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އފީސ
ބ.އަތޮޅު ޔުނެސކޯ ބަޔޯސފިޔަރ ރިޒާވ ޮ
ޖ
ދވެހިރާއ ެ
އދަފުށި ި ،
ބޭ .

ރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ
ގ  2020ވަނަ އަހަ ު
ހ ެ
އފީ ު
ބ.އަތޮޅު ޔުނެސކޯ ބަޔޯސފިޔަރ ރިޒާވ ޮ
ތަޢާރަފ
ޅކީ ބަޔޯސފިއަރ ރިޒާރވ
ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސފިޔަރ ރިޒާވ އޮފީހަކީ  28ޖޫނ  2011ގައި ޔުނެސކޯއިނ ބ.އަތޮ ަ
އެއގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެނ 13 ،ޖޫނ  2012ގައި ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ ޑރ.މުޙައމަދު ވަޙީދު ޙަސަނ
ރަސމީކޮށ އިފތިތާޙ ކޮށދެއވާފައިވާ އޮފީހެކެވެ .މި އޮފީހުގައި މިވަގުތު ތިއބެވި މުވައޒިފުނގެ އަދަދަކީ  11އެވެ .އެއީ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ،އައުޓރީޗ އޮފިސަރ ،ކޮނޒަވޭޝަނ އޮފިސަރ ،އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ ،އެސިސޓެނޓ
ކޮމޕިޔުޓަރ ޓެކނީޝަނ ،އެކައުނޓ އޮފިސަރ 2 ،ރޭނޖަރ ،ލޯނޗ ކެޕޓަނއެއގެ އިތުރުނ ލޯނޗ ފަޅުވެރިއަކާއި
މަސައކަތު މީހެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުނ މިއޮފީސ ހިނގަވާނެ ވެރިއެއގެ ފެނވަރުގެ ބޭފުޅެއގެ އިތުރުނ ލައިވލީހުޑ
އޮފިސަރ އަދި އިތުރު  2ރޭނޖާރސ ބޭނުނވާކަނ ފާހަކުރަމެވެ.

އޮފީސ މެނޭޖމަނޓ
 ކޮވިޑ19-ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެނ 2020ވަނަ އަހަރު ،ބަޔޯސފިއަރ ރިޒާވ އޮފީހުނ ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތައ ބޭއވުނީއޮނލައިނކޮށެވެ .މިގޮތުނ އީ.ޕީ.އޭ ،އަތޮޅު ކައުނސިލ ،މިނިސޓރީ އަދި ބީ.އާރ އޮފީސ އެއކޮށ ތަފާތު އެކި ފަހަރު
ލވުނ ތަކުގައި އޮފީސ ހިނގަމުނދާ ގޮތާއި އޮފީސ
ތކެއ ވަނީ ބޭއވިފައެވެ .މިބައދަ ު
ދލުވުނ ަ
މަތިނ އޮނލައިނ ބައ ަ
ހިނގުމަށ ހުރި ގޮނޖެހުނތަކާއި މިހާރުނ މިހާރަށ ރަނގަޅު ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތަކާއި މެދު ވަނީ މަޝވަރާކުރެވި ހިޔާލު
ދކަނތައތަކެއ ނަމަވެސ މައސަލަތަކެއ ވަނީ
ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .މިބައދަލުވުނ ތަކުގެ ނަތީޖާއެއގެ ގޮތުނ މަ ު
ހައލުކުރެވިފައެވެ .ހަމައެއާއެކު ގިނަ ކަނތައތައ އަދިވެސ ހައލު ނުވާކަނ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިނިސޓރީގެ
ގޅުވެފައިވާކަނ
އެނވަޔަރަމަނޓ ޑިޕާޓމަނޓގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ މި އޮފީސ ދިޔަފަހުނ ގިނަ ކަނތައތަކެއ ރަނ ަ
ފާހަގަކޮށލަމެވެ.
ގ މަރާމާތުގެ މަސައކަތތައ ކުރެވުނެވެ.
 2020-ވަނަ އަހަރު މިއޮފީހުގައި ބޭނުނކުރާ އެޓޯލ ރޭނޖަރ ެ 1
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އެކައުނޓސ
ޓއަރ ގައިޑ ރެޖިސޓރޭޝަނ ފޯމު ފުރުމާއި ،ފީ ބަލައިގަނެ ،ޓއަރ ގައިޑ އިމތިހާނު އޮނލައިނކޮށ ބޭއވުނެވެ .އަދިއީ.ޕީ.އޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުނ އިމތިޙާނުނ ފާސވި ފަރާތތަކަށ  ،މި އޮފީހުނ ވަގުތީ ހުއދަ ދޫކުރެވުނެވެ.
-

ހަނިފަރަށ އެރުމަށ ބޭނުނވާ ފޯމ ފުރުމާއި ،ޕާޓނަރޝިޕ ފީ އަދި ހަނިފަރު ޓޯކަނ ވިއކައި ފައިސާ ބަލައިގަނެވުނެވެ.
ހަނިފަރު

ޙިމާޔަތކޮށފައިވާ

ޞަރަޙައދުގެ

ފޮޓޯގރަފީއާއި

ވީޑިއޯގރަފީ

ފޯމ

ފުރައި،

ޓޯކަނ

ވިއކައި

ފައިސާ

ބަލައިގަނެވުނެވެ.
-

ދ ދޫކުރުމާއި ،ފައިސާ ބަލައިގަނެވުނެވެ.
މެނދޫ އަދި ނިބިލިގާއަށ އެރުމަށ ބޭނުނވާ ފޯމ ފުރުމާއި ،ހުއ ަ

-

މިއޮފީހަށ ލިބޭ ފައިސާގެ ރަސީދު ތައޔާރުކޮށ ،ތިޖޫރީ ރިޕޯޓާއި ވަކިވަކިނ ކޮނމެ މަހެއގެ ޓޯކަނ ރިޕޯޓާއި ،އިނކަމ
ރިޕޯޓ ތައޔާރު ކުރެވުނެވެ.

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ:

-

ކޮނމެ ދުވަހެއގެ ޔައުމިއޔާ ލިޔެ ،ކޮނމެ މަހެއ ނިމުމުނ އޮފީހުގެ މުވައޒަފުނގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓގެ އިތުރުނ
މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ ޝީޓ ނިނމައި މިނިސޓރީގެ އެޗ އާރ ސެކޝަނ އަށ ފޮނުވުނެވެ.

-

މމޯ އަދި އެހެނިހެނ ލިޔެކިއުނ ބަލައިގަނެ އެތަކެތި ފައިލ ކޮށ ،އަދި ލިބޭ ބިލތަށ
މި އޮފީހަށ އަނނަ ސިޓީެ ،
ގަވާއިދުނ ޕރޮކިއުމަނޓ ސެކޝަނަށ ފޮނުވައި ބިލ ރެޖިސޓަރއަށ އެނޓަރ ކުރެވުނެވެ.

-

ނވުނެވެ.
ފ ު
ތނަށ ފޮނުވަނޖެހޭ ލިޔެކިއުނތައ ދުވަހުނ ދުވަހަށ ނިނމައި ޮ
އަދި އޮފީހުގެ ފަރާތުނ އެކިތަނ ަ

އައުޓރިޗ
-

 2019ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުގެ އައުޓރިޗ ޕރޮގރާމ ރަގަޅަށ ހިތހަމަ ޖެހޭވަރަށ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައިވާ ތީ އާއި
ނ
 2021ވަނަ އަހަރު ޔުނެސކޯ ރިވިއުވަލ އޮތުމާއެކު  2020ވަނަ އަހަރު އައުޓރިޗ ޕރޮޤރާމ ރޭވިފައިވާނީ ތަފާތުގި ަ
ހަރަކާތތަކެއ ކުރިއަށ ގެނދާގޮތަށެވެ .އެގޮތުނ  2020ވަނަ އަހަރު ފެށުމާއެކު " މޫދު މަދަރުސާ ޕރޮޤރާމ" ފެބރުއަރީ
ބބުނ މެދުކަނޑާލަނކަނ
އމަށފަހު ކޮވިޑ  19ގެ ސަ ަ
މަހު ފެށުނެވެ .ނަމަވެސ މަހެއހާ ދުވަހު ކުރިއަށ ގެނދި ު
ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ކޮވިޑ  19ގެ ސަބަބުނ އެއރަށުނ އަނެއރަށ އަރާ ފޭބުމުގަޔާ ،އެއވެއުޅުމުގައި އާއި
ސކޫލތައ ބަނދުކުރުމުގެ ސަބަބުނ އައުޓރިޗ ޕރޮޤރާމ އޭގެ ޒާތުގައި ކުރިއަށ ގެނދެވެނ ނެތުމުގެ ސަބަބުނ
ވ މުއދަތުގައި އައުޓރިޗ ޕރޮގރާމ ހަމައެކަނި ކުރިއަށ
ގކުރަމެވެ .ނަމަވެސ މި ދެނނެ ި
ފހަ ަ
މެދުކަނޑާލަނ ޖެހުނުކަނ ާ
ރކޮށ ގިނަ މެސެޖެތަކެއ
ގެނދެވެނ އޮތ ގޮތަކީ ސޯޝަލ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށ ކަމަށވީހިނދު ،ސޯޝަލ މީޑިއާ މެދުވެ ި
ވާނީ ދެވިފައެވެ.
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-

ބލާލާއިރު ކ .ތޮއޑޫ ސޯސަނ ކުލަބުނ ބ.
ހރަކާތތަކަށ ަ
މިއަހަރު އައުޓރިޗ ޕރޮޤރާމގެ ދަށުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު ަ
މތު ވާނީ ދެވިފައެވެ .އަދި އެބޭފުޅުނ
އަތޮޅަށ ކުރި ދަތުރުގައި ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސފިއަރ ރިޒާވ އާދި ބެހޭގޮތުނ މަޢުލޫ ާ
ހަނިފަރު ސަރަހައދައ ގެނގޮސ އެތާނގެ ދިރުނތައ ދައކާލުމުގެ އިތުރުނ ރޭނޖަރސ މަސައކަތ ކުރާގޮތުގެ
ރގައި ތޮއޑޫ ސޯސަނ ކލަބގެ  12މެމބަރަކާއި އަތޮޅު
މ ދަތު ު
ގ ފުރުސަތު ދެވުނެވެި .
ބ ކޮށލުމު ެ
މައުލޫމާތާއި ތަޖުރި ާ
ކައުނސިލގެ  5މުވައޒަފުނ ބައިވެރިވިއެވެ.

-

ބ .އަތޮޅު ހޮސޕިޓަލގައި މަސައކަތ ކުރާ  15ބިދޭސީ ޑޮކޓަރުނނަށ ބަޔޮސފިއަރ ރިޒާވ ގެ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަދި
ފީލޑގައި މިއޮފީސ

ރޭނޖަރ

ކުރާ

މަސައކަތ ބަލާލައި ތަޖުރިބާކޮށލުމުގެ ގޮތުނ

އެބޭފުޅުނ ބ.

ހނިފަރު
ަ

ހިމާޔަތކުރެވިފައިވާ ސަރަހައދަށ ގެނދެވުނެވެ .އަދި އެނމަޑިއާ އެކު ފީނާލުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ.

-

ދުނިޔޭގެ އެނމަޑިގެ ދުވަސ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ ހަނިފަރު ބޭގައި ހާއސަ ހަރަކާތތަކެއ އެދުވަހު ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.
ސކުރުމާއި  ،އެސަރަހައދު
އެގޮތުނ އެދުވަހު އެސަރަހައދަށ ޒިޔާރަތ ކުރި ފަތުރުވެރިނ އެބޭފުޅުނގެ ތަޖުރިބާ ހިއ ާ
ބެލެހެއޓެމުނދާ ގޮތާމެދު އެބޭފުޅުނ ދެކެވަޑައިގަނނަވާގޮތ ހިއސާކުރެވުނެވެ.

-

ސޯޝަލ މީޑިއާގައި (ފޭސބުކ/އިނސޓަރގރާމ) ބަޔޮސފިއަރ ރިޒާވ ވަރަށ ރަނގަޅަށ ޕރޮމޯޓ ވެގެނ ދާކަނ ފާހަގަ
ކުރަމެވެ.

-

ޖުމލަކޮށ އައުޓރިޗ ޕރޮގރާމ ކުރިއަށގެނދެވިފައި ނުވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސ މި ހާއސަ ހާލަތުގައި ކުރެވުނު
މަސައކަތާމެދު ހިތހަމަޖެހެއެވެ.

ލައިވލީ ހުޑ:

-

މލީ މަސައކަތ ފެށުމަށ
އހީ ޕރޮޤރާމއަށ ވާނޖެހޭ ތައޔާރީތައވެ ،އަ ަ
ގ ދެވަނަ ހިލޭ ެ
ބ.އަތޮޅު ކޮނޒަވޭޝަނ ފަނޑ ެ
ރތުނ ބ.އަތޮޅުގެ މީހުނ ދިރިއުޅޭ  13ރަށުގައި  2ކޮޓަރީގެ
ތައޔާރުވެފައިވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުނ ފަނޑގެ ފަ ާ
އެޕާޓމަނޓ އިމާރާތކުރުމުގެ އެއބަސވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
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-

ލއިވލީ ހުޑ އޮފިސަރެއ
ފހަގަ ކުރެވޭއިރު ަ
ވރަށ ބޮޑަށ ާ
ލައިވލީ ހުޑ ޕރޮގރާމ އެނމެ ރަނގަޅަށ ކުރިއަށ ނުދާކަނ ަ
ވކަނ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކާ
މވެ .މި ޕރޮގރާމ ކުރިއަށގެނދިއުމަށ މުވައޒަފުނ ބޭނުނ ާ
ނެތކަނ ވެސ ފާހަގަ ކޮށލަ ެ
ހިއސާކުރާތާ  7އަހަރު ވެފައިވާކަނވެސ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކޮނޒަވޭޝަނ:
އަމަލުކުރަމުނދިޔަ ހަނިފަރު އަދި އޮޅަގިރި ގަވައިދުތައ ރިވިއުކޮށ އިސލާހުކޮށ ބަދަލުގެނނަނ ޖެހޭކަމަށފާހަގަކުރެވުނު
ށހެޅުނެވެ .އެގޮތުނ ހަނިފަރު ސަރަހައދަށ  3ވަނަ އިސލާހުގެނެވި އަލަމުކުރަނ
ކަނކަމަށ ބަދަލުގެނނަނ ހު ަ
ފެށިފައިވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ.

-

މއަހަރު ހަނިފަރު ސަރަހައދުގައި މޫރިނ މަސައކަތ ފެށުނުލެއ ލަސވެގެނ ދިޔަކަނ
އެހެނ އަހަރުތަކާ ހިލާފަށ ި
ވނީ އެކިފަހަރުމަތިނ ރަގަނޅު
ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުނ ސީޒަނ ތެރޭގައި މޫރިނގ ބޮއެތައ ހަލާކު ވުމުނ އެތަކެތި ާ
ކުރެވިފައެވެ.

-

އވާ ޝެޑިއުލެއގެ ދަށުނ
މިދިޔައަހަރެކޭވެސ އެއފަދައިނ މިއަހަރުވެސ ބަޔޯސފިއަރ އޮފީހުގެ ރޭނޖަރސ ( ހަމަ ޖެހިފަ ި
ޑއިލީ ރިޕޯރޓސ ތައޔާރު
ދ ކޮނމެ ދުވަހެއގެ ރޭނޖަރ ެ
) ހަނިފަރު ސަރައޙައދުގައި ދިޔައީ ހަރަކާތތެރިވަމުނނެވެ .އަ ި
ފއިވާ މިހާލަތުގައި ކުރިނ
ކުރެވުނެވެ .އަދި މަނތލީ ރިޕޯޓތައ ތައޔާރުކޮށ އީ ޕީ އޭ އަށ ފޮނުވުނެވެ .ދުނިޔެއަށ ދިމާވެ ަ
އުއމީދުކުރިވަރަށވުރެނ ގިނައިނ ފަތުރުވެރިނ ބ .ހަނިފަރު ސަރަހައދަށ ޒިޔާރަތކޮށފައިވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ .ހަމަ
އެއާއެކު މިއަހަރުގެ ހަނިފަރު ސީޒަނ އަދި މިހާތަނަށ ދިގުލައިގެނ ނުދާވަރަށ ދިގުލައިގެނ ގޮސފައިވެއެވެ .އަދި އެނމަޑި
ފެހުރިހި ފެނިފައިވާލެއ ގިނަކަނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

-

ބބުނ
ތރު ކުރުމާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސތައ ދިގު މުއދަތަކަށ ބަނދުކޮށފައި އޮތުމުގެ ސަ ަ
ކޮވިޑ 19ގެ ސަބަބުނ ދަތުރުފަ ު
އެކަމުގެ ފައިދާ (އެޑވާނޓޭޖ) ވަރަށ ގިނަ ފަރާތތަކުނ ނަގައިފައިވާކަނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެގޮތުނ މިހާތަނައ

 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ

5|Page

ހަނިފަރުސަރަހައދުގައި އެނދެމުމުގެ މައސަލަ އާއި ބ .މެނދޫއަށ ގަވައިދާ ހިލާފަށ އެރުމާއި އެރަށުނ ކާށި،އަދި ފަނ
ހޮވުނފަދަ ކަނކަނ އިތުރުވެފައިވާކަނ ވަރަށ ބޮޑަށ ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިކަނކަނ ހައލުކުރުމަށޓަކައި ބ .އަތޮޅު
ކައުނސިލގެ ފަރާތުނ ދެއވި އެއބާރުލެއވުނ މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
-

ގ މަސައކަތ ވެސ ވަނީ ވަރަށ ރަގަޅަށ
ފއިހުރި އެހެނިހެނ ސަރަހައދުތައ ބެލެހެއޓުމު ެ
ބ .އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތ ކުރެވި ަ
ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުނ އެސަރަހައދުތައ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށ ބޭނުނކުރާ ފަރާތތައ މަދުކުރުމުގެ ގޮތުނ ރެނޑަމ ޗެކިނ
ކ
ކޮނމެ މަހަކު އެއފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރުވާނި ކުރެވިފައެވެ .އަދި މިއިނ ސަރަހައދެއގައި ޤަވައިދާ ހިލާފަށ ބަޔަ ު
އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓ ލިބުމުނ އެސަރަހައދުތަކަށގޮސ އެކަނކަނ ވާނީ ހުއޓުވައިފައެވެ .ނަމަވެސ މިވަގުތު ވަސީލަތތަކާއި
މުވައޒަފުނ ތިބިމިނވަރުނ އެނމެ ރަގަޅަށ ނުކުރެވޭކަނވެސ ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ސެމިނަރ ،މީޓިނގސ އަދި ކޮނފަރެނސ
ކޮވިޑ 19ގެ ސަބަބުނ ސަރުކާރުގެ އޮފީސތައ ބަނދުކުރެވިފައި ވީނަމަވެސ ކޮނމެ ހަފތާއަކު މަދުވެގެނ  1ފަހަރުދވެރިކޮށ މާރޗ މަހުނފެށިގެނ ޖުނ މަހުގެ ނިޔަލަށ 21
ނުވަތަ  2ފަހަރު ބައދަލުވުނތައ ބޭއވުނެވެ .އެގޮތުނ ޒޫމ މެ ު
ބައދަލުވުނ ބޭއވިފައިވެއެވެ.
ހަނިފަރު،މެނދޫ ސަރަހައދު އަދި އޮޅަގިރި މެނޭޖމަނޓަނ އިސލާހު ގެނައުމުގެގޮތުނ ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިސލާހުތަކާޔރަމަނޓ ޑިފާޓމަނޓ އަދި އީ.ޕީ.އޭ އާއެކު މަޝވަރާ ބައދަލުވުނތަކެއ ބޭއވުނެވެ.
ބެހޭގޮތުނ މިނިސޓރީގެ އެނވަ ަ
އައޑޫ

އަދި

ފުއައމުލަކު

ޔުނެސކޯ

ބަޔޮސފިއަރ

ރިޒާވަކަށ

ކަނޑައެޅުމުނ

ކަމާބެހޭ

ފަރާތތަކާއެކު

ނ
ބޭއވު ު

ބައދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ،ބ .އަތޮޅުގެ ތަޖުރިބާ ބައިވެރިނނަށ ހިއސާކުރެވުނެވެ.
 -32ވަނަ މޭނ އެނޑ ބަޔޮސފިއަރ ރިޒާވ ކައިނސިލ ބައދަލުވުމުގައި ވާނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ލ.އަތޮޅު ކައުނސިލ އަދި ލ.އަތޮޅުގެ ރަށރަށުގެ ކައުނސިލތަކުނ ބ.އަތޮޅަށ ކުރި ދަތުރުގައި ،ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސފިއަރރިޒާވ އޮފީހާއި ބައދަލުކޮށ ،ބަޔޮސފިއަރ ރިޒާވއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިފަރާތތަކާއި ހިއސާކުރެވުނެވެ.

ބަޔޯސފިއަރ ރިޒާވ އޮފީހުގެ ފަރާތުނ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސއަށ ހުށައެޅިފައިވާ މައސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ،ނުނިމި ހުރި މައސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ އޭދަފުށީ ޕޮލިސ ސޓޭޝަނގެ ބޭފުޅުނނާއި ބައދަލުކުރެވުނެވެ.
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ނިނމުނ
މނިސޓރީގެ ގެ ފަރާތުނނާއި އެނވަޔަރަމަނޓަލ
މިއަހަރުގެ މަސައކަތތައ މިހާ ފުރިހަމައަށ ގެނދިއުމަށޓަކައި ި
ޕރޮޓެކޝަނ އޭޖެނސީ އަދި ހާއސަކޮށ ބ .އަތޮޅު ކޮނޒަވޭޝަނ ފަނޑގެ މޭނޭޖިނ ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަބދުﷲ
ގނަމުގައި ވަރަށ ހާއސަ
މއޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައޒަފުނ ެ
މއި އެއބާރުލުނ ފާހަގަކޮށ ި
ޝިބާޢު ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަ ާ
ޝުކުރެއ ދަނނަވަމެވެ .އަދި މިނިސޓރީގެ އެނެވަޔަރަމަނޓ ޑިޕާޓމަނޓގެ އ .ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލާ މުހުސިނާ
ވ އެއބާރުލުނ ފާހަގަކޮށ
ކއުނސިލާއި ރިސޯޓތަކުނ ދެއ ާ
ފހަގަކުރަމެވެ .އަދި ބ .އަތޮޅު ަ
އަބދުއރަޙމާނގެ ނަނވެސ ާ
ނވަމެވެ.
އެފަރާތތަކަށވެސ ޝުކުރުދަނ ަ
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