.01.01.01.006

އުތުރު ޕްރޮވިންސް (ނ، ރ، ބ، ޅ) އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A7 1163.1.01.01.01.007

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް (ކ، އއ، އދ، ވ) 

އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤަވާއިދުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި 

އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A8 1163.1.01.01.01.008

މެދު ޕްރޮވިންސް (މ، ފ، ދ) އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A9 1163.1.01.01.01.009

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް (ތ، ލ) އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A10 1163.1.01.01.01.010



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް (ގއ، ގދ) އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A11 1163.1.01.01.01.011

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް (ޏ، ސ) އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތައް ދެވެމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ގައިޑްލައިންސްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

A12 1163.1.01.01.01.012

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ (ހއ، ހދ، ށ) އަތޮޅުތަކުގައި 

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A13 1163.1.01.01.01.013

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ (ނ، ރ، ބ، ޅ) އަތޮޅުތަކުގައި 

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A14 1163.1.01.01.01.014

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ (ކ، އއ، އދ) އަތޮޅުތަކުގައި 

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A15 1163.1.01.01.01.015

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ (މ، ފ، ދ) އަތޮޅުތަކުގައި ކާބޯތަކެތި 

ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A16 1163.1.01.01.01.016



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ (ތ، ލ) އަތޮޅުތަކުގައި 

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A17 1163.1.01.01.01.017

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ (ގއ، ގދ) އަތޮޅުތަކުގައި 

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A18 1163.1.01.01.01.018

ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ (ޏ، ސ) އަތޮޅުތަކުގައި ކާބޯތަކެތި 

ހަދާ ވިއްކާތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A19 1163.1.01.01.01.019

ހއ ތުރާކުނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A110 1163.1.01.01.01.110

ހއ އުލިގަމް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A111 1163.1.01.01.01.111

ހއ މޮޅަދޫ ފެމެލީ ހެލްތު ޝެކްޝަންން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A112 1163.1.01.01.01.112



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހއ ހޯރަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A113 1163.1.01.01.01.113

ހއ އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A114 1163.1.01.01.01.114

ހއ ކެލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A115 1163.1.01.01.01.115

ހއ ކެލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A116 1163.1.01.01.01.116

ހއ ފިއްލަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A117 1163.1.01.01.01.117

ހއ މާރަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A118 1163.1.01.01.01.118



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހއ ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A119 1163.1.01.01.01.119

ހއ އުތީމް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A120 1163.1.01.01.01.120

ހއ މުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A121 1163.1.01.01.01.121

ހއ ބާރަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުންޢާއްމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A122 1163.1.01.01.01.122

ކ.ގުޅި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ރަންގަޅު އާދަކާދަތަކަށް 

މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

. ހިންގުން

A151 1163.1.01.01.01.151

ކ.ދިއްފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ރަންގަޅު 

އާދަކާދަތަކަށް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A152 1163.1.01.01.01.152



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ކ.ގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ރަންގަޅު 

އާދަކާދަތަކަށް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A153 1163.1.01.01.01.153

ކ.މާފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ރަންގަޅު 

އާދަކާދަތަކަށް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A154 1163.1.01.01.01.154

ކ.ތުލުސްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ރަންގަޅު 

އާދަކާދަތަކަށް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A155 1163.1.01.01.01.155

ކ.ހުރާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ހާއްސަ 

ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A156 1163.1.01.01.01.156

ކ.ހުރާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ރަންގަޅު އާދަކާދަތަކަށް 

މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

. ހިންގުން

A157 1163.1.01.01.01.157

S2 1163.1.01.01.02.000

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ 

މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ޅަފަތުގައި 

ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި،  ވިހެއުމާއެކު ދޭންޖެހޭ 

ފަރުވާއާއި، ގާތުންކިރުދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް 

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި ނިއުޓްރިޝަނާއި ބެހޭ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމު ފުޅާކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ކ.ކާށިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވެކްސިން ދިނުމާއި ، ކުއްޖާ 

ހެދިބޮޑުވުމާއި ، ދުޅަހެޔޮސިއްޙަތަކަށް ބާރުއެޅުމަށް 

. ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

A69 1163.1.01.01.02.069

ކ.ކާށިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ސްކޫލް އަދި ޕްރީސްކޫލް 

ހެލްތް ޗެކްއަޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ސިއްޙީގޮތުން ފާހަގަ 

ކުރެވޭ އެކި އެކި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް 

. ހިންގުން

A70 1163.1.01.01.02.070

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1163.1.01.02.00.000

S1 1163.1.01.02.01.000

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (ވާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A7

1163.1.01.02.01.007

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

. (ރަސްގަތީމު  މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A8

1163.1.01.02.01.008

ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (އަގޮޅިތީމް ހެލްތް ޕޯސްޓް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A9

1163.1.01.02.01.009

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

. (ހުޅުދުއްފާރު  މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A10

1163.1.01.02.01.010

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (މާކުރަތު ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A11

1163.1.01.02.01.011

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ 

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ 

މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (ރަސްމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A12

1163.1.01.02.01.012

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (އިންނަމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A13

1163.1.01.02.01.013

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (މަޑުއްވަރީ ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A14

1163.1.01.02.01.014

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (އިގުރައިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A15

1163.1.01.02.01.015

ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (ފައިނު ހެލްތް ޕޯސްޓް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A16

1163.1.01.02.01.016

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (މީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A17

1163.1.01.02.01.017

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (ކިނޮޅަސް ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A18

1163.1.01.02.01.018

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (އަލިފުށި ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A19

1163.1.01.02.01.019



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

( . (ދުވާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒު މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން
A20

1163.1.01.02.01.020

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 

މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް 

ކޮންޒިއުމަބަލްސް  ހޯދުން ތ. ވިލުފުށި، ތިމަރަފުށި، 

މަޑިފުށި، ކިނބިދޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ދިޔަމިގިލި، 

( ގުރައިދޫ، ބުރުނީ

A84

1163.1.01.02.01.084

S2 1163.1.01.02.02.000

. ޑީޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  .އެޗް ވޯރލްޑް ބޭންކްގެ އައި

ހިންގޭ ކޮމިޔުނިޓީ ފާރމަސީ ކޮމްޕޮނެންޓް 21ރަށެއްގައި  

ޤާއިމްކުރުން

A4 1163.1.01.02.02.004

ކ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ބޭސްފިހާރަ ނެތް ރަށްރަށުގައި 

)  ޚިދުމަތް ދިނުން  ބޭސްފިހާރައިގެ (ކޮމިޔުނިޓީ ފާމަސީ

( (ކ.ހުރާ، ކ.ގުޅި

A44 1163.1.01.02.02.044

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (ވާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A24

1163.1.01.02.02.024

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (ރަސްގެތީމު ސިއްހީމަރުކަޒު ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A25

1163.1.01.02.02.025

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (އަގޮޅިތީމް ހެލްތް ޕޯސްޓް ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A26

1163.1.01.02.02.026

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (ފައިނު ހެލްތް ޕޯސްޓް ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A27

1163.1.01.02.02.027

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (މާކުރަތު ސިއްހީމަރުކަޒު ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A28

1163.1.01.02.02.028

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (ރަސްމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A29

1163.1.01.02.02.029

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (އިންނަމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A30

1163.1.01.02.02.030

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި ކޮމިޔުނިޓީ 

( . (އިގުރައިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން
A31

1163.1.01.02.02.031

4ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް ތަރައްޤީ ކުރުން  

( (ނާލާފުށި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވައް، ދިއްގަރު

A32

1163.1.01.02.02.032

ނ. އަތޮޅުގެ 7ރަށެއްގައި ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް  

ތަރައްޤީ ކުރުން  

( (ހެނބަދޫ،މާޅެންދޫ،ކުޑަފަރި،މިލަދޫ،މާފަރު،ފޮއްދޫ،މަގޫދޫ

A37

1163.1.01.02.02.037

ވ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ބޭސްފިހާރަ ނެތް ރަށްރަށުގައި 

)  ޚިދުމަތް ދިނުން  ބޭސްފިހާރައިގެ (ކޮމިޔުނިޓީ ފާމަސީ

( (ވ.ތިނަދޫ

A41 1163.1.01.02.02.041

ތ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ބޭސްފިހާރަ ނެތް ރަށްރަށުގައު 

) ޚިދުމަތް ދިނުން (ތ.  ބޭސްފިހާރައިގެ (ކޮމިޔުނިޓީ ފާމަސީ

ވަންދޫ، ތ. ގާދިއްފުށި )

A43

1163.1.01.02.02.043

S3 1163.1.01.02.03.000

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ 

ކޮންޓިންޖެންސީ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް 

ޤާއިމް ކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ޙަލީފާ ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި ހިންގޭ "ސަޕޯރޓް ފޯރ 

ޓެލެމެޑިސިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިން މޯލްޑިވްސް އެންޑް 

މެޑިކަލް ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ" ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް 

ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގ އާއި ގުޅިގެން 70 

. ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުން

A14 1163.1.01.02.03.014

.ޕީ މޮނިޓަރިންގް 2ދަތުރު ކުރުނެ  .ޑީ .އެޗް އައި
A15 1163.1.01.02.03.015

.ޕީ 11ރިވިއު މީޓިންގ ބޭއްވުން  .ޑީ .އެޗް އައި
A16 1163.1.01.02.03.016

ސަޕޯރޓް ފޮރ ޓެލެމެޑިސިން ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

މޮނިޓަރިންގް ދަތުރު ކުރުން (7ދަތުރު ) A17 1163.1.01.02.03.017

ސަޕޯރޓް ފޮރ ޓެލެމެޑިސިން ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 12 

ރިވިއު މީޓިންގ ކުރުން
A18 1163.1.01.02.03.018

ކަރިޓަސް އިޓާލިއާނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ 

ކޮމްޕޯނަންޓްގެ މޮނިޓަރިން 2ދަތުރު ކުރުން 
A19 1163.1.01.02.03.019

.އީގެ ޚަލީފާ ބިން ޒައިދް އަލް ނަހްޔާން  .އޭ ޔޫ

ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި ހިންގޭ ޓެލެމެޑިސިން ކިއޯސްކް 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމްޕޯނަންޓް ރާވާ ހިންގުން

A20 1163.1.01.02.03.020

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ހިންގޭ އިންޓަގްރޭޓަޑް ހިއުމަން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެލެމެޑިސިން ކޮމްޕޯނަންޓް ރާވާ 

ހިންގުން

A21 1163.1.01.02.03.021

7ޕްރޮވިންސް ހޮސްޕިޓަލާއި ސެންޓްރަލް ސަޕްލައިއާއި  

ސްޓޯރ މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އިލެކްޓްރޯނިކް 

ނިޒާމަކުން ގުޅުވާލުން

A22 1163.1.01.02.03.022

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ގުޅުން މެދުނުކެޑި ގާއިމްކުރުން

( (އަލިފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒު

A25

1163.1.01.02.03.025



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (ވާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A26

1163.1.01.02.03.026

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (ރަސްގެތީމު ސިއްހީމަރުކަޒު

A27

1163.1.01.02.03.027

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ހެލްތް ޕޯސްޓްގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (އަގޮޅިތީމް ހެލްތް ޕޯސްޓް

A28

1163.1.01.02.03.028

ޓެލެމެޑިސް މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ހޮސްޕިޓަލްގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށަ 

( . (ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީމަރުކަޒު މުއާސިލާތީ މެދުނުކެޑިހުރުން

A29

1163.1.01.02.03.029

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (ދުވާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒު

A30

1163.1.01.02.03.030

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (މާކުރަތު ސިއްޙީ މަރުކަޒް

A31

1163.1.01.02.03.031



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (ރަސްމާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒް

A32

1163.1.01.02.03.032

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (މަޑުއްވަރީ ސިއްހީމަރުކަޒު

A33

1163.1.01.02.03.033

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (އިގުރައިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A34

1163.1.01.02.03.034

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ހެލްތް ޕޯސްޓްގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (ފައިނު ހެލްތް ޕޯސްޓް

A35

1163.1.01.02.03.035

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (މީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A36

1163.1.01.02.03.036

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (ކިނޮޅަސް ސިއްހީމަރުކަޒު

A37

1163.1.01.02.03.037



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތް ކުރައްޥާ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް 

ސްޓާފުން އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 . ބޭނުންވާ މުއާސިލާތީ ހިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފޯރުކޮށްދިނުން

( (އިންނަމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A38

1163.1.01.02.03.038

ކ.ކާށިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ޓެލެމެޑިސިން ގެ ޙިދުމަތް 

ދެއްވަން ފެއްޓުމާއި އެޙިދުމަތު ފެށުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް 

ތަމްރީން ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުން

A41 1163.1.01.02.03.041

S4 1163.1.01.02.04.000

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން ޞިއްޙީ އަދި 

އިޖުތިމާޢީ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ 

.ތައްޔާރު ކުރުން،  .ޕީ .އެފް ބެހޭގޮތުން ޚަރަދުތައް ކުރުން (އާރް

( ސައިޓް ވިސިޓް  / ކ.ގުރައިދޫ

A1 1163.1.01.02.04.001

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން ޞިއްޙީ އަދި 

އިޖުތިމާޢީ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ 

ބެހޭގޮތުން ޚަރަދުތައް ކުރުން (މޮނިޓަރިން އެންޑް 

އިވެލުއޭޝަން / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ލ. ގަން، ސ. 

( ހިތަދޫ، ކ. ހިންމަފުށި

A2 1163.1.01.02.04.002

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން ޞިއްޙީ އަދި 

އިޖުތިމާޢީ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ 

ބެހޭގޮތުން  24ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

A3 1163.1.01.02.04.003

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބަލިމީހާގެ 

ޢުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭ 

މަރުކަޒުތަކެއް ތަރައްޤީކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންތައް އުފެދުމާގުޅިގެން 

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހެލްތް ދާއިރާގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  ޕްރޮވިންސްތަކަށް 

ދަތުރުތައް ކުރުން (މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް، މެދު ދެކުނު 

ޕްރޮވިންސް، މެދު ޕްރޮވިންސް، )

A4 1163.1.01.02.04.004

ކ.ގުޅީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A8 1163.1.01.02.04.008

ކ.ގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A9 1163.1.01.02.04.009

ކ.ދިއްފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A10 1163.1.01.02.04.010

ކ.ގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A11 1163.1.01.02.04.011

ކ.މާފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A12 1163.1.01.02.04.012



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ކ.ތުލުސްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A13 1163.1.01.02.04.013

ކ.ހިންމަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A14 1163.1.01.02.04.014

ކ.ކާށިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A15 1163.1.01.02.04.015

ކ.ހުރާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ހިދުމަތް ތަރައްގީ 

 ( ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިމަބަލްސް

. އިކުއިޕްމެންޓްސް ހޯދުން

A16 1163.1.01.02.04.016

S5 1163.1.01.02.05.000

ބޭހާބެހޭ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުން (ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ / 

( އޯލްޓަނޭޓިވް

A1 1163.1.01.02.05.001

ޓްރެޑިޝަނަލް އެންޑް ކޮމްޕްލިމެންޓްރީ މެޑިސިން ބޯޑުގެ 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން
A2

1163.1.01.02.05.002

ޓްރެޑިޝަނަލް އެންޑް ކޮމްޕްލިމެންޓްރީ މެޑިސިން  

ޕްރެކްޓިސް ކުރާ މީހުންގެ ކޮމްޕިޓެންސީ ޓެސްޓް 

ކްރައިޓީރިއާ ހެދުމަށާއި ޓެސްޓްދިނުމަށް

A3

1163.1.01.02.05.003

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއްގެ 

ތެރެއިން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ނޫން އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ސިއްހީފަރުވާދޭ  ތަންތަން 

ގާއިމްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިވެހިބޭސް އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބޭސްވެރިންނާ 

ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ 2އަތޮޅަކަށް  

ޒިޔާރަތް ކުރުން

A4

1163.1.01.02.05.004

އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިންގެ  ކަންތައް އެހެނިހެން 

ގައުމުތަކުގައި ކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރާއްޖޭން 

ބޭއްރަށް ދަތުރު ކުރުން

A5

1163.1.01.02.05.005

S6 1163.1.01.02.06.000

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގާ ތަންތަނުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

. ހެދުން A1 1163.1.01.02.06.001

ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި 

އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމުގެ 

ގޮތުން ކަނޑައެޅޭ 8ފަރާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް  

ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ (ކޮންމެ ޖަމިއްޔާއަކަށް އަހަރަކު 

24,000ރުފިޔާ )

A2 1163.1.01.02.06.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދާއިރާގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޕެޝަލިސްޓުންނާ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ގެ ނައުން (5މީހުން )

A3 1163.1.01.02.06.003

ވޯރކްޕްލޭން ފައިނަލައިޒޭޝަން 10ބައްދަލުވުން  A4 1163.1.01.02.06.004

ޕްރޮޖެކްޓް ރިވިއު އެންޑް އިވެލުއޭޝަން 24މީޓިންގ  

ބޭއްވުން
A5 1163.1.01.02.06.005

ޕްރޮޖެކްޓް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސްގެ ސެންސިޓިޒޭޝަން  

2މީޓިންގ ބޭއްވުން
A6 1163.1.01.02.06.006

ސެކްޓަރގެ އާ ޕްރޮޕޯސަލް އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވޭ 8 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A7 1163.1.01.02.06.007

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  

މިންގަނޑުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވޭ 

އިންސްޕެކްޝަން އަދި މޮނިޓަރިންގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ޗެކްލިސްޓް ގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ 

ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

A8 1163.1.01.02.06.008

ޗެކްލިސްޓްތަކާއި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބޭނުންކުރާނެ 

ގޮތް އެގޭ ގޮތައް ޔޫސަރ މެނުއަލް އަކާއިއެކުމޮނިޓަރިން / 

އިންސްޕެކްޝަން ޕެކޭޖެއް ތައްޔާރުކޮށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 

ވިއްކުން

A9 1163.1.01.02.06.009

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ 

ފެންވަރު ބެލުމާއި ސިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަންތަން އިންޕެކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ،  

ތަކެތި ހޯދުން (ކެމެރާ )
A10 1163.1.01.02.06.010

ރީޖަނަލް އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތާއި  

ސޯޝަލް ސަރވިސްގެ ފެންވަރު ބެލުމަށާއި ކަމާއި ގުޅޭ 

މުވައްޒަފުން އިންސްޕެކަޝަން އަދި މޮނިޓަރިން ޕެކޭޖްއަށް 

އަހުލުވެރި ކުރުން

A11 1163.1.01.02.06.011

ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން   

ސަރވިސް ސްތޭންޑަޑްސްތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ 

ބެލުމަށް ޕްރޮވިންސް ތަކުގެ ހެލްތް ޑައިރެކްޓަރޭޓްއިން ކުރާ 

ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އެމީހުންނާއި އެކު ކުރުން ( 

ޞިއްހީ ހިދުމަތްދޭ 177ތަން )

A12 1163.1.01.02.06.012

މާލޭގައި ހިންގާ ޕްރައިވެޓް އެލޮޕެތިކް އަދި އޯލްޓަރނޭޓިވް 

ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ތަންތަން ( ޖުމްލަ 110ދަތުރު ) 

އިންސްޕެކްޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން (3އިންސްޕެކްޓަރުން )

A13 1163.1.01.02.06.013

/ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްތަކުގެ އިމާރާތް ސިއްހީ  އަލަށްފަށާ ރިސޯޓް

ފަރުވާދޭ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭތޯ 

ބެލުމަށްފަހު ލައިސަންންސް ދިނުމަށް ކުރެވޭ 

.  (168ރިސޯޓް  /  އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރު ކުރުން

( ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކް

A14 1163.1.01.02.06.014

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 4 

އަތޮޅަކަށް  އަދި މާލޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނަށް  

އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުކުރުން

A15 1163.1.01.02.06.015

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް ބިދޭސީ 

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ޕެރެމެޑިކަލްސް ރެކްރޫޓްކުރުން
A16 1163.1.01.02.06.016

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް (ހއ، ހދ، ށ)ހެލްތް އެންޑް 

ފެމިލީ ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A17 1163.1.01.02.06.017

(ނ، ރ، ބ، ޅ)ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  އުތުރު ޕްރޮވިންސް

ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A18 1163.1.01.02.06.018



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

(ކ، އއ، އދ، ވ)ހެލްތް އެންޑް  މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް

ފެމިލީ ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A19 1163.1.01.02.06.019

(މ، ފ، ދ)ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  މެދު ޕްރޮވިންސް

ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A20 1163.1.01.02.06.020

(ތ، ލ)ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް

ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A21 1163.1.01.02.06.021

(ޏ، ސ)ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  ދެކުނު ޕްރޮވިންސް

ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A22 1163.1.01.02.06.022

(ގއ، ގދ)ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް

ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން
A23 1163.1.01.02.06.023

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1163.1.01.03.00.000

S1 1163.1.01.03.01.000

ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 

ރޭޑިއޯގްރާފަރުން  ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް 04 

ފުރުސަތު ހޯދާ ދިނުން

A2

1163.1.01.03.01.002

ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ 

ޙިދްމަތްދޭ މަރްކަޒް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނޭ  ޑިޕްލޮމާ 

ލެވަލްގެ 5ލެބް ޓެކްނީޝަނުން ތަމްރީން ކުރުން 

A3

1163.1.01.03.01.003

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި ބޭރުގެ 

އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެކަށިގްންވާ ވަރަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ 

ޙިދްމަތްދޭ މަރްކަޒް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނޭ  

ސެޓިފިކޭޓް ލެވަލްގެ 20ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުން 

A4

1163.1.01.03.01.004

އައިޓެކް ގެ އެހީގައި ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި 

މަސައްކަތް ކުރާނެ ޑޮކްޓަރުން އިންޑިއާޢިން ތަމްރީން 

ކުރުމަށް ލިބޭ 04ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުން .

A5

1163.1.01.03.01.005

އައިޓެކް ގެ އެހީގައި ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި 

މަސައްކަތް ކުރާނެ ސްޕެޝަލިސްޓުން  އިންޑިއާޢިން 

ތަމްރީން ކުރުމަށް ލިބޭ 04ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުން .

A6

1163.1.01.03.01.006

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާޢިން ކުރު 

. މުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިން ދިނުން

A7

1163.1.01.03.01.007

ކެރިޓަސް އިޓާލިއާނާ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ކޮމްޕޯނަންޓް ގެ 

އެހީގައި ތަމްރީން ކުރެވޭ 02ބަޔޯ މެޑިކަލް އިންޖިނިއަރ ،  

02ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރސް އަށް ހިނގާ ޙަރަދު .

A8

1163.1.01.03.01.008

ޓްރޭނިންގް އޮން އައި .ޓީ ނެޓްވާރކިންގް ސެކިއުރިޓީ 

 ,RHCE) ްއެންޑް ސާރވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ

RHCSS,CCNA) ޝޯރޓް ޓާރމް ފެލޯޝިޕް ހިންގުން

A9

1163.1.01.03.01.009



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

.އޯގެ އެހީ ދަށުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން މީހުން  .އެޗް ޑަބްލިޔު

ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (1ބެޗްލަރސް  

ޑިގްރީ މެންޓަލް ހެލްތް ނާސިންގ، 1މާސްޓަރސް އިން  

ކައުންސެލިންގ، 1މާސްޓަރސް އިން ފްޑް ސައިންސް،  1 

މާސްޓަރސް އިން ހެލްތް ރިސާރޗް އެންޑް 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް، 1މާސްޓަރސް އިން ހެލްތް ކެއަރ  

ފައިނޭންސިންގ)

A10

1163.1.01.03.01.010

ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ދާއިރާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ތަމްރީންކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތަށް ފުޅާކޮށް އަދި 

ޙާއްޞަކޮށް މިސަރަޙައްދުގެ ޤަޢުމުތަކުގެ ޓްރެއިނިގް 

އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން އިތުރަށް ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުޞަތު 

.ޔޫ ތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި  .އޯ ހޯދުމައްޓަކައި އެމް

ރާއްޖޭން ބޭރަށް 1ދަތުރު ކުރުން  (2މުވައްޒަފުންނަށް،  3 

( ދުވަސް

A11

1163.1.01.03.01.011

S2 1163.1.01.03.02.000

ޙިދްމަތުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  

ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން މެނޭޖްކުރުމާއި ދާއިރާގެ ތަފާސް 

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓާނެ  އަތޮޅުތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެލްތް 

-ސާރވިސް  ތަމްރީން ދިނުން ޑައިރެކްޓަރޭޓްސް އިން

A13

1163.1.01.03.02.013

ސިއްޙީ ޙިދްމަތުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ސިއްޙީ ޙިދްމަތުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ  

. -ސާރވިސް ތަމްރީން ދިނުން ދާއިރާއިން އިން A14

1163.1.01.03.02.014

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް 20މުވައްޒަފުން ކުރު މުއްދަތުގެ  

ތަމްރީން ދިނުން A15

1163.1.01.03.02.015

ޙިދްމަތުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުވުމާޢި ތާޒާ ކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރު އެހީގެ ފުރުސަތު ތަކުގެ 

. (15 - 20މުވައްޒަފުން ) ބޭނުން ހިފުން A16

1163.1.01.03.02.016

ފަންނީ ދިވެހިން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ، 

ޢިނާޔަތްތައް ތައާރަފްކޮށް، އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ހިސާބުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުވޭނެ ފުރުސަތު 

ހޯދައިދިނުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ބަޖެޓް ހެދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުނަށް ޓްރޭނިންގ ދިނުމަށް 

ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

A17

1163.1.01.03.02.017

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހަރަދުތައް އެންމެ ރަގަޅަށް ބޭނުން 

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

A18

1163.1.01.03.02.018

S3 1163.1.01.03.03.000

ތައުލީމްދޭ ދާއިރާ ތަކާއި  ގުޅިގެން އޮންލައިން

މޮޑިއުލްސްތައް ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅުތަކަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުން

( (ހިނާރީ ޑޭޓާ ބޭސް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުން

A1

1163.1.01.03.03.001

S4 1163.1.01.03.04.000

ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުންނަށް 

ޓްރެއިން ދިނުމަށްޓަކާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރުޞަތު ހޯދާ 

ބައިނަލް އަގްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި 

ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުން (2ދަތުރު   

5ދުވަސް )

A1

1163.1.01.03.04.001

އިޖްތިމާއީ، އިގްތިޞޯދީ ތަފާތުތަކުން ސިއްހަތަށް އަންނަ 

ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި މިދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް 

. ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މުއްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

A2

1163.1.01.03.04.002

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިންގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަރުދަނާ ކަމާއިއެކު 

ހިންގާ މޮނިޓަރކޮށް އަދި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި 

މުއައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

A3

1163.1.01.03.04.003

P4 1163.1.01.04.00.000

S1 1163.1.01.04.01.000

ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ދިނުމަށް ގާބިލްކަން އިތުރު ދިވެހި ލެކްޗަރަރުން 

އުފައްދާ، ޑިސްޓަންސް  އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ، އަމިއްލަފަރާތް ތަކާއި 

ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތައުލީމްދޭނެ މުއައްސަސާތައް ގާއިމްކުރުން

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަންނީމީހުންގެ މެދުގައި ތައުލީމާއި ރިސާރޗްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން 

އުފައްދާ، ޓާޝަރީފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ބައިނަލް އަގްވާމީ މުއައްސަސާތަކާއެކު 

ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ޘަޤާފަތެއް ބިނާކުރުން

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިފެންވަރަކަށް 

މެޑިކަލް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި މެޑިކަލް ރިކޯޑްތައް 

ދިރާސާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އުފައްދައި އެދިރަސާތަކުގެ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތާމެދު ސިޔާސަތު 

ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މެޑިކަލް ރިކޯރޑްސް އާއި މެޑިކަލް އިންފޮރމޭޝަން 

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 02މުވައްޒަފުން ތަމްރީން  

. އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބޭ ކުރު މުއްދަތުގެ  ދިނުން

ޓްރެއިނިންގ ފުރުސަތުތަކުގައި 5މުވައްޒަފުން ބައިވެރި  

. ކުރުން

A1 1163.1.01.04.01.001

އެކި ގޮތްގޮތުން އެއްކުރެވޭ ޞިއްޙީ މައްލޫމާތު 

ތައްބެލެހެއްޓުމާއި ޑޭޓާ އެނަލިސިސް ހެދުމާބެހޭ ގޮތުން 

މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދިނުން

A2 1163.1.01.04.01.002

ޞިއްޙީދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ތަފާސް 

ހިސާބުއެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި  ރިސާރޗް 

ހެދުމަށްއަހުލުވެރި ކުރުވުން

A3 1163.1.01.04.01.003

އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރ ތަކުގައި 

ސްޓޭންޑަރޑް މެޑިކަލް ރެކޯޑް ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުން
A4 1163.1.01.04.01.004

މެޑިކަލް ރެކޯރޑް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުން A5 1163.1.01.04.01.005

S2 1163.1.01.04.02.000

ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުވާމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ޗާޕްކުރުން  

(( ) ، 300ފޮތް  (މަރުފޯމް (400ފޮތް (ފޫޅުމާ ފޯމް
A6 1163.1.01.04.02.006

.ޑީ 10އާ އެއްގޮތްވާ   .ސީ މަރުވި ބައްޔާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އައި

.ޑީ 10  .ސީ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އައި

އާބެހޭ ޓްރޭނިންގ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށާއި 

ކަމާބެހޭ އެހެން މުއައްޒަފުންނަށް ދިނުން

A7 1163.1.01.04.02.007

ވިހާ މަރުވާގެ ރިކޯރޑްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މިންވަރު 

ދެނެގަތުމުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުން
A8 1163.1.01.04.02.008

މަރުވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ވާބަލް އޮޓޯޕްސީ ބޭނުން ކުރަން 

ފަށަން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް އަދި ތަމްރީނު 

ދިނުން

A9 1163.1.01.04.02.009

ވިހާމަރުވާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ސިއްހީ ކިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނާއި، ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މުއްސަސާތައް އެނިޒާމާއި ގުޅޭނެ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަރުވާ 

މީހުން އަދި އުފަންވާ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ގެނައުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރުން

A10 1163.1.01.04.02.010

S3 1163.1.01.04.03.000

ހެލްތުރިސާރޗް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑަރޑް އެތިކަލް 

ގައިޑްލައިން އާއި ހެލްތު ރިސާރޗާބެހޭ ޤަވާއިދު 

ތައްޔާރުކުރުމާއި ޗާޕް ކުރުން

A1 1163.1.01.04.03.001

S5 1163.1.01.04.05.000

ނެޝަނަލް ހެލްތު އެކައުންޓްސްގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން
A4 1163.1.01.04.05.004

P5 1163.1.01.05.00.000

S1 1163.1.01.05.01.000

އައި ސީ އެން ކޮންފަރަންސް އެންޑް ސީއެންއާރް 

ދަރުތެއްގައި ނަރސިންގް ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވުން
A15 1163.1.01.05.01.015

ހެލްތް ސައިންސް ބޯޑުގެފަރާތުން ރީޖަނަލް 1މީޓިންގައި  

ބައިވެރިވުން
A16 1163.1.01.05.01.016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިން ކިޔަވާ  ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ 

ދާއިރާގެ ކޮލެޖްތައް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެހެން 

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ 

އިންޓަނޭޝަނަލް 1ދަތުރު  (3ބައިވެރިން )

A17 1163.1.01.05.01.017

މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެފަރާތުން ރީޖަނަލް 1މީޓިންގައި  

ބައިވެރިވުން
A18 1163.1.01.05.01.018

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ރިސާރޗް ހެދިމުގެ ގާބިލްކަން ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައާއި، 

ލެބޯޓަރީތަކުގައި އުފައްދާ، މިރޮގުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ސިއްހީ ރޮނގުން 

ތަމްރީންދޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އުފެއްދުން

ދާއިރާގެ އެކިއެކި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ 

ނިޒާމުގެ އެކިފެންވަރުން ފަސޭހަކާމާއިއެކު އެއްކުރެވޭނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް 

ގާއިމްކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އީ ގަވަރމަންޓް ނިޒާމާއި އެކު 

ގާއިމްކުރުން

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފާރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ޔަޤީންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުންމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒްކުރުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް 

އެކުލަވާލައި، ޕްރޮފެޝނަނަލް ފެންވަރު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްސަސާތަކުގެ ގާބިލްކަމާއި 

ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތާއި ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ގާނޫނީ 

މައްސަލަތައް ބަލާނެ ޓްރައިބިއުނަލެއް ގާއިމްކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިން ކިޔަވާ ކޮލެޖްތައް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ 

ގޮތުންނާއި އެހެން ބޯޑުތަކުގެ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމަށްކުރާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 1ދަތުރުކުރުން  (2ބައިވެރިން )

A19 1163.1.01.05.01.019

ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައިވާ އިތުރު ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުން A20
1163.1.01.05.01.020

މެންޓަލް ހެލްތް އެކްޓް އެކުލަވާލުން A21
1163.1.01.05.01.021

ހެލްތް ސަރވިސް އެކްޓް އެކުލަވާލުން A22
1163.1.01.05.01.022

މިނިސްޓްރީގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމަށް
A23

1163.1.01.05.01.023

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް،  ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަނާއި ފަރުވާގެ 

ޚިދުމަތް އަދި ޖެންޑަރ ފެމިލީ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާ 

ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަތައް އެކަމެއް ހިނގިތަނެއްގެ އިންޓަރނަލް 

ރިވިއުއަށް ބިނާކޮށް، ކަމާގުޅޭ މާހިރުންގެ މަޝްވަރާގެ 

ް ު ު ަ ް ަ  ޭ ް ޭ  ް ަ ު ެ  ް ަ ަ ަ ް ަ  ް ަ

A24

1163.1.01.05.01.024

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ 

ގަވާއިދުތަކާއި  ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

ގޮތުން  ބްރައުޝަރސް، ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން

A25

1163.1.01.05.01.025

މެޓާރނަލް އެންޑް ޕެރިނޭޓަލް މޯބިޑިޓީ އެންޑް މޯޓެލިޓީ  

ރިވިއު ކޮމިޓީ އާއި ބެހޭގޮތުން ލީފްލެޓް، ބްރައުޝަރ ފަދަ 

ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން

A26

1163.1.01.05.01.026

ނެޝަނަލް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައްބޭއްވުން
A27

1163.1.01.05.01.027

ރިވިއު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯރޓިންގ ސިސްޓަމްއަށް މީހުން 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
A28

1163.1.01.05.01.028

ރިވިއު ކޮމިޓީގެ އިންސިޑެންޓް ރިޕޯރޓިންގ ސިސްޓަމް އަށް 

މީހުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
A29

1163.1.01.05.01.029

ރިވިއު ކޮމިޓީގެ ކޮމްޕްލެއިންސް ޕޮލިސީއަށް މީހުން 

އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
A30

1163.1.01.05.01.030

ނެޝަނަލް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ކޮމިޓީއިން ލީފްލެޓްސް، 

ބްރައުޝަރސް އަދި ޓީ ވީ ސްޕޯޓްސް ޕްރޮގްރާމް 

ތައްޔާރުކުރުން

A31
1163.1.01.05.01.031



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕޭޝަންޓް ސޭޕްޓީ، ނަރސިންގް ކެއަރ ގައިޑްލައިން، 

އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް، ހެލްތް ކެއަރ ވޭސްޓް 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި ލެބޯޓްރީ ސްޓޭންޑަޑްސް ތަންފީޒް 

ކުރެވޭވަރު ދެނެގަތުމަށް ޗެކްލިސްޓްއެއް ތައްޔާރުކުރުން

A32

1163.1.01.05.01.032

ކޮމިޓީ ތަކަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސީއާއި ގައިޑްލައިން، ފަދަ 

ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީން ދިނުން

A33

1163.1.01.05.01.033

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A34

1163.1.01.05.01.034

މެޓާރނަލް އެންޑް ޕެރިނޭޓަލް މޯބިޑިޓީ އެންޑް މޯޓެލިޓީ 

ރިވިއު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A35

1163.1.01.05.01.035

ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިންޓަރނަލް ރިވިއު 

ހެދުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން 

. ސަރަހައްދުގެ ގައުމަކަށް 1ދަތުރު ކުރުން

A36

1163.1.01.05.01.036

ނެޝަނަލް ޕޮލިސީ އޮން ޑިސްކޮލޯޝަރ އޮފް ޕޭޝަންޓް 

އިންފޮމޭޝަން ވެން ރިކުއަރޑް ބައި ލޯ ތައްޔާރު ކުރުން
A37

1163.1.01.05.01.037

S2 1163.1.01.05.02.000

ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް އިން މީހުން ބިނާ ކުރުން އަދި 

ހެލްތް ސަރވިސަސް ރެގިއުލޭޓް ކޮށް ބަލަހައްޓާނޭ 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން (ސިއްޙީ ޙިދްމަތްދޭ 

ތަންތަނުގައި އަމަލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި 

ގަވައިދުތަކަށް އަމަލްކުރެވެމުންދޭތޯ ބަލައި ޗެކް ކުރާ  05 

މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީން ކުރުން، ސިއްޙީ 

ރޮގުން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަށް 

ތައްޔާރު ކުރެވޭފެންވަރުގެ 01މުވައްޒަފަކު ތަމްރީން  

. އަދި ސިއްޙީ ނުޒާމު ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރާ  ކުރުން

. މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުން

A23

1163.1.01.05.02.023

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް 

އެކްރެޑިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް އެއް ހެދުން
A24

1163.1.01.05.02.024

އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެސް އޯ ޕީ ހަދާ 

އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހޯދުން
A25

1163.1.01.05.02.025

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމާއި އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ 

ގާބިލްކަން އުފައްދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަ ދެވޭ ވަރު 

މޮނިޓަރ ކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހެލްތް ފެސިލިޓީތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު ޗާޕް ކުރުން A26
1163.1.01.05.02.026

ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ސްޓޭންޑަޑް ހިފެހެއްޓުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ބުކްލެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޗާޕް ކުރުން
A27

1163.1.01.05.02.027

ހެލްތް ފެސިލިޓީތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުމުގެ 2ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 
A28

1163.1.01.05.02.028

ހެލްތް ފެސިލިޓީތަކާއި ސޯޝަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ދާގޮތް ދެނެގަތުމަށް  އަވަށްޓެރި ގައުމުކަށް ދަތުރެއް ކުރުން

A29

1163.1.01.05.02.029

ހެލްތް ފެސިލިޓީތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާސިސްޓަމްއެއް  

ޤާއިމް ކޮށް ޕްރޮވިންސްތަކާއި، މާލޭގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ 

ސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި، ސޯޝަލް 

ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

ތަޢާރަފް ކުރުމަށް 1ވްރކްސޮޕް  ބޭއްވުން 

A30

1163.1.01.05.02.030

ނެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ފޮރ ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ 

ގައިޑްލައިންސް އާއި ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިންނާއި 

ބޭރުންފަންނީ އެހީ ހޯދުން

A31

1163.1.01.05.02.031

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން އާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް 

ޕްރޮޓެކްޝަން އާ ގުޅޭ ސްޓޭންޑާރޑްތަކާ ގައިޑްލައިންތަކާ 

އެސްއޯޕީތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އޮރިއެންޓޭޝަން އާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ޓްރޭނިންގ 

. ޑިވިޝަނާ ވިލަރެސްކޮށްގެން ހިންގުން

A32

1163.1.01.05.02.032

ނެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ފޯ އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް / 

ނެޝަނަލް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ގައިޑްލައިން އަދި 

ނަރސިންގް ކެއަރ ގައިޑްލައިންއަށް މީހުން އަހުލުވެރި 

ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އަދި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 

ހާއްސަކޮށްގެން  ވަރކްޝޮޕް ހިންގުން

A33

1163.1.01.05.02.033



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ރޭޑިއޯލޮޖީ  / މެޑިކަލް އިމޭޖިން ސަރވިސަސް އަށް 

ނެޝަނަލް ގައިޑްލައިންސް ތައްޔާރުކުރުން
A34

1163.1.01.05.02.034

މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ފޯ ހެލްތު ކެއަރ އަށް  

ނެޝަނަލް ގައިޑްލައިންސް ތައްޔާރުކުރުން
A35

1163.1.01.05.02.035

ބްލަޑް ޕޮލިސީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮލިޓީ އަށް ނެޝަނަލް 

ގައިޑްލައިންސް ތައްޔާރުކުރުން
A36

1163.1.01.05.02.036

ޑިސީޒް ކޮންޑިޝަންންސް އަށް ނާރސިންގ ކެއަރ  

ޕާތްވޭސް  ތައްޔާރުކުރުން
A37

1163.1.01.05.02.037

ހެލްތް ކެއަރ ރިސާޗް އަށް ނެޝަނަލް ގައިޑްލައިންސް  

ތައްޔާރުކުރުން
A38

1163.1.01.05.02.038

ރާއްޖޭގެގައި މަރުވުމުގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެފައިވާ ބަލިތަކަށް 

ހެދިފައިވާ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް ތައް ރިވައިސް ކުރުން
A39

1163.1.01.05.02.039

2010ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކްލިނިކަލް އޮޑިޓިންގް  

ވަރކްޝޮޕް ގައި ހަވާލުކުރެވުނު އޮޑިޓް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
A40

1163.1.01.05.02.040

ނެޝަނަލް ހެލްތް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް 

/ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކުރުން ޕޮލިސީ
A41

1163.1.01.05.02.041

ސޯޝަލް ސާރވިސަސް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް 

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސޯޝަލް ކެއަރ ގެ ދާއިރާއިން 

މައުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސެމިނާރއެއްގައި 

ބައިވެރިވުން (އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސޯޝަލް ކެއަރ 

އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން 2011ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ  

އެނުއަލް ސެމިނަރ)

A42

1163.1.01.05.02.042

ނަރސިންގް އޮޑިޓް / ކްލިނިކަލް އޮޑިޓް / ލެބޯޓްރީ އޮޑިޓް 

( .އެޗް .އެމް ހެދުން (އަތޮޅުތެރޭ 2ހޮސްޕިޓަލް އަދި އައި .ޖީ
A43

1163.1.01.05.02.043

ނާރސިންގ ކައުންސިލް ޑޭޓާބޭސް ތައްޔާރުކުރުން

A44
1163.1.01.05.02.044



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ނަރސިންގް ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް ހެދުން A45
1163.1.01.05.02.045

ނަރސިންގް ކައުންސިލް ޖަލްސާތަށް ބޭއްވުން 

A46
1163.1.01.05.02.046

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިން ކިޔަވާ ނާރސިން ކޮލެޖްތައް 

އެޕްރޫވްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެހެން ކައުންސިލްތަކުގެ 

މަސައްކަތް ދެނެގަތުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ދަތުރެއް ކުރުން

A47

1163.1.01.05.02.047

ރެޖިސްޓާރޑް ނަރުހުންގެ ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް 

ތައްޔާރުކުރުން
A48

1163.1.01.05.02.048

ނާރސިންގ ޕްރެކްޓިސް ސްޓޭންޑަޑް ޗާޕްކުރުން

A49
1163.1.01.05.02.049

ކޮމްޕިޓެންސީ ޓެސްޓް ކްރައިޓީރިއާ ހެދުމާއި ޓެސްޓްދިނުން A50
1163.1.01.05.02.050

ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އެއްގެ އެހީގައި ނަރސިންގް 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން
A51

1163.1.01.05.02.051

މޯލްޑިވްސް ބޯރޑް އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ޑޭޓާބޭސް 

އެއް ތައްޔާރުކުރުން
A52

1163.1.01.05.02.052

މޯލްޑިވްސް ބޯރޑް އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ވެބްސައިޓް 

ތައްޔާރުކުރުން 
A53

1163.1.01.05.02.053

ހެލްތް ސައިންސަސް ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން A54

1163.1.01.05.02.054

ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި އެކު ލެބޯޓްރީ 

ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުން، ހެލްތް ވަރކަރުން، ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓުން 

އަދި ރޭޑިއޯގްރާފަރުންގެ ކޮމްޕީޓެންސީ ސްޓެންޑަރޑް ހެދުން

A55

1163.1.01.05.02.055

ހެލްތް ސައިންސް ބޯޑުގެ ކެޓަގަރީތަކައް  ކޯޑް އޮފް  

ކޮންޑަކްޓް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް ތައްޔާރުކުރުން 

(ފެމިލީ، ކޮމިއުނިޓީ، ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ވާރކަސް، 

ލެބޯރޓަރީ، ރޭޑިއޯގްރާފަރ، ޕިޒިއޮތެރަޕީ

A56

1163.1.01.05.02.056



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މެޑިކަލް ކައުންސިލް ޑޭޓާބޭސް ތައްޔާރުކުރުން A57
1163.1.01.05.02.057

މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން A58
1163.1.01.05.02.058

މެޑިކަލް ކައުންސިލް  ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން A59
1163.1.01.05.02.059

މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ޑޮކްޓަރުންގެ 

. އަވެއަރނެސް ވޯރކްޝޮޕް އެއްބޭއްވުން
A60

1163.1.01.05.02.060

ސިއްޙީ ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތް ތަކަށް 

ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން (ޑޮކްޓަރުން އަދި އެޑްމިން 

( މުވައްޒަފުން

A61

1163.1.01.05.02.061

ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކިޔަވައިގެން އަންނަ ޑޮކްޓަރުންގެ 

ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި  ކޮމްޕީޓެންސީ ސްޓެންޑަރޑް ހެދުން
A62

1163.1.01.05.02.062

ކައުންސިލްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާއިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުން A63

1163.1.01.05.02.063

ނެޝަނަލް ގައިޑްލައިންފޯ އޮބްޓެއިނިންގ ކޮންސެންޓް 

ތައްޔާރުކުރުން
A64

1163.1.01.05.02.064

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1163.1.01.06.00.000

S3 1163.1.01.06.03.000

ކުއްލި ހާލައްތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ޞިއްޙީ ނުރައްކާތެރިކަމަށް 

އަދި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތަށް ރައްޔިތުން 

.އޯގެ އެހީ ދަށުން  .އެޗް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޑަބްލިޔު

ޕްރޮގްރާން ހިންގުން

A5

1163.1.01.06.03.005

P1 1163.3.02.01.00.000

ބޭސިކް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި އާބާދީގެ އެންމެން ބައިވެރިކުރުވުން. S8 1163.3.02.01.08.000

މަދަނައިގެ ޙިދްމަތް ފުޅާކުރުމާއި އެކި އެކި ބަލީގައި 

އިމަޖެންސީކޮށް ރިފަކުރަން ޖެހޭ މީހުނަށް އަތްފޯރާފަށުގައި 

ޙިދްމަތް ދިނުން

A23

1163.3.02.01.08.023

ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ އިމަޖެންސީތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 

އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް 

ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް 

ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

P4 1163.4.05.04.00.000

S4 1163.4.05.04.04.000

އިންޓަނޭޝަނަލް ހެލްތް ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން އެޕިޑިމިއޮލޮޖީ 

ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހަކު ސިއްހީ ދާއިރާގައި 

ހުންނަޖެހޭތީ އެޕިޑިމިއޮލޮޖީ ގެ ރޮގުން އެއް މުވައްޒަފަކު ތަމްރީން 

ކުރުން A1 1163.4.05.04.04.001

ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ޑޮކްޓަރުން 

ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ލިބޭ 08ފުރުސަތު  

ހޯދާދިނުން (%40ޙަރަދު ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ކުރެވި، ބާކީ  

%60ކެންޑިޑޭޓް އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް .)

A2 1163.4.05.04.04.002

ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 

ސްޕެޝަލިސްޓުން  ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް 04 

ފުރުސަތު ހޯދާ ދިނުން (%40ޙަރަދު ސަރުކާރުން ބަޖެޓް  

ކުރެވި، ބާކީ %60ކެންޑިޑޭޓް އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް .)

A3 1163.4.05.04.04.003

އައިޓެކް ގެ އެހީގައި ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި 

މަސައްކަތް ކުރާނެ ޑޮކްޓަރުން އިންޑިއާޢިން ތަމްރީން ކުރުމަށް 

ލިބޭ 04ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުން .

A4 1163.4.05.04.04.004

އައިޓެކް ގެ އެހީގައި ސިއްޙީ ޙިދްމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި 

މަސައްކަތް ކުރާނެ ސްޕެޝަލިސްޓުން  އިންޑިއާޢިން ތަމްރީން 

ކުރުމަށް ލިބޭ 04ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުން .

A5 1163.4.05.04.04.005

ދާއިރާގެ ތަފާތު ކޯސްތަކުގައި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 

2011ވަނަ އަހަރު ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދު 

A6 1163.4.05.04.04.006

ދިވެހިންނަކީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޒިއްމާދާރު ޚިދުމަތްތެރި އަދި ކަމަށް ކަމޭހިތާ 

ބަޔަކަށްވެތިބެ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭ ބައަކަށް ހެދުން

ފަންނީ އަދި ހުނަރުވެރި ވަޒީފާތަކުގެ މީހުންގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރާނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުކުރުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ކެރިޓަސް އިޓާލިއާނާ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ކޮމްޕޯނަންޓް ގެ 

އެހީގައި ތަމްރީން ކުރެވޭ 02ބަޔޯ މެޑިކަލް އިންޖިނިއަރ ،  02 

ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރސް އަށް ހިނގާ ޙަރަދު.

A7 1163.4.05.04.04.007

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން ކަނޑައަޅާ ޕޮލިސީ 

ތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުން

A8 1163.4.05.04.04.008

P1

1163.6.01.01.00.000

S1 1163.6.01.01.01.000

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A1

1163.6.01.01.01.001

މިނިސްޓްރީގެ ޓެލެފޯން، ފެކްސް، ޓެލެކްސްއަށް 

ބޭނުންވާ ޚަރަދު
A2

1163.6.01.01.01.002

މިނިސްޓްރީގެ ކަރަންޓް ޚަރަދު A3

1163.6.01.01.01.003

މިނިސްޓްރީގެ ބޯފެނާއި، ފާޚާނައިގެ ޚިދުމަތަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
A4

1163.6.01.01.01.004

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެތަންތަނުގެ 

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިދާރީގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދިނުން.

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މިނިސްޓްރީގެ ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓް ޚަރަދު A5

1163.6.01.01.01.005

އެކިބޭނުންތަކުގައި ކުއްޔަށް ގެންނަ ތަކެއްޗަށް 

ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު
A6

1163.6.01.01.01.006

މިނިސްޓްރީގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A7

1163.6.01.01.01.007

މިނިސްޓްރީގެ ފޮޅާ ސާފްކުރުމުގެ ޚަރަދު A8

1163.6.01.01.01.008

މިނިސްޓްރިއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުލި 

ދެއްކުމުގެ ޚަރަދު
A9

1163.6.01.01.01.009

މިނިސްޓްރީގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ސްޕެއަރޕާޓްސް 

ހޯދުމުގެ ޚަރަދު
A10

1163.6.01.01.01.010

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ 

ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު
A11

1163.6.01.01.01.011



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު ކޯޑް 

ތަކުގައި ނުހިމެނޭ ޚަރަދުތައް
A12

1163.6.01.01.01.012

ތަންތަނަށް ތަކެތި ބަލުކުރުމާއި، ސަޕްލައިޒް 

އިންހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޚަރަދު
A13

1163.6.01.01.01.013

މިނިސްޓްރީގެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފްކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ 

ތަކެތީގެ ގަތުމުގެ ޚަރަދު
A14

1163.6.01.01.01.014

ސައިކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A15

1163.6.01.01.01.015

އޮފީސް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ 

ޚަރަދު
A16

1163.6.01.01.01.016

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި، ދިދަފޮތިފަދަ ބާވަތްތައް ހޯދުމުގެ 

ޚަރަދު
A17

1163.6.01.01.01.017

މިނިސްޓްރީއިން އެކިކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިޢުލާން، 

އިޝްތިހާރު، އިޝްތިރާކާއި، އެންގުންފަދަ ކަންތަކުގެ 

ޚަރަދު

A18

1163.6.01.01.01.018



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން އެކިބައްދަލުވުން ތަކަށް  

އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރީންނަށް މެހެމާންދާރީ 

އަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު

A19

1163.6.01.01.01.019

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ ކޯޑްތަކުގައި 

ނުހިމެނޭ ތަކެތި
A20

1163.6.01.01.01.020

މިނިސްޓްރީގައި ދުއްވާ ލޯންޗްތަކާއި، ވެހިކަލްތަކުގެ 

ތެލުގެ ޚަރަދު
A21

1163.6.01.01.01.021

ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭވަގުތު ދެވޭ ކެއުމާއި 

ސައިގެ ޚަރަދު
A22

1163.6.01.01.01.022

ލޯންޗް މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމް ދިނުމުގެ ޚަރަދު A23

1163.6.01.01.01.023

އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ 

މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި 

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ސްޕަވިޝަން ދަތުރު ތަކުގައި 

ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ޚަރަދު

A24

1163.6.01.01.01.024

އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ 

މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި 

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ސްޕަވިޝަން ދަތުރު ތަކުގައި 

ވައިގެމަހުން ކުރެވޭ ޚަރަދު

A25

1163.6.01.01.01.025



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް 

ކުރުމުގެ ޚަރަދު
A26

1163.6.01.01.01.026

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް ޗާޕްކުރެވޭ 

ތަކެތީގެ ޚަރަދު
A27

1163.6.01.01.01.027

މެޓް ގުދަނާއި، ސަޕްލައި ހިނގަމުންދާ ތަނުގައި 

ހަރުޖެހުން
A27

1163.6.01.01.01.028

ފާޚާނަތަކާއި، ފެނުގެ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު A28

1163.6.01.01.01.029

މިނިސްޓްރީގެ ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގސް މަރާމާތުކުރުން A29

1163.6.01.01.01.030

އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުން، ކޮމްޕިއުޓަރ 

މަރާމާތުކުރުން، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތުކުރުޖުގެ ޚަރަދު
A30

1163.6.01.01.01.031

ހިއުމަންރިސޯސް ސޮފްޓްވެއަރގެ މެއިންޓަނަންސް ޚަރަދު A31

1163.6.01.01.01.032



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މިނިސްޓްރީގައި  އަޕްގްރޭޑް ކުރަންޖެހޭ 135 

ކޮމްޕިއުޓަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
A32

1163.6.01.01.01.033

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން A33

1163.6.01.01.01.034

މިނިސްޓްރީގައި ދުއްވާ 4ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރުން  A34

1163.6.01.01.01.035

މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ލޯންޗްތައް 

މަރާމާތުކުރުން (2ލޯންޗް )
A35

1163.6.01.01.01.036

މިނިސްޓްރީގެ ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދު A36

1163.6.01.01.01.037

ކޮންސަލްޓެންސީއާއި، ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ޚަރަދު A37

1163.6.01.01.01.038

ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޯޑިނޭޝަން 

ސޮފްޓްވެއަރގެ މެއިންޓަނެންސް ޚަރަދު
A38

1163.6.01.01.01.039



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

S2 1163.6.01.01.02.000

މިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް އަންނަ ސްޓާފުންނަށާއި، މިހާރު 

ހަލާކުވެފައިވާ ސިސްޓަމްތަކުގެ ބަދަލުގައި އަލަށް 

ހޯދަންޖެހޭ 49ސިސްޓަމް ގަތުމާއު، 

A1

1163.6.01.01.02.001

-ގަވް ސިސްޓަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ ޑިވިޜަންތަކަށް އީ

ބޭނުންވާ 12ސްކޭނަރ ގަތުން 
A2

1163.6.01.01.02.002

މިނިސްޓްރީގެ ޑިވިޜަންތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކަށާއި، 

ނެޓްވޯކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި ހޯދުމުގެ ޚަރަދު

A3

1163.6.01.01.02.003

މިނިސްޓްރީގެ ޑިވިޜަންތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން A4

1163.6.01.01.02.004

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސް ގަތުމުގެ 

ޚަރަދު
A5

1163.6.01.01.02.005

ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ފައިލިންގ ރެކް ހޯދުން
A6

1163.6.01.01.02.006

S3 1163.6.01.01.03.000

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް 

ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދައި ދިނުން

ދާއިރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢްލޫމާތާއި ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާނެ އުސޫލުތައް 

ކަނޑައަޅައި، އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

އެމަޢްލޫމާތުތައް ހާމަކޮށް، ޢަރުޝީފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

މިނިސްޓްރީގެ ބެކަޕް ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް ނެތުމުގެ 

ސަބަބުން މުހިންމު ލިޔުންތަކެއް ގެއްލެމުންދާތީ ބެކަޕް 

ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު

A1

1163.6.01.01.03.001

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ 

ހޯދުން
A2

1163.6.01.01.03.002

ސެކްޓާރގެ ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރާނެ އިންޓްރާނެޓް 

ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން
A3

1163.6.01.01.03.003

މިނިސްޓްރީއަށް އައު ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާކުރުން A4

1163.6.01.01.03.004

އާކައިވް ސޮފްޓްވެއަރ، ސްޓޮކް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދުން A5

1163.6.01.01.03.005

ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޯޑިނޭޝަން 

ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހޯދުން
A6

1163.6.01.01.03.006

އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާބޭސް 

ތައްޔާރުކުރުން
A7

1163.6.01.01.03.007

މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް ސާރވާއަށް ބޭނުންވާ 

އެމްޑިމަންސް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދުން
A8

1163.6.01.01.03.008

P4 1163.6.01.02.00.000



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

S1 1163.6.01.02.01.000

ހއ ތުރާކުނު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A1

1163.6.01.02.01.001

ހއ. އުލިގަން ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A2

1163.6.01.02.01.002

ހއ. މޮޅަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A3

1163.6.01.02.01.003

ހއ ހޯރަފުށި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A4

1163.6.01.02.01.004

ހއ އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A5

1163.6.01.02.01.005

ހއ ކެލާ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A6

1163.6.01.02.01.006

ހއ. ވަށަފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A7

1163.6.01.02.01.007

ހއ މާރަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A8

1163.6.01.02.01.008

ހއ ތަކަންދޫ ސިއްޙީ  މަރުކަޒް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A9

1163.6.01.02.01.009



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހއ އުތީމް ސިއްޙީ މަރުކަޒު އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A10

1163.6.01.02.01.010

ހއ ބާރަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A11

1163.6.01.02.01.011

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (އަލިފުށި 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A20

1163.6.01.02.01.012

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (އަލިފުށި 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A21

1163.6.01.02.01.013

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (އަލިފުށި ސިއްހީމަރުކަޒު

A22

1163.6.01.02.01.014

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (ވާދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A23

1163.6.01.02.01.015

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

( އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (ވާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު
A24

1163.6.01.02.01.016

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ވާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A25

1163.6.01.02.01.017

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

( ސްޓާފުން ގެ ދަތުރުތައް (ރަސްގެތީމް ސިއްޙީމަރުކަޒު
A26

1163.6.01.02.01.018

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (ރަސްގެތީމް 

( ސިއްޙީމަރުކަޒު

A27

1163.6.01.02.01.019



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ރަސްގެތީމް ސިއްޙީމަރުކަޒު

A28

1163.6.01.02.01.020

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (އަގޮޅިތީމް 

( ހެލްތް ޕޯސްޓް

A29

1163.6.01.02.01.021

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (އަގޮޅިތީމް ހެލްތް 

( ޕޯސްޓް

A30

1163.6.01.02.01.022

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (އަގޮޅިތީމް ހެލްތް ޕޯސްޓް

A31

1163.6.01.02.01.023

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (ހުޅުދުއްފާރު 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A32

1163.6.01.02.01.024

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (ހުޅުދުއްފާރު 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A33

1163.6.01.02.01.025

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީމަރުކަޒު

A34

1163.6.01.02.01.026

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (ދުވާފަރު 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A35

1163.6.01.02.01.027

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (ދުވާފަރު 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A36

1163.6.01.02.01.028

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ދުވާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒު

A37

1163.6.01.02.01.029



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (މާކުރަތު 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A38

1163.6.01.02.01.030

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (މާކުރަތު 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A39

1163.6.01.02.01.031

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (މާކުރަތު ސިއްހީމަރުކަޒު

A40

1163.6.01.02.01.032

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން  (ރަސްމާދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A41

1163.6.01.02.01.033

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (ރަސްމާދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A42

1163.6.01.02.01.034

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ރަސްމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A43

1163.6.01.02.01.035

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން  (އިންނަމާދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A44

1163.6.01.02.01.036

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (އިންނަމާދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A45

1163.6.01.02.01.037

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (އިންނަމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A46

1163.6.01.02.01.038

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

( ސްޓާފުން ގެ ދަތުރުތައް (މަޑުއްވަރީ ސިއްހީމަރުކަޒު
A47

1163.6.01.02.01.039



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (މަޑުއްވަރީ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A48

1163.6.01.02.01.040

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (މަޑުއްވަރީ ސިއްހީމަރުކަޒު

A49

1163.6.01.02.01.041

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (އިގުރައިދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A50

1163.6.01.02.01.042

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ  އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި 

އޮފީހުގެ އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (އިގުރައިދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A51

1163.6.01.02.01.043

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (އިގުރައިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A52

1163.6.01.02.01.044

ހެލްތް ޕޯސްޓަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (ފައިނު ހެލްތް 

( ޕޯސްޓް

A53

1163.6.01.02.01.045

ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

( އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (ފައިނު ހެލްތް ޕޯސްޓް
A54

1163.6.01.02.01.046

ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ހިދުމަތް ތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ފައިނު ހެލްތް ޕޯސްޓް

A55

1163.6.01.02.01.047

ސިއްހީމަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (މީދޫ 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A56

1163.6.01.02.01.048

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

( އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (މީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު
A57

1163.6.01.02.01.049



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (މީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

A58

1163.6.01.02.01.050

ސިއްހީމަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް 

ސްޓާފުންގެ ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (ކިނޮޅަސް 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A59

1163.6.01.02.01.051

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި އޮފީހުގެ 

އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން (ކިނޮޅަސް 

( ސިއްހީމަރުކަޒު

A60

1163.6.01.02.01.052

ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހޯދާ 

މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތްކޮށް 

( ބެލެހެއްޓުން (ކިނޮޅަސް ސިއްހީމަރުކަޒު

A61

1163.6.01.02.01.053

1163.6.01.02.01.054

A112ތ. ތިމަރަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.055

A113ތ. ކިނބިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.056

A114ތ. މަޑިފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.057

A115ތ. އޮމަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.058

A116ތ. ހިރިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.059

A117ތ. ދިޔަމިގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.060

A118ތ. ވިލުފުށި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.061

A119ތ. ގުރައިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.062

A120ތ. ބުރުނި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.063
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A121ތ. ގާދިއްފުށި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.064

A122ތ. ކަނޑޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.065

A123ތ. ވަންދޫ ފެމިލީ ހެލްތް ސެކްޝަނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން
1163.6.01.02.01.066

A127ދ.މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބޭނުމަށް
1163.6.01.02.01.067

ބަނޑިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބޭނުމަށް A128ދ.
1163.6.01.02.01.068

A129ދ.މާއެނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބޭނުމަށް
1163.6.01.02.01.069

A130ދ.ހުޅުދެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބޭނުމަށް
1163.6.01.02.01.070

A131ދ.ރިނބުދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓް
1163.6.01.02.01.071

A132ދ.ވާނީ ހެލްތް ޕޯސްޓް
1163.6.01.02.01.072

މިނިސްޓްރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A
1163.6.01.02.01.073

P4

1163.6.03.01.00.000

S1
1163.6.03.01.01.000

ކ.ގުޅި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A1 1163.6.03.01.01.001

ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A2 1163.6.03.01.01.002

ކ.ދިއްފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A3 1163.6.03.01.01.003

ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A4 1163.6.03.01.01.004

ކ.މާފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A5 1163.6.03.01.01.005

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި 

ީ    ދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން   ީ

ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމާއި އެ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން



ސިޔާސަތު  / މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ކ.ތުލުސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A6 1163.6.03.01.01.006

ކ.ހިންމަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A7 1163.6.03.01.01.007

ކ.ކާށިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A8 1163.6.03.01.01.008

ކ.ހުރާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A9 1163.6.03.01.01.009

ކ.ގުޅި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A136 1163.6.03.01.01.010

ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A137 1163.6.03.01.01.011

ކ.ދިއްފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A138 1163.6.03.01.01.012

ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A139 1163.6.03.01.01.013

ކ.މާފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A140 1163.6.03.01.01.014

ކ.ތުލުސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A141 1163.6.03.01.01.015

ކ.ހިންމަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުން

A142 1163.6.03.01.01.016

ކ.ކާށިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A143 1163.6.03.01.01.017

ކ.ހުރާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުން

A144 1163.6.03.01.01.018

A145ލ.މާވަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.019

A146ލ.އިސްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.020

A147ލ.ދަނބިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.021

A148ލ.މާބައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.022

A149ލ.ފޮނަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.023

A150ލ.މާމެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.024

A151ލ.މުންޑޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.025
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A152ލ.ހިތަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.026

A153ލ.ކުނަހަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.027

A154ލ.ގާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.028

A155ފ. ފީއަލީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.029

A156ފ. ބިލެތްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.030

A157ފ. މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.031

A158ފ. ދަރަނބޫދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.032

އެކި އެކި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން 

ދަތުރުކުރުމަށް

A159 1163.6.03.01.01.033

ބަނޑިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް A161ދ. 1163.6.03.01.01.034

A162ދ.މާއެނބޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.035

A163ދ.ހުޅުދެލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.036

A164ދ.ރިނބުދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.037

A165ދ.ވާނީ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 1163.6.03.01.01.038

P 1163.6.01.03.00.000

1163.6.01.03.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1163.6.01.03.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް 1164

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1164.1.01.01.00.000

S1 1164.1.01.01.01.000

އައި.ޕީ.އާރްގެ ރޮނގުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުން A20 1164.1.01.01.01.020

ޕޮރޮޖެކްޓް މޮނީޓަރިންގ ގެ ރޮނގުން ކުރުމުއްދަތުގެ 

ތަމްރީނެއް 4މީހުންނަށް ހިނގުން 
A21 1164.1.01.01.01.021

ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގ ސްކޫލްސް އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ  

ގައިޑްލްއިން ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން.
A53 1164.1.01.01.01.053

A57 ހެލްތް ޕްރޮމޯށަން އެކްޝަން ޕްލޭން  ރިވިއު ކުރުން 1164.1.01.01.01.057

ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތް ތަކައް 

އަމާޒްކޮށް ބީ.ސީ.ސީ ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގުން
A58 1164.1.01.01.01.058

ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރ ކުރުން A59 1164.1.01.01.01.059

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. A60 1164.1.01.01.01.060

ޕްރީމްރީ ހެލްތް ކެއާރ ކޮންސެޕްޓް ގެ ދަށުން 

ރަށުފެންވަރު ގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފައްނީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއް ދިނުން.

A61 1164.1.01.01.01.061

ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަނަށް އަމާޒުކޮށް  އޯޑިއޯ /ވީޑިއޯ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރު ކުރުން.
A62 1164.1.01.01.01.062

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 

ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން 

އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބެންހުރި ސިއްޙަތާބެހޭ ވީޑިއޯ/ 

ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަދި ވީޑިއޯ އަނިމޭޓަޑް މެޓީރިއަލްސް 

ހޯދުން

A63 1164.1.01.01.01.063

5ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް ރިކޯޑަރއެއް ހޯދުން  A64 1164.1.01.01.01.064

ހައިޑެފިނިޝަން ވީޑިއޯ ކެމެރާއެއް ހޯދުން (މާލެއާ 

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތްތައް 

ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮމޯޓްކޮށް 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ވެއިޓިންގ އޭރިއާތަކާއި މީޑިއާ 

މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން)

A65 1164.1.01.01.01.065

ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯ ކެމެރާއެއް ހޯދުން (އެންފޮރސްމަންޓް 

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެވިޑެންސް ރެކޯޑްކުރުމާއި ހިންގޭ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިޕޯރޓްތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް 

ބޭނުންވާ އަދި ޑޮނަރ އޭޖެންސީތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

ފޮޓޯތައް ނެގުމަށް)

A66 1164.1.01.01.01.066

އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން  ހެލިފެލިވެ އުޅުން  

އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .
A67 1164.1.01.01.01.067

އާއްމު ސާފުތާހިރުކުރުމާއި ބެހޭ އެޑޮވަކަސީ އެންޑް 

އެވެއަރނެސް ހިންގުން
A68 1164.1.01.01.01.068

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ރީވައިޓަލައިޒް ކޮށް ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށް ޞިއްޙީ އެހީތެރިން އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި 

މުޖްތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

A69 1164.1.01.01.01.069

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ރީވައިޓަލައިޒް ކޮށް ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށް ހޯމް ވިޒިޓިންގ އާއި ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް 

އިންޓަރވެންޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

A70 1164.1.01.01.01.070

ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ސަރވެއިލަންސް  ސިސްޓަމެއް 

ގާއިމްކުރުންމަށް
A71 1164.1.01.01.01.071

އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ކުރާ ޞިއްޙަތާއި ގުޅުން ހުރި 

މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
A72 1164.1.01.01.01.072



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S2 1164.1.01.01.02.000

ޤައުމީ އިމިޔުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމަށާއި އައިއެޗްއާރް ގެ 

ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ވެކްސިން ގަތުން
A9 1164.1.01.01.02.009

ވެކްސިން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން A10 1164.1.01.01.02.010

ވެކްސިން ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު ޚަރަދު A11 1164.1.01.01.02.011

ޤައުމީ ޞިއްޙީ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެމަތީން  

5އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް  

ހޯދަންޖެހޭ  އޯ.އާރް.އެސް ގަތުމަށް

A12 1164.1.01.01.02.012

ނެޝަނަލް ވެކްސިން ޝެޑިއުލްގައި ހިމެނޭ 

ވެކްސިނާބެހޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި ހެދުން

A13 1164.1.01.01.02.013

ވިހާ ޢުމުރުފުރައިގެ އަންހެނުންނަށްދެވޭ ޓީ.ޓީ ވެކްސިން 

ރެކޯޑްކުރާ ކާޑު ޗާޕްކުރުން
A14 1164.1.01.01.02.014

ވެކްސިން ޖަހައިގެން އަންނަރިއެކްޝަން ތަކާއި ދޭންޖެހޭ 

ފަރުވާ ފާހަގަކޮށްއެގޭނެ އޭ.އީ.އެފް.އައި ގައިޑްލައިން 

ޗާޕްކުރުން

A15 1164.1.01.01.02.015

ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރކޮށް ސުޕަވައިޒް 

ކުރުމަށް އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރުން
A16 1164.1.01.01.02.016

ވެކްސިނޭޝަން ޑޭޓާތައް ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް 

ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރުން
A17 1164.1.01.01.02.017

ސްޓޭންޑް ބައި ޖެނެރޭޓަރ އެއް އިންސްޓޯލްކޮށް ކޯލްޑް 

ރޫމް ބެލެހެއްޓުން
A18 1164.1.01.01.02.018

އޭ.އީ.އެފް.އައި  ގައިޑްލައިން ޗާޕްކުރުން A19 1164.1.01.01.02.019

އީ.ޕީ.އައި ގައިޑްލައިން ޗާޕްކުރުން A20 1164.1.01.01.02.020

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރާއި 

ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ޅަފަތުގައި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ 

ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި،  ވިހެއުމާއެކު ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި، 

ގާތުންކިރުދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި 

ނިއުޓްރިޝަނާއި ބެހޭ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމު ފުޅާކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މައިކްރޯ ނިއުޓްރިއެންޓް ޑެފިޝިއެންސީސް މަދު 

ކުރުމަޓަކައި ހިންގޭ ވިޓަމިން އޭ އަދި ޑީވޯރމިންގް 

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވިޓަމިން އޭ އަދި 

ފަނީބޭސް ހޯދުން

A21 1164.1.01.01.02.021

ވިޓަމިން އޭ ފަނީބޭސް ދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް ގައިޑްލައިން ޕްރިންޓްކުރުން
A22 1164.1.01.01.02.022

ވިޓަމިން އޭ ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން  

ލީފްލެޓް  ޕްރިންޓްކޮށް އަދި ހުރިހާ ހެލްތް ފެސިލިޓީޒް 

އަދި ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

A23 1164.1.01.01.02.023

ވިޓަމިން އޭ ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މާލޭގެ 

ސްކޫލްތަކުގެ ހެލްތް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ޓްރޭނިންގ 

އެއް ހިންގުން

A24 1164.1.01.01.02.024

ވިޓަމިން އޭ  ކެޕްސޫލް  ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމަށް  

ޕެކްކުރާނެ ތަކެތި ހޯދުމަށް
A25 1164.1.01.01.02.025

މާބަނޑު މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަޔަން ފޯލިކް އެސިޑް  

ހޯދުން
A26 1164.1.01.01.02.026

އަޔަން ފޮލޭޓްގެ މުހިންމުކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށް 

ޕްރިންޓްކުރުން

A27 1164.1.01.01.02.027

ތުއްތުކުދިން ހެދިބޮޑުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ 

އިކިއުޕްމެންޓްސް ހޯދުން
A28 1164.1.01.01.02.028

ތުއްތުކުދިން ހެދިބޮޑުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށް ނެގޭ 

ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކުރުމަށް 'އެންތްރޯ'  އަދި 'އެންތްރޯ 

ޕްލަސް' ސޮފްޓް ވެއަރ ހޯދުން

A29 1164.1.01.01.02.029

ގްރޯތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލެންތް/ހައިޓް ފޯރ 

އޭޖް ގްރޯތް ޗާރޓް - (ދެޖިންސުގެ) ޕްރިންޓްކޮށް  

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

A30 1164.1.01.01.02.030

އިންޓަރގްރޭޓަޑް އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކެމްޕެއިން 

މެޓީރިއަލްސް އިސްލާހުކޮށް އިތުރަށް ޕްރިންޓްކުރުން

A31 1164.1.01.01.02.031



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނިއުޓްރިޝަނަލް ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމް އާއި ގުޅޭ 

ގޮތުން ލުއިފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން
A32 1164.1.01.01.02.032

ނިއުޓްރިޝަނަލް ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމް ( 

ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަރ) ގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ހޯދުން

A33 1164.1.01.01.02.033

ކާބޯތަކެތީ ގައި ހުންނަ ނިއުޓްރިޝަނަލް ވެލިއު  

އެނަލައިޒް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް  ގަތުން
A34 1164.1.01.01.02.034

ސުކޫލް ކެންޓީން ގައިޑް ލައިންއެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ޕްރިންޓްކުރުން
A35 1164.1.01.01.02.035

ސްކޫލް ތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި ޕޭރެންޓް ޓީޗަރ 

އެސޯސިއޭޝަން މެމްބަރުން އަދި ސްކޫލް ހެލްތް ފޯކަލް 

ޕޮއިންޓް އަށް އަމާޒުކޮށްގެން 'ހެލްދީ ފުޑް، ފީޑިން 

ބިހޭވިއަރ އަދި ފިޓްނަސް އާއި ބެހޭގޮތުން ޓީއޯޓީ 

ހިނގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް 

ޕްރިންޓްކުރުން

A36 1164.1.01.01.02.036

6މަސްވަންދެން ހަމައެކަނި މައިމީހާގެ ގާތުން ކިރުދެވޭ  

ރޭޓް އެންމެ ގިނަ އަތޮޅެއްފާހަގަކޮށް ހަދާނީ އައްޑަނައެއް 

ދިނުން

A38 1164.1.01.01.02.038

ނެޝަނަލް ނިއުޓްރިޝަން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 2015-

2011އެކުލަވާލައި ފްރިންޓްކުރުން 
A39 1164.1.01.01.02.039

ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް A40 1164.1.01.01.02.040

ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުންނަށް 

ފައިދާހުރި ކާނާ އަދި ރަގަޅު އާދަތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

A41 1164.1.01.01.02.041

އީޓިން ޑިސްއޯޑަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރި 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށް 

ޕްރިންޓްކުރުން

A42 1164.1.01.01.02.042

ކުޑަކުދިންނަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި އަދި 

ފައިދާހުރިކާނާ ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ ލުއިފޮތެއް 

ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުން

A43 1164.1.01.01.02.043

ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރެވޭ އެކިއެކި ދަތުރުތަކުގައި ފޯކަސް 

ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަކުގައު ބޭނުންކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް  2 

ރެކޯރޑަރ ގަތުމަށް

A44 1164.1.01.01.02.044



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނިއުޓްރިޝަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހިންގާ 

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުން
A45 1164.1.01.01.02.045

ހިތުގެ ބައްޔާއި ހަކުރު ބަލި ފަދަ ގައިނަ ގަޔަށް ނާރާ  

ބަލިތައް މަދު ކުރުމަށް ކެއުމުގެ އާދަތައް ބަހައްޓާނޭ 

ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ކެމްޕެއިން އެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން

A46 1164.1.01.01.02.046

ވެކްސިނާބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ 

ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް
A47 1164.1.01.01.02.047

ވެކްސިން މެނޭޖްމަންޓާއި އޭ.އީ.އެފް.އައި މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ރޮގުން ރާއްޖޭންބޭރުން މުވައްޒަފަކު ތަމްރީނު ކުރުން
A48 1164.1.01.01.02.048

ތުއްތުކުދިންނާއި ރަހުމަތްތެރި ހޮސްޕިޓަލްތައް 

ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން
A49 1164.1.01.01.02.049

މާލޭ ސްކޫލްތަކާއި ޕްރޮވިންސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ގްރޯތް މޮނިޓަރިންގ ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގުން (20 

އަތޮޅު އަދި 5ހެލްތް ފެސިލިޓީ އަދި މާލޭގެ ހުރިހާ  

    

A50 1164.1.01.01.02.050

އިންޓަރގްރޭޓަޑް އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކެމްޕެއިން 

މުލިރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުން (11އަތޮޅުގައި  

އޮރިއެންޓޭޝަން ވާރކްޝޮޕް ބޭވުމަށް 2ދުވަހުގެ )

A51 1164.1.01.01.02.051

އިންޓަރގްރޭޓަޑް އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކެމްޕެއިންގެ ރޯލް 

އައުޓް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން (11އަތޮޅުގައި  2 

ދުވަހުގެ ރޯލް އައުޓް ޓްރެއިނިންގް)

A52 1164.1.01.01.02.052

ނިއުޓްރިޝަނަލް ސަރވެއިލަންސް ސިސްޓަމް އަށް 

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 20އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން  

ވާރކްޝޮޕް ހިންގުން ( 4ދުވަސް މާލޭގައި )

A53 1164.1.01.01.02.053

އެފް އެޗް އެސް ގައި ނިއުޓްރިޝަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ސެޓްފިކެޓް 4ގެ ކޯހެއް ސުކޫލްތަކުގެ ކިޔަވާދޭ  

ޓީޗަރުން އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ނަށް 

އަމާޒުކޮއްގެން  ހިންގުން( 15ބޭފުޅުން ހަމަސް  

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)

A54 1164.1.01.01.02.054

ނިއުޓްރިޝަންއާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ 

ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު
A55 1164.1.01.01.02.055



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ނިއުޓްރިޝަންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެހެން ގައުމުތަކުގައި 

ހިންގާގޮތްތައް ބަލައި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ސްޓަޑީ 

ޓުއަރ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް

A56 1164.1.01.01.02.056

ނިއުޓްރިޝަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހިންގާ 

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުން (3 

ބޭފުޅުން ތަމްރީންކުރުމަށް)

A57 1164.1.01.01.02.057

ނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ 

ބޭހާ ވެކްސިން ކަސްޓަމުން ކްލިއަރކޮށް ސްޓޯރ ކުރުން
A58 1164.1.01.01.02.058

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ 

ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގެ މަސައްކަތް ހިންގުމާއި 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.

A59 1164.1.01.01.02.059

ރާއްޖެއިން ލިބެންހުންނަ ކާނާ ބޭނުންކޮއްގެން ކެއުމުގެ 

އާދަތައް ބައްޓަންކުރެވޭނެ  މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި،  

ނިއުޓްރިޝަންގެ ރޮނގުން މުއައްޒަފުންގެ ހުނަރު 

އިތުރުކުރުން

A60 1164.1.01.01.02.060

ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮގްރާމު ހިނަގމުންދާގޮތް ބެލުމާއި 

ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ކާނާ ބޭނުންކޮއްގެން ކެއުމުގެ 

އާދަތައް ބައްޓަންކުރާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް 

ފޯރުކޮއްދީ އަހުލުވެރިކުރުވުން.

A61 1164.1.01.01.02.061

S3 1164.1.01.01.03.000

މުޅިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓްރާސެޕްޓިވްސް ހޯދުން A1 1164.1.01.01.03.001

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އެސެންޝިއަލް ނިއުބޯން 

ކެއަރ ޓްރެއިނިންގއެއް 1ޕްރޮވިންސްގައި ހިންގުން 
A2 1164.1.01.01.03.002

އަތޮޅުތަކަށް އިމްޕްލެނޯން (ކޮންޓްރާސެޕްޓިވް މެތަޑެއް)  

ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 

ހިންގުން ( 1ޕްރޮވިންސްގައި )

A3 1164.1.01.01.03.003

ރައްކާތެރި މައިވަންތަކަމާއި ފުރާވަރަށް އަރާކުދިންގެ ޖިންސީ އަދި އުފަންވެނި ޞިއްހަތު 

ހިމެނޭގޮތަށް އުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ބައްޓަންކުރެވޭ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއި 

ބެހޭ ޕްރޮގަރާމްތަކާ، މިކަންކަމާގުޅޭ ކެންސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހަރުދަނާކޮށް، ޖިންސީހާނީއްކަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދީ، އުފަންވެނި 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ 

ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުން
A4 1164.1.01.01.03.004

އިންފާޓިލިޓީ ވޯރކްޝޮޕެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މާ   A5 1164.1.01.01.03.005

އެޑޮލެސެންޓް ހެލްތް ކްލިނިކެއް  1އަތޮޅުގައި ގާއިމް  

ކުރުން
A6 1164.1.01.01.03.006

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް އެޑްވާންސް ލައިފް  

ސަޕޯޓް ފޮރ އޮބްސްޓްޓެރިކް އެމެރޖެންސީ އާއި 

ބެހޭގޮތުން  1އަތޮޅުގައި ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގުން 

A7 1164.1.01.01.03.007

އެޑޮލެސެންޓް ސެކްޝުއަލް އެންޑް ރިޕްރޮޑަކްޓިވް 

ހެލްތާއި ބެހޭ އެޑޮވަކަސީ އެންޑް އެވެއަރނެސް 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން (ލ.އަތޮޅުގައި)

A8 1164.1.01.01.03.008

މާބަނޑުމީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެންޓިނޭޓަލް ޕެކޭޖް ރިވައިޒް ކޮށް 

އަލުން ޕްރިންޓްކުރުން

A9 1164.1.01.01.03.009

އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޤައުމީ 3ވަނަ ސްޓްރެޓެޖީ  

ތައްޔާރުކުރުން
A10 1164.1.01.01.03.010

ބައިނަލް އަގްވާމީ  މައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން A11 1164.1.01.01.03.011

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތެރިންނަށް އާރު .އެޗް ކައުންސެލިންގ 

އާއި ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮރމޭޝަން 

ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭގޮތުން 3އަތޮޅުގައި ޓްރެއިނިންގ  

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް

A12 1164.1.01.01.03.012

އެމް .ޑީ.ޖީ ގޯލް 4، 5ދެމެހެއްޓުމަށް ހުރި  

ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސެއް 

ބޭއްވުން

A13 1164.1.01.01.03.013

އަންސޭފް އެބޯޝަން އާއި އިންފާރޓިލިޓީ އާއި  ބެހޭ 

ގޮތުން ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ލުއިފޮތް/ 

ލީފްލެޓް/ ޕޯސްޓަރ  ޗާޕްކުރުން

A14 1164.1.01.01.03.014



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތުގެ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކަށް 

އަމާޒުކޮށް  މީޑިއާ ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމު 

ކުރުން

A15 1164.1.01.01.03.015

ސަވައިކަލް ކެންސަރ ވިޝުއަލް ސްކްރީނިންގ ގެ 

ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގުން
A16 1164.1.01.01.03.016

ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓް އާއި ބެހޭ   

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން
A17 1164.1.01.01.03.017

ސޭފް މަދަރ ހުޑް އާއި ބެހޭ ކުރުމުއްދަތުގެ 

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން
A18 1164.1.01.01.03.018

ޖެރިއެޓްރިކް ކެއަރ އެންޑް ހެލްތީ އޭޖިންގ އާއި ބެހޭ 

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ދިނުން
A19 1164.1.01.01.03.019

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީޙުންނަށް ޞިއްހީ ޚިދްމަތް ފޯރު 

ކޮށްދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އެޑޮވަކަސީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
A20 1164.1.01.01.03.020

ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވައިލަންސް އަށް ސްކްރީނު ކުރެވޭނެ 

އިންތިޒާމް  އެއް އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރުން
A21 1164.1.01.01.03.021

ފުރާވަރު ކުދިންގެ ޞީއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި ރައްކާތެރި  

މައިވަންތަކަމާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާ 

ކުރުމާއި ، ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމަށްޖެހޭ ބަލިތައް 

ދެނެގަނެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.

A22 1164.1.01.01.03.022

S4 1164.1.01.01.04.000

އެން.ސީ.ޑީ ރިސްކް ފެކްޓަރ ތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ޕެކޭޖެއް 

ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން

A6 1164.1.01.01.04.006

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާބެހޭ އަތްމަތީފޮތެއް 

ތައްޔާރުކުރުން
A7 1164.1.01.01.04.007

އެސްމާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރުން
A8 1164.1.01.01.04.008

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ޞިއްހަތާއި، އެކްސިޑެންޓްތަކުންނާއި 

ނުކުޅެދުންތަރިވެދާފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ރާވާ ހިންގައި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ރިސްކް ފެކްޓަރތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކިޑްނީގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި ލޭމައްޗައްދިޔުން އާއްމު 

ހޭލުންތެރިކަން އިރުތުކުރުމަށް  2ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓެއް  

ތައްޔާރުކުރުން

A9 1164.1.01.01.04.009

ރާއްޖޭގައި އާއްމު ވަމުން އަންނަ އަނގައިގެ 

ކެންސަރުތަކާއި މެދު  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕޯސްޓަރެއް 

ތައްޔާރުކުރުން

A10 1164.1.01.01.04.010

ހަކުރު ބަލިން ރައްކާތެރިވުމާއި ހަކުރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ބުކްޅެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން
A11 1164.1.01.01.04.011

ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަހުގެ 

ޝިއާރާއި ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
A12 1164.1.01.01.04.012

އާއްމު ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި ބެހޭ  2މަސައްކަތު  

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
A13 1164.1.01.01.04.013

މަސްތުވާތަކެތީ ބޭނުންކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ 

މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ދެނެގަންނާނޭ ގޮތްތައް 

ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ޓީޗަތުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން

A14 1164.1.01.01.04.014

ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި 

މެންޓަލްހެލްތާއި ހުރި ގުޅުން ދެނެގަންނާނޭ ގޮތްތައް 

ދަސްކޮށްދީ، އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކިޔާދިނުމަށް 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 3އަތޮޅުގައި ހިންގުން

A15 1164.1.01.01.04.015

ޝިޒޮފްރެނިޔާ (ނަފްސާނީ ބައްޔެއް) އަދި ވެއްޓޭބައްޔާއި 

ބެހޭ ލީފްލެޓަކާއި ބުކްލެޓެއް ތައްޔާރު ކުރުން
A16 1164.1.01.01.04.016

އިންޖަރީ ޕްރިވެންޝަނާއި ބެހޭގޮތުންނާއި އަނިޔާ

ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އާއްމުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ވޮކްޝޮޕެއް ހިންގުން

A17 1164.1.01.01.04.017

އިންޖަރީ ޕްރިވެންޝަނާ އަދި ސަރވެއިލަންސް

ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނަށް

ވޮކްޝޮޕެއް ހިންގުން

A18 1164.1.01.01.04.018

އިންޖަރީ ޕްރިވެންޝަނާއިބެހޭ ބިލް ބޯޑެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ކަނޑައެޅޭތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން.
A19 1164.1.01.01.04.019

އިންޖަރީ ޕްރިވެންޝަނާއި ބެހޭގޮތުން ސްކޫލުކުދިން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  ޕޭކޭޖެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން
A20 1164.1.01.01.04.020

ރޯޑް ޓެރެފިކް އެކްސިޑެންޓާއި އެހެނިހެން އަނިޔާ ތަކާއި 

ބެހޭގޮތުން އާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްބޭނުންވާ 

ތަކެތި ތައްޔާރުކުން

A21 1164.1.01.01.04.021



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އިންޖަރީ ސަވައިލެންސް ސިސްޓަމާއި ބެހޭގޮތުން  

އަތޮޅުތަކުގައި  މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ތަމްރީން ދިނުން× 2 × 25މީހުން، މާލޭގައި

A22 1164.1.01.01.04.022

އިންޖަރީ ސަވައިލެންސް ސިސްޓަމާއި ބެހޭގޮތުން  މި 

ސަރަހައދުގެ ގައުމެއްގައި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކުރާގޮތް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސްޓަޑީ ޓްއަރ އެއް ގައި 

ބައިވެރިވުން × 1ހަފްތާ  × 2މީހުން،

A23 1164.1.01.01.04.023

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮންނަ މީޓިންގ  ތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމަށް
A24 1164.1.01.01.04.024

ރާއްޖޭގައި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ 

އާދަތައް ހުރި މިންވަރު ބަލާ މިފަދަ ބަލިތައް ފެތުރޭ 

މިނަވަރު މަދުކުރުމަށް ހޭލުން ތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުމާއި، އެ ބަލިތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

A25 1164.1.01.01.04.025

ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފީގެ  ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ  ބަލިތައް 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ބަލިތައް ނައްތާލުމަށް 

އެހެންދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބަލިތަކުގެ 

ސަރވޭލަންސް ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

A26 1164.1.01.01.04.026

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢާއްމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުން
A27 1164.1.01.01.04.027

S5 1164.1.01.01.05.000

ވީސީޓީ ސެންޓަރ ތައް މޮނިޓަރ ކުރުން A1 1164.1.01.01.05.001

އޭޑްސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ 

އެންޓިރެޓްރޯވައިރަލް ބޭހާއި އެހެނިހެން 

އިންފެކްޝަންތަކަށް ދެވޭ ބޭސްގަތުން

A2 1164.1.01.01.05.002

ޓީބީ އާއި އެޗްއައިވީ ފަދަ ބަލިތަކާއި، ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން ފެތުރޭ ބަލތަކާއި، މޫސުމަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް ތިލަވަމުންއަންނަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ބަލިތައް 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި ނައްތާލުމަށް އެހެންދާއިރާތަކާއެކު 

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫތްޕާއި ބަލިތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އޭޑްސް ބަލިޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންގެ އާއިލާއަށް 

ކައުންސިލިން ދިނުން
A3 1164.1.01.01.05.003

ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތަކާއި އެޗްއައިވީން  

ރައްކާތެރިވުމުގެ ބީ،ސީ،ސީ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށް

A4 1164.1.01.01.05.004

އެޗް . އައި. ވީ. ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު މީހުންނަށާއި 

ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފެއްދުން

A5 1164.1.01.01.05.005

ދުނިޔޭގެ އޭޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން
A6 1164.1.01.01.05.006

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިބޭއްވޭ މީޓިންގތަކާއި ސެމިނާސް  

ތަކުގައި ބައިވެރިންގެ އެލަވަންސް
A7 1164.1.01.01.05.007

ޑްރޮޕިންގ އަދި  ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުތަކުން އެޗް.އައި.ވީ 

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
A8 1164.1.01.01.05.008

ޖަލުގައި ތިބޭ ކުއްވެރިންނަށް އަމާޒް ކޮށްގެން   

އެޗް.އައި.ވީ އެއިޑްސްއިން ޕްރިވެންޝަން އެންޑް 

އިންފޮމޭޝަން ޕެކޭޖް ތައްޔާރު ކުރުން

A9 1164.1.01.01.05.009

ޓީބީ ބަލިމީހުންގެ ތަޙްލީލްތަކަށް A10 1164.1.01.01.05.010

ޓީބީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ސްކްރީން އަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް
A11 1164.1.01.01.05.011

އެޗް.އައި.ވީ ބަލިމީހުންނަށާއި، ބޭހަށް ނުގުޑާ ޓީބީ 

ބަލިމީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލުއި ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުން
A12 1164.1.01.01.05.012



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޓީބީ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސްގަތުން A13 1164.1.01.01.05.013

ޓީބީ ބަލިމީހުންގެ ފަރުވާނިންމާލި ކަމުގެ ޗިޓް 

ޕޯސްޓްކުރުމަށް
A14 1164.1.01.01.05.014

އާބާދީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަށް ރަށުގައި ޓީބީ ފެތުރެމުންދާ  

މިންވަރު ބަލާ ބަލީގެ ކުރީކޮޅުގައި ބަލި ދެނެގަތުމަށް 

އެކްޓިވް ސާރވައިލެންސް ހެދުން

A15 1164.1.01.01.05.015

ރަށްރަށުގައި ފެތުރެމުންދާ ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި ފެންބޮޑުވުންފަދަ ހާދިސާ/ 

ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ފެތުރިދާނެ ބަލިތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ކްލޮރިން ހޯދުން

A16 1164.1.01.01.05.016

ޑެންގީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި  

އާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ގިވް 

އަވޭސް ތައްޔާރު ކުރުން

A17 1164.1.01.01.05.017

ވައިރަލް ފީވަރ އަދި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވަމުންދާ 

ދުވަސްވަރު ސްކޫލްކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރީ 

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޕަޒްލް (މެސެޖާއި އެކު) ތައްޔާރު 

ކުރުން

A18 1164.1.01.01.05.018

ރޯގާއެއްގެ ސިފައިގައި އަތޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ 

ބަލިތައް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރަށް ކުރެވޭ ދަތުރު
A19 1164.1.01.01.05.019

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ޑެފިނިޝަން ބުކްލެޓް 

ރިވައިޒްކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުން

A20 1164.1.01.01.05.020

ޚައްޖު އަދި އުމުރާއިން މީހުން އަންނަ ދުވަސްވަރު 

އަރިދަފުސް ރޯގާ ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް އާންމުނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

A21 1164.1.01.01.05.021

ޑެންގީ، ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތަކުގެ ކޭސް 

މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އޮން ދަ ޖޮބް ޓްރެއިނިންގ ދިނުން

A22 1164.1.01.01.05.022



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޢާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތައް އަތޮޅު 

ފެންވަރުގައި އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރުމާއި ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ވޯރކްޕްލޭންއެއް 

އެކުލަވާލުން

A23 1164.1.01.01.05.023

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާގެ އަސްލުދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ސާމްޕަލްސް ފޮނުވާ ޓެސްޓް ކުރުން
A24 1164.1.01.01.05.024

ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ ތަކާއި ބެހޭ ޕޮކެޓް ގައިލްއެއް 

ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުން
A25 1164.1.01.01.05.025

އަތޮޅުތެރޭގައި ފެތުރޭ ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި 

ކުއްލިޙާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް 

ޙައްލުކުރުމަށް ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްތައް ތަމްރީން 

ކުރުން

A26 1164.1.01.01.05.026

ޕެންޑަމިކް ޕްރިޕެއަރޑްނެސްއަށް ބޭނުންވާ ޕަރސަނަލް 

ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް ހޯދުން
A27 1164.1.01.01.05.027

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލަޖެހޭ 

ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ރިސްކް ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ވޯރކްޝޮޕްއެއް މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުން

A28 1164.1.01.01.05.028

ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ރޯގާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް 

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން
A29 1164.1.01.01.05.029

ފައިލޭރިއާ އެލިމިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ 

އެމް.ޑީ.އޭ ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުން
A30 1164.1.01.01.05.030

ފައިލޭރިއާ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ބޭސް ގަތުމަށް  A31 1164.1.01.01.05.031

މެލޭރިއާ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ބޭސްހޯދުން
A32 1164.1.01.01.05.032



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ފައިލޭރިޔާ އެލިމިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސާރވޭ 

ކުރެވޭ ރަށްރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓް ތަކަށް ބޭނުންވާ 

އައި.ސީ.ޓީ ޓެސްޓް ކިޓްސް ހޯދުން.

A33 1164.1.01.01.05.033

ޓީ ސާރވޭ ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށުގައި  ފައިލޭރިއާ އައި.ސީ.

ހިންގުން (3އަތޮޅަށް )
A34 1164.1.01.01.05.034

ފައިލޭރިއާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލީފްލެޓެއް  

ތައްޔާރު ކުރުން
A35 1164.1.01.01.05.035

ލެޕްރަސީ، ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުން A36 1164.1.01.01.05.036

ލެޕްރަސީ ބަލިމީހުންގެ ބޮޑީ ކާރޑް ޗާރޕް ކުރުން  A37 1164.1.01.01.05.037

ލެޕްރަސީ ބަލިމީހުން ފެނިފައިވާ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށް 

ކޮމިއުނިޓީ އެވެއާރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
A38 1164.1.01.01.05.038

ލެޕްރަސީ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ތަކެތި 

ތައްޔާރު ކުރުން
A39 1164.1.01.01.05.039

ލެޕްރަސީ ބަލި ފެނިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކޮންޓެކްޓް 

ސްކްރީން ކުރުން
A40 1164.1.01.01.05.040

ޕްރައިމްރީ ހެލްތް ކެއަރ ވޯކަރުން ލެޕްރަސީ ބައްޔާއި 

މެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
A41 1164.1.01.01.05.041

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އޮންނަ މީޓިންގ  ތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން
A42 1164.1.01.01.05.042



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ބިދޭސީން ފައިލޭރިޔާއަށް ސްކްރީން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތ  A43 1164.1.01.01.05.043

އެޕިޑެމިއޮލޮޖީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން A44 1164.1.01.01.05.044

މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްފަދަ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 

ގަވައިދުން ނައްތާލުން
A45 1164.1.01.01.05.045

އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ވެކްސިނާއި ބޭހާއި އަދި 

ޞިއްޙީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓްފަދަ ތަކެތި 

އެތަންތަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

A46 1164.1.01.01.05.046

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަލަށް  

ތިލަވަމުން އަންނަ  ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

A47 1164.1.01.01.05.047

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް ތިލަވަމުން 

އަންނަ  ނުރައްކާ ތެރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން 

އާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ތައްޔާރުކުރުން

A48 1164.1.01.01.05.048

ކުނި ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ 

ބުކްލެޓެއް  ތައްޔާރުކުރުން
A49 1164.1.01.01.05.049

އާއްމުން ފެތުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙީ 

ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓް ކުރުން
A50 1164.1.01.01.05.050

ރިކްރިއޭޝަނަލް ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭ 

ފެނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިއްޚީ މިންގަޑު ތަކާ ބެހޭ 

ގައިޑްލައިން އެއް ތައްޔާރުކުރުން

A51 1164.1.01.01.05.051

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން 

ޞިއްޙަތަށް ކުރާ އަސަރުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ 

ޓްރޭނިންގް ޕެކެޖް އެއް ތައްޔާރު ކުރުން

A52 1164.1.01.01.05.052



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކެމިކަލްސް އާއި އެހެނިހެން މެޝިނަރީ ބޭނުންކުރުމުގައި 

ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއިމެދު އާއްމު  ހޭލުންތެރި 

ކަން އިތުރުކުރުން

A53 1164.1.01.01.05.053

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ދިމާވާ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާބެހޭ 

ޕްރޮފައިލް އެއް ތައްޔާރުކުރުން
A54 1164.1.01.01.05.054

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ހާސްކަމާއި 

ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރުން
A55 1164.1.01.01.05.055

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް ތިލަވަމުން 

އަންނަ  ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް  ކުޑަކުރުވުމަށް ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްތެރިން  ތަމްރީނުކުރުން

A56 1164.1.01.01.05.056

ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޞިއްޙީ މިންގަނޑު ތަކަށް 

އަހުލުވެރިވުމަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުން
A57 1164.1.01.01.05.057

ހއ.އަތޮޅުގައި އެންޓި މޮސްކިޓޯ ކެމްޕެއިން ހިންގުން A58 1164.1.01.01.05.058

އއ،އދ . 2އަތޮޅުގައި   އެންޓި މޮސްކިޓޯ  

ކެމްޕެއިން ހިންގުން
A59 1164.1.01.01.05.059

ޏ،ސ.އަތޮޅުގައި އެންޓި މޮސްކިޓޯ ކެމްޕެއިން ހިންގުން A60 1164.1.01.01.05.060

ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ކެމްޕެއިން (ކޮމްބި 

ޕްރޮގްރާމް)ހުޅުމާލެ މާލޭ ވިލިގިލީގައި ހިންގުންހިންގުމަށް
A61 1164.1.01.01.05.061

ހުޅުލެ،ހުޅުމާލެ،ތިލަފުށްޓައްކުރަންޖެހޭވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް
A62 1164.1.01.01.05.062



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޢާއްމު ޞިއްހަތު ޤާނޫންގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތަކަށް
A63 1164.1.01.01.05.063

ބައިއޯ ލާރވިސައިޑް ސްޕްރޭކުރުމަށް ސްޕްރޭއަރ ހޯދުން A64 1164.1.01.01.05.064

ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެކުލެވޭ 

މެޓީރިއަލްތައްޔާރުކުރުން
A65 1164.1.01.01.05.065

މަދިރި ސްޕްރޭކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލްހޯދުން A66 1164.1.01.01.05.066

ވެކްޓަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން(ހއ.އއ އަތޮޅު) A67 1164.1.01.01.05.067

އެންޓޮމޮލޮޖިކަލް އިކްވިޕްމެންޓްސްހޯދުމަށް A68 1164.1.01.01.05.068

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލެއް ހޯދުން (މަދިރިކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމަށް ޖަހާ ބޭސް ޖެހުމަށް ޑަބަލް ކެބެއް)
A69 1164.1.01.01.05.069

ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓަކްޝަން އިކްވިޕްމެންޓްސްހޯދުން A70 1164.1.01.01.05.070

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، 

ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި ނައްތާލުމަށް  މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫތްޕާއި ބަލިތަކުގެ ސަރވޭލަންސް 

ނިޒާމް ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A71 1164.1.01.01.05.071



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ރޯގާތަކާއި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ސަރވެއިލަންސް ނިޒާމްތައް އިތުރަށް 

ހަރުދަނާކޮށް އަލަށް ފެތުރިދާނެ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް 

ދުރާލާ ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި 

އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ދުނިޔޭގައި އަލަށް 

ފެތުރިދާނެ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް 

ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ޓޭބަލް ޓޮޕް އެކްސަސައިޒް އަދި 

ޑްރިލްތައް ބޭވުމާއި ރިސްކް ކޮމިޔުނިކޭޝަން 

މަސައްކަތްތައް ހިންގުން

A72 1164.1.01.01.05.072

ޓީބީ އަދި އެޗް.އައި.ވީ ގެ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް 

ސާރވިއެލަންސް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް 

ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 

ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ވޮލަންޓްރީ ކައުންސިލިންގ އެންޑް 

ޓެސްޓިން (ވީސީޓީ)ގެ ޚިދުމަތް މޮނިޓަރ ކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން

A73 1164.1.01.01.05.073

ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރާ 

މިންވަރު ދައްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

A74 1164.1.01.01.05.074

ރާއްޖޭގައި  އެޗް.އައި.ވީ. އެއިޑްސް ބައްޔާއި، ޖިންސީ 

ގުޅުމުންއަރާ އެހެނިހެން ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
A75 1164.1.01.01.05.075

P1 1164.6.02.01.00.000

S1 1164.6.02.01.01.000

އައި.އެޗް.އާރްގެ ދަށުން ޕޯރޓްތަކުގައި ދިމާވެދާނެ 

ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ބަލާ އިންޕްލިމެންޓް ކުރުން

A1

1164.6.02.01.01.001

އައި.އެޗް.އާރް ގެ ދަށުން ޕޯރޓްތަކުގައި ޞިއްޙީގޮތުން 

ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ 

ވޯރކްޕެލޭންއެއް އެކުލަވާލުން

A2

1164.6.02.01.01.002

ޕޯރޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް ހޯދުން A3

1164.6.02.01.01.003

IHRގެ ދަށުން ހިންގަން ޖެހޭ ސާރވަލެނސް 

މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A4

1164.6.02.01.01.004

ޕޯރޓްތަކުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތް ރެގިއުލޭޝަންގައިވާ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތް ކުރުން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތް ރެގިއުލޭޝަންސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ 

އެއްގޮތަށް ސީޕޯރޓާ އެއަރޕޯރޓްތަކުގައި ޞިއްޙިގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާ 

ކަރަންޓީނާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ހައްޖާ އުމްރާއަށް ފުރާ މިހުންނަށް ސިއްހީ މައުލޫމާޓު 

އެކުލެވޭ ލުއިފޮތެއް ތައްޔާރު ކުރުން

A5

1164.6.02.01.01.005

IHRގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތަކާއި  

ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އަދި SOPތައް ތައްޔާރު ކުރުން  

A6

1164.6.02.01.01.006

IHRގެ ދަށުން އެއަރ ޕޯޓްގައި އިންޕްލިމެންޓް  

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިންޕްލިމެނޓް ކުރުމަށް 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަދެއް ހޯދުން

A7

1164.6.02.01.01.007

A8

1164.6.02.01.01.008

އައި.އެޗް.އާރް އާއި ގުޅުން ހުރި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް 

ތަމްރީން ދިނުން

A9

1164.6.02.01.01.009

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫން ތަންފީޒުކުރުން P2 1164.6.02.02.00.000

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަދުކުރުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ޖެހޭ ބަ   S1 1164.6.02.02.01.000

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާފަދައިން، 

ޒުވާން ޖީލު ދުންފަތުގެ ވަބާއިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ ގޮތުން  

ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ 

ކުދިން ދެނެގަންނާނޭ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީ، އަމަލުކުރާނެ 

ގޮތްތައް ކިޔާދިނުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 1 

ް ު ް  ަ ް ް ޮ ް

A1

1164.6.02.02.01.001

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ތައްޔާރުކުރެވޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޝޫލުތައް ޕްރިޓެސްޓް ކުރުމާއި 

މާލެއާއި  7ޕްރޮވިންސްގައި، މި ޤާނޫނޫ ތަންފީޒުކުރުމުގައި  

ޝާމިލްވާނެ ފަރާތްތަކަށް ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ވޯކްޝޮޕް 

ހިންގުން

A2

1164.6.02.02.01.002

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްދެނެގަނެ 

އެކަށައެޅުމުގެގޮތުން  ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި ޝާމިލްވާ 

އެންމހައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް 

A3

1164.6.02.02.01.003

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ފަދައިން ދުންފަތުގެ ވަބާއިން ދިވެހީން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް 

.ސީ  .އީ ހޭލުންތެރިކިރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އައި

މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން

A4

1164.6.02.02.01.004

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް  

ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ޕްރިންޓް 

އޯޑިއޯ ،ވިޒުއަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ ބޭނުންކޮއްގެން 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ވިޔަފަރި ކުރާ ފަރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަގޮތުން  

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރުން 

ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރު 

ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަފަރާތްތައް ހޮވާ، ހަނދާނީ ޕްލާކް 

ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން

A7

1164.6.02.02.01.007

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި  

ސްކޫލްކުދިން ބައިވެރިކޮށް މޮބިލައިޒް ކޮށް ޝަޢުޤްވެރިކަން 

އަށްގެންނެވުމުގެގޮތުން  ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް މުބާރާތްތަކަށް އިނާމްދިނުން
A8

1164.6.02.02.01.008

ދުންފަތުގެ އިސްތިމާލުކުރާ މިންވަރު ދައްކުރުމުގެ ގޮތުން،  

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްޓުމަށާއި ހުއްޓުވުމަށް 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި އެހެނިހެން 

އިދާރާތަކާއި އަދި ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކުން މިކަމުގައި 

.ޑީ  ބޭނުންކުރުމަށް، މަޢުލޫމާތު އަދި ޓްރެއިނިން ޕެކޭޖްއެއް ސީ

އެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް ބެހުން

A9

1164.6.02.02.01.009

P1

1164.6.01.01.00.000

S1 1164.6.01.01.01.000

ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން އުފއްދުމާއި ގުޅިގެން 

.ސީ  .އެޗް އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕީ

ވޯކަރުންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A39

1164.6.01.01.01.039

އޮފީހަށް ލިބޭ އަދި ފޮނުވާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާ ކުރުން
A40

1164.6.01.01.01.040

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކޮށް ތަރައްޤީ 

ކުރުން
A41

1164.6.01.01.01.041
P 1164.6.01.02.00.000

1164.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1164.6.01.02.01.001

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުން

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެތަންތަނުގެ 

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

. ހޯދައިދިނުމުގައި އިދާރީގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދިނުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1167

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1167.1.01.02.00.000

S1 1167.1.01.02.01.000

ހ.ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒު/ހެލްތް 

ޕޯސްޓް ތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް ހޯދުމާއި ލައިފް ސޭވިންގ 

ޑްރަގްސް ޕްރޮކިއު ކުރުން

A5

1167.1.01.02.01.005

S2 1167.1.01.02.02.000

2ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް ތަރައްޤީ  

( ކުރުން (ހިރިމަރަދޫ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު
A22

1167.1.01.02.02.022

S3 1167.1.01.02.03.000

ތެލަމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން A23
1167.1.01.02.03.023

P4 1167.6.01.02.00.000

S1 1167.6.01.02.01.000

ހދ. އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ 

މަރުކަޒު އަދި ހެލްތް ޕޯސްޓްތަކުގެ އިދާރީ 

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން

A16

1167.6.01.02.01.016
P 1167.6.01.03.00.000

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ 

މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް 

އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ 

ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުން

 ީ    ީ  ީ    ީ  

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި 

މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1167.6.01.03.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1167.6.01.03.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު 1168

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1168.1.01.01.00.000

S1 1168.1.01.01.01.000

އެކްޝަން ޕްލޭނުގައިވާ ވޯކްސޮޕްތަކާއި، 

ސްޕަވިސަންތަކާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ ދުވަސްތައް 

ފާހަގަކުރުން

A96 1168.1.01.01.01.096

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1168.1.01.02.00.000

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ ޞިއް                    S1 1168.1.01.02.01.000

ހޮސްޕިޓާލް އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް ހޯދުން. (އުގޫފާރު 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް)

A6

1168.1.01.02.01.006

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރެ                 S2 1168.1.01.02.02.000

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގައި 

ކޮމިޔުނިޓީ ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން. (ކިނޮޅަސް 

ސިއްހީމަރުކަޒު)

A23

1168.1.01.02.02.023

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާ               S3 1168.1.01.02.03.000

ޓެލެމެޑިސިން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި 

ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްޥާ 

ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރަމެޑިކް ސްޓާފުން އަދި 

އިދާރީ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މުއާސިލާތީ ގުޅުން މެދުނުކެޑި ގާއިމްކުރުން. 

(އުގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް)

A24

1168.1.01.02.03.024

P4 1168.6.01.01.00.000

S1 1168.6.01.01.01.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 

ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ 

ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ 

ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ 

ޑޮކްޓަރުން،ނަރުހުން،ޕެރެމެޑިކް ސްޓާފުންގެ 

ދަތުރުތަކަށް ހަރަދު ކުރުން (އުގޫފާރު 

A17
1168.6.01.01.01.017

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ޑިޕާރޓްމަންޓަތަކާއި 

އޮފީހުގެ އިދާރީ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުން 

(އުގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް)

A18

1168.6.01.01.01.018

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް 

ހޯދާ މެޝިނަރީޒް ވެހިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް 

މަރާމާތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން (އުގޫފާރު ރީޖަނަލް 

ހޮސްޕިޓަލް)

A19

1168.6.01.01.01.019
P 1168.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1168.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1168.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ 1169

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1169.1.01.01.00.000

S1 1169.1.01.01.01.000

ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ބެހޭގޮތުން ބުކްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރު A97 1169.1.01.01.01.097

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާ ބެހޭ ލީފްލެޓެއް ހެދުން A98 1169.1.01.01.01.098

މުޖުތަމައުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންނާއި ދަރިންނަށް 

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ސްޓާފުން މިކަމަށް ތަމްރީން 

ކުރުން

A99 1169.1.01.01.01.099

S2 1169.1.01.01.02.000

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙީހާލަތު ރަގަޅުކުރުމާއި 

ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުން
A62 1169.1.01.01.02.062

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1169.1.01.02.00.000

S1 1169.1.01.02.01.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި 

އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް 

މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި 

ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ 

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ 

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ 

މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އައުޓްޕޭޝަންޓުންގެ ލެބޯޓްރީ ތަޙްލީލްތަކަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން
A21 1169.1.01.02.01.021

ވޯޑުތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ޕޭޝަންޓުންގެ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A22 1169.1.01.02.01.022

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1169.1.01.03.00.000

S1 1169.1.01.03.01.000

3ދުވަހުގެ ސީސްޓަމް ހީމިޓޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން  

މުވައްޒަފަކު ތަމްރީނު ކުރުމަށް (އިންޑިއާ)
A13 1169.1.01.03.01.013

 6މަސްދުވަހުގެ ނަރސިންގ މެނޭޖްމަންޓްގެ  

ތަމްރީނު ކޯހެއް ގައި 1ނަރސް ބައިވެރި ކުރުމަށް  

 (ތައިލޭންޑްގައި)

A14 1169.1.01.03.01.014

 6މަސްދުވަހުގެ އޯ .ޓީ ޓްރެއިނިންގެ ތަމްރީނު 

ކޯހެއް ގައި 1ނަރސް ބައިވެރި ކުރުމަށް   

(އިންޑިއާގައި)

A15 1169.1.01.03.01.015

ދެ މުވައްޒަފުން މިޑްވައިފަރީ ކޯހުގައި ބައިވެރި 

ކުރުމަށް (ރާއްޖޭގައި)
A16 1169.1.01.03.01.016

ބީއެސްސީ އިން ނަރސިންގ ކޮންވަރޝަން 

ކޯހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި ކުރުން (ރާއްޖޭގައި)
A17 1169.1.01.03.01.017

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1169.1.01.06.00.000

S2 1169.1.01.06.02.000

އަމިއްލައިން އެދިގެން ލޭހަދިޔާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

A1 1169.1.01.06.02.001

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި ބޭރުގެ 

އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެކަށިގްންވާ ވަރަށް ފައިސާ 

ކަނޑައެޅުން

ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރެވޭ ލޭ އެޅުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށް، މި ޚިދުމަތަށް 

ބޭނުންވާ ހޭލުން ތެރިކަމާއި ފަންނީ މީހުން އުފައްދައި، ވަސީލާތްތައް ހޯދާ، 

މައުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓާ، ކޮލިޓީ ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ކަށަވަރު ކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P 1169.6.01.01.00.000

1169.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1169.6.01.01.01.001

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި 1170

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1170.1.01.01.00.000

S1 1170.1.01.01.01.000

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ އެކިއެކި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A100 1170.1.01.01.01.100

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޖަލްސާތައް 

ބޭއްވުން

A101 1170.1.01.01.01.101

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1170.1.01.02.00.000

S1 1170.1.01.02.01.000

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް 

ކޮންޒިއުމަބަލްސް ހޯދުމާއި ލައިފް ސޭވިންގ ޑްރަގްސް 

ޕްރޮކިއު ކުރުން

A23

1170.1.01.02.01.023

S2 1170.1.01.02.02.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ 

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ 

މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ 

. އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 

ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން 

އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

4ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް ތަރައްޤީ  

( ކުރުން (ނާލާފުށި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވައް، ދިއްގަރު

A2

1170.1.01.02.02.002

P4 1170.6.01.01.00.000

S1 1170.6.01.01.01.000

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމްތް ރަނގަޅު 

ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލް / 

ޞިއްޙީ މަރުކަރުތަކުގެ އިދާރި ހިންގުން 

ހަރުދަނާހުރުން

A63

1170.6.01.01.01.001

P 1170.6.01.02.00.000

1170.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1170.6.01.02.01.001

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ 1171

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1171.1.01.01.00.000

S1 1171.1.01.01.01.000

ގދ. އަތޮޅުގެޞިއްޙީ ދާއިރާތަކުގައި ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުނާސަބާތަކާ 

ގުޅުވައިގެން ޖަލްސާ / ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތައް 

ރާވައި ހިންގުން

A102 1171.1.01.01.01.102

ގދ. އަތޮޅުގެޞިއްޙީ ދާއިރާތަކުގައި ޞިއްޙީ ގޮތުން 

ފާހަގަކުރާ އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް 

އެކިޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

A103 1171.1.01.01.01.103

ޞިއްޙީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި 

ތަރައްޤީގެ އެކިޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
A104 1171.1.01.01.01.104

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ލުއިފޮތްފަދަތަކެތި ޗާޕްކުރުން
A105 1171.1.01.01.01.105

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލްތަކާއި 

އެއްގޮތަށް ޒިޔާރާށްކޮށް އެވަގުތަކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ 

ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި، މަޝްވަރާ ދިނުމަށް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A106 1171.1.01.01.01.106

ސްކޫލްހެލްތް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ 

ހުރިހާރަށެއްގައި ސްކޫލްތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A107 1171.1.01.01.01.107

ސިއްޚަތާއި ގުޅުންހުރި ދުވަސް ތައްފާހަގަކުރުމަށް 

ޕްރަގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން
A108 1171.1.01.01.01.108

ސިއްޚީ ރަނގަޅުއާދަތަކާ ގުޅޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން A109 1171.1.01.01.01.109

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1171.1.01.02.00.000

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 

ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން 

އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S1 1171.1.01.02.01.000

ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނާއި ޙިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި ކޮންޒިއުމަބަލްސް ހޯދުން

A24

1171.1.01.02.01.024

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުންގެ 

ހިދުމަތް ދިނުމަށް މަހަކު 3ދަތުރު ކުރުން 
A25

1171.1.01.02.01.025

ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެހެން 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރުތައް ކުރުން
A26

1171.1.01.02.01.026

S2 1171.1.01.02.02.000

3ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް ތަރައްޤީ ކުރުން  A33
1171.1.01.02.02.033

S3 1171.1.01.02.03.000

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުން A39
1171.1.01.02.03.039

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1171.1.01.03.00.000

S1 1171.1.01.03.01.000

މާލޭގައި ބާއްވާ ޓްރޭނިންގއާއި ވޯރކްޝޮޕްގައި 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން
A18

1171.1.01.03.01.018

ވަޒީފާގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން 

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި 

ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި 4މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރުން 

A19 1171.1.01.03.01.019

P4 1171.6.01.01.00.000

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، ރާއްޖެއާއި 

ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި ބޭރުގެ އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ތަކުގައި މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެކަށިގްންވާ ވަރަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، 

ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ ނިޒާމެއް ގާއިމް 

ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުން

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ 

މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް 

އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް 

ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S1 1171.6.01.01.01.000

ގދ.އަތޮޅު ޞިއްޙީދާއިރާ ތަކުގެ އިދާރީ ހިނގުން 

ހަރުދަނާކުރުން
A64 1171.6.01.01.01.001

P 1171.6.01.02.00.000

1171.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1171.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ލ.ގަން 1172

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1172.1.01.01.00.000

S2 1172.1.01.01.02.000

އަތޮޅުގައި ތިބި ހުރިހާ މަބަނޑުމީހުންގެ ޙާލަތު ބަލާ 

.ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަށް  މޮނިޓަރކުރުމާއި، ފީޑްބެކް ދިނުން

މުޖުތަމައު އަހުލުވެރިކުރުމާއި ކެއުމުގެ ރަނގަޅު 

އާދަކާދައަށް  އަހުލުވެރިކުރުވައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއް 

A63 1172.1.01.01.02.063

S3 1172.1.01.01.03.000

ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް މަދުކުރުމަށްޓަކައި 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަހަރަކު މަދުވެގެން 2ފަހަރު  

ހެލްތް ކޭންޕެއްހިންގާ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން 3ދުވަހަށް 

A24 1172.1.01.01.03.024

ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހުންނާއި، ވެއްޓޭބަލީގެ މީހުންނަށް 

ޤަވާއިދުން ބޭސްފަރުވާގެކަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އަތޮޅުގެ 

ހުރިހާރަށެއްގައި

A25 1172.1.01.01.03.025

S4 1172.1.01.01.04.000

ގައިންގަޔަށް ނާރާބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް މަދުކުރުމަށްޓަކައި 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަހަރަކު މަދުވެގެން 2ފަހަރު  

ހެލްތް ކޭންޕެއްހިންގާ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން 3ދުވަހަށް 

A2 1172.1.01.01.04.002

ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހުންނާއި، ވެއްޓޭބަލީގެ މީހުންނަށް 

ޤަވާއިދުން ބޭސްފަރުވާގެކަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އަތޮޅުގެ 

ހުރިހާރަށެއްގައި

A3 1172.1.01.01.04.003

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ޞިއްހަތާއި، އެކްސިޑެންޓްތަކުންނާއި 

ރައްކާތެރި މައިވަންތަކަމާއި ފުރާވަރަށް އަރާކުދިންގެ ޖިންސީ އަދި އުފަންވެނި ޞިއްހަތު 

ހިމެނޭގޮތަށް އުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ބައްޓަންކުރެވޭ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއި 

ބެހޭ ޕްރޮގަރާމްތަކާ، މިކަންކަމާގުޅޭ ކެންސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރާއި 

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުންބެހެއްޓުމަށް 

ބޭނުންވާމަޢުލޫމާތުއިތުރުކޮށް އަދި ޝައުގުވެރިވާގޮތަށް 

ފަސޭހައިން ލިބިދިނުން، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތުދުވަސް 

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި 

ޖަލްސާއެއްބޭއްވުމާއި ޓީބީއާއި އެއިޑްސް އަދި ދުންފަތުން 

ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން

A30 1172.1.01.01.04.030

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1172.1.01.02.00.000

S2 1172.1.01.02.02.000

ލ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ބޭސްފިހާރަ ނެތް ރަށްރަށުގައި 

)  ޚިދުމަތް ދިނުން  ބޭސްފިހާރައިގެ (ކޮމިޔުނިޓީ ފާމަސީ

( (ލ.މުންޑޫ، ލ.ގާދޫ

A34 1172.1.01.02.02.034

S3 1172.1.01.02.03.000

. ޓެލަމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުން A40 1172.1.01.02.03.040

S4 1172.1.01.02.04.000

ދާނުގައިތިބޭ ބަލިމީހުނަށް ޞިއްޙީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް 

ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޤަވައިދުން ހިންގުން
A5 1172.1.01.02.04.005

ރީޖަނުގެ ރަށެއްގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ރޯގާއެއް 

ފެތުރިއްޖެނަމަ ސަރވޭ ކުރުން
A6 1172.1.01.02.04.006

ހާއްސަފަރުވާތަކަށް ނުވަތަ ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ދެމެހެއްޓުމަށް 

ސިއްހީ ޙިދުމަތްތެރިން ރާއްޖެއިންބޭރުން ގެނެއުމާއި 

އެހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

A7 1172.1.01.02.04.007

S6 1172.1.01.02.06.000

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތަށް 

ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި 

. ދިނުން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރު 

ބެލުމާއި ސިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ 

ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބަލިމީހާގެ 

ޢުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭ 

މަރުކަޒުތަކެއް ތަރައްޤީކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ހާއްސަފަރުވާތަކަށް ނުވަތަ ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ދެމެހެއްޓުމަށް 

ޙިދުމަތްތެރިން ރާއްޖެއިންބޭރުން ގެނައުމާއި ދެވޭ މުޙިއްމު 

ޙިދުމަތްތައް

A24 1172.1.01.02.06.024

ރީޖަންގެރައްރަށާއި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ޞިއްހީ ޚިދުމަތް 

ދެމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ސްޕަވިޝަން ދަތުރު 

ކުރުން

A25 1172.1.01.02.06.025

ތަފާތު 6ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި އެކު ރީޖަންގެ އަދި  

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ސުޕަވިޝަން ދަތުރު ކުރުން
A26 1172.1.01.02.06.026

އަތޮޅުގެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމުގެ މާހިރުން ނުވަތަ 

ސްޕެސަލިސްޓުން ގެނެއުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހިދުމަތް 

އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

A27 1172.1.01.02.06.027

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް       P3 1172.1.01.03.00.000

S1 1172.1.01.03.01.000

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ގުޅިގެން 

އެފެކަލްޓީގައިމިހާރުކިޔަވައިދޭ ދާއިރާތަށްފުޅާކޮށް 

ފެންވަރުމަތިކުރުމާއެކު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ 

މުވައްޒަފުން މަރުކަޒީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވްރުގައި 

ތަމްރީނުކުރުން (މައިކޮރޯ ސޮޕްޓް ސެޓްސްފައިޑް 

ސިސްޓަމް އިންޖިނިއަރިން އައި ސީޔޫ ޓްރެއިނިންގ)

A20 1172.1.01.03.01.020

އޮފީހުގެ 2މުއައްޒަފުން އައި .ޓީ. ދާއިރާއިން ތަމްރީންކުރުން A21 1172.1.01.03.01.021

S2 1172.1.01.03.02.000

ޙިދުމަތް ތެރި މުޥައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް ހިއްވަރުދީ، 

. މުއައްޒަފުން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުން
A1 1172.1.01.03.02.001

ޙިދުމަތް ތެރި މުޥައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް ހިއްވަރުދީ، 

. މުއައްޒަފުން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުން
A19 1172.1.01.03.02.019

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1172.1.01.06.00.000

S1 އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް ކުރެވޭ 1172.1.01.06.01.000

ފަންނީ ދިވެހިން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ، ޢިނާޔަތްތައް 

ތައާރަފްކޮށް، އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ހިސާބުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި ބޭރުގެ 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކަޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް 

ހާލަތްތަކުގައި ދިވާވެދާނެ ކާރިސާތަކާއި ހާދިޝާތަކުގައި 

ޞިއްޙީފަރުވާދޭ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

A5 1172.1.01.06.01.005

ސީއެންބިއުލައިންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން A6 1172.1.01.06.01.006

އެއްގަމުގެ އެމްބިއުލައިންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން A7 1172.1.01.06.01.007

P4 1172.6.01.01.00.000

S1 1172.6.01.01.02.000

P 1172.6.01.02.00.000

1172.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1172.6.01.02.01.001

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1173

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1173.1.01.01.00.000

S1 1173.1.01.01.01.000

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޢާއްމު 

ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

A123 1173.1.01.01.01.123

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1173.1.01.02.00.000

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ                     S1 1173.1.01.02.01.000

އިންޖެކްޝަން ހިދުމަތް ދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ކޮންޒިއުމަބްލްސް ހޯދުން

A1

1173.1.01.02.01.001

ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން 

ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންޒިއުމަބްލްސް ހޯދުމާއި އެކި 

އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑުމަގުންނާއި 

އެއްގަމު މަގުން ދަތުރުކުރުން

A50

1173.1.01.02.01.050

އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ އަށް 

ބޭނުންވާ ކޮންޒިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A51

1173.1.01.02.01.051

އިންޖެކްޝަން ހިދުމަތް ދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ކޮންޒިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A52

1173.1.01.02.01.052

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ 

ރަށަކަށްސިއްޙީ ހިދުމަތަށް 

ބޭނުންވާ ކޮންޒިއުމަބްލްސް ހޯދުން

A53

1173.1.01.02.01.053

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒު                 S2 1173.1.01.02.02.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި 

އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް 

މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި 

ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ހއ. އަތޮޅުގެ 4ރަށެއްގައި  

ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތައްގާއިމުކުރުން

A1 1173.1.01.02.02.001

ހއ. އަތޮޅުގެ 4ރަށެއްގައި  

ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް 

ތަރައްޤީ ކުރުން

A35 1173.1.01.02.02.035

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1173.1.01.03.00.000

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، ރާ                   S1 1173.1.01.03.01.000

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ 

ތަފާތު ވޯކްޝޮޕްތަށް ހިންގުން
A22 1173.1.01.03.01.022

ލެބް ޓެކްނީޝަނުން ތަމްރީން  

ކުރުން
A23 1173.1.01.03.01.023

ނާރސިން ދާއިރާއިން 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން
A24 1173.1.01.03.01.024

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1173.1.01.06.00.000

އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް ކުރެވޭ ނި                   S1 1173.1.01.06.01.000

އެއްގަމުގެ އެމްބިއުލައިންސްގެ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
A8

1173.1.01.06.01.008

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދިނުން A9
1173.1.01.06.01.009

P4 1173.6.01.01.00.000

S1 1173.6.01.01.01.000

ހއ. ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ 

ބޭނުމަށާއ ރައްކާތެރ 

A12
1173.6.01.01.01.001

ހޮސްޕިޓަލްގެ އާ އިމާރާތަށް 

ބޭނުންވާ 

އކްވޕްމަންޓްސްތަކާއ 

A13
1173.6.01.01.01.002

ނާރސިން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމް 

ހޯދުން

A14
1173.6.01.01.01.003



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P 1173.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1173.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1173.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1174

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1174.1.01.01.00.000

S1 1174.1.01.01.01.000

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އޮފީސް - ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A124 1174.1.01.01.01.124

އަތޮޅުތެރޭ ޞިއްހީމަރުކަޒުތައް 

ސްޕަވައިޒްކުރުމާއި ރޯގާ 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތައް

A125 1174.1.01.01.01.125

ކަނޑިތީމު ހޮސްޕިޓަލް  - ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A126 1174.1.01.01.01.126

ނޫމަރާ ޞިއްހީމަރުކަޒު -   ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A127 1174.1.01.01.01.127

ގޮއިދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު -  ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A128 1174.1.01.01.01.128

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި 

އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް 

ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ 

 ާ ާ  ާ  ާ    ާ



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ފޭދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު - ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A129 1174.1.01.01.01.129

ފީވަކު ޞިއްހީމަރުކަޒު- ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A130 1174.1.01.01.01.130

ބިލެއްފަހި ޞިއްހީމަރުކަޒު- ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A131 1174.1.01.01.01.131

ފޯކައިދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު- ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A132 1174.1.01.01.01.132

ނަރުދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު- ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A133 1174.1.01.01.01.133

މަރޮށި ޞިއްހީމަރުކަޒު- ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A134 1174.1.01.01.01.134



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޅައިމަގު ޞިއްހީމަރުކަޒު- ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A135 1174.1.01.01.01.135

ކޮމަންޑޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު - ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A136 1174.1.01.01.01.136

މާއުނގޫދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު - ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A137 1174.1.01.01.01.137

މިލަންދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒު - ޞިއްޙީ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A138 1174.1.01.01.01.138

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1174.1.01.02.00.000

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް                  S2 1174.1.01.02.02.000

5ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް  

ތަރައްޤީ ކުރުން (ގޮއިދޫ، ނޫމަރާ، 

( ބިލެއްފަހި، ނަރުދޫ އަދި ފީވައް

A36

1174.1.01.02.02.036

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަ             P1 1174.3.02.01.00.000

ބޭސިކް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި އާބާދީގެ އެންމެން ބައިވެރިކުރުވުން S8 1174.3.02.01.08.000

މަދަނަ ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ރައްޔުތުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްދިނުން
A13

1174.3.02.01.08.013



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P4 1174.6.03.01.00.000

S1 1174.6.03.01.01.000

ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަން ބޭނުންވާ 

ސިއްހީ ހިދުމަށް މެދުނުކެނޑި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޯޕީޑީ ހިދުމަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

A70

1174.6.03.01.01.070

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެކްސްރޭ 

ރޫމްގެ ހިދުމަށް ދިނުމަތް 

ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

A71

1174.6.03.01.01.071

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިދުމަތް 

ދިނުމައްޓަކައި ލޭބަރރޫމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި ހޯދުން

A72
1174.6.03.01.01.072

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިދުމަތް 

ދިނުމައްޓަކައި ބަލިމީހުން ބާތިއްބާ 

ވާރޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން އަދި 

ލޯންޑްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

A73

1174.6.03.01.01.073

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިދުމަތް 

ދިނުމައްޓަކައި ލެބޯޓަރީއަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެތި ހޯދުން

A74
1174.6.03.01.01.074

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިދުމަތް 

ދިނުމައްޓަކައި ޓްރީޓްމަންޓް ރޫމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

A75
1174.6.03.01.01.075

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިދުމަތް 

ދިނުމައްޓަކައި އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

A76
1174.6.03.01.01.076

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އޮފީސް 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން
A77

1174.6.03.01.01.077



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކަނޑިތީމު  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A78
1174.6.03.01.01.078

ނޫމަރާ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A79
1174.6.03.01.01.079

ގޮއިދޫ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ  

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A80
1174.6.03.01.01.080

ފޭދޫ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ  

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A81
1174.6.03.01.01.081

ފީވަކު  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ  

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A82
1174.6.03.01.01.082

ބިލެއްފަހި  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A83
1174.6.03.01.01.083

ފޯކައިދޫ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A84
1174.6.03.01.01.084

ނަރުދޫ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A85
1174.6.03.01.01.085

މަރޮށި  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A86
1174.6.03.01.01.086

ޅައިމަގު  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A87
1174.6.03.01.01.087

ކޮމަންޑޫ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A88
1174.6.03.01.01.088



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މާއުނގޫދު  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A89
1174.6.03.01.01.089

މިލަންދޫ  ސިއްހީ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ހޯދުން

A90
1174.6.03.01.01.090

P 1174.6.01.02.00.000

1174.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1174.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ 

ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1175

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1175.1.01.01.00.000

S1 1175.1.01.01.01.000

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދާ ރަނގަޅު     A139 1175.1.01.01.01.139

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

އަމިއްލަފަރުދުން ގެ ފެންވަރުގައްޔާއި 

ޢާއިލީ ފެންވަރުގައި އަދި މުޖުތަމަޢު ގެ 

ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުން.

A140 1175.1.01.01.01.140

މަދުރަސީދައުރުގައި ރަނގަޅު ޞިއްޙީ 

އާދަ ކާދަ ދަސްކޮށްދީ އެފަދަ ކަންކަން 

ބައްޓަން ކޮށްދީ އެގޮތަށް އުޅުމަށް 

ހިތްވަރުދޭ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ބާރު 

އެޅުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާ ގުލިގެން 

ޕްރޮގްރާމތައް ހންގުން

A141 1175.1.01.01.01.141

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެގެ 

ގޮތުން އެކިއެކި ދުވަސްތައް 

ފާހަގަކުރުމާއި ވާރކްޝޮޕްތަކާއި 

ސެމިނަރތައް ބޭއްވުން

A142 1175.1.01.01.01.142

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި 

އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް 

ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް 

ބަލިބަލިން ދިފާޢުވުމަށް ހިންގޭ 

ޕްރޮގްރާމްތަށް ހަރުދަނާކުރުން

A143 1175.1.01.01.01.143

ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަސްތައް 

ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެ ފާހަގަކުރުމަށް 

ސިޢްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން

A144 1175.1.01.01.01.144

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1175.1.01.03.00.000

S1 1175.1.01.03.01.000

އައިޓީ ދާއިރާއިން 2މުވައްޒިފުން  

ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ކުރުން
A25

1175.1.01.03.01.025

މުވައްޒިފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު 

މަތި ކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން
A26

1175.1.01.03.01.026

P4 1175.6.01.01.00.000

S1 1175.6.01.01.01.000

ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ 

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
A94

1175.6.01.01.01.001

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް 

ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު 

ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި ބޭރުގެ އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މީހުން 

ބިނާ ކުރުމަށް އެކަށިގްންވާ ވަރަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P 1175.6.01.02.00.000

1175.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1175.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ 

ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1176

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1176.1.01.01.00.000

S1 1176.1.01.01.01.000

ސިއްހީ ހޭލުންތެރިކަން ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި 

އިތުރު ކުރުމާއި ހެލްތް ޗެކްއަޕް ހެދުން
A22 1176.1.01.01.01.022

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ 

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް
A23 1176.1.01.01.01.023

S2 1176.1.01.01.02.000

ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިންދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި 

އެކަމަށް ރއްޔިތުން ހޭލުން ތެރިކުރުވުން
A1 1176.1.01.01.02.001

ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A2 1176.1.01.01.02.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި 

އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް 

މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި 

ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ 

މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ޅަފަތުގައި 

ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި،  ވިހެއުމާއެކު 

ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި، ގާތުންކިރުދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހަރުދަނާކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި ނިއުޓްރިޝަނާއި ބެހޭ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމު 

ފުޅާކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް މެދުކެޑުނަނުދީ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކުރުން
A3 1176.1.01.01.02.003

S3 1176.1.01.01.03.000

ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްހަތާއި އާއިލާ ރޭވުމާއި 

މައިންނާއި ޅަދަރިންގެ ސިއްހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ 

ހިދުމަތްތަށް ހަރުދަނާކުރުން

A26 1176.1.01.01.03.026

ފުރާވަރު ކުދިންގެ މެދުގައި ސިއްހީ ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުން
A27 1176.1.01.01.03.027

S4 1176.1.01.01.04.000

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބެގެއްލުންތަކަށް 

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
A1 1176.1.01.01.04.001

S5 1176.1.01.01.05.000

ގައިންގަޔަށް އަރާބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ 

މިންވަރު އިތުރަށް ދަމަހައްޓައި ނޮންކޮމިއުނިކަބަލް 

ޑިޒީޒަސް މަދުކުރުން

A76 1176.1.01.01.05.076

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1176.1.01.02.00.000

ޓީބީ އާއި އެޗްއައިވީ ފަދަ ބަލިތަކާއި، ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން ފެތުރޭ ބަލތަކާއި، 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް ތިލަވަމުންއަންނަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ 

ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި ނައްތާލުމަށް އެހެންދާއިރާތަކާއެކު 

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫތްޕާއި ބަލިތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމް 

 

ރައްކާތެރި މައިވަންތަކަމާއި ފުރާވަރަށް އަރާކުދިންގެ ޖިންސީ އަދި އުފަންވެނި 

ޞިއްހަތު ހިމެނޭގޮތަށް އުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ބައްޓަންކުރެވޭ 

އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ޕްރޮގަރާމްތަކާ، މިކަންކަމާގުޅޭ ކެންސަރުތަކުން 

ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޖިންސީހާނީއްކަ ލިބިފައިވާ 

މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދީ، އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ޞިއްހަތާއި، އެކްސިޑެންޓްތަކުންނާއި 

ނުކުޅެދުންތަރިވެދާފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގައި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ރިސްކް ފެކްޓަރތަކުގެ 

ސަރވޭލަންސް ހިންގުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S1 1176.1.01.02.01.000

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒު/ހެލްތް 

ޕޯސްޓް ތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް ހޯދުމާއި 

ލައިފް ސޭވިންގ ޑްރަގްސް ޕްރޮކިއު ކުރުން 

(އޭދަފުށި، ތުޅާދޫ، ހިތާދޫ، ދަރަވަންދޫ، 

ކެންދޫ،ގޮއިދޫ، ކުޑަރިކިލު، މާޅޮސް، ދޮންފަނު، 

A2 1176.1.01.02.01.002

S3 1176.1.01.02.03.000

ތެލަމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުން 

(ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ބ. ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު)
A1 1176.1.01.02.03.001

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1176.1.01.03.00.000

S1 1176.1.01.03.01.000

ނާރސިން ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

(ނާރސިންގ ބެޗްލާރސް 1، ޑިޕްލޮމާއިން 

ނާރސިންގ( ކޮންވާރޝަން )،އިމަޖެންސީ 

އިންޓެންސިވް ކެއަރ ޓްރެއިނިންގް

A27 1176.1.01.03.01.027

މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީންކުރުން
A28 1176.1.01.03.01.028

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ 

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ 

މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ 

ކޮންޓިންޖެންސީ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް 

ޤާއިމް ކުރުން

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، 

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި 

ބޭރުގެ އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެކަށިގްންވާ ވަރަށް ފައިސާ 

ކަނޑައެޅުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން 

ތަމްރީންކުރުން (ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސިންގ، 

ފައިސާއާއި ބެހޭ ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން)

A29 1176.1.01.03.01.029

އައި.ޓީ. ދާޢިރާއިން ތަމްރީނު ކުރުން (ކޮމްޕިއުޓަރ 

ކޯސް އެޑްވާންސް، ހާޑްވެއަރ އެންޑް 

ރިޕެއަރިންގ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް 

ޓްރެއިނިންގ ކޯސް)

A30 1176.1.01.03.01.030

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1176.1.01.06.00.000

S1 1176.1.01.06.01.000

ލޯންޗްގެ ޚިދުމަތް ބަލިމީހުންނަށް މެދުނުކެޑި 

ފޯރުވައި ދިނުން
A1 1176.1.01.06.01.001

އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ބަލިމީހުނަނަށް ފޯރުވައި 

ދިނުން
A2 1176.1.01.06.01.002

P4 1176.6.01.01.00.000

S1 1176.6.01.01.01.000

ބ. ކިހާދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްދިނުން
A95 1176.6.01.01.01.095

ބ. ދޮންފަނު ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A96 1176.6.01.01.01.096

ބ. ފުޅަދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

ދިނުން
A97 1176.6.01.01.01.097

ބ. ފެހެންދޫ ހެލްތް  ޕޯސްޓްގެ ސިއްހީ 

ހިދުމަތް ދިނުން
A98 1176.6.01.01.01.098

އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް ކުރެވޭ 

ނިޒާމަކުން ރާވާ، މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ، ޚިދުމަތުގެ 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އުފައްދާ ހޭލުން ތެރިކަން 

އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުން A99 1176.6.01.01.01.099

ބ. ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން A100 1176.6.01.01.01.100

ބ. ހިތާދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

ދިނުން
A101 1176.6.01.01.01.101

ބ. ކެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A102 1176.6.01.01.01.102

ބ. ދަރަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A103 1176.6.01.01.01.103

ބ. ގޮއިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A104 1176.6.01.01.01.104

ބ. ކުޑަރިކިލު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A105 1176.6.01.01.01.105

ބ. މާޅޮހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A106 1176.6.01.01.01.106

ބ. ކަމަދޫ  ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތް ދިނުން
A107 1176.6.01.01.01.107

P 1176.6.01.02.00.000

1176.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1176.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1177

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1177.1.01.01.00.000

S1 1177.1.01.01.01.000

ރޯގާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ 

ދަށުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން
A24 1177.1.01.01.01.024

ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މާލެ އަށާއި 

ނައިފަރަށް ދަތުރުކުރުން

A25 1177.1.01.01.01.025

ރޯގާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ 

ދަށުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން
A145 1177.1.01.01.01.026

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1177.1.01.02.00.000

S1 1177.1.01.02.01.000

ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނާއި ޙިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް 

ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިއުމަބަލްސް)  ހޯދުން

A69 1177.1.01.02.01.069

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި 

ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކި އެކި ކަނަކަންކަމަށް ކަނޑުމަގުންނާއި 

އެއްގަމު މަގުން ދަތުރުކުރުން

A70 1177.1.01.02.01.070

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1177.1.01.06.00.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ 

ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ 

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް 

ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S1 1177.1.01.06.01.000

ލޯންޗްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި އަތޮޅޮތެރޭގެ ޞިއްޙީ  

ޙިދުމަތް ދިނުމަށްދަތުރު ފަތުރު ކުރުން
A10 1177.1.01.06.01.010

P1 1177.3.02.01.00.000

S4 1177.3.02.01.04.000

އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު  

ހެދި ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތްދެވި ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް 

ދެވި މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް މުޅިރައްޔިތުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދނުން.

A10 1177.3.02.01.04.010

P 1177.6.01.02.00.000

1177.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1177.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

        

ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް 

ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، އެންމެ 

ފުރިހަމަގޮތުގައި  ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް އެނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުން.

އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް ކުރެވޭ ނިޒާމަކުން ރާވާ، 

މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އުފައްދާ ހޭލުން ތެރިކަން އުފެއްދުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1178

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1178.1.01.01.00.000

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރާއި                             S2 1178.1.01.01.02.000

ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން
A64 1178.1.01.01.02.064

S3 1178.1.01.01.03.000

ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން
A28 1178.1.01.01.03.028

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަ   P2 1178.1.01.02.00.000

S2 1178.1.01.02.02.000

7ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގެ ބޭސްފިހާރަތައް ތަރައްޤީ  

ކުރުން
A38 1178.1.01.02.02.038

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް                   P4
1178.6.03.01.00.000

S1
1178.6.03.01.01.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އޮފީސް ހިންގުމާއި ސިއްޙީގޮތުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމާއި އެ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ރައްކާތެރި މައިވަންތަކަމާއި ފުރާވަރަށް އަރާކުދިންގެ ޖިންސީ އަދި އުފަންވެނި ޞިއްހަތު 

ހިމެނޭގޮތަށް އުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ބައްޓަންކުރެވޭ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއި 

ބެހޭ ޕްރޮގަރާމްތަކާ، މިކަންކަމާގުޅޭ ކެންސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އއ. އަތޮޅު ސިއްހީ ދާއިރާތަކުގެ އިދާރީ 

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން
A135 1178.6.03.01.01.135

P 1178.6.01.02.00.000

1178.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1178.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1179

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1179.1.01.02.00.000

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީ                 S2 1179.1.01.02.02.000

އދ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 

ބޭސްފިހާރަ ނެތް ރަށްރަށުގައި 

ބޭސްފހާރައގެ (ކޮމޔުނޓ 

A39 1179.1.01.02.02.039

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1179.1.01.03.00.000

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް،                    S1 1179.1.01.03.01.000

ނާރސިން ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީންކުރުން
A31 1179.1.01.03.01.031

ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުއައްޒަފުންނަށް 

އިތުރުތަމްރީނު ދިނުން
A32 1179.1.01.03.01.032

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ތަފާތު ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގުން
A33 1179.1.01.03.01.033

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1179.1.01.06.00.000

އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް ކުރެވޭ                    S1 1179.1.01.06.01.000

ސްޕީޑް ލޯންޗް / 

އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް 

ބަލިމީހުންނަށް ދިނުންމަށްޓަކައި  

ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުން

A11 1179.1.01.06.01.011

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P4 1179.6.01.01.00.000

S1 1179.6.01.01.01.000

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ އެހެނިހެން 

ކަންތައްތައް ކުރުން

A108 1179.6.01.01.01.108

ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ 

ޑޮކްޓަރުންނާއި ޕެރެމެޑިކަލް 

ސްޓާފުންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން

A109 1179.6.01.01.01.109

P 1179.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވު 1179.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1179.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1180

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1180.1.01.02.00.000

S1 1180.1.01.02.01.000

ލެބޯޓްރީގެ ޚިދަމަތް ދިނުން A77 1180.1.01.02.01.077

ޑްރެސިންގ / އިންޖެކްޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން A78 1180.1.01.02.01.078

S2 1180.1.01.02.02.000

ވ.އަތޮޅުގައި ފެތުރޭ ރޯގާތަކަށް ބޭނުންވާ 

ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުން
A40 1180.1.01.02.02.040

S6 1180.1.01.02.06.000

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމައްޓަކައި ސަރުކާރުގެ 

އެކިއެކި ދާއިރާތަކާއި ބައެއް އެންޖީއޯތަކާއި 

ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަށް ރާވާ ހިންގުން

A28 1180.1.01.02.06.028

P4 1180.6.01.01.00.000

S1 1180.6.01.01.01.000

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާކުރުން

A110 1180.6.01.01.01.110

P 1180.6.01.02.00.000

1180.6.01.02.01.000

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ 

ފެންވަރު ބެލުމާއި ސިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، 

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1180.6.01.02.01.001



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1181

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1181.1.01.02.00.000

S1 1181.1.01.02.01.000

ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި 

ޙިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި 

) މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް  (ކޮންޒިއުމަބަލްސް

ހޯދުމަށް.

A79 1181.1.01.02.01.079

P4 1181.6.01.01.00.000

S1 1181.6.01.01.01.000

ފ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި 

ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި 

ޞއްޙ ފަރުވާދނުން

A134 1181.6.01.01.01.134

P 1181.6.01.02.00.000

1181.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1181.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ 

ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް 

ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1182

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1182.1.01.01.00.000

S2 1182.1.01.01.02.000

ނޭޝަނަލް ހުރިހާ ޕްރޮގުރާމްތައް ފުރިހަމައަށް 

ހިންގުން(ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް، 

ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް، ހެލްތް ޕްރިވެންޝަން 

އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން)

A65 1182.1.01.01.02.065

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1182.1.01.02.00.000

S1 1182.1.01.02.01.000

ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނާއި ޙިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މެޑިކަލް ތަކެއްޗާއި (ކޮންޒިއުމަބަލްސް)  ހޯދުމަށް.

A82 1182.1.01.02.01.082

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް 

ދިނުމާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކި އެކި ކަނަކަންކަމަށް 

ކަނޑުމަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ދަތުރުކުރުން

A83 1182.1.01.02.01.083

S2 1182.1.01.02.02.000

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ 

މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، 

ޅަފަތުގައި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި،  

ވިހެއުމާއެކު ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި، ގާތުންކިރުދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބެހޭ 

 ޭ ެ  ާ ަ ް ު  ާ ަ ް  ެ ް ު ަ ު  ް ޮ ާ ަ ު ަ  ް ަ ް ާ ް ޮ ް

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، 

އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ 

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު 

ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ދ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ބޭސްފިހާރަ ނެތް 

ރަށްރަށުގައި ބޭސްފިހާރައިގެ (ކޮމިޔުނިޓީ ފާމަސީ) 

ޚިދުމަތް ދިނުން  (ދ.ހުޅުދެލި)

A42 1182.1.01.02.02.042

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1182.1.01.03.00.000

S1 1182.1.01.03.01.000

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އެކި އެކި 

ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން
A44 1182.1.01.03.01.044

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1182.1.01.06.00.000

S1 1182.1.01.06.01.000

ލޯންޗްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި އަތޮޅޮތެރޭގެ ޞިއްޙީ  

ޙިދުމަތް ދިނުމަށްދަތުރު ފަތުރު ކުރުން A12 1182.1.01.06.01.012

P4 1182.6.01.01.00.000

S1 1182.6.01.01.01.000

ދ.އަތޮޅު ޞިއްޙީދާއިރާ ތަކުގެ އިދާރީ 

ހިނގުން ހަރުދަނާކުރުން
A125 1182.6.01.01.01.125

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތް 

ތައް ތަރައްޤިކުރުމަށް ހޯދާ މެޝިނަރީ ، 

ވެހިކަލް އާއި އިކްވިޕް މަންޓްތައް މަރާމާތު 

A126 1182.6.01.01.01.126

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި 

ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި ރައްކާތެރި 

މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުން

A133 1182.6.01.01.01.133

ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް 

އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް 

ކުރެވޭ ނިޒާމަކުން ރާވާ، މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ، 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އުފައްދާ ހޭލުން 

ތެރިކަން އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P4

1182.6.03.01.00.000

S1

1182.6.03.01.01.000

ދ.މީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް A160 1182.6.03.01.01.160

P 1182.6.01.02.00.000

1182.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1182.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

ރޭވުން.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ތަންތަނުގެ 

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން 

ދިނުން

އޮފީސް ހިންގުމާއި ސިއްޙީގޮތުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމާއި އެ ތަކެތި 

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1183

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1183.1.01.01.00.000

S1 1183.1.01.01.01.000

ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ގޮތުން ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށް 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން

A150 1183.1.01.01.01.150

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1183.1.01.06.00.000

S1 1183.1.01.06.01.000

ބަލިމީހުންނަށް ދިނުންމަށްޓަކައި  

އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
A13

1183.1.01.06.01.013

އިމަރޖެންސީ ރޫމްގެ ޚިދުމަތްތައް 

ހަރުދަނާކުރުން
A14

1183.1.01.06.01.014

ލޯންޗްގެ ޚިދުމަތް ބަލިމީހުންނަށް 

މެދުނުކެޑި ފޯރުވައިދިނުން
A15

1183.1.01.06.01.015

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި 

އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް 

ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސްއެއްގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސް 

ކުރެވޭ ނިޒާމަކުން ރާވާ، މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ، 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އުފައްދާ 

ހޭލުން ތެރިކަން އުފެއްދުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

P4 1183.6.01.01.00.000

S1 1183.6.01.01.01.000

ފެންވަރު ރަގަޅު ލެބޯޓްރީއެއްގެ 

ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  

ފޯރުވައިދިނުން

A111
1183.6.01.01.01.111

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތުގެ ބޭނުމަށާއި 

ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ 

A124
1183.6.01.01.01.124

P 1183.6.01.02.00.000

1183.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1183.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ 

ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1184

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1184.1.01.02.00.000

S1 1184.1.01.02.01.000

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ 

ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 

މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލް އަދި 

އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 

ހޯދުން 

A3 1184.1.01.02.01.003

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، 

އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ 

ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު 

ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S2 1184.1.01.02.02.000

ގއ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 

ބޭސްފިހާރަ ނެތް ރަށްރަށުގައި 

ބޭސްފިހާރައިގެ (ކޮމިޔުނިޓީ 

ފާމަސީ)  ޚިދުމަތް ދިނުން 

(ގއ. ކޮނޑޭ)

A3 1184.1.01.02.02.003

S3 1184.1.01.02.03.000

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ 

ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް 

ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ 

ކޮންޓިންޖެންސީ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް 

ޤާއިމް ކުރުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ގއ. އަތޮޅުގެ ޞިއްހީ ޚިދުމަތް 

ފުޅާކުރުމަށްތަކައި 

ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް 

ތަޢާރަފް ކުރުން

A2 1184.1.01.02.03.002

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1184.1.01.03.00.000

S1 ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް 1184.1.01.03.01.000



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިންނާއި 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ 4 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން 

(ކުރުމުއްދަތުގެ 4ކޯސް )

A1 1184.1.01.03.01.001

P4 1184.6.01.01.00.000

S1 1184.6.01.01.01.000

ގއ . އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް / 

ޞިއްހީމަރުކަޒު / ހެލްތް 

ޕޯސްޓް ތަކުގެ އދާރ 

A15 1184.6.01.01.01.015

P 1184.6.01.02.00.000

1184.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1184.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް 

ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1185

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1185.1.01.01.00.000

S1 1185.1.01.01.01.000

ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  A26 1185.1.01.01.01.026

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ 

ދުވަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

(ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް)

A27 1185.1.01.01.01.027

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  A28 1185.1.01.01.01.028

އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން. A29 1185.1.01.01.01.029

ގާތުން ކިރުދޭ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން. A30 1185.1.01.01.01.030

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން. A31 1185.1.01.01.01.031

ތެލެސީމިއާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން. A32 1185.1.01.01.01.032

S2 1185.1.01.01.02.000

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، 

ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް ތަރައްޤީވާ 

މިންވަރު ބެލުމާއި، ޅަފަތުގައި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެދިބޮޑުވުމަށް 

      

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް 

މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު 

ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި 

މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން 

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ސިއްހަތާއި ގުޅޭ އެކިއެކި 

ޕްރޮގުރާމްތައް އާއްމުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން

A4 1185.1.01.01.02.004

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ 

ވޯރކް ޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ 

ކޮއްތާއި އެލަވަންސް ފައިސާ ދިނުން

A5 1185.1.01.01.02.005

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ލީފްލެޓް ތަ A6 1185.1.01.01.02.006

ބައިނަލް އަގުވާމީ ދުވަސްތައް 

ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ބެނާތައްޔާރުކުރުން

A7 1185.1.01.01.02.007

ވެކްސިންގ ދިނުމަށް އަތޮޅުގެ ރައްތަކަ  A8 1185.1.01.01.02.008

S4 1185.1.01.01.04.000

ޑޮކްޓަރ ޑެންޓަލް ޓީމް އަތޮޅުތެރޭ 

ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ހިދްމަތް 

ދިނުމަށް ދަތުރު ކުރުން

A4 1185.1.01.01.04.004

ޑޮކްޓަރ ކާޑިއޮލޮޖީ އަތޮޅުތެރޭ 

ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ހިދްމަތް 

ދިނުމަށް ދަތުރު ކުރުން

A5 1185.1.01.01.04.005

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1185.1.01.02.00.000

S1 1185.1.01.02.01.000

ހޮސްޕިޓަލުން ފޮނުވާ ބަލިމީހުން 

ގޮވައިގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

ދަތުރު އެލަވަންސާއި ފުޑް 

A4 1185.1.01.02.01.004

ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް 

ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ 

އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ 

    ޯ  

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ޞިއްހަތާއި، 

އެކްސިޑެންޓްތަކުންނާއި ނުކުޅެދުންތަރިވެދާފަދަ ކަންކަމުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ 

      



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S3 1185.1.01.02.03.000

ތިއޭޓަރަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A3 1185.1.01.02.03.003

ލޭބަރ ރޫމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A4 1185.1.01.02.03.004

ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A5 1185.1.01.02.03.005

ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް  ހޯދުން
A6 1185.1.01.02.03.006

ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް  ހޯދުން
A7 1185.1.01.02.03.007

އައިސީޔޫ ރޫމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A8 1185.1.01.02.03.008

ވޯރޑްތަކަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A9 1185.1.01.02.03.009

ޑްރެސިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސިއުމަބްލްސް ހޯދުން
A10 1185.1.01.02.03.010

އޮޕްރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް  

މެދުނުކެނޑި ހޯދުން
A11 1185.1.01.02.03.011

މެޑިކަލް ރިފަރަލްއަށް އަދި މެޑިކަލް 

އެޑްވައިސް ބޭނުންވާ ހާލަތް 

ތަކުގައި މެދުނުކެނޑި މުއާސަލާތުގެ 

A12 1185.1.01.02.03.012

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، 

ރިފަރަލް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި 

މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި 

     



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މެޑިކަލް ރިފަރަލްއަށް އަދި މެޑިކަލް 

އެޑްވައިސް ބޭނުންވާ ހާލަތް 

ތަކުގައި މެދުނުކެނޑި މައާސަލާތުގެ 

A13 1185.1.01.02.03.013

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން P3 1185.1.01.03.00.000

S2 1185.1.01.03.02.000

ހޮސްޕިޓަލް ސްޓާފުން  ވޯކްޝޮޕާއި 

ސެމިނާފަދަ ކަންތައްތަކަށް މާލެ 

ފޮނުވުން

A2 1185.1.01.03.02.002

ހޮސްޕިޓަލް ސްޓާފުން ވޯކްޝޮޕާއި 

ސެމިނާފަދަ ކަންތައްތަކަށް 

އައްޑުއަތޮޅަށް ފޮނުވުން

A3 1185.1.01.03.02.003

ހޮސްޕިޓަލް ސްޓާފުން ޓްރޭނިންގ 

އާއި ވޯރކްޝޮޕް ފަދަތަންތަނަށް 

ފޮނުވުން

A4 1185.1.01.03.02.004

ހޮސްޕިޓަލް ސްޓާފުން ހޭލުން 

ތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ 

ވޯރކްޝޮޕްތަށް ހިންގުން

A5 1185.1.01.03.02.005

ހޮސްޕިޓަލް ސްޓާފުން ޓްރެއިނިންގ 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން

A6 1185.1.01.03.02.006

ހޮސްޕިޓަލްގެ 4ސްޓާފުންނަށް  

ބޭސިކް އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓާ ބެހޭ 

ތަމްރީން ދިނުން (ރާއްޖޭގައި)

A7 1185.1.01.03.02.007

ހޮސްޕިޓަލްގެ 3ނަރުހުން ބީ  

އެސްސީ ނާރސިންގ އިން 

ތަމްރީންކުރުން (ރާއްޖޭގައި)

A8 1185.1.01.03.02.008

ހޮސްޕިޓަލްގެ 2ސްޓާފުން  

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި 

ބެހޭގޮތުން ތަމްރީން ކުރުން

A9 1185.1.01.03.02.009

ފަންނީ ދިވެހިން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތުގެ 

ފެންވަރުބަލާ، ޢިނާޔަތްތައް ތައާރަފްކޮށް، އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ހިސާބުން 

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން



ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ހޮސްޕިޓަލްގެ 15ސްޓާފުން   

ފްރޮންޓް އޮފީސް މެނޭޖުމެންޓް 

ދާއިރާއިން ތަމްރީންކުރުން

A10 1185.1.01.03.02.010

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް 

އިންސަރވިސް ޓްރޭނިންގ ހިންގުން
A11 1185.1.01.03.02.011

ހޮސްޕިޓަލު މުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ރިފަރެންސް 

މެޓީލިއަލްސް ހޯދުން

A12 1185.1.01.03.02.012

P 1185.6.01.02.00.000

S 1185.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ 7%  A1 1185.6.01.02.01.001

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް 

ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން P1 1191.1.01.01.00.000

S1 1191.1.01.01.01.000

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކާމާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން 

. ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ސެމިނާއެއް ބޭއްވުން
A73 1191.1.01.01.01.073

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޓީވީ ސްޕޮޓެއް ހަދާ ޓެލެކާސްޓްކުރުން
A74 1191.1.01.01.01.074

ކާބޯތަކެއްޗާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި ހިންގުމަށް ޓެލެ ކޮންފަރެންސް 

. ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން

A75 1191.1.01.01.01.075

ކާބޯތަކެތީގެ ގަވާއިދުތަކަށް މުވައްޒިފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް 

ސެމިނާއެއް ބޭއްވުމާއި އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ލީފްލެޓް/ 

. ޕޯސްޓަރސް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުން/ އިޝްތިހާރު ކުރުން

A76 1191.1.01.01.01.076

ބްރެސްޓް މިލްކް ސަބްސްޓިޓިއުޓް ކޮމިޓީ މީޓިންގ އާއި ފުޑް ސޭފްޓީ 

. ކޮމިޓީގެ މީޓިންގތައް ބޭއްވުން
A77 1191.1.01.01.01.077

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކަމޢިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު 

ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން
A78 1191.1.01.01.01.078

. ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން A79 1191.1.01.01.01.079

ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ގްރޭޑް ކުރުމާއި 

ބެހޭގޮތުން ދެ ޕްރޮވިންސެއްގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަފުން 

. އަޙްލުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A80 1191.1.01.01.01.080

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ 

ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި 

މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1191



ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭނުންކުރާ ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ފެނުގެ 

. ޕޯސްޓް މާކެޓް ސަރވައިލަންސް ހެދުން
A81 1191.1.01.01.01.081

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފެކްޓްރީތަކާއި، އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް ތަކުގެ 

. ކޮމްޕްލައިންސީ  އަދި ފޮލޯއަޕް އޯޑިޓް ކުރުން
A82 1191.1.01.01.01.082

އެމަރޖެންސީކޮށް އަދި ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން 

. އިންސްޕެކްޝަން ހެދުން
A83 1191.1.01.01.01.083

ފެންއުފައްދާ ފެކްޓްރީތަކާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކް ފެކްޓްރީތަކުގެ 

. ކޮމްޕްލައިންސީ އޮޑިޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A84 1191.1.01.01.01.084

. ބޭކަރީ ތަކާއި ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕްތަކުގެ ކޮމްޕްލައިންސީ އޯޑިޓް ކުރުން A85 1191.1.01.01.01.085

. ހެދިކާ ހަދާ ވިއްކާތަންތަނުގެ ކޮމްޕްލައިންސީ އޯޑިޓް ކުރުން A86 1191.1.01.01.01.086

ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓްރޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ ކޮމްޕްލައިންސީ 

. އޯޑިޓްކުރުން
A87 1191.1.01.01.01.087

. ސުޕަރމާޓް، ކޯލްޑްސްޓޯރގެ ކޮމްޕްލައިންސީ މޮނިޓަރކުރުން A88 1191.1.01.01.01.088

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ފެކްކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓާ 

މޮނިޓަރކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިފަދަ އިންޑަސްޓްރީތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ 50މީހުންނަށް ފުޑް ހައިޖިންއާއި ބެހޭ ޓްރެއިނިން  

ދިނުން. (ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން )

A89 1191.1.01.01.01.089

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ފެކްކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓާ 

މޮނިޓަރކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކާއި 

އެފަދަ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް 

އެރަށްރަށުގައި ހެލްތް ސެންޓަރުންނާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޗެކްކޮށް 

ސަރޓިފައި ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގެ ކަމާއި ބެހޭ 

މުވައްޒަފުން ޓްރެންކުރުން. (އަހަރު 2ޓްރެއިނިންގ , 3އަތޮޅުގެ  40 

މީހުންނަށް)

A90 1191.1.01.01.01.090



ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ފުޑް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓްތަކުގެ ރިސްކް 

. ޕްރޮފައިލްތައް ހޯދައި އިވެލުއޭޓްކުރުން
A91 1191.1.01.01.01.091

ރިސްކް އެނަލިސިސް ، މާކެޓް ސާރވައިލަންސް، އައުޓްބްރޭކް  

. އިންވެސްޓިގޭޝަނާއި ސްޓަޑީތައް ކުރުން
A92 1191.1.01.01.01.092

އެތެރެކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ ރިސްކް ކެޓެގަރައިޒޭޝަން ހެދުން A93 1191.1.01.01.01.093

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ 

ބާވަތްތަކުން ސާމްޕަލްކޮށް ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

A94 1191.1.01.01.01.094

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެޕްރޫވް 

ކުރުމަށްޓަކައި ނިޡާމެއް އެކުލަވާލައި މިމަސައްކަތް ހިންގުން
A95 1191.1.01.01.01.095

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން P2 1191.1.01.02.00.000

S2 1191.1.01.02.02.000

ބޭހުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޓީވީ 

. ސްޕޮޓެއް ހަދާ ޓެލެކާސްޓްކުރުން
A5 1191.1.01.02.02.005

ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގައި ރައްކާތެރި ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން، ޓީވީ 

. ސްޕޮޓެއް ހަދާ ޓެލެކާސްޓްކުރުން
A6 1191.1.01.02.02.006

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އަދި ބޭނުންކުރާ ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު 

 -WHO- EDM) ްބަލާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

ޕްރޮގްރާމްގެ- ދަށުން)

A7 1191.1.01.02.02.007

. ފާމަސިއުޓިކަލް ބޯޑު ހިންގުން A8

1191.1.01.02.02.008

އެޑްވަރސް ޑްރަގް ރިއެކްޝަން ރިޕޯޓްސް އަދި ފާމަސޫޓިކަލް 

އެލަރޓްސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފާމަސީއަކަށާއި ހެލްތް ފެސިލިޓީތަކަށް 

. ޕޯސްޓްކުރުން

A9

1191.1.01.02.02.009

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ 

މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތަށް ޤާއިމްކުރުމަށް 

އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.



ޑަކްޓަރީ ބޭހުގެ  ރޭޝަނަލް ޔޫސް އަދި އެޑްވާޒް ރިއެކްޝަން 

ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްކޮށް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. ( 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓެންސީ )

A10

1191.1.01.02.02.010

ބޭހުގެ ކުއަލިޓީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލް އަދި 

. މައިކްރޯބަޔޮލޮޖިކަލް އެނަލެސިސް ހެދުން
A11

1191.1.01.02.02.011

ފާމަސިއުޓިކަލްސް ،ކޮސްމެޓިކްސް، އަދި ހާރބަލް މެޑިސިންގެ 

ގޮތުގައި  ބޭނުންކެރެވޭ ތަކެތީގައި  ހެމީމެޓަލް އަދި އެހެނިހެން 

. ގެއްލުން ދެނިވި މާއްދާތައް އެކުލެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ޓެސްޓްކުރުން

A12

1191.1.01.02.02.012

ކާބޯތަކެތީގެ ސިނާއަތްތަކަށް އަދި ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް 

. ބޭނުންވާ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖިކަލް އަދި ކެމިކަލް ޓެސްޓްތައްކުރުން
A13

1191.1.01.02.02.013

ރާއްޖޭން ކުރެވެން ނުހުންނަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް 

ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެކްރެޑިޓޭޓެޑް ލެބޯޓްރީ އަކަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓް 

. ކުރުން

A14

1191.1.01.02.02.014

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ކޮލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އައު ޓެސްޓްތައް ޑިވެލޮޕް ކޮށް 

ކުރުން. ( ޕްރިޒަވޭޓިވްސް،ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް، އެލްކަހޯލް 

.އޯރިއަސް،ހެވީމެޓލްސް ފަދަ  ކޮންޓެންޓްސް، ސިއުޑަރމޮނާސް،ސްޓެފް

ޓެސްޓްތައް)

A15

1191.1.01.02.02.015

އިންސްޓްރުމެންޓަލް މެތަޑްސް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޓެސްޓްތައް 

.(ފުޑް ޕްރިޒަރވޭޓިވްސް، ކާބަން  ހަރުދަނާކޮށް އައުޓެސްޓްތައް ފެށުން

މޮނޯއޮކްސައިޑް، އެލްކަހޯލް)

A16

1191.1.01.02.02.016

 UV ) ްލެބޯޓްރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުނ

ސްޕެކްޓްރޯޕޮޓޯ މީޓަރ )
A17

1191.1.01.02.02.017

އޭއޭ އެސް އާއި ޖީސީއިން ހަދާ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

(..... ފިއުލް ހޯދުން. (އެސެޓެލިން/ ނައިޓްރޮސް އޮކްސައިޑް
A18

1191.1.01.02.02.018

އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ ރިވިއުއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް 

. މެހްމާން ދާރީ އަދާކުރުން
A19

1191.1.01.02.02.019



. ލެބޯޓްރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބެންޗް، ސްޓޭންޑް އަދި ކަބަޑް ހޯދުން A20

1191.1.01.02.02.020

ކޮންޓްރޯލްޑް ލެބޯޓްރީގެ އޭރިއާތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް 2 

. ތަޅުހަރުކުރުން
A21

1191.1.01.02.02.021

S5 1191.1.01.02.05.000

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި ހިމެނިދާނެ 

ސްޓީރޮއިޑާއި ހެވީ މެޓަލްސްގެ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ސާމްޕަލްސް ނެގުން .

A6

1191.1.01.02.05.006

ވިރަފާރިގެ ގޮތުގައި ދިވެހިބޭސް އުފައްދާ ޕެކްކުރާ ތަންތަން 

. ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A7

1191.1.01.02.05.007

P5 1191.1.01.05.00.000

S1 1191.1.01.05.01.000

އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ހުރިހާ ކާބޯތަކެތީގެ ކޮލިޓީއާއި ރައްކާތެރިކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކއި 4އެންޓްރީ ޕޮއިންޓްގައި އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި  

 ާ

A1 1191.1.01.05.01.001

ރިސްކް އެނަލިސިސް ، މާކެޓް ސާރވައިލަންސް، އައުޓްބްރޭކް 

. އިންވެސްޓިގޭޝަނާއި ސްޓަޑީތައް ކުރުން
A2 1191.1.01.05.01.002

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓްރީ ޕޮއިންޓުތަކުން ރާއްޖެއެތެރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަން ހަރުދަނާ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން 10އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ކަމާއިބެހޭ ރިފްރެޝަރ  

. ޓްރެއިނިންގއެއް ދިނުން

A3 1191.1.01.05.01.003

ފުޑް އިންސްޕެކްޝަން ސާރވިސަސް ހިންގުމަށްޓަކައި 

އިންސްޕެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް 

. ހޯދުން

A4 1191.1.01.05.01.004

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން 

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ނޫން އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ސިއްހީފަރުވާދޭ  ތަންތަން ގާއިމްކުރުމަށް ފުރުސަތު 

ހުޅުވާލުން

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފާރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ޔަޤީންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުންމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒްކުރުން

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، 

ޕްރޮފެޝނަނަލް ފެންވަރު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްސަސާތަކުގެ ގާބިލްކަމާއި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ 

ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތާއި ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ގާނޫނީ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ޓްރައިބިއުނަލެއް 

ގާއިމްކުރުން



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯޓްސް އޮފް ކޮންޓްރޯލްގައި ކުރެވޭ ބޭހާއި ކާބޯތަކެތީގެ 

ކުއަލިޓީއާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިލަފުށި، ތުލުސްދޫ 

އައްޑޫ ، ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަންތައް 



ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

. މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، ސޮފްޓްވެއަރ ގަނެ ޑިވެލޮޕްކުރުން
A2 1191.1.01.05.02.002

ލެބޯޓްރީ ގެ މުޙިއްމު އިކުއިޕްމަންޓްތައް އެކްރެޑިޓޭޓެޑް ކެލިބްރޭޝަން 

. ސެންޓަރަކުން ކެލިބްރޭޓް ކުރުވުން
A3 1191.1.01.05.02.003

އިން ހައުސް ކެލިބަރޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް 

ކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގެ ކެލިބްރޭޝަން ޔުނިޓް ހަރުދަނާ ކޮށް ހިންގާ 

. ދެމެހެއްޓުން

A4 1191.1.01.05.02.004

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮފިޝަންސީ ޓެސްޓިންގ ސްކީމުގައި އަހަރަކު 

1ފަހަރު ބައިވެރިވުން .
A5 1191.1.01.05.02.005

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރު ކުރުން . A6 1191.1.01.05.02.006

ލެބޯޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ މުޙިއްމު އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމާތު ކުރުން A7 1191.1.01.05.02.007

ލެބޯޓްރީގެ މުޙިއްމު އިކުއިޕްމަންޓްސްތައް ސާރވިސްކުރުމަށްޓަކައި 

. ސާރވިސް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A8 1191.1.01.05.02.008

ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ސްޓޭންޑަޑްސްއާއި ރެފަރެންސް ފޮތްތަކާއި، ކެޓަލޮގްސް އަދި 

. ޕްރޮސީޖަރތައް ހޯދުން

A9 1191.1.01.05.02.009

ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ 3ގަވާޢިދު ހެދުން . (އެތެރެކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރި މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދު/ ކާބޯތަކެތި 

ފެކްކޮށް ބަންދުކުރުމުގެ ގަވާއިދު/ ފުޑް ކޮންޓެމިނަންޓްސް އަދި 

އެޑިޓިވްސް އާއިބެހޭ ގަވާއިދު. )

A10

1191.1.01.05.02.010



މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ހާވެސްޓްކުރާ ތަންތަނާއި 

. އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލައި ޗެކްކުރުން
A11

1191.1.01.05.02.011

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އެކެސްޕޯޓްކުރުމަށް އުފައްދާ ތަފާތު 

ކާނާގެ ބާއްވަތައް އުފައްދާތަންތަން (5އަތޮޅެއްގައި ) ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭތޯބަލައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިންސްޕެޓްކޮށް 

. ސާރޓިފައިކުރުން

A12

1191.1.01.05.02.012

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތައް  

ބަލާފާސްކޮށް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހެލްތް ފެސިލިޓީސްގެމުވައްޒިފުންނާއި ފިޝަރީޒް 

އިންސްޕެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

A13

1191.1.01.05.02.013

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަޙާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް 

ތައްޔާރުކޮށް ޕެކްކުރާ 10ފެކްޓްރީ  / އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުތަކުގެ 

ސްޕޮޓް އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުން

A14

1191.1.01.05.02.014

އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ހެލްތު ސެޓްފިކެޓް 

ދޫކުރުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހުޅުލެއަށް ގޮސް އެނބުރި 

އައުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު

A15

1191.1.01.05.02.015

އީޔޫނޫން އެހެންގައުމްތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ 

ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޕެކްކުރާ 06ފެކްޓްރީ  / 

އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުތަކުގެ ކޮމްޕްލައިންސީ އޮޑިޓްކޮށް ސަޓިފައިކޮށް 

. ބަލަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުން

A16

1191.1.01.05.02.016

ހެލްތް ސެޓްފިކޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޗީފް ލެބޯޓްރީ 

ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް (ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް)ގެ އެއަރ ޓިކެޓް - އަހަރީ 

. ޗުއްޓިއަށް ފޮނުވުން

A17

1191.1.01.05.02.017

އޮފިޝަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ޗފް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓަށް 01އަހަރު  

ދުވަހުގެ ވިސާ ހެއްދުން
A18

1191.1.01.05.02.018

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ، އީޔޫގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގގައި 02މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން 
A19

1191.1.01.05.02.019

ކާބޯތަކެތީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހެދުމަށް ބޭއްވޭ 

ކޯޑެކްސް 01މީޓިންގގައި ބައިވެރިވުން 
A20

1191.1.01.05.02.020



ހިނާރީ މެމްބަރޝިޕް ފީ ދެއްކުން A21
1191.1.01.05.02.021

ސާކް ހާމޮނައިޒްޑް ސްޓޭންޑަޑްސް (ފުޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް، 

އެކްރެޑިޓޭޝަން ސްޓޭންޑަޑްސް) ހެދުމަށް ބާއްވާ މީޓިންގގައި 

. ބައިވެރިވުން

A22

1191.1.01.05.02.022

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން P6 1191.1.01.06.00.000

S3 1191.1.01.06.03.000

ވެޓެރިނަރީ ސާމްޕަލް ސްޓޯރ ކުރުމާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ 

ޓްރާސްޕޯޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޕެކްކޮށް ކުރިއަރ 

ސާރވިސަސް މެދުވެރިކޮށް ކޮލެބްރޭޓިން ސެންޓަރުތަކަށް ސާމްޕަލް 

. ފޮނުވުން

A1

1191.1.01.06.03.001

ވެޓެރިނޭރިއަންއަށް (ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް)  ދޭންވާ 01އަހަރު  

ދުވަހުގެ ވިސާ ހެއްދުން
A2

1191.1.01.06.03.002

ވެޓެރިނޭރިއަން (ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް)ގެ އެއަރ ޓިކެޓް - އަހަރީ 

. ޗުއްޓިއަށް ފޮނުވުން
A3

1191.1.01.06.03.003

ރައްކާތެރި އަދި ފެންވަރު ރަގަޅު ބޭސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.  P3 1191.6.02.01.00.000

S1 1191.6.02.01.01.000

. ފާމަސިއުޓިކަލް ބޯޑު ހިންގުން A1 1191.6.02.01.01.001

އެޑްވަރސް ޑްރަގް ރިއެކްޝަން ރިޕޯޓްސް އަދި ފާމަސޫޓިކަލް 

އެލަރޓްސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފާމަސީއަކަށާއި ހެލްތް ފެސިލިޓީތަކަށް 

. ޕޯސްޓްކުރުން

A2

1191.6.02.01.01.002

ޑަކްޓަރީ ބޭހުގެ  ރޭޝަނަލް ޔޫސް އަދި އެޑްވާޒް ރިއެކްޝަން 

ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްކޮށް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. ( 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓެންސީ )

A3

1191.6.02.01.01.003

އެސެންޝިއަލް ޑްރަގް ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ޗާޕްކުރުމާއި 

. ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުން

A4

1191.6.02.01.01.004

A7 1191.6.02.01.01.007

S2 1191.6.02.01.02.000

ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ އިމަޖެންސީތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތް 

ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭހާއި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް ރަޖިސްޓްރި ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

. ހަރުދަނާކޮށް އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ރާއްޖެއެތެރެކުރެވޭ އަދި ބޭނުން ކުރެވޭ ބޭހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކުއަލީޓީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 

. ބޭނުންވާ ލެބޯޓްރީ ޓެސްތައް ހަރުދަނާކުރުން



ބޭހުގެ ކުއަލިޓީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލް އަދި 

. މައިކްރޯބަޔޮލޮޖިކަލް އެނަލެސިސް ހެދުން

A1

1191.6.02.01.02.001

ފާމަސިއުޓިކަލްސް ،ކޮސްމެޓިކްސް، އަދި ހާރބަލް މެޑިސިންގެ 

ގޮތުގައި  ބޭނުންކެރެވޭ ތަކެތީގައި  ހެމީމެޓަލް އަދި އެހެނިހެން 

. ގެއްލުން ދެނިވި މާއްދާތައް އެކުލެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ޓެސްޓްކުރުން

A2

1191.6.02.01.02.002

A3 1191.6.02.01.02.003

A4 1191.6.02.01.02.004

A5 1191.6.02.01.02.005

A6 1191.6.02.01.02.006

A7 1191.6.02.01.02.007

A8 1191.6.02.01.02.008

A9 1191.6.02.01.02.009

A10 1191.6.02.01.02.010

P3 1191.6.02.02.00.000

ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤައުމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅުން.  S1 1191.6.02.02.01.000

ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ 3ގަވާޢިދު ހެދުން . (އެތެރެކުރެވޭ ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރި މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދު/ ކާބޯތަކެތި 

ފެކްކޮށް ބަންދުކުރުމުގެ ގަވާއިދު/ ފުޑް ކޮންޓެމިނަންޓްސް އަދި 

އެޑިޓިވްސް އާއިބެހޭ ގަވާއިދު. )

A1

1191.6.02.02.01.001

ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އާންމު ސިއްހަތު ޤާއިމް ކޮށް 

. ދެމެހެއްޓުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

A2

1191.6.02.02.01.002

A3 1191.6.02.02.01.003

A4 1191.6.02.02.01.004

A5 1191.6.02.02.01.005

A6 1191.6.02.02.01.006

A7 1191.6.02.02.01.007

A8 1191.6.02.02.01.008

A9 1191.6.02.02.01.009

A10 1191.6.02.02.01.010

S2 1191.6.02.02.02.000

ކާބޯތަކެތީގެ ސިނާއަތްތަކަށް އަދި ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް 

. ބޭނުންވާ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖިކަލް އަދި ކެމިކަލް ޓެސްޓްތައްކުރުން

A1

1191.6.02.02.02.001

ފެންވަރު ރަގަޅު ރައްކާތެރި ކާބޯތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ފެނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ކޮލިޓީ އާއި ރައްކާތެރި ކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް 

. ކުރުން



ރާއްޖޭން ކުރެވެން ނުހުންނަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް 

ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެކްރެޑިޓޭޓެޑް ލެބޯޓްރީ އަކަށް ފޮނުވައިގެން ޓެސްޓް 

. ކުރުން

A2

1191.6.02.02.02.002

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ކޮލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އައު ޓެސްޓްތައް ޑިވެލޮޕް ކޮށް 

ކުރުން. ( ޕްރިޒަވޭޓިވްސް،ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް، އެލްކަހޯލް 

.އޯރިއަސް،ހެވީމެޓލްސް ފަދަ  ކޮންޓެންޓްސް، ސިއުޑަރމޮނާސް،ސްޓެފް

ޓެސްޓްތައް)

A3

1191.6.02.02.02.003

އިންސްޓްރުމެންޓަލް މެތަޑްސް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޓެސްޓްތައް 

.(ފުޑް ޕްރިޒަރވޭޓިވްސް، ކާބަން  ހަރުދަނާކޮށް އައުޓެސްޓްތައް ފެށުން

މޮނޯއޮކްސައިޑް، އެލްކަހޯލް)

A4

1191.6.02.02.02.004

 UV ) ްލެބޯޓްރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުނ

ސްޕެކްޓްރޯޕޮޓޯ މީޓަރ )

A5

1191.6.02.02.02.005

އޭއޭ އެސް އާއި ޖީސީއިން ހަދާ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ 

(..... ފިއުލް ހޯދުން. (އެސެޓެލިން/ ނައިޓްރޮސް އޮކްސައިޑް

A6

1191.6.02.02.02.006

އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ ރިވިއުއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް 

. މެހްމާން ދާރީ އަދާކުރުން

A7

1191.6.02.02.02.007

. ލެބޯޓްރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބެންޗް، ސްޓޭންޑް އަދި ކަބަޑް ހޯދުން A8

1191.6.02.02.02.008

ކޮންޓްރޯލްޑް ލެބޯޓްރީގެ އޭރިއާތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް 2 

. ތަޅުހަރުކުރުން

A9

1191.6.02.02.02.009

A10 1191.6.02.02.02.010

P4 1191.6.02.03.00.000

S1 1191.6.02.03.01.000

ކާބޯތަކެތީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހެދުމަށް ބޭއްވޭ ކޯޑެކްސް 

01މީޓިންގގައި ބައިވެރިވުން 

A1

1191.6.02.03.01.001

ހިނާރީ މެމްބަރޝިޕް ފީ ދެއްކުން A2

1191.6.02.03.01.002

. ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ތަންފީޒްކުރުން

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފުބްގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުށް، ފަހުގެ 

ދިރާސާތައް މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން



ސާކް ހާމޮނައިޒްޑް ސްޓޭންޑަޑްސް (ފުޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް، 

އެކްރެޑިޓޭޝަން ސްޓޭންޑަޑްސް) ހެދުމަށް ބާއްވާ މީޓިންގގައި 

. ބައިވެރިވުން

A3

1191.6.02.03.01.003

A4 1191.6.02.03.01.004

A5 1191.6.02.03.01.005

A6 1191.6.02.03.01.006

A7 1191.6.02.03.01.007

A8 1191.6.02.03.01.008

A9 1191.6.02.03.01.009

A10 1191.6.02.03.01.010

S2 1191.6.02.03.02.000

މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ހާވެސްޓްކުރާ ތަންތަނާއި 

. އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލައި ޗެކްކުރުން

A1

1191.6.02.03.02.001

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އެކެސްޕޯޓްކުރުމަށް އުފައްދާ ތަފާތު 

ކާނާގެ ބާއްވަތައް އުފައްދާތަންތަން (5އަތޮޅެއްގައި ) ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭތޯބަލައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިންސްޕެޓްކޮށް 

. ސާރޓިފައިކުރުން

A2

1191.6.02.03.02.002

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތައް  

ބަލާފާސްކޮށް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހެލްތް ފެސިލިޓީސްގެމުވައްޒިފުންނާއި ފިޝަރީޒް 

އިންސްޕެކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

A3

1191.6.02.03.02.003

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަޙާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް 

ތައްޔާރުކޮށް ޕެކްކުރާ 10ފެކްޓްރީ  / އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުތަކުގެ 

ސްޕޮޓް އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުން

A4

1191.6.02.03.02.004

އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ހެލްތު ސެޓްފިކެޓް 

ދޫކުރުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހުޅުލެއަށް ގޮސް އެނބުރި 

އައުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު

A5

1191.6.02.03.02.005

އީޔޫނޫން އެހެންގައުމްތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ 

ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޕެކްކުރާ 06ފެކްޓްރީ  / 

އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުތަކުގެ ކޮމްޕްލައިންސީ އޮޑިޓްކޮށް ސަޓިފައިކޮށް 

. ބަލަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުން

A6

1191.6.02.03.02.006

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ 

ވިޔަފާރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރުގައި ދެމެހެއްޓުން



ހެލްތް ސެޓްފިކޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޗީފް ލެބޯޓްރީ 

ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް (ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް)ގެ އެއަރ ޓިކެޓް - އަހަރީ 

. ޗުއްޓިއަށް ފޮނުވުން

A7

1191.6.02.03.02.007

އޮފިޝަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ޗފް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓަށް 01އަހަރު  

ދުވަހުގެ ވިސާ ހެއްދުން

A8

1191.6.02.03.02.008

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ، އީޔޫގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގގައި 02މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން 

A9

1191.6.02.03.02.009

P 1191.6.01.01.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1191.6.01.01.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1191.6.01.01.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

P2 1192.1.04.02.00.000

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުން. S1 1192.1.04.02.01.000

25މީހުންގެ ޖާގައިގެ ހާފްވޭ ހައުސް އެއް ހިންގުން  A1
1192.1.04.02.01.001

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި 10މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  

ސެންޓަރެއް ހިންގުން
A2

1192.1.04.02.01.002

ކ.ވިލިމާލޭގައި ޑްރޮޕިން ސެންޓަރެއް ހިންގުން A3
1192.1.04.02.01.003

ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި 50މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރީހެބް ސެންޓަރެއް 

ހިންގުން
A4

1192.1.04.02.01.004

ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޑްރަގް 

ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރުމަތިކުތުމަށްޓަކައި ސްޓޭންޑަސް ތައްޔާރުކޮށް އަދި 

ހެދިފައިހުރި ގައިޑްލައިންސްތައް ރިވައިސްކުރުން

A5

1192.1.04.02.01.005

A8 1192.1.04.02.01.008

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ ދޮރުތަކުގައި ލޯހުޅުވައިގެން ފާރަވެރިވުމާއި 

ހޯދާބެލުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ 

އެހީ ހޯދުން (1ދަތުރު،03މުވައްޒަފުންނަށް،  03ދުވަސް )

A6

1192.1.04.02.01.006

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ 

އިދާރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މުޢާމަލާތުކުރާ މައި ފޯކަލް 

ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވުން (1ދަތުރު،02މުވައްޒަފުންނަށް،  

04ދުވަސް )

A7

1192.1.04.02.01.007

S2 1192.1.04.02.02.000

ސިޔާސަތު  ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ 

1192

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ޤާއިމްކޮށް ފަރުވާދިނުމާއި އަދި ފަރުވާ 

ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި އަދި އާފްޓަރކެއަރ ލިބޭނެގޮތް ޤާއިމްކުރުން.

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރި އިންޓަރގްރޭޝަންއާއި އާފްޓަރކެއަރގެ 

ޚިދްމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.



މިސާރވިސްއިން ފަރުވާ ނަގަމުންދާ ރިކަވަރިންގ އެޑިކްޓުން ބަލައި 

ސްކްރީންކޮށް އޭގެއިން  10މީހުން ޕިއަރ ހެލްޕާސްގެ ގޮތުގައި  

ތަމްރިނު ކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ވަޒީފާ ދިނުން.

A1

1192.1.04.02.02.001

ފަރުވާއިން ނިމޭ ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި 

ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމަށް އެޑްވޮކަސި ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލާ   

UNICEFގެ އެހީގައި ހިންގުން

A2

1192.1.04.02.02.002

ފަރުވާއިން ނިމޭ ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި 

ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމަށް އެޑްވޮކަސި ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލާ   

UNICEFގެ އެހީގައި ހިންގުން

A2

1192.1.04.02.02.003

ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގައި ތިބޭ ކްލައިންޓުންނަށް ވާރކްޝޮޕް، ކްލާސް، 

ސެމިނަރ ހިންގުން
A3

1192.1.04.02.02.004

ހާމް ރިޑަކްޝަން ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ 

ސްޓެރެޓަޖީގެ އިތުރުން އައު ސްޓްރެޓަޖީއެއް ތަޢާރަފްކުރުން

A4

1192.1.04.02.02.005

2ސަރަހައްދެއްގައި އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމް  UNODCގެ އެހީގައި 

ހިންގުން (މެދު ޕްރޮވިންސް އަދި މެދުދެކުނު ޕްރޮވިންސް)
A5

1192.1.04.02.02.006

ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގައި ތިބޭ ކްލައިންޓުންގެ ތެރެއިން ރިލެޕްސްވާ 

ކްލައިންޓުންނަށް އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A6

1192.1.04.02.02.007

ފަރުވާދޭ ސެންޓްރުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެއަހަރަކު 1ފަހަރު  

އިވެލުއޭޓް ކުރުން

A7
1192.1.04.02.02.008

ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ސުޕަވައިޒް ކުރުން A8
1192.1.04.02.02.009

ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ، ހާފްވޭ ހައުސް، އާފްޓަރ ކެއަރ ޚިދުމަތުގައި 

ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކްލައިންޓުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއާއި ބެހޭ 

ޕްރޮސީޖަރ، ޕްރޮޓޮކޯލްސް އަދި ގައިޑްލައިންސް ތައްޔާރުކުރުން 

UNODC

A9

1192.1.04.02.02.010

A10
1192.1.04.02.02.011

ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި އާންމު ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުން. S3 1192.1.04.02.03.000



2މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން އާފްޓަރް ކެއަރ ސާރވިސްގެ  

ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
A1

1192.1.04.02.03.001

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއިގުޅިގެން 4އަތޮޅެއްގައި އައުޓްޕޭޝަން  

ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
A2

1192.1.04.02.03.002

އެން ޖީ އޯ ކޯރޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާ UNODCގެ 

އެހީގައި ޑޭޓާބޭސް ޤާއިމް ކުރުން
A3

1192.1.04.02.03.003

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އެފަރާތްތަކަށް ޚިދްމަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. S4 1192.1.04.02.04.000

ހިންމަފުށީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި 25އަންހެނުންނަށް  

ރީހެބިލިޓޭޝަން ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްދިނުން
A1

1192.1.04.02.04.001

A2 1192.1.04.02.04.002

P3 1192.1.04.03.00.000

S1 1192.1.04.03.01.000

ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސޭފް ސްކޫލް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (މާލޭގެ 2ސްކޫލް، އަތޮޅުތެރޭގެ  3ސްކޫލް 
A1

1192.1.04.03.01.001

ސޭފް އައިލެންޑް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން( 6ރަށެއްގައި ) A2
1192.1.04.03.01.002

ޑްރަގް ފްރީ ވާރކްޕްލޭސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (4އޮފީހެއްގައި ) A3

1192.1.04.03.01.003

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ 

ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮރާމް ހިންގުން

A4

1192.1.04.03.01.004

ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑްރަގް 

އެވެއާރނަސް ޕްރޮގްރާމް UNICEFގެ އެހީގައި ހިންގުން 

A5

1192.1.04.03.01.005

މަސްތުވާތަކެތީ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރުމާއި ދެވޭ ފަރުވާއަށް  

އަހުލުވެރި ކުރުވުން މީޑިޔާގައި ބޭނުންކުރާނޭ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްސްތަކެއް 

ހެދުން

A6

1192.1.04.03.01.006

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތިން ރައްކާތެރިވުމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން 

ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ދާއިމީގޮތެއްގައި  

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުން.



މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލާމެދު މުޖުތަމައުގެ ހޭލުންތެރިކަންހުރި 

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެސް.އެމް.އެސް މުބާރާތެއް ހުޅުވާލުން
A7

1192.1.04.03.01.007

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޑްރާމާ 

ސީރީސްއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
A8

1192.1.04.03.01.008

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ގައުމީ ސާރވޭގެ ނަތީޖާއާއި މެދު މުޖުތަމަޢު 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް UNODCގެ އެހީގައި ހިންގުން 
A9

1192.1.04.03.01.009

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުން ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް އަންގައިދިނުމަށް އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލްތައްޔާރުކުރުމަށް
A10

1192.1.04.03.01.010

ވޭކަޕް އެމްބަސެޑަރުންގެ ވޯކްޕްލޭންގައިވާ މަސައްކަތްތައް ފަށާ އަދި 

އެމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން
A11

1192.1.04.03.01.011

ވޭކަޕް އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލްތައް އާކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ  2 

ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕް
A12

1192.1.04.03.01.012

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ދުވަސް އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގައި ފާހަގަ ކުރުން
A13

1192.1.04.03.01.013

ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް A14 1192.1.04.03.01.014

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަމިއްލައަށް މަރުވާމީހުން ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް 

ފާހަގަކުރުމަށް
A15

1192.1.04.03.01.015

S5 1192.1.04.03.05.000

ސެންޓަރުތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާ ކްލައިންޓުންނާއި ކޮމިއުނިޓީ 

ކްލައިންޓުންނަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުން ދުރުވެ ތިބުމަށް 

UNODC ްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

A1

1192.1.04.03.05.001

ރާއްޖޭގެ 2ސަރަޙައްދުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބި  

ކްލައިންޓުންނަށް ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

UNODC (ގ.ދ، ސ) ްޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

A2

1192.1.04.03.05.002

ޕިއަރ ޑްރާމާ މެދުވެރިކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެޗް.އައި.ވީ އާއިބެހޭ 

މައުލޫމާތު ފެތުރުން
A3

1192.1.04.03.05.003

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާއަށް އަންނާނެފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން. އަދި 

އެފަދަ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށާއި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭފަދަ އާދަތަކުން 

ދުރުކުރުވުން.



އައި.ވީ ޑްރަގް ޔޫސަރސްގެ ޕާރޓްނަރސްއަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެޗް.އައި.ވީ އާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

A4

1192.1.04.03.05.004

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުމުން ދުރުވެ ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމަށް 

ކްލައިންޓުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން(އަހަރަކު 4 

UNODC (ްޕްރޮގްރާމްހިންގުނ

A5

1192.1.04.03.05.005

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަށްވުމަށްޓަކައި ދެވޭ އެހީތެރިކަމާއި

ފަރުވާދޭނޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ގޮތުން  ސޯޝަލް

ވާކަރ  މެންޓަލްހެލްތް ނާރސް އަދި ސައިކޭޓްރީ ގެ ދާއިރާއިން ދިގު

މުއްދަތުގެ ތަމްރީން 08މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން . އަދި ޑިޓޮކް

ސެންޓަރުތަކުގައި އާއި ރިހެބް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ  20

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ދިނުން.

A6 1192.1.04.03.05.006

ޑްރަގް މާސްޓަރ ޕްލޭން ފައިނަލް ރިވިއު އެކުލަވާލުން A7 1192.1.04.03.05.007

S6 1192.1.04.03.06.000

ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާއި 

ގާޑުންނަކީ ކަމާބެހޭ ޙާއްސަ ތަމްރީނުދެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން A1
1192.1.04.03.06.001

ސެންޓަރުތަކުގައި ކްލައިންޓުން ބޮޑީޗެކްކުރުމަށް އަދި ތަކެތި 

ޗެކްކުރުމަށް ހާއްސަ ތަމްރީނުދެވިފައިވާ ބަޔަކު އުފެއްދުން
A2

1192.1.04.03.06.002

ސެންޓަރުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން A3 1192.1.04.03.06.003

P4 1192.1.04.04.00.000

S1 1192.1.04.04.01.000

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކޮށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިންސް 

ލެވަލްގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  

އެލަވަންސް ދިނުން

A1

1192.1.04.04.01.001

މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ 

މީހުން ބިނާކުރުން
A2

1192.1.04.04.01.002

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ޖަލުތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގެ 

ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުން.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަދި ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާއި އަދި  މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުލޭގޮތުން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އާންމު ވިޔަފާރިވަރި ފަރާތްތަކާއި 

މުޖުތަމަޢުގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.



މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
A3

1192.1.04.04.01.003

P5 1192.1.04.05.00.000

S5 1192.1.04.05.05.000

ފަރުވާދޭ ސެންޓަރރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަ މުވައްޒަފުންނަށް 

މެންޓަލް ހެލްތު އަދި ސަބްސްޓެންސް އެބިއުސް އާއިބެހޭ 

ޓްރެއިނިންގ UNODCގެ އެހީގައި ހިންގުން  (އަހަރަކު 2 

ޕްރޮގްރާމް)

A1

1192.1.04.05.05.001

ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޑްރަގް 

އެޑިއުކޭޝަންއާއި ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަންއާއި ބެހޭ 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް UNODCގެ އެހީގައި ހިންގުން 

A2

1192.1.04.05.05.002

S6 1192.1.04.05.06.000

ރާއްޖޭގެ 2ސަރަޙައްދެއްގައި އެމްޕަވަރޑް ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް  

ހަރުދަނާކުރުމަށް UNICEFގެ އެހީގައި މީހުން ބިނާކުރުން  

(ފުވައްމުލަކު އަދި މާލެ)

A1

1192.1.04.05.06.001

ޕިއަރ ކައުންސެލަރުން UNODCގެ އެހީގައި ތަމްރީނުކުރުން  

(ސ،ގދ،ހ.ދ،ނ)
A2

1192.1.04.05.06.002

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ކައުންސެލަރުން ކޯޑް އޮފް 

އެތިކްސް އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.
A3

1192.1.04.05.06.003

ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މެނޭޖްމަންޓު ދާއިރާއިން UNODCގެ އެހީގައި ތަމްރިން ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން

A4

1192.1.04.05.06.004

S7 1192.1.04.05.07.000

ޑީ.ޑީ.ޕީ.އާރުއެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފަރުވާނަގަމުންދާ ކޮންމެ 

"އާއި ބެހޭ ފޮތެއް  ކްލައިންޓެއްގެ ބެލެނެވެރިއަކަށް" ކޯޑިޕެންޑެންސި

ތައްޔާރުކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުން.

A1

1192.1.04.05.07.001

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން އަދި މިދާއިރާގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރެވޭނެ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އާއިލާތަކާއި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުޖުތަމަޢު 

މަސައްކަތްކުރުން އަދި  މަސްތުން ސާފުވެގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އާއިލާއިންނާއި މުޖުތަމަޢުއިން 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 

ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން ބިނާކޮށްދިނުން.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދޭ ހުރިހާ ފަރާތަތަކަކީ ފުރިހަމައަށް ތަމްރީން ލިބިގެން އެފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭ 

ފަރާތްތައް ކަމުގައި ހެދުން.



ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލައިފް ސްކިލްސް އަދި ޕޭރަންޓިންގ 

ސްކިލްސް އާއި ބެހޭ ވޯރކްޝޮޕެއް UNODCގެ އެހީގައި ހިންގުން 

(މާލެ)

A2

1192.1.04.05.07.002

ކޯޑިޕެންޑަންސީ ބުކްލެޓާ މެދު ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
A3

1192.1.04.05.07.003

S8 1192.1.04.05.08.000

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސެލަރުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 

ޑީ ބްރީފިންގ ސެޝަންސް ނަގައިދިނުން (މަހަކު 4ސެޝަން )
A1

1192.1.04.05.08.001

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގައި އަދި 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރުމުއްދަތުގެ އަދި ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސް ހިންގުން
A2

1192.1.04.05.08.002

P5

1192.6.01.01.00.000

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސަޕޯރޓްދިނުމަށް S1 1192.6.01.01.01.000

.އެސް ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ  .އާރް .ޕީ .ޑީ ޑީ

ޚަރަދުތައް

A1
1192.6.01.01.01.001

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
A2

1192.6.01.01.01.002

ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތްކުރައް ކުރުން
A3

1192.6.01.01.01.003

މެޑިކަލް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A4
1192.6.01.01.01.004

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ނެޓްވޯރކް އަޅައި ރަނގަޅު 

ޑޭޓާ ސިސްޓަމެއް ޑިވަލޮޕް ކުރުން
A5

1192.6.01.01.01.005

މިދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ދެމިހުންނާނެ 

ފަދަ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން.

އެސްގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި،  ޑީ . ޑީ. ޕީ. އާރު. 

އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެތަންތަނަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން 

ދިނުން



(ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި  ފަރުވާދޭ ސެނަޓުތަކުގައި

) މިހާރު ގާއިމުކުރެވިފައި ހުރި ކްލައިންޓުނަނަށް  .ސީ .އާރް ޑި

ސެޝަންސް ނަގާދޭ ތަންތަނުގެ އިންޓީރިއަރ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކުރުން

A6

1192.6.01.01.01.006
P 1192.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1192.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1192.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P4 1193.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S2 1193.6.01.01.01.000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1193.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު A2 1193.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު A3 1193.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1193.6.01.01.01.004

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1193.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިސްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1193.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފައިސާ A7
1193.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1193.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A1 1193.6.01.01.02.001

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު A2 1193.6.01.01.02.002

P14 1193.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1193.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1193.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1193

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

P3 1194.3.02.03.00.000

S3 1194.3.02.03.03.000

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޙާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަސާސީ ބޭނުންތައް 

ފުއްދައިދިނުން.

A1

1194.3.02.03.03.001

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅު ކުޜުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ޢުމުރުން 

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސެޝަންތަކެއް ބޭނުއްވުން (މަހަކު 01ފަހަރު )

A2

1194.3.02.03.03.002

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގެ ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި 

ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ބޭއްވުން
A3

1194.3.02.03.03.003

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މޯޓިވޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ 

ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން
A4

1194.3.02.03.03.004

P4 1194.3.06.04.00.000

S3 1194.3.06.04.03.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1194

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އިންޝުއަރ ނުކުރެވޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން އެންމެ ނިކަމެތި މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން 

ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ފަރުދުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުން

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކޮށް، އަލުން 

މުޖްތަމަޢުގެތެރެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އާފްޓަރ ކެއަރ ޕްރްގްރާމްތައް ރާވައި، އަޅާލާނެ މީހަކުނެތި 

ބިކަ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި، ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

މީހުންނާއި، އަނިޔާލިބިފައިވާ އަދި އެކަހެރިވެފައިވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީ، 

މުޖްތަމަޢުގެތެރެއަށް އަލުން އަނބުރައި ގެނައުމާއި، މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާދެވޭނެ 

ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުން

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި، 

. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުން

މީޑިއާ، ދީނީ ލީޑަރުން، މަޖިލިސް މެމްބަރުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާ، ޤާނޫން 

ތަންފީޒްކުރާ ފަރާތްތައް، އަދި އެހެނިހެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގްރޫޕްތަކަށް، އަމާޒުކޮށް 

. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހުންނާއި ދޭތެރޭ މުޖްތަމަޢުން ދެކޭގޮތް 

ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އާއްމު ރައްޔަތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

( ޕޮރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން. (ކ. އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގައި

A2

1194.3.06.04.03.002

މަރުކަޒުގެ އުފެދުމާއި ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތަކާއި، ކުރީގެ 

އަދި މިހާރުގެ ޙާލަތު އެގޭނޭ ފަދަ ލީފްލެޓެއް ދިވެހި އަދި 

އިގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކުރުން

A3

1194.3.06.04.03.003

ޢާއމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ ކުދި ކުދި ވަރކްޝޮޕްތައް A4
1194.3.06.04.03.004

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ދޭތެރޭ މުޖްތަމަޢުން ދެކޭގޮތް 

ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި މީޑިއާ، ދީނީ ލީޑަރުން، މަޖިލިސް 

މެމްބަރުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާ، ޤާނޫން ތަންފީޒްކުރާ ފަރާތްތައް، 

. ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

A5

1194.3.06.04.03.005

P3 1194.6.01.01.00.000

S2 1194.6.01.01.01.000

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުން ފޮރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ސަޕޯރޓް ދިނުން A2
1194.6.01.01.01.002

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް  އެކިއެކި ދަތުރުކުރުން A4 1194.6.01.01.01.004

P 1194.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1194.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1194.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯރޓް ދިނުން

.އެސްގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ  .ޕީ .އެފް .ޖީ ޑީ

މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ހިފަހަށްޓާ އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތަތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން 

. ދޭންޖެހޭ އެހީ ތެރިކަން ދިނުން



ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް

P1 1196.3.06.01.00.000

S1 1196.3.06.01.01.000

އަންހެނުންނަން ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 

ތެރެއިން އެކަމާ ގުޅޭ ޓީއޯޓީ ޓްރެއިނިންގ 

) - ގއ.  (ގުޑްޓަޗް/ބޭޑްޓަޗް، ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް ކުރުން

ވިލިންގިލި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A1

1196.3.06.01.01.001

އަލަށް އެކުލަވާލައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ 

ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގުން - އދ. މަހިބަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A2

1196.3.06.01.01.002

އަލަށް އެކުލަވާލައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ 

ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގުން -ގއ. ވިލިންގިލި 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A3

1196.3.06.01.01.003

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ 

މީހުންނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ކަނަޑައެލޭ 1އަތޮލެއްގައި ހިންގުން 

A4

1196.3.06.01.01.004

P4 1196.3.06.04.00.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1196

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް މަރުކަޒީ އަދި ލާމަރުކަޒީ 

އުސޫލުން ޚިދުމަތްދިނުން.

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން.

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި، 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުން.



S1 1196.3.06.04.01.000

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ޢާއިލާތަކާބެހޭ ދުވަސް  އަތޮޅުތަކުގާ 

ފާހަގަ ކުރުން
A5

1196.3.06.04.01.005

ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ތަކުގާ ފާހަގަ ކުރުން A6

1196.3.06.04.01.006

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ތަކުގާ 

ފާހަގަ ކުރުން
A7

1196.3.06.04.01.007

) ބެހޭ ގޮތުން ސްކޫލް ކުދިން  ހަނގާ ކުރުމާ (ބުލީ ކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެޑިކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން 

އަތޮޅުތަކުގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A8

1196.3.06.04.01.008

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް 

ހޯދައިދިނުމަށް އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް މަޢުލުމާތު 

ދިނުމައްޓަކައި އަތޮޅުތަކުގާ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
A9

1196.3.06.04.01.009

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ސްކޫލް 

ކުދިންނާ ބެލެވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުން

A10

1196.3.06.04.01.010

ކުޑަކުދިނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ހާއްސައެހީއަށް  

ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ލީފްލެޓް 

ޕްރިންޓުކުރުން

A11

1196.3.06.04.01.011

P2 1196.5.01.02.00.000

S1 1196.5.01.02.01.000

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަތިއުތުރު 

ޕްރޮވިންސްގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
A2

1196.5.01.02.01.002

ކުޑަދިންނާއި އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން އާންމުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

) އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަދަނީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ( ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކު ހިންގުން

ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށާއި އެކަމުން ފިރިހެނުންނާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ ނަތީޖާ ނެރުވުމަށްޓަކައި 

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތާއި، ޖެންޑަރައަށް އާންމުންގެ މަޢުލޫމާތު 

އިތުރުކޮށް އެކަންކަމާ އަޅާލައި، އެދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން



އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް ފާހަގަ 

ކުރުމުގެ ގޮތުންއުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A3

1196.5.01.02.01.003

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން - ވ. ފެލިދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 

ސެންޓަރ

A4

1196.5.01.02.01.004

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން - ވ. ފެލިދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 

ސެންޓަރ

A5

1196.5.01.02.01.005

ޖެންޑަރގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން  

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންހިންގުން - އދ. މަހިބަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A6

1196.5.01.02.01.006

އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މައްޗަށް އިސްލާމްދީން 

ބާރުއަޅާ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި ދީނީ 

ޢިލްމްވެރިން މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން  ހިންގުން - ލ. ފޮނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

ސަރވިސް ސެންޓަރ

A7

1196.5.01.02.01.007

P3 1196.5.01.03.00.000

S2 1196.5.01.03.02.000

ގެވެށި އަނިޔާއިން ލިބޭގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އާއިލާތައް 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމައްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން - ޏ. 

ފުވައްމުލަކު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A3

1196.5.01.03.02.003

ގެވެށި އަނިޔާއިން ލިބޭގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އާއިލާތައް 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމައްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން - ސ. 

ހިތަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A4

1196.5.01.03.02.006

S3 1196.5.01.03.03.000

އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅުމާއި އަންހެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް 

އުފައްދައި އާލާކުރުން

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ނުވަތަ އެފަދަ އަނިޔާއަކީ ހެޔޮކަމެއް 

ކަމުގައި ގަބޫލުކުރުވުމަށް ބާރުދޭ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ އެކިއެކި އާދަކާދަތައް ނައްތާލުމާއި، އެފަދަ 

އަނިޔާ އެއީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ ގަބޫލުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް 

ތާޢިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތަކާއި ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އަނިޔާތަކުން ކުރާ 

ދިގުމުއްދަތުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެފަދަ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ޖަމާއަތުގެ 

އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ނިޒާމުތައް އުފެއްދުން



އަންހެނުންގެ ގްރޫޕްތަކަށް/އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުރާ އަނީ ހުއްޓުވުމާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމައްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން - 

ހއ. ދިއްދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A3

1196.5.01.03.03.003

އަންހެނުންގެ ގްރޫޕްތަކަށް/އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުރާ އަނީ ހުއްޓުވުމާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމައްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން - 

ގދ. ތިނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A4

1196.5.01.03.03.004

P3 1196.6.01.01.00.000

S2 1196.6.01.01.02.000

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ހއ. ދިއްދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A5

1196.6.01.01.02.005

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 

ސެންޓަރ

A6

1196.6.01.01.02.006

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ށ. ފުނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A7

1196.6.01.01.02.007

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ނ. މަނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A6

1196.6.01.01.02.008

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯރޓް ދިނުން

ޑީ.ޖީ.އެފް.ޕީ.އެސްގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ 

މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ހިފަހަށްޓާ އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތަތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން 

ދޭންޖެހޭ އެހީ ތެރިކަން ދިނުން.



އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ރ. އުގޫފާރު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A7

1196.6.01.01.02.009

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ބ. އޭދަފުށި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A8

1196.6.01.01.02.010

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން -

ޅ. ނައިފަރު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A9

1196.6.01.01.02.011

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

އއ. ރަސްދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A10

1196.6.01.01.02.012

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

އދ. މަހިބަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A11

1196.6.01.01.02.013

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ވ. ފެލިދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A12

1196.6.01.01.02.014

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

މ. މުލަކު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A13

1196.6.01.01.02.015

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ފ. ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A14

1196.6.01.01.02.016



އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން -

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A15

1196.6.01.01.02.017

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ތ. ވޭމަންޑޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A16

1196.6.01.01.02.018

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ލ. ފޮނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A17

1196.6.01.01.02.019

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ގއ. ވިލިންގިލި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A18

1196.6.01.01.02.020

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ގދ. ތިނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A19

1196.6.01.01.02.021

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން -

ޏ. ފުވައްމުލަކު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A20

1196.6.01.01.02.022

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް އެކި އަތޮޅުތަކާއި ރައްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން - 

ސ. ހިތަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A21

1196.6.01.01.02.023

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ހއ. 

ދިއްދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A22

1196.6.01.01.02.024



ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ހދ. 

ކުޅުދުއްފުށި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A23

1196.6.01.01.02.025

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ށ. 

ފުނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A24

1196.6.01.01.02.026

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ނ. 

މަނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A25

1196.6.01.01.02.027

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ރ. 

އުގޫފާރު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A26

1196.6.01.01.02.028

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ބ. 

އޭދަފުށި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A27

1196.6.01.01.02.029

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ޅ. 

ނައިފަރު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A28

1196.6.01.01.02.030

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - އއ. 

ރަސްދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A29

1196.6.01.01.02.031

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - އދ. 

މަހިބަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A30

1196.6.01.01.02.032



ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ވ. 

ފެލިދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A31

1196.6.01.01.02.033

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - މ. 

މުލަކު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A32

1196.6.01.01.02.034

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ފ. 

ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A33

1196.6.01.01.02.035

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ދ. 

ކުޑަހުވަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A34

1196.6.01.01.02.036

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ތ. 

ވޭމަންޑޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A35

1196.6.01.01.02.037

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ލ. 

ފޮނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A36

1196.6.01.01.02.038

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން -ގއ. 

ވިލިންގިލި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A37

1196.6.01.01.02.039

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ގދ. 

ތިނަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A38

1196.6.01.01.02.040



ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ޏ. 

ފުވައްމުލަކު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A39

1196.6.01.01.02.041

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ސ. 

ހިތަދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

A40

1196.6.01.01.02.042

ސެންޓަރުތަކުގެ ބޭނުމަށް ބާއްވާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކާއި 

ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގާ މެހެމާން ދާރީ 

އަދާކުރުމަށް

A41

1196.6.01.01.02.043

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ހއ. ދިއްދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A42

1196.6.01.01.02.044

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ހދ. 

ކުޅުދުއްފުށި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A43

1196.6.01.01.02.045

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ށ. ފުނަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A44

1196.6.01.01.02.046

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ނ. މަނަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A45

1196.6.01.01.02.047

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ރ. އުގޫފާރު 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A46

1196.6.01.01.02.048



ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ބ. އޭދަފުށި 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A47

1196.6.01.01.02.049

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ޅ. ނައިފަރު 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A48

1196.6.01.01.02.050

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - އއ. ރަސްދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A49

1196.6.01.01.02.051

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - އދ. މަހިބަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A50

1196.6.01.01.02.052

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ވ. ފެލިދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A51

1196.6.01.01.02.053

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - މ. މުލަކު 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A52

1196.6.01.01.02.054

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ފ. ނިލަންދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A53

1196.6.01.01.02.055

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ދ. ކުޑަހުވަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A54

1196.6.01.01.02.056



ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ތ. ވޭމަންޑޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A55

1196.6.01.01.02.057

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ލ. ފޮނަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A56

1196.6.01.01.02.058

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ގއ. ވިލިންގިލި 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A57

1196.6.01.01.02.059

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ގދ. ތިނަދޫ 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A58

1196.6.01.01.02.060

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން - ޏ. ފުވައްމުލަކު 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A59

1196.6.01.01.02.061

ސެންޓަރުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން -ސ. ހިތަދޫ ފެމެލީ 

އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
A60

1196.6.01.01.02.062

P 1196.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1196.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1196.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

P3 1197.6.01.01.00.000

S2 1197.6.01.01.02.000
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙަރަދު 

ކުރުން
A1

1197.6.01.01.02.001

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް  ޚަރަދު ކުރުން A3 1197.6.01.01.02.003

P 1197.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1197.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1197.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު  އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1197

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

.އެސްގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ  .ޕީ .އެފް .ޖީ ޑީ

މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ހިފަހަށްޓާ އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތަތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން 

. ދޭންޖެހޭ އެހީ ތެރިކަން ދިނުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯރޓް ދިނުން



ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް

P1

1199.6.01.01.00.000

S1 1199.6.01.01.01.000

.އެސް ގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން .ޓީ .ބީ އެން A42 1199.6.01.01.01.042
P 1199.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1199.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1199.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1199

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެތަންތަނުގެ 

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ 

. ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިދާރީގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދިނުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުން



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

P1 1201.3.06.01.00.000

S1 1201.3.06.01.01.000

ކުޑަކުދިން ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާއި 

އިޖުރާތުތައް(ޑްރާފްޓް ބިލް) އެކުލަވާލައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާލުހޯދާ 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުން

A5

1201.3.06.01.01.005

ކުޑަކުދިން ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާއި 

އިޖުރާތުތައް (ޑްރާފްޓް ބިލް) އެކުލަވާލައި ކުޑަކުދިންގެ ކަމާބެހޭ 

ދާއިރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ކުޑަކުދިން 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާއި 

. އިޖުރާތުތައް(ޑްރާފްޓް ބިލް) އިސްލާހްކުރުން

A6

1201.3.06.01.01.006

ކުޑަކުދިން ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާއި 

އިޖުރާތުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 1ދުވަހުގެ  

މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

A7

1201.3.06.01.01.007

.ސީ، ހިޔާ އަދި މަރުކަޒުގެ  .އެސް .ސީ ޑިޕާޓްމަންޓް/އެފް

މުވައްޒަފުންނަށް ކަމާގުޅުންހުރި ސިޔާސަތު، އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުން ( 1މަސައްކަތު  

ބައްދަލުވުން)

A8

1201.3.06.01.01.008

S2 1201.3.06.01.02.000

.ސީއިން ދޭ ހިދުމަތް ގަވައިދުން  .އެސް .ސީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އެފް

.ސީ) .އެސް މޮނިޓަރ ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން (10އެފް .ސީ
A1

1201.3.06.01.02.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1201

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް މަރުކަޒީ އަދި ލާމަރުކަޒީ 

. އުސޫލުން ޚިދުމަތްދިނުން

. ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ޕްރޮވިންޝަލް ލެވަލްގައި، (ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް) 

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުން



ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ މެނޭޖަރސް ރިވިއު 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން (1ބައްދަލުވުން )
A2

1201.3.06.01.02.002

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވައިދާއި 

އުސޫލުތަކާއިއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ 

އިންހައުސް ޓްރޭނިންގއެއް ބޭއްވުން

A3 1201.3.06.01.02.003

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ 

މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން
A4

1201.3.06.01.02.004

S3 1201.3.06.01.03.000

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް މާލެއާއި 

. އަތޮޅުތަކުގައި  ޤާއިމް ކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
A1 1201.3.06.01.03.001

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން ( 20 

އަތޮޅަށް އެސެސްމަންޓް ދަތުރުތައްކުރުން)
A2 1201.3.06.01.03.002

އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 10އަތޮޅަކުން  

ޖުމްލަ  500މީހުންގެ  އެސެސްމަންޓްއެއް ހެދުން 

A3 1201.3.06.01.03.003

S4 1201.3.06.01.04.000

.ސިއަށް  .އެސް .ސީ ސްޕަވައިޒަރީ އޮނިގަނޑު މާލެއާއި އަތޮޅު އެފް

ފުޅާކޮށް  އޮނިގަނޑަށް ތަމްރީން ދީ އަހުލުވެރިކުރުވާ އަދި 

ވިލަރެސްކުރުން ( މާލޭގައި 1މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން )

A1

1201.3.06.01.04.001

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ އެހީގައި 

.ސީ،ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ،ގުރައިދޫ މަރުކަޒު ގެ   .އެސް .ސީ އެފް

ސްޕަވައިޒަރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން. (1ކޮންސަލްޓަންޓުން )

A2

1201.3.06.01.04.002

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތައް ހަދާ، މިހާރު 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލާ، އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމާއި، 

ޢާއިލާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭފަދަ ޤައުމީ ރިސޯސް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް އަދި 

. ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް އަތޮޅުތެރެއަށް ފުޅާކުރުން

.އެސް) ސުޕަވައިޒް  .ޕީ .އެފް ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ސީ

. ކުރުމަށްޓަކައި  އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



S5 1201.3.06.01.05.000

އަޅާލާނެ މީހަކުނެތް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއިބެހޭ ގޮތުން 

މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަށް 

މެދުވެރިކޮށް 3ޕްރޮގްރާމެއް   90މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުން .

A1

1201.3.06.01.05.001

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރާއްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މުއާހަދާއާ އެކުދިންގެ 

ޒިންމާތަކަށް ކުދިން އަހުލުވެކުރުވުމަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަށް 

މެދުވެރިކޮށް 2ޕްރޮގްރާމް  60ކުދިންނަށް  ހިންގުން 

A2

1201.3.06.01.05.002

S5 1201.3.06.03.05.000

ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ( ސީޑޯ، 

.އާރ.ސީ)  ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ  ސީ

ކަންތައްތައް (ކޮންކުލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަން) އެކަމާގުޅުންހުރި 

ދާއިރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ތަފްފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު  މަރުކަޒި 

އަދި ލާމަރުކަޒި ފެންވަރުގައި މޮނިޓަރކޮށް އާންމުކުރުން

A1

1201.3.06.03.05.001

S6 1201.3.06.03.06.000

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ކަމާގުޅޭ 

ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އުސުލުތަކަކާއި އިޖުރާތް 

އެކުލަވާލުން

A1

1201.3.06.03.06.001

ކުޑާކުދިންނާއި އާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި 

.ސީ އަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލް  .އެސް .ސީ ޑިޕާޓްމަންޓް/އެފް

. (2008) ތަންފީޒްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

A2

1201.3.06.03.06.002

P4 1201.3.06.04.00.000

މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ (ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން) ޕްރޮގްރާމްތައް 

އެކުލަވާލުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، އާންމު ފަރުދުން ގުޅިގެން ތަމްރީން 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

.އާރ.ސީ) މޮނިޓަރ  ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުޢާހަދާތައް  ( ސީޑޯ، ސީ

ކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއެކު މިފަދަ މުއާހަދާތަކުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ 

ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތައް (ކޮންކުލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަން) އާންމުކުރުން

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާނޭ 

އުސޫލެއް ޤާއިމްކޮށް،  ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

. ޤާއިމްކުރުން

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން 

. ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުން



S1 1201.3.06.04.01.000

ކުޑަދިންނާއި އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޙައްޞަ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން އާންމުން  

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް( ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް) 

އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ހިންގުން

A1

1201.3.06.04.01.001

.ސީ ކެމްޕޭން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ  .ސީ ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކއި ބީ

ތަކާއި / ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި 

. ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން

A2

1201.3.06.04.01.002

އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  

.ސީ ކެމްޕޭން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ތަކާއި / ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި  .ސީ ބީ

. ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން

A3

1201.3.06.04.01.003

'އަހަރުމެންގެ އަޑު އިވޭތަ'' މި ނަމުގައި ފަންޑްރައިޒިން ކެމްޕެއިނެއް 

ހިންގުން .(އާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މީޑިއާ ކެމްޕެއިން)
A4

1201.3.06.04.01.004

S2 1201.3.06.04.02.000

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން 

މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް އަދި 

. ޒިންމާތައް" މިނަމުގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން

A1

1201.3.06.04.02.001

ކުޑަކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ޤާއިމްކުރެވުނު ވެބްސައިޓް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ހަރުދަނާކުރުން
A2

1201.3.06.04.02.002

S3 1201.3.06.04.03.000

ކުޑަދިންނާއި އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން އާންމުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ( 

ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް) އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކު 

ހިންގުން

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް އަދި ޒިންމާތައް" މިނަމުގައި ޤައުމީ 

ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބައިވެރިވުން 

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާއި ރަޙްމަތްތެރި ވެބްސައިޓެއް ޤާއިމްކުރުން

މީޑިއާ، ދީނީ ލީޑަރުން، މަޖިލިސް މެމްބަރުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާ، ޤާނޫން ތަންފީޒްކުރާ 

ފަރާތްތައް، އަދި އެހެނިހެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގްރޫޕްތަކަށް، އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

. ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ގަވައިދުން މީޑިއާއަށާއި ކަމާބެހޭ 

.ސީ އަދި  .އެސް .ސީ ދާއިރާތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓްއަށާއި އެފް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓް 

(އިމާޖިންގ އިޝޫޒް އަދި އެނޭލިސިސްއަކާއިއެކު) ޢާންމު މައުލޫމާތު 

. ޢާންމުކުރުން . މިގޮތުން އިމާޖިން އިޝޫޒް ހިމެނުން މުހިއްމު

A1

1201.3.06.04.03.001

S4 1201.3.06.04.04.000

ކޭސްކޯޑިންގް ސިސްޓަމް އަށާއި ޑޭޓާބޭސް އަށް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން
A1

1201.3.06.04.04.001

P5 1201.3.06.05.00.000

S1 1201.3.06.05.01.000

ޢާއިލާތަކުހައި ހިމެނޭ (ތިބޭ) ކުޑަކުދިންގެ ޙައްގުތައް 

ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކައި 

ހިދުމަތްތައް ރޭވުމުގައާއި ލިބިގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ ވެއްޓެއް 

. ޤާއިމްކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުން

A1

1201.3.06.05.01.001

P1 1201.5.01.01.00.000

S1 1201.5.01.01.01.000

ޤައުމީ ޖެންޑަރ ސިޔާސަތައް ބިނާކޮށް ޖެންޑަރ އެކްޝަން 

ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކާ 

. ހިއްސާކުރުން

A1

1201.5.01.01.01.001

S2 1201.5.01.01.02.000

ޖެންޑަރ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ޖެންޑަރއާ ބެހޭ ގޮތުން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ( 1މަސައްކަތު  

( ބައްދަލުވުން

A1

1201.5.01.01.02.001

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް، ޢާއިލާތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭ ގޮތަށް/ 

. މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގޮތްކުރެވިފައި ހުރުން

.އެސް ގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް  .ޕީ .އެފް ސީ

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރުން. އަދި 

.އެސްގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް  .ޕީ .އެފް ސީ

. އިސްލާޙްކުރުން

ޢާއިލާތަކުގައި ހިމެނޭ (ތިބޭ) ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ޢާއިލާތަކަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން. ( ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މަންމައާއި 

ބައްޕައަށް ޗުއްޓީ ދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް)

ޖެންޑަރ ހަމަހަމަކަމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނުތައް އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އުފައްދައި އޭގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުވުން

ޤައުމީ ޖެންޑަރ ސިޔާސަތަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ އެކްޝަން ޕްލޭން ނުވަތަ އަމަލީ ރޭވުން ތައްޔާރުކޮށް 

ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ބެހުން

ޤައުމީ ޖެންޑަރ ސިޔާސަތުގައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކަށް ބިނާކޮށް ޖެންޑަރ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް ނުވަތަ 

ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ހިންގާ ޚާއްސަ މީހުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިވެސް ޢައްޔަންކުރެވިފައި 

ތިބުން



ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިސް 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުން ( 1 

( މަސައްކަތުބައްދަލުވުން

A2

1201.5.01.01.02.002

ސަރުކާރުގެ އިދާރަތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުން ޖެންޑަރއަށް 

ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށް 

ޖެންޑަރ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއެކު އަހަރަކު 4ފަހަރު  

. ބައްދަލުކުރުން

A3

1201.5.01.01.02.003

ސަރުކާރުގެ އިދާރަތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުން ޖެންޑަރއަށް 

ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކޮށް، މޮނިޓަރކޮށް 

އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށް ޖެންޑަރ ވާރކިންގ ގުރޫޕްގެ މެންބަރުންނާ 

. ބައްދަލުކުރުން

A4

1201.5.01.01.02.004

S3 1201.5.01.01.03.000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ގުޅިގެން 

.އައި، މަޓީ އަދި މިނޫނަސް ކަމާގުޅުންހުރި  .ސީ .ސީ .އެން އެމް

އެކިފަރާއްތަކުގެ އެހީގައި، ނަންބޯޑުތަކާއި ލެޓަރހެޑްތަކާއި 

ވިޒިޓިންގ ކާޑް ފަދަ ތަކެތީގައި ބޭނުންކުރުމަށް "އީކްއަލް 

އޮޕޮޗިއުނިޓީސް އެމްޕްލޯޔާރސް" ގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑެއް 

. އުފެއްދުން

A1

1201.5.01.01.03.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއާއި 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން އަންހެން ޓެކްސީ 

. ޑްރައިވަރުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން

A2

1201.5.01.01.03.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއާއި 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކާއި ގުޅިގެން އަންހެން ޓެކްސީ 

ޑްރައިވަރުންގެ ލައިސަންސް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މާލީގޮތުން 

. އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން

A3

1201.5.01.01.03.003

ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މިހާރުހުރި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް 

ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތު 

. ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

A4

1201.5.01.01.03.004

މިނިސްޓްރީތަކުގައި ޖެންޑަރއަށް ބިނާވެގެން ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ހިންގަމުން ގެންދާނެގޮތް 

އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކެއްގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމަށް ނުވަތަ 

ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ރޭވުން އުފެއްދުން



S4 1201.5.01.01.04.000

އެހެން ދާއިރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ހެދިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ 

. ޖެންޑަރ އެނަލިސިސް ހެދުން
A1

1201.5.01.01.04.001

އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
A2

1201.5.01.01.04.002

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ 

ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން
A3

1201.5.01.01.04.003

S5 1201.5.01.01.05.000

ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގ ތަޢާރަފްކޮށްދިނުމަށް 

( ( ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A1

1201.5.01.01.05.000

S6 1201.5.01.01.06.000

ހެދިފައިވާ  "ވިމެން އިން ޕަބްލިކް ލައިފް"  ސަރވޭގެ 

. ހުށަހެޅުންތައް  ތަންފީޒުކުރުން
A1

1201.5.01.01.06.001

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅޭ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 

މައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާ މީޑިއާ ރިޕޯރޓް ހަދާ އާންމުކުރުން
A2

1201.5.01.01.06.002

S7 1201.5.01.01.07.000

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާއި ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާ 

.ޓީންގެ ގޮތުގައި މީހުން  .އޯ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޓި

ތަމްރީން ކުރުން (އަހަރަކު 1ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް )

A1

1201.5.01.01.07.000

S8 1201.5.01.01.08.000

ޖެންޑަރގެ ނަޒަރަކުން ބަލައިގެން ޤާނުނުތައް ދިރާސާކޮށް، 

. ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރުން
A1

1201.5.01.18.01.000

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު 

. ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުން
A2

1201.5.01.18.02.000

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ގެނައުމަށް 

ބޭނުންވާ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކާއި އަދި ހުނަރު ތައްޔާރުކުރުން

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ގެނައުމަށް 

ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން

ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކަންކަން ނިންމުމަށްޓަކައި ޖެންޑަރއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހަދައި، ފެންވަރު 

ބަލައި ވަޒަންކޮށް، ޖެންޑަރއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުން

ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ބަލާ އިސްއޮފީހާއި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި، 

ޕްރޮގްރާމްކުރުމުގައާއި، ބަޖެޓް ހެދުމުގައި އަދި މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޖެންޑަރ ދިރާސާކުރުމާއި ސަރުކާރުގެ 

މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ނެރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކޮށް އެކަމުގެ ތަމްރީން ދިނުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި އުނިކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށް 

ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން



ޝަރުޢި ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް، އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާއި، 

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތަކަށް 

އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (އަހަރަކު 1 

( މަސައްކަތުބައްދަލުވުން

A3

1201.5.01.18.03.000

ތަރިކަ މުދަލުން އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތަކަށް، 

ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން
A4

1201.5.01.18.04.000

S10 1201.5.01.01.10.000

ޖެންޑަރއާއި އަންހެނުންނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައި 

ބުނާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާނުދާގޮތް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ 

. އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން

A1

1201.5.01.01.10.001

ޖެންޑަރއާއި އަންހެނުންނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައި 

ބުނާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާނުދާގޮތް ބެލުމަށް ކަމާގުޅޭ 

. އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓްތައް ހޯދުން

A2

1201.5.01.01.10.002

ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުކުރާ އަދި އެކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ޢަމަލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން S11 1201.5.01.01.11.000

އެފަރމެޓިވް އެކްޝަން ސިޔާސަތުތަކެއް ރޭވުމުން އެފަދަ 

ސިޔާސަތުތައް ހިންގުން
A1

1201.5.01.01.11.001

P2 1201.5.01.02.00.000

S1 1201.5.01.02.01.000

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާ ޖެންޑަރގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް 

އަމާޒުކޮށް ހިންގުން ( 1މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން )

A1

1201.5.01.02.01.001

S2 1201.5.01.02.02.000

ޖެންޑަރއާއި އަންހެނުންނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބުނާ ކަންކަން ތަންފީޒު 

ކުރެވެމުންދާނުދާގޮތް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރާ ހެދުން

ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށާއި އެކަމުން ފިރިހެނުންނާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ ނަތީޖާ ނެރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުން 

ބާރުވެރިކުރުވުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތާއި، ޖެންޑަރައަށް އާންމުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް 

އެކަންކަމާ އަޅާލައި، އެދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީހުން 

ބިނާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން



މަދަނީ ޖަމިޢްޔާތަކުން ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް އަންހެނުންނަށް 

ޙާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން
A1

1201.5.01.02.02.001

ކުދިވިޔަފާރިކުރާ އަންހެނުނަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް 

މާރކެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާދިނުމަށް، ކަމާބެހޭ ދާއިރާ 

ތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން

A2

1201.5.01.02.02.002

S3 1201.5.01.02.03.000

އެކަނިވެރި މައިންނާއި، އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނަށް ކުދިވިޔަފާރި 

ކުރުމާއި ފައިސާ ގެންގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

A1

1201.5.01.02.03.001

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން 

ރަށުފެންވަރުގާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ އަންހެނުންނަށް 

އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

A2 1201.5.01.02.03.002

S4 1201.5.01.02.04.000

އަންހެނުނަށް އަމާޒުކޮށް ވެރިން ތަމްރީން ކުރުމާއި ސިޔާސީ 

މައިދާނަށް އަންހެނުން ނެރުމަށް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން
A1

1201.5.01.02.04.001

S5 1201.5.01.02.05.000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން 

ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އާގުޅިގެން 

ސްކޫލްތަކުގައި އުޅޭ އަންހެން ކުދިންނަށް ހުރިހާ ތަޢުލީމީ 

ޚަރަކާތްތަކާ އެހެނިހެން ތަމްރީން ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރު 

އެޅުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (އެޑިއުކޭޝަން ކެރިއަރ 

( ގައިޑެންސް ފެއަރ އެއް ބޭއްވުން

A1

1201.5.01.02.05.001

އަންހެނުން އާންމުކޮށް ނޫޅޭ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި 

އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

A2

1201.5.01.02.05.002

އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނަށް ފައިސާގެ ކުދި ލޯން ލިބުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދީގެންނާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ 

އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހޯދައިދީގެން އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގައި 

އެމީހުންގެ ބައިވެރިކުރުން އިތުރުކޮށް އެކަމަށް ތާޢިދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

އަންހެނުން ސިޔާސީ އަދި  އާންމު ދާއިރާތަކުގައި އިސް މަޤާމުތައް ހޯދުމަށާއި އެމީހުންގެ ސިޔާސީ 

ޙަޔާތް ކުރިއެރުވުމަށް އެމީހުންގެ ލީޑަރޝިޕް އުފެއްދުމަށާއި ބިނާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މީހުން 

ބިނާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ޖެންޑަރއާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއިދު 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



P3 1201.5.01.03.00.000

S1 1201.5.01.03.01.000

ސާނަވިއާއި މަތީސާނަވީ ދަރިވަރުންނަށް އަންހެނުންނަށް ކުރާ 

އަނިޔާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ސެޝަންސް ތައް ނަގައިދިނުން
A1

1201.5.01.03.01.001

ސުކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް އަންހެނުންނަށް 

ކުރާއަނިޔާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން (3މަސައްކަތުބައްދަލުވުން  )

A2

1201.5.01.03.01.002

S2 1201.5.01.03.02.000

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ މެދު ޒަމާނުއްސުރެ މުޖުތަމަޢު 

ޤްބޫލުކުރަމުންދާގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން
A1 1201.5.01.03.02.001

ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި ޖެންޑަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

( ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން
A2 1201.5.01.03.02.002

S3 1201.5.01.03.03.000

އަންހެނުންގެ ގްރޫޕްތަކަށް/އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނީ ހުއްޓުވުމާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ 

އަނިޔާ އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނޭ ޓީއޯޓީން 

އުފެއްދުން ( 2ޕްރޮވިންސްއެއްގައި )

A1

1201.5.01.03.03.001

އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޖަމާޢަތުގެ 

. ފެންވަރުގައި ކުދި ގްރޫޕްތައް އުފެއްދުން
A2

1201.5.01.03.03.002

S4 1201.5.01.03.04.000

           

ގަބޫލުކުރުވުމަށް ބާރުދޭ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ އެކިއެކި އާދަކާދަތައް ނައްތާލުމާއި، އެފަދަ އަނިޔާ އެއީ 

ރަގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ ގަބޫލުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ތާޢިދު ހޯދުމުގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތަކާއި ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އަނިޔާތަކުން ކުރާ ދިގުމުއްދަތުގެ 

ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެފަދަ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ޖަމާއަތުގެ އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ 

ނިޒާމުތައް އުފެއްދުން

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި އެ މައްސަލައާމެދު ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތް ރަގަޅުކުރުމަށް 

ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅުމާއި އަންހެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި 

އާލާކުރުން

ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުވެގެން ކުރިމަތިކުރާ އަނިޔާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސްކޫލް ކުދިންނާއި އެހެނިހެން 

ފަރާތްތަކަށް އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވާ ހިންގުން



އަންހެނުންނަށް ކުރާއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް  އެއްދުވަހުގެ 

ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން (އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް 

( ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް

A1

1201.5.01.03.04.001

އަންހެނުންނަށް ކުރާއަނިޔާ އާދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް 

. ޕްރޮގްރާމެއް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިންގުން
A2

1201.5.01.03.04.002

P5 1201.6.02.01.00.000

S1 1201.6.02.01.01.000

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން (ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް)

A2

1201.6.02.01.01.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  P1 1201.6.01.01.00.000

S2 1201.6.01.01.02.000

ޏ.ފުވައްމުލައް ފެމިލީ ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ A1 1201.6.01.01.02.001

ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލު އާއިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި 

މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A2
1201.6.01.01.02.002

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ 3ވަނަ ބުރި 

ނިންމުން
A3

1201.6.01.01.02.003

ގދ.ތިނަދޫ ރ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ 3ވަނަ ބުރި ނިންމުން
A4

1201.6.01.01.02.004

އދ.މަހިބަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލު އެކްސްޓެންޝަން ކޮންޕްލީޝަން A5 1201.6.01.01.02.005

ކ.ވިލިމާލޭ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ A6 1201.6.01.01.02.006

2010ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވާ ފެމިލީ ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް 

ސެންޓަރތަކުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ

A7
1201.6.01.01.02.007

ކޮމްޕްލީޝަން އޮފް ށ.ފުނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް 

ސެންޓަރުގެ އިކްޓްރިކަލް ވާރކް
A8

1201.6.01.01.02.008

2010ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް / ހެލްތް ސެންޓަރ ތަކުގެ 

ރިޓެންޝަން ފައިސާ
A9

1201.6.01.01.02.009

ކޮމްޕްލީޝަން އޮފް ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް A10 1201.6.01.01.02.010

ކޮމްޕްލީޝަން އޮފް ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ A11 1201.6.01.01.02.011

ކޮމްޕްލީޝަން އޮފް ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓެމްޕޮރަރީ ބިލްޑިންގ
A12

1201.6.01.01.02.012

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން 

އަހުލުވެރި ކުރުވުން

ޕީ. އެސް. އައި. ޕީ



P2 1201.6.01.02.00.000

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުން S1 1201.6.01.02.01.000

އަލަށް އަންނަ ސްޓާފުންނަށާއި، މިހާރު ހަލާކުވެފައިވާ 

ސިސްޓަމްތަކުގެ ބަދަލުގައި އަލަށް ހޯދަންޖެހޭ 7ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ  

ޚަރަދު

A1

1201.6.01.02.01.001

އީ-ގަވް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ 2ސްކޭނަރ އަދި އޮފީސް ބޭނުމަށް  

2ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ގަތުން 

A2
1201.6.01.02.01.002

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކަށާއި، ނެޓްވޯކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ 

ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ޚަރަދު

A3
1201.6.01.02.01.003

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން A4 1201.6.01.02.01.004

ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފައިލިންގ ރެކް ހޯދުން A5
1201.6.01.02.01.005

އެކިކަންކަމަށް ބޭނުންވަ ރިފަރެންސް ފޮތްތައް ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A6 1201.6.01.02.01.006

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު
A7

1201.6.01.02.01.007

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚަރަދު ކޯޑް ތަކުގައި 

ނުހިމެނޭ ޚަރަދުތައް
A8

1201.6.01.02.01.008

ތަންތަނަށް ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދު A9 1201.6.01.02.01.009

ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފްކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ގަތުމުގެ ޚަރަދު A10 1201.6.01.02.01.010

އެކިއެކޮ އޮފީސް ބޭނުންތަކަށް  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން 

ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު
A11

1201.6.01.02.01.011

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި، ދިދަފޮތިފަދަ ބާވަތްތައް ހޯދުމުގެ ޚަރަދު A12 1201.6.01.02.01.012

އެކިކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިޢުލާން، އިޝްތިހާރު، އިޝްތިރާކާއި، 

އެންގުންފަދަ ކަންތަކުގެ ޚަރަދު
A13

1201.6.01.02.01.013

އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރީންނަށް މެހެމާންދާރީ  

އަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު
A14

1201.6.01.02.01.014

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ ކޯޑްތަކުގައި ނުހިމެނޭ 

ތަކެތި
A15

1201.6.01.02.01.015

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތު ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު A16 1201.6.01.02.01.016

އިމާރާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެ ޚަރަދު A17 1201.6.01.02.01.017

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް ޗާޕްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A18
1201.6.01.02.01.018

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިދާރީގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން 

. ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދިނުން



ފާޚާނަތަކާއި، ފެނުގެ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު A19 1201.6.01.02.01.019

ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގސް މަރާމާތުކުރުން A20 1201.6.01.02.01.020

އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުން، ކޮމްޕިއުޓަރ މަރާމާތުކުރުން، 

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތުކުރުޖުގެ ޚަރަދު
A21

1201.6.01.02.01.021

އަޕްގްރޭޑް ކުރަންޖެހޭ 19ކޮމްޕިއުޓަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  A22 1201.6.01.02.01.022

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން A23 1201.6.01.02.01.023

S2 1201.6.01.02.02.000

އަލަށް އަންނަ ސްޓާފުންނަށާއި، މިހާރު ހަލާކުވެފައިވާ 

ސިސްޓަމްތަކުގެ ބަދަލުގައި އަލަށް ހޯދަންޖެހޭ 7ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ  

ޚަރަދު

A1
1201.6.01.02.02.001

ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކަށާއި، ނެޓްވޯކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ޚަރަދު
A2

1201.6.01.02.02.002

އަލަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންނަށާޢި، މިހާރު ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގެ 

ބަދަލުގައި ހޯދަންޖެހޭ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން
A3

1201.6.01.02.02.003

P3 1201.6.01.03.00.000

S2 1201.6.01.03.02.000
ޖެންޑަރ އާއިބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން
A61

1201.6.01.03.02.061

ޖެންޑަރ އާއިބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓެލެފޯން، ފެކްސް، 

ޓެލެކްސްއަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު
A62

1201.6.01.03.02.062

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކަރަންޓް ޚަރަދު A63 1201.6.01.03.02.063

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޯފެނާއި، ފާޚާނައިގެ ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
A64

1201.6.01.03.02.064

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓް ޚަރަދު A65 1201.6.01.03.02.065

އެކިބޭނުންތަކުގައި ކުއްޔަށް ގެންނަ ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު
A66

1201.6.01.03.02.066

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚަރަދު A67 1201.6.01.03.02.067

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު
A68

1201.6.01.03.02.068

ތަންތަނަށް ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދު A69 1201.6.01.03.02.069

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފްކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ 

ގަތުމުގެ ޚަރަދު
A70

1201.6.01.03.02.070

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯރޓް ދިނުން

ޑީ. ޖީ. އެފް. ޕީ. އެސްގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދައި ދިނުން

.އެސްގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަޑުތައް  .ޕީ .އެފް .ޖީ ޑީ

ކަނޑައަޅާ އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހަށްޓާ އެތަންތަނަށް 

. ބޭނުންވާ ވަސީލަތަތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި އިދާރީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީ ތެރިކަން ދިނުން



އެކިކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިޢުލާން، އިޝްތިހާރު، އިޝްތިރާކާއި، 

އެންގުންފަދަ ކަންތަކުގެ ޚަރަދު
A71

1201.6.01.03.02.071

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތު ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު A72 1201.6.01.03.02.072

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް ޗާޕްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
A73

1201.6.01.03.02.073

އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުން، ކޮމްޕިއުޓަރ މަރާމާތުކުރުން، 

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު
A74

1201.6.01.03.02.074

ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އަޕްގްރޭޑް ކުރަންޖެހޭ 15ކޮމްޕިއުޓަރ އަޕްގްރޭޑް  

ކުރުން
A75

1201.6.01.03.02.075

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން A76 1201.6.01.03.02.076

P 1201.6.01.04.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. 1201.6.01.04.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1201.6.01.04.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން



މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

P1 1202.4.04.01.00.000

ޤާނޫނުތަކާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން S2 1202.4.04.01.02.000

އެސް.އެމް.އީ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް އަދި 

އެނޫންވެސް އެސް.އެމް.އީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

A1 1202.4.04.01.02.001

P3 1202.4.04.03.00.000

S1 1202.4.04.03.01.000

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސް 5ޕްރޮވިންސްއެއްގައި ގާއިމްކުރުމަށް،  

ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި ފަންނީ މާހިރުން ބޭތިއްބުމަށް.
A1 1202.4.04.03.01.001

ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓަރ 

ކުރުމަށް، ބޭނުންވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
A1 1202.4.04.03.01.002

S2 1202.4.04.03.02.000

އޭ.ޑީ.ބީ - ޕީ.އެސް.ޑީ.ޕީގެ ދަށުން އެލް.ސީ.އެފް ދޫކުރުން A1 1202.4.04.03.02.001

S5 1202.4.04.03.05.000

އެސް.އެމް.އީ ޓޫލުކިޓް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުންނާއި ހަމަޔަށް ފޯރޮކޮށްދިންމަށް 

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
A1 1202.4.04.03.05.001

S8 1202.4.04.03.08.000

ލޯކަލް ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ދެ ރީޖަނަލް ފޯރަމްސް ބޭއްވުމަށް A1 1202.4.04.03.08.001

1202

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ސެކްޓަރ ރަސްމީކޮށް، ދިރާސާގެ އަލީގައި ސިޔާސަތު އެކުލާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ 

ގޮތުން ސެކްޓަރާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން 

އެހީތައް ފޯރުވައިދިނުމަށް މަގު ފަހިކުރުން

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޚިދްމަތް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ޤާއިމްކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެސް.އެމް.އީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އިންޓަރެސްޓް ކުޑަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

   ީ    ީ    

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ޓްރޭޑް މާރކް އަދި ވިޔަފާރީގެ މާރކެޓަށް ވަނުމަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ވިޔަފާރީގެ އައު އިޖާދުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިބައި ހިމަނައިގެން ތަމްރީނު 

ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުން.

ވިޔަފާރީގައި ޝާމިލްވާ އެކިއެކި ސެކްޓަރތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ސަރަހައްދީ 

ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން



ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާރކެޓިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް. A2 1202.4.04.03.08.002

P4 1202.4.04.04.00.000

S1 1202.4.04.04.01.000

ރީޖަނަލް އެސް.އެމް.އީ ނީޑް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން A1 1202.4.04.04.01.001

އެސް.އެމް.އީ ޓްރެއިނިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
A3 1202.4.04.04.01.003

S2 1202.4.04.04.02.000

ރީޖަނަލް އިކޮނޮމިކް އެފެއާރޒް އޮފިސަރުން އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ 

ޓްރެއިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރ ޕްރޮގްރާމް
A1 1202.4.04.04.02.001

S3 1202.4.04.04.03.000

ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އުފައްދައި މާކެޓް ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް 

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް
A1 1202.4.04.04.03.001

S4 1202.4.04.04.04.000

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް A1 1202.4.04.04.04.001

P5 1202.4.04.05.00.000

S1 1202.4.04.05.01.000

ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޮލިޓީ، 

ޕެކޭޖިންގ އަދި ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން
A1 1202.4.04.05.01.001

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން.

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ތަމްރީނުދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި، ތަމްރީން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު 

ފަހިކޮށްދިނުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުދި އަދި  މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ތަރައްޤީގައި ޝާމިލްވާ މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނު ކުރުން.

އަތުމަސައްކަތުގެ ސިނާއަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެދާއިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ތަމްރީނު ދިނުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނިލޮޖީ އަދި މިދާއިރާއިން އައިސްފައިވާ އެހެނިހެން ކުރިއެރުންތަކަށް 

މަސައްކަތްތެރިން އަހުލުވެރިކުރުވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންޓަރޕްރެނިއަރޝިޕް އިތުރުކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރި ރާވާ ހިންގުމާއި، އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުތައް 

ދިނުން.

އިޤްތިސާދުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ގުޅުން އިތުރުކުރުން.

ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތަށް މާރކެޓްތައް ގުޅުވައިދީ، 

މާރކެޓް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޕެކޭޖް ކުރުމާއި ކޮލިޓީ ފަދަ ދާއިރާ ތަކުން 

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.



P1 1202.5.02.01.00.000

S1 1202.5.02.01.01.000

ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު އިކޮނޮމިސްޓްގެ އެހީގައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު 

މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް، ޑައިވަރސިފައިކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި 

އެކު މަޝްވަރާކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ އިކޮނޮމިކް އިންތެލިޖެންސް ޔުނިޓް 

ޤާއިމްކޮށް، އިޤްތިސާދާއި ބެހޭ ދިރާސާތައް ހަދާ، ކޮންމެ ކުއަރޓާރއެއްގެ 

ސްޓެޓިކްސް އެކުލަވާލާ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިގްކުރުން

A1 1202.5.02.01.01.001

ޚިދްމަތްދިނުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގޭނެގޮތް ޤާއިމުކޮށް، ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން P2 1202.5.02.02.00.000

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން. S1 1202.5.02.02.01.000

ޓީ.އައި.އެސް އެސް.އާޜ.އެސް ޑޮކިއުމެންޓް ތަރުޖަމާކޮށް މެނުއަލްއެއް 

ތައްޔާރުކުރުން
A1 1202.5.02.02.01.001

P3 1202.5.02.03.00.000

އެކްސްޕޯޓްގެ ފުރުޞަތުތައް އޮތް މާރކެޓްތައް ދެނެގަތުން. S1 1202.5.02.03.01.000

ސަފްޓާ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފަރަންސް A1 1202.5.02.03.01.001

ސަފްޓާ ކޮމިޓީ އޮފް އެކްސްޕަރޓް/ނަން-ޓެރިފް މެޝާރސްގެ ބައްދަލުވުންތައް A2 1202.5.02.03.01.002

ސާރކް ކޮމިޓީ އޮން އިކޮނޮމިކް ކޯރޕަރޭޝަންގެ ބައްދަލުން A3 1202.5.02.03.01.003

ސަފްޓާ ޓްރޭޑް ނެގޯޝިއޭޝަންސްގަ ބައިވެރިވުމަށް A4 1202.5.02.03.01.004

އޯ.އައި.ސީ. ގެ ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް A5 1202.5.02.03.01.005

S2 1202.5.02.03.02.000

ޖީ އެސް ޕީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އީޔޫ އާއިއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތަށް 

ކުރިއަށްގެންދިއުން
A2 1202.5.02.03.02.002

P4 1202.5.02.04.00.000

S1 1202.5.02.04.01.000

ކޮންސިއުމަރ ހޭންޑްބުކް ތައްޔާރުކޮށް ޕަބްލިޝް ކުރުން A1 1202.5.02.04.01.001

އިންޓަރނެޝަނަލް ކޮންސިއުމަރ ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް A2 1202.5.02.04.01.002

ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން. S3 1202.5.02.04.03.000

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް، 

ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ނިޒާމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، 

މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުން.

އާ އަދި އިތުރު މާރކެޓްގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ފަރާތްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު 

ވިޔަފާރިއާބެހޭ ބައިލެޓްރަލް އަދި ސަރަޙައްދީ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ގުޅުންތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން 

ބަދަހިކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުން.

"ފެއަރ ޓްރޭޑް" ގެ އުޞޫލުތަކަށް މަގުފަހިކޮށް، ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތައް 

ޤާއިމުކުރުން

މުދަލާއި ޚިދްމަތް ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޑުއުފުލާ، އެފަދަ ހައްޤުތައް 

ތަންފީޒުކުރުން އިތުރުކުރުން.



ރާއްޖޭގައި ކޮމްޕެޓެޓިޝަން ލޯ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށްޓަކައި އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމާއި އެކްޓް ތައްޔާރުކުރުން
A1 1202.5.02.04.03.001

ކޮމްޕެޓިޝަން ސިޔާސަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ސެމިނަރއެއް ބޭއްވުމަށް 

) - ޑަބްލިއު.ޓީ.ޢޯ ސިންގަޕޫރު  (އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ކޮމެޕެޓިޝަން

އިޝޫސް

A2 1202.5.02.04.03.002

P5 1202.5.02.05.00.000

S1 1202.5.02.05.01.000

ޑްރާޕްޓް  ނަޝެނަލް ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން ފްރޭމްވަރކް އާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ވެލިޑޭޝަން ވަރކްޝޮޕް ހިންގުން
A1 1202.5.02.05.01.001

ސްޓޭންޑަޑްސް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ރެގިއުލެޝަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ނަޝެނަލް ވަރކްޝޮޕް ހިންގުން
A2 1202.5.02.05.01.002

ޑްރާފް ސްޓެންޑަރޑްސް އެކްޓް އާއި ސްޓެންޑަރޑްސް ފޮ ވެއިޓްސް އެންޑް 

މެޝަރ އެކްޓް ފައިނަލައިޒްކުރުން
A3 1202.5.02.05.01.003

އައި.އެސް.އޯގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދުން A4 1202.5.02.05.01.004

ވަރލްޑް ސްޓެންޑަރޑްސް ޑޭ ފާހަގަކުރުން (14އޮކްޓޯބަރ ) A5 1202.5.02.05.01.005

ވެރިފިކޭޝަން އެންޑް ސްޓޭމްޕިންގް އޮފް ވެއިޓްސް އެންޑް މެޝަރސް A6 1202.5.02.05.01.006

S2 1202.5.02.05.02.000

( ނެޝަނަލް ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް އެކުލަވާލުން (ޔުނިޑޯ A1 1202.5.02.05.02.001

އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން 

( (އައިއެފް/ ޔޫއެންޑީއެފް
A2 1202.5.02.05.02.002

S3 1202.5.02.05.03.000

ނަޝެނަލް ކްއޮލިޓީ އެޝޫރަންސް ފްރޭމްވަރކް އާންމުކުރުން A1 1202.5.02.05.03.001

ނަޝެނަލް ކްއޮލިޓީ އެވަރޑް އެކުލަވާލާ ތަޢާރަފްކުރުން A2 1202.5.02.05.03.002

( ސިސްޓަމް ސަރޓިފިކޭޝަން  އެމް.އެސް.އެމް.ޔޫގައި އުފެއްދުމަށް (ޔުނިޑޯ A3 1202.5.02.05.03.003

( އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެލް އެމް.އެސް.އެމް.ޔޫގައި ގާއިމްކުރުން (ޔުނިޑޯ A4 1202.5.02.05.03.004

S4 1202.5.02.05.04.000

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، މިންގަޑުތަކާއި، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި، 

މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާނެ ޤައުމީ ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޮޑީއެއް ޤާއިމުކުރުން.

އިމްޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ނުވަތަ ތަކެތީގެ ފެންވަރުގެ ޔަޤީންކަން އަންގައިދޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން.

ފިކުރީ މުދަލާބެހޭ ޒަމާނީ އޮފީހެއް ޤާއިމުކޮށް، ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ 

އޮނިގަޑެއް އެކުލަވާލުން



ޓްރޭޑްމަރކް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޯޑް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް އިޢުލާން 

ކުރުމަށް
A1 1202.5.02.05.04.001

ކޮޕީރައިޓް ލެޖިސްލޭޝަން އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރުން ފެއްޓުން A2 1202.5.02.05.04.002

އައިޕީ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އިޤްތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރުތަށް ދެނެގަތުން A3 1202.5.02.05.04.003

ލީގަލް ފްރޭމްވަރކް ފޯ ކަލެކްޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ސޮސައިޓީ A4 1202.5.02.05.04.004

ވައިޕޯއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރޮޕެޓީ ލޯ 

އެކުލަވާލުން
A5 1202.5.02.05.04.005

S5 1202.5.02.05.05.000

ސްކޫލްތަކާއި ފެކަލްޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އައިޕީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުން
A1 1202.5.02.05.05.001

ވޯރލްޑް އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕެޓީޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް (06އޭޕްރިލް ) A2 1202.5.02.05.05.002

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން އައިޕީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

ވަރކްޝޮޕް ބޭއްވުން
A3 1202.5.02.05.05.003

އެންފޯރސްމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް އައިޕީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަރކްޝޮޕް 

ހިންގުން
A5 1202.5.02.05.05.005

S7 1202.5.02.05.07.000

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފަވާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެސްކް ގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްސް ހިންގުމަށް
A1 1202.5.02.05.07.001

S9 1202.5.02.05.09.000

ކައުންޓަރުންދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް A1 1202.5.02.05.09.001

ޓީ.އާރ.އެސްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިންޓަރނެލް އޮޑިޓް ސިސްޓަމްއެއް 

( ގާއިމްކުރުން - މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް (ސެކްޝަނުން ކުރުމަށް
A2 1202.5.02.05.09.002

ޓީ.އާރ.އެސް މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގް ކޯސް ހިންގުން A3 1202.5.02.05.09.003

ރިކޯޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން A4 1202.5.02.05.09.004

( ނަޝެނަލް މެޓްރޮލޮޖީ ލެބްގެ ފެސިލިޓީސް ރަނގަޅުކުރުމަށް (ޔުނިޑޯ A5 1202.5.02.05.09.005

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ހުންނަ ވެއިޓްސް އެންޑް މެޝަރ ސެލްސްއަށް 

އިކިއުޕްމަންޓްސް ގަތުމަށް
A6 1202.5.02.05.09.006

( ނަޝެނަލް ހެލްތް ލެބްގެ ފަސިލިޓީށް ރަނގަޅުކުރުމަށް (ޔުނިޑޯ A7 1202.5.02.05.09.007

މާލެ އިންޓަރނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފިޝް ހޭންޑްލިންގް އޭރިއާ އީޔޫއަގެ 

( މިންގަޑުތަކަށް ގާއިމްކުރުން (ޔުނިޑޯއިން ފަންޑުކުރުމަށް
A8 1202.5.02.05.09.008

އެމް.އެސް.ޕީ.އީ.އޭ ގެ 7ކުންފުނި އޮޑިޓް ކޮށް ސަރޓިފައިކުރުމަށް  

( (ޔުނިޑޯއިން ފަންޑުކުރުމަށް
A9 1202.5.02.05.09.009

ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ބާއްވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުން.

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި، މުދާ ކްލިއަރ 

ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ކުޑަކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް އޮޓަމޭޓްކުރުން.

  ި  ީ  ީ   ި  ި ި ި

މިގޮތުން ޓެސްޓިން ފެސިލިޓީސް، ޕޯޓްގެ ޚިދްމަތް، ދަތުރުފަތުރުކުރުން، ގުދަންކުރުންފަދަ 

ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުން.



ކިއުއެމްއެސް އާއި އޯ.އެޗް.އެސް.އޭ.އެސް ފެންވަރަށް ކުއޮލިޓީ މެނުއަލް 

ތައްޔާރުކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރތަށް ސްޓޭންޑަރޑައިޒް ކުރުމަށް
A10 1202.5.02.05.09.010

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ފަހިވާފަދަ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން P6 1202.5.02.06.00.000

މުހިންމު އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ، އިންވެސްޓަރުންނަށް އިޝްތިހާރުކުރުން. S1 1202.5.02.06.01.000

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ސާރވޭކުރުމުގައި މޮނިޓަރކުރުން A1 1202.5.02.06.01.001

S2 1202.5.02.06.02.000

އިސްލާހްކުރެވިފައިވާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ އާއި ބެހޭގޮތުން 

މީޑިއާ ކެމްޕޭނުގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް
A5 1202.5.02.06.02.005

ފެއަރޓްރޭޑް އެކްޓް ތައްޔާރުކުން A21 1202.5.02.06.02.021

S5 1202.5.02.06.05.000

ސާރކް ޓްރޭޑް އިން ނެގޯޝިއޭޝަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް A1 1202.5.02.06.05.001

P4 1202.1.02.04.00.000

S1 1202.1.02.04.01.000

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް މެދުވެރިކޮށް ގެދޮރު އަޅާނެ 

އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިކުއެސްޓް ފޯ 

ޕްރޮޕޯސަލް ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވެބްސައިޓްތަކުގައި އިޝްތިހާރުކުރުން

A2 1202.1.02.04.01.002

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންހުމުގެ ޚަރަދު  P1 1202.6.01.01.00.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1202.6.01.01.01.000

ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން A1 1202.6.01.01.01.001

P3 1202.3.03.03.00.000

S1 1202.3.03.03.01.000

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓނަރޝިޕްގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރު ކުރުން
A1 1202.3.03.03.01.001

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން A2 1202.3.03.03.01.002

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ސްކޫލްތައް މިގޮތުގެ މަތިން ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި 

ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިކުއެސްޓް ފޯ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް 

އިޝްތިހާރުކުރުން

A3 1202.3.03.03.01.003

ގެދޮރަށް ބޭނުންވުން ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް 

ސާރވޭއެއް ކުރުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 

ބައިވެރިވުމާއެކު ލިބިދިނުން

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ 

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން.

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ، ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުން 

ނުވަތަ އެކުލަވާލުން.

އިމްޕޯޓް މަދުކުރެވޭނެ އަދި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކުރެވޭނެ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، ޚިދްމަތުގެ 

ސެކްޓަރ ފުޅާކުރުން.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި ރާވާ ރޭވުމުގެ ތެރެއިން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅުވުން



A4 1202.3.03.03.01.004



މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

S1 1204.4.01.01.01.000

ޓޫރިޒަމް ސްޕޭޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން A1 1204.4.01.01.01.001

އަލަށް ކުއްޔަށް ދެވޭ ރަށްރަށް ސާރވޭކުރުމަށް A2 1204.4.01.01.01.002

ބައުންޑްރީ ވަކިކުރުމަށް A3 1204.4.01.01.01.003

S4 1204.4.01.01.04.000

އެކުލަވާލެވިފައިވާ މާރސްޓަ ޕްލޭން ރިވައިސްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން A1 1204.4.01.01.04.001

4ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާރސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  A1 1204.4.01.01.04.002

S5 1204.4.01.01.05.000

ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ހޯދުން A1 1204.4.01.01.05.001

S1 1204.4.01.02.01.000

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން A1 1204.4.01.02.01.001

އިންޓާންޝިޕް އެންޑް ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕްސް A2 1204.4.01.02.01.002

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރވޭއެއް ކުރުން
A5 1204.4.01.02.01.005

ރާއްޖެ ތެރޭގައި ރޯޑްޝޯސް ހިންގުން A3 1204.4.01.02.01.003

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަޒީފާތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މީޑިއާ ކެމްޕޭން ހިންގުން A4 1204.4.01.02.01.004

ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހޮޓެލް ސްކޫލެއް ޤާއިމްކުރުން S5 1204.4.01.02.05.000

ތަރައްޤީ ކުރާ މަރުހަލާގައި ރަށްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން A1 1204.4.01.02.05.001

S7 1204.4.01.02.07.000

ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވާ، 

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުން
A1

1204.4.01.02.07.001

1204

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރިސޯޓް، ހޮޓާ، ލަގްޒަރީވިލާ އަދި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑަށް ހެދުމަށްޓަކައި އާބާދީ ބޮޑު ހިސާބުތަކާ 

ކައިރި ރަށްރަށާއި، ބިން ފާހަގަކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާ ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާސްޓަރޕްލޭން އިސްލާހުކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމާއި، ރަށްރަށުގައި ކުރެވޭ އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކާ ހުރި ގުޅުން 

ދެނެގަތުމަށް ބޭސްލައިން ސްޓަޑީއެއް ހެދުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅުތަކަށް ލިބޭ ފައިދާއާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް 

މުޅިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން

ރިސޯޓް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކާއި، ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކާ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތައް އިތުރަށް 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެކްޓަށް އިސްލާހުގެނައުން އަވަސްކުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން



ހިއުމަން ރިސޯސް އެވޯޑް ދިނުން A2 1204.4.01.02.07.002

S8 1204.4.01.02.08.000

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށް 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް ހެދުން
A1 1204.4.01.02.08.001

އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުން A2 1204.4.01.02.08.002

އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން 

އަދި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި ހިމެނޭ ކަންތަކަށް އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުން
A3

1204.4.01.02.08.003

ޓޫރިޒަމް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އާއި ގުޅުން ހުރި ޤަވާއިދުތައް ރިވިއު ކުރުން A4
1204.4.01.02.08.004

S1 1204.4.01.03.01.000

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

ތަރައްޤީކުރުމާއި ގުޅޭ ސްޓަޑީއެއް ހަދާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކްޝަން 

ޕްލޭން ހެދުން

A1
1204.4.01.03.01.001

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ބަންކަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް ޔޮޓް މަރީނާއާއި، ހާބަރު ބިނާކުރުން S5 1204.4.01.03.05.000

ރާއްޖޭގައި ބަންކަރ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހާބަރ އާއި ޔޮޓް މެރީނާ 

ތަރައްޤީކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކާއި ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ސްޓަޑީއެއް ހެދުން

A1
1204.4.01.03.05.001

A2 deleted 1204.4.01.03.05.002

ޔޮޓް މެރީނާ/ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިޑްކުރުން A2 1204.4.01.03.05.003

7ޕްރޮވިންސްގައި ބަންކަރ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  

ކުރަމުންގެންދާ މަރުހަލާގައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން
A3

1204.4.01.03.05.004

S10 1204.4.01.03.10.000

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން A1 1204.4.01.03.10.001

S3 1204.4.01.04.03.000

ކޯޑްނިޓޭޓް ކުރުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުއާމަލާތްކުރުން A1 1204.4.01.04.03.001

S4 1204.4.01.04.04.000

ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގުން A1 1204.4.01.04.04.001

.އެސް  .އެމް ޑެސްޓިނޭޝަން ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސް ތެރެއިން އީ

ރިޒޯޓްތައް ފާހަގަކުރުން
A2

1204.4.01.04.04.002

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ބިދޭސީންގެ އަދަދަށްވުރެ ނިސްބަތުން 

އިތުރުކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އުފެދި ތަރައްޤީވުމަށް 

މަގުފަހިކުރުން

ރިސޯޓްތަކާއި، އާބާދުވެފައިވާ ރަށްރަށާ ދެމެދު ޝެޑިއުލްކުރެވިގެން ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމްތައް 

ޤާއިމްކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން

މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފަރުތަކާއި، ކަނޑުއަޑީގައިވާ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ހެލްތް ޗެކް 

ޤަވާއިދުން ހެދުން

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ 

.އެސް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން .އެމް ފަރާތްތަކަށް އީ



S5 1204.4.01.04.05.000

އެވޯޑް އިއުލާން ކޮށް، އެޑްވަޓައިޒްކުރުން އަދި ސައިޓް ވިސިޓް ކުރުމާއި 

އިވަލުއޭޓް ކުރުން
A1

1204.4.01.04.05.001

އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބޭއްވުން A2 1204.4.01.04.05.002

S2 1204.4.01.05.02.000

ޓީ. ޓީ. ޖީ.  ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A1 1204.4.01.05.02.001

އައި. ޓީ. ބީ.   ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A2 1204.4.01.05.02.002

ޑަބްލިއު. ޓީ. އެމް.  ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A3 1204.4.01.05.02.003

.އައި. ޓީ. އެމް.  ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން ސީ A4 1204.4.01.05.02.004

.ޓާ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން ޖާ A5 1204.4.01.05.02.005

އެމް. އައި. ޓީ. ޓީ.   ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A6 1204.4.01.05.02.006

އަރަބް ޓްރެވަލް މާރޓްގައި ބައިވެރިވުން A7 1204.4.01.05.02.007

.އޯ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް .ޓީ ޑަބްލިޔު A8 1204.4.01.05.02.008

.އޯ ސ.އ. ކޮމިޝަން މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް .ޓީ ޑަބްލިޔު A9 1204.4.01.05.02.009

ޕާޓާ ޖެނެރަލް މީޓިންގ އަދި ސާރކް  ވާރކިންގ ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް
A10

1204.4.01.05.02.010

S3 1204.4.01.05.03.000

ޓޫރިސްޓް ޕްރޮފައިލް އެންޑް އޮޕީނިއަން ސާރވޭ ހެދުން A1 1204.4.01.05.03.001

S6 1204.4.01.05.06.000

ކަލްޗަރަލް ވިލެޖް ޑިވެލޮޕްމަންޓް A1 1204.4.01.05.06.001

S5 1204.4.01.06.05.000

ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނޫ އަދި ރެގިއުލޭޝަން ރިވިއު ކުރުން A1 1204.4.01.06.05.001

އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ޤަވާޢިދު ހެދުމަށްޓަކައި ސްޓާންޑަޑްތައް ހެދުން A2 1204.4.01.06.05.002

S6 1204.4.01.06.06.000

އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން
A1

1204.4.01.06.06.001

އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރަށްރަށުގައި ހިންގުން A2 1204.4.01.06.06.002

މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ޒިންމާ ނަގައިގެން ހިންގޭ ރިސޯޓްތައް ފާހަގަކޮށް އިނާމުދިނުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުމާއި، ވިޔަފާތީގެ ފުރުޞަތު 

ހޯދައިދިނުމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެކި މައުރުޒުތަކާއި، ފެއަރތަކާއި، ރޯޑްޝޯތަކާއި، 

ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން އެންމެ 

ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރުން

އާއްމުންނާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ އަދި އާސާރީ ތަރިކައާއި، ތަންތަނާއި، ޑައިވް ސައިޓްތަކާއި، 

ކަނޑުއަޑީގެ ތަރިކަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާނެ ނިޒާމެއް 

ތަޢާރަފްކުރުން

ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕުން ފަތުރުވެރިކަމަށްކުރާ ފައިދާއާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން



S7 1204.4.01.06.07.000

ޑޭޓާ ބޭސް ތައްޔާރުކޮށް އިމްޕްލިމެންޓްކުރުން A1 1204.4.01.06.07.001

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަހަރީ ފޮތް ނެރުން A2 1204.4.01.06.07.002

ޓޫރިޒަމް ސެޓަލައިޓް އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރުން A3 1204.4.01.06.07.003

S8 1204.4.01.06.08.000

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް A1 1204.4.01.06.08.001

S12 1204.4.01.06.12.000

އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުތައް ރޭވުމަށް A1 1204.4.01.06.12.001

ވޯޓަރ ސްޕޯޓް ސޭފްޓީ ސެމިނަރ ބާއްވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި ހިމެނޭ 

ކަންތަކަށް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުން
A2

1204.4.01.06.12.002

S6 1204.2.02.04.06.000

ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން A1 1204.2.02.04.06.001

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް A2 1204.2.02.04.06.002

ޓޫރިޒަމް ސެޓެލައިޓް އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތަށް 

މުވައްޒަފެއް ތަމްރީނުކުރުން (02ޕްރޮގްރާމް )
A3

1204.2.02.04.06.003

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސެމިނާ (މަލްޓި ސެކްޓޯރަލް ތީމް ބޭސްޑް ވާރކްޝޮޕްސް) A4
1204.2.02.04.06.004

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން 

ތަމްރީނުކުރުން
A5

1204.2.02.04.06.005

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ ސެމިނާ/ ވާރކްޝޮޕް ގައި ބައިވެރިވުން A6 1204.2.02.04.06.006

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ ސެމިނާ/ވާރކްޝޮޕް ގައި ބައިވެރިވުން (ޕޮކެޓް 

މަނީ އިންސިޑެންޓަލް)
A7

1204.2.02.04.06.007

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު S1 1204.6.03.01.01.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ A1 1204.6.03.01.01.001

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދޫކުރެވިފައި ހުންނަތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން A2
1204.6.03.01.01.002

އިންސްޕެކްޝަން (ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގެ 

ފެންވަރުބެލުން)
A3

1204.6.03.01.01.003

ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މިންވަރު ބެލުމަށް 

އަހަރަކު 2ފަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 
A4

1204.6.03.01.01.004

ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުން A5 1204.6.03.01.01.005

ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ހިއްސާކުރާނެ ޑާޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މިދާއިރާގެ މޮނިޓަރިންގ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ 

މަސައްކަތްކުރާން ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން

ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ 

އޮޑީޓްތަކާ ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް ބެލުން

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުން



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން

S6 1205.2.02.04.06.000

މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމާ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު މަތިކުރުމައްޓަކާ މަސްއްކަތާ  

ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ތައުލީމާ ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދީ މުވައްޒަފުންގެ 

ފެންވަރު މަތިކުރުން

A1
1205.2.02.04.06.001

S4 1205.3.07.06.04.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ޤަވާއިދުތައް، ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލުކުރުން.

A1
1205.3.07.06.04.001

ރާޢްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއާއި ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ، ޤާވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން. ކޭބަލް ޓީވީ ސާވޭ 

ދަތުރުތަކެއްކުރުން.

A2

1205.3.07.06.04.002

S1 1205.3.07.08.01.000

އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް ގައި ބައިވެރިވުމަށް A1 1205.3.07.08.01.001

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް A2 1205.3.07.08.01.002

ސާރކު އިންފޮމޭޝަން  ގެ މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިވުމަށް A3 1205.3.07.08.01.003

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމުގެ 

ގޮތުން ޖަލްސާއެއްބޭއްވުން.

A4
1205.3.07.08.01.004

ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރުގެ އަހަރީފީ، A5 1205.3.07.08.01.005

1205

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުން

ނޫސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދު އުވާލައި ނުވަތަ މުރާޖަޢާކޮށް އަދި 

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ޓެކްނިކަލް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން.

މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން، މީޑީއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި އަދި މީޑިއާ އަކީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް 

އަމިއްލައަށް ދެނެގަނެ، އެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ހެދުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން. އަދި މި ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާ 

ކައުންސިލެއް އުފެއްދުން



ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކާ ދަރުބާރުގޭ ފަންސަވީހުގައި 

) ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް، އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާނޭ އިންތިޒާމް  (ބްރީފިންރޫމް

ހަމަޖައްސައިދިނުމާ އެކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން.

A6

1205.3.07.08.01.006

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކުބާއްވާ އަހަރީ ޖަލްސާ A7 1205.3.07.08.01.007

1205.6.03.01.01.000

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވާ 

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން،
A1

1205.6.03.01.01.002

ޑިޕާޓްމަންޓުގެޢިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ވަކިކުރުމަށްޓަކާ މުޅި ޢިމާރާތުގެ 

ކަރަންޓް ވައިރު ބަދަލުކުރުން.އަދި އާ މީޓަރެއްލުން.
A2

1205.6.03.01.01.003

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

ސެކްޝަންތަކުގެ ހިންގުން ޚަރުދަނާ ކުރުމާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން.



މޯލްޑިވްސް ގަވަރަންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އިންފޮމޭޝަން އޮފީސް

S2 1206.4.01.05.02.000

ބޯޓް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުން A1 1206.4.01.05.02.001

ސީ.އެމް.ޓީ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުން A2 1206.4.01.05.02.002

ސީ.ބީ.އާރް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުން A3 1206.4.01.05.02.003

އައި.ޓީ.ބީ ބަރލިން ފެއަރގައި ބައިވެރިވުން A4 1206.4.01.05.02.004

S3 1206.4.01.05.03.000

މެޕް އަދި ޕްރިންޓް މެޓީރިއަލްސް ހެދުމަށް A1 1206.4.01.05.03.001

އޮފީސް ހިންގުން 1206.6.01.01.01.000

A1 1206.6.01.01.01.001

ސިޔާސަތު 

1206

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުމާއި، ވިޔަފާތީގެ ފުރުޞަތު 

ހޯދައިދިނުމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެކި މައުރުޒުތަކާއި، ފެއަރތަކާއި، ރޯޑްޝޯތަކާއި، 

ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން އެންމެ 

ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ 



މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް

S2 1207.4.01.05.02.000

ބޯޓް ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A1 1207.4.01.05.02.001

ފިތޫރު ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A2 1207.4.01.05.02.002

ބީ. އައި. ޓީ.  ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A3 1207.4.01.05.02.003

އައި. ޓީ. ބީ.   ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A4 1207.4.01.05.02.004

އެމް. އައި. ޓީ. ޓީ.   ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A5 1207.4.01.05.02.005

އަރަބް ޓްރެވަލް މާރޓްގައި ބައިވެރިވުން A6 1207.4.01.05.02.006

ޖާ.ޓާ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A7 1207.4.01.05.02.007

ޓޮޕް ރެސާ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A8 1207.4.01.05.02.008

ސީ.އައި. ޓީ. އެމް.  ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A9 1207.4.01.05.02.009

ޑަބްލިއު. ޓީ. އެމް.  ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A10 1207.4.01.05.02.010

ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް، މީޑިޔާ އަދި ޖަރނަލިސްޓުންނަށް ފޭމް 

ޓްރިޕް ހިންގުން

A11
1207.4.01.05.02.011

މުވައްޒަފުންނަށް ފޭމް ޓްރިޕް ހިންގުން A12 1207.4.01.05.02.012

ޕީ.އާރް ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް ފޭމް ޓްރިޕް ހިންގުން A13 1207.4.01.05.02.013

ގްލޯބަލް އެޑްވަރޓައިޒިންގ 

(ސީ.އެން.އެން،ބީ.ބީ.ސީ،އެން.ގީ.ސީ،ސްޕޯޓްސް ޗެނަލް)
A17

1207.4.01.05.02.017

ނޫސް، މަޖައްލާގައި އިޝްތިހާރުކުރުން A18 1207.4.01.05.02.018

ޓީ.ވީ އެޑްވަރޓައިޒިންގ A14 1207.4.01.05.02.014

S3 1207.4.01.05.03.000

ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް/ ގިވް-އަވޭސް ހެދުމަށް A1 1207.4.01.05.03.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1207.6.01.01.01.000

އޮފީސް ހިންގުން A1 1207.6.01.01.01.001

ސިޔާސަތު 

1207

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުމާއި، ވިޔަފާތީގެ ފުރުޞަތު 

ހޯދައިދިނުމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެކި މައުރުޒުތަކާއި، ފެއަރތަކާއި، ރޯޑްޝޯތަކާއި، 

ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން އެންމެ ފަހުގެ 

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ 



ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

ލައިބްރަރީއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުން. S4 1210.3.07.03.04.000

ޤާނޫނާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 7ޕްރޮވިންސާއި  

މާލޭގައި ދަތުރުކުރުން
A1

1210.3.07.03.04.001

A2 1210.3.07.03.04.002

ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫން ތަންފީޒުކުރުން. S5 1210.3.07.03.05.000

އެއާޓައިމް ގަތުން A1 1210.3.07.03.05.001

ރިފްރެޝްމެންޓް A2 1210.3.07.03.05.002

މޮބައިލް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ރާވައިހިންގުން. S6 1210.3.07.03.06.000

މޯބައިލް ލައިބްރަރީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށްޓަކައި 7ޕްރޮވިންސަށް ދަތުރުކުރުން  

އަދި މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސާއި ކެއުމާއި ސައި އަދި ހުރުމަށް
A1

1210.3.07.03.06.001

A2 1210.3.07.03.06.002

S7 1210.3.07.03.07.000

މާކެޓަށް ނުކުންނަ އާތަކެއްޗާއި މާއްދާތަކަށް ބަލައިގެން ތަކެތި ހޯދާ އަދި 

މީގެ އިތުރުން ހަލާކުވެގެންނާއި ގެއްލިގެން ނުވަތަ އައުޓްޑޭޓް ވެގެން 

ނައްތާލާ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ތަކެތި ހޯދުން.

A1

1210.3.07.03.07.001

ނެޝަނަލް ބިބްލިއޮގްރަފީގެ ދިވެހި އަދި އިގިރޭސި ފޮތްތަކާއި، ލީފްލެޓް 

ފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި ޗާޕްކުރުން
A2

1210.3.07.03.07.002

A3 1210.3.07.03.07.003

S9 1210.3.07.03.09.000

ލައިބްރަރީތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއެކު މިދާއިރާ 

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 4ކޯސް ލައިބްރަރީގެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން  

ހިންގުމަށް

A1

1210.3.07.03.09.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1210

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ކުތުބުޚާނާގެ ފޮތް ކަލެކްޝަން ތަރައްޤީކުރުން. (ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިގެން އަދި  ރާއްޖެއާއި 

( ރާއްޖެއިންބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ މެދުވެރިކޮށް

ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ލައިބްރޭރިއަނުންނަށް ޚާއްޞަ 

ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގައި ލައިބްރަރީގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.



1ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން މާސްޓާސް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ސްޓަޑީޒް ގައި  

( ބައިވެރިކުރުވުމަށް  (އޮންލައިން
A2

1210.3.07.03.09.002

ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ބޭނުންވާ ކޯސްމެޓީރިއަލް ގަތުމަށް، ކެންބަރާ 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ ސެޓްފިކެޓ1ްސެޓްފިކްޓް 2އަދި  

ސެޓްފިކެޓ3ް

A3

1210.3.07.03.09.003

އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީފީ 

ދެއްކުން.
A4

1210.3.07.03.09.004

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ލައިބްރަރީސްގެ ކޮންފަރެންސްފީ 

ދެއްކުން.
A5

1210.3.07.03.09.005

އެމެރިކަން ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕް ހޯދުން A6
1210.3.07.03.09.006

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ލައިބްރަރީ ކަލެކްޝަން އެންޑް ޓެކްނިކަލް ސާވިސަސް A7
1210.3.07.03.09.007

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ލައިބްރަރީ ސާވިސަސް ޓު ޗިލްޑްރެން A8 1210.3.07.03.09.008

ލައިބްރަރީ ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް އެސޯސިއޭޝަން A9 1210.3.07.03.09.009

ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަން A10 1210.3.07.03.09.010

ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަން A11 1210.3.07.03.09.011

ރެފަރެންސް އެންޑް ޔޫސާ ސާވިސަސް އެސޯސިއޭޝަން A12 1210.3.07.03.09.012

ޔަންގް އެޑަލްޓް ލައިބްރަރީ ސާވިސަސް އެސޯސިއޭޝަން A13 1210.3.07.03.09.013

އައި އެސް އެސް ނަމްބަރ ހޯދުމަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް  A14 1210.3.07.03.09.014

އޮންލައިން ކެޓަލޮގް ގެ އަހަރީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ A15 1210.3.07.03.09.015

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެ ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުން. S10 1210.3.07.03.10.000

ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ކުރެހުމުގައި އަލިފާން ނިވާ ނިޒާމެއް 

ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް އިމާރާތުގެ 2ވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ  

ކުރިއިރު އެމަސައްކަތް ހިމެނިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތް 

ނުކުރެވިވާތީ މިތަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މުނިސިޕަލްޓީން ދީފައި ނުވާތީ 

މިނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް.

A1

1210.3.07.03.10.001



މިހާރު އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ 

އާއިމާރާތުގެ 2ވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ 
A2

1210.3.07.03.10.002

ނެޝަނަލް، ޕަބްލިކް، އަދި ޗިލްރަންސް ލައިބްރަރީ ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ޤާއިމު ކުރުން. S11 1210.3.07.03.11.000

މިހާރު ދިރާގު ހުންނަ އިމާރާތުގައި ހަދާ 6000އަކަފޫޓުގެ އިމާރާތުގެ  

ފޭސް 1އަދި  2
A3

1210.3.07.03.11.001

އޮންލައިން އަދި ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކުރުން. S13 1210.3.07.03.13.000

ސާވާއެއް ގަތުން (ލައިބްރަރީގެ ޑޮމެއިންގެ ބޭނުމަށް ) A1 1210.3.07.03.13.001

ލިބަޓީ ސްފްޓްވެއާގެ ސަޕޯރޓް އެންޑް މެއިންޓަނެންސް ފީ A4 1210.3.07.03.13.002

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1210.6.01.01.02.000

A1 1210.6.01.01.02.001

S8 1210.6.01.01.01.000

މުވައްޒަފުން ރިފްރެޝްކުރުމަށް ހިންގާ 2ޓްރެއިނިން   A1 1210.6.01.01.01.001

ކްލެސިފިކޭޝަން 2ވޯކްޝޮޕްހިންގުން  A2 1210.6.01.01.01.002

2ވޯރކްޝޮޕް އޮން ކެޓަލޮގިން ހިންގުމަށް  A3 1210.6.01.01.01.003

ޤައުމީކުތުބުޚާނާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން.



ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް

S1 1211.3.07.01.01.000

ނޭޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކުރުން A1 1211.3.07.01.01.001

ޑްރާފްޓާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ، މާސް މީޑިއާ 

މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް
A2

1211.3.07.01.01.002

އާރޓްސް ކައުންސިލް ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު އާންމުންނަށްދީ 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
A3

1211.3.07.01.01.003

S2 1211.3.07.01.02.000

ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ކުރުމަށް A1 1211.3.07.01.02.001

ފަންޑު ހިންގުމަށް A2 1211.3.07.01.02.002

A3 1211.3.07.01.02.003

S3 1211.3.07.01.03.000

ޕާރފޯމިންގ އާރޓްސް (މިއުޒިކާއި ތިއޭޓަރ) ގެ ދާއިރާއިން 2 ޓްރޭނިންގ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް
A1

1211.3.07.01.03.001

ވިޝުއަލް އަދި ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން 2 ޓްރޭނިންގ ހިންގުމަށް A2 1211.3.07.01.03.002

. (ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް 1، 2،  ޓްރިނިޓީ ކޮލެޖް ޕިއާނޯ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

3، 4 އަދި 5)
A3

1211.3.07.01.03.003

އޯޑިއޯ އިންޖިނިއަރިން 1 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް A4 1211.3.07.01.03.004

S4 1211.3.07.01.04.000

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން 1ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން A1 1211.3.07.01.04.001

) ގެ ދާއިރާއިން 2  ވިޝުއަލް އާރޓްސް ( ކުރެހުންތެރިން، ފޮޓޯގްރާފަރުން

ޕްރޮޖެކްޓް އަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
A2

1211.3.07.01.04.002

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ނެޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލެއް އުފައްދާ، ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސްއާއި ނެޝަނަލް 

އާޓް ގެލެރީގެ ހިންގުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން.

ނެޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާޓްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފަންޑެއް އުފައްދާ 

ހިންގުން.

އިންފޮމޭޝަން، ކަލްޗަރ އަދި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.

ނެޝަނަލް އާޓްސް ކައުންސިލްގެ ދަށުން އާޓްސް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނުންނަށް 

މިދާއިރާއިން އާމްދަނީ ހޯދޭނެފަދަ ޕްރޮޤްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

1211



S5 1211.3.07.01.05.000

ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ވިޝުއަލް އާރޓްސް ގެ ދާއިރާއިން 2 

އެގްޒިބިޝަން ބޭއްވުން
A1

1211.3.07.01.05.001

ރާއްޖޭގެ ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި 1 ވޯކްޝޮޕް ހިނގުމަށް (ފަތުވެރިންނަށް 

އަމާޒުކޮށް އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މާކެޓް ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ވިޝުއަލް 

( އަދި ޕަރފޯމިންގ އާރޓްސް ގެ ދާއިރާއިން
A2

1211.3.07.01.05.002

އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުމަށް 2 ފަރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
A3

1211.3.07.01.05.003

ޕަރފޯމިންގް އާރޓްސް ( މިއުޒިކް، ތިއޭޓަރ ) ގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ 

ޘަޤާފަތް ތަމްސީލް ކޮށްދޭފަދަ 1 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
A4

1211.3.07.01.05.004

S6 1211.3.07.01.06.000

: ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 3 މުނާސަބައަކާ  މިއުޒިކް ޝޯވ ބޭއްވުން

. (ޖުލައި 26، އަޟްޙާ  ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގައި މިއުޒިކް ޝޯ ބޭއްވުން

( އީދު، ފިޠުރު ޢިދު
A1

1211.3.07.01.06.001

ޕާރފޯމިންގ، ވިޝުއަލް އަދި އަދަބީ، މިދާއިރާ ތަކުން 3 ފެސްޓިވަލް 

ބޭއްވުމަށް
A2

1211.3.07.01.06.002

މިޔުޒިކް ޓުއަރ: ރާއްޖޭގެ 1ޕްރޮވިންސްއަކަށް މިއުޒިކް ބޭންޑް ޓުއަރ 

ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
A3

1211.3.07.01.06.003

އާރޓްގެލަރީއިން 6 އެގްޒިބިޝަން ހިންގުމަށް  A4 1211.3.07.01.06.004

އާރޓްގެލަރީ އިން 2 ރެސިޑެންސީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް A5 1211.3.07.01.06.005

S7 1211.3.07.01.07.000

: އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް މިދާއިރާއިން 1 ފިލްމް  ފިލްމީ ދާއިރާ

އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން
A1

1211.3.07.01.07.001

. (ޚާއްސަ  ފޮޓޯގްރަފީގެ ދާއިރާއިން 2 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބިނާކޮށް އިކްވިޕްމަންޓްސް އަދި ޕްރިންޓް ޕަބްލިކޭޝަން 

( އަށް އެހީތެރިވެދިނުން
A2

1211.3.07.01.07.002

އާޓްސްއާއި ކްރާފްޓްސްގެ ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 

އަމާޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާޓްސް އާއި ކްރާފްޓް ފެސްޓިވަލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމާއި 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

އާޓްސް ފެސްޓިވަލްތަކާއި އެހެނިހެން އިވެންޓްތައް އާންމު ފަރުދުން އިސްނަގައިގެން، ރާވައި 

ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދީ މަދަދު ފޯރުކޮށްދިނުން.



ވިޝުއަލް އާޓްސް : ރާއްޖޭގައި ތަފާތު މީޑިއަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން 1 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް 

އެހީތެރިވެދިނުން.
A3

1211.3.07.01.07.003

: ރާއްޖޭގެ އާޓްސްއާއި ޘަޤާފަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތެރިކަން  އަދަބީ ދާއިރާ

ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން 1 ޕަބްލިކޭޝަން އަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން
A4

1211.3.07.01.07.004

: މިދާއިރާއިން 1 ޕްރޮޖެކްޓަށް އެހީތެރިވެދިނުން (ރާއްޖޭގެ  މިއުޒިކީ ދާއިރާ

ޘަޤާފަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަދަ ކޮންޓެމްޕޮރަރީ މިއުޒިކް އަލްބަމެއް އުފެއްދުމަށް 

( އެހީތެރިވެދިނުން
A5

1211.3.07.01.07.005

އޮފީސް ހިންގުމަށް އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން S8 1211.6.01.01.00.000

ޔުނެސްކޯ ރީޖަނަލް މީޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް A1 1211.6.01.01.01.000

އާރޓްސްއާއި ބެހޭ ސެމިނާ އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްސް ޔުނިސެފް ރީޖަނަލް 

މީޓިންގސް
A2

1211.6.01.01.02.000

ވޯލްޑް އާޓް އެންޑް ކަލްޗަރ ކޮންފަރެންސް A3 1211.6.01.01.03.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A4 1211.6.01.01.04.000



ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

S6 1213.2.02.04.06.000

މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން.
A1

1213.2.02.04.06.001

ކްލެސިފިކޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައި ނިންމުން.  S12 1213.3.07.03.12.000

ކްލެސިފިކޭޝަން އެކްޓެއް އެކުލަވާލައި ގާނޫނަކަށް ހެދުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
A1

1213.3.07.03.12.001

ކްލެސިފަޔަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން.
A2

1213.3.07.03.12.002

މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތާ ގުޅޭ 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން.
A3

1213.3.07.03.12.003

އެން.ބީ.ސީ.ގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ފިލްމް ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓްކޮށް 

ބެލެހެއްޓުން.
A3

1213.3.07.03.12.004

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުން އެތެރެވާ ފިލްމުތައް ކްލެސިފައި ކުރެވޭނެގޮތް 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ކްލެސިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤާއިމްކޮށް ކުރިއަށް 

ް ު ް ެ

A4
1213.3.07.03.12.005

އެން.ބީ.ސީ.ގެ ފިލްމް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް 

އަޕްގްރޭޑްކުރުން.
A5

1213.3.07.03.12.006

އެން.ބީ.ސީ.ގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. A6
1213.3.07.03.12.007

ސައުތު އޭޝިއާ، ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި 

ކްލެސިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތްބަލާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ 

ު ު ަ

A9
1213.3.07.03.12.008

އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ރޭޑިއޯ، ޓީ.ވީ އަދި ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ 

ތަކެތީގައި ކްލެސިފިކޭޝަންއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފެތުރުން.
A10

1213.3.07.03.12.009

ކްލެސިފިކޭޝަނާ ބެހޭގޮތުން ސްކޫލުކުދިންނާއި، ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުވުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކާއި، މާލޭގައި ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމާއި ސާރވޭ ކުރުން.
A11

1213.3.07.03.12.010

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1213

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުން



އޮފީހުގައި ޕާޓީޝަން ޖެހުން. A12
1213.3.07.03.12.011

އޮފީސްހިންގުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން A13
1213.3.07.03.12.012

S5 1213.3.07.06.05.000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ގުޅިގެން އައިޕީއާ ގުޅޭގޮތުން 

ޤަވައިދެއް އެކުލަވާލުން.
A1

1213.3.07.06.06.001

ކްލެސިފިކޭޝަންގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އުމުރުފުރާތަށް ރިވައިޒްކުރުން. A2
1213.3.07.06.06.002

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޭބަލް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ކްލެސިފައިކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ 

އުމުރުފުރާތައް ރިވައިޒްކުރުން.
A3

1213.3.07.06.06.003

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފޮތް، ޅެން އަދި މިއުޒިކް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ 

ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
A4

1213.3.07.06.06.004

ފޮތް އަދި ޅެން ފާސްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން.
A5

1213.3.07.06.06.005

ފިލްމު ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނާއި ފިލްމު ވިއްކާ ތަންތަން ޗެކްކޮށް، 

ކްލެސިފައިނުކޮށް ހުންނަ ފިލްމުތަކާއި ތަންތަން ޤަވާޢިދަށް ފެއްތުން.
A6

1213.3.07.06.06.006

ފިލްމާއި ވީޑިއޯ ގޭމްސްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން. A7
1213.3.07.06.06.007

ފިކުރީ މުދަލާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު 

މަސައްކަތް ކުރުން.



ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓް

S6 1214.2.02.04.06.000

) އިން މުވައްޒަފަކު ތަމްރީނު ކުރުން. ބެޗްލަރ އޮފް އާކިއޮލޮޖީ (ޑިގްރީ A1 1214.2.02.04.06.001

 ( ) (ޑިގްރީ ބެޗްލަރ އޮފް އެޕްލައިޑް ސައިންސް (އާކިޓެކްޗަރަލް ސައިންސް

އިން މުވައްޒަފަކު ތަމްރީނު ކުރުން.
A2

1214.2.02.04.06.002

ދާރުލްއާސާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ 2ތަމްރީނު ކޯސް  

ހިންގުން.
A3

1214.2.02.04.06.003

ޘަޤާފީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން.  S2 1214.3.07.04.02.000

ކާށިދޫ ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑު ކޮންޒަވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ  ކ. 

ފިޔަވަހި ނިންމުން.
A1

1214.3.07.04.02.001

ތ. ދިޔަމިގިލީ ރަދުންގެ މެމޯރިއަލް ސެންޓަރއެއް އުފެއްދުން A2
1214.3.07.04.02.002

ނ. ލަންދޫ މާބުދުގެ ސަރަޙައްދު ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓް
A3

1214.3.07.04.02.003

ދ. މާއެނބޫދޫ ވެޔޮ އެކްސްކަވޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް A4
1214.3.07.04.02.004

އދ. ހަންޏާމީދޫ ކަލާފާނު ޒިޔާރަތް ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފު 

ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިންމުން.
A5

1214.3.07.04.02.005

ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖް އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް A6
1214.3.07.04.02.006

S3 1214.3.07.04.03.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުން

ދާރުލްއާޘާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މައުރަޒުތަކާ ތަފާތު 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަށްޓަކައި ދާރުލްއާޘާރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާނެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން.

1214



ދާރުލްއާސާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

މައުރަޒުތަކާއި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގާނެ ކޮމެޓީއެއް 

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

A1

1214.3.07.04.03.001

S4 1214.3.07.04.04.000

އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ މަޤްބަރާ އަލުން ޑިޒައިންކޮށް މަރާމާތުކުރުން A1

1214.3.07.04.04.001

ލ. ގަމު ހައްތެލި އަދި އިސްދޫ ބޮޑު ހައްތެލި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 

ލެވިފައިވާ ތޮށި މަރާމާތު ކުރުން.
A2

1214.3.07.04.04.002

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ތެޔޮލައި 

ދަވާދުލުން
A3

1214.3.07.04.04.003

މެދުޒިޔާރަތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމާއި ތެޔޮލުމާއި ކުލައާއި ދަވާދުލުން A4

1214.3.07.04.04.004

ޢަލީރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތުގައި ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުން A5

1214.3.07.04.04.005

ބޮޑުތަކުރުފާނު ޒިޔާރަތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމާއި ތެޔޮލުމާއި ކުލައާއި 

ދަވާދުލުން
A6

1214.3.07.04.04.006

ހެރިޓޭޖް ޑިވިޜަނުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަން ފިޔަވާ އާސާރީ ތަންތަން 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް
A7

1214.3.07.04.04.007

ނ. ލަންދޫ މާބުދުގެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނޮޅާ ސާފުކުރުން A8

1214.3.07.04.04.008

ކ. ކާށިދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން A9

1214.3.07.04.04.009

ލ. ގަމު އާސާރީ ސަރަޙައްދު ނޮޅާ ސާފުކުރުން A10

1214.3.07.04.04.010

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހުރި ފާހަގަކުރެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ކަމުގައި ބެލެވޭ 

ޢިމާރާތްތަކާއި ސަރަހައްދުތަކާއި އަދި ކަނޑުއަޑީގައި ހުރި މިފަދަ ތަންތަން ފަތުރުވެރިންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން އާންމުކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުން.



ލ. އިސްދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދު ނޮޅާ ސާފުކުރުން A11

1214.3.07.04.04.011

ގދ. ވާދޫ އާސާރީ މިސްކިތާއި ވާދޫ ދަންނަކަލޭގެފާނު ޒިޔާރަތާއި 

އެތަނުގައި ހުރި މުސްކުޅި ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
A12

1214.3.07.04.04.012

ޏ. ފުވައްމުލަކު ބޮޑު ހަވިއްތަ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުން A13

1214.3.07.04.04.013

މެދުޒިޔާރަތް، ޢަލީރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނު ޒިޔާރަތުން 

ކުނިއުކުން. (މަހަކު 2ފަހަރު، ދަތުރެއް  80@)
A14

1214.3.07.04.04.014

ބޮޑުތަކުރުފާނާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު ތަކެތި އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފެންނާނެ 

ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށާއި އެތަކެއްޗަށް ފަރުވާދޭނެ ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން 

"ދައްކާގެ" ބިނާކުރުން.

A15

1214.3.07.04.04.015

ދަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިންގެ "ދަތުރުހިޔާ" ހެދުމަށް A16

1214.3.07.04.04.016

ގަނޑުވަރުގެ އަށިގެ ފުރާޅުގައި ފަންގިލުން A17

1214.3.07.04.04.017

ގަނޑުވަރުގެ އަށިގެ ބިތުގައި ފަންގިލުން A18

1214.3.07.04.04.018

ގަނޑުވަރުގެ 2ދިދަ ދަނޑީގައި ދަވާދުލުން  A19

1214.3.07.04.04.019

S5 1214.3.07.04.05.000

ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނަށް ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން. A1
1214.3.07.04.05.001

ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރަތްކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނޭގޮތަށް 

ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކުރުން.
A2

1214.3.07.04.05.002

ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާބެހޭ ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ތައްޔާރުކުރުން. A3
1214.3.07.04.05.003

ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާ ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭފަދަ ތަކެތި އާންމުންނާ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުން.



ތަރިކައިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A4 1214.3.07.04.05.004

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A5 1214.3.07.04.05.005

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A6 1214.3.07.04.05.006

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން A7 1214.3.07.04.05.007

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ އަހަރުމަތިފުޅު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން A8 1214.3.07.04.05.008

އޮފީސް ހިންގުމަށްކުރާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް A9 1214.3.07.04.05.009

S6 1214.3.07.04.06.000

މެދުރާއްޖެތެރެއަށް އާސާރީ ތަންތަން ފެނިގެން ނުވަތަ ތަރިކައާ ގުޅުން ހުރި 

ކަންތައްތަކުގައި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް
A1

1214.3.07.04.06.001

އުތުރުގެ ރަށްރަށަށް އާސާރީ ތަންތަންފެނިގެން ނުވަތަ ތަރިކައާގުޅޭ 

ކަމެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް
A2

1214.3.07.04.06.002

ދެކުނުގެ ރަށްރަށަށް އާސާރީ ތަންތަންފެނިގެން ނުވަތަ ތަރިކައާގުޅޭ 

ކަމެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް
A3

1214.3.07.04.06.003

ރ. އަނގޮޅިތީމު އާސާރީ ސަރަޙައްދު ސާރވޭ ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުން A4
1214.3.07.04.06.004

ކ. ކާށިދޫގައި އޮންނަކަމަށް ބުނާ ވެޔޮ ސާރވޭ ކުރުމާއި ރައްކާތެރިކުރުން. A5
1214.3.07.04.06.005

ޓޫރިސްޓް ގައިޑުންނަށް ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާބެހޭ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ޗާޕުކޮށް ނެރުން.
A6

1214.3.07.04.06.006

S13 1214.3.07.04.13.000

ދާރުލްއާސާރުގައިވާ އާސާރީތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުން
A1

1214.3.07.04.13.001

ބައު ދާރުލްއާސާރުގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ޕްރިޒަރވް ކުރުން. A2 1214.3.07.04.13.002

އަރްޝީފާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން. S1 1214.3.07.05.01.000

އަރްޝީފާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މީޑިއާ ޕްރޮގްރާމް 

ހިންގުން.
A1

1214.3.07.05.01.001

ރާއްޖޭގައި ހުރި ޘަޤާފީ ތަރިކަތަކާއި މިފަދަ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އަގުކުރުމާއި 

ތާރީޚް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރުމާއި އާމްދަނީއެއްލިބޭނެ އުސޫލަކުން މިފަދަ ތަންތަން 

ބެލެހެއްޓުން.

ރާއްޖޭގެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ދާރުލްއާޘާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމް 

ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.



S2 1214.3.07.05.02.000

އަމިއްލަ މީހުން އަތުގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ފޮޓޯއާއި ޑޮކިއުމަންޓް 

ހޯދުން
A1 1214.3.07.05.02.001

އާކައިވްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތައް ޑޭޓާ 

ބޭސްއަކާއި ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން.
A2 1214.3.07.05.02.002

ދުވަހު ނޫސްތައް މަހުން މަހަށް ބައިންޑް ކުރުން A3 1214.3.07.05.02.003

ނެޝަނަލްކަލެކްޝަންގެ ހިއުމިޑިޓީ ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޑީ 

ހިއުމިޑިފަޔާއެއް ހޯދުން
A4 1214.3.07.05.02.004

ގިނަ ދުވަސްވީ ލިޔުންތައް އެކުލަވާލައި ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤައުމީ އަރްޝީފުގެ ޤާބިލްކަން 

އިތުރު ކުރުން.



މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

P1 1215.3.04.01.00.000

ޒުވާނުން މަސްތުވާތެކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން S1 1215.3.04.01.01.000

ލައިފް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (ހއ، ގއ، ޏ، ސ) A1 1215.3.04.01.01.001

ތީމެޓީކް ސެޝަން ހިންގުން (އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން) A2 1215.3.04.01.01.002

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން A3 1215.3.04.01.01.003

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް A4 1215.3.04.01.01.004

S2 1215.3.04.01.02.000

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވޮލަންޓިއަރިޒަމްއާއި ޖަމާޢަތުގެ މަސައްކަތުގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ ރޫޙު އަށަގަނުވާ މިފަދަ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން
A1 1215.3.04.01.02.001

ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީން ހިންގުން A2 1215.3.04.01.02.002

އަތްތެރިމަސައްކަތާއި ކޮންސެޓްފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން A3 1215.3.04.01.02.003

ޒުވާނުންގެ މައްސަލަތަކާއި ބޭނުންތަކާއި މެދު އާންމުން 

ހޭލުންތެރިކުރުން (2މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން )
A4 1215.3.04.01.02.004

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް A5 1215.3.04.01.02.005

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލިންގ ދިނުމާއި ނަސޭހަތް ދިނުން S3 1215.3.04.01.03.000

ރެފަރަލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމް ކުރުން - ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން A1 1215.3.04.01.03.001

ކައުންސިލިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުން A2 1215.3.04.01.03.002

ކައުންސިލަރުން ތަމްރީން ކުރުން A3 1215.3.04.01.03.003

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުން P2 1215.3.04.02.00.000

ޒުވާނުންނަކީ ނަފްސާނީގޮތުންނާއި އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބައެއްކަމުގައި ހެދުން S1 1215.3.04.02.01.000

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ހުސްވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކާ 

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
A1 1215.3.04.02.01.001

ޒުވާނުންނަށް ޚިދުމަތްދޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން 

 

A2 1215.3.04.02.01.002

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް A3 1215.3.04.02.01.003

S2 1215.3.04.02.02.000

1215

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވެފައިވާ ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް 

ފުރުސަތު ދިނުން

ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުތަކުގައި އެމީހުންގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން



ޒުވާނުންނަށް ނުރަސްމީ މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން A1 1215.3.04.02.02.001

S3 1215.3.04.02.03.000

ޔޫތް ކްލިނިކަން ސެޓަޕް ހެދުން S1 1215.3.04.02.03.001

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް A2 1215.3.04.02.03.002

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ސިއްޙީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭނެ އިދާރާއެއް ގާއިމުކުރުން S3 1215.3.04.02.03.000

ވަޒީފާއާއި ކުދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުން P3 1215.3.04.03.00.000

S1 1215.3.04.03.01.000

S2 1215.3.04.03.02.000

ޔޫތް ޗެލެންޖް އާއި ކިއްސަރު ބޭއްވުން A1 1215.3.04.03.02.001

ވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A2 1215.3.04.03.02.002

ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން S3 1215.3.04.03.03.000

S4 1215.3.04.03.04.000

ޔޫތް އެންޓަރޕްރައިސް ފައުންޑޭޝަން ޤާއިމްކުރުން - ބައްދަލުވުންތައް A1 1215.3.04.03.04.001

ކޮމަންވެލްތް ޔޫތް ޑިޕްލޮމާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެކު ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުން - ބައްދަލުވުންތައް/ އިދާރީ ކަންކަމަށް
A2 1215.3.04.03.04.002

S5 1215.3.04.03.05.000

P4 1215.3.04.04.00.000

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުން S1 1215.3.04.04.01.000

ޒުވާނުންގެ މަރުކަރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރުން A1 1215.3.04.04.01.001

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން A2 1215.3.04.04.01.002

ޒުވާނުންގެ މަރުކަރު ޤާއިމްކުރުން: A3 1215.3.04.04.01.003

ސްޓްރެޓަޖީ 3 : ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ސިއްޙީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭނެ 

އިދާރާއެއް ޤާއިމްކުރުން

ޔޫތު ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް އަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

މަސައްކަތްކުރުން

މުޖުތަމަޢުގައި  ޒުވާނުންނާމެދު ދެކޭ ނުރަނގަޅު ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް 

ހިތްވަރުދީ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ޒުވާނުންހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓްރެސްޓް-ދަށް ލޯނު އެހީލިބޭނެގޮތް ހަދައިދީ ވިޔަފާރީގެ 

ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާ ދިނުން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ ހަރާކާތްތެރި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

އެހީތެރިވެދިނުން



S2 1215.3.04.04.02.000

ސިވިކް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން(ށ، ނ، ބ، އދ، ވ، 

ގދ، ސ)
A1 1215.3.04.04.02.001

އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާވާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ޒުވާނުންގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ހިންގުން
A2 1215.3.04.04.02.002

އެކި އެކި ފޯރަމް ، ސެމިނަރ، އަދި ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ޒުވާނުން 

ބައިވެރިކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން (ރާއްޖޭން ބޭރު
A3 1215.3.04.04.02.003

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ދެއްކުން A4 1215.3.04.04.02.004

ޒުވާނުންނާއި އާންމުންނަށް ވޮލަންޓިއަރިޒަމްއާއި ބެހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A5 1215.3.04.04.02.005

އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރާވާ 

ހިންގުން
A6 1215.3.04.04.02.006

S3 1215.3.04.04.03.000

ޒުވާނުންގެ މަޖްލިސް އެކުލަވާލުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން A1 1215.3.04.04.03.001

S4 1215.3.04.04.04.000

ޔޫތް ޕޮލިސީ ރިވިއުކުރުން (ހއ، ބ ، އއ، ލ، ގއ، ސ) A1 1215.3.04.04.04.001

ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޑެކްސް ހެދުން A2 1215.3.04.04.04.002

ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލްތައް ގާއިމުކޮށް ޒުވާނުންގެ ޕާލަމެންޓް އަލުން އެކުލަވާލުން S5 1215.3.04.04.05.000

ޔޫތް ޕާލަމަންޓް އަލުން ޤާއިމް ކުރުން A1 ޔޫތް  1215.3.04.04.05.001

S6 1215.3.04.04.06.000

ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ 

ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށް ދިނުން
A1 1215.3.04.04.06.001

ހިންގަމުންދާ ޒުވާނުންގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޙަރަކާތްތައް މުރާޖާ ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ކުރުން

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް  ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ 

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

މުޖްތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރުވުމާއި އިސްނަގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި 

އަށަގެންނެވުން

ރަށު ފެންވަރުގައާއި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި އަދި ޤައުމީފެންވަރުގައި ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލް 

ތައް ގާއިމުކުރުން



އެކި އެކި ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާވާ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ބޭނުންވާ އެހީ ދިނުން
A2 1215.3.04.04.06.002

ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން S7 1215.3.04.04.07.000

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޭމްޕް/ 

ސެމިނަރ/ ފޯރަމް ހިންގުން
A1 1215.3.04.04.07.001

ސާކް ޔޫތް ކޭމްޕް A2 1215.3.04.04.07.002

އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރާވާ 

ހިންގުން
A3 1215.3.04.04.07.003

ޒުވާނުންގެ މައްސަލަތަކާއި ބޭނުންތައް މުޖުތަމަޢަށް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން S8 1215.3.04.04.08.000

މެންޓަރިންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1215.3.04.04.08.001

ވޮލަންޓިއަރ ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް (އިޖްތިމާއި އަދި އިޤްތިޞާދީ 

ކަންތައްތަކާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް)
A2 1215.3.04.04.08.002

ވޮލަންޓިއަރިޒަމްއާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޕްރޮމޯޓްކޮށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
A3 1215.3.04.04.08.003

ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން S9 1215.3.04.04.09.000

ޔޫތް އެކްޓްއެއް އެކުލަވާލުން A1 1215.3.04.04.09.001

ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން S10 1215.3.04.04.10.000

ޔޫތް ވާކަރުން ތަމްރީން ކުރުން A1 1215.3.04.04.10.001

ޔޫތް އެމްބެސެޑަރސް އުފެއްދުން A2 1215.3.04.04.10.002

ޒުވާނުންގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ތަމްރީން ކުރުން 

(ސްޓަރޑީ ޓްރިޕް، އެކްސްޕޯޒަރ ވިޒިޓްސް)
A3 1215.3.04.04.10.003

ވޮލަންޓިއަރސް ކޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ތަމްރީން ކުރުން 

(ސްޓަރޑީ ޓްރިޕް، އެކްސްޕޯޒަރ ވިޒިޓްސް)
A4 1215.3.04.04.10.004

ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް މަގުފަހިކުރުން  S11 1215.3.04.04.11.000

މިސަރަޙައްދުތަކުގައި ޔޫތް ވާކް ކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ޒުވާނުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން
A1 1215.3.04.04.11.001

އިންޓަނޭޝަނަލް ވޮލަންޓިއަރސް ޕްރޮގްރާމް A2 1215.3.04.04.11.002

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް A3 1215.3.04.04.11.003

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޘަޤާފަތާއި ކުރިއެރުވުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން P5 1215.3.04.05.00.000

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުން  S1 1215.3.04.05.01.000

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ޡަޤާފީ ގްރޫޕްތައް ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން A1 1215.3.04.05.01.001



ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޡަޤާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ޒުވާނުން)
A2 1215.3.04.05.01.002

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  ފަންނުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން S2 1215.3.04.05.02.000

ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ދައްކާލެވޭފަދަ ތަފާތު ކޮންސެޓް، ޑާންސް 

ފެސްޓިވަލް ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން
A1 1215.3.04.05.02.001

އައިޓީސީގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީން  ކުރުން- ބައްދަލުވުންތަކަށް A2 1215.3.04.05.02.002

P6 1215.6.01.01.00.000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް S4 1215.6.01.01.01.000

ޔޫތް ޑިޕާޓްމަންޓް A2 1215.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހަރަދު S4 1215.6.01.01.02.000

ޔޫތް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު A1 1215.6.01.01.02.001

މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރސްކޯ ހިންގުމުގެ ޙަރަދު A2 1215.6.01.01.02.002



ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައި

P1 1216.3.05.01.00.000

S1 1216.3.05.01.01.000

ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރު ޕްރިންޓް ކުރުން A1 1216.3.05.01.01.001

ކުޅިވަރުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ޝާޢިއު ކުރުން A2 1216.3.05.01.01.002

S2 1216.3.05.01.02.000

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1216.3.05.01.02.001

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ފެސިލިޓީޒް އިތުރުކުރުން A2 1216.3.05.01.02.002

S3 1216.3.05.01.03.000

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ސްކޫލް ސްޕޯޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1 1216.3.05.01.03.001

ސްކޫލް ސްޕޯޓްސް ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި ހިންގުން A2 1216.3.05.01.03.002

S4 1216.3.05.01.04.000

ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން
A1 1216.3.05.01.04.001

އިންޓަރ ހައުސް އަދި އިންޓަރ ކްލާސް މުބާރާތް ހިންގުން A2 1216.3.05.01.04.002

1216

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ކިޔަވާ ކުދީންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުން

ޔަވާ ކުދީންނާއި ޒުވާނުންނަށް އިސްކަންދީގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރަށް 

s އަހުލުވެރިކުރުމާއި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން

ހުރިހާ ކުދީންނަކީވެސް އެކުދީންގެ ސްކޫލް ދައުރުގައި  އެކުއްޖަކު ޚިޔާރުކުރާ ކޮންމެވެސް އެއް 

ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުދީން ކަމުގައި ހެދުން. މީގެ ތެރޭގައި މަތީސާނަވީގައި ކިޔަވާ 

ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި  ތަފާތު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކާއި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް 

މަގުފަހިކުރުން



S5 1216.3.05.01.05.000

ކުޅިވަރުގެ ސާމާނު ހޯދުން A1 1216.3.05.01.05.001

ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރުން ބިނާކުރުން A2 1216.3.05.01.05.002

S6 1216.3.05.01.06.000

A1 1216.3.05.01.06.001

ސަޤާފީ ކުޅިވަރު މުބާރްތްތައް ރޭވުން A2 1216.3.05.01.06.002

S7 1216.3.05.01.07.000

ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1216.3.05.01.07.001

P2 1216.3.05.02.00.000

S1 1216.3.05.02.01.000

ވައި.އެސް.ޑީ.ސީގައި ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމްތަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށް ކަރިކިއުލަމް ރިވައިސްކުރޮށް އެމް.އޭ.ބީ އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭ 

ފެންވަރަށް ބަދަލު ކުރުން.

A1 1216.3.05.02.01.001

ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރސް ތަމްރީން ކުރުން A2 1216.3.05.02.01.002

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން ( އެސޯސިއޭޝަން A3 1216.3.05.02.01.003

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް A4 1216.3.05.02.01.004

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޕީ ޑީ އެޗް ޕީ އީ A5 1216.3.05.02.01.005

ވޯކްޝޮޕް އޮން ފިޓްނަސް އެސެސްމަންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން A4 1216.3.05.02.01.006

S2 1216.3.05.02.02.000

ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން A1 1216.3.05.02.02.001

ހަށިގަނޑުގެ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދެއްވާނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކޮށް ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް 

ބޭނުންވާނެ ކުޅިވަރުގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން

ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވާނެ އެސޯސިއޭޝަންތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވެ އަދި 

ސަޤާފީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ކޮންމެ މަހަކުއެއްފަހަރު ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވާ 

ހިންގުމާއި، މިކުޅިވަރުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

ދިވެހި  ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ލެވެލްގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހުޅުވާލަދިނުމުގެގޮތުން އެތުލީޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ކުޅިވަރުގެ އެކި އެކި މުބާރާތްތަކާއި އިވެންޓްތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަންނީ މީހުންނަށް، 

އެކަންކަމުގައި މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން އެކި 

ކޯސްތައް ހިންގުން

ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ލެވެލްގައި ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރާ ޓްރެއިނަރުންނަށާއި އެފަދަ ފަންނީ 

ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، އެފަރާތްތަކަކީ ކަމުގެ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު 

ބަޔަކަށް ހެދުން



S3 1216.3.05.02.03.000

-ޑޯޕިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑު  ސައުތް އޭޝިއަން އެންޑި

ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
A1 1216.3.05.02.03.001

އިންޓަރ ގަވަމަންޓަލް މީޓިންގ އޮން އެންޓި ޑޯޕިންގގައި ބައިވެރިވުން A2 1216.3.05.02.03.002

ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިންގ އޭޖެންސީގެ ޗަންދާ A3 1216.3.05.02.03.003

S4 1216.3.05.02.04.000

އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1216.3.05.02.04.001

S5 1216.3.05.02.05.000

ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުޅިވަރުތަކަކުން އަހަރުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުން A1 1216.3.05.02.05.001

ސްޕޯޓްސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދިނުން A2 1216.3.05.02.05.002

އެތްލީޓުންނަށް ފަރުވާދޭނެ ކުޅިވަރުގެ ޚާއްޞަ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން ހޯދުން S6 1216.3.05.02.06.000

ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓުން ތަމްރީން ކުރުން A1 1216.3.05.02.06.001

S7 1216.3.05.02.07.000

ކޮންޑިޝަނިންގ ޖިމް ޤާއިމް ކުރުން A1 1216.3.05.02.07.001

އިންސްޓަރަކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުން A2 1216.3.05.02.07.002

S8 1216.3.05.02.08.000

ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުން ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ 

ސްކޮޑް އެކުލަވާލުން
A1 1216.3.05.02.08.001

ޕީރިއަޑައިޒޭޝަންހަދައި އެގޮތަށް ތަމްރީން ދިނުން A2 1216.3.05.02.08.002

S9 1216.3.05.02.09.000

ކުޅިވަރުތައް ދަރަޖ ކުރުން A1 1216.3.05.02.09.001

ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރޭތޯ ބެލުމާއި، އޭގެ ނަތީޖާ އެދެވޭ ގޮތުގައި 

ޙާސިލްވޭތޯބަލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރުން

ކުޅިވަރުގެ މާހިރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ރާއްޖޭން ބައިވެރިވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުމަށް 

މަގުފަހިކުރުވުން

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކުރެވޭ (މޮޅު) ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ 

އަގުވަޒަންކުރުން

ކުޅިވަރުކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދްމަތްދޭނެ ޖިމެއް ޤާއިމުކޮށް، ޖިމްގައި ޓްރެއިނިން ދޭނެ ކޯޗުން 

ހަމަޖެއްސުން

ޤައުމީފެންވަރުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތައް ހޮވާ، ސްކޮޑްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ 

ތަމްރީނު ދިނުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއެރުން ހޯދިދާނެ  ކުޅިވަރުތައް ފާހަގަކޮށް، އެފަދަކުޅިވަރުތަކަށް 

އިސްކަންދިނުން



S10 1216.3.05.02.10.000

ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ބޭއްވުން A1 1216.3.05.02.10.001

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބާއިވެރިވުން A2 1216.3.05.02.10.002

ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް ކަޕް ބޭއްވުން A3 1216.3.05.02.10.003

S11 1216.3.05.02.11.000

ހޭލުންތރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1216.3.05.02.11.001

ކެރިއަރ ޕާތް ސިސްޓަމް އެކުލަވާލުން A2 1216.3.05.02.11.002

ކުޅިވަރު ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައި ހިންގުން  A3 1216.3.05.02.11.003

P3 1216.3.05.03.00.000

S1 1216.3.05.03.01.000

ނީޑް އެސެސްމަންޓް ސާރވޭ ހެދުން A1 1216.3.05.03.01.001

ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން S2 1216.3.05.03.02.000

ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ 

(17އެސޯސިއޭޝަނަކަށް )
A1 1216.3.05.03.02.001

ސްޕޯޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުން A2 1216.3.05.03.02.002

S3 1216.3.05.03.03.000

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލް ކުޅިވަރު ދެނެގަތުން A1 1216.3.05.03.03.001

ވަކި ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A2 1216.3.05.03.03.002

S4 1216.3.05.03.04.000

ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު ތަކުގައި ހިންގުން A1 1216.3.05.03.04.001

ޤައުމީ ކުޅިވަރު ކައުންސިލުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން S5 1216.3.05.03.05.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހިންގުމުގެ ޙަރަދު A1 1216.3.05.03.05.001

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން A2 1216.3.05.03.05.002

ސްޕޯޓްސް އިންޖަރީސް އެންޑް ރިހެބްލިޓޭޝަން ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުން 

   

A3 1216.3.05.03.05.003

S6 1216.3.05.03.06.000

ކަމާއި ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން A1 1216.3.05.03.06.001

ކޮމްޕެޓީޝަން ސްޓަރަކްޗަރ ހެދުން A2 1216.3.05.03.06.002

ޒޯން ސެންޓަރުތަކުގައި ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެފަދަ ދަނޑުތައް ޤާއިމުކުރުން  S7 1216.3.05.03.07.000

ޢާންމުކޮށް ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި 

ޤައުމީފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

އެތްލީޓުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީ ޤާބިލުކަން ތަރައްޤީކޮށް ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް 

ހިތްވަރުދިނުން

ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހިންގުންތެރި އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ ކުޅިވަރުގެ 

ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ ކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ކުޅިވަރުގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މުސްތަޤިއްލު ޕެނަލަކުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ބަލާ ދިރާސާކުރުން

މުޅިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި މީހުން އެންމެ ޝައުޤުވެރިވާ ކުޅިވަރުތަކަށް އިސްކަންދިނުން

ކުޅިވަރުގައި ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހޯދައި، އެފަދަ ބޭނުންތަކަށް ބިނާކޮށް ހުރިހާ  

އަތޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެގޮތުން ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރު 

މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން



( ހދ. ކުޅުދެއްފުށި (މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް A1 1216.3.05.03.07.001

( ނ. ކެނދިކުޅުދޫ (އުތުރު ޕްރޮވިންސް A2 1216.3.05.03.07.002

( ދ. ކުޑަހުވަދޫ (މެދު ޕްރޮވިންސް A3 1216.3.05.03.07.003

( ގދ. ތިނަދޫ (މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A4 1216.3.05.03.07.004

( ޏ. ފުވައްމުލަކު ( ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A5 1216.3.05.03.07.005

( ސ. ހިތަދޫ ( ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A6 1216.3.05.03.07.006

ހުޅުމާލެ A7 1216.3.05.03.07.007

( ވ. ކެޔޮދޫ (މެދު ޕްރޮވިންސް A8 1216.3.05.03.07.008

( ކ. ތުލުސްދޫ (މެދު ޕްރޮވިންސް A9 1216.3.05.03.07.009

( ލ. ގަން (މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A10 1216.3.05.03.07.010

( ނ. މަނަދޫ (އުތުރު ޕްރޮވިންސް A11 1216.3.05.03.07.011

( މ. މުލައް (މެދު ޕްރޮވިންސް A12 1216.3.05.03.07.012

( ނ. ވެލިދޫ (އުތުރު ޕްރޮވިންސް A13 1216.3.05.03.07.013

( އދ. މަހިބަދޫ (މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް A14 1216.3.05.03.07.014

S8 1216.3.05.03.08.000

ކަމާއި ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން A1 1216.3.05.03.08.001

އަތޮޅު އަދި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި އެސޯސިއޭޝަން ހެދުން A2 1216.3.05.03.08.002

S9 1216.3.05.03.09.000

ޑިވެލޮޕިންގ & އަޕްގްރޭޑިންގ ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ގްރައުންޑްސް 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކޯޓްސް އިން އައިލަންޑްސް
A1 1216.3.05.03.09.001

ޑިވެލޮޕިންގް މާލެ ސްވިމިންގެ ޕޫލް A2 1216.3.05.03.09.002

ޑިވެލޮޕިންގް މާލެ ސްވިމިންގެ އޭރިއާ A3 1216.3.05.03.09.003

ކޮމްޕެންސޭޝަން އޮފް ލޭންޑް A4 1216.3.05.03.09.004

ހުރާ ކޭމްޕް ސައިޓް A5 1216.3.05.03.09.005

ޑިވެލޮޕިންގް ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް އޭރިއާ A6 1216.3.05.03.09.006

P4 1216.3.05.04.00.000

S1 1216.3.05.04.01.000

ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަދި 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަށް ފެތޭގޮތަށް އަލުން ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

އަތޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްރެރިވާ ޖަމިޢްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުގެ އާލާތްތަކުގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކޯޗުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ޕްރޮފެޝަނަލް އެތްލީޓުންނަށާއި ކޯޗުންނަށް ތަމްރީނުހޯދުމަށް  މާލީ އެހީ ދިނުމާއި، ކުޅިވަރުގެ 

ދާއިރާއާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން



ސްކޮލްޝިޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން A1 1216.3.05.04.01.001

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީމް ކުރުމަށް އެޙިތެރިވެދިނުން A2 1216.3.05.04.01.002

S2 1216.3.05.04.02.000

ކޯސް ތަކުގެ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން A1 1216.3.05.04.02.001

ކޯސްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކުރުން A2 1216.3.05.04.02.002

S3 1216.3.05.04.03.000

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން A1 1216.3.05.04.03.001

S4 1216.3.05.04.04.000

ވައި.އެސް.ޑީ.ސީގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން A1 1216.3.05.04.04.001

ސްޕޯޓްސް އިންޖަރީސް އެންޑް ރިހެބްލިޓޭޝަން ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުން 

( ( އެން. އައި .އެސް
A2 1216.3.05.04.04.002

ފިޓްނަސް އެސެސްމަންޓް ލެބް ޤާއިމް ކުރުން A3 1216.3.05.04.04.003

S5 1216.3.05.04.05.000

ކުޅިވަރުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ތަޖްރިބާ ކާރުން ގެނެސް ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1 1216.3.05.04.05.001

S6 1216.3.05.04.06.000

ކޯޗަސްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން A1 1216.3.05.04.06.001

ތަފާތު ފެންވަރުގެ ކޯސް ހިންގުން A2 1216.3.05.04.06.002

ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ ސެމިނަރތައް އަހަރަކު ދެފަހަރު ބޭއްވުން S7 1216.3.05.04.07.000

ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑި ހެދުން A1 1216.3.05.04.07.001

ސެމިނަރ ބޭއްވުން A2 1216.3.05.04.07.002

ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގެ ފަރާތުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕީ.ޑީ.އެޗް.ޕީ.އީ ކޯސް ހިންގުން S8 1216.3.05.04.08.000

ކޯސް ހިންގުން A1 1216.3.05.04.08.001

S9 1216.3.05.04.09.000

ކޯސް ހިންގުން A1 1216.3.05.04.09.001

ކޯޗުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ފަންނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ކުޅިވަރުގައި ޤާބިލް ހުނަރުވެރި މަތީފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ރިޓަޔަރ ވުމަށްފަހުވެސް  

އެކިފެންވަރުގައި އެބޭފުޅުންގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެފަދަފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު 

ދިނުމުގެގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނަރތަކާއި ޓްރެއިނިން ސެޝަންތައް 

ވައި.އެސް.ޑީ.ސީ އިން ރާވައި ހިންގުން

ކުލިވަރުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނާއި ހިންގުންތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުން

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ފަންނީ ޤާބިލްކަން 

ރާއްޖެއަށް ގެނައުން

ކޯޗުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ކުރިއެރުންދީ، 

ޚިދްމަތްތައް ފާހަގަކުރުން

ވައި.އެސް.ޑީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ސްޕޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެކްރެޑިޓްޑްކުރާ ކޯސްތަކެއްކަމުގައި ހެދުން



މޫދު ކުޅިވަރުތައް ބާއްވާ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން S10 1216.3.05.04.10.000

އެފަދަ ކޯހެއް ރާވާ ހިންގުން A1 1216.3.05.04.10.001

S11 1216.3.05.04.11.000

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން (މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް A1 1216.3.05.04.11.001

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން (އުތުރު ޕްރޮވިންސް A2 1216.3.05.04.11.002

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން ( މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް A3 1216.3.05.04.11.003

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން (މެދު ޕްރޮވިންސް A4 1216.3.05.04.11.004

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން ( މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A5 1216.3.05.04.11.005

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން (މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A6 1216.3.05.04.11.006

( ކޯޗުންނާއި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީންކުރުން (ދެކުނު ޕްރޮވިންސް A7 1216.3.05.04.11.007

P5 1216.3.05.05.00.000

S1 1216.3.05.05.01.000

ޑޮކިއުމެންޓަރީ އެއް ތައްޔާރުކުރުން A1 1216.3.05.05.01.001

P6 1216.3.05.06.00.000

S1 1216.3.05.06.01.000

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނަ A1 ސްޕޯޓްސް  1216.3.05.06.01.001

S2 1216.3.05.06.02.000

ސްޕޯޓްސް ފޯރ އޯލް A1 ސްޕޯޓްސް  1216.3.05.06.02.001

S3 1216.3.05.06.03.000

ޤައުމީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން A1 ސްޕޯޓްސް  1216.3.05.06.03.001

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް އުފެއްދުން A2 ސްޕޯޓްސް  1216.3.05.06.03.002

S4 1216.3.05.06.04.000

P7 1216.3.05.07.00.000

S1 1216.3.05.07.01.000

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޅިވަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި 

އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1 1216.3.05.07.01.001

ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެއްމިންގަނޑުތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ޤައުމީ އަދި ބައެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ބޭއްވޭނެ ފެސިލިޓީއަކާއި  ބޭސިކް ކޮމިޔުނިޓީ 

ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްކޮށް، ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ ނެޓްވޯކެއް އުފެއްދުން

ރާއްޖޭގެ މޫދުކުޅިވަރަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ 

އިންވެސްޓަރުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުން

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ސަރުކާރުގެ ފަންޑް ނޫން ފަންޑު ހޯދައިގެން ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

ކުޅިވަރުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތައް ކުޅިވަރުގެ ސެކްޓަރގައި 

ކުރިއަށްދިއުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް" ގެ 

ހަރަކާތް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޢާއްމުންނާއި  މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުންލިބިގެން ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ ޕްލޭން އުފެއްދުން

ކުޅިވަރުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެސޯސިއޭޝަންތައް އުފެއްދުމުގައި 

އެއްބާރުލުން ދިނުން

ރާއްޖެއަކީ ކުޅިވަރާބެހޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަކަށް ހަދައި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

މަންޒިލަކަށް ހެދުން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން



S2 1216.3.05.07.02.000

ދިރާސާ ކުރުން A1 ސްޕޯޓްސް  1216.3.05.07.02.001

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މޫދުކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން S3 1216.3.05.07.03.000

ބީޗް ގޭމްސް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވުން A1 1216.3.05.07.03.001

P8 1216.6.01.01.00.000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް S4 1216.6.01.01.01.000

އެކުވެނި އެންޑް ސްޕޯޓްސް A3 1216.6.01.01.01.001

ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރުމާއި، ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ސްޕޯޓްސް 

ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން



މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް / ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ބެހޭ ބައި

S1 1220.3.03.05.01.000

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެވޯޑާއި އެހެނިހެން ސްކޮލަރޝިޕް ތަކުގެ ދަށުން 

ކިޔަވަމުން ދާ ދަރިވަރުންގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ދެވޭ ފައިސާ
A1 1220.3.03.05.01.001

އަޒްހަރު ސްކޯލަރޝިޕްސް ގެ ދަށުން ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު A10 1220.3.03.05.01.010

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެވޯޑް ޝޯޓް ޓަރމް ޓްރެއިނިންގ ބްރިލިއަންސް އެވޯޑް  

އިން މޯލްޑިވްސް ގެ ދަށުން ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު
A2 1220.3.03.05.01.002

ޗައިނީޒްގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް  / ޓަރކީ ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް  ގެ 

ދަށުން ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު
A3 1220.3.03.05.01.003

ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު A2 1220.3.03.05.01.004

.އާރު ސްކީމްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު .ސީ .ސީ އައި A5 1220.3.03.05.01.005

ސްކޮލަރޝިޕް ގޮސްތިބި ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދުތައް A6 1220.3.03.05.01.006

ރައީސް އެވޯޑް ގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު A7 1220.3.03.05.01.007

ޓަރކީ ސްކޮލަރޝިޕްސް ސްކީމްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު A8 1220.3.03.05.01.008

ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕްސް  ގްރެނާޑާ ސްކޮލަރޝިޕް ސްސްކީމްގެ ދަށުން  

ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ ޚަރަދު
A9 1220.3.03.05.01.009

S2 1220.3.03.05.02.000

2005ގެ ނެޝަނަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ލޯނުގެ އެހީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް  

( ޚަރަދުކުރުން (2005/2006ގައި ފުރާފައި
A1  / SAP

 pg242 1220.3.03.05.02.001

2011ގައި ޤައުމީ ފަންޑު ފުޅާކުރުމަށް އިތުރަށް ދެވޭ  

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ޚަރަދު

A2 1220.3.03.05.02.002

2005 ގެ ނެޝަނަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ލޯނުގެ އެހީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
( ޚަރަދުކުރުން (2005/2006ގައި ފުރާފައި

1220.3.03.05.02.003

2006ގެ ނެޝަނަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ލޯނުގެ އެޙީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
( ޚަރަދުކުރުން (2006/2007 ގައި ފުރާފައި

1220.3.03.05.02.004

1220

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ބިނާ ކުރާ ކޯސްތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯސް ފީ 

)  ދައްކައިދިނުން (ފުލްކޮށް ނޫނީ އެއްބައި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭ ތަންތަން އުފެއްދުމަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ 

ފަންޑް ފުޅާކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން



2007ގެ ނެޝަނަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ލޯނުގެ އެޙީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
( ޚަރަދުކުރުން (2007/2008 ގައި ފުރާފައި

A3 1220.3.03.05.02.005

2004ގެ ފަންޑް ސްކީމްގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
( ޚަރަދުކުރުން (2004/2005ގައި ފުރާފައި

A4 1220.3.03.05.02.006

2009ގެ ފަންޑް ސްކީމްގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
( ޚަރަދުކުރުން (2009/2008ގައި ފުރާފައި

A5 1220.3.03.05.02.007

2008ގެ ފަންޑް ސްކީމްގެ ދަށުން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
( ޚަރަދުކުރުން (2007/2008ގައި ފުރާފައި

A6 1220.3.03.05.02.008

2010ގެ ނެޝަނަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ލޯނުގެ އެޙީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް 
ޚަރަދުކުރުން

A7 1220.3.03.05.02.009

2007ވަނަ އަހަރު ފަންޑްގެ ދަށުން އެކައުންޓިންގގެ ދާއިރާއިން މީހުން 
ތަމްރީނުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުން

A8 1220.3.03.05.02.010

ފަންޑުގެ އެހީގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ޚަރަދު A9 1220.3.03.05.02.011

މަތީތަޢުލީމްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން A3 1220.3.03.05.02.012

2011ވަނަ އަހަރު ފަންޑުގެ އެހީގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް 200 
ފަރާތަށް ފުރުޞަތުގެ ދިނުމުގެ ޚަރަދު

A10 1220.3.03.05.02.013

S1 1220.4.05.01.01.000

ޖޮބް ޝެޑޮއިންގ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލައި ހިންގުން A1 1220.4.05.01.01.001

S2 1220.4.05.01.02.000

މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރ4ުޕްރޮވިންސް ޖޮބް ސެންޓަރު ޤާއިމްކޮށް،   

. ޖޮބް ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޢާއްމުންނަށް ދިނުން
A1 1220.4.05.01.02.001

. މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޖޮބް ސެންޓަރުތައް ހިންގުން A2 1220.4.05.01.02.002

ޖޮބް ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތް ކޮންމެ ރަށަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެރަށްރަށުން 

ހޮވޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއިން މަދުވެގެން އެއްފަރާތް ތަމްރީންކުރުން
A3 1220.4.05.01.02.003

ނެޝަނަލް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެންޓަރާ ޖޮބް ސެންޓަރތައް ގުޅުވުން A4 1220.4.05.01.02.004

S3 1220.4.05.01.03.000

ވަޒީފާދެއްވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ސްކީމް އެއް އެކުލަވާލާ  

އެމްޕްލޯޔަރުން ރެޖިސްޓަކުރުން
 A2 1220.4.05.01.03.002

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ގެނައުމަށް، ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން  

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (ޖޮބް ޝެޑޮއިންގ) ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރަވާއި ހިންގުން

ޕްރޮވިންސް ލެވެލާއި ރަށުފެންވަރުގެ ޖޮބްސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކޮށް އެތަންތަނުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތާއި، ހުނަރު ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސިޔާސަތުއެއް އެކުލަވާލުން



S4 1220.4.05.01.04.000

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ކުދިހިންނަށް ހިންގާ ކެރިއަރ ޕްލޭނިންގ ސެޝަން ތައް  A1 1220.4.05.01.04.001

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކަށް ހިންގޭ ތީމެޓިކް ސެކްޝަން(މުޅިއަހަރަށް ބަހާލެވިފައި) A2 1220.4.05.01.04.002

ވ.އަތޮޅުގެ 5ރަށެއްގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލުންތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގަރާމް  A3 1220.4.05.01.04.003

އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގަރާމް A4 1220.4.05.01.04.004

ގއ. ގދ. އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް A5 1220.4.05.01.04.005

މ.އަތޮޅު ގައި ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް A6 1220.4.05.01.04.006

ހއ.ހދ. އަތޮޅު ގައި ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް A7 1220.4.05.01.04.007

އެންޓަރޕްރިނިއަރޝިޕް ޕްރޮގަރާމް A8 1220.4.05.01.04.008

ފެކަލްޓީ ތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް A9 1220.4.05.01.04.009

ނެޝެނަލް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެންޓަރ ގެ އޯޕަންޑޭ A10 1220.4.05.01.04.010

އޮފީސް ބޭނުމަށް A11 1220.4.05.01.04.011

އެމްލޯއިމަންޓް ސަރވިސަސް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން A12 1220.4.05.01.04.012

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް އަދި އެންޓްރެޕްރިއުނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން



އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A13 1220.4.05.01.04.013

ނޭޝަނަލް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެންޓަރ އާއި އެކު އަތޮޅު ތެރެއަށް ޕްރޮމޯޝަނަލް 

ދަތުރުތައް ކުރުން
A14 1220.4.05.01.04.014

ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޓިވެޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ޝެޑިއުލްއެއް އެކުލަވާލާ އަދި 

ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
A15 1220.4.05.01.04.015

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅުން 

ބަދަހިކޮށް، އެފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން
A16 1220.4.05.01.04.016

އެމްޕްލޯޔަރ މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޓްރެއިނިންތަކަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުވައި 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޝެޑިއުލްއެއް އެކުލަވާލާ ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A17 1220.4.05.01.04.017

S5 1220.4.05.01.05.000

S6 1220.4.05.01.06.000

ޓިވެޓް ތަމްރީނު ދޭނެ އެމްޕްލޯޔަރުން ހޯދައި، އެފަދަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ތަމްރީން ހިންގުން
A1 1220.4.05.01.06.001

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ޓިވެޓް ސްޓޭންޑަރޑް އަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުމުގައި  އެހީތެރިވުން
A2 1220.4.05.01.06.002

ސްކިލްސް ޓްރޭނިންގ އެޓް ރިސޯޓްސް (ސްޓާރ) ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް  މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ރިސޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން
A3 1220.4.05.01.06.003

އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުން ތަމްރީންވާ ކުދިންގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި 

ކުދިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
A4 1220.4.05.01.06.004

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަމްރީނުކޮށް ތަރައްޤީކުރާނެ މާހައުލެއް ބިނާކުރުން P2 1220.4.05.02.00.000

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް، އެކުލަވާލާއި އަދި އެނެލައިޒްކުރުން S1 1220.4.05.02.01.000

ވަޒީފާއާބެހޭ ދަފްތަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ދަފްތަރުގެ ޚިދުމަތަށް 

އާއްމުން އަހުލުވެރިވެރިކުރުވުން
A2 1220.4.05.02.01.002

އަލަށް ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާއަށް އެނބުރި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް 

ފަސޭހަކޮށްދިނުން، ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ މަރުހަލާ އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކެރިއަރ ގައިޑަންސް ދިނުމާއި ކަމަށް އެކަށޭނަ 

ހުނަރު ހޯދައިދިނުން

އެކި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޯސްތައް ހިންގުން



އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ޑޭޓާ ބޭސް އަށް ބަދަލު ގެނެސް އަލުން އެކުލަވާލުން A3 1220.4.05.02.01.003

އެކި ސެކްޓަރތަކަށް ބިނާކޮށް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން S2 1220.4.05.02.02.000

ގްލޯނެޓް ފެއަރ 1, ގްލޯނެޓް ފެއަރ 2 , 
ޔޫތު ޗެލެންޖް , އެމް އޯ ޔޫ ގައި ސޮއި ކުރުމާއި ހިއުމަން ރިސޯސް 

. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން
A1 1220.4.05.02.02.001

މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން S3 1220.4.05.02.03.000

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި 

ޓިވެޓް އިސްތިހާރުކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރުން
A1 1220.4.05.02.03.001

ޓެކްނިކަލ އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ މެނޭޖްމަންޓް  

އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް މެއިންޓެއިންކުރުން
A2 1220.4.05.02.03.002

ޓިވެޓް ވެބްސައިޓް ހަރުދަނާކޮށް ދިވެހި ބަހުންނާއި އިގިރޭސި ބަހުން މައުލޫމާތު  

އަޕްޑޭޓްކުރުން
A3 1220.4.05.02.03.003

ކޮމްޕީޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޓްރެއިނިންގ މެޓީރިއަލް 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަށް ދިނުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުން

A4 1220.4.05.02.03.004

ޓެކްނިކަލް ޕެނަލްގެ އެހީގައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލުން  

ފާހަގަކުރައްވާ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޓެންޑާރޑްއާއި ލާރނިންގް މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން

A5 1220.4.05.02.03.005

ވަޒީފާދެއްވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްސްތައް  

ހިނގަމުންދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީ ބޭސްޑް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ގައި 

ވާގޮތަށްތޯ ބެލުން އަދި ބައިނަލް އަގްވާމީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލްތަކަށްތޯ ބަލައި 

ހެދުން

A6 1220.4.05.02.03.006

ޓްރެއިނިންތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން  ޓިވެޓް ގައި ފެންވަރު 

ޔަގީންކުރުމަށް ޤާއިމްކުރެވިގައިވާ ނިޒާމާއި  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކިއެކި ޓިވެޓް ޖަމިއްޔާ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށ

A7 1220.4.05.02.03.007



S4 1220.4.05.02.04.000

ގާބިލްކަމާ، ރޭވުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އެކު ޓިވެޓް ޑިވިޜަންގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ކަން 

ކަން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، 

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

A2 1220.4.05.02.04.002

ޓިވެޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމްކޮށް އޮތޯރިޓީގެ 

ދަށުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން: ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ދެމެހެއްޓެނިވި 

ފަންޑް އެއް ޤާއިމްކުރުން އަދި މިފަންޑްގެދަށުން ޒުވާނުންނަށް ޓިވެޓް 

. ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލޯން ދިނުން

A3 1220.4.05.02.04.003

އެކިއެކި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުން އެސެސަރުން ތަމްރީނުކުރުން  , އެސެސަރުން 

ރެޖިސްޓަރކޮށް އެސެސްމަންޓް ޝެޑިއުލްއެއް އެކުލަވާލުން
A4 1220.4.05.02.04.004

ޓިވެޓްގެ އެކިއެކި ތަމްރީނު ދޭފަރާތްތަކަށް ޓްރޭނިންގ  އޮފް ޓްރޭނަރސް 

ޕްރޮގްރާމްހިންގުން
A5 1220.4.05.02.04.005

ފަންނީ އަދި ހުނަރުވެރި ވަޒީފާތަކުގެ މީހުންގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ޓިވެޓް ސިސްޓަމްގެ ދަށުން އެސެސްކުރުމަށް ޕްލޭންއެއް ރާވާ އެސެސްމަންޓްތައް  

ހިންގުން ނުވަތަ ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ގެ ނިޒާމް ތައާރަފްކުރުން

A6 1220.4.05.02.04.006

P3 1220.4.05.03.00.000

އަންހެނުން ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ލޯނުއެހީ ދިނުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ބާރުއެޅުން S1 1220.4.05.03.01.000

S2 1220.4.05.03.02.000

ރިސޯޓްތަކުގައި އަންހެން މުވައްސަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކަމަޑޭޝަންގެ 

ސެޓޭންޑަރޑް ކަނޑައެޅައި މޮނިޓަރކުރުން
A1 1220.4.05.03.02.001

މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ކަނޑުމަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ގޮސް އައިސްވެވޭނެ 

ޓްރާންސްޕޯރޓް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
A2 1220.4.05.03.02.002

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާގޮތަށް ޓިވެޓް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން

މެދު އަދި މަތީފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހިންނަކީ ބޮޑު މުސާރައިގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. މިގޮތުން 

އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފުރުސަތު ފުޅާކުރުން

އަންހެނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ބާރުއަޅާ 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވުން



S3 1220.4.05.03.03.000

ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ދެމެހެއްޓެނިވި ފަންޑް ޤާއިމް ކުރުން A1 1220.4.05.03.03.001

ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އިތުރު ކުރުމަށާއި ގަތުމަށް ބާރުއެޅުން S4 1220.4.05.03.04.000

S5 1220.4.05.03.05.000

P4 1220.4.05.04.00.000

S1 1220.4.05.04.01.000

S2 1220.4.05.04.02.000

S3 1220.4.05.04.03.000

S4 1220.4.05.04.04.000

S5 1220.4.05.04.05.000

މީހުން ތަމްރީންކުރާނެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ހިންގުން A1 1220.4.05.04.05.001

A10 1220.4.05.04.05.010

S6 1220.4.05.04.06.000

P5 1220.4.05.05.00.000

S1 1220.4.05.05.01.000

ލޭބަރ ޓްރައިބިއުނަލް، ލޭބަރ އިންސްޕެކްޓަރޭޓް، ޓަރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯށް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯރޓްސްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

A1 1220.4.05.05.01.001

އިންޓަރނެޝަނަލް ލޭބަރ ކޮންފަރެންސް (ILC) ގައި 3ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަށް  A2 1220.4.05.05.01.002

.އޯގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން .އެލް އައި A3 1220.4.05.05.01.003

އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންވާ ހުނަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް "އިޤުތިސާދީގޮތުން އަންހެނުން 

ކުރިއަރުވާ ފަންޑް'' އުފެއްދުން

ރިސޯޓުންނާއި ކައިރި ރަށްތަކާ ދޭތެރޭ ގޮސް އަދޭވޭގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ދިވެހިންނަކީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޒިއްމާދާރު ޚިދުމަތްތެރި އަދި ކަމަށް ކަމޭހިތާ ބަޔަކަށްވެތިބެ 

ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭ ބައަކަށް ހެދުން

ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ނިޒާމާ ގުޅުވައިގެން ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޮޑުހޭދައެއް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ 

އެމަސައްކަތް ދެނެގަނެ، ހިތްވަރުދޭނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން

ފަންނީ އަދި ހުނަރުވެރި ވަޒީފާތަކުގެ މީހުންގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވަޒީފާއަށް ތަމްރީނުކުރާނެ 

އޮނިގަނޑެއް ގާއިމުކުރުން

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތަށް ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ހިއުމަން 

ރިސޯސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބާރުއެޅުން

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވައިދާއި، ޤަވައިދު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް އަދި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް 

ހައްލުކުރާގޮތް ހަރުދަނާކުރުން. މީގެ އިތުރުން އައި. އެމް. އޯ މުއާހަދާ ތަންފީޒުކުރުން

.ގެ ފަންނީ އެހީގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާބިލުކަން  .އޯ .އެލް އައި

އިތުރުކުރުން



ސަރުކާރާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން A4 1220.4.05.05.01.004

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތައް ތަސްދީޤުކުރުމުގެ ގޮތުން މަޖިލިހަށް 

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ތަރުޖަމާކުރުން
A5 1220.4.05.05.01.005

.އޯ މެމްބަރޝިޕް އަހަރީ ޗަންދާ އައިލ.އެލް A6 1220.4.05.05.01.006

ގާބިލްކަމާ، ރޭވުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޑިވިޜަންގެ ސެކްޝަންތަކުގެ 

ކަން ކަން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް 

ފާހަގަކޮށް، ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

A7 1220.4.05.05.01.007

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގޮފިތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުން S2 1220.4.05.05.02.000

S3 1220.4.05.05.03.000

S4 1220.4.05.05.04.000

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވައިދަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1220.4.05.05.04.001

S5 1220.4.05.05.05.000

ފެއަރ އެމްޕްލޮއިމަންޓްއާއި ބެހޭ ގައިޑްލައިން A1 1220.4.05.05.05.001

ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކާއި ދެބަސްވުންތައް ހައްލުކުރާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން S6 1220.4.05.05.06.000

މީޑިއޭޓަރ ޓްރޭނިންގ A1 1220.4.05.05.06.001

އެންމެ ކުޑަމިނުންދެވޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާދޭ ބޯޑް ހަރުދަނާކުރުން S7 1220.4.05.05.07.000

ވޭޖްބޯޑް ހަރުދަނާކޮށް މުސާރައާއި އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ މެކޭނިޒަމް އެކުލަވާލުން A1 1220.4.05.05.07.001

S8 1220.4.05.05.08.000

ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ހިންގުން (ކޮންސަލްޓަންސީ ފީ) A1 1220.4.05.05.08.001

S9 1220.4.05.05.09.000

S10 1220.4.05.05.10.000

P6 1220.4.05.06.00.000

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދު 

އެކުލަވާލާ މިފަރާތްތަކަށް ބެނުންވާނެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި  މިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމުތައް އުފެއްދުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދު 

އެކުލަވާލާ މިފަރާތްތަކަށް ބެނުންވާނެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އެކްޓް އަދި ގައިޑްލައިން އެކަށައަޅާ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެތޯ ބަލާނޭ 

ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ހަލުވިކުރުން

ޓްރޭޑް ޔުނިއަން ބިލެއް އެކުލަވާލުން

ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ހައްލުކުރުމާއި، މި ކަންތައް މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން



S1 1220.4.05.06.01.000

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ އަދި 

މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކަނޑައަޅާނެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
A1 1220.4.05.06.01.001

ރަށު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ބިދޭސީން އިންސްޕެކްޓްކޮށް މޮނިޓަރކުރުން A2 1220.4.05.06.01.002

ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގިނައިން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ބަސްބަހުން  ގަވާއިދުގެ މުހިއްމު 

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓްސް ތައްޔާރުކޮށް، ފޯރުކޮށްދިނުން
A3 1220.4.05.06.01.003

މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއް ގާއިމްކުރުން A4 1220.4.05.06.01.004

ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް އިންސްޕެކްޓްކުރުން A5 1220.4.05.06.01.005

އިންސްޕެކްޝަން ޓްރޭނިންގ A6 1220.4.05.06.01.006

S2 1220.4.05.06.02.000

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ އަދި މަސައްކަތުގެ 

މާހައުލުގެ އެންމެ ކުޑަމިން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި އަމަލީ ސިފަގެނައުން
A1 1220.4.05.06.02.001

P7 1220.6.01.01.00.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު S1 1220.6.01.01.01.000

ޖެނެރަލް އެޑްރމިނިސްޓްރޭޝަން A1 1220.6.01.01.01.001

އެލް. އާރ، އޭ. ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A2 1220.6.01.01.01.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް S2 1220.6.01.01.02.000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަންރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް A1 1220.6.01.01.02.001

P8 1220.6.03.01.00.000

މަސައްކަތްކުރާ މިހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ އެންމެ ކުޑަމިން ކަނޑައަޅާ 

ގަވައިދެއް އެކުލަވާލުން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސިންގެ ކަންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް އަދި މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން



S1 1220.6.03.01.01.000

ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ރަށެއް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް A1 1220.6.03.01.01.001

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރުމަށް 

ލޭބަރ ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކޮށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންތަކަށް ފެއްތުން



މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P3 1223.2.02.03.00.000

S4 1223.2.02.03.04.000

ލ.ފޮނަދޫ ޕާސްޕޯޓް އަދި ވާކްވިޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު ( 

އިމިގުރޭޝަން ބަޖެޓަށް ރައީސް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ މިބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް 

ވިދާޅުވެފައިވާތީ)

A1

1223.2.02.03.04.001

ތ. ވޭމަންޑޫ ޕާސްޕޯޓް އަދި ވާކްވިޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު ( 

އިމިގުރޭޝަން ބަޖެޓަށް ރައީސް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ މިބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް 

ވިދާޅުވެފައިވާތީ)

A2

1223.2.02.03.04.002

ގދ. ތިނަދޫގައި ޕާސްޕޯޓް އަދި ވާކްވިޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު A1

1223.2.02.03.04.003

P4 1223.2.02.04.00.000

S4 1223.2.02.04.04.000

ތަމްރީން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ހޯދާ ޕްލޭން އެކަށައެޅުން A1 1223.2.02.04.04.001

ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވާނެ މީހުން ކަޑައަޅާ އޭގެތެރެއިން އޮން 

ދަ ޖޮބް ކޯސްތައް ހިންގަން ފެށުން
A2

1223.2.02.04.04.002

ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ރަށުން ބޭރަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުން A3 1223.2.02.04.04.003

ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހޯދާ އެކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުން A4 1223.2.02.04.04.004

ސްޓަޑީ ޓްއަރ، ވާކްޝޮޕް، ސެމިނާރ ފަދަ ތަންތަނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 

A5 1223.2.02.04.04.005

P3 1223.4.09.03.00.000

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1223

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ 

ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން.

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމްކުރުން

ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ތަމްރީނުގެ 

ނެޓުވަރކެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޤާބިލުކަން 

ހަރުދަނާކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އުފެއްދުމާއި ތަންފީޒްކުރުން.



S5 1223.4.09.03.05.000

ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ޙަރކާތްތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން
A3

1223.4.09.03.05.001

މަހާސިންތާގެ ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ 

ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެޙިތެރިވެދިނުން
A4

1223.4.09.03.05.002

އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދު ހެދުން A1 1223.4.09.03.05.003

ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓް ހެދުން A2 1223.4.09.03.05.004

ބިންހިއްކުމާއި ރަށްތައް އެއްކޮށްލުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުން A3 1223.4.09.03.05.005

ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ސިނާޢީ ކަންކަމަށް ބިން ދޫކުރުން A4 1223.4.09.03.05.006

ކޮންސެޕްޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން A1 1223.4.09.03.05.007

ޑިޒައިން ކުރުން A2 1223.4.09.03.05.008

P4 1223.6.01.01.00.000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1223.6.01.01.01.000

ޕްރޮވިންސް / އިސްދޫ އަދި ފޮނަދޫގައި ހުންނަ މަގުހަދާ ޔުނިޓްތަކަށް 

ބޭނުންވާ ތަކެތި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ޚިދުމަތް 

ހޯދުމަށް

A1
1223.6.01.01.01.001

P14 1223.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1223.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1223.6.01.02.01.001

\

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ރޭވުންތަކުގެ ހުރިހާ ދަރަޖައެއްގައި ތަފްޞީލީ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދައުރެއް 

ހިމެނުން.



މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް 2010ގެ ކުރިން ގެދޮރު ލިބިދިނުން  P1 1224.1.02.01.00.000

S1 1224.1.02.01.01.000

މ.ކޮޅުފުށީގައި 168ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން  A1
1224.1.02.01.01.001

ގެދޮރާއިބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމަށް ހަދަންޖެހޭ ބެކްގްރައުންޑް ސްޓަޑީ ހެދުމަށް A1
1224.1.02.01.01.002

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް A2
1224.1.02.01.01.003

ޓެނަންސީ އެކްޓެއް އެކުލަވާލުމަށް A3
1224.1.02.01.01.004

އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކާއި ބެހޭ ބިލް (މެންޑޭޓް) A4
1224.1.02.01.01.005

ރ. ދުވާފަރު (ވަށާފާރު ގޯތި) A12
1224.1.02.01.01.006

S2 1224.1.02.01.02.000

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް 

ކަނޑައެޅުން(މެންޑޭޓް)
A1

1224.1.02.01.02.001

S3 1224.1.02.01.03.000

S2 1224.1.02.02.02.000

ހައުސިން /ރިއަލް އެސްޓޭޓް އޮފިސަރުން އުފައްދާ އޮފިސަރުންގެ 

ޤާބިލިއްޔަތުކަން ވަރުގަދަ ކުރުން
A1 1224.1.02.02.02.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1224

ސްޓްރެޓަޖީ ސިޔާސަތު 

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ހަލާކުވި އާއިލާތަކަށް ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި އެހީދޭ 

ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްދިނުން

ގެދޮރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ނުވަތަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގެދޮރަށް ގެއްލުން 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލަތަކަށް ގެދޮރު ލިބެމުންދާ ގޮތް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި 

އެކަން ވަރުގަދަކުރުން

ގެދޮރާއި ބިމުގެ ވިޔަފާރިއާއި އޭގެ ބާޒާރު ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ހައުސިން/ރިއަލްއެސްޓޭޓް 

އޮފިސަރުން އުފައްދައި އޮފިސަރުންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ވަރުގަދަކުރުން



ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ އަދި ހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ ތަފާތު ބައްދަލުވުން 

ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން ހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން

A2 1224.1.02.02.02.002

S4 1224.1.02.02.04.000

ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިންތައް 

ސަރވޭ ކުރުމަށް (ހައުސިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި)

A1 1224.1.02.02.04.001

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮސް ރާއްޖޭގެ 6 

ރަށެއްގައި 200ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން  (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ނ.މަނަދޫ، 

ސ.ފޭދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ޅ.ނައިފަރު،ގއ.ކޮލަމާފުށި) (ހައުސިންގ 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި)

A2 1224.1.02.02.04.002

ހއ.ހަތިފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހދ.ހަނިމާދޫގައި 60ހައުސިންގ ޔުނިޓު  

އެޅުން (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންބަރ:   ސިޓީއިން އަންގަވާފައި)

A4 1224.1.02.02.04.003

ހދ.ފަރިދޫ، ކުނބުރުދޫ އަދި މާވައިދު މީހުންނަށް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 

134ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން  (ރިޓެންޝަން ފައިސާ)
A5 1224.1.02.02.04.004

ހދ.ފަރިދޫ، ކުނބުރުދޫ އަދި މާވައިދު މީހުންނަށް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 

47ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި  (ލޯކަލް 

ކޮމްޕޯނަންޓް)

A6 1224.1.02.02.04.005

ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިންތައް 

ސަރވޭ ކުރުމަށް
A1 1224.1.02.02.04.006

މާލެއާއި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒު ކުރުން (10،000 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް)



ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮސް ރާއްޖޭގެ 6 

ރަށެއްގައި 200ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން  (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ނ.މަނަދޫ، 

ސ.ފޭދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ޅ.ނައިފަރު،ގއ.ކޮލަމާފުށި)

A2 1224.1.02.02.04.007

މާލޭ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރެނިވި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލެއިން 

ހުސްކުރެވޭ ގޯތިތަކުގެ ޢާއިލާތަކަށް ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން (ޙާއްސަ 

މަސައްކަތް)

A3 1224.1.02.02.04.008

މާލޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 350ހައުސިނގް ޔުނިޓް މަޝްރޫޢުގެ  

ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ
A10 1224.1.02.02.04.009

S5 1224.1.02.02.05.000

ހައުސިންގ ބެނެފިޓް ލިބޭ ފަރާތަތްތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތްތަކެއް 

އެކުލަވާލައި، އެފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައި، މިރަޖިސްޓްރީ 

ބެލެހެއްޓުން

A1

1224.1.02.02.05.001

ހައުސިންގ ފަނޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މިކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނު 

އެކުލަވާލައި، މިފަންޑް ޤާއިމްކުރުން
A2

1224.1.02.02.05.002

S1 1224.1.02.03.01.000

ޕްރޮވިންސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން A1

1224.1.02.03.01.001

ގެދޮރު ލިބިގަތުމަށް ދޭ ޚިދުމަތް ދޭން ސަރަޙައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް، 

މިސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންވާނެ ގެދުރާއި އުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުން
A2

1224.1.02.03.01.002

S1 1224.1.02.04.01.000

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތް ގެދޮރު އެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި 

ގުޅުވައިލެވޭނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ސާރވޭއެއް ހެދުން

A1
1224.1.02.04.01.001

ގެދޮރަށް ކުރާ ޚަރަދު ލުއި ކުރުމަށް ފައިސާ ދޭނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ އެހީ ދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ގެދޮރު ލިބިގަތުމަށް ދޭ ޚިދުމަތް އެއް ސަރަޙައްދަކަށް ބިނާކޮށްފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި 

ޕްރޮވިންސްތަކުން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ގެދޮރަށް ބޭނުންވުން ރަށެއްގެ އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް 

ސާރވޭއެއް ކުރުން



S1 1224.1.02.07.01.000

އިމާރާތްކުރުމަށް ރަށުން ނުވަތަ ވަށައިގެންވާ މާހައުލުން ބޭނުން ކުރަން 

ހުންނަ ތަކެތި އައިޑެންޓިފައި ކުރުން
A1

1224.1.02.07.01.001

އިމާރާތްކުރުމަށް ރަށުން ނުވަތަ ވަށައިގެންވާ މާހައުލުން ބޭނުން ކުރަން 

ހުންނަ ތަކެތި ލިބެން ހުންނަ ސަރަޙައްދުތައް ފާހަގަކުރުން
A2

1224.1.02.07.01.002

އިމާރާތްކުރުމަށް ރަށުން ނުވަތަ ވަށައިގެންވާ މާހައުލުން އައިޑެންޓިފައި ވާ 

މެޓީރިއަލްސް ޓެސްޓުކޮށް، ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ބަލާ ކެޓެގަރީޒްތަކަށް ބަހާލާ 

ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

A3

1224.1.02.07.01.003

ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެން ހުންނަ މެޓީރިއަލްސް (ވެލި ފަދަ ތަކެތި) 

ބޭނުންކޮށްގެން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސައްކަތް 

ތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން (ސީ. އީ. ސީ. ބީ. ރޯޑް 

ޕްރޮޖެކްޓް)

A4

1224.1.02.07.01.004

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ރަށުން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި  (ވެލި، ފަދަ) 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން
A1

1224.1.02.07.01.005

S2 1224.1.02.07.02.000

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ގުދަންތަކެއް ޤާއިމްކުރާނޭ ތަންތަން ހޯދުމަށް އެހެން 

މުއައްސަސާތަކާ އެކީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅާ 

އާންމުކުރުން

A1

1224.1.02.07.02.001

S3 1224.1.02.07.03.000

.ޔޫ  .އެމް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުންބިނާކުރުން (މިނިސްޓްރީގެ ޕީ

ހަރުދަނާކުރުން)
A1

1224.1.02.07.03.001

ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުން A2
1224.1.02.07.03.002

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ރަށުން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި (ވެލިފަދަ) 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުން

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފަސޭހައިން ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ލިބެން ހުންނާނެ 

ސަރަޙައްދީ ތަންތަނާއި ގުދަންތައް ގާއިމުކުރުން

ތަމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތުގައި މީހުން ބިނާކޮށް 

ވަރުގަދަ ކުރުން



ކޮންޓިނުއިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ސީ. ޕީ. ޑީ. 

ޕްރޮގްރާމް)
A3

1224.1.02.07.03.003

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިނގުން
A4

1224.1.02.07.03.004

ބިނާވެށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަށް ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އެހީ
A5

1224.1.02.07.03.005

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ މޮނީޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑް ކުރުން
A6

1224.1.02.07.03.006

ސްޓާފް ތަމްރީނުކުރުން A7
1224.1.02.07.03.007

S2 1224.1.03.01.02.000

2010ވަނަ އަހަރު  16ރަށުގައި ހިންގިފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ  

މަޝްރޫއުތަކުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދެއްކުމަށް

A1 1224.1.03.01.02.001

2010ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ  2011ވަނަ އަހަރު ނިންމުމަށް  

ކަނޑައެޅިފައިވާ 4ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް 

A2 1224.1.03.01.02.002

ހަލާކުވެފައިވާ ބަނދަރުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް A3 1224.1.03.01.02.003

ލަފާފުރާނެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ނުވަތަ 

ފާލަމެއް ނެތް ރަށްރަށުގައި ފާލަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް

A4 1224.1.03.01.02.004

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ރިޕޭމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް (ށ.ފޯކައިދޫ، 

ނ.ވެލިދޫ، ނ.ހޮޅުދޫ، ބ.ހިތާދޫ، ޅ.ކުރެންދޫ، ޅ.ނައިފަރު)

A5 1224.1.03.01.02.005

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކޮށް ބިނާކުރުން



ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ރިޕޭމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް (ސ.ހިތަދޫ، 

ސ.މަރަދޫ-ފޭދޫ، ސ.ފޭދޫ، ސ.ހުޅުދޫ-މީދޫ)

A6 1224.1.03.01.02.006

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ރިޕޭމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް 

(ހދ.ކުރިނބީ،ހދ.ނެއްލައިދޫ، ނ.ކުޑަފަރީ، ރ.ފައިނު)

A7 1224.1.03.01.02.007

.ބީ ގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު(ޑޮމެސްޓިކް  .ޑީ އޭ

މެރިޓައިމް ޕްރޮޖެކްޓް-މާލޭ ނޯތު ހާރބަރ)

A8 1224.1.03.01.02.008

.ބީ، އޮފިޑް ގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބަނދަރުހެދުމުގެ  .ޑީ ސައުދީ، އައި

މަޝްރޫޢު (9ރަށް )

A9 1224.1.03.01.02.009

އޭ،އެފް،ޑީ ގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު (3ރަށް ) A10 1224.1.03.01.02.010

ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަނުގެ މެއިންޓަނަންސް 

ޑްރެޖިންގ ހިންގުން

A11 1224.1.03.01.02.011

އެއްރަށުގައިވާ ޙިދުމަތްތައް އަނެއްރަށާއި ގުޅުވާލުމަށް ގދ.މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ 

ދެމެދު ކޯޒްވޭ އެޅުން

A12 1224.1.03.01.02.012

ށ. ކޮމަންޑޫ ބޭރުތޮށި A12 1224.1.03.01.02.013

ފ. ފީއަލި ތޮށި މަރާމާތުކުރުން A12 1224.1.03.01.02.014

ދ. މީދޫ ހާރބަރ އަދި ބޭރު ތޮށި A12 1224.1.03.01.02.015

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބޭރުތޮށި A12 1224.1.03.01.02.016



ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން އިތުރު 5ރަށް  A12 1224.1.03.01.02.017

S2 1224.1.03.02.02.000

ބަނދަރުތަކުގައި ލޭންޑް ބޭސްޑް ފެސިލިޓީސް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން 

ކްރޭންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

A1 1224.1.03.02.02.001

S1 1224.1.03.04.01.000

ރަށްރަށުގައި ހަދަމުންދާ ބަނދަރުތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް އަދި ޑިޒައިން 

މެނުއަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުން (ވެސެލް ސޭފް ޝެލްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް-

.ޕީ. ގެ އެހީގައި) .ޑީ .އެން ޔޫ

A1 1224.1.03.04.01.001

S2 1224.1.03.04.02.000

S1 1224.4.09.01.01.000

ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން އޭޖީ އޮފީހުން A1
1224.4.09.01.01.001

ޤާނޫނު ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން) A2
1224.4.09.01.01.002

S2 1224.4.09.01.02.000

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުން A1
1224.4.09.01.02.001

ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފްރޭމްވާރކް އެކުލަވާލުން A2
1224.4.09.01.02.002

S3 1224.4.09.01.03.000

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަންނީ މާޙިރަކު ހޯދާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން A1

1224.4.09.01.03.001

ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފްރޭމްވާރކް އެކުލަވާލުން A2

1224.4.09.01.03.002

ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ، ތަކެތީގެ އަގު އަތްފޯރާފަށުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ- ތެޔޮރައްކާކުރާ ތާނގީ، ގުދަންފަދަ ތަންތަން ބިނާކޮށް 

ތަރައްޤީކުރުން

ހާބަރ، ޕޯރޓް އަދި އެއަރޕޯރޓްތަކާގުޅޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ސްޑޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުން

އެހެން ސެކްޓަރގެ ތަރައްޤީގެ ތަޞައްވަރާ ދަތުރުފަތުރުގެ ތަރައްޤީގެ ތަޞައްވަރު އެއްގޮތްކޮށް 

ހަމަކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު (2004) މުޠާލިޔާކޮށް ޒަމާނަށް ފެތޭގޮތަށް ބިމުގެ ސިޔާސަތުގެ 

ނިޒާމް އެކަށައެޅުން (ބިމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނިޒާމު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ހިމެނުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ 

ޤާނޫނު (2004) މުރާޖަޢާކުރުން)

. ޤާނޫނާ ގުޅޭ، ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުން، ހިމެނެނީ

ކުއްޔަށްދިނުމާއި/ ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމާއި އަދި ކުއްޔާގުޅޭ ސެކިއުރިޓީ 

. ޑިޕޮޒިޓްސް ޖަމާކުރާނެ ވިއުގައެއް ތަޢާރަފްކުރުން



S4 1224.4.09.01.04.000

އޮތޯރިޓީގެ ފްރޭމްވަރކް ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރޫވް ކުރުން A1
1224.4.09.01.04.001

އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން A2
1224.4.09.01.04.002

އޮތޯރިޓީ ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދީ ޚަރަދުތައް (P6,S2ގައި 

ހިމެނިފައި)
A3

1224.4.09.01.04.003

S5 1224.4.09.01.05.000

S6 1224.4.09.01.06.000

. ބިމާއި މުދާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން P2 1224.4.09.02.00.000

S1 1224.4.09.02.01.000

ރިއަލް އެސްޓޭޓް މާރކެޓް ތަޢާރަފް ކުރުން (ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ 

އެހީގައި)
A1

1224.4.09.02.01.001

S2 1224.4.09.02.02.000

ޓްރައިބިއުނަލްއެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން 

(P1,S4އާއި ގުޅޭ)
A1

1224.4.09.02.02.001

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލް ޤާއިމުކުރުން  (P1,S4އާއި 

ގުޅޭ)
A2

1224.4.09.02.02.002

S3 1224.4.09.02.03.000

މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން A1
1224.4.09.02.03.001

. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އުފެއްދުމާއި ތަންފީޒްކުރުން P3 1224.4.09.03.00.000

S1 1224.4.09.03.01.000

ޕްލޭނިންގ އެކްޓް އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން A1
1224.4.09.03.01.001

ސަސްޓޭނަބަލް ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް މަޝްރޫޢު ހިންގުން (ލޯކަލް 

ކޮމްޕޯނަންޓް)
A2

1224.4.09.03.01.002

. ނޭޝަނަލް ފިސިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ހިންގުން S2 1224.4.09.03.02.000

. ބިމާބެހޭ މައްސަލަތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ މަރުކަޒެއް (އޮތޯރިޓީ) ޤާއިމްކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ކޯޓުތަކާއި އެޓޯލް އަދި ރަށު ކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތަށް މުޙިންމު 

. ޙިއްސާދާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބިމުގެ އިޞްލާޙަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

. ބިމުގެ ޓެކްސްއެއް ތަޢާރަފްކުރުން

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށް ޢާންމުންނަށް ބިން މިލްކުރުމާއި 

. މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާޢިމްކުރުން

. ބިމާގުޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއެއް ޤާޢިމްކުރުން

. ލޭންޑް ޕޫލިންގ މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާޢިމްކޮށް އަދި އޭގެ މަސައްކަތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ޕްލޭނިން ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޕްލޭނިން ޤާނޫނަކާއި ގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތައް ފާސްކޮށް 

. ތަޢާރަފްކުރުން



މި މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން A1 1224.4.09.03.02.001

S3 1224.4.09.03.03.000

ރާއްޖޭގެ ދެ ޕްރޮވިންސްގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

(މެންޑޭޓް ނަންބަރު: 27)
A1

1224.4.09.03.03.001

ސަރވޭކުރެވިފައިހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 10ރަށެއްގެ ލޭންޑް  

ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުން (މެންޑޭޓް ނަންބަރު: 29)
A2

1224.4.09.03.03.002

ރާއްޖޭގެ ޖިއޯޑެޓިކް ނެޓްވާރކް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށު    A3

1224.4.09.03.03.003

ސަރވޭނުކުރެވި ހުރި ދިހަ ރަށުގެ ޓޮފޮގްރަފިކް ސަރވޭ ހެދުމަށާއި އަދި 

ސަރވޭ ސްޓެންޑަރޑްސް އެކުލަވާލުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ
A4

1224.4.09.03.03.004

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ޒޯނިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް 

ނިންމުން
A5

1224.4.09.03.03.005

އިދާރީ އޮނިގނޑުގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލާ ރަށްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސް 

ޕްލޭންތައް އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުން (ރަށްތަކުގެ %50ނިންމުން )
A6

1224.4.09.03.03.006

ބިންއިތުރުކުރަންޖެހޭ ރަށްތައް ފާހަގަކުރުން A7

1224.4.09.03.03.007

ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކަށް ޕްލޭނިންގ ޕަރމިޓެއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ޕްލޭނިންގ 

(P3, S1 ) ްޤަވާއިދު ބައްޓަން ކުރުނ
A8

1224.4.09.03.03.008

S4 1224.4.09.03.04.000

S5 1224.4.09.03.05.000

ނޭޝެނަލް މާސްޓަރޕްލޭނާ ތަޢާރަޒު ނުވާކަން ޔަޤީންކޮށް ލޯކަލް އަދި ރީޖަނަލް ބިމާބެހޭ ރޭވުންތައް 

. އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން

ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުރިހާ ރޭވުންތަކުގައި ސްޓްރެޓީޖިކް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެސެސްމަންޓް 

. ހެދުމަށް މަޖުބޫރުކުރުން

ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ރޭވުންތަކުގެ ހުރިހާ ދަރަޖައެއްގައި ތަފްޞީލީ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދައުރެއް 

. ހިމެނުން



S6 1224.4.09.03.06.000

ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ބިމުގެ ކަންތައްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން.  P4 1224.4.09.04.00.000

S1 1224.4.09.04.01.000

S2 1224.4.09.04.02.000

S3 1224.4.09.04.03.000

ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
A1

1224.4.09.04.03.001

P5 1224.4.09.05.00.000

. ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން S1 1224.4.09.05.01.000

ޑޭޓާބޭސް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން (ޕްރޮވިންސް 

ފެންވަރުގައި ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުން)
A1

1224.4.09.05.01.001

ޑޭޓާ ބޭސްގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް (ފީގެ ބާކީ) A2
1224.4.09.05.01.002

. ބިމުގެ ޤައުމީ ކެޑެސްޓްރޭއެއް ޤާއިމްކުރުން S2 1224.4.09.05.02.000

S3 1224.4.09.05.03.000

މިކަމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި 

ހިންގުން
A1

1224.4.09.05.03.001

. މުއައްސަސާގެ ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން P6 1224.4.09.06.00.000

S1 1224.4.09.06.01.000

ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުރިހާ ރޭވުންތަކަކީ ލޯކަލް، ސަރަޙައްދީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރު ތަރައްޤީގެ 

ރޭވުންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި އަދި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ރޭވުންތަކުގެދަށުން ތަންފީޒުކުރެވޭކަން 

. ޔަޤީންކުރުން

ރަށުގެ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުތަކުގައި، ބިމާއި ރޭވުމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދޭގޮތަށް 

. ބޭނުންވާ ލޯކަލް ފެންވަރުގެ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން

. ބިމާއި، ރޭވުމާ ބެހޭ ސެލްތަކެއް ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމްކުރުން

. ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިމާ އަދި ރޭވުމާބެހޭ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުން

ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވުމަށް "ލޭންޑް އިންފޮމޭޝަން 

. .އެސް) ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން .އައި ސިސްޓަމް" (އެލް

.އެސް. އާއި ލޯކަލް އާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ބިމުގެ ކެޑެސްޓްރޭގެ ތަމްރީން މެދުވެރިކޮށް،  .އައި އެލް

. ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން ތަރައްޤީކުރުން

ސަރވޭއަރ ޖެނެރަލް އާއި ލޭންޑް ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ޓައިޓްސް އާއި ވެލިއުއަރ ޖެނެރަލް އާއި 

ޕްލޭނިންގ ޖެނެރަލް (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޓައުން އެންޑް ކައުންޓީ ގެ މަޤާމްތައް ޤާއިމްކުރުން)



ސަރވެޔަރ ޖެނަރަލް އާއި ލޭންޑް ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ޓައިޓްލްސް އާއި 

ވެލިއަރ ޖެނަރަލް އާއި ޕްލޭނިންގ ޖެނަރަލް އުފެއްދުމަށްޓަކައި 

މުއައްސަސާތަކުގައި އެ މަޤާމްތައް އުފައްދާ މަޤާމަށް މީހުން އައްޔަނު 

ކުރުން (P1,S4އިން ލޭންޑް އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުން)

A1

1224.4.09.06.01.001

. މަޤާމްތަކަށް މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން S2 1224.4.09.06.02.000

ސަރވެއަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްފަދަ ތަންތަން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 

ފަންނީ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް
A1

1224.4.09.06.02.001

S3 1224.4.09.06.03.000

ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ޤާބިލްމީހުނެ ތަމްރީނު ކުރުން A1
1224.4.09.06.03.001

P7 1224.4.09.07.00.000

S1 1224.4.09.07.01.000

މި ދެންނެވި ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ ހިންގުން A1

1224.4.09.07.01.001

S2 1224.4.09.07.02.000

ކަމާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ބަދަލުކުރާނެ ފޯރަމް އެއް 

އެކުލަވާލުން
A1

1224.4.09.07.02.001

ސަރުކާރު ޕޮލިސީތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް ސިވިލް ސާރވިސްގެ މަސައްކަތް ކުރުން S1 1224.6.01.01.01.000

އޮފީސް ހިންގުން A1 1224.6.01.01.01.001

ދަރުބާރުގެ ހިންގުން A2 1224.6.01.01.01.002

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ އަދި ހުރަވީ ބިލްޑިންގ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން/ ވެލާނާގެ A3
1224.6.01.01.01.003

S1 1224.4.09.07.03.000

ޕްލޭނިންގ އާއި މެނޭޖްމަންޓް އާއި ސަރވޭއިންގ އާއި ވެލުއޭޝަން ތަމްރީން މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް 

. އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން ތަރައްޤީކުރުން

. މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމުގެ ދަރަޖާގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ވިއުގަ ސާބިތުކަމާއިއެކު ތަރައްޤީކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިޝަރީޒް އަންޑް އެކްރިކަލްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އާއި 

. މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންޓަރ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

ބިމާ ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭނެ 

. ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދަ 

އޯޒޯން ލޭޔަގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންލާޒިމްވާ ކަންތައްތައް ކުރުން



ސައުތު އޭޝިއާ އަދި  ވެސްޓް އޭޝިއާގެ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  

އޯޒޯން ނެޓްވޯކް މީޓިންގ  ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން
A1

1224.4.09.07.03.001

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

.ސީ ފޭސްއައުޓް ޕޮލިސީޒް އެންޑް  .އެފް .ސީ ޕްރޮޖެކްޓް 1: އެޗް

އެންފޯރސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A2

1224.4.09.07.03.002

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

ޕްރޮޖެކްޓް 2: ޕްރޮމޯޝަން އޮފް އޯޒޯން ކްލައިމެޓް ކޯ ބެނެފިޓްސް 

(ސްޓޭންޑަޑް ލޭބަލިން ޕްރޮސީޖަރ) ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން 

(ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A3

1224.4.09.07.03.003

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

ޕްރޮޖެކްޓް 3: ޕްރޮމޯޝަން އޮފް އޯޒޯން ކްލައިމެޓް ކޯ ބެނެފިޓްސް 

(ފްރޭމްވާރކް ފޮރ އެފިޝަންސީ ލޯ އެޗްސީއެފްސީ އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް) ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A4

1224.4.09.07.03.004

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

ޕްރޮޖެކްޓް 4: އެންހޭންސްޑް އެވެއާރނަސް އެންޑް އައުޓްރީޗް ޕްރޮޖެކްޓް 

އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A5

1224.4.09.07.03.005

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

.ސީ  .އެފް .ސީ ޕްރޮޖެކްޓް 5: ޕްލޭން ފޮރ ގްރެޖުއަލް ރިޑަކްޝަން އޮފް އެޗް

އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A6

1224.4.09.07.03.006

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

ޕްރޮޖެކްޓް 6: ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 

ކުރުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A7

1224.4.09.07.03.007



.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

ޕްރޮޖެކްޓް 7.1: ރީކްލެއިމް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)
A8

1224.4.09.07.03.008

.ޕީ)ގެ  .އެމް .ޕީ .ސީ ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެޗް .އެފް .ސީ އެޗް

ޕްރޮޖެކްޓް 7.2: އެންޑް ޔޫޒަރ ރެޓްރޮފިޓް/ރީޕްލޭސްމަންޓް ޕައިލެޓް 

އިންސެންޓިވް ޕްރޮގްރާމް (ސަރުކާރު ކޮމްޕޯނަންޓް)

A9

1224.4.09.07.03.009

S2 1224.4.09.07.04.000

ސްޓޭޓް އޮފް ދަ އެންވަޔަރަންމަންޓް 2010އެކުލަވާލުން  A1

1224.4.09.07.04.001

ބޭރުގެ އެކި ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އެކަންކަން 

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A2

1224.4.09.07.04.002

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ތިމާވެއްޓާބެހޭ މުއާހަދާތަކާއި 

ކޮންފަރެންސްތަކުގެ މުހިއްމު ނިންމުންތަކާބެހޭ ބްރީފިންގ ސެޝަންސްތައް 

ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއިއެކު ބޭއްވުން

A3

1224.4.09.07.04.003

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ތިމާވެއްޓާބެހޭ މުއާހަދާތަކުގެ އަހަރީ ފީ 

ދެއްކުން
A4

1224.4.09.07.04.004

ބައިނަލް އަގުވާމީ ކޮންފަރެންސްތަކާއި ހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަޑުއުފުލުން  S3 1224.4.09.07.05.000

އެކިމީޓިންގތަކާއި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން A1
1224.4.09.07.05.001

M51

1224.6.03.01.00.000

S1
1224.6.03.01.01.000

ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ އެގްރިމެންޓްސް/ކޮންވެންޝަންސް ގެ ދަށުން ކުރެވޭ 

ކަންތައްތަށް މޮނިޓަރ ކޮށް ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުމާއި  ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން

ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް ތިރިކުރުން/ އަތްފޯރާ އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން/ ބިންހިއްކުމާއި ޑްރެޖްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި 

އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ ބިންހިއްކުންފަދަ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ރާވާ ހިންގުން (މެންޑޭޓް 

ނަންބަރު 51، ޞަފްޙާ ނަންބަރު 6)

ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ރާވާ ހިންގުން



ސ.ފޭދޫ-ސ.މަރަދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް A1 1224.6.03.01.01.001

މާލެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަނިވި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން S1 1224.6.03.01.02.000

މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ ބިން ގަތުން (މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް 

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާބިންތައް)

A1

1224.6.03.01.02.001

މާލޭ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން (ފޭސް 1ނިންމުމަށް )

A2

1224.6.03.01.02.002

ސައުތު ވެސްޓް ހާބަރގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ބިލްޑިންގއެއް އަޅާ އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންސެޕްޓް ޕްލޭނެއް 

ހެދުން

A3

1224.6.03.01.02.003

މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދުގެ ޑީޓެއިލް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސި މަސައްކަތް

A4

1224.6.03.01.02.004

މާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތައް ކަނޑައެޅޭ އެހެން 

ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރުން

A5

1224.6.03.01.02.005

ބަނދަ، ފެނާ އަދި ނަރުދަމާނިޒާމްގެ  ޑާޓާބޭސް ހެދުމަށް، މައުލުމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ދަރުރު S1 1224.6.03.01.03.000

މެދު  އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރަށްތހަކަށްށް ކުރާދަތުރު A3 1224.6.03.01.03.001 

ވަރުގަދަކުރުމަ S4 1224.4.06.03.04.000

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް (ބިލްޑިންގ އެކްޓް) 

ފައިނަލައިޒް ކުރުން
A1

1224.4.06.03.04.001

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ ކޯޑު ހަދާ، ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރ ކުރުން A2

1224.4.06.03.04.002

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

ޑޮކިއުމަންޓް ހަދާ، ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރ ކުރުން
A3

1224.4.06.03.04.003



ރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު (ނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ 

ރެގިއުލޭޝަން) ހަދާ ރަޖިސްޓަރކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުން
A4

1224.4.06.03.04.004

ރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު (ނޭޝަނަލް 

ބިލްޑިންގ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން) ހަދާ ރަޖިސްޓަރކޮށް 

ރެގިއުލޭޓްކުރުން

A5

1224.4.06.03.04.005

ރާއްޖޭގެ އެކްރެޑިޓަޑް ޗެކަރޒްގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދު 

(އެކްރެޑިޓަޑް ބިލްޑިންގ ޗެކަރޒް ރެގިއުލޭޝަން) ހަދާ ރަޖިސްޓަރކޮށް 

ރެގިއުލޭޓްކުރުން

A6

1224.4.06.03.04.006

ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފެންވަރު ބަލަހައްޓާ މީހުންނާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު 

(ބިލްޑިންގ އިންސްޕެކްޓަރ ރެގިއުލޭޝަން) ހަދާ ރަޖިސްޓަރކޮށް 

ރެގިއުލޭޓްކުރުން

A7

1224.4.06.03.04.007

ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާ ޤަވާޢިދު 

(ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ރެގިއުލޭޝަން) ހަދާ ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރ ކުރުން
A8

1224.4.06.03.04.008

ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު (ކޮންސަލްޓަންސީ ރެގިއުލޭޝަން) 

ހަދާ، ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުން

A9

1224.4.06.03.04.009

ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި 

ގެންގުޅެންޖެހޭ އާންމު މިންގަނޑުތައް (ފޯރމް އޮފް ކޮންޓްރޭކްޓްސް)
A10

1224.4.06.03.04.010

ބިލްޑިންގ އެޕްރޫވަލްސް (އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކްކުރުން) A11

1224.4.06.03.04.011



ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑެކްސް ހެދުން A12

1224.4.06.03.04.012

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރުން 

(ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކަލެކްޓް ކުރުން)
A13

1224.4.06.03.04.013

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންވާ ދިރާސާ ކުރުން (ރިސާރޗް ކުރުން)
A14

1224.4.06.03.04.014

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވޮލަޕްމަންޓް (އިކްޓަޑް) ގެ 

ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓު ހޯދުން

A15

1224.4.06.03.04.015

ސްރީލަންކަން ސްޓޭންޑަރޑްސް އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ އެހީއާ އެކު 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން
A16

1224.4.06.03.04.016

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން A17

1224.4.06.03.04.017

ވަރލްޑް އާރކިޓެކްޓްސް ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުން A18

1224.4.06.03.04.018

އޭޝިއަން ކޮންޓްރެކްޓިންގ ސެމިނަރ ގައި ބައިވެރިވުން A19

1224.4.06.03.04.019



ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެމިނަރ ގައި ބައިވެރިވުން A20

1224.4.06.03.04.020

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯޑު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A21

1224.4.06.03.04.021

އިންކުއަރީ އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A22

1224.4.06.03.04.022



މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P3 1225.2.02.03.00.000

S4 1225.2.02.03.04.000

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޕާސްޕޯޓް އަދި ވާކްވިޒާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޚަރަދު A2 1225.2.02.03.04.001

P4 1225.6.01.01.00.000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު S2 1225.6.01.01.01.000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A1 1225.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު A2 1225.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު A3 1225.6.01.01.01.003

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A4 1225.6.01.01.01.004

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1225.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިސްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީސް A6 1225.6.01.01.01.006

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފައިސާ A7
1225.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1225.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A1 1225.6.01.01.02.001

P14 1225.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1225.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1225.6.01.02.01.001

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1225

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ 

ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން.

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމްކުރުން

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

P3 1226.6.03.01.00.000

ސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރުން S1 1226.6.03.01.01.000

ނ.މާފަރުގައި ހަދާ އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ނ.މާފަރު 
ރައްޔިތުންގެ ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި ދޭ ފައިސާ

A1 1226.6.03.01.01.001

P4 1226.6.03.02.00.000

ހާބަރު، ޕޯޓް އަދި އެއަރޕޯޓްތަކާގުޅޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ސްޓޭންޑަޑްތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުން S1 1226.6.03.02.01.000

އެއަރޕޯޓްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި، އިކާއޯ 

މިންގަނޑުތަކާއި ޤަވައިދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
ކުރުން

A1 1226.6.03.02.01.001

ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން (ވިންޑްކޯން، ބީކަން ލޭމްޕް، 
) ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ އޮބްސްޓްރަކްޝަން ލައިޓް ހޯދުމަށް

A2 1226.6.03.02.01.002

 ( . އަށް .އެލް .ސީ .އޭ އޭޓީސީ އަދި ފަޔަރ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން (އެމް
ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ (ފަޔަރ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން 

 . ލައްވައިގެން ޖުމްލަ މިކަމަށް ޚަރަދު ވާނީ 1,059,955.41ރ އެވެ
. އަދި އޭޓީސީ އަށް 03  ވީމާ، 2,900,044.59ރ ސަލާމަތްވެއެވެ

(. އެއަރޕޯޓަށް ޖުމްލަ ޚަރަދުވަނީ އަހަރަކު 4,608,000ރ. އެވެ

A3 1226.6.03.02.01.003

 . .ސީ .އޯ ދަތުރުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަހައްދު ހިޔާކުރުން، އަދި އީ
( އަޕްގްރޭޑްކުރުން (ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ

A4 1226.6.03.02.01.004

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން (ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، 
( ކާޑެއްދޫ A5 1226.6.03.02.01.005

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1226

ސްޓްރެޓަޖީ  ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު ސިޔާސަތު 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާއާއެކު ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަހިކޮށް 
ކުރިއެރުވުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ސަލާމަތްކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން (މިސްކިތުގެ ލަކުޑި ދޮރުތައް އެލުމިނިއަމް 
) ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ އަދި ޓަވަރ ބިލްޑިންގ  ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން

( އަޕްގްރޭޑްކުރުން (ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ
A6 1226.6.03.02.01.006

( ރަންވޭ، އޭޕްރަން އަދި ޓެކްސީވޭ މަރާމާތުކުރުން (ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ A7 1226.6.03.02.01.007

ކާޑެއްދޫ ހާބަރ މަރާމާތުކުރުން A8 1226.6.03.02.01.008

( ސެކިއުރިޓީ ފެންސް ޖެހުން (ކައްދޫ، ހަނިމާދޫ A9 1226.6.03.02.01.009

އެއަރޕޯޓްތަކަށް އެކްސްރޭ މެޝިން، ކޮންވެޔަރ ބެލްޓް ހޯދުން 
( (ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ A10 1226.6.03.02.01.010

1226.6.01.01.00.000

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮ  1226.6.01.01.01.000

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް 
ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ކޯޗިންގ ދިނުން (ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، 

( ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ
A1 1226.6.01.01.01.001

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން S2 1226.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން 
( (ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ A1 1226.6.01.01.02.001

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް A2 1226.6.01.01.02.002

އޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަވަހަށް 
އަދި ރަނގަޅަށް ފޯރުކުރުން



.ޓީ އާއިބެހޭ ތަކެތި ހޯދުން  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އައި
އަދި މަރާމާތުކުރުން (ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، 

( ކާޑެއްދޫ
A3 1226.6.01.01.02.003

އޮފީހާއި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން A4 1226.6.01.01.02.004

ކާޑެއްދޫ، ކައްދޫ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން 
ސިސްޓަމް އަށް

A5 1226.6.01.01.02.005

އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލް އަދި އުޅަނދުފަހަރު ސަރވިސް 
( ކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން (ހަނިމާދޫ، ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ

A6 1226.6.01.01.02.006

އެއަރޕޯޓްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ބޭނުމަށް ފިއުލް ހޯދުން 
( (ކައްދޫ، ކާޑެއްދޫ، ހަނިމާދޫ A7 1226.6.01.01.02.007



މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް / ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި

. ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމާއި އަދި ޑީސަލިނޭޝަން ފެން އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލްކަން ރަށްތަކުގައި އިތުރުކުރުން S2 1227.4.07.01.02.000

ގދ.ތިނަދޫ ގައި ގާއިމް ކުރާ ފެނުގެ ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް 2010ވަނައހަރު ނުނިމިދާނެ ކަމަށް  

ފެންނާތީ މުޅި މަސައްކްތުގެ އަގުގެ %50އަށްވާ ފައިސާ     ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A1

1227.4.07.01.02.001

އދ. މާމިނގިލީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލަންޓަށް ބޭނުންވާ ލޮނުފެން ނަގާ 

ބޯހޯލް ހެދުން ( ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 2010ގައި ނިމިފައި  ) ( ސަރުކާރުގެ 

ބަޖެޓުން )

A2

1227.4.07.01.02.002

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލަންޓަށް ބޭނުންވާ ލޮނުފެން ނަގާ ބޯހޯލް 

ހެދުން ( ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 2010ގައި ނިމިފައި  ) ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

(

A3

1227.4.07.01.02.003

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސާފުބޯފެން ރަށްކާކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުން 

ކޮމިއުނިޓީ ވޯޓަރ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ 1000ދަށުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ  104 

ރަށުގެ ތެރެއިން 52ރަށުގައި  ޖަމާއަތުގެ ބޭނުމަށް 5000ލިޓަރުގެ  ތާނގީ   3އަހަރަށް  

ބަހައިލައިގެން ބަހައްޓުން (  މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2011ވަނަ އަހަރު  20 

ރަށުގައި 498ތާނގީ  2012ވަނައަހަރު  17ރަށުގައި  696ތާނގީ  2013ވަނައަހަރު  15 

ރަށުގައި 790ތާނގީ އެކުޖުމުލަ  52ރަށުގައި   1984ތާނގީއެވެ  ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )

A4

1227.4.07.01.02.004

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި 2004ން މިހާ ތަނަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޖަމާއަތުގެ ތާނގީ  

ތަކުގެތެރެއިން ހިޔާ ނުކުރެވިހުރި އެކިސައިޒުގެ 2749ތާނގީ ގެ ތެރެއިން  1375ތާނގީ  

ހިޔާކުރުން ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )

A5

1227.4.07.01.02.005

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން 9ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން   2011 

ވަނަ އަހަރު ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A6

1227.4.07.01.02.006

S3 1227.4.07.01.03.000

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1227

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަޙައްދުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދްމަތް އެކަށީގެންވާވަރަށް ޤާއިމުކޮށް އަދި 

. ޚިދްމަތްލިބިދެވޭގޮތް ހެދުން



ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި  10ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ  

ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2011ވަނަ އަހަރު  ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A1

1227.4.07.01.03.001

 ( .ޑީ. ބީ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން. (އދ. މަހިބަދޫ، ލ. ފޮނަދޫ އޭ

( 2010ވަނައަހަރު ފަށާ  2011ވަނައަހަރު ނިމޭ  )
A2

1227.4.07.01.03.002

.ބީ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން (ޏ. ފުވައްމުލަށް ) (  .ޑީ އައި

2011ވަނައަހަރު  )
A3

1227.4.07.01.03.003

 ( .ޑީ ލޯން  އެހީގެ ދަށުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން ( ލ. ގަން، ގދ. ތިނަދޫ .އެފް އޭ

(2011ވަނައަހަރު  )
A4

1227.4.07.01.03.004

ކޮންޓެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން  28ރަށެއްގައި  ( 2012ވަނަ އަހަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް  

ގާއިމްކުރުން ) ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A5

1227.4.07.01.03.005

ކޮންޓެކްޓަރ ފައިނޭންސުގެ ދަށުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން. 

(2011ވަނައަހަރު  )  ( މީހުން ބަދަލްކުރާ ރަށެއް )
A6

1227.4.07.01.03.006

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން  ( 

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޔާ ހަވާކުރުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށުން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލްތައް ) ( ސަރުކާރުގެ 

ބަޖެޓުން )

A7

1227.4.07.01.03.007

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ 9ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަރ  

ކުރުމަށް ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު  (2011ވަނައަހަރު  ) ( ސަރުކާރު ބަޖެޓުން )
A8

1227.4.07.01.03.008

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ 7ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަރ  

ކުރުމަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ( 2011ވަނައަހަރު  )  ( ސަރުކާރު ކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A9

1227.4.07.01.03.009

S2 1227.4.07.03.02.000

މިހާތަނަށް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކަރަންޓް ސޯލާ 

އެނަޖީއަށް ބަދަލްކުރުން   ( ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން )
A1

1227.4.07.03.02.001

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކުގައިވެސް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބެނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެކަމަށް 

. އެހީތެރިވެދިނުން



އި އާދަ ކުރަނިވި ހަކަތާގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެހެންގައުމުތަކުގައި ހިންގާ މިފަދަ 

މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަލީގައި 1ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން   ( ބޭރުގެ އެހީ 

ހޯދައިގެން )

A2

1227.4.07.03.02.002

S1 1227.4.07.05.01.000

މިހާރު ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ 

ނިޒާމެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ސްޓަޑީއެއް ހަދާ ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި  ތިމާވެއްޓަށް 

ގެއްލުންކުޑަ ނިޒާމް ތަކެއް ކުރި މަގުގައި  ޤާއިމް ކުރުމަށް ނިންމުން  (ސްޓަޑީ ހަދާނީ  

ބޭރުގެ ބެހީ ހޯދައިގެން )

A1

1227.4.07.05.01.001

. ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބެނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި މާލީ އެހީ އިތުރުކުރުން S2 1227.4.07.05.02.000

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަށް ހިންގުމަށް  އެހީތެރިވުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދުން  ( 

( ބޭރުގެ އެހީ އާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން
A1

1227.4.07.05.02.001

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަށް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް 

( މޮނިޓަކުރުމަށް  ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދުން ( ބޭރުގެ އެހީ އާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން
A2

1227.4.07.05.02.002

ބެޗްލާސް ފެންވަރަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން. (3އަހަރު )  ( 

ސަރުކާރުގެ ކަރަދުގައި )
A3

1227.4.07.05.02.003

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 7ޕްރޮވިންސައް ބޭނުންވާ  14އޮޕްރޭޓަރުން  

ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ކުރުން ( ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން )
A4

1227.4.07.05.02.004

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ތަކާއި ފެންޕްލާންޓްތަށް މެއިންޓެންކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ސެޓްފިކެޓް 

ލެވަލް އަށް  7ޓެކްނީ ސަނުން  7ޕްރޮވިންސައް ޓްރޭނިން ކުރުން  ( ބޭރުގެ އެހީ 

ހޯދައިގެން )

A5

1227.4.07.05.02.005

އޮޓޭކެޑް / އޮފީސް މެނޭޖް މެންޓުގެ ރޮގުން މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭން ތަމްރީނު ކުރުން  

(ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A6

1227.4.07.05.02.006

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ ޖަލްސާ ސެމިނާ ފަދަ 

( ބައްދަލްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން
A7

1227.4.07.05.02.007

9ރަށެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް  

ބޭނުންވާ 9އޮޕްރޭޓަރުން ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން ތަމްރީނުކުރުން  ( ރާއްޖޭގައި 6މަސްދުވަސް   )
A8

1227.4.07.05.02.008

S3 1227.4.07.05.03.000

ޓްރީޓްކުރެވޭ ފެން އެކިކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި ސިއްޙީގޮތުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް 

ދެނެގަތުމަށާ އަދި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ރިސާޗްކުރުން 

( (ހޯދުންތައްހޯދުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ރައްކާތެރި، އަގުހެޔޮ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް 

. ކުރުން



ޓްރީޓް ކުރެވިފައިވާ ފެން އެކިކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން،ނާއި ޞިއްޙީ 

ގޮތުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށާއި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ނަންތާލުމަށް 

ރިސާޗެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ  ކޮންސަލްޓެންޓަކު ހޯދުން ( ބޭރުގެ އެހީހޯދައިގެން )

A1

1227.4.07.05.03.001

S3 1227.4.07.06.03.000

ރަށްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ނަގާ ބޭނުން ކުރުމާއި ބެހޭ ބައްދަލްވުން  7ޕްރޮވިންސް  

ކަނޑައެޅޭ ރަށްތަކެއްގައި  ޕްރޮވިންސް އޮފީހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުން ( ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )
A1

1227.4.07.06.03.001

S4 1227.4.07.06.04.000

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއިބެހޭ ދާއިރާގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަމުންދާ ކަންތަކާއިބެހޭ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިންސް ލެވެލް ބައްދަލްވުން 3ސަރަހައްދުގައި  

ބޭއްވުން ( ޕްރޮވިންސް އޮފީހާއި ރަށު އޮފީހައި ސްކޫލް މަދުރަ ސާ ގުޅިގެން ) ( 

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން )

A1

1227.4.07.06.04.001

. ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ބިލް ފާސްކުރުން S3 1227.4.07.07.03.000

ޥޯޓަރ އެކްޓް ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލިހަޢް ފޮނުވުމާއި މަޖިލިހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު 

ޢަމަލުކުރަންފެށުން ( ބަޖެޓުން ނާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގައި )
A1

1227.4.07.07.03.001

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ ގޮތެއް އުފައްދައި ތައާރަފްކުރުން S1 1227.4.06.01.01.000

ބަޖެޓްގައި ހިމަނަމް ބޭނުންވާ މެމްޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހަރަދު A1 1227.4.06.01.01.001

. ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ބޭނުންކުރާނެ އުކުޅުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެއާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ ދާއިރާގައި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން



މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

S6 1228.4.06.04.06.000

އެމްއެމްއެސްގެ ދައުރުފުޅާކޮށް މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުހޯދާފޯރުކޮށްދިނުން 

ހަރުދަނާކުރުން
A1

1228.4.06.04.06.001

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުން. A2

1228.4.06.04.06.002

ދާއިރާ އާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި ބޭރުގެ  ޖަމްއިއްޔާ،ޖަމާއައްތަކާ އޮންނަ 

ގުޅުން ދަމަހައްޓާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން
A3

1228.4.06.04.06.003

މޫސުމާއި، ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ އާއި ބެހޭ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، މިހާރު 

ކޯސްތަކުގައި ތިބި މުޥައަޒަފުންގެ ޚަރަދު.

A4

1228.4.06.04.06.004

S7 1228.4.06.04.07.000

މޫސުމާ ބިންހެލުމާ، ސުނާމީ އާއި ބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ 

އިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި ބައި ނިންމުން. (ދުރާލާ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ތިންފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން ހޯދިފައިވާ 

އިކުއިޕްމަންޓްތައް ބަހައްޓާ ގެންގުޅުމާ މަރާމާތުކުރުމށް އެއްވެސް 

ޖާގައެއްމިވަގުތު ނެތުން. 24ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ސްޓާފުން  

ރެސްޓްކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާފަދަ ފެސިލިޓީޒް އެއް ނެތުން. އިމާރާތުގެ 

މިބައި ހެދުމަކީ ފޭސް 2ނިމި  3މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭކަމެއް .)

A1

1228.4.06.04.07.001

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1228

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މޫސުމާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރާ މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް 

ސާވިސަސްގެ ދައުރު ވަރުގަދަކޮށް އެތަނުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

އެއްކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްށް ކުރާނެ އަސަރުތައް 

ދުރާލާ ފެންނާނެ ނަމޫނާތަކެއް ދެއްކުން ހިމެނުން

ނުރައްކަލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދުރާލާ އިންޒާރުދެވޭނެގޮތް ހަދައި، އެފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭނެ 

ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރެވޭނެ ގާބިލުކަން ލިބިދިނުން



މޫސުމާ ބިންހެލުމާ، ސުނާމީ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދާ އެއްކޮށް 

ރައްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A2

1228.4.06.04.07.002

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން A3
1228.4.06.04.07.003

އާރލީ ވާރނިންގ ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތަކާއި އާލާތްތައް ހޯދުން A4
1228.4.06.04.07.004



އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

S1 1229.4.08.01.01.000

އެނާރޖީ އެފިޝަންޓް އިކްއިޕްމަންޓްސް ދައްކާލުމަށާއި އެނާރޖީ 

އެފިސެންޓް ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާ އަންގައިދިނުމަށް 

އެގްޒިބިޝަނެއް ބޭއްވުން

A1

1229.4.08.01.01.001

S2 1229.4.08.01.02.000

ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1

1229.4.08.01.02.001

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމަށާއި، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 

ފައިދާތައް އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ހިންގުން

A2

1229.4.08.01.02.002

ބަޔޯ-ފިއުލްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.  S5 1229.4.08.01.05.000

މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ތަކެއް ބޭއްވުން A1
1229.4.08.01.05.001

S6 1229.4.08.01.06.000

މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން A1
1229.4.08.01.06.001

މިފަދަ ތަކެތި ދައްކާލުމުގެ އެގްޒިބިސަނެއް ބޭއްވުން A2
1229.4.08.01.06.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1229

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ފައިދާހުރިގޮތުގައި ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހަކަތައިން ކުރެވޭ ބޭނުންތައް އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، 

ދާއިރާއާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ތަފާތު ވޯރކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވުން.

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ފައިދާތައް އާއްމުންނަށް ޚަބަރު 

ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދީ އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިކަމާގުޅޭ 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ހިންގައި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭ މަރުކަޒެއްގެ 

އެހީގައި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ގޭބިސީތަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތާނގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ އިއާދަކުރަނިވި 

ހަކަތައިން މަސައްކަތްކުރާ ތަކެއްޗަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން.



މާލޭގައި ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޮކިތަކަކީ އެނާރޖީ އެފިޝަންޓް 

ބޮކިތަކަކަށް ހެދުން
A3

1229.4.08.01.06.003

S8 1229.4.08.01.08.000

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިއޮންނަ އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން A2
1229.4.08.01.08.002

އޯޝަންތާމަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ފީސިބިލިޓީ 

ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
A3

1229.4.08.01.08.003

ސްމާރޓް ގްރިޑްސް މެދުވެރިކޮށް ޑިމާން ސައިޑް މެނޭޖް ކުރުން A4
1229.4.08.01.08.004

S9 1229.4.08.01.09.000

ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމަށާއި ހަކަތައިގެ  

އެކިއެކި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ބޭއްވޭ އެކިއެކި ކޮންފަރެންސް/ސެމިނާގައި ބައިވެރިވުން

A1

1229.4.08.01.09.001

އައިރީނާގެ އަހަރީ ޗަންދާ A2 1229.4.08.01.09.002

ސާކު އެނަރޖީ ސެންޓަރުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން A3 1229.4.08.01.09.003

ސާކު އެނަރޖީ ސެންޓަރުގެ އަހަރީ ޗަންދާ A4 1229.4.08.01.09.004

S11 1229.4.08.01.11.000

ބޭރުގެ އެކްސްޕާރޓުން މެދުވެރިކޮށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން 

އުފެއްދުން
A1

1229.4.08.01.11.001

S2 1229.4.08.02.02.000

ޑިމާންޑް އެންޑް ސައިޕްލައި ސްޓަޑީ ހެދުން A1 1229.4.08.02.02.001

ތަފާތު މުއްސަދި ހިޔާލުތައް ދިރާސާކޮށް، ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ 

ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރިއާއި ކުންފުނިތަކުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އަދި 

 ,IRENA :ްބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ހަކަތައާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން. (މިސާލަކަށ

( SAARC Energy Center

ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްފަހު ބާކީވާ ތަކެތި އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. (މިސާލަކަށް: 

ފެން ހޫނުކުރުމަށް، އެއަރކަންޑިޝަން ކުރުމަށް، ސާފުފެން އުފެއްދުމަށް)

ރަށްތަކާއި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ތެލުގެ ބާޒާރުތަކެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ 

ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތް ހޯދައި، ތެޔޮ ބޭނުންވާ މިންވަރާއި، ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ހޯދައި ބެލުމަށް، 

ދިރާސާކުރުން.



S1 1229.4.08.03.01.000

ނެޝަނަލް އިލެކްޓްރިކް ގްރިޑެއް ފަރުމާކުރުން ހަދަން ޖެހޭ ސާރވޭތައް 

ހެދުން
A1

1229.4.08.03.01.001

ހަތަރު ރީޖަންއެއްގައި ސަބްމެރިން އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ހެދުމަށް ފައިސާ 

ގެ އެހީތެރިކަން ޔުޓިލިޓީތަކައް ފޯރުކޮށްދިނުން
A2

1229.4.08.03.01.002

S3 1229.4.08.03.03.000

ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރު ކުރުން A2
1229.4.08.03.03.002

އައުޓަރ އައިލެންޑްސް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 

އިމްޕްލިމެންޓްކުރުން/ ރިޓެންޝަން ފައިސާ
A3

1229.4.08.03.03.003

S4 1229.4.08.03.04.000

ކަރަންޓުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް މެކަނިޒަމް އެއް 

ތައްޔާރުކުރުން
A2

1229.4.08.03.04.002

S7 1229.4.08.04.07.000

މިކަމާގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން A1
1229.4.08.04.07.001

S2 1229.4.08.05.02.000

މިހާރުގެ ރިނިއުބަލް ރިވޮލްވިންގ ފަންޑެ އެނާރޖީ އެފިޝަންސީ 

ކަންތައްތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުން،
A1

1229.4.08.05.02.001

S5 1229.4.08.05.05.000

ރާއްޖޭގައި އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލްސްއަށް ޗާރޖިންގް ސްޓޭޝަންތައް 

ހެދުމުގައި މަލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުން
A1

1229.4.08.05.05.001

ރަށްތަކުގައި ހެދިފައިވާ އިންޖީނުގެތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް 

އެހީވުން.

ޤައުމީ އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި، ކަރަންޓްގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ބާރުއެޅުން.

މުޅި ރާއްޖޭގައި އެކަށީގެންވާ ހެޔޮއަގެއްގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަރަންޓުގެ 

ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް މާރކެޓް އިންސެންޓިވް ތަޢާރުފުކުރުން.

"ކޮގެނެރޭޝަން" ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ފައިދާހުރިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނެގޮތްތައް އެކަށައަޅައި، 

އެކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް، ހުރިހާ އާއްމު އިމާރާތްތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި، 

ފެން އުފައްދާ ތަންތަނާއި، ފިނިކޮށް ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި، އަދި އެހެންވެސް ހަކަތަ 

ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން.

ކަރަންޓް މަދުންބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާގެ އެހީދީގެން ކުރިއެރުވުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން.

ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ތައާރުފްކޮށް، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން 

މި އުޅަނދުތައް ޗާރޖް ކުރެވޭނެ ތަންތަން ހެދުން.



S5 1229.4.06.01.05.000

އީ .އައި.އޭ ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރުން A1
1229.4.06.01.05.001

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނައްތާލުމާއިބެހޭ ގަވާއިދެއް ހެދުން A2
1229.4.06.01.05.002

ތިމާވެށްޓަށްދޭ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުހޯދުމާއިބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ 

ގަވާއިދު ފާސްކޮށް އާންމުކުރުން (ޖޫރިމަނާ ގަވާއިދު)
A3

1229.4.06.01.05.003

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އާ 

ޤާނޫނު އާންމުކުރުން
A4

1229.4.06.01.05.004

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް 

އިމްޕްލިމެންޓްކޮށް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، 

ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން ފޮރ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް 

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެކުލަވާލާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

A5

1229.4.06.01.05.005

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ތިމާވެށްޓާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އައިޑެންޓިފައިކޮށް އެކުލަވާލުން
A6

1229.4.06.01.05.006

S1 1229.4.06.02.01.000

ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓަޖީ އެކްޝަންޕްލޭން ރިވިއުކުރުން A1
1229.4.06.02.01.001

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރާއިދާރާ ތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
A2

1229.4.06.02.01.002

އެން.ޕީ.ސީ މެމްބަރުންނަށް ބައޯޑައިވަރސިޓީ ކޮންސަރވޭޝަންއާއިބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން
A4

1229.4.06.02.01.004

S3 1229.4.06.02.03.000

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހެދިފައިވާ ބިނާވެށި 

ގަވާއިދާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގެ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކޮށް ހިމެނުން
A2

1229.4.06.02.03.002

ތިމާވެއްޓާބެހޭގޮތުން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ސިޔާސަތުތައް މުރާޖާކޮށް ނިންމުމާއި އަދި 

މިކަމުގައި އީ.އައި.އޭ. ޤަވާޢިދާއި އީ.އައި.އޭ.ގެ މަސައްކަތް ހިގާގޮތް ހިމެނުން

ޤައުމީ ތަރައްޤީގައާއި، ދާއިރާތަކުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި ގުދުރަތީ ދިރުންތައް 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ނެރުން

ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ރޭވޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައާއި، އަތޮޅު ތަރައްޤީގައާއި، ރަށްރަށުގެ 

ބިން ބޭނުންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ރޭވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ތަފާތު ދިރުންތައް 

ދެމެހެއްޓުމަކީ އަސާސީ ކަމެއް ގޮތުގައި ހިމަނައި ޔަގީންކުރުން



S4 1229.4.06.02.04.000

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން A1

1229.4.06.02.04.001

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ފީއެއްނެގުމަށް އަދި އެތަންތަން އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު 

މެނޭޖްކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމްކުރުން

A2

1229.4.06.02.04.002

ބަޔޮޑައިވަރސިޓި ކޮންޒަވެޝަން ޓްރަސްޓްފަންޑެއް ގާއިމްކުރުން ( އޭ އީ 

ސީ  ޕްރޮޖެކްޓް)
A3

1229.4.06.02.04.003

S5 1229.4.06.02.05.000

ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް 

ހެދުން
A1

1229.4.06.02.05.001

މިހާރު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ 

ސާރވޭއެއް ކުރުން.
A2

1229.4.06.02.05.002

ޗަސްބިންތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން. A4

1229.4.06.02.05.004

ބ. އަތޮޅުގައި ބަޔޯސްފިއަރއެއް ޤާއިމްކުރުން (އޭ.އީ.ސީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
A5

1229.4.06.02.05.005

S3 1229.4.06.03.03.000

   ދިވެހިރާއްޖެގައި މިހާރު ބެނުން ކުރެވުމުންދާ ކޯސްޓަލް އެޑަޕްޓޭޝަން 

މެޝަރތައް ހޯދައި ބަލައި ދިރާސާކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި 

ހިމެނޭ ކަމެއް)

A1

1229.4.06.03.03.001

S5 1229.4.06.03.05.000

ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެގްރީމެންޓްތަކާއި، މާރކެޓްބޭސްޑް 

އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަޢާރަފްކުރުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ޚާއްސަ ބާވަތްތަކާއި، ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތްތަކާއި، މެންގްރޯވް 

އަތޮޅުވެހިތަކުގެ ތެރެއިން ނެތިގެންދިޔުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދިރުންތަކަށް ބޭނުންވާ 

ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ޤާއިމުކުރުން

ކަންކަމަށް ހޭނުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވޭ ރޭވުންތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖާކޮށް 

އެން.އޭ.ޕ.އޭ. ތަންފީޒުކުރުން

ރަށުފެންވަރުގެ ރޭވުންތައް ރޭވުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކަށް 

ބަލައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުވުން



ހޮވާލެވިފައިވާ 4ރަށެއްގެ ޑިޒާސްޓަރ އަދި ކްލައިމެޓް ރިސްކް ޕްރޮފައިލް  

އެރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް އަންގައިދިނުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި 

ހިމެނޭ ކަމެއް)

A1

1229.4.06.03.04.001

 ހޮވާލެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ ފަރާތްތަކަށް ކްލައިމެޓް ރިސްކް 

އެނަލައިޒް ކުރާނެގޮތާއި އެރިސްކްތަކަށް އެޑެޕްޓްވާނެގޮތާމެދު ތަމްރީނުދިނުން 

(އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A2

1229.4.06.03.04.002

މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ކުއަރޓަރލީ ނިއުސްލެޓެރ އެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A3

1229.4.06.03.04.003

ކްލައިމެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ކްލައިމެޓް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބެހޭ 

ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މެޓީރިއަލްސް ދިވެއްސާއި އިނގެރޭސިބަހުން 

ތައްޔާރުކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A4

1229.4.06.03.04.004

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ އާއި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ރިޕޯޓެއްގެ 

ސިފައިގައި ތައްޔާރުކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A5

1229.4.06.03.04.005

 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ދާއިރާއިން ބެނުންވާ ތަމްރީނުތައް ހޯދައި، ތަމްރީނު 

ކުރުވާނެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި އަދި ތަމްރީނު ޕްލޭނެއް 

ހެދުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A6

1229.4.06.03.04.006

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ދޭނެފަރާތް ތަކެއް ތަމްރީނު 

ކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A7

1229.4.06.03.04.007

S6 1229.4.06.03.06.000

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކްލައިމެޓް ރިސްކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ހުރިމިންވަރު 

ފާހަގަކޮށް، ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު 

ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A1

1229.4.06.03.06.001

މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ރެޒީލިއަންޓް އައިލަންޑް ޕްރޮގްރާމް (އާރު.އައި.ޕީ.) ނުވަތަ ނުރައްކާތަކަށް 

ފަސޭހައިން ހޭނިގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަފްހޫމާއި، އެފަދަ ކާރިސާތަކުން ދިމާވާ ގެއްލުންތައް 

މުރާޖާކޮށް އާރްއައިޕީގެ މަފްހޫމާއި، އެކަންކުރާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް އުފައްދުން.



ކްލައިމެޓް ރިސްކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސިސްޓަމެއް ހެދުމުގެ 

ޕްލޭނެއްތައްޔާރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A2

1229.4.06.03.06.002

ކްލައިމެޓް ރިސްކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސިސްޓަމެއް 

ޤާއިމުކުރުން     (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A3

1229.4.06.03.06.003

S7 1229.4.06.03.07.000

S8 1229.4.06.03.08.000

ކްލައިމެޓް ދާއިރާއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާބެހޭ ރިސާޗް ސްޓްރެޓަޖީއެއް 

ތައްޔާރުކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)
A1

1229.4.06.03.08.001

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންފޮމޭޝަން ގެޕް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ރިސްރޗް 

އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާ ގުޅުންބަދަހިކޮށް އެފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް މަދުވެގެން 

2ރިސަރޗް އިންޓިޓިއުޓާ ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާއިމުކުރުން  (އައި.ސީ.ސީ.އާރު 

ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A2

1229.4.06.03.08.002

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކްލައިމްޓް ޗޭންޖް ރިސްކް އާއި އެޑެޕްޓޭޝަން އާއި ބެހޭ 

ގޮތުން ތަޢުލީމީ ކެމްޕެއިންއެއް ހިނެގުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި 

ހިމެނޭ ކަމެއް)

A3

1229.4.06.03.08.003

S9 1229.4.06.03.09.000

ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއެންޓް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ އާއި ކޯސްޓަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަންއާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

ޕޮލިސީތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A1

1229.4.06.03.09.001

ހަޑިފެން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ 

ސަބަބުން ސާފުފެން ލިބުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ސަމާލުވެތިބޭނެ ގާބިލުކަން އުފެއްދުން

ތަރައްޤީއާ ގުޅިފައިވާ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް 

ކަންކުރާނެގޮތުގެ ރޭވުމެއް އުފެއްދުން

ހޮވާލެވޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށްވަށައިގެންވާ ގޮނޑުދޮށާއި، މޫދު ރައްކާތެރިކުރާނެ 

ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އެރަށްރަށުގެ އާބާދީ ރައްކާތެރިކުރުން



ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއެންޓް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ އާއި ކޯސްޓަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަންއާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

އެކުލަވާލެވުނު ޕޮލިސީގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 

(އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A2

1229.4.06.03.09.002

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުން  

މެނޭޖްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޕޮލިސީތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ 

އެކްޝަންޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ 

ކަމެއް)

A3

1229.4.06.03.09.003

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގެ ރިޖް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކުރުމާއި ޑްރެއިނޭޖެއް 

ޑިޒައިންކުރުން.

A4

1229.4.06.03.09.004

ގދ.ތިނަދޫގެ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމް ޒައިކުރުމާއި ރިޖް ސިސްޓަމް 

ރީސްޓޯރކުރުން އަދި އީ.ޕީ.ޒެޑް.ގެ 47000އަކަމީޓަރު ރީވެޖިޓޭޓްކުރުން  

(އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A5

1229.4.06.03.09.005

ކ. ތުލުސްދޫގެ ފަރުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކުރުން 

(އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)

A6
1229.4.06.03.09.006

7ރަށުގެތެރެއިން 1ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުން 

A1

1229.4.06.03.09.007

ޏ. ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު A2

1229.4.06.03.09.008

ގދ. ރަތަފަންދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު މަރާމާތުކުރުން A3

1229.4.06.03.09.009

ތ. ގުރައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކުރުން A4

1229.4.06.03.09.010

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާމެދު މަދަނީ ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން S10 1229.4.06.03.10.000     

ސެމިނަރ ފަދ ކަންކަމުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް ބައިވެރިކުރުން A1 1229.4.06.03.10.001      

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތައް ބައިވެރިކުރުވުން A2 1229.4.06.03.10.002



S11 1229.4.06.03.11.000

އެޑެޕްޓޭޝަން އާއި ބެހޭތޮގުން ހޯދިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ކުރެވިފައިވާ 

ތަޖުރިބާތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ޙިއްސާކުރުން

A1
1229.4.06.03.11.001

ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮނިއުނިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުން A2
1229.4.06.03.11.002

ޔޫ އެން އެފް ސީ.ސީ.ސީ ގެ މީޓިންގސް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން A3
1229.4.06.03.11.003

ޔޫ އެން އެފް ސީ.ސީ.ސީ ގެ އަހަރީ ޗަންދާ A4
1229.4.06.03.11.004

ޔޫ އެން އެފް ސީ.ސީ.ސީ ގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރޭނިން ތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން
A5

1229.4.06.03.11.005

S1 1229.4.06.04.01.000

ކްލައިމެޓް ރިސްކާއި ރެޒިލިއެންޓް ކޮމިޔުނިޓީތަކާބެހޭގޮތުން 

މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ 

ކަމެއް)

A1

1229.4.06.04.01.001

ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއެންޓް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ އާއި ކޯސްޓަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަންއާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރާނެގޮތާމެދު 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހެ ފަރާތްކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ 

ކަމެއް)

A2

1229.4.06.04.01.002

ކްލައިމެޓް ރެސިލިއަންޓް ކޯސްޓަލް ކޮމިއުނިޓީސް އާއި ބެހޭ ފޯރަމެއް 

ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)
A5

1229.4.06.04.01.005

މާސް މީޑިއާ ގެ އެހީގައި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

(އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)
A6

1229.4.06.04.01.006

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ 

(ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ.) ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ އދ ގެ މުއާހަދާގައި ހިމެނޭ 

ޤައުމީ ވާޖިބުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮނޑުދޮށާއި، މޫދު އިންތިޒާމުކުރާނެގޮތުގެ 

ގައިޑްލައިނެއް ނުވަތަ ކުރިޔަށް ހިގާނެ ރޮގެއް އުފައްދައި ތަޢާރަފްކުރުން



S5 1229.4.06.04.05.000

އެޑެޕްޓޭޝަން މެޝަރސްތައް ޤާއިމްކުރެވުނު ރަށްރަށުގެ ނަތީޖާތައް  

ދިރާސާކުރުން (އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)
A1

1229.4.06.04.05.001

ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ރެޕްލިކޭޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ޤާއިމްކުރުން. 

(އައި.ސީ.ސީ.އާރު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް)
A2

1229.4.06.04.05.002

S1 1229.4.06.05.01.000

ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖްކޮށް ނައްތާލުމާއިބެހޭ ބިލެއް އެކުލަވާލުން A1 1229.4.06.05.01.001

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ ރިވިއުކުރުން A2 1229.4.06.05.01.002

S2 1229.4.06.05.02.000

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ގާނޫނުގެ ދަށުން ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން A1 1229.4.06.05.02.001

S3 1229.4.06.05.03.000

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގާއިމްނުކުރެވިހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
A1

1229.4.06.05.03.001

S4 1229.4.06.05.04.000

ޕްރޮވިންސް ލެވެލްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރުން A1 1229.4.06.05.04.001

S5 1229.4.06.05.05.000

ރަށްރަށުން ކުނި އުފުލާނެ ނިޒާމެއް 7ޕްރޮވިންސްގައި ގާއިމްކުރުން  A1
1229.4.06.05.05.001

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަންކަން ހޯދުމަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރުން

އަމިއްލަ ފަރުދީ ފެންވަރުގައާއި، ރަށުފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅުފެންވަރުގައާއި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި 

އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުނިބުނި ނައްތާލުމަށް އޮންނަ ދައުރާއި ޒިންމާތައް ވަކިވަކިން ހިމެނޭ 

ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުން

ކުނިނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް ސިޔާސަތަކާއި، ރެގިއުލޭޓް 

ކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން

މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒްތަކެއް އުފައްދައި، 

އެ ތަންތަނަކީ އެ ރަށްރަށުގެ މީހުން ލައްވައި ކުނި ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން 

ލިބިފައިވާ ތަންތަނަށް ހެދުން

ކުނި ނުއުފެއްދޭނެގޮތަށް ކަންކަންކުރުމާއި، ރީސައިކްލްކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ 

ކުނިނައްތާލާ ތަންތަން ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި އުފެއްދުން

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ނުރައްކާތެރި، ބާކީވާ އަދި ރީސައިކަލްކުރެވޭނެ ކުނި އެއްކޮށް އެތަކެތި 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމަށް، ނުވަތަ ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

އެހެންތަނަކަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި ޤާއިމުކުރުން



S1 1229.4.06.06.01.000

ނެޝަނަލް ކެމިކަލް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން A1

1229.4.06.06.01.001

ކެމިކަލްސް ތައް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ގެންގުޅުމާއި 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި 

ގައިޑްލައިންސް ހެދުން

A2

1229.4.06.06.01.002

S2 1229.4.06.06.02.000

ނުރައްކާތެރި ކުނި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

އުފުލުމައި ގެންގުޅޭނެ ގަވާއިދު ހެދުން
A1

1229.4.06.06.02.001

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާއެއްކަމުގައިވާ ބޭޒަލް 

ކޮންވެންޝަނަށް ރިޕޯރޓިން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުން
A2

1229.4.06.06.02.002

S1 1229.4.06.08.01.000

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ވާރކްޝޮޕެއް ބޭވުން A1 1229.4.06.08.01.001

S2 1229.4.06.08.02.000

07ޕްރޮވިންސް  އިން ކޮންމެ ޕްރޮވިންސް އަކުން ކުއްޖަކަށް  ޑިޕްލޮމާ  

ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދީ އެ ޕްރޮވިންސްއަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން
A1

1229.4.06.08.02.001

އެންވަޔަރަންމަންޓް ދާއިރާއިން އަންޑަރގްރެޖުއޭޓްއާއި އެއަށްވުރެ މަތީ 

ލެވެލްގައި މީހުން ބިނާކުރުން
A2

1229.4.06.08.02.002

S1 1229.4.06.09.01.000

ކާބަން އޮޑިޓް އެއް ހެދުން A1
1229.4.06.09.01.001

ނޭޝަނަލް ކެމިކަލްސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެކިބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރާނެގޮތާއި، ގެންގުޅޭނެގޮތާއި، ނައްތާލާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދަކާއި، 

ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ފެތޭގޮތަށް ނުރައްކާތެރި ކުނިބުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ތަކެތި 

އުފުލާނެގޮތުގެ ހަޒާޑަސް ވޭސްޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއް ފެއްޓުން

ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ޤައުމީފެންވަރުގައާއި، ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި، 

އަތޮޅުފެންވަރުގައާއި، ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް އެފެންވަރުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ބަޔާންކުރުން

ލާމަރުކަޒީކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރިހާ 

ފެންވަރެއްގައިވެސް ބިނާކުރުން

2020ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އަމަލީ ރޭވުމާއި،   

ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ޤާއިމުކުރުން



ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން A2
1229.4.06.09.01.002

އެނާރޖީ ބިލެއް ތައްޔާރު ކުރުން A3
1229.4.06.09.01.003

ކާބަން ނިއުޓްރަލް މާސްޓަރޕްލޭނެއް ހެދުން A4
1229.4.06.09.01.004

ކާބަން ނިއުޓްރަލް މާސްޓަރޕްލޭނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި 

ޤާނޫނުތައް ހެދުން
A5

1229.4.06.09.01.005

އިއާދަކުރެވޭ ނުވަތަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ހަކަތަ އުފައްދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުން S2 1229.4.06.09.02.000

މާލޭގައި އޯޝަން ތާރމަލް އެނަރޖީ ކޮންވާޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ތައާރަފްކުރުމަށް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައާރަފް ކުރުން
A1

1229.4.06.09.02.001

ސޯލާރ އެނާރޖީ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް މާލޭގައި ހިންގުން A2
1229.4.06.09.02.002

ކަނޑައެޅޭ ރަށެއްގައި ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުން A3
1229.4.06.09.02.003

S3 1229.4.06.09.03.000

S4 1229.4.06.09.04.000

ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ / އެނާރޖީ އެފިޝަންޓް އިކުއިޕްމަންޓްސް ބޭނުންކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް އިންސެންޓީވް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސީ.ޑީ.އެމް މެކޭނިޒަމް 

ތައާރަފްކުރުން

A1

1229.4.06.09.04.001

S5 1229.4.06.09.05.000

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ޕލިސީ ނިމިފައި A1
1229.4.06.09.05.001

އެނާރޖީ ޕޮލިސީ ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ނިމިފައި ސަރުކާރުގެ އެނޑޯސްމަންޓް 

ހޯދުން
A2

1229.4.06.09.05.002

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރާނެ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް މޮނިޓަރކުރުން A3
1229.4.06.09.05.003

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގައި ކާބަން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ 

އެހީތަކެއް ދިނުން

އިއާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފައްދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވެދެވޭނެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި އުފެއްދުން

2020ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް  

ހުށަހެޅުން



ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރާނެ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް މޮނިޓަރކުރުން A10
1229.4.06.09.05.004

S1 1229.4.06.10.01.000

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމާގުޅޭ ކެންޕޭނެއް ރާވާ ހިންގުން A1
1229.4.06.10.01.001

S2 1229.4.06.10.02.000

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ހަތް ޕްރޮވިންސްގައި ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

އެވެއަރނަސް ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
A1

1229.4.06.10.02.001

ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯގެ ޒަރީޢާއިން ތިމާވެއްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން
A2

1229.4.06.10.02.002

ތިމާވެއްޓާބެހޭ އެކި މައުޟޫގެ މައްޗަށް  ލިޔެފައިހުންނަ 

ލުއިފޮތް/ބުކްލެޓްސް ނެރުން
A3

1229.4.06.10.02.003

ތިމާވެއްޓާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެވެއަރނެސް މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން
A4

1229.4.06.10.02.004

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ތިމާވެއްޓާގުޅޭ މުހިއްމު 

ދުވަސްތައް (އަރތު އަވަރ، ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ދުވަސް، ތިމާވެށީގެ 

ދުވަސް، އޯޒޯން ދުވަސް) ފާހަގަކުރާއިރު ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، މޫސުމަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތަކާއި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށްވުމުގެ 

މުހިންމުކަމާއި ފައިދާއާއި އަދި އެހެނިހެން ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުރި 

ދާއިރާތަކުގެ ބައިތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

A5

1229.4.06.10.02.005

އެވެއާނެސް ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން A1

1229.4.06.10.02.006

ކުނިބުނި ނައްތާލުމާއި، އެކަމުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ރަސްމީ 

އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކާއި، މީޑިޔާއާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ދާއިރާތަކުގައާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން 

ކުނިބުނީގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި، ތަމްރީންތައް ދޭ ކެންޕޭން ހިންގުން

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތަކާއި، ކާބަން ނިއުޓްރަލް 

ޤައުމަކަށް ވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ފައިދާއާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން



މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

S2 1230.4.08.01.02.000

އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރިނިއުބަލް 

އެނަރޖީ ޓެކްނޮލޮޖީން އުފައްދާ ހަކަތައަށް ޓެރިފް ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުން
A1

1230.4.08.01.01.001

މިކަމާގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން A2
1230.4.08.01.01.002

S5 1230.4.08.02.05.000

ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާގައި އިންވްސްޓުކުރުމަށް ކުރިއަށްދާނެ 

މަގުއަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A1

1230.4.08.02.05.001

S6 1230.4.08.02.06.000

ހަކަތައިގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅޭ 

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
A2

1230.4.08.02.06.001

S1 1230.4.08.03.01.000

   A1އާގުޅިގެން ރެގިޔުލޭޝަން އަށް މިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ  

ބަދަލުތައް ގެނައުން
A2

1230.4.08.03.01.001

ކަރަންޓު ވިޔުގައިގެ ސްޓޭންޑަރޑްރޑްތައް ތައްޔާރުކުރުން A3
1230.4.08.03.01.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1230

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ފައިދާތައް އާއްމުންނަށް ޚަބަރު 

ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދީ އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވައި، މިކަމާގުޅޭ 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ހިންގައި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭ މަރުކަޒެއްގެ 

އެހީގައި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޚިއްސާވުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުން

) ވިއްކާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ފަރާތްތަކަކުން، ރޭވުންތެރިކާމާއެކު  ތެލުގެ ބާވަތްތައް (ގެންގުޅޭ

ކުއްލި ހާލަތަކަށް ތެޔޮ ރައްކާކުރެވިފައި ހުރިތޯއާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރިތޯބެލުން

ރަށްތަކުގައި ހެދިފައިވާ އިންޖީނުގެތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް 

އެހީވުން.



S4 1230.4.08.04.04.000

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން މިކަންކުރާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރ 

ހަމަޖެއްސުން
A1

1230.4.08.04.04.001

      A1އާގުޅިގެން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ  

އެހީގައި އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން
A2

1230.4.08.04.04.002

S7 1230.4.08.04.07.000

ކޯޖެނެރޭޝަންއަށް މަގުފަހުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ޔުޓިލިޓީ 

ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ރެގިޔުލޭޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ގެނައުމަށް ބާރުއެޅުން

A1

1230.4.08.04.07.001

S8 1230.4.08.04.08.000

ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ ހަކަތައާބެހޭ ބައިގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑޮކިޔުމެންޓް 

ތައްޔާރުކުރުން
A1

1230.4.08.04.08.001

S10 1230.4.08.04.10.000

ހަކަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ބޭނުންކުރުމުގައާއި 

ހަކަތަ ރައްކާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް  

އެކުލަވާލުން

A1

1230.4.08.04.10.001

S7 1230.4.08.05.07.000

ރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އޯޑިޓު ހެދުމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް 

ކަނޑައަޅާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން
A2

1230.4.08.05.07.001

އޮފީސް ހިންގުން S1 1230.6.01.01.01.000

އޮފީސް ހިންގުން A1 1230.6.01.01.01.001

"ފެހި އިމާރާތްތަކުގައި" ހަކަތަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރާގޮތް އޮޑިޓްކޮށް، މިކަން 

ފަރުމާކޮށް، މިންގަނޑުތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށާއި، "ޕަވަރޕާޗޭސް އެގްރީމަންޓް"ގެ ދަށުން ހަކަތަ އުފައްދާ 

ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން.

"ކޮގެނެރޭޝަން" ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ފައިދާހުރިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނެގޮތްތައް އެކަށައަޅައި، 

އެކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް، ހުރިހާ އާއްމު އިމާރާތްތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ 

ތަންތަނާއި، ފެން އުފައްދާ ތަންތަނާއި، ފިނިކޮށް ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި، އަދި އެހެންވެސް 

ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން.

އަލަށް އެކުލަވާލައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ކޯޑްގައި، ހަކަތަ އެންމެ ކުޑަމިންވަރުގައި ބޭނުންވާނެގޮތަށް 

ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއް ފަރުމާކުރުމަށް ހިމެނުން.

ހަކަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ހަކަތަ 

ރައްކާކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން.



އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

. ދަނޑުވެރިކަމާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ފެން ލިބޭނެ އެހެންގޮތްތައް ހޯދުން S4 1231.4.07.05.04.000

ރާއްޖޭންލިބެންހުރި ފެނުގެވަޞީލަތްތަކާއިބެހޭ ސައެންޓިފިކް ދިރާސާއެއް ކުރުން A1 1231.4.07.05.04.001

ރާއްޖޭގައި އުފެއްދެންހުރި ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާ ދިރާސާކުރުން A2 1231.4.07.05.04.002

( އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސްމެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލްކޮންޕޯނަންޓް A3 1231.4.07.05.04.003

S1 1231.4.07.07.01.000

.އޭގައި ފެނާ ނަރުދަމާގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންގެ  .ޕީ އީ

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން
A1

1231.4.07.07.07.001

.އޭގައި ފެނާ ނަރުދަމާގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ ބައިގައި ޤާނޫނީ  .ޕީ އީ

ޕްރޮފެޝަނަލަކު ތަމްރީނުނުކުރުން
A2

1231.4.07.07.07.002

S1 1231.4.07.08.01.000

ވޭސްޓް ވޯޓަރ ގައިޑްލައިން މުރާޖަޢާ ކުރުން A1
1231.4.07.08.01.001

ވޭސްޓް ވޯޓަރ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދޭތޯ މޮނީޓަރކޮށް ބެލުން A2
1231.4.07.08.01.002

ހުށަހެޅޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ފަރުމާއާއި ކުރެހުންތައް މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭތޯބެލުން

A3
1231.4.07.08.01.003

ލޮނުފެން މިރުފެނަށް ހަދާ ނިޒާމާއިބެހޭ ގަވާއިދު މުރާޖާކޮށް އިސްލާހުކުރުން 

A4
1231.4.07.08.01.004

ފެނާއިނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން A5
1231.4.07.08.01.005

ރާއްޖޭގައި ހަރަދު ކުޑަގޮތަކަށް ސްލޯ ސޭންޑްފިލްޓަރޭޝަން ސިސްޓަމް މިމާހައުލަށް ފެ     

A6
1231.4.07.08.01.006

1231

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާގެ ހިންގުން 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާ އުސޫލުތަށް ހަރުދަނާކޮށް ޤާބިލްކަން 

އިތުރުކުރުމާއި ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަނަލުން ތަމްރީނުކުރުން

ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވާ ފަދަ ކުނިބުންޏާއި އަދި ނަޖިސްފެނުން މީރުފެންފަށަލަ 

. ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުންމިހާރަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން



S3 1231.4.07.08.03.000

މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުގެ ޑީސެލިނޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަ 

A1
1231.4.07.08.03.001

މާލެ،ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުގެ ބޭދިންގ ވޯޓަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރ ކު

A2
1231.4.07.08.03.002

ގްރައުންޑްވޯޓަރ މޮނިޓަރިންގ ކެޕޭސިޓީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އިތުރުކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
A3

1231.4.07.08.03.003

ވޯޓަރކޮލިޓީ ޓެސްޓިންގ ލެބޯޓްރީހަރުދަނާކުރުމަށް އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުން A4
1231.4.07.08.03.004

ގްރައުންޑްވޯޓަރ މޮނިޓަރކުރާނެ ރަށްރަށް ކަނޑައަޅާ އެރަށްރަށުގައި 

ގްރައުންޑް ވޯޓަރ މޮނިޓަރކުރުން
A5

1231.4.07.08.03.005

S4 1231.4.07.08.04.000

ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ކުޅި، ފާ ފަދަ ތަންތަން ދިރާސާކޮށް އެފަދަ ތަންތަނުގެ 

.އެސް  .އައި މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ އިންވެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ނެޝެނަލް ޖީ

އަދި ލޭންޑް ޑޭޓާބޭސްއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

A1

1231.4.07.08.04.001

S1 1231.4.07.09.01.000

ހުރިހައި ލެވެލެއްގައި ވޯޓަރ ކްއަލިޓީއާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމާއި 

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ރާވައި ހިންގުން
A1

1231.4.07.09.01.002

. ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން S2 1231.4.07.09.02.000

ވޯޓަރސޭފްޓީ ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވައިލުން A1
1231.4.07.09.02.002

A1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރިންގ 

ޕްރޮގްރާމެއް ރާވައި ހިންގުން
A2

1231.4.07.09.02.003

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން S1 1231.3.01.01.01.000

ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައްބެލުން A1
1231.3.01.01.01.001

. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ މޮނީޓަރކޮށް ބަލާނެ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ފެން އެކުލެވިގެންވާ ކުޅި ފަދަ ތަންތަނާއި ޗަކަ ބިންތަކާބެހޭ 

އިންވެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުން

ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް 

. މިޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން



ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާމެދު އާއްމު ހޭލުންތެރިކަންއިތުރުކުރުން A2
1231.3.01.01.01.002

.އޭ އަށްބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި  .ޕީ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ގާނޫނުތަންފީޒުކުރުމަށް އީ

އިދާރީގާބިލްކަން ހަރުދަނާކުރުން
A3

1231.3.01.01.01.003

ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި ތިމާވެއްޓާބެހޭ ގާނޫނުތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާއެކު ޕްރޮގްރާމެއްހިންގުން
A4

1231.3.01.01.01.004

ތިމާވެށީ  ގާނޫނާ ގަވާއިދުތަކާމެދު މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ގާޒީން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްހިންގުން
A5

1231.3.01.01.01.005

ތިމާވެއްޓަށްދޭ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލުހޯދުމާއި ޖުރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގެ 

ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުން (ބަޖެޓް ބޭނުމެއްނުވޭ)
A6

1231.3.01.01.01.006

ދުވަސްވީގަސް ގަހާގެހި ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ތަންފީޒްކުރުން 

(ބަޖެޓްބޭނުމެއްނުވޭ)
A7

1231.3.01.01.01.007

ރުއްގަސް ކެނޑުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުތަންފީޒްކުރުން A8
1231.3.01.01.01.008

.އޭގެ އައުޓްޕޯސްޓްތައްގާއިމްކުރުން .ޕީ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އީ A9
1231.3.01.01.01.009

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ ގޮތެއް އުފައްދައި ތައާރަފްކުރުން S1 1231.4.06.01.01.000

އޭ ހެދުމަށްބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެން . .އައި އީ A1
1231.4.06.01.01.001

.އޭ  މަރުހަލާގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން ޓްރެކިންގ  .އައި އީ

ނިޒާމެއްގާއިމްކުރުން
A2

1231.4.06.01.01.002

.އޭ އަށްނެގޭ މަޢުލޫމާތު އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޖެނެރިކް  .އައި އީ

.އާރުތައް އެކުލަވާލުމާބެހޭ މަސައްކަތުބައްދަލުވުން .އޯ ޓީ
A3

1231.4.06.01.01.003

.އޭ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާރވޭކުރުމާ މޮނިޓަކުރުމާބޭހޭ  .އައި އީ

ތަމްރީންދިނުން
A4

1231.4.06.01.01.004

S2 1231.4.06.01.02.000

.އޭގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް  .އައި އީ

ގާއިމްކޮށް އާއްމުކުރުން
A1

1231.4.06.01.02.001

.އޭ. ތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމަތުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޑޭޓާ ބޭސް (ޖިއޯގްރަފީއާގުޅޭ  .އައި އީ

މަޢުލޫމާތު) އެއް އުފެއްދުން



.އޭގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް ނެޝެނަލް  .އައި އީ

.އެސް އާއި ލިންކުކުރުން .އައި ޖީ
A2

1231.1.06.01.02.002

S3 1231.4.06.01.03.000

.އޭ މަޝްރޫޢުތައްމޮނިޓަރކުރުމާބެހޭ މިންގަޑުތަކެއްއެކުލަވާލުން .އައި އީ A1
1231.4.06.01.03.001

.އޭ މަޝްރޫޢުތައްމޮނިޓަރކުރުމާބެހޭ މިންގަޑުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން .އައި އީ A2
1231.4.06.01.03.002

S4 1231.4.06.01.04.000

އީއައިއޭ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތައި މިންވަރު ޓްރެކްކުރުމަށްޓަކައި 

ޑޭޓާބޭސްއެއް ގާއިމްކުރުން
A1

1231.4.06.01.04.001

.އޭގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލާޗެކްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން އީ .އައި A2
1231.4.06.01.04.002

.ގެ ފެންވަރުބަލާ ވަޒަންކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރުން .އޭ .އައި އީ S6 1231.4.06.01.06.000

ޢީއައިއޭ އިވެލުވޭޝަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އިވެލުވޭޓަރުން 

ހޯދުމާއި އިވެލުވޭޝަން ފީބޮޑުކުރުން
A1

1231.4.06.01.06.001

ޢީއައިއޭ ރިވިއުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުން A2

1231.4.06.01.06.002

.އޭ ވަޒަންކުރާ އޮނިގަނޑު މުރާޖާކޮށް އަލުންއެކުލަވާލުން .އައި އީ A3

1231.4.06.01.06.003

.އޭ ވަޒަންކުރުމުގައާއި މޮނިޓަކުރުމުގައި އާއްމުފަރާތްތަކުގެ  .އައި އީ

ބައިވެރިވުން ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކާ މީޑިޔާމެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުކުރުން
A4

1231.4.06.01.06.004

.އޭ ވަޒަންކުރުމުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށް ހިންގުން .އައި އީ A5

1231.4.06.01.06.005

S7 1231.4.06.01.07.000

ޤާވާޢިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އުފައްދައި، މޮނިޓަރިންގއަށް ބޭނުންކުރާ އޮނިގަނޑަކީ 

ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލެވޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން

ރިޕޯޓުކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ހާސިލުކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި 

ތިމާވެއްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ޤާއިމުކުރުން

.އޭ މޮނިޓަރކޮށް ކަންހިނގާގޮތް ބަލާ  .އައި ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށްދޭ އަދި ކަންފަހިކަމާއެކު އީ

ޕްރޮގްރާމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ މީހުންނާއި، ތަމްރީނާއި މަސައްކަތަށް 

އެހީވެދޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިކަމުގެ ފެންވަރުބެލުން



.އޭ ދާއިރާވަރުގަދަކުރުމަށް ކެޕޭސިޓީ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން .އައި އީ A1
1231.4.06.01.07.001

.އޭ މޮނިޓަރިންގ އަދި ސަރވެއަލަންސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްހިންގުން .އައި އީ A2
1231.4.06.01.07.002

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސައެންސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް A3
1231.4.06.01.07.003

.ގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުން އުފެއްދުން .އޭ .އައި އީ S8 1231.4.06.01.08.000

.އޭއަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ދެ އަތޮޅެއްގައި  .އައި އީ

ޕްރޮގްރާމްތައްހިންގުން
A1

1231.4.06.01.08.001

S9 1231.4.06.01.09.000

.އޭ ރިޕޯރޓްތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނަލައިޒްކޮށް ކެޓަގަރައިޒްކުރުން .އައި އީ A1 1231.4.06.01.09.001

.އަހަރީ ރިޕޯރޓް ޗާރޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރުން .އައޭ އީ A2 1231.4.06.01.09.002

.އޭ. މޮނިޓަރކުރުމާއި، ތަންފީޒުކުރުން ވަރުގަދަކުރުން .އައި އީ S10 1231.4.06.01.10.000

.އޭ ރިޕޯރޓްތަކުގައިވާ މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ  .އައި އީ

ބަލައި ޗެކްކުރުން
A1

1231.4.06.01.10.001

.އޭ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިކަލް މޮނިޓަރކުރުން .އައި އީ A2
1231.4.06.01.10.002

.އޭ ޕްރޮސެސްއާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން (ބަޖެޓް  .އައި އީ

ބޭނުންނުވާނެ)
A3

1231.4.06.01.10.003

.އޭ  .އައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް ޢަމަލީގޮތުން ހިންގާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން އީ

މޮނިޓަރިންގއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
A4

1231.4.06.01.10.004

S11 1231.4.06.01.11.000

ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތިމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގައި 

ތިމާވެށިގެ ގޮތުންބަލާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ނެޝެނަލް 

ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

A1

1231.4.06.01.11.001

.އޭ. ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި، އޭގެ ނަތީޖާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެކަމުގެ ތަފާސް  .އައި އީ

ހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުއަންޓިޓޭޓިވް އަދި ކޮލިޓޭޓިވް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޤައުމީ 

ރިޕޯޓެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޝާއިޢުކުރުން

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ސަރަހައްދުތައް ހޮވައި، ތިމާވެއްޓާބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް އުފެއްދުން



A1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ދޭތޯ  

ބަލައި މޮނިޓަރކުރުން
A2

1231.4.06.01.11.002

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކުސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓެއް އެކުލަވާލައި 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
A3

1231.4.06.01.11.003

S12 1231.4.06.01.12.000

.އޭ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންޓިނިއުޑް  .އައި .އޭ/ އީ .ޕީ އީ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1

1231.4.06.01.12.001

.އޭ އާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ކޯހެއް  .އައި އީ

ރާވައި ހިންގުން
A2

1231.4.06.01.12.002

S13 1231.4.06.01.13.000

.އޭ މަޝްރޫޢު ތަކުގައި ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ  .އައި އީ

ގޮތުގެ އުޞޫލީ މިންގަނޑެއް ހެދުން
A1

1231.4.06.01.13.001

.އޭ  .އައި ޢާއްމުންނާއި ގުޅުންހުންނަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުން ހުށަހަޅާ އީ

އާމެދު ޕަބްލިކްހިޔަރިންގ ބޭއްވުން
A2

1231.4.06.01.13.002

S14 1231.4.06.01.14.000

.އޭ މޮނިޓަރ ކުރުމާއިބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކޮންމެ  .އައި އީ

.އޭ މޮނިޓަރިންގއަށް ކޮންމެ  .އައި ޕްރޮވިންސެއްގައި ހިންގައި އީ

ޕްރޮވިންސަކުން މަދުވެގެން ދެމީހަކު އަހުލުވެރިކުރުވުން

A1

1231.4.06.01.14.001

.އޭ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  .އައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން އީ

ގެންދާގޮތް ބެލުން
A2

1231.4.06.01.14.002

S4 1231.4.06.02.04.000

ބައިޔޯޑައިވަސިޓީގެބައިބައިތަކުގެ ވެލުއޭޝަން ސިސްޓަމް ތައްޔާރުކުރުން A1
1231.4.06.02.04.001

.އޭ. ގައި  .އައި މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ/އީ

މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން

.އޭ. ވަޒަންކުރުމުގައާއި، މޮނިޓަރކުރުމުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ވަރުގަދަކުރުން .އައި އީ

.އޭ. މޮނިޓަރކުރުމާއި، އެކަން ކުރުވުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ކުރާކަމެއް ކަމުގައި  .އައި އީ

ހަމަޖެއްސުން

ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެގްރީމެންޓްތަކާއި، މާރކެޓްބޭސްޑް 

އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަޢާރަފްކުރުން



ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީއަށް އަންނަބަދަލުތައް 

ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުން
A2

1231.4.06.02.04.002

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާގުޅުންހުރި ބަޔޯޓެކޮނޮލޮޖީއާއި ބަޔޯސޭފްޓީގެ 

ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރުން
A3

1231.4.06.02.04.003

S5 1231.4.06.02.05.000

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނިޓަރކުރުން A1
1231.4.06.02.05.001

ގުދުރަތީގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތައް ލިބިގެންވާ  ތަންތަނާއި ތަކެތި 

ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން ހެދުން
A2

1231.4.06.02.05.002

މިހާތަނަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ބައުންޑަރީ ބޮޑުކުރުމާގުޅޭގޮތުން 

ކުރަންޖެހޭ ސާރވޭތައްކުރުން
A3

1231.4.06.02.05.003

ނެތެމުންދާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން A4
1231.4.06.02.05.004

S1 1231.4.06.03.01.000

ގޮނޑުދޮށް ގިރުމުގެ މައްސަލަކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްރަށް ސާވޭކުރުމަށްފަހު 

އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

A1

1231.4.06.03.01.001

ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްރަށް ސާވޭކުރުމަށްފަހު 

އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

A2

1231.4.06.03.01.002

S1 1231.4.06.04.01.000

ކޯސްޓަލްޒޯން މެނޭޖްމެންޓް ގައިޑްލައިނެއްހެދުން A1 1231.4.06.04.01.001

S2 1231.4.06.04.02.000

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ޚާއްސަ ބާވަތްތަކާއި، ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތްތަކާއި، މެންގްރޯވް 

އަތޮޅުވެހިތަކުގެ ތެރެއިން ނެތިގެންދިޔުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދިރުންތަކަށް ބޭނުންވާ 

ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ޤާއިމުކުރުން

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރަށްރަށް ވަށައިގެންވާ ގޮޑުދޮށްތަކާއި، މޫދު ރައްކާތެރިކޮށްދީ، 

ފެންބޮޑުވުންފަދަ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ތައްޔާރުކުރުން

ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮނޑުދޮށާއި، މޫދު އިންތިޒާމުކުރާނެގޮތުގެ 

ގައިޑްލައިނެއް ނުވަތަ ކުރިޔަށް ހިގާނެ ރޮގެއް އުފައްދައި ތަޢާރަފްކުރުން

ރަށްގިރުން ނުރައްކާވެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި ރަށްގިރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން



ގިރަމުންދާ ރަށްތައް ސާރވޭކުރުމާއި މައްސަލަހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

މިނިސްޓްރީގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ދިނުން
A1

1231.4.06.04.02.001

S3 1231.4.06.04.03.000

ރިވޯލްވިންގ ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކާއި 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
A1

1231.4.06.04.03.001

މިފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވުމުން ދެމެހެއްޓެނނިވި ގޮތެއްގައި ނިޒާމު 

ހިންގުން
A2

1231.4.06.04.03.002

ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޕްރޮޕޯރސަލް ތައްޔާރުކޮށް ބޭރުގެ 

ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުން
A1

1231.4.06.04.03.003

S4 1231.4.06.04.04.000

ސެޓްލައިޓް އިމޭޖަރީ ހޯދުން A1
1231.4.06.04.04.001

އޭރިއަލްފޮޓޯގްރަފީ ހޯދުން A2
1231.4.06.04.04.002

ސެޓްލައިޓް އިމޭޖެރީއާއި އޭރިއަލްފޮޓޯގްރާފީ އެނަލައިޒްކުރުން A3
1231.4.06.04.04.003

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދިރާސާކުރުމަށް 

ދެމޫސުމުގައި ކުރަމުންގެންދާ މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް
A4

1231.4.06.04.04.004

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ސާވޭތައްކުރުން A5
1231.4.06.04.04.005

ރާއްޖޭގެރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ރަށްގިރުމަށްދިމާވާ 

ސަބަބުތަކާއި، ފެންބޮޑުވާން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން 

ހައްލުކުރުމާބެހޭ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުން

A6

1231.4.06.04.04.006

S5 1231.4.06.04.05.000

ތަރައްގީގެ އެކިމަސައްކަތްތައް ހިނގާސަރަހައްދުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުއެއްކުރުން A1

1231.4.06.04.05.001

ރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮނޑުދޮށްތަކާޢި މޫދު ރައްކާތެރިކޮށް ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ 

މަސައްކަތަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ހޮވާލެވޭ ރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި، މޫދު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް 

އަޅައިގެން އެރަށްރަށުގައި ދިއިރުޅޭ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުން

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަންކަން ހޯދުމަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރުން



ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި އަދި ޚަރަދުކުޑަގޮތަކަށް އެފަދަމަސައްކަތްތައްކުރާނެ ގޮތުގެ 

ގައިޑްލައިނެއްތައްޔާރުކުރުން
A2

1231.4.06.04.05.002

S8 1231.4.06.04.08.000

ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރުހެދުމާބެހޭ ގައިޑްލައިންއެއް ތައްޔާރުކުރުން A1 1231.4.06.04.08.001

S3 1231.4.06.05.03.000

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

ހިނގުން
A1

1231.4.06.05.03.001

ޔޫސްޑް އޮއިލް އަދި ނުރައްކަތެރިކުނިބުނި މެނޭޖްމެންޓް ގައިޑްލައިން ހެދުން A2
1231.4.06.05.03.002

ޔޫސްޑް އޮއިލް އަދި ނުރައްކަތެރިކުނިބުނި މެނޭޖްމެންޓް ގައިޑްލައިން 

އާއިބެހޭ ތަމްރީންޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A3

1231.4.06.05.03.003

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމަށް ޔުޓިލިޓީސްކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
A4

1231.4.06.05.03.004

ކައުންސިލްތަކާއި ޔުޓިލިޓީޒްކުންފުނިތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖޭހޭ 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔަރުކުރުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ 

އެހތެރކަން ފޯރުކޮށްދން

A5
1231.4.06.05.03.005

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭތަކެތި ރީޔޫސް ރެޑިއުސް އަދި ރިސައިކަލް 

ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
A6

1231.4.06.05.03.006

ސަފާރީ އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފައްދާ 

ކުނިބުނި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމުގެ ގައިޑްލައިންއެއް ތައްޔާރުކުރުން
A7

1231.4.06.05.03.007

ކުނިނައްތާލުމާބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A9
1231.4.06.05.03.009

ޕްރޮމޯޝަން އޮފް އެކްސްޓެންޑެޑް ޕްރޮޑިއުސަރ ރެސްޕޮންސިބަލްޓީ 

ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވަލުން
A10

1231.4.06.05.03.010

S1 1231.4.06.07.01.000

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންކަން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީތައް ރޭވުމުގައާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ 

ޤަވާޢިދުތަކުގައާއި ބިން ހިއްކުމުގައާއި، ބަނދަރުހެދުމުގައާއި، ބިންބޭނުންކުރުމަށް 

ގައިޑްލައިންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން

މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒްތަކެއް އުފައްދައި، 

އެ ތަންތަނަކީ އެ ރަށްރަށުގެ މީހުން ލައްވައި ކުނި ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން 

ލިބިފައިވާ ތަންތަނަށް ހެދުން

ބައިބޯ ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އެމްބިއެންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ 
ސްޓޭޝަންތައް ޤާއިމުކުރުން



އެމްބިއެންޓް އެއަރ ކްއަލިޓީ މޮނިޓަރިން އިކްއިޕްމެންޓްސް ހޯދުމާއި 

ހަރުކުރުން
A1

1231.4.06.07.01.001

އެމްބިއެންޓް އެއަރ ކްއަލިޓީ މޮނިޓަރިން އިކްއިޕްމެންޓްސް އިތުރު 

ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަންޑް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯޝަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން 

(ބަޖެޓްބޭނުންނުވޭ)

A2
1231.4.06.07.01.002

މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް އޮބްޒަވޭޓްރީއަށް ރާއްޖެންބޭރުން ގެންނަ 

ކޮންސިއުމްބްލްސް އާއި ބޭރަށްފޮނުވާ ސާންޕަލްސްގެ ކްލިއަރެންސް އާއި 

ޕޯސްޓޭޖް

A3
1231.4.06.07.01.003

ރާއްޖޭގައި އެއަރ ޕޮލިއުޝަން ސްޓަޑީއެއްހެދުން A4
1231.4.06.07.01.004

މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް އޮބްޒަވޭޓްރީ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމާއި، 

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
A5

1231.4.06.07.01.005

S1 1231.4.06.10.01.000

ކުނިބުނިނައްތާލުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކުރުން A1
1231.4.06.10.01.001

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމާގުޅޭ ކެންޕޭނެއް ހިންގުން A2
1231.4.06.10.01.002

ވޭސްޓް އޮޑިޓެއް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން A3
1231.4.06.10.01.003

ކުނިބުނި ނައްތާލުމާއި، އެކަމުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ރަސްމީ 

އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކާއި، މީޑިޔާއާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ދާއިރާތަކުގައާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެން 

ކުނިބުނީގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި، ތަމްރީންތައް ދޭ ކެންޕޭން ހިންގުން



ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

P4 1232.1.03.04.00.000

S1 1232.1.03.04.01.000

މާލޭ ނޯތް ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް ގެ ގޮތުގައި 

ދަންކަންހެހޭ 17ޕަސަންޓަށްވާ ފައިސާ 
A1

1232.1.03.04.01.001

ސަރަހައްދީ ބަދަރު ތަކުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެޑްމިން ބިލަޑިންގ ތަކަށް 

ދަންކަންޖެހޭ ފައިސާ
A3

1232.1.03.04.01.002

އައި. އެމް. އޯ ގެ ސޯލާސް ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން އާގުބޯޓް ފަހަރުގެ 

ލޮކޭޝަންތައް މޮނިޓަކުރުން
A4

1232.1.03.04.01.003

ކަޑުގެ ސަރވެޔަރުން ތަމްރީނު ކުރުވުން A5
1232.1.03.04.01.004

ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ މެދިވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން A6
1232.1.03.04.01.005

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުނޅަދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި 

ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ 12މޭލް އަދި  2މޭލުގެ ބައްތި  

ޖެހުމާއި މަރާމާތު ކުރުން

A7

1232.1.03.04.01.006

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ހިންގުން 5/2009 1232.6.02.01.00.000

މާއްދާ 1 1232.6.02.01.01.000

ރޯޑްވާދިނަސްހަދާ މެކޭނިކުން ޓުރެއިން ކުރުން A1 1232.6.02.01.01.001

ޑްރައިވިންގ އިސްޓްރަކްޓަރުން ޓްރެއިން ކުރުން A2 1232.6.02.01.01.002

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1232

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތް ސަލާމަތްކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން

ހާބަރ، ޕޯރޓް އަދި އެއަރޕޯރޓްތަކާގުޅޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ސްޑޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލާ 

ތަރައްޤީކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ދުއްވުމާއި، އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި 

ރާއްކާތެރިކަމާ، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމާއި، އެއްޤަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި 

ރައްކާތެރިކަމާއި، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާޢި، 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަށް ދިނުމާއި، މިނޫނަސް އެއްގަނު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ 

އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.



ރާއްޖޭގެ ރޯޑްވާދިނަސް ސެންޓަރުތަކުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމްކުރުމަށް A3 1232.6.02.01.01.003

ސޯޓް ކޯސް A4 1232.6.02.01.01.004

ޑިޕްލުމާ އިން އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން A5 1232.6.02.01.01.005

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކްޓް އިން އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
A6 1232.6.02.01.01.006

ސެޓްފިކެޓް 2އިން ގުރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ  A7 1232.6.02.01.01.007

ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ މެދިވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން A8 1232.6.02.01.01.008

ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކަށް އަމަލުކުރުން މާއްދާ 6 1232.6.02.01.02.000

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ވީޑިއޯ ހެދުން A1 1232.6.02.01.02.001

ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން A2 1232.6.02.01.02.002

ކޮންސަލްޓެންސް ރޯޑްޓްރެފިކާބެހޭ A3 1232.6.02.01.02.003

ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ މެދިވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން A4 1232.6.02.01.02.004

އިޢުލާން ކުރުން A5 1232.6.02.01.02.005

13ޖަންކްޝަންގައި ހުރި ޓްރެފިކް ލައިޓް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން  A6 1232.6.02.01.02.006

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާ ކަޑު ދަތުރުކުރާ އުޙަދު ފަހަރާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު ހިންގުން 69/78 1232.6.01.02.00.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ބާބު 3 1232.6.01.02.01.000

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުނޅަދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ 

ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލުން
A1

1232.6.01.02.01.001

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު ބާބު 4 1232.6.01.02.02.000

ކަނޑުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމަށް އަދި އިގިރޭސި ބަހަށް 

ތަރުޖަމާކުރުމަށް
A1

1232.6.01.02.02.001

މެރިޓައިމް އެންޑް ޕޯސްޓް އޮތޯރިޓީ އެކްޓް އެކުލަވާލުމަށް އަދި 

އިގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް
A2

1232.6.01.02.02.002

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުން A3
1232.6.01.02.02.003

އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓެންޖެންސީ ޕްލޭންއެއް ހެދުމަށް A4
1232.6.01.02.02.004



ނޮކްޝަން ސަބްސްޓެންސް (އެޗް. އެން. އެސް) ޕޮލިއުޝަން 

ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭންއެއް ހެދުމަށް
A5

1232.6.01.02.02.005

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުނޅަދުފަހަރު ސަރވޭ ކުރުމާބެހޭ ގަވައިދު 

އެކުލަވާލުމަށް
A6

1232.6.01.02.02.006

ހެދިފައިހުރި ކަނޑުގެ ގާނޫނުތަކާއި އަދި ގަވައިދު އިސްލާޙުކުރުން A7
1232.6.01.02.02.007

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ކަނޑުދަތުރު ފަތުރާބެހޭ މުއާހަދާތައް ތަންފީޒްކުރުން މ . 1 1232.6.03.01.00.000

މުއާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރުން މ . 1. 1 1232.6.03.01.01.000

އައި. އެމް. އޯ އެނުއަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1232.6.03.01.01.001

އައި. އެމް. އޯ. ޔޫގެ އެނުއަލް ފީ A2 1232.6.03.01.01.002

އައި، އެމް. އޯ. ޔޫގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް A3 1232.6.03.01.01.003

އައި. އެމް. އޯގެ ޖެނަރަލް އެސަމްބުލީގައި ބައިވެރިވުމަށް A4 1232.6.03.01.01.004

P5 1232.6.01.01.00.000

S1 1232.6.01.01.01.000

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް A1 1232.6.01.01.01.001

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން A2 1232.6.01.01.01.002

ޕެންސަން ފައިސާ A6 1232.6.01.01.01.006

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމާއި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކުރުން S2 1232.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި A1 1232.6.01.01.02.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި A2 1232.6.01.01.02.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރުމުދާ ހޯދުމަށް A3 1232.6.01.01.02.003

އޮފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި އަވަހަށް އަދި ރަނގަޅަށް 

ފޯރުކުރުން

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ، އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި މުވައްޒިފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

P1 1233.4.02.01.00.000

ލޭނުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  S1 1233.4.02.01.01.000

ލޯންގްލައިން މަސްވެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
A1 1233.4.02.01.01.001

ލޯންގްލައިން މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަމްރީން ދިވެހި 

މަސްވެރިންނަށް ދިނުން
A2 1233.4.02.01.01.002

S2 1233.4.02.01.02.000

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން A3 1233.4.02.01.02.003

ލޯންގްލައިން މަސްވެރިކަން ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ތަޖްރިބާކާރަކު ގެނައުން
A4 1233.4.02.01.02.004

ބޮޑުކަންނެލީ ޕްރޮސެސްކުރާ  ފެކްޓްރީތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން A5 1233.4.02.01.02.005

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އައި.އޯ.ޓީ.ސީއިން 

ލާޒިމްކުރާ ގޮތުގެ މަތީން، ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުން ބޭތިއްބުން
A6 1233.4.02.01.02.006

ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ތަކުގެ ކައިރިން ބޭނޭ 

ކުދި ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި މޮނިޓަރ ކުރާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރުކުރުން
A7 1233.4.02.01.02.007

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުން

ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތުގައި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ 

ނިޒާމްތައް ޤާއިމު ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ ފްލީޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ސެޕް ރެފެރަންސް

1233



P2 1233.4.02.02.00.000

S1 1233.4.02.02.01.000

ފިޝަރީޒް ކޯސްޓް އެންޑް އާރނިންގްސް ސަރވޭ A1 1233.4.02.02.01.001

އެފް އައި އެސް ވެބްސައިޓްއަށް ޗަންދާ ދެއްކުން A2 1233.4.02.02.01.002

P3 1233.4.02.03.00.000

S2 1233.4.02.03.02.000

މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމާއިބެހޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިންނާއި ހަމަޔަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން.
A1 1233.4.02.03.02.001

S3 1233.4.02.03.03.000

އެމް.އެސް.ސީގެ ސެޓްފިކޭޝަންލިބުމަށްފަހު އެނުއަލް ސަރވިއަލަންސް 

އޮޑިޓް ހެދުން
A1 1233.4.02.03.03.001

މަހުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ފެއާރ ތަކާއި އެފަދަ އެހެން ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  S5 1233.4.02.03.05.000

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީފުޑް އެގްޒެބިޝަން ބޭއްވުން (ކޮންމެ 

( އަހަރަކު
A1 1233.4.02.03.05.001

އިންފޯފިޝް ޓޫނާ ކޮންފަރަންސް ގައި ބައިވެރިވުން. (ކޮންމެ ދެއަހަރުން 

( އެއްއަހަރު
A3 1233.4.02.03.05.003

ޗައިނާ އެކުއާކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ޓްރޭޑް ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުން. A4 1233.4.02.03.05.004

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް "މޯލްޑިވް ފިޝް" ބްރޭންޑް ގާއިމްކުރުން  S6 1233.4.02.03.06.000

ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޤައުމީ ސްޓޭންޑަރޑް އެއްގެ ދެލިކޮޕީ 

ތައްޔާރުކުރުން
A1 1233.4.02.03.06.001

ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޤައުމީ ސްޓޭންޑަރޑާއި މެދު ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވުން
A2 1233.4.02.03.06.002

ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް A3 1233.4.02.03.06.003

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހުގެ މާރކެޓުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުން 

މަސްގަންނަ އަގު ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ( ފްލޯރ ޕްރައިސިންގ ޕޮލިސީއެއް (މަހަށް ލިބޭ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތު

ތަންފީޒްކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރިއާއި ޓްރޭޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުން

ދޯނިފަހަރުގައި ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ސީވޯޓަރ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ 

އެހީތެރިކަން މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތާރޑް ޕާޓީ 

ސަރޓިފިކޭޝަން ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން



އިފާޑް ލޯން އެހީގައި ހިންގާ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

ޑާއިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  ހިކިކަނޑުމަހުގެ ކޮމްޕޯނަންޓް ހިންގުން
A4 1233.4.02.03.06.004

S7 1233.4.02.03.07.000

މަރުކަޒު ހިންގުން A1 1233.4.02.03.07.001

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ހަރުކުރާ ތަންތަން ސާރވޭކުރުން A2 1233.4.02.03.07.002

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ހެދުން A3 1233.4.02.03.07.003

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އެޅުން A4 1233.4.02.03.07.004

S9 1233.4.02.03.09.000

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްދޭ ލުއިލޯނު ދޭ ފަރާތްތަކަށް 

ތަމްރީން ދިނުން
A1 1233.4.02.03.09.001

މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް ހަރުކުރުމަށް ލުއިލޯނު ދޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން A2 1233.4.02.03.09.002

ކޯޕަރޭޓިވްސް އަށަގެންނެވުމަށްދޭ ލުއިލޯނު ދޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން A3 1233.4.02.03.09.003

އެކުއަކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލުއިލޯނު ދޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން 

ދިނުން
A4 1233.4.02.03.09.004

S10 1233.4.02.03.10.000

މިހާރު އުފައްދާފައިހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން A1 1233.4.02.03.10.001

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
A2 1233.4.02.03.10.002

މަސްވެރިންނާއި ކޯޕަރޭޓިވް ތަކުން ނަގާ ލޯނު ދައްކާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

މައުލޫމާތު ދިނުން
A3 1233.4.02.03.10.003

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އުފެއްދުމަށާއި، ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

މަރުކަޒެއް ހިންގުން

މަސްވެރި މުޖުތަމަޢުތަކުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މަހާއި، މަހުން ތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު 

މަތިކުރުމަށްޓަކައި ލުއި ލޯނުދިނުމާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން



އައިސްޕްލާން ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރުން A4 1233.4.02.03.10.004

ފިޝަރީޒް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުން ސީ.ބީ.ޕީ.އޯ. ފެސިލިޓޭޓަރުން 

ތަމްރީނުކުރުން
A5 1233.4.02.03.10.005

ކަނޑައެޅޭ ރަށްތަކެއްގައި ސީ.ބީ.ޕީ.އޯ. ގާއިމުކުރުމާ ފެސިލިޓޭޓަރުން 

ތަމްރީނުކުރުން
A6 1233.4.02.03.10.006

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ތަމްރީނާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާދިނުން P4 1233.4.02.04.00.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ގާއިމް ކުރުން  S1 1233.4.02.04.01.000

ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުހިންގުން A2 1233.4.02.04.01.002

S2 1233.4.02.04.02.000

މުޅިރާއްޖެއަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޒުވާނުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
A1 1233.4.02.04.02.001

ސްކޫލްކުދިން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

"ލޯންޗް ޔޯ ކެރިއަރ އެޓް ފިޝަރީޒް" ގެނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

ސެޝަންތައް ހިންގުން

A2 1233.4.02.04.02.002

ފިޝަރީޒް ސައިންސް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިންގާ 

މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
A3 1233.4.02.04.02.003

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް A4 1233.4.02.04.02.004

އޯޝަން ދުވަސް A5 1233.4.02.04.02.005

P5 1233.4.02.05.00.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާމެދު މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގައުމީފެންވަރުގައި 

ކެމްޕޭން ކުރުމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާމެދު ދިވެހި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމާއި، މަސް ވިއްސާ ދިރުވާ އާލާކޮށް، މަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުން



S1 1233.4.02.05.01.000

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ހިންގުން A2 1233.4.02.05.01.002

މަނިޔަފުށީގައި ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން  S2 1233.4.02.05.02.000

މަނިޔަފުށީގައި ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން A1 1233.4.02.05.02.001

S3 1233.4.02.05.03.000

އެންވެރިކަން ކުރުމުގެ އިތުރުގޮތްތައް އަޖުމަބެލުން A1 1233.4.02.05.03.001

S5 1233.4.02.05.05.000

މެރިކަލްޗަރ / އެކުއަރކަލްޗަރ ކުރާ ރަށްރަށާއި ފަޅުފަޅު ކުއްޔަށްދޭނެ 

ބީލަން ފޮތްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބީލަންކުރުން
A3 1233.4.02.05.05.003

އެކުއާކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަށް ރަށާއި، 

ފަޅާއި. ފަރާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
A4 1233.4.02.05.05.004

މެރިކަލްޗަރ / އެކުއަރކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދޫކޮއްފައިވާ ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް 

މޮނިޓަރ ކުރުން
A5 1233.4.02.05.05.005

މެރިކަލްޗަރ / އެކުއަރކަލްޗަރ ސިނާޢަތާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން A6 1233.4.02.05.05.006

S6 1233.4.02.05.06.000

-މިލާނޯ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފ. މަގޫދޫ ގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ބިކޯކާ

އައުޓްޕޯސްޓްއަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
A1

 ި

ޔުނިވަރސިޓީ

އާއި  

ދެމެދު 

1233.4.02.05.06.001

S7 1233.4.02.05.07.000

ސްޓްރެންތަނިންގ ފިޝަރީޒް ސްޓެޓިސްޓިކްސް A1 1233.4.02.05.07.001

މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންވާރޝަން ފެކްޓަރ ސާރވޭ  A2 1233.4.02.05.07.002

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ރިސަރޗް މަސައްކަތްތައް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ބޭނުންތަކަށް 

ރިއާޔަތްކޮށް އެކަށައަޅުން.

އެންދެމުމަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެގޮތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ ބެލުން

މެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ރަށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި، އެހެނިހެން ތަންތަން 

ފާހަގަކޮށް އެތަންތަން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި، ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިސަރޗް 

ސެންޓަރުތައް ނުވަތަ ރިސަރޗް އައުޓްޕޯސްޓްތައް ގާއިމްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށް 

ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން



.( ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް (ބައޮޕްސް A3 1233.4.02.05.07.003

ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް / ޓޫނާ ލެންތް ފްރިކުއެންސީ ސަމްޕލިންގ 

ޕްރޮގްރާމް
A4 1233.4.02.05.07.004

މަސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން P6 1233.4.02.06.00.000

S1 1233.4.02.06.01.000

ހުޅުމާލެ ފިޝް ލޭންޑިންގ ސައިޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް 

ސްޓަޑީ
A1 1233.4.02.06.01.001

މަސްވެރި ބަނދަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމުކުރުން S2 1233.4.02.06.02.000

ހުޅުމާލެ ފިޝް ލޭންޑިންގ ސައިޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން A1 1233.4.02.06.02.001

ފިޝަރީޒް ހާބަރުތަކުގެ އިންފުރާސްތްރަކްޗަ ޤާއިމުކުރުން A2 1233.4.02.06.02.002

S3 1233.4.02.06.03.000

ސީފުޑް ހަބެއް ހެދުމަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުން
A1 1233.4.02.06.03.001

P7 1233.4.02.07.00.000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން  S1 1233.4.02.07.01.000

މަސްވެރިކަމުގެޤާނޫނަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  A2 1233.4.02.07.01.002

މެރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށާއި މޮނީޓަރކޮށް ހިންގުމަށް ޤާނޫނާއިމެދު މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުން
A5 1233.4.02.07.01.005

މަސްވެރިންނަށް ދޭ ސަބްސިޑީ A6 1233.4.02.07.01.006

މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުން  S2 1233.4.02.07.02.000

މަސްވެރިކަމުގް ޤަވާޢިދު އިސްލާހްކުރުން A1 1233.4.02.07.02.001

މެރިކަލްޗަރ/އެކުއަކަލްޗަރ އާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުން A2 1233.4.02.07.02.002

S3 1233.4.02.07.03.000

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ފިޝަރީޒް ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް ދެނެގަތުމަށާއި 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ ދިރާސާއެއްކުރުން

ދިވެހިރާޢްޖޭފައި ސީފުޑް ހަބެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް 

ހެދުން

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް 

ހަރުދަނާކުރުން

         

އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން



ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފަރުމާކުރުން A1 1233.4.02.07.03.001

ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި މެދު މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން A2 1233.4.02.07.03.002

ފާނަ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މޮނިޓަރކޮށް ހިންގުން A3 1233.4.02.07.03.003

މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފަރުމާކުރުން A4 1233.4.02.07.03.004

މިޔަރު މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މޮނިޓަރކޮށް ހިންގުން A5 1233.4.02.07.03.005

މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި މެދު މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
A6 1233.4.02.07.03.006

ހުއިފިލަނޑާ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފަރުމާކުރުން A7 1233.4.02.07.03.007

ހުއިފިލަނޑާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މޮނިޓަރ ކުރުން A8 1233.4.02.07.03.008

ހުއިފިލަނޑާ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި މެދު މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
A9 1233.4.02.07.03.009

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން A10 1233.4.02.07.03.010

ބޮޑުކަންނެލީގެ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނާއިމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން A11 1233.4.02.07.03.011

ބޮޑުކަންނެލި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި މެދު މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން A12 1233.4.02.07.03.012

ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން A13 1233.4.02.07.03.013



ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއި މެދު މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
A14 1233.4.02.07.03.014

ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މޮނިޓަރކޮށް ހިންގުން A15 1233.4.02.07.03.015

ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާބޭނުންކުރުމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފަރުމާކުރުން A16 1233.4.02.07.03.016

ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާބޭނުންކުރުމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުން
A17 1233.4.02.07.03.017

ވެއްޔާއި އަކިރި ނަގާބޭނުންކުރުމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މޮނީޓަރކޮށް 

ހިންގުން
A18 1233.4.02.07.03.018

އެންވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފަރުމާކުރުން A19 1233.4.02.07.03.019

އެންވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓްއާއި މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން A20 1233.4.02.07.03.020

އެންވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް މޮނިޓަރކުރުން A21 1233.4.02.07.03.021

ވެލާ ކަހަނބުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ފަރުމާކުރުން A22 1233.4.02.07.03.022

ވެލާ ކަހަނބުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއިމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން A23 1233.4.02.07.03.023

ވެލާ ކަހަނބުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މޮނިޓަރކުރުން A24 1233.4.02.07.03.024

ރީފް ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް A25 1233.4.02.05.08.025

S5 1233.4.02.07.05.000

ކަޅުބިލަމަހުގެ ސިނާއަތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު 

ކުރެވިފައިހުރި ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ އެއްބަސްވުންތައް އިޞްލާޙުކުރުން



ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް އެގްރީމަންޓްތައް ބަދަލުކުރުން A2 1233.4.02.07.05.002

S6 1233.4.02.07.06.000

އެމް.ސީ.އެސް އާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން A1 1233.4.02.07.06.001

އެމް.ސީ.އެސް އާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން A2 1233.4.02.07.06.002

ވެސަލްމޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމެއް ޤާޢިމްކުރުން A3 1233.4.02.07.06.003

އެމް.ސީ.އެސް.ސިސްޓަމެއް ޤާޢިމްކުރުން A4 1233.4.02.07.06.004

އެމް.ސީ.އެސް ސިސްޓަމް އާއި ބެހޭ ތަމްރީން ދިނުން A5 1233.4.02.07.06.005

P1 1233.4.03.01.00.000

S1 1233.4.03.01.01.000

ރާއްޖޭގެ އަށް 2010ގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އިމްޕޯރޓް ކޮށްފައިވާ  

4ބާވަތެއްގެ ތަރުކާރި /މޭވާ ދަނޑުވެރިން ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އިމްޕުޓްސް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

A1 1233.4.03.01.01.001

ރާއްޖޭގެ އަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފެނދިނުމުގެ ނިޒާމް މައިގަނޑު 4 

ދަނޑުވެރި ރަށުގައި ބަހެއްޓުން
A2 1233.4.03.01.01.002

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އައު ވައްތަރުތައް ތަހްލީލްކޮށް  އިމްޕްރޫވްޑް ވެރައިޓީސް 

ތައާރަފު ކުރުން
A3 1233.4.03.01.01.003

ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުޅާކުރުން A4 1233.4.03.01.01.004

މޭވާ ގަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A5 1233.4.03.01.01.005

ފަލަމަޑީގައި ބާވަތްތައް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A7 1233.4.03.01.01.007

ޤައުމީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކޮށް، ކޮންޓްރޯލްކޮށް 

އަދި ސަރވެއިލެންސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން 

ދިނުން

 ( ބޭރުން އެތެރެކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކާނާ ލިބުމުގެ ޔަގީންކަން (ފުޑް ސެކިއުރިޓީ

ހޯދުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފުޅާދާއިރާގައި ކުރެވޭ ދަނޑުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން

އިލްމީ ދިރާސާގެ އަލީގައާއި، ހަރުދަނާ އެކްސްޓެންޝަން ވިއުގައެއްގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި 

ހެއްދިދާނެ އައު ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމާއި، ފެންދޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކުރުން



S2 1233.4.03.01.02.000

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ފާރމަރ ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް  A1 1233.4.03.01.02.001

ޓްރޭނިންގް އޮފް ޓްރޭނަރ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A2 1233.4.03.01.02.002

އެގްރިކަލްޗަރ ޓްރޭނިން ސެންޓަރ ތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން A3 1233.4.03.01.02.003

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން A4 1233.4.03.01.02.004

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެކްޓެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފޮތް، 

ރޭޑިއޯ ، ޓީ.ޥީ  އަދި އެހެނިހެން ޓޫލްސް އެފެއްދުން
A5 1233.4.03.01.02.005

S4 1233.4.03.01.04.000

އިފާޑް ގެ އެހީގައި 2011ގެ ލޯން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް   

ކުރިޔައްގެންދިއުން
A1 1233.4.03.01.04.001

S5 1233.4.03.01.05.000

ފުޑްސެކިއުރިޓީ އަދި ފުޑް އެންޑް ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1 1233.4.03.01.05.001

S7 1233.4.03.01.07.000

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެއްޗަށް ވެލިއު އެޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް -ފޭސް 2 A1 1233.4.03.01.07.001

ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމަށްގެއްލުންދޭ ސޫފި/ފަނިފަކުސަ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމް
A2 1233.4.03.01.07.002

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން A3 1233.4.03.01.07.003

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ރަށްރަށް ދިގުމުއްދަތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް A4 1233.4.03.01.07.004

އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އޮއްޓަރުހުރި ކާނާއާއި ގޭބިސީތަކުގެ ފުޑްސެކިއުރިޓީ 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރަށްފުށުގެ ގޯތިތަކުގައި ގަސްއިންދުން އަށަގަންނުވައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ 

ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުން

މާލީ އެހީދޭ މުއައްސަސާ ތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން، 

ޢާއިލާތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނޭގޮތާއި، ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތްތައް އިތުރުކޮށްދިނުން

އޮއްޓަރުހުރި ކާނާއާއި ގުޅުންހުރި އާދަތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް، ދިރާސާތާއި، ތަމްރީނުތަކުގައި އަދި 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ފުޅާދާއިރާގައި 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެކިވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި، އެއިން އުފައްދާ އެކިބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މުޖްތަމަޢުތަކަށް 

އެހީތެރިވެދޭ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ހަރުދަނާ ކުރުން



P2 1233.4.03.02.00.000

S1 1233.4.03.02.01.000

އޯރގަނިކް ކޮމްޕޯސްޓް ހެދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން A1 1233.4.03.02.01.001

ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭ ސަބްސިޑީ A2 1233.4.03.02.01.002

S2 1233.4.03.02.02.000

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަ /އައުޓްލެޓްސް  އުފައްދުމަށް 

ދަނޑުވެރިންނާއި ވިޔަފާރިކުރާފަރާތްތަކަށް  އެހީތެރިވެދީ އަދި 

މިފަދަތަންތަނަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް ބެނުންވާ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް އުފައްދާ 

ހަރުދަނާކުރުން

A1 1233.4.03.02.02.001

S3 1233.4.03.02.03.000

އޯރގަނިކް ޕެސްޓިސައިޑްސް ހެދުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތް ދީ އެތަކެތި 

އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން
A1 1233.4.03.02.03.001

P3 1233.4.03.03.00.000

S3 1233.4.03.03.03.000

ދަނޑުވެރި ކޮމިއުނިޓީ އާއި މާރކެޓް ލިންކް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް - ފޭސް 1 A1 1233.4.03.03.03.001

S4 1233.4.03.03.04.000

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި އެތަކެތި މާރކޭޓަށް 

އަބަދުމެ ލިބިދޭނެ ވެލިޗޭން އުފެއްދުން
A1 1233.4.03.03.04.001

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ވަސީލަތްތައް 

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

ރާއްޖޭން ލިބެންހުރި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޯގެނިކް ގަސްކާނާ އަމިއްލައަށް 

އުފައްދައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ގަންނަން ލިބޭނޭ 

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ގަސްގަހަށްޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް 

ކުރިއެރުވުން

ދަނޑުވެރި އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށްގެން، ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުންކުރެވޭ ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ލުއިލޯނާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި މާރކެޓްކުރުމަށް މަގު 

ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވްސް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ވެލިއު އެޑަޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް 

) އަށް މާރކެޓް  (އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްގެން އެއެއްޗެއްގެ އަގު މަތިކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް

ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން



S5 1233.4.03.03.05.000

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޑިއުސަރ އޯރގަނައިޒޭޝަން އުފެއްދުން A1 1233.4.03.03.05.001

P4 1233.4.03.04.00.000

S1 1233.4.03.04.01.000

ވެލިއު އެޑިޝަން އަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފް ކޮށް އޭގެ ބޭނުން  

ފުޅާކުރުން
A1 1233.4.03.04.01.001

P5 1233.4.03.05.00.000

S1 1233.4.03.05.01.000

ދަނޑުތަކަށާއި ގަސްގަހާގެއްސައްޖެހޭބަލިތައް ތަހުލީލުކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން A1 1233.4.03.05.01.001

ޕްލާންޓް ކޮރިންޓީން ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން A2 1233.4.03.05.01.002

) ތަރައްޤީކުރުން  ވެޓެރިނަރީ ސާރވިސަސް (ޖަނަވާރާބެހޭ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް S2 1233.4.03.05.02.000

މާލެ ނާރސަރީ އަދި ހުޅުލޭ ޕްލާންޓް ކޮރަންޓީން ޔުނިޓުގައި ވެޓެރިނަރީ 

ޙިދްމަތް ފެއްޓުން
A1 1233.4.03.05.02.001

S3 1233.4.03.05.03.000

މެންދޫ އަދި ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުން A1 1233.4.03.05.03.001

S4 1233.4.03.05.04.000

ލެބޯޓްރީ ތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން A1 1233.4.03.05.04.001

S6 1233.4.03.05.06.000

ސާނަވީ ސްކޫލް ތަކުގެ އެގްރިކަލްޗަރ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  A1 1233.4.03.05.06.001

P6 1233.4.03.06.00.000

S2 1233.4.03.06.02.000

ރަށު ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

ވިޔަފާރި އާއި މާރކެޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮޑިއުސަރ އޯގަނައިޒޭޝަން 

(CBPO) އުފެއްދުމަށް  ބާރު އެޅުން

ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ނުގެއްލޭ ގޮތެއްގައި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންހިފުން ފުޅާކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގެނެވޭ 

ބަދަލުތަކާއެކު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޒާމްތައް 

ހިމަނައިގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވެލިއު އެޑިޝަން އިތުރުކުރުން

 ( ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ދިރުވުމަށްޓަކައި އިންސްޓީޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ (މުއައްސަސާތަކުގެ ވަސީލަތްތައް

ހަރުދަނާކުރުން

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ މަރުކަޒީ 

ލެބޯރެޓަރީއެއް ގާއިމްކުރުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދިރާސާއާއި، ތަމްރީނުތަކާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ސަރަޙައްދީ 

މަރުކަޒުތައް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުން

ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީން ސެންޓަރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެންޓޮމޮލޮޖީ، 

ޕެތޮލޮޖީ،ސޮއިލް ސައިންސް އަދި އެނިމަލް ހެލްތް ލެބޯރެޓަރީ ހަރުދަނާކުރުން

ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޢިލްމް ތަޢާރަފްކުރުން

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ 

މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި، ފަޅުރަށްރަށް ދިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ 

މާޙައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން



ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދްމަތްތަކާއި ގުޅޭ ޤާނޫންތަކާއި ގަވާއިދުތައް 

ހަރުދަނާކުރުން
A1 1233.4.03.06.02.001

P7 1233.4.03.07.00.000

S1 1233.4.03.07.01.000

ފަޅުރަށްރަށުގެ ޑާޓާބޭސް ހެދުން A1 1233.4.03.07.01.001

ދިގުމުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަޅުރަށްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން A2 1233.4.03.07.01.002

S2 1233.4.03.07.02.000

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓެޓިސްޓކްސް 

ނެގުމާއި ސާރވާތައް ކުރުން
A1 1233.4.03.07.02.001

P1 1233.6.03.01.00.000

S5 1233.6.03.01.01.000

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި މަހުން ތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނާއި 

މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ބަލާނެ އިންސްޕެކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުން
A1 1233.6.03.01.01.001

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އިންސްޕެކްޓްކުރުން  A2 1233.6.03.01.01.002

މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ތަންތަން  އިންސްޕެކްޓްކުރުން A3 1233.6.03.01.01.003

މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރުން A4 1233.6.03.01.01.004

P1 1233.6.03.02.00.000

ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި އެކްސްޕޯރޓުކުރާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް 

އިންސްޕެކްޝަން ސަރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ހިނގާ 

ޚަރަދާއި ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ދާ ޚަރަދު 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލަކުން ހިސާބުތައް ނަގައި އެއްމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްދިސާދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ޙިއްސާ ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި 

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ދިރާސާކުރުން ކުރިއެރުވުމާއި، މަސްވިއްސާ ދިރުވާ އާލާކޮށް މަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރޭވުމުގައި ކަނޑައެޅޭ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބު ހަރުދަނާކުރުން

ފަޅުރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޑޭޓާބޭސް އެއް ގާއިމްކޮށްގެން، ރަށްރަށުގެ މައިގަނޑު ޤުދުރަތީ 

 ( ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު (ލިބެންހުންނަ މިންވަރާއި ފެންވަރާއި އެތަކެއްޗަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލެއްގެ މަތީން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރުން



S8 1233.6.03.02.01.000

ކޮރަލް ރީފް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް A26 1233.6.03.02.01.026

އިތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ކުދިއިތާ 

ފޯރުކޮށްދިނުން
A27 1233.6.03.02.01.027

އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ސޮފްޓް ކޯރަލް އާލާކުރާގޮތް 

( ދެއްކުން (ޑެމޮންސްޓްރޭޓްކުރުން
A28 1233.6.03.02.01.028

މަސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކުރުން P1 1233.6.03.03.00.000

S4 1233.6.03.03.01.000

ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ ތައްޔާރުކުރުމާއި ރަށްރަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރުމާއި 

އިސްތިހާރުކުރުން
A1 1233.6.03.03.01.001

S5
1233.6.03.03.02.000

ކަޅުބިލަމަހުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

ފެސިލިޓީޒް  މޮނިޓަރކުރުން
A1 1233.6.03.03.02.001

P8 1233.6.03.04.00.000

S1 1233.6.03.04.01.000

ހިންގުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދު A1 1233.6.03.04.01.001

S2 1233.6.03.04.02.000

ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން  A1 1233.6.03.04.02.001

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް A2 1233.6.03.04.02.002

ރީޖަނަލް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ޕާރޓިސިޕޭޓަރީ އެންޑް އިންޓަގްރޭޓެޑް 

      

A3 1233.6.03.04.02.003

ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް އިން ސަޕޯރޓް އޮފް ދަ ސްޕެސިއަލް ޕްރޮގްރާމް 

         

A4 1233.6.03.04.02.004

ބީ.އޯ.ބީ.އެލް.އެމް.އީ ލާރޖްމެރިން އިކޯސިސްޓަމް A5 1233.6.03.04.02.005

މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސައިންޓިފިކް ތަޙުލީލް ކުރެވޭނެ 

މަގުތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

ރާއްޖޭގެ އެކި ޕްރޮވިންސްތަކަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުތަކުގައި ޓޫނާ ލޮއިނިންގ ޕްލާންޓްތައް 

ޤާއިމުކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީ އާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މޮނިޓަރކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން

މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފޮރެސްޓްރީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން 

ތަރައްޤީކުރުމަށާއި، މިދާއިރާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ރޭވުންތައް ރާވައި، ހިންގާ 

ބެލެހެއްޓުން

ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންދޭ އެހީގެ ޕޮލިސީ ކޮމްޕޯނަންޓް



މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

P1 1236.1.03.01.00.000

S1 1236.1.03.01.01.000

ދޭދޭރަށްރަށުގެ ދެމެދުގެހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްސާރވޭކުރުން
A1

1236.1.03.01.01.001

ދޭދޭރަށްރަށުގެ ދެމެދުގެހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވެބްސައިޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުއެއްކޮށް 

ވެބްސައިޓްގެ ޒަރީއާއިން ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

A2

1236.1.03.01.01.002

ދޭދޭރަށްރަށުގެ ދެމެދުގެހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް މޮނިޓަރ ކުރުން

A3

1236.1.03.01.01.003

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވެބްސައިޓް 

ހެދުން
A4

1236.1.03.01.01.004

މިހާރުހުރި ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާހުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުން

A5

1236.1.03.01.01.005

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އައު ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން A6

1236.1.03.01.01.006

S2 1236.1.03.01.02.000

1236

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު މިހާރު ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އަތްފޯރާ 

މިންވަރެއްގައި ޤާއިމްކުރުން

ދޭދޭރަށްރަށުގެ ދެމެދުގެހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކޮށް ބިނާކުރުން



ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސްގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފައިސާ ހޯދައިގެން 

ހިންގުމާ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނިޒާމް އެކުލަވާލުން

A1

1236.1.03.01.02.001

ދަތުރުފަތުރުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފެރީ ޓާރމިނަލްތަކުގެ 

ބަދަލުދިނުން

A2

1236.1.03.01.02.002

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާގުޅުންހުރި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޚިދުމަތްދޭފަރާތާ 

ޢާއްމުންނާ ދެމެދުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރު ކުރުން

A3

1236.1.03.01.02.003

ދަތުރުފަތުރުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފެރީ ޓާރމިނަލްތަކުގެ 

ބަދަލުދިނުން

A4

1236.1.03.01.02.004

S4 1236.1.03.01.04.000

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ސެމިނަރތަކާ ވޯރކްޝޮޕްތައް ޕްރޮވިންސް 

ފެންވަރުގައި ބޭއްވުން

A1

1236.1.03.01.04.001

ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަން ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ 

ދިނުން

A2

1236.1.03.01.04.002

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުންބިނާކުރުމަށް 2މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް  

ދިނުން

A3

1236.1.03.01.04.003

P2 1236.1.03.02.00.000

S2 1236.1.03.02.02.000

ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރުން

ބަނދަރުތަކާ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގައި އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ވާގިވެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ފަހިކޮށްދީ، 

ޤަވާޢިދުތައްހަދާ ހިންގާ އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ، ތަކެތީގެ އަގު އަތްފޯރާފަށުގައި 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ- ތެޔޮރައްކާކުރާ ތާނގީ، ގުދަންފަދަ 

ތަންތަން ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން



ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ވެއަރހައުސްފަދަ ތަންތަން ހަދާތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި 

ޓްރާންސްޕޯރޓް ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ސަރވޭކޮށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް 

ހުޅުވާލުން

A1

1236.1.03.02.02.001

ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ 

އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތައް 

ކަނޑައެޅުން

A2

1236.1.03.02.02.002

P3 1236.1.03.03.00.000

S2 1236.1.03.03.02.000

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަނދަރެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް 

ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުން

A1
1236.1.03.03.02.001

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސް ޝިޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މާކެޓްކުރުން

A2
1236.1.03.03.02.002

P4 1236.1.03.04.00.000

S1 1236.1.03.04.01.000

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ މުޢާހަދާ ތަކުގެ ދަށުން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން

A1

1236.1.03.04.01.001

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ އެކު އޮންނަ 

ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، އެކިއެކި ޖަލްސާތަކާއި ފޯރަމްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން

A2

1236.1.03.04.01.002

ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮގުން އެހެނިހެން ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

A3

1236.1.03.04.01.003

މިހާރުހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ރިވައިސްކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުން

A4

1236.1.03.04.01.004

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު ދަތުރު ފަތުރާގުޅޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަހިކޮށް ކުރިއެރުވުން.

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާއާއެކު ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ޕޯރޓް ޤާއިމުކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތް ސަލާމަތްކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން

ހާބަރ، ޕޯރޓް އަދި އެއަރޕޯރޓްތަކާގުޅޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ސްޑޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުން



އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ މިންގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން

A5

1236.1.03.04.01.005

ސީ ޕޯރޓްތަކުގެ މިންގަނޑު ތައްޔާރުކުރުން

A6

1236.1.03.04.01.006

މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ 

މިންގަނޑެއް ތައްޔާރު ކުރުން

A7

1236.1.03.04.01.007

S2 1236.1.03.04.02.000

ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ތަޞައްވުރު އެކުލަވާލުމަށްބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި 

އެހެނިހެން ކަންކަން ހޯދުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން.

A1

1236.1.03.04.02.001

ކަނޑާ އެއްގަމާވައިގެ 20އަހަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީތަކުގެ އެހީ ހޯދުން

A2

1236.1.03.04.02.002

ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޕޮލިސީއަށް އެކަށޭނަ ޓްރާންސްޕޯރޓް ސްޓްރެޓެޖީއެއް 

އެކުލަވާލުން

A3

1236.1.03.04.02.003

S1 1236.4.10.06.01.000

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ އިން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ހިންގުން

A1
1236.4.10.06.01.001

ރަށްރަށުގައި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ 

ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

A2
1236.4.10.06.01.002

އެހެން ސެކްޓަރގެ ތަރައްޤީގެ ތަޞައްވަރާ ދަތުރުފަތުރުގެ ތަރައްޤީގެ ތަޞައްވަރު އެއްގޮތްކޮށް 

ހަމަކުރުން

މިހާރު ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނޭޝަނަލް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުން.



ރިސާރޗް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރުން

A3
1236.4.10.06.01.003

A4
1236.4.10.06.01.004

S2 1236.4.10.06.02.000

ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް 

ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން.

A1
1236.4.10.06.02.001

ޤައުމީ ސައިންސް ފައުންޑޭޝަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން

A2
1236.4.10.06.02.002

S3 1236.4.10.06.03.000

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މުވާޞަލާތާއި އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ 

ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސެމިނަރއެއް ބޭއްވުން.

A1

1236.4.10.06.03.001

މާލޭއާއި އަދި ޕްރޮވިންސް ތަކުގައި މުވާޞަލާތާއި ސައިންސް އަދި އައު 

ކަންކަން ތައާރަފުކުރުމާއި ބެހޭ ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން  A2

1236.4.10.06.03.002

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދާއިރާއާއި މެދު 

ހޭލުންތެރިވެފައިވަނީ  ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް ސާރވޭއެއްކުރުން

A3

1236.4.10.06.03.003

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން

A4

1236.4.10.06.03.004

ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ތިން ޕްރޮވިންސް އެއްގައި އިދާރީ އޮފީސްތަކަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުން.

A5

1236.4.10.06.03.005

ޕްރޮވިންސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕް ހިންގުން

A6

1236.4.10.06.03.006

މުޅި ރާއްޖޭގައި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތަޙްލީލުތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް 

ސައިންސް ފައުންޑޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން.

ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސައިންސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު 

ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުވުން.



S4 1236.4.10.06.04.000

ސައިންސް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ދާއިރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން 

ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަލައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލުން

A1

1236.4.10.06.04.001

ރާއްޖޭގައި ރިސާރޗްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރިސާރޗްކުރުމަށް ފަހި 

މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަނެޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A2

1236.4.10.06.04.002

ސައެންސާ ޓޭކްނޮލޮޖީގެ އައު ގޮތްތައްހޯދުމާއިބެހޭ ކަންކަންދިރާސާކޮށް 

ތަރައްޤީކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލަޔާގަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް 

އިނާޔަތްތައްދިނުމާއި ހިތްވަރުދިނުން.

A3

1236.4.10.06.04.003

ސައިންސް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ދާއިރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން 

ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަލައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލުން

A1

1236.4.10.06.04.004

ރާއްޖޭގައި ރިސާރޗްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރިސާރޗްކުރުމަށް ފަހި 

މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

A2

1236.4.10.06.04.005

S5 1236.4.10.06.05.000

ޤައުމީ މަޝްރޫއެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް 

ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން.

A1

1236.4.10.06.05.001

ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ ލިބޭނީ 

ކޮންކޮން ގޮތްތަކަކުންތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން

A2

1236.4.10.06.05.002

S6 1236.4.10.06.06.000

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، އަވަސް އަދި ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިން ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތައް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން 

އުފެދޭވަރުގެ ރައްޓެހި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.

ރާއްޖޭގައި ސައިންސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ހިއްސާ 

ބޮޑުކުރުން.



ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ފާހަގަކޮށް ތަމްރީންކުރެވޭނެ 

ގޮތްތައް ހޯދުން

A1

1236.4.10.06.06.001

ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން  މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި 

ސްކޮލަރޝިޕް ފެލޯޝިޕް ދެވޭނެގޮތްތައް ހޯދުން. A2

1236.4.10.06.06.002

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން P5 1236.6.01.01.00.000

ޕީ. އެސް. އައި. ޕީ S1 1236.6.01.01.01.000

ނެރުބައްތި، ދުރައް އަލިފޮނުވައިދޭ ބައްތި އަދި މިހާރު މިނިސްޓްރީ ހުރި 

ޢިމާރާތް ބަދަލުކުރުން
A1

1236.6.01.01.01.001

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1236.6.01.01.02.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A1 1236.6.01.01.02.001



ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

ގައުމުގެ ތަރައްގީ އަށް ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. P1 1237.6.01.01.00.000

އިތުރު ގައުމުތަކާ އެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ގާއިމުކުރން S1 1237.6.01.01.01.000

ހޮންކޮންގ އާއި އެކު ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި

( ސޮއިކުރުން (ނިމިފަ

A1
1237.6.01.01.01.001

ޖަޕާނާއި ކޮރެއާއި  އެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުން

ޤާއިމުކުރުން

A2
1237.6.01.01.01.002

ސައޫދީ އެރެބިއާ އާއި އެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެއްބަސްވުން

ޤާއިމްކުރުން

A3
1237.6.01.01.01.003

ސައުތުއެފްރިކާ ، ސީޝެލްސް، ޕޮލެންޑް އާއި އެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި 

ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
A4

1237.6.01.01.01.004

ބަހްރެއިން، އިރާން ، އޯމާން . އަދި އީރާން އާއި އެކު ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
A5

1237.6.01.01.01.005

އިޖިޕްޓް، އެމަން، ޗެކްރިޕަބްލިކް އާއި އެކު ވައިގެ ދަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސް 

ވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
A6

1237.6.01.01.01.006

ރޫމޭނިއާ ، ޔޫކްރެއިން ، ތުރުކުމެނިސްތާން، މިއަންމާ، އާއި އެކު ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން.
A7

1237.6.01.01.01.007

S2 1237.6.01.01.02.000

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ރަށުންނާއި ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓް ތަކުން ގިނަވެގެން 

60މިނެޓް ވާސިލް ވެވޭނެ ސަރަޚައްދެއްގައި ވައިގެ ބަނދަރު ހަދާނެ  

ތަންތަން ކަނޑައެޅުން

A1

1237.6.01.01.02.001

ސީޕްލޭން ގެ ނައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓާކައި ދިރާސާ ކޮށް 

ބޭނުންވާ ޤަވާއިދު ތަށް ހެދުން
A2

1237.6.01.01.02.002

ރާއްޖޭގައި އެއާރލައިން ހެދުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން S3 1237.6.01.01.03.000

1237

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައެ ގާއިމް ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ވައިގެ ބަނދަރު ހެދުން



ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުން
A1

1237.6.01.01.03.001

މާލޭ އިންޓަނޭޝާނަލް ފިޔަވާ އެހެންވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އެއާރލައިން 

ބޭސް އާއި މެއިންޓެނަންސް ފެސިލިޓީ ޤާއިމް ކުރުމަށް ވައިގެ ބަނދަރުތަށް 

ހިންގާ ފަރާތް ތަކާއި ގުޅިގެން އިންސެންޓިވަސް ހޯދާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރުން.

A2

1237.6.01.01.03.002

 
1237.6.02.01.00.000

S1 1237.6.02.01.01.000

މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި 

ބެހޭ ޤަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލް ތަކަށް ބަލާ މުތާލިޔާ ކޮށް ރަނގަޅުކުރުން
A1

1237.6.02.01.01.001

ކަނޑާއެޅިފައިވާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޯޑިޓް ޕްރޮގްރާމް އެއްގެ ދަށުން 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތްކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ޤަވާއިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުން

A2

1237.6.02.01.01.002

ރާއްޖެއާއި އިންވެގެންވާ ވައިގެ ސަރަހައްދުތައް ހިމެނޭ ޤައުމުތަކާއި އެކު 

ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން.
A3

1237.6.02.01.01.003

ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރާއި ނިޒާމް 

ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލް އަގްވާމީ 

( ޖަމިއްޔާއި ތަކާއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން. (އިކާއޯ ޗަންދާ

A4

1237.6.02.01.01.004

އެއާރޓްރެފިކް ސާރވިސަސް ގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް ތައް ސާރޓިފައި 

ކުރުމަށް ޤަވާއިދު ތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން
A5

1237.6.02.01.01.005

އިކާއޯގެ SRPSއާއި އާއި އެހެނިހެން ގައިޑެންސް މެޓީރިއަލް ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ   

މިންވަރާއި ފެންވަރާއި އެއްމިންގަނޑަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މަދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމް ކޮށް ދެމެހެއްޓުން .



ތިރީސް ފަސިންޖަރުންގެ ޖާގައަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓްފަހަރު އޮޕަރޭޓް 

ކުރާ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ސާރޓިފައި ކުރުން
A6

1237.6.02.01.01.006

ރައްޖޭ ގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެއާރލައިން ތަކާއި ވައިގެ 

ބަނދަރުތަކާއި އެއާރ ޓްރެފިކް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް ތަކަށް ސޭފްޓީ 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓާމް ޤާއިމް ކުރުން ލާޒިމް ކުރުން

A7

1237.6.02.01.01.007

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއަރލައިންތަކާ ވައިގެ 

ބަނދަރުތަކާއި އެއަރޓްރެފިކް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މެނޭޖްމަންޓް 

ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން ލާޒިމްކުރުން

A8

1237.6.02.01.01.008

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ބައިނަލް 

އަގުވާމީ މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހަދާ ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު ނަމްބަރު 2/2001އިސްލާހު ކުރުމާއިބެހޭ  

ބިލް ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

A9

1237.6.02.01.01.009

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ޓައިޕްސެޓްފިކެޓް 

ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިތީ ތަކާއި އެކު ވަރކިން އެރޭންޖްމަންޓް ގާއިމްކުރުން
A10

1237.6.02.01.01.010

S2 1237.6.02.01.02.000

މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރި 

ކަމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލްތައް ބަލާ މުތާލިޔާ ކޮށް ރަނގަޅުކުރުން
A1

1237.6.02.01.02.001

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލްއެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭ އޯޑިޓް ޕްރޮގްރާމް އެއްގެ 

ދަޝުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުން

A2

1237.6.02.01.02.002

ރާއްޖޭ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރާއި 

ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ 

( ޖަމިއްޔާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުން (ކާސްޕް/ ކޮސްކެޕް ޗަންދާ

A3

1237.6.02.01.02.003

އިކާއޯ SRPsއާއި އާއި އެހެނިހެން ގައިޑަންސް މެޓީރިއަލް ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  

މިންވަރާއި ފެންވަރާއި އެއްމިންގަނޑަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅާށް މަދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމް ކޮށް ދެމެހެއްޓުން



ރެގިއުލޭޓް ކާރގޯ އެޖެންޓްގެ ޚދުމަތް ތައާރަފްކުރުމަށް ގަވާއިދުތައް 

އެކުލަވާލާ ތަންފީޒްކުރުން (2009ގެ އެކަޝަން އެއް )
A4

1237.6.02.01.02.004

ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސީޕްލޭންގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނުގައި ސެކިއިރިޓީގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.
A5

1237.6.02.01.02.005

ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްތަކުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްވަކި 

މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގާއިމުކުރުން ( 2013ގައި ފެށުމަށް )
A6

1237.6.02.01.02.006

ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތރުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ 

މުހާހަދާތަށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް މިޖިލީހަށް 

( ހުށަހެޅުން ހަރަކާތެއް

A7

1237.6.02.01.02.007

S3 1237.6.02.01.03.000

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ހޯދަން 

( ފަސޭހަގޮތަކަށް ފަރުމާކުރުން (މިމަސައްކަތް ނިމިފަ
A1

1237.6.02.01.03.001

ވެބްސައިޓްގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ގަވާއިދުތަކާއި މައުލޫމާތު ހިމަނާ 

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A2

1237.6.02.01.03.002

ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞިލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން A3

1237.6.02.01.03.003

S4 1237.6.02.01.04.000

އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހއްޓުން A1 1237.6.02.01.04.001

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުން A2 1237.6.02.01.04.002

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ގެ ކަންތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ A3 1237.6.02.01.04.003

1237.6.02.02.00.000

އޭވިއޭޝަން ދައިރާއާއި މެދު އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓެނިވްގޮތުގާ ތަރައްގީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން



S1 1237.6.02.02.01.000

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ 

( ދެކޮޅުޖެހުން މުތާލިއާކުރުން (ފައިނޭންޝަލް ފީސިބިލިޓީ އެސެސްމަންޓް
A1

1237.6.02.02.01.001

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތާއި ބެހޭ އިގްތިޞާދީ ގަވާއިދު ހަދާ 

ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު ނަމްބަރ 

2001/2އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާހު ގެނައުން 

A2

1237.6.02.02.01.002

ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބަލާއިރު 

އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑުނުވަތަ ވާދަވެރިގޮތެއްގާ މުއާމަލާތްކުރުމަށް 

ހުރަސް އެޅޭފަދަ ދަށް އަގު ގާއިމުކުރިޔަ ނުދިނުމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ 

ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުން

A3

1237.6.02.02.01.003

ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި 

އައިކާއޯގެ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތް އަމަލު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫން ނަމްބަރ 2/2001 

އިސްލާކުރުމާއި ބެހޭ ބިލް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅުން

A4

1237.6.02.02.01.004

ރާއްޖޭގައި އިންޖިނިއަރިން ޓްރޭނިން މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުން A5

1237.6.02.02.01.005

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމުގެ 

ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތް ތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުން
A6

1237.6.02.02.01.006

އިންސްޕެކްޝަން ތަރައްޤީ ކޮށް ފުޅާ ކުރުން A7

ރގިއލޓރީ 

އޮތޯރިޓީގެ 

ދައުރު 

އެންމެ 

ފުރިހަމައަށް  1237.6.02.02.01.007

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް މާލީގޮތުން ދެކޮޅުޖެހޭ ކަން ކަށަވަރުކުރުން



ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުނަނަށް 

ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ދިނުމާއި ، އޮނަދަ ޖޮބް ޓްރޭނިން ފުރުސަތު 

ހޯދައި ދިނުން

A8

1237.6.02.02.01.008

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައަކީ 

އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގައި ދެވޭ އުޖޫރައާ ނިސްބަތުން އެކަށީގެންވާ 

އުޖޫރައެއްކިމުގައި ހަމަޖެއްސުން

A9

1237.6.02.02.01.009

އާޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކުރުން S2 1237.6.02.02.02.000

PBNޕްރޮސީޖަރ ތައާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  (2013ގައި  

( ހިންގުމަށް
A1

1237.6.02.02.02.001

P4 1237.6.01.02.00.000

S1 1237.6.01.02.01.000

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
A1

1237.6.01.02.01.001

S2 1237.6.01.02.02.000

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމާއި ވަޞީލަތްތައް 

ގާއިމުކުރުން
A1

1.6.01.02.02.001

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމާއި ވަޞީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން

       

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

           

ރަގަޅަސް ފޯރުކުރުން



ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

P5 1238.2.02.05.00.000

S1 1238.2.02.05.01.000

ހުރިހާ ރައްރަށުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާވަރުގެ ސެންޓްރަލް 

( ސްޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުން (ސޭން ސްޓޯރޭޖް
A1

1238.2.02.05.01.001

ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާވަރުގެ ސެންޓްރަލް ސްޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުން 

( (ހާޑް ޑިސްކް ސްޓޯރޭޖް
A2

1238.2.02.05.01.002

ސަރުކާރުގެ އީލެޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޕަރފޯމަންސް 

ރަނގަޅުކުރުމަށް 4ސާރވަރއާއި ހާޑްޑިސްކް ހޯދުން 
A3

1238.2.02.05.01.003

ސަރުކާރުންދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެޑި އަދި ހަލުއިކަމާއި އެކު 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރވަތަކުގެ ލޯޑް އެއްވަރެއްގައި 

ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ލޯޑް ބެލެންސް

A4

1238.2.02.05.01.004

އެޕްލިކޭޝަން ވެބް ސަރވަރއަށް ބޭނުންވާ އެސް.އެސް.އެލް 

"ނެޓްޓްރަސްޓް" ސެޓްވިކެޓް އާކުރުމަށް
A5

1238.2.02.05.01.005

ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޕްލިކޭޝަން ސަރވަރސްގެ އެންޓި ވައިރަސް 

ސޮޕްޓްވެއަރ ލައިސަންސް އާ ކުރުން
A6

1238.2.02.05.01.006

މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސަރވަތަކުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ޚިދުމަތް މެދު 

( ކެޑޭނެތީވެ ބޭނުންވާ ސަރވަރ (ރިޑަންޑަންސީ
A7

1238.2.02.05.01.007

S2 1238.2.02.05.02.000

1238

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އީ- ގަވަރނަންސް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ގުޅާލުން.

އީ-  ގަވަރމަންޓުގެ ޚިދްމަތްދޭނެ މަރުކަޒީ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން

 ( ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތްތަކާއިބެހޭ މައްލޫމާތު ޙިއްސާކުރާ ޢާންމު އެއްތަނަކުން (އީ-ގަވަރމަންޓް ޕޯޓަލް

ޤާއިމްކުރުން



ބޭނުންވާ ޙިދުމަތެއް އޮންލައިންކޮށް ފޯމްފުރައި ހުށަހެޅޭނެގޮތަށް ހެދުން 

( (މިކަންކުރާނީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމްއިން
A1

1238.2.02.05.02.001

އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ދީ ނިންމުން، ކަނޑައެލިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

( އޮންލައިންކޮށް ފޮރުކޮށްދިނުން (މިކަން ކުރާނީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމްއިން
A2

1238.2.02.05.02.002

S3 1238.2.02.05.03.000

( އިތުރު ޑޭޓާ ސެންޓާރ އެއް ޤާއިމްކުރުން (ވެލާނާގެ އިމާރާތުގައި A1

1238.2.02.05.03.001

އިތުރު ޑޭޓާ ސެންޓާރ: މި ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު A2

1238.2.02.05.03.002

އިތުރު ޑޭޓާ ސެންޓާރ: އިދާރާތަކުގެ ބެކައަޕް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން  (4 × ސިސްކޯ 10ޓީ .ބީ ނާސް 

( ސްޓޯރޭޖް

A3

1238.2.02.05.03.003

އިތުރު ޑޭޓާ ސެންޓާރ: ޤާއިމްކުރެވޭ ޑޭޓާ ސެންޓަރ މޮނިޓަރކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް ނެޓްވަރކް 

ޔުޓިލައިޒޭޝަންއާއި ޕަރފޯމަންސް ބެލުމައްޓަކައި

A4

1238.2.02.05.03.004

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަށް މަގުފަހިކުރުން



ހުރިހާ ރަށެއް ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައަށް އިންޓާރނެޓް 

މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލުން (އީ. ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުން ، އެއްގަމު އުޅަދާއި ކަޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދުގެ 

) ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނަންގަވާފައިވާ  ލައިސަންސްފަދަ ހުއްދަނެގުން

ވަކިވަކި ކަނެކްޓިވިޓީތައް ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް، މިކަމުގެ މަންފާ ސަރުކާރުގެ 

ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ލިބުން މިކަން ބަލަހައްޓާ 

މުވައްޒަފުން މޮނިޓަރކުރުމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މި ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮސްދިނުމަށް ދެވޭ ތަމްރީން (2މުވައްޒަފުން  5ދުވަހުގެ ތަމްރީން )

A5

1238.2.02.05.03.005

ހުރިހާ ތަނަކަށް އިންޓަރނެޓް ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

) އާއި  (ރައްރަށުގައި އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ނަންގަވާނީ އެއިދާރާއަކުން

ސެންޓްރަލައިޒްކުރަން ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ޚަރަދު.

A6

1238.2.02.05.03.006

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވީ.ޕީ.އެން ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދިނުން : 

ޓީ ޕޯރޓަލްއަށާއި ޝެއަރޑް އިންޓަރނެޓް (ކޯޕަރޭޓް ޕްރިއަމް  އެން.ސީ.އައި.

mbps 5) އަދި ވީ.ޕީ.އެން ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

A7

1238.2.02.05.03.007

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވީ.ޕީ.އެން ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދިނުން: 

ސެންޓްރަލްކޮށް އިދާރާތަކަށް އިންޓާރނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލޯޑް 

އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ލޯޑް ބެލެންސް ގަތުމަށް

A8

1238.2.02.05.03.008

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ވީ.ޕީ.އެން ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދިނުން: މިކަން 

ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން މޮނިޓަރކުރުމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މި ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެވޭ ތަމްރީން

A9

1238.2.02.05.03.009

އޮރިޖިނަލް ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުން : ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ 

އިދާރާތަކެއްގެ ސޮފްޓްވެއަރ އޮރިޖިނަލް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް 2011އަށް  

ބަދަލުކުރުން ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހޭ ލައިސަންސް ނެގުމަށް އޮޕަރޭޓިން 

ސިސްޓަމް އާއި އޮފީސްފަދަ ސިސްޓަމްތައް ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް 

ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އެންޓަރޕްރައިސަސް ލައިސަންސްގެ ދަށުން 

     ޯ  

A10

1238.2.02.05.03.010

S4 1238.2.02.05.04.000

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށާއި، އޮންލައިންކޮށް ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް 

)ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ބޭނުންވާ ރީ-އިންޖިނިއަރިންގ (ބީ.ޕީ.އާރު



ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމްގެ އުޖޫރަ (މިކަމަށް ހިގާ ޚަރަދުވަނީ S5ގައި  

ހިމަނާފަ، S5ގެ ބަޖެޓްއިން މިކަން ވެސް ހަމަޖެއްސޭނެ )
A1

1238.2.02.05.04.001

މިކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 S5  ،ަގައި ހިމަނާފS5 ީކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމަށް  (މިކަމަށް ހިގާ ޚަރަދުވަނ

( ގެ ބަޖެޓްއިން މިކަން ވެސް ހަމަޖެއްސޭނެ

A2

1238.2.02.05.04.002

S5 1238.2.02.05.05.000

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމްގެ އުޖޫރަ A1

1238.2.02.05.05.001

ސަރުކާރުން ކަޑައަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ހޯސްޓްކޮށް އަދި 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚަރަދު (މިކަން ކުރައްވާނީ އެޕްލިކޭޝަން 

( ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމް އިން

A2

1238.2.02.05.05.002

ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި އެއްގޮތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމާއި ޓެސްޓް ކުރުމާއި މިކަމާއި 

ގުޅޭ ތަމްރީން ދިނުމަށް
A3

1238.2.02.05.05.003

މިކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމަށް
A4

1238.2.02.05.05.004

P5 1238.4.10.05.00.000

S1 1238.4.10.05.01.000

މިހާރުހުރި ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އިކްވިޕްމަންޓް، ފައިބަރ 

ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި މެއިންޓެއިން އާއި ސަޕޯޓްގެ ޚަރަދު
A1 1238.4.10.05.01.001

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތައް ބަދަލުވަމުން ދާތީ އިތުރު 5އިމާރާތައް ފައިބަރ  

އިން ނެޓްވާރކްއާއި ގުޅާލުން  އަދި އޭ.ޑީ.އެސް.އެލް ސައިޓްތަކުގެ 

ލީސްލައިން ޚަރަދު

A2 1238.4.10.05.01.002

ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ޚިދްމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތާއި އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އީ-

ގަވަރނަންސް ޚިދްމަތުގެ ޕްލެޓްފޯރމެއް ޤާއިމްކުރުން.

އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ އޮފީހެއްގެ މެދުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު 

ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީހެއް ވިއުގައަކުން ގުޅުވާލުން.



ޑޭޓާ ސެންޓަރ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ 

ހޯދުމަށް: ޕީ.އާރު.ޓީ.ޖީ 500ނޯޑްސް މެނޭޖަރ 
A3 1238.4.10.05.01.003

ޑޭޓާ ސެންޓަރ ގެ އިލްކްޓްރިސިޓީގެ ޚަރަދު A4 1238.4.10.05.01.004

އީ ގަވަރމަންޓްއާއި ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައިގެ އިންޝުއަރަންސްގެ 

ޚަރަދު
A5 1238.4.10.05.01.005

މިހާރުހުރި ހުރިހާ ޕްރިސިޝަން އެއަރކޮން ތަކެއް ބޭނުންކުރެވެމުންދާތީ 

އެއިން އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ޚިދުމަތް މެދެކެނޑޭނެތީ އާ އެއަރކޮންއެއް 

ހޯދުން

A6 1238.4.10.05.01.006

ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ އިކްވިޕްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތައް ފިނިދައުރުވާ ގޮތް 

( ހަމަޖެއްސުމަށް (އެއަރ ސަރކިއުލޭޝަން ސިސްޓަމްސް
A7 1238.4.10.05.01.007

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު އަދި އޮފީސް ހިންގުން P3 1238.6.01.01.00.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު S1 1238.6.01.01.01.000

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A1 1238.6.01.01.01.001



ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

P1 1239.4.10.01.00.000

S1 1239.4.10.01.01.000

އާއްމު ޚިދުމަތްދޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯރކްތަކަށް (އިންޓަރ ނެޓް ނެޓްވޯރކް 

) ދެވޭ  ، ބޭންކިންގ ނެޓްވޯރކް މޯބައިލް ނެޓްވޯރކް ފަދަ ނެޓްވޯރކްތަކަށް

ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށާއި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުން 

ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދުނިޔޭގައި އުފައްދާފައިވާ މިފަދަ 

) އެއްގާއިމުކުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ އިންސިޑެންސް ރެސްޕޮންސް ޓީމެއް (ސާރޓް

A1 1239.4.10.01.01.001

S3 1239.4.10.01.03.000

ނެޝަނަލް ކަނެކްޓިވިޓީ ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިތުރުޓެކްނޯލޮޖީ 

ތައާރަފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިކަމުގެ ފީޒިބިލިޓީ ބެލުމަށް ކުރެވޭ ސްޓަޑީ 

އެއްހެދުމުގެ ޚަރަދު
A1 1239.4.10.01.03.001

S5 1239.4.10.01.05.000

ކޮންސަލްޓެންސީޓް އެޑްވައިސް އެންޑް މޮނިޓަރ ދަ ސެޓަލައިޓް ވެންޗަރ 

. ދަ މޯލްޑިވްސް ސެޓްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓް  ދަ މޯލްޑިވްސް ސެޓްލައިޓްޕްރޮޖެކްޓް

ގެނަމުގައި ހިންގުމަށް ޚިޔާލުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ލަފާދިނުމާއި ހިގާނުހިގާގޮތް 

ބެލުމާއިބެހޭ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓެންސީ (މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާނީ ކަމާއިގުޅޭ 

ހުރިހާކަމެއް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮށް މުޅިޕްރޮޖެކްޓް ކޮމްޕްލިޓް ކުރުމަށް 

(. ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުންނެވެ

A1 1239.4.10.01.05.001

1239

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފުރިހަމަ މުއާޞަލާތީ އަދި އައި.ސީ.ޓީ ގެ ޚިދްމަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ރޯލު ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން ޤަވާއިދުތަކާއި އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން.

މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް އިމަރޖެންސީ މުއާޞަލާތީ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން.

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް ފުރިހަމަ މުއާޞަލާތީ  ރާއްޖޭގެ ކަ

ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.



S6 1239.4.10.01.06.000

ރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަށްދޭ ފަރާތްތަކުން އިޝޫކުރާ 

ނަންބަރުތައް ވަކިއޮޕަރޭޓަރަކަށް ޚާއްސަނުކޮށް ހުރިހާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ 

ސާރވިސް ވެސް ލިބިދެވޭނަންބަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި 

މިކަމާއި ގުޅޭ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތާއި އިންޕްލިމެންޓް ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް.

A1 1239.4.10.01.06.001

ނޑު ވަރުގަދަކުރުން. މުއާޞަލާތާއި އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޓަރގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ P2 1239.4.10.02.00.000

S3 1239.4.10.02.03.000

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އުފެއްދުމުގެ ގާނޫނާއި 

ކޮމިއުނިކޭޝަން ގާނޫނު ފާސްވުމުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި 

ރެގިއުލޭޝަން ތަކާއި ލައިސަންސް ތައްތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ލީގަލް 

މަސައްކަތް ކުރުން

A1 1239.4.10.02.03.001

ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އޮޕަރޭޓަރުން ގެ ބޭނުންތަކާއިގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ 

އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ރެގިއުލޭޓަރ ގެ ހައިސީއްޔަތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމާއި ހުށަހެޅޭ ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ މައްސަލަތަކުގައި 

ކުރަންޖެހޭ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ކުރުން

A2 1239.4.10.02.03.002

S5 1239.4.10.02.05.000

މިދާއިރާ އިން އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ފައިނޭޝަލް އަދި 

މެނޭޖެރިއަލް ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކޮށް ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މީހުން ތަމްރީންކުރުން
A1 1239.4.10.02.05.001

މިދާއިރާ އިން އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ފައިނޭޝަލް އަދި 

މެނޭޖެރިއަލް ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކޮށް ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ތަމްރީން ކުރުން
A2 1239.4.10.02.05.002

އާންމުންނަށް މޯބައިލްފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން.

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ގޮތަށް ހެދޭ ޤަވާއިދުތައް ޝާއިޢު ކުރުން.

ހަރުދަނާ އަދި އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ޤަވާއިދުތަށް މި ސެކްޓަރގައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން 

އިތުރުކޮށް އަދި މި ސެކްޓަރ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން.



2009 ވައަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ޓެލެކޮމް ބިލްޑިންގ 

ގެ އިދާރީބައި އަދައިގެން ގޮސްފައިވާތީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
A3 1239.4.10.02.05.003

P3 1239.4.10.03.00.000

S4 1239.4.10.03.04.000

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔުނިއަންގެ 2010 ޗަންދާ ދެއްކުން A1 1239.4.10.03.04.001

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޓެލެކޮމިއުނިޓީގެ 2010 ގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން. A2 1239.4.10.03.04.002

މިއޮތޯރިޓީ އާއި އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޓެލެކޮމިއުނިޓީ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި 

ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު
A3 1239.4.10.03.04.003

P4 1239.4.10.04.00.000

S4 1239.4.10.04.04.000

ދާއިރާގެ ހުރިހާފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތައް ކަމާއިގުޅޭ ފެއަރ އެއް 

ނ.އަތޮޅުގައި ރާވާހިންގުން
A1 1239.4.10.04.04.001

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް  ހުޅުވާލައިގެން މާލޭގައި 

ބޭއްވޭ ކަނެކްޓް 2011 ގެ ޓޭމް ސްޓޯލްތައްޔާރު ކޮށް ހިންގުމާއި ފެއަރ ގެ 

ކަންތައް ވިލަރެސްކުރުން
A2 1239.4.10.04.04.002

ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯސްޓް ގެ ދާއިރާގެ ގާނޫނުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުމަށާއި އާއްމުކޮށް މިދާއިރާތަކުގެ މައލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ޓީވީ އާއި 

ރޭޑިއޯ ޕްރޮގުރާމް ތަށް ހިންގުން
A3 1239.4.10.04.04.003

ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުން އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އައި.ސީ.ޓީ ޞިނާޢަތާއި މެދު 

ހޭލުންތެރިކުރުވާ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުން.

ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އަދި ވީހާވެސް 

ޚަރަދުކުޑަކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން.

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން އަމިއްލަ އައި.ސީ.ޓީ ޞިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.



އޮފީސް ހިންގުން  P5 1239.6.01.01.00.000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު S1 1239.6.01.01.01.000

2011 ވަނައަހަރު މުސާރަ ނުހިމަނާ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު A1 1239.6.01.01.01.001



މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން P1 1240.3.01.01.00.000

S1 1240.3.01.01.01.000

މުޖްތަމަޢުގައިހުރި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ދީނީކަންތައްތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  

ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން؛މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ 3ސަރަހައްދެއްގައި  3 

ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން.

A1 1240.3.01.01.01.001

ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޚިޔާލު އެއްގޮތް 

ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން (މިގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ދީނީ 

ޢިލްމުވެރިންނާއެކު 2ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މާލޭގައި ބޭއްވުން )

A2 1240.3.01.01.01.002

ފިޤުހު އެކެޑަމީގެ ބައްދަލުވުން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުން A3 1240.3.01.01.01.003

ރާއްޖޭގެ ފިޤުހު އެކެޑަމީއާއި ސަޢުދިއަރަބިޔާގެ ފަތުވާކޮމެޓީއާއި ގުޅުން 

ބަދަހިކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް 03ބޭފުޅުން ދަތުރެއް ކުރުން 
A4 1240.3.01.01.01.004

S2 1240.3.01.01.02.000

އިސްލާމީ  އަޚްލާގުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ލިބިގެންވާ، އިސްލާމްދީނުގެ މެދުމިން  

އުޞޫލްތަކަށް ތަބާވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް  

ވާކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

A1 1240.3.01.01.02.001

1240

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ދިނީ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހަމަޖެހުން 

ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ފިޤުހު އެކެޑަމީގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާގޮތުގެ މަތީން 

ޤައުމުގެ ދީނީކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ކިޔަވާދިނުމުގަޔާއި އަދި 

ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް  މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން



ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި، ޖަލުބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަކީ އިސްލާމީ  

އަޚްލާގުގެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ސިފަ ލިބިގެންވާ، ބަޔަކަށް ހެދުމަށް 

ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި، ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމާއި، 

ޖަލުގައި ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމުކުރުން

A2 1240.3.01.01.02.002

S3 1240.3.01.01.03.000

S4 1240.3.01.01.04.000

ބޭރުގެ 10ޢިލްމުވެރިއަކާއި ރާއްޖޭގެ  50ޢިލްވެރިންނަށް  1ދުވަހުގެ  

މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން
A1 1240.3.01.01.04.001

P2 1240.3.01.02.00.000

 . ދިވެހިބަހުން ދީނީ ފޮތްތައް ލިޔެ ޗާޕްކޮށް ޝާޢިއުކުރުން S1 1240.3.01.02.01.000

ދިވެހިންނަށް އިސްލާމްދީނާބެހެގޮތުން ގިނަގުނަ މައުލޫމާތު  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ 03ފޮތެއް ތަރުޖަމާކޮށް، އެކުލަވާލައި އެފޮތްތައް ޗާޕްކޮށް  

ޝާއިޢުކުރުން

A1 03.01.02.001..1240

ދިވެހިންނަށް އިސްލާމްދީނާބެހެގޮތުން ގިނަގުނަ މައުލޫމާތު  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިސްލާމިކް ފެއަރ ބޭއްވުން
A2 1240.3.01.02.01.002

S2 1240.3.01.02.02.000

މުޖުތަމަޢުގައި ދީނީ ޚިލާފް އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 2ފޮތެއް 

ލިޔެ ޗާޕުކޮށް ޝާއިއުކުރުން

A1 1240.3.01.02.02.001

ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 12 

ޕްރޮގްރާމެއް ފޮނުވުން
A2 1240.3.01.02.02.002

އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް އުގަންނައިދީ ދީނީ ސުލޫކާއި ހަމަތައް އަންގައިދިނުން  S3 1240.3.01.02.03.000

ދީނީ ރޮނގުން މަތީ އަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާދީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދުން

ބޭރުގެ ޢިލްމްވެރިންނާއި އިސްލާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ހަރުކަށިކަން 

ނައްތާލުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ސެމިނާ ސިމްޕޯޒިއަމްފަދަ ބައްދަލުވުންތައް އެފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުން.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއެކު އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޙައްޤުތައް 

ރައްކާތެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މުޖުތަމަޢުގައިހުރި ދީނީ ޚިލާފް މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމާއެކު އެކަން ދީނުގައި އޮތްގޮތް 

އަންގާދިނުން.



އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ސްކޫލްކުދިންނަށް އުގަންނައިދީ، ސްލޫކާއި 

ހަމަތައް އަންގައި ދިނުމުގެ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ 2ޞަރަޙައްދެއްގައި  

2ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން 

A1 1240.3.01.02.03.001

މާލޭގެ ސްކޫލް މަދުރަސާ ތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންތެރި ސްލޫކީ ރިވެތި 

އާދަކާދަތައް އަންގައި ދިނުމަށް 150ބައިވެރިންނަށް ވާރްކުޝޮޕެއް ބޭއްވުން 
A2 1240.3.01.02.03.002

އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ސްކޫލްކުދިންނަށް އުގަންނައިދީ، ސްލޫކާއި 

ހަމަތައް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އުތުރު ޕްރޮވިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބ. 

އޭދަފުށީގައި 300ބައިވެރިންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 

A3 1240.3.01.02.03.003

އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ސްކޫލްކުދިންނަށް އުގަންނައިދީ، ސްލޫކާއި 

ހަމަތައް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ކ.މާފުށީގައި 200ބައިވެރިންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 

A4 1240.3.01.02.03.004

އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ސްކޫލްކުދިންނަށް އުގަންނައިދީ، ސްލޫކާއި 

ހަމަތައް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ތ. ވޭމަންޑޫގައި 300ބައިވެރިންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 

A5 1240.3.01.02.03.005

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުން P3 1240.3.01.03.00.000

S1 1240.3.01.03.01.000

ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި އިސްލާމް ދީނާއި 

ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަތައް ހުރިތޯ ބަލައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޗެކްކުރުން
A1 1240.3.01.03.01.001

މިނިސްޓްރީން ނެރޭ ދީނީ ފޮތްތައް، ހުކުރު ޚުތުބާ، އަދި މިނޫންވެސް ދީނީ 

ފޮތްތައް ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނޭގޮތް  ހެދުން
A2 1240.3.01.03.01.002

ވެބްސައިޓުމެދުވެރިކޮށް ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދީނީ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 

ފޯރުކޮށްދިނުން
A3 1240.3.01.03.01.003

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ޚިލާފްނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެފަދަ ފުރުޞަތު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.



ދީނީކަންކަން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭގުޅޭނޭ ނަންބަރެއް 

) ތަޢާރަފުކުރުން (ހޮޓްލައިން އެއް
A4 1240.3.01.03.01.004

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކާބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެވީޑިއޯ ވެބްސައިޓަށް ލުން A5 1240.3.01.03.01.005

S2 1240.3.01.03.02.000

މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އެކަނބަލުންގެ ދައުރު 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކާ  ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

A1 1240.3.01.03.02.001

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ މަޤާމާއި އަންހެނުންނާމެދު 

ކުރެވޭ ކުއްހީތަކާއި އަނިޔާތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން، ފޮތެއްލިޔެ 

ޝާއިޢު ކުރުން

A2 1240.3.01.03.02.002

P4 1240.3.01.04.00.000

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ތައްލީމް ފެތުރުން S1 1240.3.01.04.01.000

ދީނީ ޕްރޮގުރާމްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެހަފްތާއަކު 2ފަހަރު ޓީވީ އިންފޮނުވުން  A1 1240.3.01.04.01.001

ދީނީ ޕްރޮގްރާމޮތައް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެހަފްތާއަކ2ުފަހަރު ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް  

ފޮނުވުން
A2 1240.3.01.04.01.002

S2 1240.3.01.04.02.000

ރާއްޖޭގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ރާއްޖެއިންބޭޜުގެ ޢިލްމުވެރިން މެދުވެރިކޮށް 

އިސްލާމްދީނުގެ މެދުމިނުގެ އުޞޫލުތަކާއި ސިފަތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 

އަންގައިދިނުމަށް މާލެގައި  ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން

A1 1240.3.01.04.02.001

S3 1240.3.01.04.03.000

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން A1 1240.3.01.04.03.001

S4 1240.3.01.04.04.000

ދީނުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރަމުން އަންނަ ތަފާތުތައް ނައްތާލާ އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް 

ކުރިއަރުވާ އަންހެނުން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުން

ދީނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމަށް އުނިކަން ގެނުވާފަދަ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި 

ސިޔާސީ ކަންތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ނުދިނުން.

އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ދީނީ ޓީވީ ޗެނަލް ފެށުން.

ދީނީ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އުފައްދާ އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ 

މަގުފަހިކޮށްދިނުން.



ދީނީމަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވީ.ސީ.ޑީ އާއި ޑީ.ވީ.ޑީ ފަދަ ތަކެތި ރައިޓުކޮށް 

ޢާއްމުކުރުން
A1 1240.3.01.04.04.001

ހުކުރު ޚުޠުބާ ލިޔެ ޗާޕުކޮށް ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  A2 1240.3.01.04.04.002

ހުކުރުކުރާ މިސްކިތްތަކުގައި ބެހުމަށްޓަކާ ކޮންމެ ހަފްތާޔަކުވެސް ހިދާޔަތުގެ 

އަލި ޗާޕްކުރުމާއި، އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުން.
A3 1240.3.01.04.04.003

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ ފިކުރުތައް ޤައުމީ މަންހައްޖުގައި ހިމެނުން P5 1240.3.01.05.00.000

S1 1240.3.01.05.01.000

ދީނީތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މުޤައްރަރުގައި ހިމަނާނެ މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
A1 1240.3.01.05.01.001

S2 1240.3.01.05.02.000

ޤުރްއާން މުދައްރިސްކަމުގެ އެޑްވާންސް ކޯހުގައި 120ބައިވެރިންނަށް ކިޔަވާ  

ދިނުން
A1 1240.3.01.05.02.001

ޤުރްއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގައި 60ދަރިވަރުންނަށް  

ކިޔަވައިދިނުމާއި ޤާރީ ކޯސް ( އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ) ގައި 120 

ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާ ދިނުން

A2 1240.3.01.05.02.002

ރާއްޖެއިންބޭރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޤާރީވެރިން ގެނެސް މުދައްރިސުންނަށް  

ތަމްރީން ދިނުން
A3 1240.3.01.05.02.003

S3 1240.3.01.05.03.000

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން އިޖްތިމާޢީ އަދާލާތު ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން P6 1240.3.01.06.00.000

S1 1240.3.01.06.01.000

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް އުގަންނައިދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ބައިތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޤައުމީ މަންހައްޖުގައި ހިމެނުން

ތަފާތު ދަރަޖަތަކަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤުރުއާން އިސްލާމް މުދައްރިސުން 

ތަމްރީނުކުރުން

ކީރިތި ޤުރްއާން ވަކިމާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދިނުން ސެކެންޑަރީ އައީ ހަޔަރ ސެކެންޑަރީ 

ކްލާސްތަކުގެ މުޤައްރަރުގައި ހިމެނުން

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙްކުރުމާއި ޒަކާތް، ވަޤުފު، ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ 

ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން.



ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށްޓަކައި 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް  ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުން
A1 1240.3.01.06.01.001

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާޤަވާޢިދުހަދައި 

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުން
A2 1240.3.01.06.01.002

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ޙަލާލުސެޓްފިކެޓް 

ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
A3 1240.3.01.06.01.003

ޙަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ރައްޔިތުންނަށް ތަޢާރަފުކުރުމާއި 

އެޤަވާއިދަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުން
A4 1240.3.01.06.01.004

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، ޒަކާތާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުން A5 1240.3.01.06.01.005

ޒަކާތާބެހޭ ގާނޫނު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ޤައުމުތުތަކުގެ  ޒަކާތާއިބެހޭ 

ޤާނޫނު ދިރާސާކޮށް، މަޝްވަރާކުރުން
A6 1240.3.01.06.01.006

ޒަކާތާބެހޭ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންނަށް ތަޢާރަފުކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުވުން A7 1240.3.01.06.01.007

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ވަޤުފާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުން A8 1240.3.01.06.01.008

ވަޤުފާބެހޭ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންނަށް ތަޢާރަފުކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުވުން A9 1240.3.01.06.01.009

S2 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތުން އެފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ފޯރުކޮށްދިނުން.1240.3.01.06.02.000



މުދަލު ޒަކާތާއި، ފިޠުރު ޒަކާތުގެ އަހައްމިޔަތުކަން ހާމަކުރުމަށް ފޮތްތައް 

ޗާޕްކޮށް ޢާއްމު ކުރުމާއި ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަށް މެދުވެރިކޮށް 

ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވުން.

A1 1240.3.01.06.02.001

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި މުދަލުގެ ޒަކާތާއި ފިޠްރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި، 

ބެހުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
A2 1240.3.01.06.02.002

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ޒަކާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މިންވަރު ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

ގޮތުން ޒަކާތުގެ ފީސަބީލިهللا ބައިން ހޭދަކުރުން

A3 1240.3.01.06.02.003

P5 1240.3.01.07.00.000

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ފަންޑް މުއްސަދިކުރުން S1 1240.3.01.07.01.000

މިސްކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކާ، އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން މާލީއެހީ ހޯދުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރުން
A1 1240.3.01.07.01.001

ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި އަލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން  S2 1240.3.01.07.02.000

ކައުންސިލްތަކާއި ޕްރޮވިންސް އޮފީހާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި އަލަށް 

މިސްކިތްތަކާ މަރުކަޒުތައް ބިނާކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ބަލައި 

އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެކުލަވާލުން

A1 1240.3.01.07.02.001

އަލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ރަށްރަށުގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން  A2 1240.3.01.07.02.002

ޤަބުރުސްތާނު މަތީގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީ ގޮތުން 

ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނުން
A3 1240.3.01.07.02.003

S3 1240.3.01.07.03.000

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަރާތުން އެހީހޯދުމަށްޓަކާ އެފަދަ ފަރާތްތައް 

ފާހަގަކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
A1 1240.3.01.07.03.001

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުން

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަރާތުން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ 

އެހީހޯދުން.



މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ 

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް، ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
A2 1240.3.01.07.03.002

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުން  P8 1240.6.01.01.00.000

S1
1240.6.01.01.01.000

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން
A1 1240.6.01.01.01.001

އިމާމުކަމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  އިމާމުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް 

ހިންގުން.
A2 1240.6.01.01.01.002

މިހާރު ވަޒީފާގައި ތިއްބެވި އިމާމުންނާއި މުދިމުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކާ 

މާލޭގައި ހިންގާ އިމާމުންތާޒާ ކުރާ ކޯސް
A3 1240.6.01.01.01.003

ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރާ ކޯހުގެ ދެބުރު މާލޭގައި ހިންގުން  A4 1240.6.01.01.01.004

ރާއްޖޭގެ 2ސަރަހައްދެއްގައި ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް  

ކޮންމެއަހަރަކު ހިންގުން
A5 1240.6.01.01.01.005

S2
1240.6.01.01.02.000

ފިޤުޙު އެކެޑަމީ ހިންގުން އެހެން ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި މުވައްޒަފުން 

އިތުރުކުރުން
A1 1240.6.01.01.02.001

ޒަކާތާބެހޭ ޔުނިޓް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޚިދްމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން
A2 1240.6.01.01.02.002

މިނިސްޓްރީއާއި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފައިސާއާބެހޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއާއެއް ގާއިމުކުރުމަށް
A3 1240.6.01.01.02.003

ބާ މުސްޙަފްތައް ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
A4 1240.6.01.01.02.004

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ހިންގުމާއި، އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ  ދާއިރާތަކުން  ތަމްރީނު 

ކުރުން



މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން
A5 1240.6.01.01.02.005

P1 1240.6.03.01.00.000

ޙައްޖަށް މީހުން ފޮނުވުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން S1 1240.6.03.01.01.000

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ހޮވުނު މީހުން ޙައްޖަފޮނުވުމުގެ ހުރިހާކަމެއް 

. ހަމަޖައްސާ ޙައްޖަށް ފޮނުވުން
A1 1240.6.03.01.01.001

ސަޢުދިއަރަބިޔާގައި ދިވެހި ހައްޖުމިޝަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  

ކަމެއްކޮށް ނިންމުން
A2 1240.6.03.01.01.002

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޙާޖީންގެ އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާނެ 

ބޭފުޅަކު ކަނޑައަޅާ އެކަމާބެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން
A3 1240.6.03.01.01.003

ރާއްޖެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް މީހުން ފޮނުވުމަށްޓަކާ ސަޢޫދީ ސަރުކާރާއެކު ވެވޭ 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅަކު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް 

ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުން

A4 1240.6.03.01.01.004

S2
1240.6.03.01.02.000

ހުކުރުނަމާދާއި، ދެޢީދު ދެނަމާދާއި ތާރާވީޙްނަމާދު ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނޭ 

މިސްކިތްތައް ކަނޑައަޅާ އެމިސްކިތްތަކަށް އިމާމުން ހަމަޖެއްސުން
A1 1240.6.03.01.02.001

ކޭތަ ނަމާދުކުރަންވީ ދުވަހާއި ގަޑި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ރަށަކަށް އަންގާ އެނަމާދު 

ކުރުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
A2 1240.6.03.01.02.002

އަތޮޅު ތަކުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖެއްސުން
A3 1240.6.03.01.02.003

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފަރުޟު ފަސްނަމާދާއި ތަރާވީޙުނަމާދާއި ހުކުރުނަމާދާއި 

ދެޢީދުދެނަމާދާއި ކޭތަނަމާދާއި ކަށުނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން



ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުން  P8 1241.6.01.01.00.000

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި، އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން S3 1241.6.01.01.03.000

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން A1 1241.6.01.01.03.001

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އިލްމު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުން P1 1241.6.03.01.00.000

ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދު މަގަށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމާ ހިތު ދަސްކޮށް ދިނުން S1 1241.6.03.01.01.000

2800ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދުމަގަށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ  

ކްލާސްތައް އަތޮޅު ތަކާއި މާލޭގައި ހިންގުން
A1 1241.6.03.01.01.001

1200ދަރިވަރުން ނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދު މަގަށް ހިތުން 

ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް އަތޮޅު ތަކާއި މާލޭގައި ހިންގުން
A2 1241.6.03.01.01.002

ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދުމަގަށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ހިތުން 

ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގަ ކްލާސްތަކުގެ އަހަރީ އިމްތިހާން ބާއްވާ ނަތީޖާ 

ފާޅުކޮށް އިނާމް ދިނުން

A3 1241.6.03.01.01.003

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ 38ކްލާހަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން  A4 1241.6.03.01.01.004

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ 60ޤުރްއާން މުބާރާތަކަށް އިނާމް ދިނުން  A5 1241.6.03.01.01.005

10ހާފިޒުން އިމްތިޙާންކޮށް ސަނަދު ދިނުން  A6 1241.6.03.01.01.006

ޤުރްއާން ކިޔަވައި ދިނުމަށް 100މުދައްރިސުން އުފެއްދުން  A7 1241.6.03.01.01.007

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1241

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު  ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު  އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް



S2 1241.6.03.01.02.000

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާ  އިނާމް ދިނުން A1 1241.6.03.01.02.001

އާންމުގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. S3 1241.6.03.01.03.000

މައުލޫމާތު ހޯދުން ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކަ އަރަބި، އިގިރޭސި އަދި 

ދިވެހިބަހުން ލިޔެފާހުރި އިލްމީފޮތް އެކުލެވޭ ލައިބްރަރީ އެއްގެ ޚިދުމަތް 

އާންމުންނަށް ދިނުން.

A1

1241.6.03.01.03.001

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދު A2

1241.6.03.01.03.002

S4 1241.6.03.01.04.000

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޗާޕްކޮށް ޝާއިއުކުރުން A1 1241.6.03.01.04.001

ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދުމަގަށް ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި ހިތުދަސްކުރުމަށް 

ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދިވރހި ތަރުޖަމާ ފަސޭހަކަމައެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތް 

ފަހިކޮށް ދިނުން



ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

P1 1250.3.02.01.00.000

S4 1250.3.02.01.04.000

މަދަނައާއި ދައުލަތުގެ އެހީގެ މަސައްކަތުގައިއުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ 

ތެރެއިން ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް 2 މުވައްޒަފަކު 

ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޓްރޭނިން 20 

މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމާއި، 2  ޕްރޮވިންސެއްގެ އަތޮޅު 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަދަނައިގެ މަސައްކަތްކުރާ 15 މުވައްޒަފަކަށް 

މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން

A1 1250.3.02.01.04.001

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި 

ގާބިލު މުވްޒަފުން އުފެއްދުން
A6 1250.3.02.01.04.002

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން
A2 1250.3.02.01.04.003

ސިއްހީ ޚިދުމަތާގުޅޭ ވިއުގައެއްގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ޑާޓާ ސެންޓަރެއް 

އެންސްޕާގައި ގާއިމްކުރުން
A3 1250.3.02.01.04.004

ރިސްކް އިކުއަލައިޒޭޝަން ފަންޑް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
A4 1250.3.02.01.04.005

ރާއްޖެތެރޭގައި މަދަނައިގެ ޚިދުމަތްދޭ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 

ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާ އަދި ބޭސްވިއްކާ ފާމަސީ ތަކާއެކު ޖުމުލަ 200 

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް މަދަނައިގެ ޚިދުމަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

A5 1250.3.02.01.04.006

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް 

ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް 

ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

1250

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، 

ެއންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި  ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަގޮތަކަށް އެނިޒާމުތައް 

ހަރުދަނާކުރުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އެކިއެކި އިމަޖެންސީ ތަކާގުޅިގެން މަދަނަ ޕްލަސްގައި 

ނުހިމެނޭފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޮންމެހެން 

ކުރަންޖެހިދާނޭ ޚަރަދުތަކަށް އަދި ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ ވެއްޖެ ހާލަތް 

ތަކުގައި ބަލި މީހުން އެއަރަށުން އަނެއްރަށައް ބަދަލުކުރުމަށް

A6 1250.3.02.01.04.007

 10000 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެސިސްޓިވް 

ޑިވައިސް ހޯދާ ދިނުން (މިއަހަރުގައި މިހާތަނަށް 600 ފަރާތަކަށް 

އެހީ ދެވިފައިވޭ)
A6 1250.3.02.01.04.008

މަދަނައިގާ އަލަށް ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން 

ނޑަކަށް 50000  މީހުން އަލަށް ބައިވެރިވާނޭ ކަމަށް  (ގާތްގަ

އަންދާޒާކުރެވޭ)
A7 1250.3.02.01.04.009

A8 1250.3.02.01.04.010

ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްގެން މަދަނަ ޕްރިމިއަމްގެ ފުލްޕޭމަންޓްދޭ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމައި ބެލެހެއްޓުން
A9 1250.3.02.01.04.011

S5 1250.3.02.01.05.000

މަދަނައިގެ ކޯލް ސެންޓަރާއި ކްލައިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ސެންޓަރ މިހާރު ހިންގަމުންގެންދަނީ އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް 

ކޮމްޕެނީ އިންކަމަށްވުމާއި އެމަސައްކަތް 2011 ވަނަ އަހަރުން 

ފެށިގެން އެންސްޕާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި 

ކަމާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

A1 1250.3.02.01.05.001

މިހާރު މަދަނއިގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 5 

ސަރވިސް ޕާރޓްނަރުންގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓް ކުރުން
A2 1250.3.02.01.05.002

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަޢްލޫމާތު 

ބެލެހެއްޓޭނެ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް މި ސިސްޓަމް، ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި 

ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓާަމ ގުޅުވުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އާބިޓްރޭޝަން ކައުންސިލް ގާއިމްކޮށް ހިންގުމާއި ކައުންސިލްގެ 

މަސައްކަތްތައް ރާވައި ކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން ދިނުން (މުޅިރާއްޖެއަށް)
A3 1250.3.02.01.05.003

އެކި ގައުމުތަކުގެ ސޯޝަލް ހެލްތް އިންޝުރަންސް ސްކީމްތައް 

ހިންގާ ގޮތުގެ ތަޖުރިބާ ބަދަލު ކުރުން
A4 1250.3.02.01.05.004

S8 1250.3.02.01.08.000

ސިވިލް ސާވިސް އާއި ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކުރާ 

20000މުވައްޒަފުންނަށް  މަދަނައިގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކަށް 

އަހަރު ދުވަހަށް -/2000 ރުފިޔާ މަގުން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން
A1 1250.3.02.01.08.001

އުމުރުން 65 އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 18500 މީހުން 

މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކަށް އަހަރުދުވަހަށް -/2000 ރުފިޔާ 

މަގުން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން
A2 1250.3.02.01.08.002

ސިވިލް ސާވިސް އާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަނަރުންނާއި 

ރިޓަޔަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބިކަމަށް އަންދާޒާކުރޭ 3000 މީހުން 

މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކަށް އަހަރުދުވަހަކަށް -/2000 

ރުފިޔާމަގުން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން

A3 1250.3.02.01.08.003

ކިޔަވާ ކުދިންނާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ 

100000ދަރިވަރުން މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް 

ގަސްދުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެންސްޕާ ގެ ބަޖެޓް ވަކިލިމިޓެއްގައި 

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއަދަދު 25000 ކިޔަވާކުދިންނަށް 

ކުޑަކުރުމަށްފަހު މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް 25000 ކިޔަވާ 

ކުދިންނަށް ކުއްޖަކަށް އަހަރުދުވަހަކަށް -/2000 ރުފިޔާމަގުން 

ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން (މިކަމަށް ހަރަދުވާ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބަޖެޓުގައެވެ)

A4 1250.3.02.01.08.004

ބޭސިކް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި އާބާދީގެ އެންމެން ބައިވެރިކުރުވުން.



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ގައުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންތިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ %7 (ހަތް 

ޕަސެންޓް) މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ 21000 ހާސް މީހުންގެ ތެރޭން 

4000 މީހުން މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކަށް އަހަރު 

ދުވަހަކަށް -/2000 ރުފިޔާ މަގުން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން 

(ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް)

A5 1250.3.02.01.08.005

ނޑުވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބިކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ  މަސްވެރިންނާއި ދަ

25000 މީހުންނަށް މަދައިގާ ބައިވެރިވުމުގެ 1/2 (ދެބައިކުޅަ 

އެއްބައި)  އަށްވާ -/1000 ރުފިޔާ މަގުން އަހަރު ދުވަހަށް ކޮންޓްރި 

ބިއުޝަން ދިނުން (މިކަމަށް ހަރަދުވާ  25,000,000ރ 

ހިމެނިފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަގެ 

ބަޖެޓުގައެވެ)

A6 1250.3.02.01.08.006

ފޮސްޓަރ ކެއަރ ގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނޭކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ 1000 

ކުދިން މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކުއްޖަކަށް އަހަރުދުވަހަކަށް -

/2000 ރުފިޔާ މަގުން ސަރުކާރުން ކޮންޓްރިބުޝަން ދިނުން
A7 1250.3.02.01.08.007

ބަލާނެ މީހަކު ނެތި ނިކަމެތި ވެފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ 

2000 ކުދިންނަށް މަދަނައިގާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކުއްޖަކަށް އަހަރަކަށް -

/2000 ރުފިޔާމަގުން ސަރުކާރުން ކޮންޓްރި ބިއުޝަން ދިނުން
A8 1250.3.02.01.08.008

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގައި 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 32000 ފަގީރުންގެ ތެރެއިން 1000 

ފަރާތަކަށް މަދަނައިގާ ބައިވެރިވުމަށް މީހަކަށް އަހަރު ދުވަހަށް -

/2000 ރުފިޔާ މަގުން ސަރުކާރުން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން

A9 1250.3.02.01.08.009

 5000.00 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ދަށުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ދިވެހި 

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 2000 މީހުންނަށް މަދަނައިގާ ބައިވެރިވުމަށް 

ލުޔެއްދިނުމުގެ ގޮތުން މަދަނައިގާ ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދުގެ 1/2 

(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށްވާ -/1000 ރުފިޔާމަގުން އަހަރު 

ދުވަހަކަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން

A10 1250.3.02.01.08.010



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

S9 1250.3.02.01.09.000

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުންދާ 5  ތަނާއި 

ބެންގަލޯރާއި މެޑްރާސް އިން އިތުރު 3  އިންސްޓިޓިއުޝަން 

ސަރވޭކޮށް އެތަންތަނުން މަދަނަ ޕްލަސްގެ ޚިދުމަތްލިބޭނޭގޮށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުން

A1 1250.3.02.01.09.001

P2 1250.3.02.02.00.000

S1 1250.3.02.02.01.000

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި މާލޭ ،ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގެ 

ޑޮމެސްޓިކް މީޓަރ ތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުން
A1 1250.3.02.02.01.001

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް މީޓަރ 

ތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުން
A2 1250.3.02.02.01.002

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން މީހުން 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްބޭނުން ކުރުމާއި މާލެ 

ސަރަހައްދުގެ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުގެ މީހުންނަށް އިޖްތިމާޢީ 

( ހޭލުންތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން (5 ބައްދަލުވުން

A3 1250.3.02.02.01.003

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުމަށް 

ބޭނުންވާ ލީފްލެޓް، ޕޯސްޓަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން
A4 1250.3.02.02.01.004

އެކަނިވެރި މައިންބަފައިންނަށް ދަރިންބެލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް 

ހައްލުކުރުމަށް ( 1000 ޢާއިލާއަށް ޢާއިލާއެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް 3 

ކުދިންކަމަށް ބަލައިގެން) ކުއްޖަކަށް މަހަކު -/1000 ރުފިޔާ މަގުން 

12 މަސްދުވަހަށް އެހީ ދިނުން

A5 1250.3.02.02.01.005

 މަންމަޔާ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަހުރޫމްވެ ނިކަމެތި ވެފައިވާ 

ކުޑަކުދިން ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ވާ 1000 ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުއްޖަކަ މަހަކު -/1000 ރުފިޔާމަގުން އަހަރުދުވަހަށް ސަރުކާރުން 

އެހީ ދިނުން

A6 1250.3.02.02.01.006

( ތަނަވަސްކޮށްދިނުން  (މަދަނަ ޕްލަސް

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުން

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން



/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

 މަންމަޔާ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަހުރޫމްވެ ނިކަމެތި ވެފައިވާ 

ކުޑަކުދިން ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ވާ 1000 ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ 

500 ފަރާތަށް އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މީހަކަށް މަހަކު -

/500 ރުފިޔާމަގުން އަހަރުދުވަހަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދިނުން

A7 1250.3.02.02.01.007

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ގައުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންތިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ %7 (ހަތް 

ޕަސެންޓް) މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ 21000 ހާސް މީހުން ގެ ތެރެއިން 

10000 މީހުންނަށް މީހަކަށް މަހަކު -/2000 ރުފިޔާ މަގުން އެހީ 

ދިނުން (ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް)

A8 1250.3.02.02.01.008

ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ވިއުގަ 

ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް
A9 1250.3.02.02.01.009

 މާލެއާއި ރައްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ތިބި ދައުލަތުގެ އެހީލިބޭ 

ފަރާތްތައް އަހަރަކު 2 ފަހަރު އިންސްޕެކްޝަން ހެދުން ( 

( މަދުވެގެން 1 ޕްރޮވިންސްއަށް
A10 1250.3.02.02.01.010

ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަން އިން ލިބޭ ގެއްލުން ފޫ ބެއްދުމަށް A11 1250.3.02.02.01.011

P7 1250.6.01.01.00.000

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުން S1 1250.6.01.01.01.000

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ އިދާރީ ހަރަދުތަޢް ކުރުން
A1 1250.6.01.01.01.001

P 1250.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S1 1250.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1250.6.01.02.01.001

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ



މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P4 1259.4.06.04.00.000

S2 1259.4.06.04.02.000

މަގުތައް ރަގަޅުފެންވަރަކަށްހަދައި ބެލެހެއްޓުން A1 1259.4.06.04.02.001

ފާލަން ބުރިޖް ފަދަތަންތަން ހަދައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން A2 1259.4.06.04.02.002

P4 1259.6.01.01.00.000

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު S2 1259.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A2 1259.6.01.01.01.002

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތި A3 1259.6.01.01.01.003

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު A4 1259.6.01.01.01.004

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A5 1259.6.01.01.01.005

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް A6 1259.6.01.01.01.006

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު A7 1259.6.01.01.01.007

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1259.6.01.01.02.000

A1 1259.6.01.01.02.001

P 1259.6.01.02.00.000

. ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން 1259.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1259.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1259

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރެމުންދާ ދިއުން ކުޑަކޮށް އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމާއި، ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރަމުންދާ ދިޔުމުން 

މުދަލާއި، އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

ރަށްގިރުން ނުރައްކާވެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި ރަށްގިރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން



ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް

P4 1260.6.01.01.00.000

ރިކަރެނަޓް ޚަރަދު S2 1260.6.01.01.01.000

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު A2 1260.6.01.01.01.002

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު A3 1260.6.01.01.01.003

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  ޚަރަދު A4 1260.6.01.01.01.004

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ ޚަރަދު A5 1260.6.01.01.01.005

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު A6 1260.6.01.01.01.006

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު A7 1260.6.01.01.01.007

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް A8 1260.6.01.01.01.008

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއަސުމަށް ދޭފައިސާ A9 1260.6.01.01.01.009

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު S3 1260.6.01.01.02.000

ޕްލާންޓް،މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް A3 1260.6.01.01.02.001

P14 1260.6.01.02.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1260.6.01.02.01.000

ޕެންޝަން %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1260.6.01.02.01.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

\

1260

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



P4 1261.3.03.04.00.000

S4 1261.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1261.3.03.04.04.001
P14 1261.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1261.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7 ކޮންޓްރިބިއުޝަން A1 1261.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1261

ސިޔާސަތު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ހިރިޔާ ސްކޫލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު  

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި    

    

/ މަޝްރޫޢު  ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

P9 1263.3.03.09.00.000

ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން S4 1263.3.03.09.04.000

 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސެޓްފިކްޓް 3ފެންވަރުގެ 

ތަމްރީނު ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގުން

A1 1263.3.03.09.04.001

 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކްޓް

ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގުން

A2 1263.3.03.09.04.002

 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ

ތަމްރީނު ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގުން

A3 1263.3.03.09.04.003

 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޯމާ

ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގުން

A4 1263.3.03.09.04.004

 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސެޓްފިކްޓް 2ފެންވަރުގެ 

ތަމްރީނު ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގުން

A5 1263.3.03.09.04.005

 ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ވަކި ވަކި ސެޓްފިކެޓްގެ

ތަމްރީނު ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގުން

A6 1263.3.03.09.04.006

P14 1263.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1263.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1263.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އިންޖީނު ހިންގައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ތަޢުލީމާއި  

ތަމްރީނު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުން .
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ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 



ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ

P5

1266.3.03.05.00.000

S4

1266.3.03.05.04.000

 ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ އިން މުހިންމު ދާއިރާތަކުން

 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕޯޝަރ ދިނުމާއި، ކޮލެޖުންދޭ އިދާރީ

 އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާ ފެންވަރު ރަގަޅުކުމަށްޓަކައި

.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

A11 1266.3.03.05.04.011

P14 1266.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1266.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1266.3.03.14.07.001

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

1266

ހަރަކާތް/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ  

ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން .

ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން  (އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް 

ފުޅާކުރުން)



P3 1267.3.03.03.00.000

S1 1267.3.03.03.01.000

 ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އުފެއްދުމާއި،  އޭ ލެވެލް އަށް ކިޔަވާ  

" ހަދާ ކުދިންނަށް ވައުޗަރ މެދުވެރިކޮށް  ދަރިވަރުންނަށާއި، "ޓިވެޓް

ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން

A1  1267.3.03.03.01.001

 ޕްރައިވަޓައިޒްކުރެވޭ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ފީ ސަރުކާރުން

ދައްކާ ދިނުން
A2 1267.3.03.03.01.002

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް

ސްކޫލްކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި  އިމްތިޙާނު ފީގެ އެހީ

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ 

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނު ގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  

ބައިވެރިވުމާއެކު ލިބިދިނުން

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ

.ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން

1267

ސިޔާސަތު 



P4 1268.3.03.04.00.000

S4 1268.3.03.04.04.000

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޙަރަދު  A1 1268.3.03.04.04.001

P14 1268.3.03.14.00.000

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް ރޭވުން. S7 1268.3.03.14.07.000

ޕެންޝަން ފައިސާ %7ކޮންޓްރިބިއުޝަން  A1 1268.3.03.14.07.001

މެދު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް

/ މަޝްރޫޢު އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް ހަރަކާތް ސްޓްރެޓަޖީ  ސިޔާސަތު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު ރަނގަޅު  

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮލިޓީ

ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން

އެކްޓިވިޓީ ރިފަރެންސް ކޯޑް
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