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 ރިވިއުކަރުދާހުގެ ނަނ   #

ކޮމިޝަނުނ  
ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 

 އަދަދު 

ހުށަހެޅުނ ތައ  ކޮމިޝަނުގެ 
 އިދާރާތަކާ ޙިއ ޞާކުރި ތާރީޚ  

ޑްރާފްޓް ގެ ސްޓްރެޓެޖީ ޕްރިވެންޝަން ސުސައިޑް ނެޝަނަލް 1 28ޖަނަވަރީ  2021 27   

2 
 އެކުލަވާލާފައިވާ ޑައިރެކ ޓަރޭޓ އިނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ  ޓެރަރިޒަމ  ކައުނ ޓަރ ގެ. އދ

ރިޕޯޓ  ޑ ރާފ ޓ  އެކުލެވޭ ރެކަމެނ ޑޭޝަނ ތައ  އަދި އެސެސ މަނ ޓ  ޕ ރެލިމިނަރީ  
28 ޖަނަވަރީ 2021 15  

ޑ ރާފ ޓ  ގަވާއިދުގެ ބަޔާނ ކުރާ އުޞޫލުތައ  ބެހޭ އާއި އިނ ޓެގ ރޭޝަނ -ރީ އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަނ  3 7ފެބުރުވަރީ  2021 79   

4 
 ޢަމަލުކުރާ ޙާލަތުގައި ގެ  19-ކޮވިޑ  ފަރުވާއަށ  މީހުނ ގެ މާބަނޑު  އަތޮޅުތަކުގައި އާއި ތޮއ ޑޫ.އއ

 އުޞޫލު
18 

ތަޙުޤީޤުކުރަމުނ ދާ 
މައ ސަލަތަކާގުޅިގެނ  އަހަރުގެ އެކި 
ތާރީޚު ތަކުގައި ހުށަހެޅުނ ތައ  
 އިދާރާތަކާ ޙިއ ޞާކޮށ ފައި 

5 
 ރާއ ޖެއިނ  ޚިލާފުވެގެނ  އާ(ޤާނޫނު އިމިގ ރޭޝަނ ގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ) 2007/1 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު

ޑ ރާފ ޓ  ގަވާއިދުގެ  ބޭތިއ ބުމާއިބެހޭ ބިދޭސީނ  ސެނ ޓަރުގައި  ޑިޓެނ ޝަނ  ފުރުވާލެވެނ ދެނ   
15 ފެބ ރުވަރީ 2021 42  

6 
 ވަނަ 2021 ބަދަލުކުރުމުގައި ސ ކޫލަށ  އަނެއ  އެއ ސ ކޫލުނ  ވެއ ދުމާއި ދަރިވަރުނ  ސ ކޫލަށ 
އުޞޫލު ކުރާނެ ޢަމަލު އަހަރުގައި  

29 މާރިޗ  2021 7  

7 
 ހިނ ގުމާ  ގޮތުނ   އިދާރީ މަރުކަޒުތައ  ވާ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ސަރވިސ ގެ ކަރެކ ޝަނަލ  މޯލ ޑިވ ސ 

ޑ ރާފ ޓ  ގަވާއިދުގެ ބެހޭ  
29 އޭޕ ރީލ  2021 41  

8 
 ގައިޑ ލައިނ ގެ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ މުވައ ޒަފުނ ނާމެދު ސަރވިސ ގެ ސިވިލ  ގުޅިގެނ  ކާރިސާަތކާ
ޑ ރާފ ޓ   ފުރަތަމަ  

10މެއި  2021 10  

ޑ ރާފ ޓ  ފުރަތަމަ  ގަވާއިދުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާގުޅޭ ފަރުވާގެ މަރުކަޒުތަކާއި ރެޒިޑެނ ޝަލ  ކުޑަކުދިނ ގެ 9 27 މެއި 2021 63   

ޑ ރާފ ޓ  ގަވާއިދުގެ ޖަލުތަކާބެހޭ ކަސ ޓޯޑިއަލ  10 16 ޖޫނ  2021 88   

11 
 ރައ ކާެތިރކަނ  ޚިދުމަތ ަތކާއި އިޖުތިމާޢީ ފަރާތ ތަަކށ  ބެނުނ ވާ ބޯހިޔާވަހިކަނ   ސިޓީގައި މާލެ

އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާނެ ޢަމަލު ފޯރުޮކށ ދިނުމުގައި  
21 

 
1 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021  

އަމުރު  ޖަލު ލިބިގަތުމުގެ ސިޓީލިޔުމާއި އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 12 12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 4   

13 
 މަސައ ކަތ  ދިނުމާއި  ވަޒީފާ ޤައިދީނ ނަށ  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ކުރުވުވުމުގެ  
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 5  

14 
 ޑިއުޓީ މުވައ ޒަފުނ ގެ އޮފިސަރުނ ނާއި ޖަލުގެ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ކަނޑައެޅުމުގެ  
 

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 5  

15 
 ޖަލު ކުޑަކުރުމުގެ އިސ ރާފު ކަރަނ ޓުގެ ފެނާއި އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި
 އަމުރު

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 4  

16 
 ،ހަޅުތާލުކުުރމާއި ބަނ ދުމީނ ހުނ   ޤައިދީނ ނާއި  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

 އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު ގުޅިގެނ  ދިނުމާ  ގެއ ލުނ  މުދަލަށ  ،ހިނ ގުމާއި މާރާމާރީ ،ނުކިޔަމަނ ތެރިވުމާއި
އަމުރު ޖަލު  

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 5  

އަމުރު ޖަލު  ބިޑިއެޅުވުމުގެ ގެނ ގުޅުމާއި ހަތިޔާރު އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 17 12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 4   
އަމުރު  ޖަލު ކުރުމުގެ އެކަހެރި އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 18 12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 8   



   
   
 
 

31 
 

 ރިވިއުކަރުދާހުގެ ނަނ   #

ކޮމިޝަނުނ  
ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 

 އަދަދު 

ހުށަހެޅުނ ތައ  ކޮމިޝަނުގެ 
 އިދާރާތަކާ ޙިއ ޞާކުރި ތާރީޚ  

19 
 ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރެވޭ މެދު މީހުނ ނާ ފިލާ ޖަލުނ  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި
އަމުރު ޖަލު  

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 3  

20 
 ޖަލަށ  ބަލައިގަނެ  ޤައިދީނ  ގެނ ނަ ޖަލަށ  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު  ޖަލު ކުރުވުމުގެ އަހުލުވެރި  
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 16  

21 
 ކަނޑައެޅުމާއި ގިނ ތި ސަލާމަތީ ޤައިދީނ ގެ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ކަނޑައެޅުމުގެ ތަނ ތަނ  ބައިތިއ ބާނެ  
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 9  

22 
 ކުާރނެ ރީހެބިލިޓޭޓ  ތަނ ފީޛުކުރުމާއި ޙުކުމ  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ކަނޑައެޅުމުގެ  ޕ ލޭނެއ   
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 5  

23 
 ނެރުމާއި ބޭރަށ  ތަނުނ  ބަނ ދުކޮށ ފައިވާ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ކަސ ރަުތކުރުމުގެ  
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 3  

އަމުރު ޖަލު  ބެލެހެއ ޓުމުގެ  އާނ މު  އަމަނ   ޖަލުގެ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 24 12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 2   

އަމުރު  ޖަލު ފޯރިމެރުމުގެ ޖަލުގައި އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 25  
6 

 
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021  

އަމުރު ޖަލު  ބެލެހެއ ޓުމުގެ ސާފުތާހިރުކަނ  ޖަލުގެ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 26 12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 3   

27 
 ބަލައި ތަނ ތަނ  ތިބޭ މީހުނ   ބަނ ދު ޤައިދީނ ނާއި  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު އެުކލަވާލާފައިވާ މަރާމާތުކުރުމަށ   
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 2  

28 
 ބުއިނ  ކެއުމާއި  ބަނ ދުމީހުނ ގެ ޤައިދީނ ނާއި  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު  ޖަލު ހަމަޖެއ ސުމުގެ   
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 6  

އަމުރު  ޖަލު ކުރުމުގެ ފަރުވާ ބޭސ  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި 29 12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 7   

30 
 ޖަލަށ  ދެމެހެއ ޓުމާއި ގުޅުނ  ޢާއިލީ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ޒިޔާރަތ ކުރުމުގެ  
10 
 

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021  

31 
 އެއ ތަނުނ  މީހުނ   ބަނ ދު ޤައިދީނ ނާއި  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ގެނ ދިޔުމުގެ އަނެއ ތަނަށ   
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 9  

32 
 ނެރުމުގެ ޖަލުނ  ޤައިދީނ  ޙާލަތ ތަކުގައި ޚާއ ޞަ އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި
އަމުރު ޖަލު  

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 3  

33 
 ލެވެލ   ސެކިއުރިޓީ ސަރަޙައ ދުތަކުގެ ޖަލު އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

 ގޮތަށ  ނުވަދެވޭ ފާސ ނެތި ،ކަނޑައެޅުމާއި މީހުނ   ވަދެވޭ ތަނ ތަނަށ  އެ  ،ކަނޑައެޅުމާއި
އަމުރު  ޖަލު ހަމަޖެއ ސުމުގެ   

12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 2  

34 
 ،ނަމަ ދިމާވެއ ޖެ ޙާލަތެއ  އެމެޖެނ ސީ ޖަލުގައި އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު ޖަލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ  
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 11  

35 
 ސެކިއުރިޓީ ޚާއ ޞަ ތަކުގައި ޙާލަތ  އެމެޖެނ ސީ  އެކުލަވާާލފަިއވާ ޢަމަލުކުރުމަށ  ޖަލުގައި މާފުށި

އަމުރު  ޖަލު ހޯދުމުގެ  އެހީ ސިފައިނ ގެ ފުލުހުނ ނާއި  ،އެހީއާއި އޮފިސަރުނ ގެ  
12 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2021 1  
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 ރިވިއުކަރުދާހުގެ ނަނ   #

ކޮމިޝަނުނ  
ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 

 އަދަދު 

ހުށަހެޅުނ ތައ  ކޮމިޝަނުގެ 
 އިދާރާތަކާ ޙިއ ޞާކުރި ތާރީޚ  

36 
 ޚާއ ޞަ މީހުނ   ބަނ ދު ޤައިދީނ ނާއި އެކުލަވާލާފައިވާ އިނ  ސަރވިސ  ކަރެކ ޝަނަލ  މޯލ ޑިވ ސ 

އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާނެ ޢަމަލު ދެއ ކުމުގައި ޑޮކ ޓަރުނ ނަށ   
29 ުބަރންސެޕްޓެ 2021 9  

37 
 ކުރުމާބެހޭ އަދާ ވަޒީފާ ބިދޭސީނ  ކާށިދޫގައި.ކ އެކުލަވާާލފައިވާ އިދާރާއިނ  ކައުނ ސިލ ގެ ކާށިދޫ.ކ

 ގަވާއިދު
29 ންބަރުސެޕްޓެ 2021 11  

38 
/2020 ނަނ ބަރު ގަވާއިދު R-79  ތިބޭ  ހައ ޔަރުކޮށ ފައި ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ ،ޤައިދީނ ނާއި 

 ލިބިދޭނ ޖެހޭ މީހުނ ނަށ  ބައިތިއ ބަނ ޖެހޭ ބަނ ދުކޮށ ފައި ދަށުނ  އަމުރެއ ގެ ކޯޓު ،މީހުނ ނާއި
ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު ވަނަ 1 އަށ ( ގަވާއިދު ބެހޭ ޢިނާޔަތ ތަކާ ޚިދުމަތ ތަކާއި އަސާސީ  

10 އޮކ ޓޫބަރު 2021 11  

39 
 ބޭނުނ ކުރުމުގައި ސ ޕ ރޭ ޕެޕަރ އޮޕަރޭޝަނ ތަކުގައި ހިނ ގާ ޙާދިޞާތަކާއި އެކިއެކި ހިނގާ  ޖަލުގައި
އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާނޭ ޢަމަލު  

14ނޮވެންބަރު  2021 9  

40 
 ވީޑިއޯ  ނެގުމާއި ފޮޓޯ އޮޕަރޭޝަނ ތަކުގައި ހިނ ގާ ޙާދިޞާތަކާއި އެކިއެކި ހިނގާ  ޖަލުގައި

އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާނެ ޢަމަލު ކުރުމުގައި  
14ނޮވެންބަރު  2021 12  

ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުކޮންޑަކްޓިވް އެނާރޖީ ޑިވައިސް  41 20 ންބަރުޑިސެ 2021 23   

42 
 ުކދިނ ނަށ  ވާ ޝިކާރައަކަށ  ހަނގާގެ ގުޅިގެނ  މައ ސަލަތަކާ ހަނގާކުރުމުގެ މާޙައުލުގައި ސ ކޫލ 
އުޞޫލު  ގުޅޭ ދިނުމާ ސަޕޯޓ  ސޯޝަލ  ސައިކޯ އަދި ރައ ކާތެރިކަމާ ދޭނ ޖެހޭ  

22 ޑިސެނ ބަރު 2021 1  

43 
 ބެހޭ މިނ ގަނޑުތަކާއި ރައ ކާތެިރކަމުގެ ޞިއ ޙީ ހުނ ނަނ ޖެހޭ  ކުރުމުގައި މަސައ ކަތ  ފައިބަރު

ޑ ރާފ ޓ  ގަވާއިދުގެ  
23ޑިސެންބަރު  2021 20  
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  ތާރީޚ  ޙައ ޤު މީޑީއާ ބައިވެރިވި ބޭފުޅުނ  

ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝިފާނާއެޑްވޮކަސީ   ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 
ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 އެވެއަރނަސް
2021ޖަނަވަރީ  18  1.  

 ،ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް

 އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޒަޔާން
 ރާއްޖެ ޓީ.ވީ

ރައިޓްސައިޑް އޮފް ލައިފް 

ސަރވޭގެ ހޯދުންތައް ހިއްސާ 

 ކުރުން 

2021ަރީ ވރުުފެބ 21  2.  

ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޙަދީޖާ ލިމްޔާ، 

 އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  ހުސެން ޖަމީލް
2021މާރިޗު  9 ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް  3.  

2021މާރިޗު  15 ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްޤު ވީ.ޓީ.ވީ ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް  4.  

2021މާރިޗު  21 ލުމުގެ ޙައްޤު ވޯޓް ސަންގު ޓީ.ވީ ކޮމިޝަން ރަޢީސް މަރިޔަމް މުނާ  5.  

ކޮމިޝަން މެމްބަރ އާމިނަތު ޝިފާޢަތު 

 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް
2021މާރިޗު  25 ލުމުގެ ޙައްޤު ވޯޓް ދިވެހި ޗެނަލް  6.  

ކޮމިޝަން ނައިބު ރަޢީސް ޑރ.އަޙްމަދު އަދުހަމް 

هللاޢަބްދު  
2021މާރިޗު  29 ލުމުގެ ޙައްޤު ވޯޓް ސީ.އެން.އެމް  7.  

2021އޭޕްރިލް  1 ލުމުގެ ޙައްޤު ވޯޓް ޕީ.އެސް.އެމް ކޮމިޝަން މެމްބަރ މުއުމިނާ ވަޙީދު  8.  

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޒަޔާން، 

 އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަހްމަދު އަމީޒް
2021އޭޕްރިލް  6 ލުމުގެ ޙައްޤު ވޯޓް ސަންގު ޓީ.ވީ  9.  

2021ޖޫން  4 ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް  10.  

2021ޖޫން  12 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ފޭސްބުކް ލައިވް ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް  11.  

ން ޖަމީލްައިއެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  ހުސ 2021ޖޫން  14 ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު   12.  

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު އެސިސްޓަންޓް 

 އަހްމަދު
2021ޖޫން  21 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު  13.  

هللاކޮމިޝަން ނައިބު ރަޢީސް އަޙުމަދު އަދުހަމް ޢަބްދު 2021ޖޫން  26 އެންޓި ޓޯޗަރ    14.  

2021ޖޫން  28 މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަހްމަދު އަމީޒް  15.  

2021ޖުލައި  5 ހިޔުމަން ޓްރެފިކިންގ ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް  16.  

2021ޖުލައި  5 އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޙަދީޖާ ލިމްޔާ،  17.  
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  ތާރީޚ  ޙައ ޤު މީޑީއާ ބައިވެރިވި ބޭފުޅުނ  

 ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުހައްމަދު
ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޙައްޤު
2021ޖުލައި  12  18.  

2021އޮގަސްޓް  9 ނުކުލެދުންތެރިންގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  ހުސެން ޖަމީލް  19.  

 ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް
ބޯތަކެތި ާސާފު ފެނާއި ކ

ޙައްޤުލިބުމުގެ   
2021އޮގަސްޓް  31  20.  

 ،ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް

އެސިސްޓަންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު 

 އަހްމަދު

 ޕީ.އެސް.އެމް
ހިޔުމަން  ޑްއިންޓަގްރޭޓެ

 ރައިޓްސް ޕްރޮގްރާމް
2021 ުްބަރނސެޕްޓެ 6  21.  

 ސަންގު ޓީ.ވީ ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް
ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޙައްޤު
2021 ުްބަރނސެޕްޓެ 30  22.  

 ވީ.ޓީ.ވީ އެޑްވޮކަސީ ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތް ޝާހީން
ދޮށީ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޙައްޤު
2021 ުްބަރނސެޕްޓެ 30  23.  

މުޙައްމަދު ، އެޑްވޮކަސީ ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތް ޝާހީން

 ޖާބިރް
2021 ުްބަރނނޮވެ 1 ސީ.އޭ.ޓީ ފޯރަމް ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު  24.  

އަމީޒް، އެސިސްޓަންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 

 ރިފްޝީނާ މުހައްމަދު
2021 ުްބަރނނޮވެ 20 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް  25.  

ސީނިއަރ ، އެޑްވޮކަސީ ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޝާހީން

 އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޙަދީޖާ ލިމްޔާ
2021 ުްބަރނނޮވެ 2 ސީ.އޭ.ޓީ ފޯރަމް ޕީ.އެސް.އެމް  26.  

ކޮމިޝަން މެމްބަރ އާމިނަތު ޝިފާޢަތު 

 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް
2021 ުްބަރނނޮވެ 25 އަންހެނުންގެ ޙައްގު ޕީ.އެސް.އެމް  27.  

هللاކޮމިޝަން ނައިބު ރަޢީސް އަޙުމަދު އަދުހަމް ޢަބްދު  ޕީ.އެސް.އެމް 
ތިމާވެއްޓާއި، އިންސާނީ 

 ޙައްޤުތައް
2021 ުްބަރނޑިސެ 2  28.  

އަޙްމަދު އަމީޒްއެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ   ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 
ބިޒްނަސް އާއި އިންސާނީ 

 ޙައްޤުތައް
2021 ުްބަރނޑިސެ 16  29.  

 ސަންގު ޓީ.ވީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ މުއުމިނާ ވަޙީދު
ވާމީ ްބައިނަލްއަޤ

 ހިޖްރަވެރިންގެ ދުވަސް
2021 ުްބަރނޑިސެ 19  30.  
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 ނުހިނގާ  ހިނގާ  ކަނ ތައ ތައ   ގުޅުނ ހުރި  ޙައ ޤުތަކާ  ނ ސާނީ އި 
 މަސައ ކަތ ތައ   ކޮށ ފައިވާ  އިނ   އެމ  .ޕީ .އެނ   ދެނެގަތުމަށ   މިނ ވަރު 

މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީުހނ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ނުަވތަ ބަިއތިއ ބާފައި ތިބޭ ަތނ ތަަނށ  
 ޔާވެރި، ލާއިނ ސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައ  ހިނ ާގޯތ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ ، އެފަދަ ތަނ ަތނުގައި އަނި

ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތ   02މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތާއި  14 ތަނަކަށ  ޒިޔާރަތ  ކޮށ ފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 16 ވަނަ އަހަރު  2021
ކުރުމަށ  ރާވާފައިވާ ހުރިހާ ތަނ ތަނަކަށ  ހުރީ ޒިޔާރަތ  ވަނަ އަހަރުގައި އެނ .ޕީ.އެމ  އިނ  ޒިޔާރަތ   2021 ހިމެނެއެވެ.
   ކުރެވިފައެވެ.

 ޒިޔާރަތ ތައ  

 މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތ ތައ  

 # ޒިޔާރަތ ކުރި ތާރީޚ   ޒިޔާރަތ ކުރި ތަނ  
 1  2021ޖޫނ   24 ،23 ،22 އދ. މަިހބަދޫ ޕޮިލސ  ސ ޓޭޝަނ  

 2 2021އޮގަސ ޓ   17 ،16 ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ  

 3 2021އޮގަސ ޓ   18 ބ. އޭދަފުށި އަމާނ ވެށި 

 4  2021ސެޕ ޓެނ ބަރު  14، 13 ހއ. ދިއ ދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭަޝނ  

 5 2021ސެޕ ޓެނ ބަރު  15، 14 ހއ. ދިއ ދޫ ައމާނ ވެށި 

 6 2021އޮކ ޓޫބަރު  4 ،3 ދ. ކުޑަހުަވދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ  

 7 2021އޮކ ޓޫބަރު  14، 13 މާލެ ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލ  

 8 2021އޮކ ޓޫބަރު  28، 27، 26، 25 ކ. މާފުށި ޖަލު

 9 2021ނޮވެނ ބަރު  16 ،15 ގދ. ތިަނދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ  

 10 2021ނޮވެނ ބަރު  18، 17، 16 ގދ. ތިަނދޫ ފެމިލީ އެނ ޑ  ޗިލ ޑ ރަނ  ސަރވިސ  ެސނ ޓަރ

 11 2021ނޮވެނ ބަރު  18 ،17 ެސނ ޓަރގދ. ތިަނދޫ ޑ ަރގ  ޑީޓޮކ ސިފިކޭޝަނ  އެނ ޑ  ކޮިމއުނިޓީ ރިެހބިލިޓޭޝަނ  

 12 2021ނޮވެނ ބަރު  30، 29، 28 މާލެ ޖަލު

 13 2021ޑިސެނ ބަރު  23، 22 ދޫނިދޫ ޕޮލިސ  ަކސ ޓޯޑިއަލ  

 14 2021ޑިސެނ ބަރު  29 އައ ސޭރި ކުޑަުކދިނ ގެ ޖަލު 
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 ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތ ތައ  

 # ޒިޔާރަތ ކުރި ތާރީޚ   ޒިޔާރަތ ކުރި ތަނ  

 1 2021ޖަނަވަރީ  20، 19 އެީހއަށ  ބޭނުނ ވާ މީުހނ ގެ މަުރކަޒުޚާއ ޞަ 

 2 2021އޮގަސ ޓ   11 ފިޔަވަތި 

 

 ޒިޔާރަތ ތަކަށ ފަހު އެކުލަވާލެވުނު އަވަސ  ކަރުދާސ ތައ  
އަޅަނ ޖެހޭކަމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ފާހަގަވާ  ފިޔަވަޅު މު އަިދ އަވަސ ނ ގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިތަކުއަވަސ  ކަރުދާހަކީ، ޒިޔާރަތ 

 ކަރުދާސ  މި  އިދާރާތަކާނ ހުިރ ކަމާގުޅުޒިޔާރަތަށ ފަހު ދަުއލަތުގެ ކަނ ތައ ތަކުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  އެކުލަވާލާ ކަރުދާހެކެވެ. 
އަދި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަނ ބޮޑުވުނ ތަކާ ގުޅިގެނ  މަސ އޫލު އިދާރާތަކާއެކު ބައ ދަލުކޮށ  ޒިޔާރަތުގައި  އ ސާކުރެވޭނެއެވެ.ހި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަނ ތައ  ހިއ ސާކުރެވި މިކަނ ތައ ތަކަށ  ހައ ލުހޯދުމަށ  އެއިދާރާތަކުގައި ހުރި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ ގުޅިގެނ  
 މަޝ ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.  އިދާރާތަކުގެ އިސ ވެރިނ ނާއެކު

 

 ޙިއ ސާ ކުރެވުނު މުއައ ސަސާތައ   ޙިއ ސާ ކުރެވުނު ތާރީޚު  ރިޕޯޓު  #

ވަނަ  20އަދި  19ޖަނަވަރީ  2021 1

ދުވަހު ޚާއ ޞަ އެީހއަށ  ބޭުނނ ވާ 
މީހުނ ގެ މަރުަކޒަށ ކުރި ފޮލޯއަޕ  

 ޒިޔާރަުތގެ ައވަސ ަކރުާދސ  

 އޮފީސ   ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ  2021ފެބުރުަވރީ  3

  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 
   މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ، ެފމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ

 ސަރވިަސސ  
 ުޚާއ ޞަ އެީހއަށ  ބޭނުނ ވާ މީުހނ ގެ މަުރކަޒ 

ގައި އދ.  22،23،24ޖޫނ   2021 2

މަހިަބދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަަނށ  ކުރި 

މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  
 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021ޖޫނ   24

  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 

   ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ިޚދުމަތ 

ގައި  11އޮގަސ ޓު  2021 3
ފިޔަވަތިއަށ  ުކރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަުތގެ 

 އަަވސ  ކަުރދާސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021އޮގަސ ޓު  25
  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 

  ީއޮފ  ޖެނ ޑަރ، ެފމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  މިނިސ ޓ ރ
 ސަރވިަސސ  

  ިފިޔަވަތ 
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 ޙިއ ސާ ކުރެވުނު މުއައ ސަސާތައ   ޙިއ ސާ ކުރެވުނު ތާރީޚު  ރިޕޯޓު  #

ގައި ބ.  18އޮގަސ ޓު  2021 4
އޭދަފުށި އަމާނ ެވއ ޓަށ  ކުރި 

މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  
 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021އޮގަސ ޓު  24
  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 

  ،ެފމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ
 ސަރވިަސސ  

  ިބ. އޭދަފުށި އަމާނ ވެށ 

ގައި ބ.  16،17އޮގަސ ޓު  2021 5
އޭދަފުށި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  ކުރި 

މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  
 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021އޮގަސ ޓު  19
  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 

 ުމަތ  ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ިޚދ 

   ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ 

ގައި  14،13ސެޕ ޓެނ ބަރު  2021 6

ހއ. ދިއ ދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭަޝނަށ  
ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  

 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021ސެޕ ޓެނ ބަރު  27

  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 
   ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ިޚދުމަތ 

  .ދިއ ދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭަޝނ  ހއ 

ގައި  15، 14ސެޕ ޓެނ ބަރު  2021 7

ހއ. ދިއ ދޫ ައމާނ ވެއ ޓަށ  ކުރި 
މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  

 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021ސެޕ ޓެނ ބަރު  30

  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 
   މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ، ެފމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ

 ސަރވިަސސ  

ގައި ދ.  4، 3އޮކ ޓޫބަރު  2021 8

ކުޑަހުަވދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  ކުރި 
މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  

 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021އޮކ ޓޫބަރު  20

  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 
   ގެ ިޚދުމަތ  ދިވެހި ފުލުހުނ 

   ދ. ކުޑަހުަވދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ 

ގައި މާލެ  14، 13އޮކ ޓޫބަރު  2021 9

ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  ކުރި 
މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  

 ކަރުާދސ  

 ރަީއސުލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާގެ އޮފީސ    2021ނޮވެނ ަބރު  2

  ާރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރ 
   ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ިޚދުމަތ 

 

ގައި  16، 15ނޮވެނ ަބރު  2021 .10

ގދ. ތިަނދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  
ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  

 ކަރުާދސ  

 ރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   2021ޑިސެނ ބަރު  1

   ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ިޚދުމަތ 
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 ޙިއ ސާ ކުރެވުނު މުއައ ސަސާތައ   ޙިއ ސާ ކުރެވުނު ތާރީޚު  ރިޕޯޓު  #

ގައި  17އަދި  16ނޮވެނ ަބރު  2021 11
ގދ. ތިަނދޫ ފެމިލީ އެނ ޑ  ޗިލ ޑ ރަނ  

ސަރވިސ  ެސނ ޓަރަށ  ކުރި 
މޮނިޓަރިނ ގ ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  

 ކަރުާދސ  

 ރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   2021ޑިސެނ ބަރު  16
 ފެމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ   ،މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ

 ސަރވިަސސ  

 

 27، 26، 25އޮކ ޓޫބަރު  2021 12

ގައި ކ. މާފުށި ޖަލަށ  ކުރި 28އަދި 
ޒިާޔރަތުގެ އަަވސ  މޮނިޓަރިނ ގ 

 ކަރުާދސ  

 ރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   2021ޑިސެނ ބަރު  21

   މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ަސރވިސ 

އަދި  29، 28ނޮވެނ ަބރު  2021 13

ގައި މާލެ ޖަލަށ  ކުރި މޮނިަޓރިނ ގ 30
 ޒިޔާރަުތގެ ައވަސ  ކަުރދާސ  

 ރައ ޔިތުނ ގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ   2021ޑިސެނ ބަރު  21

   މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ަސރވިސ 

 

 އެނ .ޕީ.އެމ އިނ  ކުރި ޒިޔާރަތ ތަކަށ ފަހު އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓުތައ   
ތަކާ އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  ފެނ ނަ ކަނ ކަމާުގޅޭގޮތުނ  ދައުލަތަށ  ުހށަހަޅާ ކަނ ކަނ  ހުށައަޅާނީ ޒިޔާރަތ ތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޒިޔާރަތ 

އަވަސ  ކަރުދާސ  ހިއ ސާކުރާތާ ތިނ  މަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޒިޔާރަތުގެ  ރިޕޯޓު  ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުގައެވެ.ގުޅިގެނ  ތައ ޔާރުކުރާ 
ވަނަ އަހަރު ހިއ ސާކުރެވުނު ރިޕޯޓ ތަކުގެ  2021ކަމާ ގުޅުނ ހުރި އިދާރާތަކާއެކު ހިއ ސާކޮށ ފައިވެއެވެ.  ތިރީގައި މިވަނީ 

 ތަފ ސީލ  ތާވަލެވެ.

 ރިޕޯޓު  #
 ޙިއ ސާ ކުރެވުނު 

 ތާރީޚު 
ހިއ ސާ ކުރެވުނު 
 މުއައ ސަސާތައ  

ހިއ ސާކޮށ ފައިވާ ހުށަހަހެޅުނ ތަކުގެ 
 ޖުމ ލަ އަދަދު 

އަށ  ރ.  26 ނ   24ފެބުރުވަރީ  2020 1
 ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  ކުރި އުނގޫފާރު

 އަވަސ  ކަރުދާސ  މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2021ފެބ ރުއަރީ  25
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

ދިވެހި  ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
 ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތ 

 ހުށަހެޅުނ   11
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ދޫނިދޫ ޕޮލިސ   ގައި  20އޮކ ޓޫބަރު  2020 2
 ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ކަސ ޓޯޑިއަލަށ 

 އަވަސ  ކަރުދާސ 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2021މާރިޗ   25
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

ދިވެހި   ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
 ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތ 

 

މި ޒިޔާރަތަކީ ޕޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތެއ ކަމުނ  
ބަލާފައިވަނީ ހުށަހެޅުނ ތައ  

ތަނ ފީޒުކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރުގެ 
މައ ޗަށެވެ. މި ގޮތުނ  ދޫނިދޫ 

ކަސ ޓޯޑިއަލ އަށ  ކޮމިޝަނުނ  ދީފައިވާ 
   57ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ ތެރެއިނ  %
ޒ  އިނ ސައ ތަ ހުށަހެޅުނ  ތަނ ފީ

 ކޮށ ފައިވެއެވެ.

އަށ  އައ ސޭރި  10 ނ  8ނޮވެނ ބަރު  2020 3
އަވަސ   ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ޖަލަށ 

 ކަރުދާސ  

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2021އޮގަސ ޓ   5
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

  ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  

 ސަރވިސަސ 

 ހުށަހެޅުނ   36

ވަނަ ދުވަހު  20އަދި  19 ޖަނަވަރީ 2021 .4
ޚާއ ސަ އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ މީހުނ ގެ މަރުކަޒަށ  

 ކުރި ފޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ  

 2021އެޕ ރީލ   26

 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

 ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ، 

ފެމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  
 ސަރވިސަސ 

ޕޮލޯއަޕ  ޒިޔާރަތެއ ކަމުނ  މި ޒިޔާރަތަކީ 
ބަލާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުނ  މި 

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުަތކުގައި  މަރުކަޒަށ 
 72ދީފައިވާ ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ ތެރެއިނ  

ހުށަހެޅުނ  ތަނ ފީޒ ކޮށ ފައިވާ 
މިނ ވަރުގެ މައ ޗަށެވެ. މި ގޮތުނ  

ކޮމިޝަނުނ  ދީފައިވާ ހުށަހެޅުނ ތަކުގެ 
ށަހެޅުނ  % އިނ ސައ ތަ ހ11ުތެރެއިނ  

 ތަނ ފީޒ  ކޮށ ފައިވެއެވެ.

ގައި އދ.  24އަދި  23، 22ޖޫނ   2021 .5
މަހިބަދޫ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  ކުރި 

 މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2021ނޮވެނ ބަރު  4
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

ދިވެހި  ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
 ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތ 

 

 ހިއ ސާކޮށ ފައިވެއެވެ. ހުށަހެޅުނ   5

ގައި ބ. އޭދަފުށި  18އޮގަސ ޓު  2021 .6
އަމާނ ވެއ ޓަށ  ކުރި މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ 

 ރިޕޯޓ 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2021އޮކ ޓޫބަރު  11
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

 ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރ، 

ފެމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  
 ސަރވިސަސ 

 ހުށަހެޅުނ   ހިއ ސާކޮށ ފައިވެއެވެ. 9
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 މަސައ ކަތ   ކުރި  ދެނެގަތުމަށ   މިނ ވަރު  ތަނ ފީޛުވަމުނ ދާ  ހުށަހެޅުނ ތައ  

މިނިވަނ ކަނ  ގެއ ލޭގޮތަށ  ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީުހނ  ބަނ ދުކޮށ ފައި ނުަވތަ ބަިއތިއ ބާފައި ތިބޭ ަތނ ތަަނށ  
ކުރިނ  ކޮށ ފައިވާ މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ހިއ ސާކޮށ ފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ  ،އެނ .ޕީ.އެމ އިނ 

އެއާ އެއ ގޮތަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެވޭތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. ، ލައިހުށަހެޅުނ ތަކުގެ ފޮލޯއަޕ  ހެދުުމގެ ގޮތުނ  ޕ ލޭނެއ  އެކުލަވާ
ގެ  19-ނަ އަހަރުގެ ޑިސެނ ބަރު މަހުނ  ފެށިގެނ  މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުނ ދާ ކޯވިޑ ވަ 2019 ،ނަމަވެސ 

ވަނަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޞިއ ޙީ ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު  12މާރިޗު  2020ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ ، 
މި ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  ގޮނ ެޖހުނ ތައ  ދިމާވެފައިވެއެވެ.  ،އޮފީސ ތައ  ބަނ ުދކުރުމާ ގުޅިގެނ  ،އިޢުލާނުކޮށ 

އިދާރާއަކަށ  ސިޓީ ފޮނުވައި،  4މަހުނ  ފެށިގެނ  އޮގަސ ޓ  މަހުގެ ނިޔަލަށ  ކަމާގުޅޭ   ޖަނަވަރީ 2021 ،އެހެނ ނަމަވެސ 
 ،ތަނަކަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުނ ތައ  ތަނ ފީޛުކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު ބެލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮށ ފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުނ  22

ފެމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ   ،ރވިސ އާއި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑަރދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތާއި މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަ
 ސަރވިސަސ  އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ  އެފެއާޒުނ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ  ލިޔުމުނ  ފޮނުވާފައިވާެނއެވެ.

 އާ ގުޅިގެނ  ކޮށ ފައިވާ ރިމޯޓ  މޮނިޓަރިނ ގގެ މަސައ ކަތ ތައ   19-ކޯވިޑ   

ޓަރިނ ގ ކުރުމަށ  އެކުލަވާލާފައިވާ އެސ .އޯ.ޕީތަކާއި، މޮނިޓަރިނ ގ ސުވާލު ކަރުދާސ  އަދި އާ ގުޅިގެނ  ރިމޯޓ  މޮނި 19-ކޯވިޑ  
 ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތައ  

  އެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ  އާ ގުޅިގެނ  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިނ  ބަލަހައ ޓާ މަރުކަޒުތަކާއި ޚާއ ޞަ 19-ކޯވިޑ
ޑ ރަގ  އޭޖެނ ސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ  ހިނ ގާ މަރުކަޒުތަކާއި ޕޮލިސ  ކަސ ޓޯޑިއަލ ތަކާއި މީހުނ ގެ މަރުކަޒާއި ނޭޝަނަލ  

ޓަކަިއ ޙާލަުތ ދެނެގަތުމަށ  އި ތިބި ފަރާތ ތަކުގެޖަލުތަކުގަ އަދި ޑިޓެނ ޝަނ  ސެނ ޓަރުތަކާއި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ ތަކާއި
 . ނެއެވެސުވާލު ކަރުދާސ ތަކެއ  އެކުލަވާލާފައިވާ މަށ ބޭނުނ ކުރު

 

 

 

  

ގައި ބ.  17އަދި  16އޮގަސ ޓު  2021 7
އޭދަފުށި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނަށ  ކުރި 

 މޮނިޓަރިނ ގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓ 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2021ޑިސެނ ބަރު  21
ރައ ޔިތުނ ގެ  ،އޮފީސ 

 ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  

 ހޯމ އެފެއާޒ  

 ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތ ދިވެހި 

ހުށަހެޅުނ      8
 ހިއ ސާކޮށ ފައިވެއެވެ.
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  ެމީހުނ ނާއި ކުދިނ  ބަނ ދުކޮށ  ބަލަހައ ޓާ ަމރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިނ   ދަށުނ  ހިނ ގާމޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގ
ހުޅުމާލެ ޑިޓެނ ޝަނ  ސެނ ޓަރުެގ  / ކ. ހިނ މަފުށި އައ ސޭރި ޖަލު އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލު ލާއިމާލޭ ޖަ އިކ. މާފުށީ ޖަލާ

ނ  މަރުކަޒުތަކުއެގޮުތނ  މި  .ނެއެވެރާތ ތަކުގެ ޙާލަތު ެދނެގަތުމުގެ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާފަބި ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަނ ދުގައި ތި 
 .ނެއެވެމަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަ ފަހަރު )އެކެއ ( 1 ަހފުތާއަކު މޮނިޓަރިނ ގެ ބޭނުަމށ  ރިމޯޓ 

 

  ފިޔަވަތި އަދި ނޭޝަނަލ   އާއިކުޑަކުދިނ ގެ ހިޔާ އި ީމހުނ ގެ މަރުަކޒާއެހީއަށ  ބޭނުނ ވާ  އާ ގުޅިގެނ  ޚާއ ޞަ 19-ކޯވިޑ
އެގޮތުނ ، ިމ  .ނެއެވެމަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާ ދަށުނ  ހިނ ގާ ފަރުވާގެ  ޑ ރަގ  އޭޖެނ ސީގެ

ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަ  ފަހަރު )އެކެއ ( 1 ހަފުތާއަކު މޮނިޓަރިނ ގެ ބޭނުމަށ  ނ  ރިމޯޓ މަރުކަޒުތަކު
 .ނެއެވެމަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާ

 

 ުޙާލަތު ދެނެގަތުމަށ   މީހުނ ނާއި ކުދިނ  ަބނ ދުކޮށ  ބަަލހައ ޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ  ބެުލމުގެ ދަށުނ ގެ ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތ
 ފަހަރު  )އެކެއ ( 1 ހަުފތާއަކު މަށ ޮމނިޓަރިނ ގެ ޭބނު މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާނެއެވެ. އެގޮުތނ  މި މަރުކަޒުތަކުނ  ރިމޯޓ 

 ސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާނެއެވެ.މަހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަ
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ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އަދި ސަރަޙައ ދީ ގުޅުނ ތައ  ޤާއިމުކޮށ  
 ބަދަހިކުރުނ  

 
ދެމެހެއ ޓެނިވި ގޮތެއ ގައި ގުޅުނ  ބަދަހިކޮށ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅުނ ހުރި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އަދި ސަރަޙައ ދީ ފަރާތ ތަކާއެކު 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުނ ނާއި ކޮމިަޝނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޭބނުނ ވާ ތަމ ރީނުގެ ފުރުޞަތުތައ  
ނެ މަސައ ކަތ ތަކާމެދު ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެނ  ކުރެވިދާ ،ފަރާަތކަށ  ކޮމިޝަނުގެ މައުލޫމާތު ހިއ ސާކޮށ  27ހޯދުމުގެ ގޮތުނ  ބޭރުގެ 

 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަނުނ  މަޝ ވަރާކޮށ ފައިވާނެއެވެ. 5
 

 ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ   ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އަދި ސަރަޙައ ދީ ފަރާތ ތަކާއެކު 

 ބައ ދަލުކުރި ފަރާތ   ތާރީޚ   #

 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސަމިޓ  ގ ލޯބަލ  ފޯރަމ  އޮނ  މައިގ ރޭޝަނ  އެނ ޑ   2021ޖަނަވަރީ  26 – 18  .1

2.  
 2021މާރިޗު  10

އޭސިއާ ޕެސިފިކ  ފޯރަމ  )އޭސިއާ ޕެސިފިކ  ރިވިއު އޮފ  އިމ ޕ ލިމެނ ޓޭޝަނ  އޮފ  ދަ ގ ލޯބަލ  
 ފޮރ ސޭފ ، އޯޑަލީ އެނ ޑ  ރެގިއުލަރ މައިގ ރަނ ޓ (

 ޔޫއެނ  ސައުތު އޭޝިއާ ފޯރަމ  އޮނ  ބިޒިނެސ  އެނ ޑ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ   2021މާރިޗު  17  .3

 ކޮމަނ ވެލ  ފޯރަމ  އޮނ  ނޭޝަނަލ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ   2021މާރިޗު  18  .4

5.  
 2021މާރިޗު  18

ޔުނައިޓެޑ  ނޭޝަނ ސ  އިކޮނޮމިކ  ސޯޝަލ  ކޮމިޝަނ  ފޮރ އޭޝިއާ އެނ ޑ  ދަ ޕެސިފިކ  
(UNESCAP)   2021އޭސިއާ ޕެސިފިކ  ފޯރމ  އޮނ  ސަސ ޓޭނަބަލ  ޑިވޮލޮޕ މެނ ޓ 

 ތަރޑ  ސެޝަނ  އޮފ  ދި އެކ ސ ޕަރޓ  މެކޭނިޒަމ  އޮނ  ދަ ރައިޑ  ދި ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   2021އޭޕ ރިލ   01 –މާރިޗު  30  .6

 އޭ.ޕީ.އެފ  ވިމެނ  ލީޑަރ ފޯރަމ   2021އޭޕ ރިލ   15  .7

 ސެޝަނ (  38ވަރކިނ  ގ ރޫޕ  އޮނ  ދި ޔުނިވަރސަލ  ޕީރިއޮޑިކ  ރިވިއު ) 2021މެއި  21 – 17  .8

އާ އެކު ބޭއ ވުނު ޔުނައިޓެޑ  ނޭޝަނ ސ  ރެސ ޕޮނ ސިބަލ  ބިޒ ނެސ  އެނ ޑ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ   2021ޖޫނ   04 – 01  .9
 ބައ ދަލުވުނ 

 GANHRIއެނުއަލ  މީޓިނ   2021ޖުލައި  01 –ޖޫނ   29  .10

11.  
 2021ޖުލައި  14

Towards the 4th Cycle of the UPR: Informal Consultations with 
Civil Society  

 ރީޖަނަލަ ނެޓ ވަރކ  އޮނ  މައިގ ރޭޝަނ  އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ   2021އޮގަސ ޓު  18  .12

13.  
 2021އޮކ ޓޫބަރު  06

އޮފ  ދަ ނޭޝަނަލ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ސ  އޮނ  ދަ ފ ރަނ ޓ  ލައިނ ސ  
 ޔުނައިޓެޑ  ނޭޝަނ ސ  އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ 

 ކޮމިޝަނ  އޮނ  މައިގ ރަނ ޓ  ވަރކަސ  އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ   2021އޮކ ޓޫބަރު  07  .14
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ވަނަ އަހަރު މެނ ބަރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވި ބައ ދަލުވުނ ، ކޮނ ފަރެނ ސ  އަދި  2120
 ސިމ ޕޯޒިއަމ ތައ  

 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

2021ޖަނަވަރީ   .1 ޔުނިސެފް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އެގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރެން ސަރވޭ 

 ގުޅިގެންއެފްސީޕީޑީ އާ ޖެންޑަރ، 

2.  
2021ޖަނަވަރީ  07  އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އާ 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް 

3.  
2021ޖަނަވަރީ  07  

މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

4.  
2021ޖަނަވަރީ  14  

ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރެސީ އާ އެކު ވެސްޓްމިނިސްޓަރ  

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

5.  
2021ޖަނަވަރީ  17  

މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އޮގަނައިޒޭޝަނ  ފޮރ މައިގ ރަނ ޓ  އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ   2021އޮކ ޓޫބަރު  10  .15

16.  
 2021އޮކ ޓޫބަރު  20

OHCHR  ިއަދ UNHCR  ރައުނ ޓޭބަލ  އޮނ  އީކުއަލިޓީ އެނ ޑ  ނޮނ  ޑިސ ކ ރިމިނޭޝަނ
 އިނ  ނޭޝަނަލ ޓީ މެޓަރސ  ޓޫ އެނ ޑ  ސ ޓޭޓ ލެސ 

 CRPD CEDAWވެބިނަރ ސީރީސ  އޮނ  ލިނ ކޭޖަސ  އެނ ޑ  ރިޕޯޓިނ ގ ޕ ރޮސެސ  އޮފ  ، 2021އޮކ ޓޫބަރު  28  .17

 ކޮމަނ ވެލ ތ  ފޯރަމ  އޮފ  ނޭޝަނަލ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ސ   2021އޮކ ޓޫބަރު  28  .18

 އެނ އެޗ އާރ އައި ސިމ ޕޯޒިއަމ   26ކޮޕ  2021ނޮވެނ ބަރު  05 – 03  .19

20.  
 2021ނޮވެނ ބަރު  10

އޭސިއާ ޕެސިފިކ  ފޯރަމ  )ޕ ރޮޕޯސަލ  ފޮރ އަ ކޮލެބ ރޭޝަނ  ޖެނ ޑަރ ސެނ ސިޓިވ  ކ ރިމިނަލ  
 ސިސ ޓަމ (ޖަސ ޓިސ  

 ފޯރަމ  އޮނ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ޑިމޮކ ރެސީ އެނ ޑ  ދަ ރޫލ  އޮފ  ލޯ )ތަރޑ  ސެޝަނ  ( 2021ނޮވެނ ބަރު  16  .21

 (EHRDS)އޭޝިއާ ޕެސިފިކ  އެނ ވަޔަރަމަނ ޓަލ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ޑިފެނ ޑަރސ  ފޯރަމ   2021ނޮވެނ ބަރު  19 – 17  .22

23.  
 2021ނޮވެނ ބަރު  26 – 22

އޮފ  ދަ އިނ ޓަރގަވަރނ މެނ ޓަލ  ވަރކިނ  ގ ރޫޕ  އޮނ  ދަ ރައިޓ  ޓު ސެޝަނ   22
 ޑިވެލޮޕ މެނ ޓަލ  ވަރކިނ ގ ގ ރޫޕ  

 ވަނަ އެނައަލ  ފޯރަމ  އޮނ  ބިޒިނެސ  އެނ ޑ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ   10 2021ނޮވެނ ބަރު  29  .24

 ޔޫއެނ  ވަރކިނ ގ ގ ރޫޕ  އޮނ  އާބިޓ ރަރީ ޑިޓެނ ޝަނ   2021ނޮވެނ ބަރު  30  .25

26.  
 2021ޑިސެނ ބަރު  01

ޕެސިފިކ  ރީޖަނ  ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ  އޮނ  ނޭޝަނަލ  މެކޭނިޒަމ  ފޮރ އިމ ޕ ލިމެނ ޓޭޝަނ ، -އޭޝިއާ
 ރިޕޯޓިނ ގ އެނ ޑ  ފޮލޯއަޕ  
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

6.  
2021ޖަނަވަރީ  17  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

7.  
2021ޖަނަވަރީ  18  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

8.  
2021ޖަނަވަރީ  24  

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް އާ އެކު 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

9.  
2021ޖަނަވަރީ  26  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

10.  

2021ޖަނަވަރީ  27  
ވެސްޓްމިނިސްޓަރ  ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރެސީ އާ އެކު 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ވެސްޓްމިނިސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ 

ޑިމޮކްރެސީ އަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 ކޮމިޝަން

11.  
2021ޖަނަވަރީ  28  

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް )ޔޫއެން( މޯލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ޔޫއެން މޯލްޑިވްސް އަދި ހިޔުމަން 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

12.  
2021ޖަނަވަރީ  31  އަމާނާތަކަފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

13.  
2021ފެބްރުއަރީ  02  

ކައުންސިލް އާ އެކު މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

14.  
2021ފެބްރުއަރީ  03  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން އާ އެކު 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

15.  
2021ފެބްރުއަރީ  09  އަމާނާތަކަފުލް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

16.  
2021ފެބްރުއަރީ  09  

އަފްޣާނިސްތާން ޖަލެއްގައި ހުރި ދިއްވެއްސެއްގެ މައްސަލައިގަ 

 ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއެކު އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިޔުމަން 

 މޯލްޑިވްސް

17.  
2021ފެބްރުއަރީ  14  

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގް އެންޑް ކްރައިމް 

(UNODCްއާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުނ ) 

UNODC  ްއަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސ

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

18.  
2021ފެބްރުއަރީ  18  

ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރެސީ އާ އެކު ވެސްޓްމިނިސްޓަރ 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

19.  
2021ފެބްރުއަރީ  23  ޑރ. އަޙްމަދު ޝާޙިދު 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

20.  
2021ފެބްރުއަރީ  24  ބައްދަލުވުންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

21.  

2021މާރިޗު  04  

ސީރިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ތިބި 

ދިވެހިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ 

 ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

22.  
2021މާރިޗު  04  ސިޓީ ހޯޕް އެސޯސިއޭޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

23.  
2021މާރިޗު  04  

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން )ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ( އާ އެކު 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

2021މާރިޗު  10  .24 އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް )އޭސިއާ ޕެސިފިކް ރިވިއު އޮފް  

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ ގްލޯބަލް ފޮރ ސޭފް، އޯޑަލީ އެންޑް 

 ރެގިއުލަރ މައިގްރަންޓް(

 އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް

2021މާރިޗު  15  .25  ވީ ޓީވީ ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްޤު 

2021މާރިޗު  17  .26 ޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ފޯރަމް އޮން ބިޒިނެސް އެންޑް ހިޔުމަން  

 ރައިޓްސް )ދެވަނަ ފޯރަމް(
 

2021މާރިޗު  18  .27 ކޮމަންވެލް ފޯރަމް އޮން ނޭޝަނަލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް  

 (CFNHRI) އިންސްޓިޓިއުޝަން
ކޮމަންވެލް ފޯރަމް އޮން ނޭޝަނަލް 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން

2021މާރިޗު  18  .28 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޮރ  

އޭސިއާ ޕެސިފިކް  (UNESCAP) އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް

 2021ފޯރމް އޮން ސަސްޓޭނަބަލް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް 

 

29.  
2021މާރިޗު  28  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 މޯލްޑިވްސް

30.  
2021މާރިޗު  29  ސިޓީ ހޯޕް އެސޯސިއޭޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

31.  
2021މާރިޗު  30  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ އާ އެކު ބައްދަލުވުން

ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ހިޔުމަން 

 ކޮމިޓީ

32.  
2021އޭޕްރިލް  01  

ޑރ. ޕަބްލޯ އެސްޕިނެއްލާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  (OHCHR)އޮފިސަރ

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

33.  
2021އޭޕްރިލް  01  ބައްދަލުވުންހެލްތް ޑިފެންސް މޯލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުނު  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

34.  
2021އޭޕްރިލް  06  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

2021އޭޕްރިލް  06  .35  
 ބައްދަލުވުންޕްރެޒިޑެންޝަންލ ކޮމިޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު 

ޕްރެޒިޑެންޝަންލ ކޮމިޝަން އަދި 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

36.  
2021އޭޕްރިލް  07  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަދު 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

2021އޭޕްރިލް  07  .37 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

 ކޮމިޓީ އާ އެކު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ

2021އޭޕްރިލް  07  .38  
 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު ބެއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

39.  
09 2021އޭޕްރިލް    

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެޗްޕީއޭ، 

 ޚިދުމަތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

40.  
2021އޭޕްރިލް  15  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

41.  
2021އޭޕްރިލް  18  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

42.  

2021އޭޕްރިލް  25  
އާ އެކު ބޭއްވުނު އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް 

 ބައްދަލުވުން

އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ 

ރައިޓްސް ހިޔުމަން ޗައިލްޑް އަދި 

 ކޮމިޝަން

43.  

2021އޭޕްރިލް  25  އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންޕްރެޒިޑެންޝަންލ ކޮމިޝަން  

ޕްރެޒިޑެންޝަންލ ކޮމިޝަން އަދި 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

44.  
2021އޭޕްރިލް  27  އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންވިލި ޖޯލި )އެންޖީއޯ(  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވިލި ޖޯލި އަދި 

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

45.  
2021އޭޕްރިލް  29  

 .Msއިންޓަރނޭޝަނަލް  ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ 

Kate Halvorsen (UNICEF) ްއާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުނ 

UNICEF  ިހިޔުމަން ރައިޓްސް އަދ

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

46.  

2021މޭއި  25  

ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެންޑް ވިމެންސް 

އާ އެންޕަވަރމެންޓް އެންޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޯގަނައިޒޭޝަން

47.  
2021މޭއި  30  އިކުއަލިޓީ ނައު އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  ހިޔުމަން ރައިޓްސް

 މޯލްޑިވްސް
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

48.  
2021މޭއި  31  

ލޯންޗިންގ އޮފް ދަ ޔޫއެން ނެޓްވަރކް އޮން މައިގްރޭޝަން އިން 

  އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންމޯލްޑިވްސް 
 

49.  
2021ޖޫން  7  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

50.  
2021ޖޫން  16 – 14  

ޑިޖިޓަލް  –ޕްރިވެންޓިންގ ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް 

 ކޮންފަރެންސް
 

51.  

2021 ޖޫން 15  
 ގެ 2025-2021 ޕްލޭން އެކްޝަން އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ

 ބައްދަލުވުން ވެލިޑޭޝަން

  ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން

 ސޯޝަލް ޖެންޑަރ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ސަރވިސަސް

 އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ

52.  
2021ޖޫން  17  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

53.  
2021ޖޫން  17  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ/ ރައްޔިތުންގެ 

  މަޖިލިސްގެ އިދާރާ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

54.  
2021ޖޫން  20  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، 

 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

55.  
2021ޖޫން  23  

އާ އެކު  އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި ތިބި ދިވެހިންގެ އާއިލާ

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

56.  
2021ޖޫން  27  

 އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗައިލް އަދި ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން

 އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

57.  
2021ޖޫން  27  އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީ 5/6އެމްޑީޕީ ގެ  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

58.  
2021ޖޫން  29  އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ޔޫއެންޑީޕީ 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

2021ޖުލައި  01  .59  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

60.  
2021ޖުލައި  04  ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

61.  
2021ޖުލައި  06  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް



   
   
 
 

74 
 

 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

62.  
2021ޖުލައި  07  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

2021ޖުލައި  11  .63 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އައްޑޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ  

 ނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން އިސްބޭފުޅުން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިޔުމަން 

 މޯލްޑިވްސް

2021ޖުލައި  11  .64  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އައްޑޫ ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރުން 

2021 ޖުލައި 12  .65  ގެއްލުވާލާފައިވާ ،މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ ބައްދަލުވުން ގްރޫޕްގެ ވަރކިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން ވިޓްނެސް 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް މީހުންގެ

 ކޮމިޝަން

2021ޖުލައި  12  .66 އާ އެކު ބޭއްވި ސ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ 

 ބައްދަލުވުން
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

67.  
2021އޮގަސްޓް  24  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 މޯލްޑިވްސް

68.  
2021އޮގަސްޓް  26  

ރައުލް ވޮލަންބަރގް އިންސްޓިޓިއުޓް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ރައުލް ވޮލަންބަރގް އިންސްޓިޓިއުޓު 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއަދި 

2021އޮގަސްޓް  30  .69  ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

70.  
2021އޮގަސްޓް  31  

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 (UNFPA)ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

71.  
2021އޮގަސްޓް  31  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 މޯލްޑިވްސް

72.  

2021 ސެޕްޓެންބަރު 5  

 ރިޕޯޓް ޕީރިއޮޑިކް ހަތްވަނަ އަދި ހަވަނަ ގެ ސީ.އަރ.ސީ

 މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން އެކުލަވާލުމަށް

 ބައްދަލުވުން ކޮންސަލްޓޭޝަން ބޭއްވި އާއެކު

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

73.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  07  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

74.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  07  

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

 ކޮމިޓީ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 މޯލްޑިވްސް

75.     

76.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  08  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

77.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  08  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

އޮފް ދަ  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 މޯލްޑިވްސް

78.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  08  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެންޖީއޯތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

79.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  09  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ވިޔަފާރިތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް

80.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  09  

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

81.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  09  

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

82.  
2021 ސެޕްޓެންބަރު 19  ބައްދަލުވުން ވެލިޑޭޝަން ގެ' އެނާލިސިސް ގެޕް ޖީ.ޑީ.އެސް 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

83.  

2021 ސެޕްޓެންބަރު 19  

 ރިޕޯޓް ޕީރިއޮޑިކް ހަތްވަނަ އަދި ހަވަނަ ގެ ސީ.އަރ.ސީ

 މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން އެކުލަވާލުމަށް

 ބައްދަލުވުނ ކޮންސަލްޓޭޝަން ބޭއްވި އާއެކު

 ބައްދަލުވުން ވެލިޑޭޝަން ގެ' އެނާލިސިސް ގެޕް ޖީ.ޑީ.އެސް

 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

84.  

2021 ސެޕްޓެންބަރު 21  

 ބައްދަލުވުނ ވެލިޑޭޝަން ގެ އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް މީޑިއާ

 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

85.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  22  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް 

 އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

86.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  23  

ނޭޝަންސް ނެޓްވަރކް އޮން މައިގްރޭޝަން އާ އެކު  ޔުނައިޓެޑް

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ނެޓްވަރކް އޮން 

 މައިގްރޭޝަން

87.  

2021ސެޕްޓެންބަރު  28  

 ޑިވައިސް އެނާޖީ ކޮންޑަކްޓިވް ޚިދުމަތުން ފުލުހުންގެ ދިވެހި

 ހިޔުމަން އިން އެސަރވިސް ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރުމާ ގެންގުޅެ

 ދިނުން މަޢުލޫމާތު އަށް މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް

 ޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ ދިވެހި

88.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  29  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

2021ސެޕްޓެންބަރު  30  .89  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ޕްރިޒަންސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންކޮމިޝަނަރ އޮފް  
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

90.  
2021ސެޕްޓެންބަރު  30  ޖަވާބު އެކެޑަމީ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް 

91.  
2021އޮކްޓޫބަރު  04  

އާފިޔާ އާ އެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ޑރ. 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

92.  
2021އޮކްޓޫބަރު  05  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

93.  
2021އޮކްޓޫބަރު  05  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

94.  
2021އޮކްޓޫބަރު  12  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 މަޖިލީސް ގެ އިދާރާރައްޔިތުންގެ 

2021އޮކްޓޫބަރު  12  .95  
 ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ރީޓެއިނަރސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް 

2021އޮކްޓޫބަރު  12  .96  
 ޖަވާބު އެކެޑަމީ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

97.  

2021އޮކްޓޫބަރު  13  
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް/ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 (UNFPA)ފަންޑް 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް/ ޔުނައިޓެޑް 

ނޭޝަން ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑް 

(UNFPA) 

98.  
2021އޮކްޓޫބަރު  14  

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް/ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮން 

 ކްރޮސްރެޑް 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

99.  
2021އޮކްޓޫބަރު  17  ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

2021އޮކްޓޫބަރު  18  .100  OHCHR ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

101.  
2021އޮކްޓޫބަރު  26  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އަދި ހިޔުމަން 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

102.  
2021އޮކްޓޫބަރު  28  ސީއެފްއެންއެޗްއާރްއައި އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

103.  

2021ނޮވެންބަރު  02  
ވެސްޓްމިނިސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރެސީ އާ އެކު 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ވެސްޓްމިނިސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ 

ޑިމޮކްރެސީ އަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 ކޮމިޝަން

104.  
2021ނޮވެންބަރު  08  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ބައްދަލުވުންކޮމިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުނު 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ގެ އިދާރާ



   
   
 
 

77 
 

 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

105.  
2021ނޮވެންބަރު  08  

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާއެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

106.  
2021ނޮވެންބަރު  09  ބައްދަލުވުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

107.  
2021ނޮވެންބަރު  09  ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަން އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

108.  
2021ނޮވެންބަރު  10  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް

2021ނޮވެންބަރު  16  .109  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

2021ނޮވެންބަރު  16  .110  ރައިޓްސް ކޮމިޝަންހިއުމަން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

2021ނޮވެންބަރު  18-16  .111 ވެބިނަރ އޮން ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ޕްރައިވެސީ ފޯރ  

 މީޑިއާ / އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސާރސް އެންޑް ޖާރނަލިސްޓްސް

NCIT 

2021ނޮވެންބަރު  17-16  .112 ފޯރަމް އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް، ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް ރޫލް އޮފް  

 ލޯ

OHCHR 

2021   ނޮވެންބަރު 24-22  .113 ސެކަންޑް ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮން ބިޒްނަސް އެންޑް ހިޔުމަން  

 ރައިޓްސް

OHCHR 

2021ނޮވެންބަރު  30  .114 ވޯކްޝޮޕް ފޯ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރސް އެންޑް މެންބަރސް  

 އޮފް ރިވިއު ކޮމިޓީ

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

115.  
2021ޑިސެންބަރު  14  

ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. އަޙްމަދު ޝާހިދު ކޮމިޝަނުގެ ޔޫއެންޑީޕީ 

 މެންބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރެއްވުން

އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 މޯލްޑިވްސް

116.  
2021ޑިސެންބަރު  16  

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގުޅޭ 

 ބައްދަލުވުނކޮމިޝަން އާ އެކު ބޭއްވުނު 

އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 މޯލްޑިވްސް

117.  

2021 ޑިސެންބަރު 19  

( ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ އަނިޔާ ގެވެށި) 2012/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ގޮތުން އިޞްލާޙުކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނު އެ އަދި ރިޕޯޓް ރިވިއު ގެ

 ބައްދަލުވުމެއް ވެލިޑޭޝަން ބޭއްވި

 އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ

 

118.  
2021ޑިސެންބަރު  21  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ސަމީރު އާ 

 އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

119.  
2021ޑިސެންބަރު  21  އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ދަ  އޮފްހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 މޯލްޑިވްސް
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 އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން ތާރީޚް #

120.  

2021ޑިސެންބަރު  21  

 އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ

 މޯލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން

 ފަރުމާކޮށް އެއް' ޕްރޮގްރާމް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕަރޕެޓްރޭޓަރ'

 ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން ގުޅޭގޮތުން ގާއިމްކުރުމާ

 ބައްދަލުވުމެއް މަޝްވަރާ ބޭއްވުނު ހޯދުމަށް ހިޔާލު ގެ މޯލްޑިވްސް

 އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ

 

121.  

2021ޑިސެންބަރު  26  

ޔޫއެންޑީޕީ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. އަޙްމަދު ޝާހިދު އާ 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 ބައްދަލުކުރެއްވުން

އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 މޯލްޑިވްސް

122.  
2021ޑިސެންބަރު  30  

ޔުނިސެފުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް 

 މިސް މަރްޖާން މުންތަޒިމް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އޮފް ދަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

 މޯލްޑިވްސް

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ  

ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަަލތަކާއި ޑިޕާޓ މަނ ޓ ތަކުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި އިދާރީ ކަނ ކަނ  ނިނ މުމަށ  ކޮމިޝަނުެގ 
 ބައ ދަލުވުނ ތައ  މިއަހަރުގެ ތެރޭަގއިވެސ   ބާއ ވާފައިވާނެއެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ަބއ ދަލުވުނ ތައ  ހަުފތާއަކު ދެ ދުަވހު ބޭއ ވުމަށ  ަވނީ ިނނ މާފައެވެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މުހިއ ުމ  5
ޖަލ ސާއެއ   89ކަނ ކަމާގުޅިގެނ  ހަފ ތާއަކު ދެ ބައ ދަލުވުމަށ  ވުރެ ގިނަ ބައ ަދލުވުނ ތައ  ބާއ ވާފައިވެއެވެ. މިޮގތުނ  

 ބާއ ވާފައިވެއެވެ.  
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާ ކުރުނ  
 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  

ވަނަ އަހަރު  2021މުވައ ޒަފުނ   މަސައ ކަތ ކޮށ ފައި ވެއެވެ.  71ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި  ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 2021
 32އިނ ސައ ތަ މުވައ ޒަފުނ ނަކީ އަނ ހެނ  މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. އަދި % 67ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ %، ފެށުނުއިރު

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ   2021އިނ ސައ ތަ މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ފިރިހެނ  މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. 
މެނ ބަރުނ ގެ ެތރެއިނ  މަޤާމަށ  އައ ޔަނ   05އިރު، ޮކމިޝަނުގެ  އަހަރު ފެށުނު 2021މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.  77ދިޔައީ 

 ގައެވެ.  2021އޮކ ޓޫބަރު  03މެނ ބަުރނ  ހަމަވީ  05މެނ ބަރުނ ނެވެ. ކޮމިޝަނަށ   04ކުރައ ވާފައިވަނީ 

 ކޮމިޝަނުގެ އިނ ސާނީ ވަސީލަތ  ތަރައ ޤީކުރުނ  
ދާއިރާތަކުނ  މުވައ ޒަފުނ  ތަމ ރީނު ކުރުމަށ   ކުރުމަށ ޓަކައި ތަފާތުވަނަ އަހަރު މުވައ ޒަފުނ ގެ ފަނ ނީ ޤާބިލުކަނ  އިތުރު 2021
ތަމ ރީނު  10ރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާފައިވާ  ،ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމެއ ގައި މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރި ކޮށ ފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުނ  20

ތަމ ރީނު  10ކޮށ  ހިނ ގާފައިވާ ކުރު މުއ ދަތުގެ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ އިދާރާތަކުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ވަރޗުއަލ  ،ޕ ރޮގ ރާމަކާއި
ޕ ރޮގ ރާމެއ ގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުތަކަކީ ރާއ ޖެއާއި ބައިނަލ އަޤ ވާީމ 

 ކެވެ. އިދާރާތަކުގެ މާލީ އަދި ފަނ ނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮމިޝަނަށ  ލިބިަފއިވާ ތަމ ރީނު ފުރުޞަތުތަކެ

 ތަމ ރީނު ހިނ ގި މުއ ދަތު 
ތަމ ރީނު ނަގައިދިނ  

 ފަރާތ ތައ  
 # ރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާފައިވާ ތަމ ރީނުތައ  

 2021މާރިޗު  02
ސީ.އީ.ޕީ 
 މޯލ ޑިވ ސ  

 1 ޑިޖިޓަލ  ސެލ ފ  ކެއަރ ެއނ ޑ  ސެލ ފ  ޑިފެނ ސ  ޮއނ ލައިނ  ޓ ެރއިނިނ ގ ވޯކ ޝޮޕ 

 2 އަށ  އަހުުލވެރިުކރުުމގެ ތަމ ރީނު  2016/18ޖެނ ަޑރ އީކުއަލިޓީ އެކ ޓ   އެޗ .ާއރ .ސީ.ެއމ   2021ޖުލައި  05

 3 އެސ .ޕީ.ެއސ .ެއސ  ސޮފ ޓ ވެައރ އަށ  އަހުލުެވރިކުުރމުގެ ަތމ ރީނު  މުހައ މަދު ސާލިހ   2021ޖޫނ   22

 4 ތަމ ރީނު އަށ  އަހުލުވެރިުކރުުމގެ  2013/13އެނ ޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނނު  އެޗ .ާއރ .ސީ.ެއމ   2021ޖޫނ   23

 އެޗ .ާއރ .ސީ.ެއމ   2021ޖޫނ   27
އަހުލުވެިރކުރުުމގެ  އަށ  2014/16ޓުުވމާ ބެހޭ ޤާޫނނު ޖިނ ސީ ފުަރއ ސާރަުކރުވުނ  ުހއ 

 ތަމ ރީނު 
5 

 22 –ޖުލައި  23
 2021އޯަގސ ޓު 

 6 އިނ ޓ ރޮޑަކ ޝަނ  ޓު ގ ރެފިކ ސ  ޑިަޒިއނިނ ގ ޖަާވބު އެކަަޑމީ 

ސެޕ ޓެނ ބަރު  13
2021 

 7 ވަޒީާފއާ ބެހޭ ާޤނޫނަށ  އަހުުލވެރިުކރުުމގެ ތަމ ީރނު   ޕީ.އައި.އެލ .ސީ 
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 2021އޮކ ޓޫބަރު  13

ބާ ކައުނ ސިލ  އޮފ  

ދަ މޯލ ިޑވ ސ އާ 
އެެމރިކަނ  ބާ 

އެޯސސިޭއޝަނާއި 
 ގުިޅގެނ  

ޓ ރެއިނިނ ގ ޮއނ  ދަ ނިއު ރޫލ ސ  ޮއފ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ކޮނ ޑަކ ޓ ސ  ފޯރ ޯލޔާރސ  
 ިޑސިޕ ލިނަރީ ރޫލ ސ  އެނ ޑ  

8 

 2021ނޮވެނ ަބރު  2
މޯލ ޑިވ ސ  ރެޑ  

 ކ ރެސެނ ޓ  
 9 އިނ ޓ ރޮޑަކ ޝަނ  ޓު ސައިކޮލޮޖިކަލ  ަފސ ޓ  އެއިޑ  ޓ ެރނިނ ގ

 2021ނޮވެނ ބަރު  9-8
ޕ ރޮސިިކއުޓަރ 

 ޖެނެރަލ ގެ އޮީފސ  
 10 އިނ ވެސ ިޓގޭޝަނ  ެއނ ޑ  ލޯ ޓ ރެއިިނނ ގ 
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 ބޭރުނ  ލިބުނު ތަމ ރީނު ފުރުޞަތުތައ  ކޮމިޝަނަށ  ރާއ ޖެއިނ  
 

 # ތަމ ރީނުގެ ނަނ   ހިނ ގި ފަރާތ   ހިނ ގި ަޤުއމު  ތާރީޚ  

ވެސ ޓ ިމނ ސ ަޓރ  އޮނ ލަިއނ   2021ފެބ ރުއަރީ  23
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 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ  

ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ގޮތުނ  ާފހަގަކުރާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު 
އެވެ. ބައިަނލ އަޤ ވާީމ   ”Equality-Reducing inequalities, advancing Human Rights“ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

ޑިސެނ ަބރު( ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮުތނ   10ގޮތުނ  ފާހަގަކުރާ ިއނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ ދުވަހާއި ކޮމިޝަނުެގ އަހަރީ ދުވަސ  )
 ހިނ ގާފައެވެ. އެގޮުތނ  މި ުދވަސ  ފާހަގަކުރުމަށ ޓަކައި އެހެނ  އަހަރުތަކެކޭ އެއ ގޮތަށ  މި އަހަރުވެސ  ޙަރަކާތ ތަކެއ  ވަނީ

ރަސ މީ އިޙ ތިފާލެއ  ވަނީ ބާއ ވާފައެވެ. ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މުޙައ މަދު ޞާލިޙު 
ސ  އެވޯޑ  ވަީނ ޝަރަފ ވެރިކޮށ ދެއ ވި މިޖަލ ސާގައި ކޮމިޝަނުގެ އައު ވެބ ސައިޓ  އަދި ބިޒ ނަސ  އެނ ޑ  ހިޔުަމނ  ރައިޓ 

އިފ ތިތާޙ  ކޮށ ފައެވެ. މި ޖަލ ސާގައި ދައުލަތުގެ ޢިއ ޒަތ ތެރިނ ނާއި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޖަމާޢަތ ަތކާއި މަދަނީ ޖަމިއ ޔާތަކާއި 
ދުވަހުގެ ޝިއާރާ ގުޅުވައިގެނ  ޢާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ ޓަކައި  ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވިއެވެ. މީގެއިތުރުނ 

 ޝަލ  މީޑިއާ ކެމ ޕޭނެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވެއެވެ.ސޯ
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 ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓ  
 

 16/2019ޢަމަލުކުރަނ  ފެުށނު ާޤނޫނު ނަނ ބަރު  ،ވަނަ ދުވަހު ތަޞ ދީޤުކޮށ  17ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަުރ މަހުގެ  2019
ވަނަ މާއ ދާގައި މި ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމާއެކު،  23)ވިސ ލ ބ ލޯކުރާފަރާތ ތައ  ރައ ާކތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 2019 ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ުޔނިޓުގެ ނަމުގައި ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގައި ޔުނިޓެއ  އުަފއ ދާފައިވެއެވެ. އަދި 
ބައ ދަލުވުމުގައި  941(4ވަނަ ދުވަހު ބޭއ ުވނު އޭރުގެ ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު ) 21މަހުެގ ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަރު 

ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓުގެ އިސ ވެރިޔެއ ގެ ގޮތުގައި ހުނ ނާނީ އެއިރެއ ގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސ ގެ 
ޓުގެ އިސ ވެރިޔާއަކީ މިނިވަނ ކަމާއެކު މި ޔުނިޓަށ  ުހށަހެޅޭ ޔުނި  ،މާޤާމުގައި ހުނ ނަ ފަރާތ ކަމުގައި ނިނ މާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސ 

ވަނަ ދައުރުގެ މެނ ބަރުނ ނަށ   5މައ ސަލަތައ  ނިނ މުމުގެ އިޚ ތިޔާރު ލިބިގެނ ވާ މީހަކަށ ވާނ ޖެހޭކަމަށ  ކޮމިޝަނުގެ 
އަކު ނެގުމަށ  ފެނ ނާތީއާއި ިމނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އިނ  ވިސ ލ ބ ޯލވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓުެގ އިސ ވެރި

ހުއ ދަދީފައިނުވާތީ، ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ  ދާއިމީ އިސ ވެރިޔަކު އައ ޔަނ  ކުރެވެނ ދެނ  ވަގުތީ އިސ ވެރިޔެއ ގެ 
ވަަނ  2020ނޮވެނ ބަރު  09 (5)16ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނަރަލ  އައ ޔަނ  ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުގެ 

ވަނަ އަހަރު ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓުގެ އިސ ވެރިއަކަށ  ހުނ ނެވީ މި ކޮމިޝަނުެގ  2021ޖަލ ސާއިނ  ނިނ މައި 
 ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  އެވެ.

ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ”)ވިސ ލ ބ ލޯކުރާފަރާތ ތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ   16/2019ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ލޫމާުތ ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިަގތުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައ  ތަޙުޤީޤުކޮށ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވައިދު" ޔުނިޓަށ  ސިއ ރުކޮށ  މަޢު

  ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  2މާރިޗ   2020އެކުލަވާލައި 
ޖެއ ސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައ  ތަޙުޤީޤުޮކށ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަ

ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުނ  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ،ގައި އެކުލަވާލާ 27ފެބ ރުއަރީ  2020ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑ ލައިނެއ  
ޓީތަކަށ  ޙިއ ސާކޮށ ، ކޮމިޝަނުނ  ފައިސާ ދެވޭ ކުނ ފުނިތަކާއި އެހެނިހެނ  އިދާރާތަކާއި ޖަމުޢިއ ޔާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާ

ސަރކިއުލަރއެއ  ޢާނ މުކޮށ ފައިވެއެވެ. "ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަެޖއ ސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައ  
 ގޮތުނ ، މި ތަޙުޤީޤުކޮށ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑ ލައިނ " ގައިވާ ކަނ ތައ ތައ  ހަނދާނ ކޮށ ދިނުމުގެ

ގައި ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓުނ   08ނޮވެނ ބަރު  2021ގައިޑ ލައިނ އާއެކު އިތުރު ސަރކިއުލަރއެއ  
ޢާނ މުކޮށ ފައިވާނެއެވެ. ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުމާއި ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  

ކާއި އަދި ަދއުލަތ  ޙިއ ސާވާ ކުނ ފުނިތަކުެގ ތެރެއިނ  މި ޔުނިަޓށ  ފޯުނނ  ގުޅައިގެނ  މަޢުލޫާމުތ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަ
ގެ ނިޔަލަށ  ެއތެރޭގެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސާފައި މި  2021ސާފުކޮށ ފައިވާ އިދާރާތަކަށ  އެ މަޢުލޫމާތުތައ  ދީފައިވެއެވެ. 

ލ ބ ލޯކުރާ ފަރާތ ތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު" އާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު އިދާރާއަކުނ  އަނ ގާފައިވެއެވެ. "ވިސ  45ޔުނިޓަށ  
 ސަރަހައ ދެއ ގެ ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށ  ނަގައިދީފައިވެއެވެ. 4ސެޝަނެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  8ދިނުމުގެ 
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ވަނަ އަހަރަށ  ކޮމިޝަަނށ  ކަނޑައަޅަފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ  ބަޖެޓު ހަމަެޖހި މި  2021
މުަވއ ޒަފުނ  ނެގުމުގެ ހުއ ދަ ދީފައިެވއެވެ. މިއީ ވިސ ލ ބ ލޯވަރ  2ވިސ ލ ބ ޯލވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ  ، ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ 

ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓުގެ ތާރީޚުގައިވެސ  ނެގޭ ފުރަތަމަ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. އެގޮތުނ  ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  
. އޭގެ އިތުރުނ  ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ގައެވެ 12އޮކ ޓޫބަރު  2021ޔުނިޓަށ  އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ  އޮފިސަރަކު ހަމަޖައ ސާފައިވަނީ 

ޑިސެނ ބަރު  2021ވަނަ މުވައ ޒަފުގެ ގޮތުގައި އެ ޔުނިޓަށ  ލީގަލ  އޮފިސަރަކު ހަމަޖައ ސާފައިވަނީ  2ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓުގެ 
 ވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެނ ބަރު މަހު ވިސ ލ ބ ލޯަވރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ  އިސ ވެރިއަކު ނެގުމަށ  ހުއ ދަ 2021ގައެވެ.  16

ވަނަ އަހަރަށ  ކޮމިޝަނަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ  ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ   2022ލިބުމާއެކު، 
 ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ  ޔުނިޓުގެ އިސ ވެރިއަކު ނެގުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ވަނީ ނިނ މާފައެވެ.

 

  

ފަރާތ ތައ  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ނ  ކ.މާފުށީގައި ވިސ ލ ބ ލޯކުރާ ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓު 
 ގޮތުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމަށ  ނަގައިދިނ  ސެޝަނ  
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 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސ  ހިސާބު  2021ޝަނ  ޔުނިޓުގެ ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ  

 ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ  ހުަށހެޅުނު މައ ސަލަތަކުގެ ތަފ ޞީލ .

 

 

 

 

 

 

 

 ވިސ ލ ބ ލޯވަރ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  ޔުނިޓަށ  ހުަށހެޅުނު އަދި ނިމުނު ަމއ ސަލަތަކުގެ ޢަދަދުތައ 
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 ބަޔާނ ތައ  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2021
 

 ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ފައިސާ

 ގެ ނިޔަލަށ   2021ޑިސެމ ބަރ  31
      

ފަރާތަކުނ   ތިނ ވަނަ 
މުއައ ސަސާގެ 

ލާބައާއި މަނ ފާއަށ  
  ކުރި ޚަރަދު 

 ތާޑ  ޕާޓީ ޕޭމަނ ޓ ()

ޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  
 އ/ކ

 ތިނ ވަނަ ފަރާތަކުނ  
މުއައ ސަސާގެ 

މަނ ފާއަށ  ލާބައާއި 
  ކުރި ޚަރަދު 

 ތާޑ  ޕާޓީ ޕޭމަނ ޓ ()

   ޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  އ/ކ

 ނޯޓ   2021 2021 2020 2020
 

     
 ލިބުނު ފައިސާ 

 ބަޖެޓުނ  ނެގި ފައިސާ  ފާސ ކުރެވުނު  3 28,408,765 - 22,378,100 -
 ދައުލަތުގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތ  ފައިސާ  4 96,828 - 55,000 -
 މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  17 - 22,033 - -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ   28,505,593 22,033 22,433,100 -
 

 ކުރެވުނު ޚަރަދު      
 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހިނގި ޚަރަދު   5 17,320,031 - 17,070,725 -
 ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  ދޭފައިސާ ވަކި  ޕެނ ޝަނާއި އަދި  6 687,827 - 705,873 -
 ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރު  7 1,247,575 - 262,746 -
 ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސ   8 409,163 - 166,854 -
 ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސ   9 5,044,186 - 3,446,806 -
 ތަމ ރީނުކުރުމަށ  ކުރެވޭ ޚަރަދު   11 4,048 - - -
 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު   12 1,794,929 - 195,529 -
 އިޝ ތިރާކާއި އަދި ސަބ ސިޑީޒ  ،ސަރުކާރުނ ދޭ އެހީ 13 23,025 - 23,115 -
 ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސ   14 1,864,916 - 501,006 -

 ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ   28,395,700 - 22,372,653 -

- 55,000 - 96,828 15 
ގޮތުގައި ބަލައިގަތ  ފައިސާގެ ތެރެއިނ  ޕަބ ލިކ   ދައުލަތުގެ އާމ ދަނީގެ

 އޭ(އަށ  ޖަމާކުރި ފައިސާ  ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓަ )ޕީ. ބީ.

- 22,427,653 - 28,492,528 

 
ދައުލަތުގެ އާމ ދަނީ ފައިސާ  އަށ  ޖަމާކުރި  ޖުމ ލަ ޚަރަދު)ޕީ.ބީ.އޭ 

   ހިމަނައިގެނ (

- 5,447 22,033 13,066 
 

 ފައިސާ   އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި 

411,558 4,843 411,558 10,290 
 

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 
- - - - 

 
 މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ޖަމާ ކުރެވުނު ފައިސާ 

- 5,447 22,033 13,066 
 

 ފައިސާ   މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/ )އުނިވި(

411,558 10,290 433,591 23,356 
 

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 
      

              ސޮއިކުރަނީ: ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތުނ އެއ ގޮތަށެވެ. އެކަމަށ  ހެކިވެ ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ   ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއ ވެސ  އޮޅުވާލުމެއ ނެތި ޙަޤީޤަތާ މާލީ
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 މުޙައ މަދު ޔާމީނ  އިބ ރާހީމ  
 

 މަރ ޔަމ  މުނާ  
  

 ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ   
 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  
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 ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން ފާސްކުރެވުނު

 ގެ ނިޔަލަށ   2021ޑިސެމ ބަރ  31
      

ބަޖެޓާއި  ފައިނަލ  
ހިނގި ޚަރަދުގެ 

 ތަފާތު 

 ވަނަ އަހަރުގެ  2021
ބަޖެޓުނ  ހިނގި 

 ޚަރަދު 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

ފާސ ކުރި ބަޖެޓު 
2021 

  

     
 ލިބުނު ފައިސާ 

375,746 28,395,700 28,771,446 26,861,589 
 

 މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރި ބަޖެޓ / )ހިނގި ޚަރަދު(
- - - - 

 
 ފަނ ޑުގެ ބަޖެޓ / )ހިނގި ޚަރަދު(ޓ ރަސ ޓ  

- - - - 
 

 ހިލޭ އެހީގެ ބަޖެޓ / )ހިނގި ޚަރަދު(
- - - - 

 
 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ 

375,746 28,395,700 28,771,446 26,861,589 
 

 ޖުމ ލަ 
     

 ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދު 
33,501 17,320,031 17,353,533 17,950,980 

 
 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހިނގި ޚަރަދު  210

- 687,827 687,827 774,292 
 

 ދޭފައިސާ  ޕެނ ޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  213
23,823 1,247,575 1,271,398 1,094,252 

 
 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  221

10,086 409,163 419,249 242,183 
 

 އޮފީސ  ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާތަކެތީގެ އަގު  222
274,351 5,044,186 5,318,537 5,714,537 

 
 އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

- 4,048 4,048 91,400 
 

 ތަމ ރީނުކުރުމަށ  ކުރެވޭ ޚަރަދު  225
3,885 1,794,929 1,798,814 73,115 

 
 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު  226

- 23,025 23,025 25,000 
 

 ސަރުކާރުނ ދޭ އެހީ، އިޝ ތިރާކާއި އަދި ސަބ ސިޑީޒ   228

345,646 26,530,783 26,876,430 25,965,759 
 

 ޖުމ ލަ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދަށ  ހޭދަކުރި 
     

 ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު 
 ފަރުނީޗަރު،މެޝިނެރީ އަދި އިކުއިޕ މަނ ޓ   423 895,830 1,895,016 1,864,916 30,100

30,100 1,864,916 1,895,016 895,830 
 

 ޖުމ ލަ ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު 

375,746 28,395,700 28,771,446 26,861,589 
 

 މުޅި ޖުމ ލަ 

375,746 
 

- - 
 

 ބަޖެޓ  ބާކީ 
      

 
 މިނޯޓ ތަކާއެކު ވިދާޅުވުމުނ ނެވެ. ގުޅޭ ނޯޓ ތަކަކީ މާލީބަޔާނ ތަކުގެ ބައެއ ކަމާއި މާލީ ބަޔާނ ތައ  ފުރިހަމަ ވާނީ އަށ  ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަޔާނ ތަކާ 12އިނ  ސަފުހާ  5ސަފުހާ 

 

 

 

 

 

 



 މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް )ރުފިޔާއިން(

 ނިޔަލަށްގެ  2021 ޑިސެންބަރު 31

 ތަޢާރަފް .1
ގައި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  2003ޑިސެމ ބަރ  10ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  އުފެދުނީ 

ހިޔުމަނ   ކޮމިޝަނަށ  ޤާނޫނީ ޙައިޘިއ ޔަތު ލިބި ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ މުއައ ސަސާއަކަށ ވީ  ޤަރާރަކުނ ނެވެ. އަދި އެއަށ ފަހު
ގައި ތަޞ ދީޤު ކުރެއ ވުމާ  2006އޯގަސ ޓ   17( 2006/6ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަނ ބަރު ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 189ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގައި ތަޞ ދީޤު ކުރެވުނު 2008އޯގަސ ޓ   7ގުޅިގެނ ނެވެ. 
ކޮމިޝަނެއ   ރައިޓ ސ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ވަކި ފަރާތަކަށ  ބުރަނުވާ މުސ ތަޤިއ ލު ހިޔުމަނ  ވަނަ މާއ ދާގައި،

ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ ގެ މަސައ ކަތ ތައ   އޮނ ނަނ ވާނެކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވުމާ ގުޅިގެނ ، ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ 
( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީނ ނެވެ. 2006/6ކޮމިޝަނ ގެ ޤާނޫނު، )ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ހިނގަމުނ ދަނީ، ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ 

ދަޢުވާ ލިބުމުގެ ބާރު  ޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ އަކީ އަމިއ ލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި،ރައިޓ ސ  ކޮމި ހިޔުމަނ 
ޙައިޘިއ ޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކިސިއ ކައެއ  އޮނ ނަ މިނިވަނ   ލިބިފައިވާ، އަމިއ ލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ

މިބަޔާނަކީ   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ނެވެ.ޝަޚ ޞެކެވެ. މިކޮމިޝަނ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ފައިސާ ލިބެނީ ޤާނޫނީ
ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ ގެ މަޝ ވަރާއާއެކު،  ކޮމިޝަނ ގެ އާމ ދަނީ ޚަރަދާއި މިލ ކިއ ޔާތާއި، މާލީ ޒިނ މާތަކާ ބެހޭ

 ގޮތުގެ މަތިނ  ލިޔެ ބަލަހައ ޓާ އެކުލަވާލާފައިވާ މާލީ ބަޔާނެކެވެ. ކޮމިޝަނުނ  ހަދާ، ޤަވާއިދުގައިވާ

 ޚުލާޞާ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ ބަލަހައްޓައި ިސާބުހ .2

ބެލެހެއ ޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައ  ތިރީގައި  މި މާލީ ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުނ ކޮށ ފައިވާ ހިސާބު 
ކުރެވިފައިވާނީ  ތައ  ބޭނުނ ހުރިހާ އަހަރެއ ގެ ހިސާބުތައ  ބަޔާނ ކުރުމުގައިވެސ  މި ސިޔާސަތު ބަޔާނ ކޮށ ފައިއެވަނީއެވެ.

 އެކަނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި ވާނެއެވެ. އެއ ގޮތަކަށެވެ. އެނޫނ  ތަފާތު ގޮތަކަށ  ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާނަމަ،

 ބަޔާންތައް މާލީ .2.1

 އެކައުނ ޓިނ ގ ސެކ ޓަރ ޕަބ ލިކ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ " ،ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީ ކޮމިޝަނ ގެ 
 ؛ތައ ޔާރުކުރެވޭ ދަށުނ  ގެ"އެކައުނ ޓިނ ގ އޮފ  ބޭސިސ  ކޭޝ  ދަ އަނ ޑަރ ރިޕޯރޓިނ ގ ފައިނޭނ ޝަލ : ސ ޓޭނ ޑަޑ 

   ؛ބަޔާނ  ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ .1
   އަދި  ؛ބަޔާނ  ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ބަޖެޓުނ  އެ ބަޖެޓާ ފާސ ކުރެވުނު .2
  .  ނޯޓ ތަކެވެ ގުޅޭ ބަޔާނ ތަކާ އެ .3

 ތައ ޔާރުކުރެވޭ ދަށުނ  ޤާނޫނުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،އިތުރުނ  ބަޔާނ ތަކުގެ މާލީ ދެނ ނެވުނު މަތީގައި
. ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ،ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ  އިތުރު" ޔާނ  ބަ ޒިނ މާތަކުގެ  މާލީ" އާއި" ބަޔާނ   މިލ ކިއ ޔާތުގެ "
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 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީ ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާ އެއ ގޮތަށ  އާ ބޭސިސ  ކޭޝ  އިޕ ސަސ  މިބަޔާނ ތަކަކީ
          .ނޫނެވެ މައުލޫމާތެއ 

 ގޮތް ހުށަހަޅާފައިވާ .2.2

: ސ ޓޭނ ޑަޑ ސ  އެކައުނ ޓިނ ގ ސެކ ޓަރ ޕަބ ލިކ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ " ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާނީ ބަޔާނ ތައ   މާލީ
 ކަމަށ  އަސާސެއ  ސ ޓޭނ ޑަޑ   މި" އެކައުނ ޓިނ ގ އޮފ  ބޭސިސ  ކޭޝ   ދަ އަނ ޑަރ ރިޕޯރޓިނ ގ ފައިނޭނ ޝަލ 
 ދައުލަތުގެ  ،ދެއ ކިފައިވާނީ ޚަރަދުތައ  ،ބަޔާނުގައި ތުގެގޮ ހޭދަކުރެވުނު  ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ  ،އެގޮތުނ . ބަލައިގެނ ނެވެ

 އެ ސޮފ ޓ ވެއަރގައި ސެޕ  ގެނ ގުޅޭ އިނ  ފިނޭނ ސ   އޮފ  މިނިސ ޓ ރީ ބެލެހެއ ޓުމަށ  ހިސާބުތައ  މުއައ ސަސާތަކުގެ
 31 ފެށިގެނ   އިނ  ޖަނަވަރީ 1 އަހަރުގެ މާލީ  ،ހިމެނިފައިވާނީ ،ބަޔާނުގައި މި. ތާރީޚުގައެވެ ކުރާ ޕޯސ ޓ  ޚަރަދެއ 

     . މުޢާމަލާތ ތަކެވެ ފައިސާގެ  ހިނގާފައިވާ  ދެމެދު އާ 2021 ޑިސެނ ބަރު

 ރައ ޔިތުނ ގެ  ހިމަނާފައިވާނީ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ލިބުނު  ،ބަޔާނުގައި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތާއި ފައިސާ ،މިގޮތުނ 
 ކުރެވިފައިވާ  ހޭދަ ޚަރަދުތަކަށ  ކޮމިޝަނުގެ މި  ބަޖެޓުނ  ކޮމިޝަނުގެ މި ،ފާސ ކުރި އަހަރަށ  ވަނަ 2021 މަޖިލީހުނ 
 އެހީގެ  އަހަރު މާލީ މި ،ފައިސާއާއި ބަލައިގެނ ފައިވާ ކޮމިޝަނުނ  މި ގޮތުގައި އާމ ދަނީގެ ދައުލަތުގެ ،އާއި ފައިސާ
     .  ފައިސާއެވެ  ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށ  މި ފަރާތ ތަކުނ  އެކި ގޮތުގައި

 މި ،ހިމެނިފައިވާނީ ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  ހިނގި ،ބަޔާނުގައި ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު ބަޖެޓުނ   އެ  ބަޖެޓާ ފާސ ކުރެވުނު 
 ބުނެވިދިޔަ  މަތީގައި ،ތެރެއިނ  ބަޖެޓުގެ ފާސ ކޮށ ދެއ ވި ކޮމިޝަނަށ  މި މަޖިލީހުނ  ރައ ޔިތުނ ގެ ،އަހަރަށ  މާލީ

. ހިމަނާފައިވާނެއެވެ އެހީ  ހިލޭ ކޮމިޝަނުގެ މި  ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ  ކުރިފާސ . ޚަރަދުތަކެވެ  ހިނގާފައިވާ މުއ ދަތުގައި
 ތަފާތުތައ   ބަޔާނުގައިވާ ދެ އެ ،ތަފާތެއ ވާނަމަ ހުރެ  ސަބަބަކާ  އެއ ވެސ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި ދެބަޔާނ   މި
    .ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ ގައި 16 ނޯޓ  ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީ( ރިކޮނ ސައިލ ކޮށ )

 އާ " ކޮނ ވެނ ޝަނ   ކޮސ ޓ  ހިސ ޓޮރިކަލ " ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ އަގުތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާނ ތައ  މާލީ
 އެހެނ  އަދި ،ހަރުމުދަލާއި މިގޮތުނ . އުޞޫލުނ ނެވެ ބަޔާނ ކުރާ އަގު ހިނގިއިރުގެ މުޢާމަލާތެއ  އެ އެއ ގޮތ ވާގޮތަށ 

 ހޯދިއިރުގެ  އެއ ޗެއ  އެ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ  ،މަޢުލޫމާތުގައި އިތުރު ބަޔާނ ތަކުގެ މާލީ ،ދަރަނިވެސ  އަރަނ ޏާއި
 ކޮށ ފައެއ  އުނި މިނ ވަރެއ   އެއ ވެސ  ގޮތުގައި ޑިޕ ރިސިއޭޝަނ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ހޯދާފައިވާ އަށ  ކޮމިޝަނަށ  . އަގުގައެވެ 
 .ނުވާނެއެވެ 

 އެހީ ހިލޭ ލިބޭ ޖަމިއްޔާތަކުން ބޭރުގެ .2.3

 ލިބިފައިވާ  މޯލ ޑިވ ސ އަށ  ދަ އޮފ  ކޮމިޝަނ  ރައިޓ ސ  ހިޔުމަނ  ގޮތުގައި ހިލޭއެހީގެ ޖަމާޢަތ ތަކުނ  ޖަމިއ ޔާ ބޭރުގެ
 ގައި" ބަޔާނ   ގޮތުގެ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާލިބުނުގޮތާއި" ،ތަކެތި ބެލެވޭ ގޮތުގައި ނަގުދުފައިސާގެ  ،ފައިސާއާއި ނަގުދު

 ލާބައާއި ކޮމިޝަނުގެ މި ފަރާތ ތަކުނ   އެހީދޭ  އަދި. ލަމުގައިވާނެއެވެކޮ މިނަމުގައިވާ " ޚަރަދު  /ލިބޭއެހީ "
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 ނޯޓ ތަކުގައި ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީ ފައިސާވެސ  އެ ދައ ކާފައިވާނަމަ ފައިސާއެއ  ފަރާތަކަށ   އެހެނ  މަނ ފާއަށ ޓަކައި 
          .އެވެހިމަނާފައިވާނެ

 މުޢާމަލާތް ހިންގޭ ފައިސާއިން ބޭރު .2.4

 ދިވެހި  އެއީ. ދިވެހިރުފިޔާއިނ ނެވެ ކުރެވިފައިވާނީ ބަޔާނ  އަގުކޮށ  ތަކެތި ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާ ބަޔާނ ތަކުގައި މާލީ
  . ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ ކުރާ ބޭނުނ   ކުރުމަށ  މުޢާމަލާތ ތައ  މާލީ ކޮމިޝަނުގެ  މި ރުފިޔާއަކީ

 ދިވެހި  ޑޮލަރަކަށ ޖެހޭ  އެމެރިކާ ތާރީޚުގެ ހިނގި  މުޢާމަލާތެއ  އެ ހިސާބުކޮށ ފައިވާނީ  މުޢާމަލާތ ތައ  ބޭރުފައިސާގެ 
 ބަޔާނ ތަކުގެ މާލީ ،ބާކީތައ  އޭގެ ދަރަނ ޏެއ ވާނަމަ އަރަނ ޏާއި  ފައިސާގެ  ބޭރު. ރޭޓ ގައެވެ އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ރުފިޔާގެ
 މިނޫނ ގޮތަކަށ  . ރޭޓ ގައެވެ އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ތާރީޚުގެ  ނިމޭ އަހަރު ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ  ،ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ  އިތުރު

     .ތަކުގައެވެ  އެއ ބަސ ވުނ   އެއ ބަސ ވެފައިވާ ކުރިއަށ   އަގުކޮށ ފައިވާނީ 

 ބޭނުމަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ތަކެއްޗާއި ހޯދުނު ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓައިގެން ގަނެފައި ކޮމިޝަނަށް .2.5

 ހޯދުނުތަކެތި

 ބަހައ ޓައިގެނ  ގަނެފައި އޮފީހަށ  . ގަތ އަގުގައެވެ ބަޔާނ ކުރެވިފައިވަނީ  ތަކެތި ހޯދޭ  ހިނ ގުމަށ   ކޮމިޝަނ  
 ހިމެނޭނީ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ އަދި. ހިމަނާފައެވެ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ނުކޮށ  ކެޕިޓަލައިޒ  ވާނީ ތަކެތި ހޯދާ ބޭނުނ ކުރުމަށ 

 ތަކެތި  ހުރި  ބޭނުނ ނުކޮށ  އިރު ނިމުނު އަހަރު ،ނޫނ ކަމުނ  ނ ކުރުމުނ ބޭނު އެތަކެތި  ،ކަމަށާއި ގަތުމުނ  ތަކެތި
        .ނުވާނެއެވެ ހިމަނާފައެއ  ހިސާބުތަކުގައި

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް .2.6

 .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އަހަރުގެ   ވަނަ  2020 އިތުރަށ   އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 ހިސާބުތަކުގައި މިއަހަރުގެ

 މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓުގެ .2.7

 ،ބަޖެޓާއި ފާސ ކުރެއ ވި މަޖިލީހުނ  ރައ ޔިތުނ ގެ އަހަރަށ  ވަނަ 2021 އެކުލެވިފައިވާނީ ބަޔާނ ތަކުގައި މާލީ މި
 ބަޖެޓަށ   މޯލ ޑިވ ސ ގެ ދަ އޮފ  ކޮމިޝަނ  ރައިޓ ސ  ހިޔުމަނ  ފިނޭނ ސ އިނ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ އަހަރުތެރޭގައި މާލީ

 ކޯޑުނ   އެއ   ބަޖެޓުގެ ގޮތަށ  ނާނ ނަ ބަދަލު ޖުމުލައަށ  މުޅި ބަޖެޓ ގެ ،ފައިސާއާއި އުނިކުރި ބަޖެޓުނ  /އިތުރުކުރި 
 . ބަޖެޓެވެ  ފަހުގެ  އެނ މެ ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ގެނެވޭ ކޯޑަށ  އަނެއ 
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 ފާސ ކުރެއ ވި ބަޖެޓ ، ހިނގި ޚަރަދު އަދި ބަޖެޓުގެ ބާކީ  .3

 ތަފ ޞީލ   2021 2020
 ކޮމިޝަނަށ  ފާސ ުކރި ބަޖެޓ  މަޖިލީހުނ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ރައ ޔަތުނ ގެ 26,927,889 24,100,000
 ބަޖެޓަށ  އިތުރުވި/)އުނިވި( 1,843,557 (1,113,658)
 ފައިނަލ  ބަޖެޓ   28,771,446 22,986,342

 މަޖިލީހުނ  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ފާސ ުކރި ބަޖެޓުނ  ނެގި  ރައ ޔިތުނ ގެ (28,408,765) (22,378,100)
 ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ  ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 2021ބަޖެޓުނ  މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިނ   ފާސ ކުރެވުނު (10,290) (4,843)
 ބަޖެޓުނ  މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިނ  ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ  ފާސ ކުރެވުނު 23,356 10,290

 ބަޖެޓ ބާކީ  375,746 613,689

           

 ދައުލަތުގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތ  ފައިސާ  .4

  ތަފ ޞީލ   2021 2020

 129002 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުނ  އަނބުރާ ލިބުނު  42,192 42,192
 126004 ލިބޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށ  33,501 12,808

 131001 ލިބޭ ފައިސާނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއ ކައިގެނ   21,135 -
  ޖުމުލަ  96,828 55,000

 

 ޚަރަދު  ހިނގާ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   .5

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރި 
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 211001 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 10,897,777 10,459,950 9,858,137 10,097,187
 211002 އިތުރުގަޑީގެ މަސައ ކަތަށ ދޭ ފައިސާ  343,702 343,702 945,515 218,929.56
 212005 ޢިނާޔަތ  ރަމަޟާނ  މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއ ސަ  237,000 237,000 221,400 234,000.00
 212009 އެލަވަނ ސ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޤާމުގެގޮތުނ  ދޭ ޚާއ ޞަ 89,999 89,999 17,550 52,461.29

3,304,793.55 3,098,295 3,225,572 3,385,192 
އަނބިދަރީނ ގެ ލިވިނ ގ އެލަވަނ ސ އާއި  މުވައ ޒަފުނާއި،މުވައ ޒަފުނ ގެ

 ފެމިލީ އެލަވަނ ސ 
212014 

 212017 ފައިސާ އަހަރީޗުއ ޓީ ކެނ ސަލ ވާ ދުވަސ ތަކަށ  ދޭ - - 304,250 26,380.00
 212024 އެލަވަނ ސ ފޯނ   120,639 120,639 117,702 117,683.35
 212025 ރިސ ކ  އެލަވަނ ސ  35,000 35,000 51,700 19,500.00

 212027 ސަރވިސ  އެލަވަނ ސ  2,773,927 2,773,927 2,681,534 2,962,548.08
 212999 ފައިސާ އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ  މުއައ ޒަފުނ ނަށ  ދޭ  67,744 67,744 57,450 50,050.00
  ގަޑީ ލާރި() - - (33,501) (12,808)

  ޖުމ ލަ  17,950,980 17,353,533 17,320,031 17,070,725
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 ދެއ ވާ ފައިސާ  ނ  ދައުލަތު  ގޮތ ގޮތުނ   އެހެނިހެނ   އަދި  މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި، ދުވަސ ވީ  ނ ޝަނާއި ޕެ  .6

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރި 
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 213006 ފައިސާ ރިޓަޔަމަނ ޓ  ޕެނ ޝަނ  ސ ކީމަށ  ޖަމާކުރާ 774,292 687,827 687,827 705,873
  ޖުމ ލަ  774,292 687,827 687,827 705,873

 

 

 ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރު  .7

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  
 2021ބަޖެޓ  

  މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރި 
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 221001 ދަތުރު ޙަރަދު ރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ  ކުރާ 319,368 314,710 314,710 133,697

 221002 ދަތުރު ޙަރަދު  ރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއ ގަމު މަގުނ  ކުރާ 69,220 141,314 141,314 12,520

 221003 ދަތުރު ޙަރަދު ވައިގެ މަގުނ  ކުރާރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި  431,825 510,158 486,335 116,529

 221004 ރާއ ޖޭނ  ބޭރަށ ކުރާ ދަތުރު ަޚރަދު 253,022 300,216 300,216 -

 221999 އެހެނިހެނ  ދަތުރު ޚަރަދު 20,817 5,000 5,000 -

  ޖުމ ލަ  1,094,252 1,271,398 1,247,575 262,746

 

 އަގު  ހޯދާތަކެތީގެ  ބޭނުމަށ   ހިނ ގުމުގެ  އޮފީސ   .8

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  
 2021ބަޖެޓ  

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

 ތަފ ޞީލ  
 

 222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި 187,760 335,191 328,111 125,662

 222002 ތަކެތި  އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުނ  ހޯދާ 14,147 22,050 21,014 7,179

 222004 ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ 8,543 17,391 17,391 2,679

 222005 އިލެކ ޓ ރިކާ ބެހޭގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި  4,170 8,432 6,962 630

 222008 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުަމށ  ހޯދާ ތަކެތި  23,138 21,636 21,636 13,336

 222009 ހިފާގެނ ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށ  500 548 548 -

 222999 އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި 3,925 14,002 13,502 17,367

  ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ޚަރަދު  ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުނ   242,183 419,249 409,163 166,854
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 ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުނ ވާ  ހިނ ގުމަށ   އޮފީސ   .9

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 223001 ޓެލެފޯނ ، ފެކ ސ  އަދި ޓެލެކ ސ   84,230 112,545 86,545 70,111
 223002 އިލެކ ޓ ރިކ  ފީގެ ޚަރަދު  300,000 360,373 360,373 294,771
 223003 ކުރާޚަރަދު  ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށ  16,000 12,093 12,093 10,429

 223004 ލީޒ ލައިނާއި އިނ ޓަނެޓ ގެ ޚަރަދު  772,882 441,439 441,439 863,030
 223005 ޢިމާރާތުގެ ކުއ ޔާއި ބިމުގެ ކުލި  1,944,000 3,214,800 3,070,800 1,944,000

 223007 ބެލެހެއ ުޓމުގެ ޚަރަދު ޢިމާރާތާއި ތަނ ތާނގެ ސެކިއުރިޓީ - 84,067 71,067 -
 223008 ޚިދުމަތަށ  ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ އޮފީސ  ޢިމާރާތ  ފޮޅާސާުފކުރުމުގެ 46,800 55,209 54,529 52,619
 223009 ޕޯސ ޓޭޖާއި މެސެޖ  ޚަރަދު  15,000 10,628 8,648 10,541

 223011 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 916 8,087 8,087 30
 223012 ުކރާޚަރަދު  ޖަލ ސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަނ ތައ ތަަކށ  192,340 131,416 120,026 -

 223013 ޚަރަދު   ރަސ މީ މުބާރާތ ަތކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށ  ކުރާ އެކިއެކި - -  35,985
 223014 ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމުގެ ޚަރަދު ތަރައ ޤީގެ އެކިއެކިއިޖ ތިމާޢީ  1,908,943 464,373 413,571 11,520

 223016 ތަރުޖަމާކުރުނ ަފދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށ ދޭ ފައިސާ  ކޮނ ސަލ ޓެނ ސީ ޚިދުމަތާއި، 245,000 252,147 225,647 
 223017 ކުރާޚަރަދު  މެހުމާނުނ ނަށ  މެހުމާނ ދާރީ އަދާކުރުމަށ  4,541 1,957 1,957 1,001
 223019 އަހަރީފީތައ   އެކިކަނ ކަމަށ  ސަުރކާރަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ 2,808 2,808 2,808 2,808

 223020 ޢާނ މުފައިދާއަށ  ޗާޕުކުރާ ތަެކތީގެ ޚަރަދު  30,000 - - -
 223024 ފައިސާ ބޭނ ކ ޗާޖާއި ކޮމިޝަނ ގެ ގޮތުގައި ދައ ކާ 1,081 300 300 1,375

 223025 އިނ ޝުއަރެނ ސ  ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުނ  131,500 148,487 148,487 143,019
 223999 އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި 18,496 17,809 17,809 5,566

  ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ޚަރަދު ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުނ  5,714,537 5,318,537 5,044,186 3,446,806

 

 އަގު  ތަކެތީގެ  ހޯދާ  ބޭނުމަށ   ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތ   .10

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  
 2021ބަޖެޓ  

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 224999 އޮޕެރޭޝަނަލ  ކޮނ ޒިއުމަބަލ ސ   އެހެނިހެނ   66,300 - - -
  ޖުމ ލަ  66,300 - - -
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 ޚަރަދު  ކުރެވޭ  ކުރުމަށ   ތަމ ރީނު  .11

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 225002 ޓުއާސ ގައި ދާމީހުނ ގެ ޚަރަދު  ކުރުމުއ ދަތުގެ ޓ ރޭނިނ ގއާއި ސ ޓަޑީ 4,000 - - -
 225004 ރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ އެކިއެކި ޓ ރޭނިނ ގ ކޯސ  61,400 - - -
 225006 ހިނ ގޭ ޓ ރޭނިނ ގގެ ޚަރަދު  އޮފީސ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޚާއ ޞަކޮށ ގެނ  26,000 4,048 4,048 -
  ޖުމ ލަ  91,400 4,048 4,048 -

 

 ޚަރަދު  ބެލެހެއ ޓުމުގެ  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  .12

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 226002 ޢިމާރާތ  މަރާމާތުުކރުނ  މީހުނ  ދިރިއުޅުނ  ނޫނ  ބޭނުނ ތަކަށ  ބިނާކުރާ - 1,726,311 1,726,311 152,935
 226006 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމ  މަރާމާތުކުރުނ  525 1,529 1,529 -
 226008 މަރާމާުތކުުރނ  އެހެނިހެނ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ 12,500 - - -

 226009 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިނ ގ ސ  މަރާމާތުުކރުނ  - 15,020 15,020 20
 226010 މެޝިނަރީއާއި އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ  މަރާމާތުކުރުނ  31,234 10,865 8,480 33,924

 226011 ވެހިކިއުލަރ އިކ ވިޕ މަނ ޓ  މަރާމާތުކުރުނ  21,296 41,681 41,681 -
 226014 މަރާމާތުކުރުނ   ހޯދާ ހާޑ ވެޔަރ އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުނ  7,560 3,408 1,908 8,650

  ޖުމ ލަ  73,115 1,798,814 1,794,929 195,529

 

 ސަބ ސިޑީޒ   އަދި  އިޝ ތިރާކާއި  އެހީ، ސަރުކާރުނ ދޭ  .13

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 228007 މެމ ބަރޝިޕ  ފީ ބޭރުގެ ޖަމާޢަތ ތަކާއި ތަނ ތާނގެ 25,000 23,025 23,025 23,115
  ޖުމ ލަ  25,000 23,025 23,025 23,115
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 އިކުއިޕ މަނ ޓ   އަދި  މެޝިނެރީ  ،ފަރުނީޗަރު  .14

ޚަރަދު  ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2021 

  ފާސ ކުރި  މަޖިލީހުނ  
 2021ބަޖެޓ  

  ތަފ ޞީލ  

 423001 ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިނ ގ ސ   325,500.0 1,064,935 1,064,935 5,080
 423002 ޕ ލާނ ޓ ، މެޝިނަރީ އާއި އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ   380,730 192,646 189,046 71,683
 423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަެކތި  1,500 227,382 227,382 2,849

 423007 ކޮމ ޕިއުޓަރ ސޮފ ޓ ވެޔަރ 40,000 56,063 56,063 -
 423008 އައި.ޓީ ހާރޑ ވެއަރ 148,100 353,990 327,490 419,910

 423999 އެހެނިހެނ  އިކ ވިޕ މަނ ޓ   - - - 1,484
  ޖުމ ލަ  895,830 1,895,016 1,864,916 501,006

 

 ޓ ރާނ ސ ފާ() އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީގެ ބީ.ޕީ.އޭ އަށ  ޖަމާކޮށ ފައިވާ  ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  .15

  ތަފ ޞީލ   2021 2020

 129002 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުނ  އަނބުރާ ލިބުނު  42,192 42,192
 126004 ލިބޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށ  33,501 12,808

 131001 ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއ ކައިގެނ  ލިބޭ ފައިސާ 21,135 -
  ޖުމުލަ  96,828 55,000

 

ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާއި  ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ ) ރިކަނ ސިލިއޭޝަނ   ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީ  .16
 ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތައ  ދޭހަކޮށ ދިނުނ ( އެ ބަޖެޓުނ  ހޭދަކުރެވުނު 

ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކޭޝ  ބޭސިސ  އަށ ، ލިބުނު ފައިސާ އެ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ 
ކުރެވުނު ޚަރަދު، އެ  ތާރިޚުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެނ ނެވެ. އަދި ލިބުނު ފައިސާ

ތާރީޚުގައި، ޚަރަދެއ ގެ ގޮތުގައި, ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި އެ ފައިސާ  ޚަރަދެއ ކުރަނ  ސެޕ  ސޮފ ޓ ވެއަރގައި ޕޯސ ޓ  ކުރާ
 1ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ އަހަރުގެ  ގެނ ނެވެ. އަދި މި ބަޔާނުގައި،ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނައި އިނ 

އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތ ތަކާއި އަދި  2021 ޑިސެނ ބަރު 31އިނ  ފެށިގެނ   2021ޖަނަވަރީ 
ފަހުނ  އަނ ނަ  ވަނަ ދުވަހުގެ 2021ޑިސެމ ބަރު  31ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއ ޗާ ގުޅޭ ގޮތުނ ،  މި މުއ ދަތުގައި

 .ފައިސާގެ މުޢާމަލާތ ތަކެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ 30ސަރުކާރު ބަނ ދު ނޫނ  ފުރަތަމަ 

 
ހިމަނާފައިވާނީ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ   ނަމަވެސ ، ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުނ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި

މުއ ދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.  ދެއ ވި ބަޖެޓުނ  މަތީގައި ބުނެވިދިޔަފާސ ކޮށ   ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ 
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 ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީ އަދި ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑު ހިމަނާފައިވާނަމަ، މި  ހިޔުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ފާސ ކުރި

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ސ ބަޔާނުގައި މި މައުލޫމާތާއި މިގޮތަށ  ލިބުނު ފައިސާއިނ  ކުރެވުނު ޚަރަދުވެ
 

 ތިރީގައި ރިކޮނ ސައިލ  ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި ދެބަޔާނުގައި އެއ ވެސ  ސަބަބަކާހުރެ ތަފާތެއ  ވާނަމަ، އެ ތަފާތުތައ 

 

 އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ ރިކޮނ ސިލިއޭޝަނ   ހ( މާލީ ) 
   
 ތަފ ޞީލ    ރުފިޔާ 

 ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަރުގައި ލިބުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުނ   ފާސ ކުރެވުނު  28,395,700

- 
އެެހނ ނަަމެވސ  ، ހިމަާނފައިާވނުވާ  ފާސ ުކރެުވނު ބަޖެާޓއި އެ ބަޖެޓުނ  ޭހދަކުެރވުނު ބަޔާުނަގއި އެއ ުކރަނ :

 ހިމަނާަފިއވާ ލިބުނު ފަިއސާ  ފައިސާ ލިބުުނގޮާތއި ހޭދަުކރެުވނު ގޮުތެގ ބަޔާނުަގއި
 ދައުލަުތގެ ާއމ ދަީނގެ ޮގތުަގއި ބަލަިއގަތ  ފައިސާ   96,828
 އަހަރު ިނމުުނއިރު ހުރި ަނުގދު ފައިސާ   23,356

- 
އެެހނ ނަަމވެސ  ަފއިސާ ،  ހިމަާނފައިވާ ފާސ ކުެރވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުނ  ޭހދަކުެރވުނު ބަޔާުނަގއި އުނިކުަރނ :

 ނުވާ ަފއިސާިލބުނު ފައިސާ   ިހމަނާފަިއވާ ބަާޔުނގައިލިބުނުގޮާތއި ހޭދަުކެރވުނު ގޮުތގެ 
 އަހަރު ފެށުުނއިރު ުހރި ނަުގދު ފަިއސާ   (10,290)

 ލިބުނު ފައިސާކަމަށ  ދައ ކާ ޖުމ ލަ ޢަދަދު  ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި  28,505,593
 

 އަހަރު ހިނގި ޚަރަދުގެ ރިކޮނ ސިލިއޭޝަނ   ށ( މާލީ ) 

 ތަފ ޞީލ   ރުފިޔާ 

28,395,700 
ބަާޔނުަގއި ހިނގާފަިއވާ ޚަަރދުކަަމށ  ދައ ކާ ޖުމ ލަ  ފާސ ކުެރވުނު ަބޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުނ  ޭހދަކުެރވުނު ގޮުތގެ

 ޢަދަދު 

- 
ިހމަނާަފއިވާ ނަމަެވސ  ފާސ ުކރެުވނު  ފަިއސާ ލިބުުނގޮާތއި ހޭދަުކރެވުނު ގޮުތގެ ބަޔާުނގައި އެއ ުކރަނ :

 ބަޔާުނގައި ިހމަނާަފއި ނުވާ ޚަަރދުަތއ   ަބޖެޓުނ  ހޭދަުކރެުވނު ގޮުތގެބަޖެޓާިއ، އެ 
 ެތރެިއނ  ޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  ެއކައުނ ޓަށ  ޖަމާުކރި ފަިއސާ  ދައުލަުތގެ ާއމ ދަީނގެ ޮގތުަގއި ބަލަިއގަތ  ފައިސާގެ -

 އަހަރު ފެށުުނއިރު ުހރި ފަިއސާ  -
 ހިނގި ޚަރަދުކަމަށ  ދައ ކާ ޖުމ ލަ ޢަދަދު  ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު  28,395,700

  

 

 

 



   
   
 
 

99 
 

 އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ތަފ ޞީލ       .17

ގުޅިގެނ  ދައުލަތުގެ މުއައ ސަސާއަކުނ  އަހަރު ތެރޭ  މިބައިގައި ހިމަނަނ ޖެހޭނީ ވަކިފަރާތަކާއި ނުވަތަ ޖަމިއ ޔާއަކާއި
ޖަމިއ ޔާއަކުނ   ތަފުސީލެވެ. މިސާލު: މި މާލީ ބަޔާނ  ތައ ޔާރުކުރާ މުއައ ސަސާއާއި ގުޅިގެނ  މަޝ ރޫއުތަކުގެހިނ ގި 
 ހިނ ގުމަށ ޓަކައި އެ ފަރާތުނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  " ޕ ރޮގ ރާމެއ  ނުވަތަ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ " ހިނ ގާ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއާއި ޚަރަދު  ވާ މުއ ދަތުގައި އެކި އަހަރަށ ނުވަތަ މަޝ ރޫއު ހިނ ގުމަށ  ހަމަޖެހިފައި
 ހަމައެއާއެކު، އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ބާކީހުރި އަދަދުގެ ތަފުސީލު  ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ބަޔާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ.

މަލާތ ތައ  ފައިާސ ހިނ ގުނު މުޢާ ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ދަށުނ  އެ މުއައ ސަސާއަށ  ފައިސާ ލިބިގެނ 
 އެ މުއައ ސަސާއަށ  ކޮނ ޓ ރޯލ  އޮނ ނަގޮތަށ  އެކިފަރާތ ތަކުނ  ލިބޭ" ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި

 މި ނަމުގައިވާ ކޮލަމ ގައި ވާނެއެވެ." އެހީއާއި އެ އެހީނ  ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 

އެކިއެކި ފަރާތ ތަކަށ  ދެއ ވި ފައިސާއާއި ހިޔުމަނ   މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ދަށުނ  އެހީދިނ  ފަރާތުނ  މަސައ ކަތ  ކުރި 
ތިރީގައި  ފަރާތުނ  ފައިސާ ފޮނުވައިގެނ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ  އެހީދިނ  

 އެވަނީއެވެ.

 G-UNFW ފަނ ޑ   ޔުނިފެމ    
  ތަފ ސީލ   2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި 156,094 156,094

  ލިބުނު ފައިސާ  - -

  އަހަރުތެރޭ ލިބުނު - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  156,094 156,094
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   

  އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު  - -

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  156,094 156,094

    
    
 G-APF އޭ.ޕީ.އެފ  ފަނ ޑ    
  ތަފ ސީލ   2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި 85,256 85,256
  ލިބުނު ފައިސާ  22,033.39 

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  107,289 85,256
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  107,289 85,256
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 G-UNIC ޔުނިސެފ  ފަނ ޑ    
  ތަފ ސީލ   2021 2020

  ހުރިއަހަރު ފެށުނުއިރު   

  ލިބުނު ފައިސާ  44,701 44,701

  އަހަރުތެރޭ ލިބުނު - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  44,701 44,701
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   
  އަހަރު ތެރޭ ކުރެވޭ ޚަރަދު  - 

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  44,701 44,701
    
  އޮޕ ކެޓ  ނެޝަނަލ  ފަނ ޑ    

  ތަފ ސީލ   2021 2020

  އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި 25,605 25,605
  ލިބުނު ފައިސާ - 

  ޖުމ ލަ  ލިބުނު ފައިސާގެ  25,605 25,605
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   

  އަހަރުތެރޭ ކުރެވޭ ޚަރަދު  - -

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  25,605 25,605
    
    
  ސ ކޫލ  ކުއިޒ  މުބާރާތ    

  ތަފ ސީލ   2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި 25,060 25,060

  ލިބުނު ފައިސާ - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  25,060 25,060
  ކުރެވުނު ޚަރަދު   

  އަހަރު ތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު  - -

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  25,060 25,060
    
    
 G-CAN ކެނޭޑިއަނ  އެއިޑ    
  ތަފ ސީލ   2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި 1,330 1,330

  ލިބުނު ފައިސާ  - -

  ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރ ފޯރަމ  -ސީ.އާރ.ސީ ކޮނ ކ ލޫޑިނ ގ އޮބަޒަވޭޝަނ  - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  1,330 1,330
  ކުރެވުނު ޚަރަދު   

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  1,330 1,330
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 G-GOM ސިޗުއޭޝަނ  އެނަލިސިސ  ސަރވޭ   
  ތަފ ސީލ   2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި 3,861 3,861
  ލިބުނު ފައިސާ   

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  3,861 3,861
  ކުރެވުނު ޚަރަދު   

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމ ލަ  - -

  ބާކީ  3,861 3,861

 

 

އެހީ/  ލިބޭ 
 2ޚަރަދު 

ލިބޭ އެހީ/ 
 1ޚަރަދު 

ލިބޭ އެހީ/ 
 2ޚަރަދު 

 ލިބުނު ފައިސާ 

2020 2020 2021  

 އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި 341,906 341,906 -
 އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި -  -
 އޭ.ޕީ.އެފ  ފަނ ޑ   22,033 - -
 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި 363,940 341,906 -
 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  363,940 341,906 -

 ކުރެވުނު ޚަރަދު   
 ޖުމ ލަ ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ - - -
 ކުރެވުނު ޚަރަދު ކަނޑާ ބާކީ  ލިބުނު ފައިސާއިނ  363,940 341,906 -

  
 

 

 މުއާމަލާތ ތައ ކުރެވުނު  އެކިފަރާތ ތަކުނ  ފައިސާ ދެއ ވައިގެނ   މުއައ ސަސާގެ ކޮނ ޓ ރޯލ  އޮނ ނަގޮތަށ  1
 މަނ ފާއަށ ޓަކައި އެކިފަރާތ ތަކުނ  ހިނ ގި މުއާމަލާތ ތައ  މުއައ ސަސާގެ ލާބައާއި 2   

 

 ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކުގެ ތަފ ސީލ  . 18
  ޓ ރަސ ޓ  

(T) 
  ލޯނ  

(L,X,S) 
ގ ރާނ ޓ  

(G*,D)* 
ފާސ ކުރި 
 ބަޖެޓ  

 ޕ ރޮޖެކ ޓ  ކޯޑ   ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ ނަނ  

 G-UNFW ޔުނިފެމ  ފަނ ޑ    156,094  
 G-APF އޭ.ޕީ.އެފ  ފަނ ޑ    107,289  
 G-UNIC ޔުނިސެފ  ފަނ ޑ   44,701  
 ސ ކޫލ  ކުއިޒ  މުބާރާތ  ސ ކޫލ  ކުއިޒ  މުބާރާތ   25,060  
 G-UNIC އޮޕ ކެޓ  ނެޝަނަލ  ފަނ ޑ    25,605  
 G-CAN ކެނޭޑިއަނ  އެއިޑ    1,330  
 G-GOM ސިޗުއޭޝަނ  އެނަލިސިސ  ސަރވޭ  3,861  
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 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު

 އެސެޓ   -މިލ ކިއ ޔާތުގެ ބަޔާނ  

 ގެ ނިޔަލަށ   2021ޑިސެމ ބަރ  31

 ކަރަނ ޓ  އެސެޓ ސ  ) ހަރުމުދާ( -ނޮނ   ނޯޓ   2021 2020

 ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ  އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  2 5,571,542 4,726,856

 ކަރަނ ޓ  އެސެޓ ގެ ޖުމ ލަ -ނޮނ    5,571,542 4,726,856
 އެސެޓ  ކަރަނ ޓ     

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ 3 23,356 10,290

 ދަރަނީގެ އަގު އަދާކުރުމަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ  ނުދައ ކާހުރި ބިލ ތަކާއި އެހެނިހެނ  4 120,698 87,210

 ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ އެކި ފަރާތ  ަތކުނ  މި ކޮމިޝަނަށ  5 696,749 738,941

 ޖުމ ލަ  ކަރަނ ޓ އެސެޓ ގެ   840,803 836,442

 މިލ ކިއ ޔާތުގެ ޖުމ ލަ   6,412,345 5,563,298

 

 

 ލައިބިލިޓީސ   –މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ ބަޔާނ  

 ގެ ނިޔަލަށ   2020ޑިސެމ ބަރ  31

 މާލީ ޒިނ މާތައ   ނޯޓ   2021 2020

 ބިލ ތަކާއި އެހެނިހެނ  ދަރަނި ފައިސާ ނުދެއ ކި ހުރި 4 120,698 87,210

 ޒިނ މާތަކުގެ ޖުމުލަ މާލީ   120,698 87,210
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 މިލ ކިއ ޔާތާއި މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ ބަޔާނ ތަކާގުޅޭ ނޯޓ ތައ  

 އުޞޫލުތައ   ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާނ   ޒިނ މާތަކުގެ  މާލީ  ،ބަޔާނާއި މިލ ކިއ ޔާތުގެ  .1
 ކަނ ތައ   ހިނގާފައިވާ  ތާރީޚަށ ފަހު  ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީޒިނ މާތަކުގެ  އަދި  މިލ ކިއ ޔާތު  .1.1

 ބަޔާނ ތަކުގެ  މާލީޒިނ މާތަކުގެ  އަދި  މިލ ކިއ ޔާތު ދެއ ކިފައިވާ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރު  ބަޔާނ ތަކުގެ މާލީ
 އެކަށީގެނ ވާގޮތަށ   ރިޢާޔަތ ކޮށ  ބޮޑުކުޑަމިނަށ  އެމުޢާމަލާތ ތަކުގެ ،ތެރެއިނ  މުޢާމަލާތ ތަކުގެ ހިނގާފައިވާ ތާރީޚަށ ފަހު

       .ވާނެއެވެ ބަދަލުގެނެސ ފައި  މާލީބަޔާނ ތަކަށ  މި

 ގޮތ   ދެއ ކިފައިވާ  އަގު  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާނ ތައ   މާލީޒިނ މާތަކުގެ  އަދި  މިލ ކިއ ޔާތު  .1.2

 ހިސ ޓޮރިކަލ  " ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ އަގުތައ  ކުރުމުގައި ތައ ޔާރު ބަޔާނ  ޒިނ މާތަކުގެ މާލީ ބަޔާނާއި މިލ ކިއ ޔާތުގެ
 މިގޮތުނ . އުޞޫލުނ ނެވެ  ބަޔާނ ކުރާ އަގު ހިނގިއިރުގެ މުޢާމަލާތެއ  އެ ،އާއެއ ގޮތ ވާގޮތަށ "ކޮނ ވެނ ޝަނ   ކޮސ ޓ 

. އަގުގައެވެ ހޯދިއިރުގެ އެއެއ ޗެއ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ ،ރަނިވެސ ދަ އަރަނ ޏާއި އެހެނ  އަދި ،ހަރުމުދަލާއި
 .ނުވާނެއެވެ  އުނިކޮށ ފައެއ  މިނ ވަރެއ  އެއ ވެސ  ގޮތުގައި ޑިޕ ރިސިއޭޝަނ ގެ ހަރުމުދަލުގެ ހޯދާފައިވާ މުއައ ސަސާއަށ 

 މާލީޒިނ މާތައ   .1.3

 ތެރޭގައި  އަހަރު  މާލީ  ޚަރަދުތަކަކީ  ހުރި  އަދާނުކުރެވި  އަގު . އަގުގައެވެ އޭގެ  ވާނީ  ބަޔާނ ކުރެވިފައި  މާލީޒިނ މާތައ 
 ފައިސާ އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  މާލީ  ،ބަޖެޓުނ  އަހަރުގެ  މާލީ މި ބިލ ތަކަށ   ގުޅޭ ތަކެއ ޗާ  ޚިދުމަތާއި  ހޯދާފައިވާ
       . ބިލ ތަކެވެ  ނުވާ  ދެއ ކިފައި

 ކޮމިޓ މަނ ޓ ސ   .1.4

 އޯޑަރ ޕާރޗޭސ  ސިސ ޓަމ ގައި ސެޕ  ތެރޭގައި އަހަރު މާލީ ޚަރަދުތަކަކީ  ދައ ކާފައިވާ  ގޮތުގައި ކޮމިޓ މަނ ޓުގެ
 ސިސ ޓަމ އިނ  ސެޕ  ،ލިބިފައިނުވާތީވެ ތަކެތި ޚިދުމަތާއި ނިމުނުއިރު އަހަރު މާލީ  ނަމަވެސ   ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ

      . ޚަރަދުތަކެވެ ޖެހިފައިވާ ގެނ ދަނ  އަހަރަށ  ހިނގާ ،އުނިކޮށ 

 ފައިސާ  ލިބެނ ޖެހޭ  .1.5

 ޚަރަދުތައ   ކޮމިޝަނުގެ މި އަދާނުކުރެވިވާ އަގު ނިމޭއިރު އަހަރު މާލީ ،ބެލެނީ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ލިބެނ ޖެހޭ
 .ފައިސާއެވެ ލިބެނ ޖެހޭ ކޮމިޝަނަށ  މި އިނ   ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓ ރީ ،އަހަރު  އަނ ނަ ޖެހިގެނ   ،އަދާކުރުމަށ 
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 މެޝީނަރީ އަދި އިކުއިޕ މަނ ޓ   ފަރުނީޗަރު،-2

ވަނަ  2021
އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށ  ހުރި 
ހަރުމުދަލުގެ 

 އަގު 

ވަނަ  2021
 އަހަރު ހަދިޔާގެ 
 ގޮތުގައި ލިބުނު 

 ވަނަ އަހަރު  2021
ނައ ތާލެވުނު/ 

 ގެއ ލުނު/ވިއ ކާލެވުނު 

ވަނަ   2021
އަހަރު ގައި 

 ހޯދުނު 

ވަނަ  2021
އަހަރު ފެށުނުއިރު 

 ހުރި 
  ޚުލާސާ  ހަރުމުދަލުގެ 

 423001 ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިނ ގ ސ   1,035,248 1,064,935 282,374 - 1,817,809

860,536 - 386,487 189,046 1,057,978 
ޕ ލާނ ޓ ، މެޝިނަރީ އާއި 

 އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ 
423002 

 423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަެކތި  83,569 227,382 43,011 - 267,940
 423007 ކޮމ ޕިއުޓަރ ސޮފ ޓ ވެޔަރ 150,006 56,063   206,069

 423008 އައި.ޓީ ހާރޑ ވެއަރ 2,380,295 327,490 296,457 - 2,411,328
 423999 އެހެނިހެނ  އިކ ވިޕ މަނ ޓ   19,761 - 11,901 - 7,860

5,571,542 - 1,020,230 1,864,916 4,726,856   

 

 ނަގުދު ފައިސާ  -3

 ތަފ ޞީލ   2021 2020

 ފައިސާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝ  432 6,500
 ޕެޓީކޭޝ  ފައިސާ ސަދަނ  ރީޖަނަލ  އޮފީހަށ  ފޮނުވަނ  ނަގާފަހުރި - 3,775

 ފައިސާސަދަނ  ރީޖަނަލ  އޮފީހުގެ ޕެޓީކޭޝ   - 15
 ފައިސާ ތަކެތި ވިއ ކައިގެނ  ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިނ  އެމ އެމ އޭއަށ  ޖަމާނުކޮށ  ހުރި ނީލަމުގައި 21,135 -
 ޖަމާނުކޮށ ހުރި ފައިސާ  ދޫުކރި އެލަވަނ ސ ތަކުނ  ބާީކވި ފައިސާގެ ތެރެއިނ  އެމ އެމ އޭއަށ  ހަރަކާތ ަތކަށ  1,789 -

 ޖުމުލަ  23,356 10,290
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 ފައިސާ ނުދެއ ކިހުރި ބިލ ތަކާއި އެހެނިހެނ  ދަރަނި  -4

2020 2021   

 221001 ރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 1,000 1,590

 221003 ރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 10,765 -

 222001 ބެހޭ ގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި - 5,311

 222005 އިލެކ ޓ ރިކާ ބެހޭގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި  1,470 -

 223001 ޓެލެފޯނ ، ފެކ ސ  އަދި ޓެލެކ ސ   26,000 -

 223002 އިލެކ ޓ ރިކ  ފީގެ ޚަރަދު  - 31,030

 223007 ޢިމާރާތާއި ތަނ ތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއ ުޓމުގެ ޚަރަދު 13,000 -

 223008 އާއި ކުނީފީ ޚިދުމަތަށ  ދޭ ފައިސާއޮފީސ  ޢިމާރާތ  ފޮޅާސާުފކުރުމުގެ  350 4,600

 223009 ޕޯސ ޓޭޖާއި މެސެޖ  ޚަރަދު  308 -
 223012 ޖަލ ސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަނ ތައ ތަަކށ  ުކރާޚަރަދު  11,390 -

 223014 ހިނ ގުމުގެ ޚަރަދު އިޖ ތިމާޢީ ތަރައ ޤީގެ އެކިއެކި ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   15,384 3,870

 223016 ޚިދުމަތުގެ އަގަށ ދޭ ފައިސާ  ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުނ ަފދަކޮނ ސަލ ޓެނ ސީ  37,431 -

 226014 އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުނ  ހޯދާ ހާޑ ވެޔަރ މަރާމާތުކުރުނ   - 424

 226002 މަރާމާތުުކރުނ  މީހުނ  ދިރިއުޅުނ  ނޫނ  ބޭނުނ ތަކަށ  ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ  - 34,662

 226010 އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ  މަރާމާތުކުރުނ މެޝިނަރީއާއި  - 5,724

 423002 ޕ ލާނ ޓ ، މެޝިނަރީއާއި އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ   3,600 -

  ޖުމ ލަ  120,698 87,210

 

 އެކި ފަރާތ ތަކުނ އަނބުރާ ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ  -5

 ތަފުސީލު  2021 2020
 ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ  ދަތުރުަތކަށ  ޮކށ ފައިފާ ޚަރަދު ަތކުނ  އަނބުރާ - -

 ދައ ކަނ  ޖެހޭ ފައިސާ  ކޯސ  ފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުނ  އޮފީހަށ  696,749 738,941
 ޖުމުލަ  696,749 738,941
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