
 



03  ރައީސްގެ ބަސް

05 ކޮމިޝަނުގެ ތަޢާރަފު

06 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

12 ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު

15 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ
މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް

87 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ދިމާވި ދަތިތައް

89 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް

108 ރިޕޯޓު ނިންމުން

ފިހުރިސްތު



 

 

  



   

   

 

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

 ރިވިއުކަރުދާހުގެ ަންނ #
ކޮިމޝަުންނ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅުްނތަކުގެ އަދަދު
ކޮިމޝަުނގެ ހުށަހެޅުްނތައް 
 އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކުރި ތާރީޚް

 28ަޖަނވަރީ  2021 27 ޑްރާފްޓް ގެ ސްޓްރެޓެީޖ ޕްރިވެްނަޝްނ  ސުސައިޑް ެނަޝަނލް 1

2 
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމޓީ ޓެރަރިޒަްމ ކައުްނޓަރ ގެ. އދ

  އެސެސްަމްނޓް ޕްރެލިިމަނރީ އެކުލަވާލާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރޭޓްއިްނ
 ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓް އެކުލެވޭ ރެކަެމްނޑޭޝަްނތައް އަދި

 28 ަޖަނވަރީ 2021 15

3 
  އުޞޫލުތައް ބެހޭ އާއި އިްނޓެގްރޭޝަްނ-ރީ  އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަްނ

 ޑްރާފްޓް   ގަވާއިދުގެ ބަޔާްނކުރާ
 7ފެބުރުވަރީ  2021 79

4 
 ފަރުވާއަށް ީމހުްނގެ  ާމބަނޑު އަތޮޅުތަކުގައި އާއި ތޮއްޑޫ.އއ

 އުޞޫލު ޢަަމލުކުރާ ޙާލަތުގައި ގެ 19-ކޮވިޑް
18 

މައްސަލަތަކާުގޅިެގން  ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ 
އަހަރުެގ އެކި ތާރީޚު ތަކުަގއި  
ހުށަހެޅުންތައް އިދާރާތަކާ 

 ޙިއްޞާކޮށްފައި 

5 
  އިިމގްރޭޝަްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2007/1 ަންނބަރު ޤާޫނުނ
  ޑިޓެްނޝަން  ފުރުވާލެވެްނދެްނ ރާއްެޖއިްނ ޚިލާފުވެގެން  އާ(ޤާޫނުނ

 ޑްރާފްޓް  ގަވާއިދުގެ ބޭތިއްބުާމއިބެހޭ ބިދޭސީްނ ސެްނޓަރުގައި
 15 ފެބްރުވަރީ 2021 42

6 
  ސްކޫލަށް އަެނއް އެއްސްކޫލުްނ ވެއްދުާމއި ދަރިވަރުްނ ސްކޫލަށް

 އުޞޫލު  ކުރާެނ ޢަަމލު އަހަރުގައި ވަަނ 2021 ބަދަލުކުރުުމގައި
 29 ާމރިޗް 2021 7

7 
  ވާ ދަށުގައި ބެލުުމގެ ސަރވިސްގެ ކަރެކްޝަަނލް ޯމލްޑިވްސް
 ޑްރާފްޓް  ގަވާއިދުގެ ބެހޭ ހިްނގުާމ ގޮތުްނ އިދާރީ ަމރުކަޒުތައް

 29 އޭޕްރީލް 2021 41

8 
  ުމވައްޒަފުްނާނެމދު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ގުޅިގެްނ ކާރިސާތަކާ
 ޑްރާފްޓް   ފުރަތަަމ ގައިޑްލައިްނގެ ގޮތުގެ ޢަަމލުކުރާެނ

 10ެމއި  2021 10

9 
 ފަރުވާގެ ަމރުކަޒުތަކާއި ރެޒިޑެްނޝަލް ކުޑަކުދިްނގެ

 ޑްރާފްޓް ފުރަތަަމ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮގްރާްމތަކާގުޅޭ
 27 ެމއި 2021 63

 16 ޫޖްނ 2021 88 ޑްރާފްޓް ގަވާއިދުގެ ަޖލުތަކާބެހޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 10

11 
  އިުޖތިާމޢީ ފަރާތްތަކަށް ބެުންނވާ ބޯހިޔާވަހިކަްނ ސިޓީގައި ާމލެ

  ކުރާެނ ޢަަމލު ފޯރުކޮށްދިުނުމގައި ރައްކާތެރިކަްނ ޚިދުަމތްތަކާއި
 އުޞޫލު ގޮތުގެ

21 
 

 1  ސެޕްޓެްނބަރު 2021

12 
  ސިޓީލިޔުާމއި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު  ލިބިގަތުުމގެ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 4

13 
 ވަޒީފާ  ޤައިދީްނަނށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު ކުރުވުވުުމގެ  ަމސައްކަތް ދިުނާމއި
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 5

14 
  ަޖލުގެ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު  ަޖލު  ކަނޑައެޅުުމގެ ޑިއުޓީ ުމވައްޒަފުްނގެ އޮފިސަރުްނާނއި
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 5

15 
  ކަރަްނޓުގެ ފެާނއި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު ކުޑަކުރުުމގެ  އިސްރާފު
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 4

16 
  ޤައިދީްނާނއި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 ާމރާާމރީ ،ުނކިޔަަމްނތެރިވުާމއި ،ހަޅުތާލުކުރުާމއި ބަްނދުީމްނހުްނ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 5



 

 

 ރިވިއުކަރުދާހުގެ ަންނ #
ކޮިމޝަުންނ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅުްނތަކުގެ އަދަދު
ކޮިމޝަުނގެ ހުށަހެޅުްނތައް 
 އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކުރި ތާރީޚް

 އެޅުުމގެ   ފިޔަވަޅު ގުޅިގެްނ ދިުނމާ  ގެއްލުްނ  ުމދަލަށް ،ހިްނގުާމއި
 އަުމރު  ަޖލު

17 
  ހަތިޔާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު  ަޖލު  ބިޑިއެޅުވުުމގެ ގެްނގުޅުާމއި
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 4

18 
  ކުރުުމގެ އެކަހެރި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި
 އަުމރު  ަޖލު

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 8

19 
  ފިލާ ަޖލުން  އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު ގޮތުގެ ޢަަމލުކުރެވޭ ެމދު ީމހުްނާނ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 3

20 
  ގެްނަނ ަޖލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު  ަޖލު  ކުރުވުުމގެ އަހުލުވެރި ަޖލަށް ބަލައިގަެނ ޤައިދީްނ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 16

21 
 ޤައިދީްނގެ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

  ތަްނތަްނ ބައިތިއްބާނެ  ކަނޑައެޅުާމއި ގިްނތި  ސަލާަމތީ
 އަުމރު ަޖލު ކަނޑައެޅުުމގެ

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 9

22 
  ޙުކުްމ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 ަޖލު   ކަނޑައެޅުުމގެ ޕްލޭެނއް ކުރާެނ ރީހެބިލިޓޭޓް ތަްނފީޛުކުރުާމއި
 އަުމރު

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 5

23 
 ބަްނދުކޮށްފައިވާ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި
 އަުމރު  ަޖލު ކަސްރަތުކުރުުމގެ ެނރުާމއި  ބޭރަށް ތަުންނ

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 3

24 
  އަަމްނ ަޖލުގެ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި
 އަުމރު  ަޖލު  ބެލެހެއްޓުުމގެ އާްނުމ

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 2

25 
  ަޖލުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު ފޯރިެމރުުމގެ
6 

 
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021

26 
  ަޖލުގެ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު  ަޖލު  ބެލެހެއްޓުުމގެ ސާފުތާހިރުކަްނ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 3

27 
 ބަްނދު ޤައިދީްނާނއި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި
 ަޖލު  އެކުލަވާލާފައިވާ ަމރާާމތުކުރުަމށް  ބަލައި  ތަްނތަްނ ތިބޭ ީމހުްނ
 އަުމރު

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 2

28 
  ޤައިދީްނާނއި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު ހަަމެޖއްސުުމގެ ބުއިްނ ކެއުާމއި  ބަްނދުީމހުްނގެ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 6

29 
 ފަރުވާ ބޭސް އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު ކުރުުމގެ
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 7

30 
  ގުޅުްނ ޢާއިލީ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު  ަޖލު  ޒިޔާރަތްކުރުުމގެ  ަޖލަށް ދެެމހެއްޓުާމއި
10 

 
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021

31 
 ބަްނދު ޤައިދީްނާނއި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި
 އަުމރު ަޖލު ގެްނދިޔުުމގެ އަެނއްތަަނށް އެއްތަުންނ ީމހުްނ

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 9

32 
 ޚާއްޞަ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 އަުމރު ަޖލު  ެނރުުމގެ  ަޖލުން  ޤައިދީްނ ޙާލަތްތަކުގައި
 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 3

33 

  ަޖލު އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި
 ތަްނތަަނށް  އެ ،ކަނޑައެޅުާމއި ލެވެލް ސެކިއުރިޓީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ

 ގޮތަށް ުނވަދެވޭ ފާސްެނތި ،ކަނޑައެޅުާމއި ީމހުްނ ވަދެވޭ
 އަުމރު  ަޖލު ހަަމެޖއްސުުމގެ

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 2



   

   

 

 

 ރިވިއުކަރުދާހުގެ ަންނ #
ކޮިމޝަުންނ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅުްނތަކުގެ އަދަދު
ކޮިމޝަުނގެ ހުށަހެޅުްނތައް 
 އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކުރި ތާރީޚް

34 
  ަޖލުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

  ަޖލު ގޮތުގެ ޢަަމލުކުރާެނ ،ަނަމ ދިާމވެއްެޖ  ޙާލަތެއް  އެެމެޖްނސީ
 އަުމރު

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 11

35 
 ޙާލަތް  އެެމެޖްނސީ އެކުލަވާލާފައިވާ ޢަަމލުކުރުަމށް ަޖލުގައި ާމފުށި

 ފުލުހުްނާނއި  ،އެހީއާއި އޮފިސަރުްނގެ ސެކިއުރިޓީ ޚާއްޞަ ތަކުގައި
 އަުމރު  ަޖލު  ހޯދުުމގެ އެހީ ސިފައިްނގެ

 12  ސެޕްޓެްނބަރު 2021 1

36 
 އެކުލަވާލާފައިވާ އިން  ސަރވިސް ކަރެކްޝަަނލް ޯމލްޑިވްސް
 ދެއްކުުމގައި  ޑޮކްޓަރުްނަނށް ޚާއްޞަ  ީމހުްނ  ބަްނދު ޤައިދީްނާނއި

 އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާެނ ޢަަމލު
 29  ބަރުްނސެޕްޓެ 2021 9

37 
  ކާށިދޫގައި.ކ އެކުލަވާލާފައިވާ އިދާރާއިްނ ކައުްނސިލްގެ  ކާށިދޫ.ކ

 ގަވާއިދު  ކުރުމާބެހޭ އަދާ ވަޒީފާ ބިދޭސީްނ
 29  ްނބަރުސެޕްޓެ 2021 11

38 

 ކުށުގެ ،ޤައިދީްނާނއި R-79/2020 ަންނބަރު ގަވާއިދު
 އަުމރެއްގެ ކޯޓު ،ީމހުްނާނއި  ތިބޭ ހައްޔަރުކޮށްފައި ތުހުަމތުގައި

  ލިބިދޭްނެޖހޭ ީމހުްނަނށް ބައިތިއްބަްނެޖހޭ  ބަްނދުކޮށްފައި ދަށުްނ
  ވަަނ 1 އަށް( ގަވާއިދު ބެހޭ  ޢިާނޔަތްތަކާ ޚިދުަމތްތަކާއި އަސާސީ
 ގަވާއިދު   ގެަނއުުމގެ އިޞްލާޙު

 10 އޮކްޓޫބަރު 2021 11

39 
 އޮޕަރޭޝަްނތަކުގައި ހިްނގާ ޙާދިޞާތަކާއި އެކިއެކި ހިނގާ ަޖލުގައި
 އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާޭނ ޢަަމލު ބޭުންނކުރުުމގައި ސްޕްރޭ ޕެޕަރ

 14ޮނވެްނބަރު  2021 9

40 
 އޮޕަރޭޝަްނތަކުގައި ހިްނގާ ޙާދިޞާތަކާއި އެކިއެކި ހިނގާ ަޖލުގައި

 އުޞޫލު  ގޮތުގެ ކުރާެނ ޢަަމލު ކުރުުމގައި  ވީޑިއޯ ެނގުާމއި ފޮޓޯ
 14ޮނވެްނބަރު  2021 12

41 
ކޮްނޑަކްޓިވް އެާނރީޖ ޑިވައިސް ގެްނގުޅުާމއި ބޭުންނކުރުުމގެ  

 އުޫޞލު 
 20 ްނބަރުޑިސެ 2021 23

42 
 ހަނގާގެ ގުޅިގެްނ ަމއްސަލަތަކާ  ހަނގާކުރުުމގެ  ާމޙައުލުގައި ސްކޫލް

 ސައިކޯ އަދި ރައްކާތެރިކަާމ ދޭްނެޖހޭ ކުދިްނަނށް ވާ ޝިކާރައަކަށް
 އުޞޫލު  ގުޅޭ ދިުނާމ ސަޕޯޓް ސޯޝަލް

 22 ޑިސެްނބަރު 2021 1

43 
  ޞިއްޙީ ހުްނަންނެޖހޭ ކުރުުމގައި ަމސައްކަތް ފައިބަރު

 ޑްރާފްޓް  ގަވާއިދުގެ ބެހޭ ިމްނގަނޑުތަކާއި ރައްކާތެރިކަުމގެ
 23ޑިސެްނބަރު  2021 20

 
  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  ތާރީޚް  ޙައްޤު  މީޑީއާ  ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން 

އެޑްޮވކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް  
 ޑިރެކްޓަރ ޝިފާނާ 

ރައިޓްސް   ހިޔުމަން  ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 
 އެެވއަރނަސް 

  .1 2021ޖަނަަވރީ  18

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 ،އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 
އެޑްޮވކަސީ އޮފިސަރ  

 މުހައްމަދު ޒަޔާން 

ރައިޓްސައިޑް އޮފް ލައިފް   ރާއްޖެ ޓީ.ވީ 
ސަރޭވެގ ހޯދުންތައް ހިއްސާ  

 ކުރުން  

  .2 2021ރީ  ަވރުފެބު  21

ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން  
އޮފިސަރ ޙަދީޖާ ލިމްޔާ،  
އެޑްޮވކަސީ އޮފިސަރ   

 ހުސެން ޖަމީލް 

  .3 2021މާރިޗު  9 ޯވޓް ލުމުެގ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް 

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

  .4 2021މާރިޗު  15 ޯވޓް ލުމުެގ ޙައްޤު ީވ.ޓީ.ވީ 

ކޮމިޝަން ރަޢީސް މަރިޔަމް  
 މުނާ 

  .5 2021މާރިޗު  21 ލުމުެގ ޙައްޤު ޯވޓް ސަންުގ ޓީ.ވީ 

ކޮމިޝަން މެމްބަރ އާމިނަތު  
 ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

  .6 2021މާރިޗު  25 ލުމުެގ ޙައްޤު ޯވޓް ދިެވހި ޗެނަލް 

ކޮމިޝަން ނައިބު ރަޢީސް  
ޑރ.އަޙްމަދު އަދުހަމް  

 هللاޢަބްދު

  .7 2021މާރިޗު  29 ލުމުެގ ޙައްޤު ޯވޓް ސީ.އެން.އެމް 

ކޮމިޝަން މެމްބަރ މުއުމިނާ  
 ަވޙީދު 

  .8 2021އޭޕްރިލް  1 ލުމުެގ ޙައްޤު ޯވޓް ޕީ.އެސް.އެމް 

އެޑްޮވކަސީ އޮފިސަރ  
މުހައްމަދު ޒަޔާން،  

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ  
 އަހްމަދު އަމީޒް 

  .9 2021އޭޕްރިލް  6 ލުމުެގ ޙައްޤު ޯވޓް ސަންުގ ޓީ.ވީ 

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

  .10 2021ޖޫން  4 ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން  ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

  .11 2021ޖޫން  12 ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤު ފޭސްބުކް ލައިވް 



   

   

 

 

  ތާރީޚް  ޙައްޤު  މީޑީއާ  ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން 

އެޑްޮވކަސީ އޮފިސަރ   
 ޖަމީލް ން  އި ހުސަ

  .12 2021ޖޫން  14 ަވޒީފާއާއި ބެހޭ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

އެސިސްޓަންޓް އެޑިއުކޭޝަން  
 އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަހްމަދު 

  .13 2021ޖޫން  21 ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

ކޮމިޝަން ނައިބު ރަޢީސް  
 هللاއަޙުމަދު އަދުހަމް ޢަބްދު

  .14 2021ޖޫން  26 އެންޓި ޓޯޗަރ  

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ  
 އަހްމަދު އަމީޒް 

  .15 2021ޖޫން  28 މަޢުލޫމާތު ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤު  ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

  .16 2021ޖުލައި  5 ޓްރެފިކިންގ ހިޔުމަން  ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން  
 އޮފިސަރ ޙަދީޖާ ލިމްޔާ، 

  .17 2021ޖުލައި  5 އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ  
 އަޙްމަދު މުހައްމަދު 

ދޮށީ އުމުރުެގ ފަރާތްތަކުެގ   ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 
 ޙައްޤު

  .18 2021ޖުލައި  12

އެޑްޮވކަސީ އޮފިސަރ   
 ހުސެން ޖަމީލް 

  .19 2021އޮަގސްޓް  9 ނުކުލެދުންތެރިންެގ ޙައްޤު  ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

ބޯތަކެތި ލިބުމުެގ  ސާފު ފެނާއި ކާ ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 
 ޙައްޤު

  .20 2021އޮަގސްޓް  31

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 ،އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

އެސިސްޓަންޓް އެޑިއުކޭޝަން  
 އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަހްމަދު 

  ހިޔުމަން ޑް އިންޓަްގރޭޓެ ޕީ.އެސް.އެމް 
 ރައިޓްސް ޕްރޮްގރާމް

  ބަރު ންސެޕްޓެ   6

2021 

21.  

ސީނިއަރ އެޑްޮވކަސީ  
 އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

ދޮށީ އުމުރުެގ ފަރާތްތަކުެގ   ސަންުގ ޓީ.ވީ 
 ޙައްޤު

  ބަރު ންސެޕްޓެ   30

2021 

22.  

އެޑްޮވކަސީ ޑިރެކްޓަރ  
 އައިޝަތް ޝާހީން 

ދޮށީ އުމުރުެގ ފަރާތްތަކުެގ   ީވ.ޓީ.ވީ 
 ޙައްޤު

  ބަރު ންސެޕްޓެ   30

2021 

23.  



 

 

  ތާރީޚް  ޙައްޤު  މީޑީއާ  ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން 

އެޑްޮވކަސީ ޑިރެކްޓަރ  
މުޙައްމަދު  ، އައިޝަތް ޝާހީން 

 ޖާބިރް 

  .24 2021 ބަރު ންނޮވެ  1 ސީ.އޭ.ޓީ ފޯރަމް  ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 

އަމީޒް، އެސިސްޓަންޓް  
އިންެވސްޓިޭގޝަން އޮފިސަރ  

 ރިފްޝީނާ މުހައްމަދު 

  .25 2021  ބަރު ންނޮވެ   20 ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤު ޕީ.އެސް.އެމް 

އެޑްޮވކަސީ ޑިރެކްޓަރ  
ސީނިއަރ  ، އައިޝަތު ޝާހީން 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ  
 ޙަދީޖާ ލިމްޔާ 

  .26 2021 ބަރު ންނޮވެ  2 ސީ.އޭ.ޓީ ފޯރަމް  ޕީ.އެސް.އެމް 

އާމިނަތު  ކޮމިޝަން މެމްބަރ 
 ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 

  .27 2021  ބަރު ންނޮވެ   25 އަންހެނުންގެ ޙައްގު  ޕީ.އެސް.އެމް 

ކޮމިޝަން ނައިބު ރަޢީސް  
 هللاއަޙުމަދު އަދުހަމް ޢަބްދު

ތިމާެވއްޓާއި، އިންސާނީ   ޕީ.އެސް.އެމް 
 ޙައްޤުތައް 

  .28 2021 ބަރު ންޑިސެ 2

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ  
 އަޙްމަދު އަމީޒް 

ބިޒްނަސް އާއި އިންސާނީ   ޕީ.އެސް.އެމް އަޑު 
 ޙައްޤުތައް 

  ބަރު ންޑިސެ  16

2021 

29.  

ކޮމިޝަން މެމްބަރ މުއުމިނާ  
 ަވޙީދު 

ާވމީ ހިޖްރަެވރިންެގ  ބައިނަލްއަޤް ސަންުގ ޓީ.ވީ 
 ދުަވސް 

  ބަރު ންޑިސެ  19

2021 

30.  

 



   

   

 

 

  



 

 

 

 

 
 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  



   

   

 

 

  



 

 

  ނުހިނގާ  ހިނގާ   ކަންތައްތައް   ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ   އިންސާނީ
  ކޮށްފައިވާ  އިން   އެމް .ޕީ . އެން   ދެނެގަތުމަށް   މިންވަރު 

 މަސައްކަތްތައް 

ތަންތަނަށް   ތިބޭ  ބައިތިއްބާފައި  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށްފައި  މީހުން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ގެއްލޭގޮތަށް  މިނިވަންކަން 
  އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަދަ ތަންތަނުގައި  

ފޮލޯއަޕް   02މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި    14  ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި  16  ވަނަ އަހަރު  2021
ތްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ހުރިހާ ތަންތަނަކަށް ހުރީ  ވަނަ އަހަރުގައި އެން.ޕީ.އެމް އިން ޒިޔާރަ  2021  ޒިޔާރަތް ހިމެނެއެވެ.
    ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައެވެ.

 ޒިޔާރަތްތައް 

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައް 

 # ޒިޔާރަތްކުރި ތާރީޚް ޒިޔާރަތްކުރި ތަން 

 1   2021ޖޫން   24 ، 23 ، 22 އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 2 2021 އޮގަސްޓް  17 ، 16 ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 3 2021އޮގަސްޓް   18 ބ. އޭދަފުށި އަމާންވެށި  

 4   2021ސެޕްޓެންބަރު  14،  13 ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 5 2021ސެޕްޓެންބަރު  15،  14 ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި

 6 2021އޮކްޓޫބަރު   4  ،3 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 7 2021އޮކްޓޫބަރު  14،  13 ކަސްޓޯޑިއަލް މާލެ ޕޮލިސް 

 8 2021އޮކްޓޫބަރު   28،  27، 26،  25 ކ. މާފުށި ޖަލު 

 9 2021ނޮވެންބަރު  16 ، 15 ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 10 2021ނޮވެންބަރު  18، 17،  16 ގދ. ތިނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

ބިލިޓޭޝަން  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެގދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް 
 ސެންޓަރ 

 11 2021ނޮވެންބަރު  18 ، 17

 12 2021ނޮވެންބަރު  30، 29،  28 މާލެ ޖަލު 

 13 2021 ޑިސެންބަރު  23، 22 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

 14 2021ޑިސެންބަރު   29 އައްސޭރި ކުޑަކުދިންގެ ޖަލު 

 



   

   

 

 

 ޒިޔާރަތްތައް ފޮލޯއަޕް  
 # ޒިޔާރަތްކުރި ތާރީޚް ޒިޔާރަތްކުރި ތަން 

 1 2021ޖަނަަވރީ  20، 19 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 

 2 2021އޮަގސްޓް  11 ފިޔަަވތި 

 

 ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު އަވަސް ކަރުދާސްތައް  
އަޅަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވާ   ފިޔަވަޅު  މު އަދި އަވަސްންގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިތަކު އަވަސް ކަރުދާހަކީ، ޒިޔާރަތް

 ކަރުދާސްމި    އިދާރާތަކާންހުރި  ކަމާގުޅުޒިޔާރަތަށްފަހު ދައުލަތުގެ  ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާ ކަރުދާހެކެވެ.  
އިދާރާތަކާ  އްސާކުރެވޭނެއެވެ.ހި މަސްއޫލު  ގުޅިގެން  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ފާހަގަކުރެވޭ  ޒިޔާރަތުގައި  ބައްދަލުކޮށް އަދި  އެކު 

ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ހިއްސާކުރެވި މިކަންތައްތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް އެއިދާރާތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ  
 ގުޅިގެން އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 މުއައްސަސާތައް ޙިއްސާ ކުރެުވނު   ޙިއްސާ ކުރެުވނު ތާރީޚު  ރިޕޯޓު  #

  20އަދި  19ޖަނަަވރީ   2021 1
ަވނަ ދުަވހު ޚާއްޞަ އެހީއަށް  
ކުރި  ބޭނުންާވ މީހުންެގ މަރުކަޒަށް

ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުެގ  
 އަވަސްކަރުދާސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021ފެބުރުަވރީ  3
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
ފެމިލީ   • ޖެންޑަރ،  އޮފް  އެންޑް  މިނިސްޓްރީ 

 ސޯޝަލް ސަރިވސަސް
 އަށް ބޭނުންާވ މީހުންެގ މަރުކަޒު ޚާއްޞަ އެހީ  •

ަގއި   22،23،24ޖޫން  2021 2
އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް  

ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  
 އަަވސް ކަރުދާސް ޒިޔާރަތުެގ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021ޖޫން  24
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
 ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް ދިވެހި  •

ަގއި   11އޮަގސްޓު   2021 3
  ފޮލޯއަޕް   ކުރި  ފިޔަވަތިއަށް
 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021އޮަގސްޓު  25
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
އެންޑް   • ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ސޯޝަލް ސަރިވސަސް
 ފިޔަަވތި  •



 

 

.  ަގއި ބ 18އޮަގސްޓު   2021 4
  ކުރި އަމާންެވއްޓަށް   އޭދަފުށި

  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ  މޮނިޓަރިންގ 
 ކަރުދާސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021އޮަގސްޓު  24
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
އެންޑް   • ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ސޯޝަލް ސަރިވސަސް
 ބ. އޭދަފުށި އަމާންެވށި  •

ަގއި   16،17އޮަގސްޓު   2021 5
  ޕޮލިސް އޭދަފުށި . ބ

  މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނަށް ކުރި 
 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021އޮަގސްޓު  19
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  •
 ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  •

 14،13ސެޕްޓެންބަރު  2021 6
  ަގއި ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް 

  މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނަށް ކުރި 
 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021ސެޕްޓެންބަރު  27
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  •
 ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  •

 15، 14ބަރު ސެޕްޓެން  2021 7
  ަގއި ހއ. ދިއްދޫ އަމާންެވއްޓަށް

  ޒިޔާރަތުެގ މޮނިޓަރިންގ ކުރި
 ކަރުދާސް  އަަވސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021ސެޕްޓެންބަރު  30
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
އެންޑް   • ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

   ސޯޝަލް ސަރިވސަސް

ަގއި   4، 3އޮކްޓޫބަރު  2021 8
ދ. ކުޑަހުަވދޫ ޕޮލިސް  

  މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނަށް ކުރި 
 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021އޮކްޓޫބަރު  20
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  •
 ދ. ކުޑަހުަވދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  •

 14، 13އޮކްޓޫބަރު  2021 9
މާލެ ޕޮލިސް  ަގއި 

  ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި
  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ  މޮނިޓަރިންގ 

 ކަރުދާސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  • 2021ނޮެވންބަރު  2
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  •
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  •

 



   

   

 

 

 16، 15ނޮެވންބަރު  2021 . 10
ަގއި ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް  

  މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނަށް ކުރި 
 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  • 2021ޑިސެންބަރު  1
 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  •

އަދި   16ނޮެވންބަރު  2021 11

ފެމިލީ   ަގއި ގދ. ތިނަދޫ  17
އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރިވސް  

  މޮނިޓަރިންގ   ށް ކުރި ސެންޓަރަ 
 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  • 2021ޑިސެންބަރު   16
  އެންޑް   ފެމިލީ  ،ޖެންޑަރ   އޮފް   މިނިސްޓްރީ •

 ސަރިވސަސް ސޯޝަލް

 

، 26، 25އޮކްޓޫބަރު  2021 12

ަގއި ކ. މާފުށި  28އަދި  27
  ޖަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

 ކަރުދާސް  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  • 2021ޑިސެންބަރު   21
 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް •

 29، 28ނޮެވންބަރު  2021 13

ަގއި މާލެ ޖަލަށް ކުރި  30އަދި 
  އަަވސް  ޒިޔާރަތުގެ  މޮނިޓަރިންގ 

 ކަރުދާސް 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  • 2021ޑިސެންބަރު   21
 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް •

 
 

 އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓުތައް    
ފާހަގަކުރެވޭ  ޒިޔާރަތް ހުށައަޅާނީ  ތަކުގައި  ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ދައުލަތަށް  ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން  ފެންނަ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
އަވަސް ކަރުދާސް ހިއްސާކުރާތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި    ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުގައެވެ.ތަކާ  ޒިޔާރަތް

މިވަނީ   ތިރީގައި  ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.   އިދާރާތަކާއެކު  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ރިޕޯޓު  އަހަރު    2021ޒިޔާރަތުގެ   ވަނަ 
 ހިއްސާކުރެވުނު ރިޕޯޓްތަކުގެ ތަފްސީލް ތާވަލެވެ.

 
 



 

 

 ރިޕޯޓު #
ޙިއްސާ ކުރެވުނު  

 ތާރީޚު
ކުރެވުނު  ހިއްސާ 

 މުއައްސަސާތައް 

ހިއްސާކޮށްފައިވާ  
ހުށަހަހެޅުންތަކުގެ ޖުމްލަ  

 އަދަދު 

އަށް ރ.   26 ން  24ފެބުރުވަރީ   2020 1
 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި އުނގޫފާރު 

 އަވަސް ކަރުދާސް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 2021ފެބްރުއަރީ   25
ރައްޔިތުންގެ    ،އޮފީސް

އިދާރާ ދިވެހި    ، މަޖިލީހުގެ 
 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 

 ހުށަހެޅުން   11

ދޫނިދޫ   ގައި  20އޮކްޓޫބަރު   2020 2
ކުރި ފޮލޯއަޕް   ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 އަވަސް ކަރުދާސް ޒިޔާރަތުގެ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 2021މާރިޗް   25
ރައްޔިތުންގެ    ،އޮފީސް

ދިވެހި      ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 

މި ޒިޔާރަތަކީ ޕޮލޯއަޕް  
ޒިޔާރަތެއްކަމުން ބަލާފައިވަނީ  

ހުށަހެޅުންތައް  
ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ  

މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ. މި  
ގޮތުން ދޫނިދޫ  

ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން  
ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ދީފައިވާ  

އިންސައްތަ      57ތެރެއިން % 
ހުށަހެޅުން ތަންފީޒް  

 ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަށް   10 ން  8ނޮވެންބަރު   2020 3
ކުރި މޮނިޓަރިންގ   އައްސޭރި ޖަލަށް

 އަވަސް ކަރުދާސް ޒިޔާރަތުގެ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 2021އޮގަސްޓް  5
ރައްޔިތުންގެ    ،އޮފީސް

އިދާރާ   ، މަޖިލީހުގެ 
ކަރެކްޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 ސަރވިސަސް 

 ހުށަހެޅުން   36

ވަނަ   20އަދި  19ޖަނަވަރީ   2021 . 4
ދުވަހު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  
 މަރުކަޒަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

 2021އެޕްރީލް  26

 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ރައްޔިތުންގެ   ،އޮފީސް

 ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  
 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

މި ޒިޔާރަތަކީ ޕޮލޯއަޕް  
ޒިޔާރަތެއްކަމުން ބަލާފައިވަނީ  

 ކޮމިޝަނުން މި މަރުކަޒަށް

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި  
ދީފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ  

ހުށަހެޅުން   72ތެރެއިން 



   

   

 

 

 

 ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތް 

ތަންތަނަށް   ތިބޭ  ބައިތިއްބާފައި  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށްފައި  މީހުން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ގެއްލޭގޮތަށް  މިނިވަންކަން 
ކުރިން ކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ    ، އެން.ޕީ.އެމްއިން

އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ.  ، ލައިހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ
 19-ބަރު މަހުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެން  2019  ،ނަމަވެސް

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ   12މާރިޗު    2020ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން،  

ތަންފީޒްކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ  
މައްޗަށެވެ. މި ގޮތުން  
ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ  

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  

އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން   11%
 ތަންފީޒް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އި  ގަ  24އަދި   23، 22ޖޫން   2021 . 5
އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި  

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 2021ނޮވެންބަރު    4
ރައްޔިތުންގެ    ،އޮފީސް

އިދާރާ ދިވެހި    ، މަޖިލީހުގެ 
 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 

ހުށަހެޅުން     5
 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

އޭދަފުށި  ގައި ބ.   18އޮގަސްޓު   2021 . 6
އަމާންވެއްޓަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  

 ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 2021އޮކްޓޫބަރު   11
ރައްޔިތުންގެ   ،އޮފީސް

 ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  
 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ހުށަހެޅުން     9
 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގައި ބ.   17އަދި  16އޮގަސްޓު   2021 7
އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި  

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 

ޑިސެންބަރު   21
2021 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  
ރައްޔިތުންގެ   ،އޮފީސް

 ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  

 ހޯމްއެފެއާޒް 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ހުށަހެޅުން       8
 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 



 

 

އިޢުލާނުކޮށް ގުޅިގެން  ، ޙާލަތު  ބަންދުކުރުމާ  އެއްގޮ   ، އޮފީސްތައް  ޕްލޭނާ  ގޮންޖެހުންތައް  މި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ތަށް 
)ހަތަރެއް(    4މަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމާގުޅޭ      ޖަނަވަރީ  2021  ،ދިމާވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް
ރު ބެލުމުގެ )ބާވީސް( ތަނަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރެވިފައިވާ މިންވަ  22އިދާރާއަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައި،  

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ    ، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން
ޖެންޑަރ ހޯދުމަށް    ، އޮފް  މަޢުލޫމާތު  އެފެއާޒުން  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  ފެމިލީ 

 .ލިޔުމުން ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ

 އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ރިމޯޓް މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް    19- ކޯވިޑް  

އާ ގުޅިގެން ރިމޯޓް މޮނިޓަރިންގ ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި، މޮނިޓަރިންގ ސުވާލު ކަރުދާސް    19- ކޯވިޑް 
 އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

އެހީއަށް    ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކާއި ޚާއްޞައާ ގުޅިގެން   19-ކޯވިޑް •
ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކާއި ޕޮލިސް 

  އި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ލުތަކުގަޖަ  އަދި  ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި
 .  ނެއެވެސުވާލު ކަރުދާސްތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާ މަށްބޭނުންކުރުޓަކައި  ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް

 

މީހުންނާއި ކުދިން ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ    ދަށުން ހިންގާމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ   •
ޖަލާ މާފުށީ  ކ.  ޖަ  އިތެރެއިން  ޖަލު   އިލާމާލޭ  ހުޅުމާލެ  އަދި  ޖަލު  އައްސޭރި  ހިންމަފުށި  ހުޅުމާލެ   /  ކ. 

ތިބި   ބަންދުގައި  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ސެންޓަރުގެ  ދެނެގަތުމުގެ  ފަޑިޓެންޝަން  ޙާލަތު  ރާތްތަކުގެ 
 )އެކެއް(   1 ހަފުތާއަކު މޮނިޓަރިންގެ ބޭނުމަށް ން ރިމޯޓް މަރުކަޒުތަކުއެގޮތުން މި    .ނެއެވެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 . ނެއެވެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަ ފަހަރު

 

ފިޔަވަތި އަދި   އާއިކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އި  އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާ  އާ ގުޅިގެން ޚާއްޞަ  19-ކޯވިޑް •
އޭޖެންސީގެ ޑްރަގް  ފަރުވާގެ    ނޭޝަނަލް  ހިންގާ  ދެނެގަތުމުގެ ދަށުން  ޙާލަތު  މަރުކަޒުތަކުގެ 

 )އެކެއް(  1 ހަފުތާއަކު  މޮނިޓަރިންގެ ބޭނުމަށް ން ރިމޯޓް މަރުކަޒުތަކުއެގޮތުން، މި  .ނެއެވެސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ
 . ނެއެވެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަ ފަހަރު

 

ޙާލަތު    މަރުކަޒުތަކުގެމީހުންނާއި ކުދިން ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާ    ބެލުމުގެ ދަށުންގެ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު •
 ހަފުތާއަކު  މޮނިޓަރިންގެ ބޭނުމަށް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން މި މަރުކަޒުތަކުން ރިމޯޓް

 . ނެއެވެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަ ފަހަރު )އެކެއް(  1



   

   

 

 

ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ  
 ބަދަހިކުރުން 

 
ގުޅުން   ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފަރާތްތަކާއެކު  ސަރަޙައްދީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ 

ނުގެ  ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީ 
ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ    ،ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް  27ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ  

 މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަނުން 5މަސައްކަތްތަކާމެދު 
 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް   އްދީ ފަރާތްތަކާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙަ

 ބައްދަލުކުރި ފަރާތް ތާރީޚް  #
 ްގލޯބަލް ފޯރަމް އޮން މައިްގރޭޝަން އެންޑް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ސަމިޓް  2021ޖަނަަވރީ  26 – 18  .1

އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް )އޭސިއާ ޕެސިފިކް ރިިވއު އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން   2021މާރިޗު  10  .2
 ސޭފް، އޯޑަލީ އެންޑް ރެިގއުލަރ މައިްގރަންޓް( އޮފް ދަ ްގލޯބަލް ފޮރ 

 ރައިޓްސް   ހިޔުމަންޔޫއެން ސައުތު އޭޝިއާ ފޯރަމް އޮން ބިޒިނެސް އެންޑް  2021މާރިޗު  17  .3

 ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން   ހިޔުމަންކޮމަންެވލް ފޯރަމް އޮން ނޭޝަނަލް  2021މާރިޗު  18  .4

ނޭޝަންސް އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް ކޮމިޝަން ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް  ޔުނައިޓެޑް   2021މާރިޗު  18  .5
( އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރމް އޮން ސަސްޓޭނަބަލް  UNESCAPދަ ޕެސިފިކް )

 2021ޑިޮވލޮޕްމެންޓް 

އޭޕްރިލް   01 –މާރިޗު  30  .6

2021 

ތަރޑް ސެޝަން އޮފް ދި އެކްސްޕަރޓް މެކޭނިޒަމް އޮން ދަ ރައިޑް ދި  
 ޑިެވލޮޕްމަންޓް 

 އޭ.ޕީ.އެފް ިވމެން ލީޑަރ ފޯރަމް  2021އޭޕްރިލް  15  .7

 ސެޝަން(   38ަވރކިން ްގރޫޕް އޮން ދި ޔުނިަވރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިިވއު ) 2021މެއި  21 – 17  .8

  ރައިޓްސް ހިޔުމަން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރެސްޕޮންސިބަލް ބިޒްނެސް އެންޑް  2021ޖޫން  04 – 01  .9
 އާ އެކު ބޭއްުވނު ބައްދަލުުވން 

ޖުލައި   01 – ޖޫން  29  .10

2021 

 GANHRIއެނުއަލް މީޓިން  



 

 

 

 ބައްދަލުކުރި ފަރާތް ތާރީޚް  #
 Towards the 4th Cycle of the UPR: Informal Consultations 2021ޖުލައި  14  .11

with Civil Society  

 އާ އެކު ބޭއްުވނު ބައްދަލުުވން ލަ ނެޓްަވރކް އޮން މައިްގރޭޝަން ރީޖަނަ 2021އޮަގސްޓު  18  .12

ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އޮން ދަ ފްރަންޓް   ހިޔުމަންނޭޝަނަލް   2021 ބަރުއޮކްޓޫ 06  .13
 އާ އެކު ބޭއްުވނު ބައްދަލުުވން  ލައިންސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

 އާ އެކު ބޭއްުވނު ބައްދަލުުވން ކޮމިޝަން އޮން މައިްގރަންޓް ަވރކަސް  2021 ބަރުއޮކްޓޫ 07  .14

އާ އެކު ބޭއްުވނު  އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮަގނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިްގރަންޓް  2021 ބަރުއޮކްޓޫ 10  .15
 ބައްދަލުުވން 

ރައުންޓޭބަލް އޮން އީކުއަލިޓީ އެންޑް ނޮން  UNHCR އަދި   OHCHR 2021އޮކްޓޫބަރު  20  .16
 ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އިން ނޭޝަނަލްޓީ މެޓަރސް ޓޫ އެންޑް ސްޓޭޓްލެސް

ސީރީސް އޮން ލިންކޭޖަސް އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސެސް އޮފް  ެވބިނަރ  2021އޮކްޓޫބަރު  28  .17
،CRPD CEDAW 

 ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް  ހިޔުމަންކޮމަންެވލްތް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް  2021އޮކްޓޫބަރު  28  .18

 އެންއެޗްއާރްއައި ސިމްޕޯޒިއަމް 26ކޮޕް 2021ނޮެވންބަރު  05 – 03  .19

ޕެސިފިކް ފޯރަމް )ޕްރޮޕޯސަލް ފޮރ އަ ކޮލެބްރޭޝަން ޖެންޑަރ  އޭސިއާ  2021ނޮެވންބަރު  10  .20
 ސެންސިޓިްވ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް( 

ރައިޓްސް ޑިމޮކްރެސީ އެންޑް ދަ ރޫލް އޮފް ލޯ )ތަރޑް   ހިޔުމަން ފޯރަމް އޮން  2021ނޮެވންބަރު  16  .21
 ސެޝަން ( 

ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ފޯރަމް   ހިޔުމަންއޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެންަވޔަރަމަންޓަލް  2021ނޮެވންބަރު  19 – 17  .22
(EHRDS) 

ސެޝަން އޮފް ދަ އިންޓަރަގަވރންމެންޓަލް ަވރކިން ްގރޫޕް އޮން ދަ   22 2021ނޮެވންބަރު  26 – 22  .23
 ރައިޓް ޓު ޑިެވލޮޕްމެންޓަލް ަވރކިންގ ްގރޫޕް 

 ރައިޓްސް   ހިޔުމަން ަވނަ އެނައަލް ފޯރަމް އޮން ބިޒިނެސް އެންޑް  10 2021ނޮެވންބަރު  29  .24
 ޔޫއެން ަވރކިންގ ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން   2021ނޮެވންބަރު  30  .25
ޕެސިފިކް ރީޖަން ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ނޭޝަނަލް މެކޭނިޒަމް ފޮރ  -އޭޝިއާ  2021ޑިސެންބަރު   01  .26

 ގ އެންޑް ފޮލޯއަޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން، ރިޕޯޓިން 



   

   

 

 

އަދި    2120 ކޮންފަރެންސް  ބައްދަލުވުން،  ބައިވެރިވި  މުވައްޒަފުން  މެންބަރުންނާއި  އަހަރު  ވަނަ 
 ސިމްޕޯޒިއަމްތައް

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

ސެކްުޝއަލް ވަޔަލަްނސް އެގެއިްނސްޓް ޗިލްޑްރެްނ   2021ަޖަނވަރީ   .1

 ސަރވޭ

ޔުިނސެފް އާއި ިމިނސްޓްރީ އޮފް ެޖްނޑަރ، 

 ގުޅިގެްނއެފްސީޕީޑީ އާ 

2.  
 2021ަޖަނވަރީ  07

ެނަޝަނލް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮިމަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް  

3.  
 2021ަޖަނވަރީ  07

ިމަޝްނ ފޯ ަމއިގްރެްނޓް ވޯކާސް ޯމލްޑިވްސް އާ އެކު 

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

4.  
 2021ަޖަނވަރީ  14

ވެސްޓްިމިނސްޓަރ  ފައުްނޑޭަޝްނ ފޮރ ޑިޮމކްރެސީ އާ 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ިމަޝްނ ފޯ ަމއިގްރެްނޓް ވޯކާސް ޯމލްޑިވްސް އާ އެކު  2021ަޖަނވަރީ  17  .5

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

6.  
 2021ަޖަނވަރީ  17

ކަރެކްަޝަނލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  މޯލްޑިވްސް 

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

7.  
 ޯމލްޑިވްސް އިިމގްރޭަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން  2021ަޖަނވަރީ  18

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

8.  
 2021ަޖަނވަރީ  24

ެމޑިކަލް އެްނޑް ޑެްނޓަލް ކައުްނސިލް އާ  މޯލްޑިވްސް 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

9.  
 2021ަޖަނވަރީ  26

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝަނލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

10.  
 2021ަޖަނވަރީ  27

ވެސްޓްިމިނސްޓަރ  ފައުްނޑޭަޝްނ ފޮރ ޑިޮމކްރެސީ އާ 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ވެސްޓްިމިނސްޓަރ ފައުްނޑޭަޝްނ ފޮރ 

 ޑިޮމކްރެސީ އަދި ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

11.  
 2021ަޖަނވަރީ  28

ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނސް )ޔޫއެްނ( ޯމލްޑިވްސް އާ އެކު 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުުނ 

ޔޫއެްނ ޯމލްޑިވްސް އަދި ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް 

 ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސް

12.  
 2021ަޖަނވަރީ  31

އަާމާނތަކަފުލް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

13.  
 2021ފެބްރުއަރީ  02

އެްނޑް ޑެްނޓަލް ކައުްނސިލް އާ  މޯލްޑިވްސް ެމޑިކަލް  

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

14.  
 2021ފެބްރުއަރީ  03

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާނއިބު ރައީސް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުްނ އާ 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

15.  
 2021ފެބްރުއަރީ  09

އަާމާނތަކަފުލް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 



 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

16.  

 2021ފެބްރުއަރީ  09

އަފްޣާިނސްތާްނ ަޖލެއްގައި ހުރި ދިއްވެއްސެއްގެ 

ފަރާތްތަކާއެކު އާ އެކު ަމއްސަލައިގަ ކަާމގުުޅްނ ހުރި 

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

17.  
 2021ފެބްރުއަރީ  14

ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނސް އޮފީސް އޮްނ ޑްރަގް އެްނޑް  

 ( އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުްނUNODCކްރައިްމ )

UNODC   އަދި ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ

 އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސް

18.  
 2021ފެބްރުއަރީ  18

ވެސްޓްިމިނސްޓަރ ފައުްނޑޭަޝްނ ފޮރ ޑިޮމކްރެސީ އާ 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

19.  
 ޑރ. އަޙްަމދު ާޝޙިދު 2021ފެބްރުއަރީ  23

ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

20.  
 އިލެކްަޝްނސް ކޮިމަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ 2021ފެބްރުއަރީ  24

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

21.  

 2021ާމރިޗު  04

ސީރިޔާގައި ތިބި ދިވެހިްނާނއި އަފްޣާިނސްތާުނގެ  

ގޮތުްނ ކޮިމަޝުންނ  ަޖލެއްގައި ތިބި ދިވެހިްނނާ ގުޅޭ 

ބަލަުމްނދާ ަމއްސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުްނާނއެކު  

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

22.  
 2021ާމރިޗު  04

ސިޓީ ހޯޕް އެސޯސިއޭަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

23.  
 2021ާމރިޗު  04

އިލެކްަޝްނސް ކޮިމަޝްނ )ސްޓިއަރިްނގ ކޮިމޓީ( އާ އެކު  

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 
 އިލެކްަޝްނސް ކޮިމަޝްނ

އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަްމ )އޭސިއާ ޕެސިފިކް ރިވިއު އޮފް  2021ާމރިޗު  10  .24

އިމްޕްލިެމްނޓޭަޝްނ އޮފް ދަ ގްލޯބަލް ފޮރ ސޭފް، އޯޑަލީ 

 އެްނޑް ރެގިއުލަރ ަމއިގްރަްނޓް(

 އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަްމ

 ވީ ޓީވީ ވޯޓް ލުުމގެ ޙައްޤު 2021ާމރިޗު  15  .25

ޔޫއެްނ ސައުތު އޭިޝއާ ފޯރަްމ އޮްނ ބިޒިެނސް އެްނޑް   2021ާމރިޗު  17  .26

 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް )ދެވަަނ ފޯރަްމ(
 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮަމްނވެލް ފޯރަްމ އޮްނ ޭނަޝަނލް  2021ާމރިޗު  18  .27

 (CFNHRI) އިްނސްޓިޓިއުަޝްނ
ކޮަމްނވެލް ފޯރަްމ އޮްނ ޭނަޝަނލް ހިޔުަމްނ  

 ރައިޓްސް އިްނސްޓިޓިއުަޝން 
ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނސް އިކޮޮނިމކް ސޯަޝލް ކޮިމަޝްނ   2021ާމރިޗު  18  .28

 (UNESCAP) ފޮރ އޭިޝއާ އެްނޑް ދަ ޕެސިފިކް
ސަސްޓޭަނބަލް  އޭސިއާ ޕެސިފިކް ފޯރްމ އޮްނ 

 2021ޑިވޮލޮޕްެމްނޓް 

 

29.  
 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތް އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން  2021ާމރިޗު  28

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

30.  
 2021ާމރިޗު  29

ސިޓީ ހޯޕް އެސޯސިއޭަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް 

 ޯމލްޑިވްސް 

31.  
 2021ާމރިޗު  30

ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް  

 ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ އާ އެކު ބައްދަލުވުން 
 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ 



   

   

 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

32.  
 2021އޭޕްރިލް  01

ޑރ. ޕަބްލޯ އެސްޕިެނއްލާ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް 

 އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ  (OHCHR)އޮފިސަރ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

33.  
 2021އޭޕްރިލް  01

ހެލްތް ޑިފެްނސް ޯމލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

34.  
 2021އޭޕްރިލް  06

އެކު ބޭއްވުުނ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝަނލް ސަރވިސް އާ 

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ޕްރެޒިޑެްނަޝްނލ ކޮިމަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ   2021އޭޕްރިލް  06  .35

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ  ޕްރެޒިޑެްނަޝްނލ ކޮިމަޝްނ އަދި 

 ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

36.  
 2021އޭޕްރިލް  07

އޮތޯރިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝްނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝްނ އޮތޯރިޓީ އަދު ހިޔުަމްނ 

 ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް   2021އޭޕްރިލް  07  .37

 ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ އާ އެކު ބައްދަލުވުން 
 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ 

 2021އޭޕްރިލް  07  .38
 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތާއެކު ބެއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

39.  
 2021އޭޕްރިލް  09

އެޗްޕީއޭ، އިލެކްަޝްނސް ކޮިމަޝްނ އަދި ދިވެހި  

 ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 
 އޮތޯރިޓީހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝްނ  

40.  
 2021އޭޕްރިލް  15

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝަނލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

41.  
 2021އޭޕްރިލް  18

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝަނލް ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

42.  
 2021އޭޕްރިލް  25

އާ އެކު އެޑްވޮކޭޓިްނ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް 

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

އެޑްވޮކޭޓިްނ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް 

 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން އަދި 

43.  
 2021އޭޕްރިލް  25

އާ އެކު ބޭއްވުުނ  ޕްރެޒިޑެްނަޝްނލ ކޮިމަޝްނ 

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ  ޕްރެޒިޑެްނަޝްނލ ކޮިމަޝްނ އަދި 

 ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސް

44.  
 އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނވިލި ޯޖލި )އެްނީޖއޯ(   2021އޭޕްރިލް  27

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ  ވިލި ޯޖލި އަދި 

 އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސް

45.  

 2021އޭޕްރިލް  29

އިްނޓަރޭނަޝަނލް  ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްަޝްނ އޮފިސަރ 

Ms. Kate Halvorsen (UNICEF)  ުއާ އެކ

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

UNICEF  ިހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ  އަދ

 އޮފް ދަ ޯމލްޑިވްސް

46.  

 2021ޭމއި  25

ކޮްނސަލްޓޭަޝްނ އޮްނ ެޖްނޑަރ އީކުއަލިޓީ އެްނޑް  

ވިެމްނސް އެްނޕަވަރެމްނޓް އެްނޑް ޕޮޕިއުލޭަޝްނ އެްނޑް  

 އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން ޑިވެލޮޕްަމްނޓް 

 ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނސް އޯގަަނއިޒޭަޝން 

47.  
 އިކުއަލިޓީ ަނއު އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ 2021ޭމއި  30

ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

48.  

 2021ޭމއި  31

ލޯްނޗިްނގ އޮފް ދަ ޔޫއެްނ ެނޓްވަރކް އޮްނ 

އާ އެކު ބޭއްވުުނ  ަމއިގްރޭަޝްނ އިްނ ޯމލްޑިވްސް 

   ބައްދަލުވުްނ

 



 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

49.  
 2021ޫޖްނ  7

ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް  

 ބައްދަލުވުްނެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ އާ އެކު ބޭއްވުުނ 
 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ އިދާރާ 

ޫޖްނ    16 –  14  .50

2021 

ޑިިޖޓަލް   – ޕްރިވެްނޓިްނގ ވައިލެްނޓް އެކްސްޓްރީިމޒަްމ 

 ކޮްނފަރެްނސް
 

51.  

 2021 ޫޖްނ 15
 ގެ 2025-2021 ޕްލޭްނ އެކްަޝްނ އީކުއަލިޓީ ެޖްނޑަރ

 ބައްދަލުވުްނ ވެލިޑޭަޝން 

   ކޮިމަޝން  ރައިޓްސް ހިޔުަމްނ

  ސޯަޝލް ެޖްނޑަރ އޮފް ިމިނސްޓްރީ

 ސަރވިސަސް

 އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮޓެކްަޝްނ ފެިމލީ

52.  
 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ 2021ޫޖްނ  17

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

53.  
 2021ޫޖްނ  17

ރައްޔިތުްނގެ  ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ/ 

   ަމިޖލިސްގެ އިދާރާ
 ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ އިދާރާ 

54.  
 2021ޫޖްނ  20

ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތް އަދި ިމިނސްޓްރީ އޮފް 

 ެޖްނޑަރ، ފެިމލީ އެްނޑް ސޯަޝލް ސަރވިސް

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

55.  
 2021ޫޖްނ  23

އާ   އަފްޣާިނސްތާުނގެ ަޖލެއްގައި ތިބި ދިވެހިްނގެ އާއިލާ

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

56.  
 2021ޫޖްނ  27

އެޑްވޮކޭޓިްނ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗައިލް އަދި ޑެފް 

 އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ އެސޯސިއޭަޝްނ

ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

57.  
 އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ ކޮިމޓީ 5/6އެްމޑީޕީ ގެ  2021ޫޖްނ  27

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

58.  
 އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން  ޔޫއެންޑީޕީ 2021ޫޖްނ  29

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

59.  
 2021ުޖލައި  01

ިމިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ
 ިމިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް

60.  
 2021ުޖލައި  04

ލޯކަލް ގަވަރްނަމްނޓް އޮތޯރިޓީ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

61.  
 2021ުޖލައި  06

ޓްރާްނސްޕޭރަްނސީ ޯމލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

62.  
 2021ުޖލައި  07

ުޖޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތުގެ އައްޑޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި  2021ުޖލައި  11  .63

 ާނއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  އިސްބޭފުޅުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

 ހިއުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން  އައްޑޫ ކައުްނސިލްއާ ބައްދަލުކުރުްނ 2021ުޖލައި  11  .64

 ގެއްލުވާލާފައިވާ ،ީމހުްނާނއި ަމރާލާފައިވާ ބައްދަލުވުން  ގްރޫޕްގެ ވަރކިްނގ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ވިޓްެނސް 2021 ުޖލައި 12  .65

 ކޮިމަޝްނ ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމއްސަލަތައް   ީމހުްނގެ

އާ ސ.ފެިމލީ އެްނޑް ޗިލްޑްރެްނ ސަރވިސް ސެްނޓަރ 2021ުޖލައި  12  .66

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުްނ
ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

67.  
 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ 2021އޮގަސްޓް  24

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

68.  
 2021އޮގަސްޓް  26

ރައުލް ވޮލަްނބަރގް އިްނސްޓިޓިއުޓް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ރައުލް ވޮލަްނބަރގް އިްނސްޓިޓިއުޓު އަދި 

 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 



   

   

 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނރަލް އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ 2021އޮގަސްޓް  30  .69

70.  
 2021އޮގަސްޓް  31

ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނ ޕޮޕިއުލޭަޝްނ ފަްނޑް އާ އެކު ބޭއްވުުނ 

 (UNFPA)ބައްދަލުވުްނ 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

71.  
 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ 2021އޮގަސްޓް  31

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

72.  

 2021 ސެޕްޓެްނބަރު 5

 ރިޕޯޓް  ޕީރިއޮޑިކް  ހަތްވަަނ  އަދި  ހަވަަނ  ގެ  ސީ.އަރ.ސީ

  ދަ   އޮފް  ކޮިމަޝްނ  ރައިޓްސް  ހިޔުަމްނ  އެކުލަވާލުަމށް

 ބައްދަލުވުން  ކޮްނސަލްޓޭަޝން  ބޭއްވި އާއެކު ޯމލްޑިވްސް

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   07  .73

2021 
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުްނސިލްއާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   07  .74

2021 

ަމސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެުންނގެ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 ކުރާ ކޮިމޓީ އާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

75.     

ސެޕްޓެްނބަރު   08  .76

2021 
 ހދ. އަތޮޅު ކައުްނސިލް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   08  .77

2021 
 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފުލުހުްނާނއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   08  .78

2021 
 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެްނީޖއޯތަކާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   09  .79

2021 
 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ވިޔަފާރިތަކާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   09  .80

2021 

ޕްރިްނސިޕަލުްނާނއެކު   ސްކޫލްތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ހދ. 

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   09  .81

2021 

ބެލެިނވެރިްނާނއެކު   ސްކޫލްތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ހދ. 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުުނ 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

  ސެޕްޓެްނބަރު 19  .82

2021 

  ވެލިޑޭަޝން   ގެ'  އެާނލިސިސް  ގެޕް  ީޖ.ޑީ.އެސް

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

83.  

  ސެޕްޓެްނބަރު 19

2021 

 ރިޕޯޓް  ޕީރިއޮޑިކް  ހަތްވަަނ  އަދި  ހަވަަނ  ގެ  ސީ.އަރ.ސީ

  ދަ   އޮފް  ކޮިމަޝްނ  ރައިޓްސް  ހިޔުަމްނ  އެކުލަވާލުަމށް

 ބައްދަލުވުނ ކޮްނސަލްޓޭަޝން  ބޭއްވި އާއެކު ޯމލްޑިވްސް

  ވެލިޑޭަޝން   ގެ'  އެާނލިސިސް  ގެޕް  ީޖ.ޑީ.އެސް

 ބައްދަލުވުްނ

 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

  ސެޕްޓެްނބަރު 21  .84

2021 

 ބައްދަލުވުނ   ވެލިޑޭަޝްނ ގެ އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް ީމޑިއާ

 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   22  .85

2021 

ސޯަޝލް   އެްނޑް  ފެމިލީ  ެޖްނޑަރ،  އޮފް  ިމިނސްޓްރީ 

 ސަރވިސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 



 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

ސެޕްޓެްނބަރު   23  .86

2021 

ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނސް ެނޓްވަރކް އޮްނ ަމއިގްރޭަޝްނ އާ  

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނސް ެނޓްވަރކް އޮްނ  

 ަމއިގްރޭަޝން 

87.  

ސެޕްޓެްނބަރު   28

2021 

  ޑިވައިސް   އެާނީޖ  ކޮްނޑަކްޓިވް  ޚިދުަމތުްނ  ފުލުހުްނގެ  ދިވެހި

 އިްނ  އެސަރވިސް  ގުޅޭގޮތުްނ  ބޭުންނކުރުާމ  ގެްނގުޅެ

 އަށް  ޯމލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮިމަޝން   ރައިޓްސް  ހިޔުަމްނ

 ދިުނން  ަމޢުލޫާމތު

 ޚިދުަމތް ފުލުހުްނގެ ދިވެހި

ސެޕްޓެްނބަރު   29  .88

2021 
 ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިޭންނސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   30  .89

2021 

ކޮިމަޝަނރ އޮފް ޕްރިޒަްނސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ
 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިސް 

ސެޕްޓެްނބަރު   30  .90

2021 
 ަޖވާބު އެކެޑަީމ އާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުކުރުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް  

91.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  04

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނރަލްގެ އޮފީސް އަދި ޑރ. އާފިޔާ އާ 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

92.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  05

ރައިޓްސް އެްނޑް  ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހިޔުަމްނ 

 ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

93.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  05

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނރަލްގެ އޮފީސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

94.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  12

ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް  

 ެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ
 ރައްޔިތުްނގެ ަމިޖލީސް ގެ އިދާރާ

ކޮިމަޝުނގެ ލީގަލް ރީޓެއިަނރސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ   2021އޮކްޓޫބަރު  12  .95

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް  

 2021އޮކްޓޫބަރު  12  .96
 ަޖވާބު އެކެޑަީމ އާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުކުރުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

97.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  13

އޭިޝއާ ޕެސިފިކް ފޯރަްމ/ ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނ  

 (UNFPA)ޕޮޕިއުލޭަޝްނ ފަްނޑް  

އޭިޝއާ ޕެސިފިކް ފޯރަްމ/ ޔުަނއިޓެޑް ޭނަޝްނ  

 (UNFPA)ޕޮޕިއުލޭަޝްނ ފަްނޑް  

98.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  14

ޯމލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެްނޓް/ އިްނޓަރޭނަޝަނލް ކޮިމޓީ  

 އޮްނ ރެޑް ކްރޮސް

ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް 

 ޯމލްޑިވްސް 

99.  
 2021އޮކްޓޫބަރު  17

ޓްރާްނޕޭރެްނސީ ޯމލްޑިވްސް އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

 OHCHR ސީޑޯ ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުން  2021އޮކްޓޫބަރު  18  .100

101.  
 ޚިދުަމތާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނދިވެހި ފުލުހުްނގެ  2021އޮކްޓޫބަރު  26

ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުަމތް އަދި ހިޔުަމްނ  

 ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

102.  
 ސީއެފްއެްނއެޗްއާރްއައި އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުްނ 2021އޮކްޓޫބަރު  28

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

103.  
 2021ޮނވެްނބަރު  02

ވެސްޓްިމިނސްޓަރ ފައުްނޑޭަޝްނ ފޮރ ޑިޮމކްރެސީ އާ 

 އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނ

ވެސްޓްިމިނސްޓަރ ފައުްނޑޭަޝްނ ފޮރ 

 ޑިޮމކްރެސީ އަދި ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

104.  
 2021ޮނވެްނބަރު  08

ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް  

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނެޖްނޑަރ ކޮިމޓީ އާ އެކު 
 ރައްޔިތުްނގެ ަމިޖލީސް ގެ އިދާރާ

105.  
 2021ޮނވެްނބަރު  08

އިްނތިޤާލީ އިްނސާފުގެ އޮްމބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮފީހާއެކު 

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 



   

   

 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

106.  
 2021ޮނވެްނބަރު  09

އެކު ބޭއްވުުނ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖެނރަލްގެ އޮފީސް އާ 

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

107.  
 ބްރިޓިްޝ ހައި ކޮިމަޝްނ އާއެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން  2021ޮނވެްނބަރު  09

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

108.  
 2021ޮނވެްނބަރު  10

ބޭއްވުުނ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝަނލް ސަރވިސް އާ އެކު 

 ބައްދަލުވުްނ

ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ އޮފް ދަ 

 ޯމލްޑިވްސް 

 ިމިނސްޓްރީ އޮފް ެޖްނޑަރ ސޯަޝލް ސަރވިސަސް 2021ޮނވެްނބަރު  16  .109
 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

 ހިއުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން 

 ހިއުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝން  އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން ޑިޕާޓްަމްނޓް އޮފް ުޖޑީޝަލް  2021ޮނވެްނބަރު  16  .110

ޮނވެްނބަރު   16-18  .111

2021 
ވެބިަނރ އޮްނ ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްަޝްނ އެްނޑް ޕްރައިވެސީ 

ފޯރ ީމޑިއާ / އިްނފޮރޭމަޝްނ އޮފިސާރސް އެްނޑް  

 ާޖރަނލިސްޓްސް 

NCIT 

ޮނވެްނބަރު   16-17  .112

2021 
ޑިޮމކްރަސީ އެްނޑް  ފޯރަްމ އޮްނ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް، 

 ރޫލް އޮފް ލޯ

OHCHR 

 ޮނވެްނބަރު  22-24  .113

 

ސެކަްނޑް ޕެސިފިކް ފޯރަްމ އޮްނ ބިޒްަނސް އެްނޑް  

 ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް

OHCHR 

ވޯކްޝޮޕް ފޯ އިްނފޮރޭމަޝްނ އޮފިސަރސް އެްނޑް   2021ޮނވެްނބަރު  30  .114

 ެމްނބަރސް އޮފް ރިވިއު ކޮިމޓީ

 ކޮިމަޝަނރުގެ އޮފީސްއިްނފޮޭމަޝްނ 

115.  

 2021ޑިސެްނބަރު  14

ޔޫއެްނޑީޕީ ކޮްނސަލްޓަްނޓް ޑރ. އަޙްަމދު ާޝހިދު  

ކޮިމަޝުނގެ ެމްނބަރުްނާނއި ސެކްރެޓަރީ ެޖެނރަލް  

 ބައްދަލުކުރެއްވުްނ

އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

116.  
 2021ޑިސެްނބަރު  16

ގެއްލުވާލާފައިވާ ީމހުްނާނއި ގުޭޅ  ަމރާލާފައިވާ ީމހުްނާނއި 

 ކޮިމަޝްނ އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުނ

އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

117.  

 2021 ޑިސެްނބަރު 19

  ހުއްޓުވުުމގެ އަިނޔާ  ގެވެށި) 2012/3 ަންނބަރު ޤާޫނުނ

  ޤާޫނުނ އެ އަދި ރިޕޯޓް ރިވިއު ގެ( ޤާޫނުނ

  ވެލިޑޭަޝްނ ބޭއްވި ގޮތުްނ އިޞްލާޙުކުރުާމގުޅޭ

 ބައްދަލުވުެމއް

 އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮޓެކްަޝްނ ފެިމލީ

 

118.  
 2021ޑިސެްނބަރު  21

ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ިމިނސްޓަރ އަޙްަމދު 

 ސަީމރު އާ އެކު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 
 ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

119.  
 2021ޑިސެްނބަރު  21

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އާ އެކު ބޭއްވުުނ  

 ބައްދަލުވުްނ

އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

120.  

 2021ޑިސެްނބަރު  21

 އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮޓެކްަޝްނ ފެިމލީ

 ޯމލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮިމަޝން  ރައިޓްސް ހިޔުަމްނ

 އެއް' ޕްރޮގްރާްމ  ރީހެބިލިޓޭަޝްނ ޕަރޕެޓްރޭޓަރ'

 ރައިޓްސް  ހިޔުަމްނ ގުޅޭގޮތުްނ ގާއިްމކުރުާމ ފަރުާމކޮށް

 އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮޓެކްަޝްނ ފެިމލީ

 



 

 

 އިްނތިޒާްމކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުްނ، ކޮްނފަރެްނސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަްމގެ ަނން  ތާރީޚް #

  ހޯދުަމށް  ހިޔާލު ގެ ޯމލްޑިވްސް ދަ އޮފް ކޮިމަޝން 

 ބައްދަލުވުެމއް ަމްޝވަރާ ބޭއްވުުނ

 

121.  

 2021ޑިސެްނބަރު  26

ޔޫއެްނޑީޕީ ކޮްނސަލްޓަްނޓް ޑރ. އަޙްަމދު ާޝހިދު އާ  

ެމްނބަރުްނާނއި ސެކްރެޓަރީ ެޖެނރަލް  ކޮިމަޝުނގެ 

 ބައްދަލުކުރެއްވުްނ

އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

122.  

 2021ޑިސެްނބަރު  30

ޔުިނސެފުްނ ރާއްެޖއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުްނަނވާ  

ރެޕްރެޒެްނޓޭޓިވް ިމސް ަމރްާޖްނ ުމްނތަޒިްމ އާ އެކު 

 ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން 

އޮފް ދަ ހިޔުަމްނ ރައިޓްސް ކޮިމަޝްނ 

 ޯމލްޑިވްސް 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް 

ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމުމަށް  ކަންކަން  އިދާރީ  މަސައްކަތްތަކާއި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް 
 ބައްދަލުވުންތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް  ބާއްވާފައިވާނެއެވެ.  

 
ނިންމާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ވަނަ ދައުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ    5

ބާއްވާފައިވެއެވެ ބައްދަލުވުންތައް  ގިނަ  ވުރެ  ބައްދަލުވުމަށް  ދެ  ހަފްތާއަކު  ކަންކަމާގުޅިގެން  މިގޮތުން  މުހިއްމު   .89  
   ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 
 

  



   

   

 

 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން 
 ން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފު 

ވަނަ    2021މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.    71ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި   ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު   2021
މުވައްޒަފުންގެ  ، އަހަރު ފެށުނުއިރު އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި    67%ކޮމިޝަނުގެ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް    2021  އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ.   %32
ންގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް މެންބަރު   05އަހަރު ފެށުނު އިރު، ކޮމިޝަނުގެ    2021މުވައްޒަފުންނެވެ.    77ކުރަމުން ދިޔައީ  

 ގައެވެ.   2021އޮކްޓޫބަރު  03މެންބަރުން ހަމަވީ  05މެންބަރުންނެވެ. ކޮމިޝަނަށް   04އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 
 

 ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން 
ރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު  ދާއި ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު  2021

  10ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ    ، ފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުންކޮށްގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި  އްތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެ  20ކުރުމަށް  
ދަތުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ވަރޗުއަލްކޮށް ހިންގާފައިވާ ކުރު މުއް  ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކާއި

ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ރާއްޖެއާއި    ފައެވެ. މި ތަމްރީނުވެގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިއްތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެ  10
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކެކެވެ. 
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

އިންސާނީ   ފާހަގަކުރާ  ގޮތުން  އަހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މި  ގޮތުގައި  ޝިޢާރުގެ  ދުވަހުގެ  ޙައްޤުތަކުގެ 
އެވެ.     ”Equality-Reducing inequalities, advancing Human Rights“ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

( ދުވަސް  އަހަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ދުވަހާއި  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ފާހަގަކުރާ  ގޮތުން  ޑިސެންބަރު(    10ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ގޮތު އެހެން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ޙަރަކާތްތަކެއް  އަން  އަހަރުވެސް  މި  އެއްގޮތަށް  ހިންގާފައެވެ.  ހަރުތަކެކޭ  އެގޮތުން މި  ވަނީ 

އިޙްތިފާލެއް   ރަސްމީ  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ބާއްވާފައެވެ.ދުވަސް  އިބްރާހީ  ވަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބިޒްނަސް އެންޑް ހިޔުމަން އަދި  ވެބްސައިޓް  އައު  ކޮމިޝަނުގެ    ގައިޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މިޖަލްސާ  މުޙައްމަދު ޞާލިޙު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި  އްޒަތްތެރިންނާއި  ޢިލަތުގެ  އުދަ  ޖަލްސާގައިމި  ކޮށްފައެވެ.  އިފްތިތާޙް    ވަނީ   ރައިޓްސް އެވޯޑް 

ޝިއާރާ ގުޅުވައިގެން ޢާންމުން    ދުވަހުގެ  ، ބައިވެރިވިއެވެ. މީގެއިތުރުންމަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  
 .ގޮސްފައިވެއެވެކައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންޓަހޭލުންތެރިކުރުމަށް

 

 

  



   

   

 

 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް 
މަހުގެ    2019 އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ  ދުވަހު    17ވަނަ  ނަންބަރު    ، ތަޞްދީޤުކޮށްވަނަ  ޤާނޫނު  ފެށުނު  ޢަމަލުކުރަން 

ވަނަ މާއްދާގައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން    23)ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    16/2019
ޔުނިޓެއް   ކޮމިޝަނުގައި  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ނަމުގައި  ޔުނިޓުގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ފެށުމާއެކު، 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޭރުގެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު    21ހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަ  2019 އުފައްދާފައިވެއެވެ. އަދި  
އެއިރެއްގައި    941(4) ހުންނާނީ  ގޮތުގައި  އިސްވެރިޔެއްގެ  ޔުނިޓުގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ބައްދަލުވުމުގައި 

ގެ އިސްވެރިޔާއަކީ  ޔުނިޓު  ، ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މާޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތްކަމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
ތިޔާރު ލިބިގެންވާ މީހަކަށްވާންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޚްމިނިވަންކަމާއެކު މި ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އި

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ  ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީއާއި މި   5
ހުއްދަދީފައިނުއިސްވެރިއަ ނެގުމަށް  އައްޔަން  ކު  އިސްވެރިޔަކު  ދާއިމީ  ޔުނިޓަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ވާތީ، 

ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމަށް  އައްޔަން  ޖެނަރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ގޮތުގައި  އިސްވެރިޔެއްގެ  ވަގުތީ  ކުރެވެންދެން 
ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ    2021އި  ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމަ  2020ނޮވެންބަރު    09  (5)16

 އެވެ.  ރަލްމި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެއިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވީ 
 

ނަންބަރު   ”ވިސްލްބްލޯވަރ   16/2019ޤާނޫނު  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  )ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް 
މާތު ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫ

ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ    2މާރިޗް    2020  އެކުލަވާލައިގަވައިދު"  
ޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަ   ދަށުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި   ،ގައި އެކުލަވާލާ  27ފެބްރުއަރީ    2020ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް  
ޕާ ސިޔާސީ  ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި  އިދާރާތަކާއި  އެހެނިހެން  ކުންފުނިތަކާއި  ދެވޭ  ކޮމިޝަނުން  ފައިސާ  ޙިއްސާކޮށް،  ޓީތަކަށް 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް  "  ސަރކިއުލަރއެއް ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.
ގޮތުން، މި    " ގައިވާ ކަންތައްތައް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިން

ސަރކިއުލަރއެއް   އިތުރު  ޔުނިޓުން    08ނޮވެންބަރު    2021ގައިޑްލައިންއާއެކު  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ގައި 
މަޢުލޫމާޢާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ.   ގުޅޭގޮތުން  ހަމަޖެއްސުމާއި  އިންތިޒާމުތައް  އެތެރޭގައި  އިދާރާތަކުގެ  ތު ދައުލަތުގެ 

ފޯނުން ގުޅައިގެން  ށް  މި ޔުނިޓަ  ގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި ދައުލަތް ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުސާފުކުރުމަށް  
މަޢުލޫމާތުތައް  މަޢުލޫމާތު އެ  އިދާރާތަކަށް  އިންތިޒާމް    2021  ފައިވެއެވެ.ދީ   ސާފުކޮށްފައިވާ  އެތެރޭގެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

"  ޤާނޫނުރައްކާތެރިކުރުމުގެ  "ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް    ގާފައިވެއެވެ.އަން  އިދާރާއަކުން   45ހަމަޖައްސާފައި މި ޔުނިޓަށް  
ދިނުމުގެ    އާ މަޢުލޫމާތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސެޝަނެ  8ގުޅޭގޮތުން  އިދާރާތަކަށް    4އް  އެކި  ދައުލަތުގެ  ސަރަހައްދެއްގެ 

 ނަގައިދީފައިވެއެވެ.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހި   2021
ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ  ޔުނިޓަށް  ވިސްލްބް، މި  ޕްރޮޓެކްޝަން  މިއީ   2ލޯވަރ  ދީފައިވެއެވެ.  ހުއްދަ  ނެގުމުގެ  މުވައްޒަފުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ނެގޭ ފުރަތަމަ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެގޮތުން ވިސްލްބްލޯވަރ 
ގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން    12އޮކްޓޫބަރު    2021ނީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސާފައިވަ

ވަނަ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި އެ ޔުނިޓަށް ލީގަލް އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ    2ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ  
ޔުނިޓަށް   2021ގައެވެ.    16ޑިސެންބަރު    2021 ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  މަހު  ޑިސެންބަރު  އަހަރުގެ    ވަނަ 

ލިބުމާއެކު،   ހުއްދަ  ނެގުމަށް  ތެރެއިން    2022އިސްވެރިއަކު  ބަޖެޓުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  އަހަރަށް  ވަނަ 
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިއަކު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ
 

  

ކ.މާފުށީަގއި ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނާ ުގޅޭ  ން ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު
 ޮގތުން ހޭލުންތެރިކުރުުވމަށް ނަަގއިދިން ސެޝަން 



   

   

 

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު   2021ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ  

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައްސަލަތަކުެގ ޢަދަދުތައް 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



   

   

 

 

 
  



 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް    2021

 

 ބަޔާން   ގޮތުގެ   ހޭދަކުރެވުނު   ލިބުނުގޮތާއި  ފައިސާ 

 ނިޔަލަށް   ގެ   2021  ޑިސެމްބަރ   31
      

  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ 

  މުއައްސަސާގެ 

  މަންފާއަށް   ލާބައާއި 

  ޚަރަދު   ކުރި

 ( ޕޭމަންޓް  ޕާޓީ  ތާޑް )

  ބޭންކް  ޕަބްލިކް 

 ކ / އ

 ފަރާތަކުން   ތިންވަނަ 

  މުއައްސަސާގެ 

  މަންފާއަށް   ލާބައާއި 

  ޚަރަދު   ކުރި

 ( ޕޭމަންޓް  ޕާޓީ  ތާޑް )

   ކ / އ  ބޭންކް  ޕަބްލިކް 

 ނޯޓް  2021 2021 2020 2020
 

     

 ފައިސާ  ލިބުނު 

 ފައިސާ   ނެިގ  ބަޖެޓުން ފާސްކުރެުވނު  3 28,408,765 - 22,378,100 -

 ފައިސާ  ބަލައިަގތް ޮގތުަގއި  އާމްދަނީެގ  ދައުލަތުެގ 4 96,828 - 55,000 -

 ފައިސާ ލިބުނު  ޮގތުަގއި  އެހީެގ ތެރޭަގއި އަހަރު މާލީ 17 - 22,033 - -

 ޖުމްލަ   ފައިސާގެ  ލިބުނު   28,505,593 22,033 22,433,100 -
 

 ޚަރަދު   ކުރެވުނު      

 ޚަރަދު  ހިނގި   މުަވއްޒަފުންނަށް  5 17,320,031 - 17,070,725 -

 ދޭފައިސާ  ޮގތުން   ނޫން ޚިދުމަތަކަށް  ަވކި އަދި ޕެންޝަނާއި  6 687,827 - 705,873 -

 ޚަރަދު   ފަތުރުކުރުމުެގ ދަތުރު  7 1,247,575 - 262,746 -

 އަގު  ހޯދާތަކެތީެގ ބޭނުމަށް  ހިންުގމުެގ އޮފީސް  8 409,163 - 166,854 -

 ޚަރަދު  ޚިދުމަތުެގ  ބޭނުންާވ  ހިންުގމަށް އޮފީސް  9 5,044,186 - 3,446,806 -

 ޚަރަދު  ކުރެވޭ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  11 4,048 - - -

 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުެގ މަރާމާތުކުރުމާއި  12 1,794,929 - 195,529 -

 ސަބްސިޑީޒް އަދި  އިޝްތިރާކާއި ، އެހީ  ސަރުކާރުންދޭ 13 23,025 - 23,115 -

 ޚަރަދު  ހޯދުމަށްކުރާ ހަރުމުދާ ބޭނުންާވ  ހިންުގމަށް އޮފީސް  14 1,864,916 - 501,006 -

 ޖުމްލަ   ޚަރަދުގެ   ކުރެވުނު   28,395,700 - 22,372,653 -

- 55,000 - 96,828 15 

  ތެރެއިން ފައިސާެގ ބަލައިަގތް ޮގތުަގއި އާމްދަނީެގ  ދައުލަތުެގ

 ޖަމާކުރި އަށް( އޭ .ބީ.  ޕީ) އެކައުންޓަ ބޭންކް ޕަބްލިކް

 ފައިސާ 

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

 
  އާމްދަނީ   ދައުލަތުގެ   ޖަމާކުރި  އަށް  އޭ .ބީ .ޕީ ) ޚަރަދު ޖުމްލަ 

   (ހިމަނައިގެން  ފައިސާ 

- 5,447 22,033 13,066 

 

 ފައިސާ   ( އުނިވި )  / އިތުރުވި  ތެރޭގައި  އަހަރު  މާލީ 

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

 

 ފައިސާ   ހުރި   ފެށުނުއިރު   އަހަރު

- - - - 

 

 ފައިސާ ކުރެުވނު  ޖަމާ ތެރޭަގއި އަހަރު މާލީ

- 5,447 22,033 13,066 

 

 ފައިސާ  (އުނިިވ)  /އިތުރުިވ ތެރޭަގއި އަހަރު މާލީ

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

 

 ފައިސާ   ހުރި   ނިމުނުއިރު   އަހަރު
      

 : ސޮއިކުރަނީ ފަރާތުން ކޮމިޝަންެގ ރައިޓްސް  ހިޔުމަން ހެކިެވ އެކަމަށް.  އެއްޮގތަށެެވ ޙަޤީޤަތާ  އޮޅުާވލުމެއްނެތި  އެއްެވސް  ހުށަހަޅާފައިަވނީ ތައްޔާރުކޮށް ބަޔާންތައް މާލީ
             

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 އިބްރާހީމް  ޔާމީން މުޙައްމަދު
 

 މަރްޔަމް މުނާ  
  

 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  
 

 ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް
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ބަޖެޓާއި   ފައިނަލް 
ހިނގި ޚަރަދުގެ  

 ތަފާތު 

 ވަނަ އަހަރުގެ   2021
ބަޖެޓުން ހިނގި  

 ޚަރަދު 

ފައިނަލް ބަޖެޓް  
2021 

ފާސްކުރި ބަޖެޓު  
2021 

  

     
 ލިބުނު ފައިސާ 

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

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް/ )ހިނިގ ޚަރަދު( 

- - - - 
 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުެގ ބަޖެޓް/ )ހިނިގ ޚަރަދު( 

- - - - 
 

 ހިލޭ އެހީެގ ބަޖެޓް/ )ހިނިގ ޚަރަދު( 

- - - - 
 

 ލޯނުެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ފައިސާ

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

 ޖުމްލަ 
     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

33,501 17,320,031 17,353,533 17,950,980 
 

 މުަވއްޒަފުންނަށް ހިނިގ ޚަރަދު  210

- 687,827 687,827 774,292 
 

 ދޭފައިސާ  ޕެންޝަނާއި އަދި ަވކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޮގތުން 213

23,823 1,247,575 1,271,398 1,094,252 
 

 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުެގ ޚަރަދު  221

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

 އޮފީސް ހިންުގމުެގ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީެގ އަގު  222

274,351 5,044,186 5,318,537 5,714,537 
 

 އޮފީސް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު  223

- 4,048 4,048 91,400 
 

 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު  225

3,885 1,794,929 1,798,814 73,115 
 

 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު  226

- 23,025 23,025 25,000 
 

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

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

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި ޖުމްލަ 
     

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ފަރުނީޗަރު،މެޝިނެރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  423 895,830 1,895,016 1,864,916 30,100

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

 ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

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

 މުޅި ޖުމްލަ 

375,746 
 

- - 
 

       ބަޖެޓް ބާކީ 

 
 މިނޯޓްތަކާއެކު ިވދާޅުުވމުންނެެވ.  ުގޅޭ ނޯޓްތަކަކީ މާލީބަޔާންތަކުެގ ބައެއްކަމާއި މާލީ ބަޔާންތައް ފުރިހަމަ ާވނީ އަށް ހިމެނިފައިާވ މާލީ ބަޔާންތަކާ 12އިން ސަފުހާ   5ސަފުހާ 
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 ތަޢާރަފް  .1
އުފެދުނީ    ހިޔުމަން މޯލްޑިްވސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ    2003ޑިސެމްބަރ    10ރައިޓްސް  ގައި 

އެއަށްފަހު އަދި  ޤާނޫނީ    ޤަރާރަކުންނެެވ.  މުއައްސަސާއަކަށްީވކޮމިޝަނަށް  ޤާނޫނީ  ފުރިހަމަ  ލިބި    ހިޔުމަން   ޙައިޘިއްޔަތު 
ނަންބަރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންެގ  ކުރެއްުވމާ    2006އޯަގސްޓް    17(  2006/6ރައިޓްސް  ތަޞްދީޤު  ގައި 

ަވނަ    189ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ    ަގއި ތަޞްދީޤު ކުރެުވނު  2008އޯަގސްޓް    7ުގޅިެގންނެެވ.  
ކޮމިޝަނެއް އޮންނަންާވނެކަމަށް    ރައިޓްސް   ހިޔުމަންދިެވހިރާއްޖޭަގއި ަވކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުާވ މުސްތަޤިއްލު    މާއްދާަގއި،

  ހިޔުމަން ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްެގ މަސައްކަތްތައް ހިނަގމުންދަނީ،    ރައިޓްސް  ހިޔުމަން ބަޔާންކޮށްފައިުވމާ ުގޅިެގން،  
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް    ހިޔުމަން( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތީންނެެވ.  2006/6 ޤާނޫނު، )ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޝަންގެ   ރައިޓްސް

ދަޢުާވ ލިބުމުެގ ބާރު ލިބިފައިާވ، އަމިއްލަ ނަމުަގއި މުޢާމަލާތު    ދަ މޯލްޑިްވސްއަކީ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ދަޢުާވ ކުރުމާއި،
ަވކިސިއްކައެ  ކުރުމުެގ އަދި  ލިބިފައިާވ  ޤާނޫނީޙައިޘިއްޔަތު  މިނިަވން  އޮންނަ  ހިންގުމަށް    އް  މިކޮމިޝަން  ޝަޚްޞެކެެވ. 

މިބަޔާނަކީ ކޮމިޝަންެގ އާމްދަނީ ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާ    ބޭނުންާވ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުންނެެވ.
ޤަާވއިދުަގ  ބެހޭ ހަދާ،  ކޮމިޝަނުން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޝްަވރާއާއެކު،  ބަލަހައްޓާ    އިާވހިސާބު،  ލިޔެ  މަތިން  ޮގތުެގ 

 އެކުލަާވލާފައިާވ މާލީ ބަޔާނެކެެވ. 
 
 ޚުލާޞާ   ސިޔާސަތުތަކުގެ   މައިގަނޑު   އެކުލަވާލުމުގެ   ބަލަހައްޓައި   ސާބު ހި .2

ހިސާބު  ބޭނުންކޮށްފައިާވ  ތައްޔާރުކުރުމުަގއި  ބަޔާންތައް  މާލީ  ތިރީަގއި   މި  ސިޔާސަތުތައް  މައިަގނޑު  ބެލެހެއްޓުމުެގ 
ކުރެިވފައިާވނީ   ހުރިހާ އަހަރެއްެގ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުަގއިެވސް މި ސިޔާސަތުތައް ބޭނުން  ބަޔާންކޮށްފައިއެަވނީއެެވ.

 އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި ާވނެއެެވ.  އެއްޮގތަކަށެެވ. އެނޫން ތަފާތު ޮގތަކަށް ބޭނުންކުރެިވފައިާވނަމަ، 
 

 ބަޔާންތައް   މާލީ  .2.1

:  ސްޓޭންޑަޑް  އެކައުންޓިންގ   ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް"  ،ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި   ބަޔާންތަކުެގ  މާލީ   ކޮމިޝަންެގ
   ؛ތައްޔާރުކުރެޭވ ދަށުން  ގެ "އެކައުންޓިންގ  އޮފް  ބޭސިސް ކޭޝް  ދަ  އަންޑަރ ރިޕޯރޓިންގ ފައިނޭންޝަލް 
    

   ؛ބަޔާން ޮގތުެގ  ހޭދަކުރެުވނު  ލިބުނުޮގތާއި ފައިސާ .1
    އަދި  ؛ބަޔާން ޮގތުގެ  ހޭދަކުރެުވނު   ބަޖެޓުން އެ  ބަޖެޓާ ފާސްކުރެުވނު .2
  .   ނޯޓްތަކެެވ ުގޅޭ   ބަޔާންތަކާ އެ .3

  މިލްކިއްޔާތުގެ "   ތައްޔާރުކުރެޭވ  ދަށުން   ޤާނޫނުެގ  މާލިއްޔަތުގެ   ދައުލަތުގެ   ،އިތުރުން  ބަޔާންތަކުެގ  މާލީ   ދެންނެުވނު  މަތީަގއި
  އިޕްސަސް   މިބަޔާންތަކަކީ.  ހިމެނިފައިާވނެއެެވ  ، ޮގތުަގއި  މަޢުލޫމާތުގެ   އިތުރު "  ބަޔާން  ޒިންމާތަކުގެ   މާލީ"  އާއި "  ބަޔާން



   

 

 

  . ނޫނެެވ މައުލޫމާތެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ބަޔާންތަކުގެ   މާލީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ އެއްޮގތަށް  އާ  ބޭސިސް  ކޭޝް
    
      
 ގޮތް   ހުށަހަޅާފައިވާ  .2.2

  ފައިނޭންޝަލް :  ސްޓޭންޑަޑްސް  އެކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް"  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވނީ  ބަޔާންތައް  މާލީ
.  ބަލައިެގންނެެވ  ކަމަށް  އަސާސެއް  ސްޓޭންޑަޑް  މި "  އެކައުންޓިންގ   އޮފް  ބޭސިސް  ކޭޝް  ދަ  އަންޑަރ  ރިޕޯރޓިންގ 

  މުއައްސަސާތަކުގެ   ދައުލަތުގެ   ،ދެއްކިފައިާވނީ  ޚަރަދުތައް  ،ބަޔާނުަގއި  ތުގެ ގޮ   ހޭދަކުރެުވނު   ލިބުނުޮގތާއި   ފައިސާ   ،އެގޮތުން
  ކުރާ   ޕޯސްޓް   ޚަރަދެއް   އެ  ސޮފްޓްެވއަރަގއި   ސެޕް  ެގންުގޅޭ   އިން  ފިނޭންސް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބެލެހެއްޓުމަށް   ހިސާބުތައް 
  އާ   2021  ޑިސެންބަރު  31  ފެށިެގން   އިން   ޖަނަަވރީ  1  އަހަރުގެ   މާލީ   ، ހިމެނިފައިާވނީ  ، ބަޔާނުަގއި  މި .  ތާރީޚުަގއެެވ

      .  މުޢާމަލާތްތަކެެވ  ފައިސާެގ ހިނާގފައިާވ  ދެމެދު
 

  ރައްޔިތުންގެ   ހިމަނާފައިާވނީ  ޮގތުަގއި   ފައިސާގެ   ލިބުނު  ،ބަޔާނުަގއި  ހޭދަކުރެުވނުޮގތުެގ  ލިބުނުޮގތާއި  ފައިސާ   ،މިގޮތުން
  ކުރެިވފައިވާ   ހޭދަ  ޚަރަދުތަކަށް   ކޮމިޝަނުެގ  މި  ބަޖެޓުން  ކޮމިޝަނުގެ   މި   ،ފާސްކުރި  އަހަރަށް   ަވނަ   2021  މަޖިލީހުން 
  އެހީގެ   އަހަރު   މާލީ   މި   ، ފައިސާއާއި  ބަލައިެގންފައިވާ   ކޮމިޝަނުން   މި   ޮގތުަގއި   އާމްދަނީގެ   ދައުލަތުގެ   ،އާއި  ފައިސާ 
      .   ފައިސާއެެވ ލިބިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  މި  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ޮގތުަގއި 

 
  މާލީ   މި  ،ހިމެނިފައިާވނީ  ޮގތުަގއި  ޚަރަދުގެ   ހިނގި   ، ބަޔާނުަގއި  ޮގތުެގ  ހޭދަކުރެުވނު   ބަޖެޓުން  އެ  ބަޖެޓާ  ފާސްކުރެުވނު

  މުއްދަތުަގއި   ބުނެވިދިޔަ   މަތީަގއި  ،ތެރެއިން  ބަޖެޓުެގ  ފާސްކޮށްދެއްވި   ކޮމިޝަނަށް  މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ   ،އަހަރަށް
  ދެބަޔާން   މި.  ހިމަނާފައިާވނެއެެވ  އެހީ  ހިލޭ   ކޮމިޝަނުެގ  މި   ތެރޭަގއި   ބަޖެޓުގެ    ކުރިފާސް.  ޚަރަދުތަކެެވ  ހިނާގފައިާވ

  މާލީ (  ރިކޮންސައިލްކޮށް)  ތަފާތުތައް   ބަޔާނުަގއިވާ   ދެ   އެ  ،ތަފާތެއްާވނަމަ  ހުރެ  ސަބަބަކާ  އެއްެވސް   ތައްޔާރުކުރުމުަގއި 
      . ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ ަގއި 16 ނޯޓް  ބަޔާންތަކުގެ 

 
  އެއްޮގތްާވޮގތަށް   އާ "  ކޮންެވންޝަން  ކޮސްޓް  ހިސްޓޮރިކަލް"  ބަޔާންކޮށްފައިާވނީ  އަުގތައް  ތައްޔާރުކުރުމުަގއި   ބަޔާންތައް   މާލީ
  ، ދަރަނިެވސް  އަރަންޏާއި  އެހެން   އަދި   ، ހަރުމުދަލާއި  މިގޮތުން .  އުޞޫލުންނެެވ  ބަޔާންކުރާ   އަގު   ހިނިގއިރުެގ  މުޢާމަލާތެއް   އެ

  ހޯދާފައިވާ   އަށް  ކޮމިޝަނަށް.  އަުގަގއެެވ  ހޯދިއިރުގެ   އެއްޗެއް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިާވނީ   ،މަޢުލޫމާތުަގއި  އިތުރު   ބަޔާންތަކުެގ  މާލީ
 . ނުާވނެއެެވ  އުނިކޮށްފައެއް  މިންަވރެއް  އެއްެވސް  ޮގތުަގއި  ޑިޕްރިސިއޭޝަންެގ ހަރުމުދަލުގެ 

 
 އެހީ   ހިލޭ   ލިބޭ   ޖަމިއްޔާތަކުން   ބޭރުގެ  .2.3

  ލިބިފައިާވ  މޯލްޑިްވސްއަށް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން   ޮގތުަގއި   ހިލޭއެހީެގ  ޖަމާޢަތްތަކުން   ޖަމިއްޔާ   ބޭރުެގ
  ަގއި "  ބަޔާން  ޮގތުގެ   ހޭދަކުރެުވނު  ފައިސާލިބުނުގޮތާއި "  ،ތަކެތި  ބެލެވޭ   ޮގތުަގއި   ނަުގދުފައިސާގެ   ،ފައިސާއާއި   ނަގުދު

  މަންފާއަށްޓަކައި   ލާބައާއި  ކޮމިޝަނުގެ   މި  ފަރާތްތަކުން  އެހީދޭ  އަދި.  ލަމުަގއިާވނެއެެވކޮ   މިނަމުަގއިާވ"  ޚަރަދު  /ލިބޭއެހީ"



  

 

 

 

 . ހިމަނާފައިާވނެއެެވ ނޯޓްތަކުަގއި  ބަޔާންތަކުގެ  މާލީ  ފައިސާެވސް އެ  ދައްކާފައިާވނަމަ   ފައިސާއެއް  ފަރާތަކަށް  އެހެން 
          
 މުޢާމަލާތް   ހިންގޭ   ފައިސާއިން   ބޭރު  .2.4

  ރުފިޔާއަކީ   ދިެވހި  އެއީ .  ދިެވހިރުފިޔާއިންނެެވ  ކުރެިވފައިާވނީ  ބަޔާން   އަުގކޮށް   ތަކެތި  ބޭނުންކުރެިވފައިާވ  ބަޔާންތަކުަގއި   މާލީ
    .  ފައިސާކަމުަގއިވާތީއެެވ ކުރާ  ބޭނުން ކުރުމަށް   މުޢާމަލާތްތައް  މާލީ ކޮމިޝަނުގެ  މި

  
  ރުފިޔާގެ   ދިެވހި ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ  އެމެރިކާ  ތާރީޚުެގ ހިނިގ މުޢާމަލާތެއް  އެ   ހިސާބުކޮށްފައިާވނީ  މުޢާމަލާތްތައް ބޭރުފައިސާެގ
  މަޢުލޫމާތުގެ   އިތުރު  ބަޔާންތަކުެގ  މާލީ   ،ބާކީތައް  އޭގެ   ދަރަންޏެއްާވނަމަ  އަރަންޏާއި   ފައިސާެގ  ބޭރު.  ރޭޓްަގއެެވ  އެކްސްޗޭންޖް 

  ކުރިއަށް   އަުގކޮށްފައިާވނީ   މިނޫންޮގތަކަށް .  ރޭޓްަގއެެވ  އެކްސްޗޭންޖް   ތާރީޚުގެ   ނިމޭ   އަހަރު   ބަޔާންކޮށްފައިާވނީ   ، ޮގތުަގއި
      . ތަކުަގއެެވ އެއްބަސްުވން   އެއްބަސްެވފައިވާ 

      
  ބޭނުމަށް   ޚިދުމަތްދިނުމުގެ   ތަކެއްޗާއި   ހޯދުނު   ބޭނުންކުރުމަށް   ބަހައްޓައިގެން   ގަނެފައި   ކޮމިޝަނަށް  .2.5

 ހޯދުނުތަކެތި 

  ބޭނުންކުރުމަށް   ބަހައްޓައިެގން   ަގނެފައި  އޮފީހަށް.  ގަތްއަުގަގއެެވ  ބަޔާންކުރެިވފައިަވނީ  ތަކެތި  ހޯދޭ  ހިންގުމަށް  ކޮމިޝަން
  ަގތުމުން   ތަކެތި  ހިމެނޭނީ   ޮގތުަގއި   ޚަރަދުެގ  އަދި .  ހިމަނާފައެެވ  ޮގތުަގއި  ޚަރަދުގެ   ނުކޮށް  ކެޕިޓަލައިޒް   ާވނީ   ތަކެތި   ހޯދާ 

  ހިމަނާފައެއް   ހިސާބުތަކުަގއި   ތަކެތި  ހުރި   ބޭނުންނުކޮށް  އިރު  ނިމުނު   އަހަރު  ،ނޫންކަމުން  ންކުރުމުންބޭނު   އެތަކެތި   ،ކަމަށާއި
           . ނުާވނެއެެވ
 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  .2.6

 . ހިމެނިފައިާވނެއެެވ  މަޢުލޫމާތު އަހަރުގެ   ަވނަ 2020 އިތުރަށް   އަހަރުެގ ަވނަ  2021 ހިސާބުތަކުަގއި  މިއަހަރުގެ 
          
 މަޢުލޫމާތު   ބަޖެޓުގެ  .2.7

  މާލީ   ،ބަޖެޓާއި  ފާސްކުރެއްިވ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  އަހަރަށް  ަވނަ  2021  އެކުލެިވފައިާވނީ  ބަޔާންތަކުަގއި  މާލީ  މި
  / އިތުރުކުރި  ބަޖެޓަށް  މޯލްޑިްވސްެގ  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން   ފިނޭންސްއިން   އޮފް   މިނިސްޓްރީ   އަހަރުތެރޭަގއި 

  ކޯޑަށް   އަނެއް   ކޯޑުން   އެއް  ބަޖެޓުގެ   ޮގތަށް   ނާންނަ   ބަދަލު   ޖުމުލައަށް   މުޅި   ބަޖެޓްގެ   ،ފައިސާއާއި  އުނިކުރި   ބަޖެޓުން 
 .  ބަޖެޓެެވ ފަހުެގ އެންމެ   ެގނެިވފައިާވ ބަދަލު  ެގނެޭވ

  



   

 

 

 ޚަރަދު އަދި ބަޖެޓުގެ ބާކީ ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓް، ހިނގި  .  3
 

 ތަފްޞީލް  2021 2020

24,100,000 26,927,889 
ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި   ރައިޓްސް   ހިޔުމަން ރައްޔަތުންެގ މަޖިލީހުން  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓަށް އިތުރުިވ/)އުނިިވ(  1,843,557 (1,113,658)
 ފައިނަލް ބަޖެޓް  28,771,446 22,986,342

(22,378,100) (28,408,765) 
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި    ހިޔުމަން މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންގެ 

 ބަޖެޓުން ނެގި 

(4,843) (10,290) 
  2021ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭަގއި ނެިގ ފައިސާއިން  ފާސްކުރެުވނު

 ޚަރަދުނުެވ ހުރި ފައިސާ  ަވނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 

10,290 23,356 
ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭަގއި ނެިގ ފައިސާއިން   ފާސްކުރެުވނު

 ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ 
 ބަޖެޓްބާކީ  375,746 613,689

           
 
 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ .  4

  ތަފްޞީލް  2021 2020

 129002 ޭވތުެވދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު  42,192 42,192
 126004 ލިބޭ  މުަވއްޒަފުންެގ ަގޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް 33,501 12,808

 131001 ނީލަމުަގއި ތަކެތި ިވއްކައިެގން ލިބޭ ފައިސާ  21,135 -
  ޖުމުލަ  96,828 55,000

 
  



  

 

 

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   -5

 2020ޚަރަދު   ހިނގި 
ހިނގި ޚަރަދު  

2021 
ފައިނަލް ބަޖެޓް  

2021 

މަޖިލީހުން  
  ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް  
  ތަފްޞީލް 

 211001 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 10,897,777 10,459,950 9,858,137 10,097,187
 211002 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 343,702 343,702 945,515 218,929.56

234,000.00 221,400 237,000 237,000 
މުނާސަބަތުގައި  ރަމަޟާން މަހުގެ  
 ޢިނާޔަތް  ދޭ ޚާއްސަ

212005 

52,461.29 17,550 89,999 89,999 
މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެގޮތުން ދޭ  

 އެލަވަންސް  ޚާއްޞަ
212009 

3,304,793.55 3,098,295 3,225,572 3,385,192 
 މުވައްޒަފުނާއި،މުވައްޒަފުންގެ
އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ  

 އެލަވަންސް އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 
212014 

26,380.00 304,250 - - 
އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ  

 ފައިސާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ
212017 

 212024 ފޯން އެލަވަންސް  120,639 120,639 117,702 117,683.35
 212025 ރިސްކް އެލަވަންސް  35,000 35,000 51,700 19,500.00

 212027 ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,773,927 2,773,927 2,681,534 2,962,548.08

50,050.00 57,450 67,744 67,744 
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  

 ފައިސާ މުއައްޒަފުންނަށް ދޭ 
212999 

  ގަޑީ ލާރި( ) - - (33,501) (12,808)

  ޖުމްލަ  17,950,980 17,353,533 17,320,031 17,070,725

 
 ދެއްވާ ފައިސާ   މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުންޕެންޝަނާއި ދުވަސްވީ    -6

ޚަރަދު   ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް  
ބަޖެޓް  
2021 

މަޖިލީހުން  
  ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް  
  ތަފްޞީލް 

705,873 687,827 687,827 774,292 
ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް  

 ފައިސާ  ޖަމާކުރާ 
213006 

  ޖުމްލަ  774,292 687,827 687,827 705,873

 
 
 
 
 



   

 

 

 ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   -7
 

 ހިނގި 
ޚަރަދު  
2020 

ހިނގި ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް  
2021 

މަޖިލީހުން  
  ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް  
  ތަފްޞީލް 

133,697 314,710 314,710 319,368 
 އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ރާއްޖޭގެ 

 ދަތުރު ޙަރަދު
221001 

12,520 141,314 141,314 69,220 
 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ

 ދަތުރު ޙަރަދު
221002 

116,529 486,335 510,158 431,825 
 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ

 ދަތުރު ޙަރަދު
221003 

 221004 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  253,022 300,216 300,216 -

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

  ޖުމްލަ 1,094,252 1,271,398 1,247,575 262,746

 
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު   -8

 ހިނގި 
ޚަރަދު  
2020  

ހިނގި  
ޚަރަދު  
2021  

ފައިނަލް  
ބަޖެޓް  
2021 

 މަޖިލީހުން 
  ފާސްކުރި 
 2021ބަޖެޓް  

 ތަފްޞީލް 
 

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

7,179 21,014 22,050 14,147 
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން   

 ތަކެތި  ހޯދާ
222002 

2,679 17,391 17,391 8,543 
ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި   އޮފީހުގެ 

 އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
222004 

 222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 4,170 8,432 6,962 630

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

 222009 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 500 548 548 -

 222999 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  3,925 14,002 13,502 17,367

166,854 409,163 419,249 242,183 
 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން 
 ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ޚަރަދު 
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ޚަރަދު   ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް  
2021 

 މަޖިލީހުން 
ބަޖެޓް    ފާސްކުރި 

2021 
  ތަފްޞީލް 

 223001 ޓެލެފޯްނ، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 84,230 112,545 86,545 70,111
 223002 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 300,000 360,373 360,373 294,771
 223003 ކުރާޚަރަދު  ބޯފެާނއި ފާޚާާނގެ ޚިދުަމތުގެ އަގުދިުނަމށް 16,000 12,093 12,093 10,429
 223004 ލީޒްލައިާނއި އިްނޓަެނޓްގެ ޚަރަދު 772,882 441,439 441,439 863,030
 223005 ޢިާމރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިުމގެ ކުލި  1,944,000 3,214,800 3,070,800 1,944,000

 223007 ބެލެހެއްޓުުމގެ ޚަރަދު ޢިާމރާތާއި ތަްނތާނގެ ސެކިއުރިޓީ - 84,067 71,067 -

52,619 54,529 55,209 46,800 
ޚިދުަމތަށް ދޭ ފައިސާ  އޮފީސް ޢިާމރާތް ފޮޅާސާފުކުރުުމގެ
 އާއި ކުީނފީ

223008 

 223009 ޕޯސްޓޭާޖއި ެމސެޖް ޚަރަދު  15,000 10,628 8,648 10,541
 223011 އުފުލުުމގެ ޚަރަދު 916 8,087 8,087 30
 223012 ކުރާޚަރަދު  ަޖލްސާ އަދި ސެިމަނރ ފަދަކަްނތައްތަކަށް 192,340 131,416 120,026 -

35,985  - - 
ރަސްީމ ުމބާރާތްތަކާއި ުމާނސަބަތު ފާހަގަ   އެކިއެކި

 ޚަރަދު  ކުރުަމށް ކުރާ
223013 

11,520 413,571 464,373 1,908,943 
ޕްރޮގްރާްމތައް ހިްނގުުމގެ   ތަރައްޤީގެ އެކިއެކިއިްޖތިާމޢީ 

 ޚަރަދު
223014 

 225,647 252,147 245,000 
ތަރުަޖާމކުރުްނފަދަ ޚިދުަމތުގެ  ކޮްނސަލްޓެްނސީ ޚިދުަމތާއި،

 އަގަށްދޭ ފައިސާ 
223016 

 223017 ކުރާޚަރަދު  ެމހުާމުންނަނށް ެމހުާމްނދާރީ އަދާކުރުަމށް 4,541 1,957 1,957 1,001
 223019 އަހަރީފީތައް  އެކިކަްނކަަމށް ސަރުކާރަށް ދައްކަްނެޖހޭ 2,808 2,808 2,808 2,808
 223020 ޢާްނުމފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 30,000 - - -

 223024 ފައިސާ ބޭްނކްޗާާޖއި ކޮިމޝަްނގެ ގޮތުގައި ދައްކާ 1,081 300 300 1,375
 223025 އިްނޝުއަރެްނސް ޚިދުަމތުގެ އަގު އަދާ ކުރުްނ 131,500 148,487 148,487 143,019
 223999 އެހެިނހެްނ ގޮތްގޮތުްނ ހޯދާ ތަކެތި 18,496 17,809 17,809 5,566

3,446,806 5,044,186 5,318,537 5,714,537 
ހޭދަކުރެވުުނގޮތުގެ   ފާސްކުރެވުނު ބަެޖޓާއި އެބަެޖޓުްނ
 ބަޔާުނގެ ޚަރަދު

 

 
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  - 10

ޚަރަދު   ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް  
2021 

 މަޖިލީހުން 
ބަޖެޓް    ފާސްކުރި 

2021 
  ތަފްޞީލް 

 224999 އޮޕެރޭޝަަނލް ކޮްނޒިއުމަބަލްސް  އެހެިނހެން  66,300 - - -
  ޖުމްލަ  66,300 - - -

 
 
 



   

 

 

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީނު   - 11
 ހިނގި 
ޚަރަދު  
2020 

ހިނގި  
ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް  
ބަޖެޓް  
2021 

 މަޖިލީހުން 
  ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް  
  ތަފްޞީލް 

- - - 4,000 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ

 ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 
225002 

- - - 61,400 
ޓްރޭނިންގ  ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި 

 ކޯސް
225004 

- 4,048 4,048 26,000 
 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން

 ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
225006 

  ޖުމްލަ  91,400 4,048 4,048 -

 
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - 12

ޚަރަދު   ހިނގި 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް  
2021 

 މަޖިލީހުން 
ބަޖެޓް    ފާސްކުރި 

2021 
  ތަފްޞީލް 

152,935 1,726,311 1,726,311 - 
 ީމހުްނ ދިރިއުޅުްނ ޫނން ބޭުންނތަކަށް ބިާނކުރާ

 ޢިާމރާތް ަމރާާމތުކުރުްނ
226002 

 226006 ފާޚާާނ އާއި ފެނާބެހޭ ިނޒާްމ ަމރާާމތުކުރުން  525 1,529 1,529 -

- - - 12,500 
 އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއެހެިނހެްނ 

 ަމރާާމތުކުރުން 
226008 

 226009 ފަރުީނޗަރާއި ފިޓިްނގްސް ަމރާާމތުކުރުން  - 15,020 15,020 20
 226010 ެމޝިަނރީއާއި އިކްވިޕްަމްނޓްސް ަމރާާމތުކުރުްނ 31,234 10,865 8,480 33,924

 226011 ަމރާާމތުކުރުން ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްަމްނޓް  21,296 41,681 41,681 -

8,650 1,908 3,408 7,560 
 އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުްނ ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ

 ަމރާާމތުކުރުން 
226014 

  ޖުމްލަ  73,115 1,798,814 1,794,929 195,529

 
 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  13

 ހިނގި 
ޚަރަދު  
2020 

ހިނގި  
ޚަރަދު  
2021 

ފައިނަލް  
ބަޖެޓް  
2021 

 މަޖިލީހުން
  ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް  
  ތަފްޞީލް 

23,115 23,025 23,025 25,000 
 ބޭރުެގ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނެގ

 މެމްބަރޝިޕް ފީ 
228007 

  ޖުމްލަ  25,000 23,025 23,025 23,115
 

 

 



  

 

 

 

 އިކުއިޕްމަންޓް  އަދި  މެޝިނެރީ ،ފަރުނީޗަރު - 14
 ހިނގި 

ޚަރަދު  

2020 

ހިނގި ޚަރަދު  

2021 

ފައިނަލް  

2021ބަޖެޓް    

 މަޖިލީހުން 

  ފާސްކުރި 

2021ބަޖެޓް    

  ތަފްޞީލް 

 423001 ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް  325,500.0 1,064,935 1,064,935 5,080

 423002 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 380,730 192,646 189,046 71,683

 423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 1,500 227,382 227,382 2,849

 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ  40,000 56,063 56,063 -

 423008 އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ  148,100 353,990 327,490 419,910

 423999 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް  - - - 1,484

  ޖުމްލަ  895,830 1,895,016 1,864,916 501,006

 

 ޓްރާންސްފާ( )  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބީ.ޕީ.އޭ އަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ .  15
  ތަފްޞީލް  2021 2020

 129002 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު  42,192 42,192

ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް 33,501 12,808  126004 

 131001 ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 21,135 -

  ޖުމުލަ  96,828 55,000

 

ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު    މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކަންސިލިއޭޝަން )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  -  16
 ދޭހަކޮށްދިނުން( ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތައް    ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސް އަށް، ލިބުނު ފައިސާ    ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
ކުރެވުނު ޚަރަދު،    ތާރިޚުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި  އެ ފައިސާ ލިބުނު

ތާރީޚުގައި، ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި, ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި    އަރގައި ޕޯސްޓް ކުރާއެ ޚަރަދެއްކުރަން ސެޕް ސޮފްޓްވެ
ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ    ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި މި ބަޔާނުގައި،  އެ ފައިސާ އިން 

ފެށިގެން    2021ޖަނަވަރީ    1އަހަރުގެ   ހިނގާފައި  2021  ޑިސެންބަރު  31އިން  ދެމެދު  ފައިސާގެ  އާ  ވާ 
ވަނަ    2021ޑިސެމްބަރު    31ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން،    މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި

ފުރަތަމަ    ދުވަހުގެ ނޫން  ބަންދު  ސަރުކާރު  އަންނަ  ހިނގާފައިވާ  30ފަހުން  ތެރޭގައި  ފައިސާގެ   ދުވަހުގެ 
 .މުޢާމަލާތްތަކެވެ

 
ބަޔާނުގައިނަމަވެސް،   ގޮތުގެ  ހޭދަކުރެވުނު  ބަޖެޓުން  އެ  ބަޖެޓާއި  ރައްޔިތުންގެ   ފާސްކުރެވުނު  ހިމަނާފައިވާނީ 
މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ    ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުން މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ   ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް  ހިޔުމަންމަޖިލީހުން  

ޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީ އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑު  ބަ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި  ހިޔުމަންޚަރަދުތަކެވެ.  



   

 

 

މި ޚަރަދުވެސް  ހިމަނާފައިވާނަމަ،  ކުރެވުނު  ފައިސާއިން  ލިބުނު  މިގޮތަށް  މައުލޫމާތާއި  މި    ބަޔާނުގައި 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 

ތަފާތުތައް އެ  ވާނަމަ،  ތަފާތެއް  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  ދެބަޔާނުގައި  ކު  މި  ރިކޮންސައިލް  ރެވިފައި  ތިރީގައި 
 ވާނެއެވެ. 

 

 )ހ( މާލީ  އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން    
     

 ތަފްޞީލް     ރުފިޔާ 

28,395,700   
ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ   ފާސްކުރެވުނު 

ފައިސާގެ ޖުމްލަ  މާލީ އަހަރުގައި ލިބުނު  

 -   

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު   އެއްކުރަން:

އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  ، ހިމަނާފައިވާނުވާ ބަޔާނުގައި

ހިމަނާފައިވާ ލިބުނު ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި  

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ    96,828

ނިމުނުއިރު ހުރި ނަގުދު ފައިސާ އަހަރު      23,356  

 -   

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު   އުނިކުރަން: 

އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި  ،  ހިމަނާފައިވާ ބަޔާނުގައި

ނުވާ ފައިސާލިބުނު    ހިމަނާފައިވާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި

 ފައިސާ

(10,290) ފެށުނުއިރު ހުރި ނަގުދު ފައިސާ އަހަރު       

28,505,593    
ލިބުނު   ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 

 ފައިސާކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު

 

 )ށ( މާލީ  އަހަރު ހިނގި ޚަރަދުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން    

 ތަފް ޞީ ލް     ރުފިޔާ 

28,395,700    
ބަޔާނުގައި   ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ 

 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު

 -   

 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި  އެއްކުރަން:

ހިމަނާފައިވާ ނަމަވެސް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން  

ހިމަނާފައި ނުވާ ޚަރަދުތައްބަޔާނުގައި   ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ   

 -    
ތެރެއިން   ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ

 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ     - 

28,395,700    
ހިނގި   ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 

 ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

     



  

 

 

 

 

 އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ތަފްޞީލް      .17
ުގޅިެގން ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާއަކުން އަހަރު ތެރޭ ހިންިގ    މިބައިަގއި ހިމަނަންޖެހޭނީ ަވކިފަރާތަކާއި ނުަވތަ ޖަމިއްޔާއަކާއި

ުގޅިެގން  މަޝްރޫއުތަކުެގ މުއައްސަސާއާއި  ތައްޔާރުކުރާ  ބަޔާން  މާލީ  މި  މިސާލު:  ހިންގާ   ތަފުސީލެެވ.    ޖަމިއްޔާއަކުން 

ނުަވތަ    ހިންުގމަށްޓަކައި އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ފައިސާެގ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓް"  ޕްރޮްގރާމެއް ނުަވތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް"
ކަނޑައެޅިފައިާވ ފައިސާއާއި ޚަރަދު ކުރެިވފައިާވ ފައިސާ     އެކި އަހަރަށްމަޝްރޫއު ހިންުގމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މުއްދަތުަގއި

ހިމަނަންާވނެއެެވ. މި ޕްރޮޖެކްޓްެގ    ހަމައެއާއެކު، އެ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ބާކީހުރި އަދަދުެގ ތަފުސީލު  ބަޔާންކުރަންާވނެއެެވ.
  ސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުެގ ބަޔާނުަގއި ހިންުގނު މުޢާމަލާތްތައް ފައި  ދަށުން އެ މުއައްސަސާއަށް ފައިސާ ލިބިެގން

މި ނަމުަގއިާވ  "  އެހީއާއި އެ އެހީން ކުރެޭވ ޚަރަދު   އެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަޮގތަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ"
 ކޮލަމްަގއި ާވނެއެެވ. 

 
ރައިޓްސް    ހިޔުމަންތަކަށް ދެއްިވ ފައިސާއާއި  އެކިއެކި ފަރާތް  މި ޕްރޮޖެކްޓްެގ ދަށުން އެހީދިން ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރި

 ތިރީަގއި އެަވނީއެެވ.  ފަރާތުން ފައިސާ ފޮނުަވއިެގން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުެގ ތަފުސީލު ކޮމިޝަނަށް އެހީދިން
 

 G-UNFW ފަންޑް  ޔުނިފެމް  
  ތަފްސީލް  2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  156,094 156,094

  ލިބުނު ފައިސާ  - -

  އަހަރުތެރޭ ލިބުނު  - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  156,094 156,094
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   

  އަހަރުތެރޭ ކުރެުވނު ޚަރަދު  - -

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  156,094 156,094

    
    
 G-APF އޭ.ޕީ.އެފް ފަންޑް   
  ތަފްސީލް  2021 2020

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

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  107,289 85,256
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  107,289 85,256



   

 

 

    
    
 G-UNIC ޔުނިސެފް ފަންޑް   
  ތަފްސީލް  2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި   

  ލިބުނު ފައިސާ  44,701 44,701

  އަހަރުތެރޭ ލިބުނު  - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  44,701 44,701
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   
  އަހަރު ތެރޭ ކުރެޭވ ޚަރަދު  - 

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  44,701 44,701

    

  އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް   

  ތަފްސީލް  2021 2020

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

  ޖުމްލަ  ލިބުނު ފައިސާގެ  25,605 25,605
  ކުރެވޭ ޚަރަދު   

  އަހަރުތެރޭ ކުރެޭވ ޚަރަދު  - -

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  25,605 25,605

    
    
  ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތް   

  ތަފްސީލް  2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  25,060 25,060

  ލިބުނު ފައިސާ  - -

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  25,060 25,060
  ކުރެވުނު ޚަރަދު   

  އަހަރު ތެރޭ ކުރެުވނު ޚަރަދު  - -

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  25,060 25,060
        



  

 

 

 

 G-CAN ކެނޭޑިއަން އެއިޑް   
  ތަފްސީލް  2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  1,330 1,330

  ލިބުނު ފައިސާ  - -

- - 
 -ސީ.އާރ.ސީ ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބަޒަޭވޝަން

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމް 
 

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  1,330 1,330
  ކުރެވުނު ޚަރަދު   

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  1,330 1,330
        
 G-GOM ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް ސަރވޭ   
  ތަފްސީލް  2021 2020

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  3,861 3,861
  ލިބުނު ފައިސާ   

  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ  3,861 3,861
  ކުރެވުނު ޚަރަދު   

  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

  ބާކީ  3,861 3,861

 
އެހީ/   ލިބޭ 

 2ޚަރަދު 
އެހީ/  ލިބޭ  

 1ޚަރަދު 
 ލިބުނު ފައިސާ  2ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު 

2020 2020 2021  

 އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި  341,906 341,906 -
 އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި -  -
 އޭ.ޕީ.އެފް ފަންޑް  22,033 - -
 ޖުމްލަލިބުނު ފައިސާގެ   މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި 363,940 341,906 -
 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 363,940 341,906 -

 ކުރެވުނު ޚަރަދު    
 ޖުމްލަ  ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ - - -
 ކުރެވުނު ޚަރަދު ކަނޑާ ބާކީ  ލިބުނު ފައިސާއިން  363,940 341,906 -

   
އެކިފަރާތްތަކުން    މުއައްސަސާގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް 1

 ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް  ދެއްވައިގެން ފައިސާ 

   
މަންފާއަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކުން   މުއައްސަސާގެ ލާބައާއި 2

 ހިންގި މުއާމަލާތްތައް



   

 

 

 
 ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްސީލް . 18

  ޓްރަސްޓް
(T) 

  ލޯން 
(L,X,S) 

ގްރާންޓް  
(G*,D)* 

ފާސްކުރި  
 ބަޖެޓް 

 ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން 

 G-UNFW ޔުނިފެމް ފަންޑް   156,094  
 G-APF އޭ.ޕީ.އެފް ފަންޑް   107,289  
 G-UNIC ޔުނިސެފް ފަންޑް   44,701  

 ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތް   25,060  
ސްކޫލް ކުއިޒް  

 މުބާރާތް 
 G-UNIC އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް   25,605  
 G-CAN ކެނޭޑިއަން އެއިޑް   1,330  
 G-GOM ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް ސަރވޭ   3,861  

 
 މަޢުލޫމާތު   އިތުރު 
 

 އެސެޓް  - މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން  
 ގެ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެމްބަރ    31

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް ) ހަރުމުދާ(  - ނޮން  ނޯޓް  2021 2020
 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް  2 5,571,542 4,726,856
 ކަރަންޓް އެސެޓްގެ ޖުމްލަ - ނޮން   5,571,542 4,726,856

 ކަރަންޓް އެސެޓް    
 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ  3 23,356 10,290

87,210 120,698 4 
ދަރަނީގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ލިބެންޖެހޭ   ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން

 ފައިސާ
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  އެކި ފަރާތް ތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް 5 696,749 738,941
 ކަރަންޓްއެސެޓްގެ ޖުމްލަ   840,803 836,442
 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ   6,412,345 5,563,298

 

  



  

 

 

 

 ލައިބިލިޓީސް   – މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  
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 މާލީ ޒިންމާތައް  ނޯޓް  2021 2020
 ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން ދަރަނި  ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި 4 120,698 87,210
 މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ   120,698 87,210

 

 މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް 
 
 އުޞޫލުތައް   ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާން  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  ،ބަޔާނާއި   މިލްކިއްޔާތުގެ .1

 
 ކަންތައް   ހިނގާފައިވާ   ތާރީޚަށްފަހު ބަޔާންތަކުގެ   މާލީޒިންމާތަކުގެ   އަދި މިލްކިއްޔާތު .1.1

  ތާރީޚަށްފަހު   ބަޔާންތަކުގެ   މާލީޒިންމާތަކުެގ  އަދި   މިލްކިއްޔާތު   ދެއްކިފައިވާ   ޮގތުަގއި   މަޢުލޫމާތުެގ  އިތުރު   ބަޔާންތަކުެގ  މާލީ
  މި  އެކަށީެގންވާޮގތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ބޮޑުކުޑަމިނަށް   އެމުޢާމަލާތްތަކުގެ   ،ތެރެއިން  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ހިނާގފައިާވ

       . ާވނެއެެވ  ބަދަލުެގނެސްފައި މާލީބަޔާންތަކަށް 
 

 ގޮތް   ދެއްކިފައިވާ   އަގު  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާންތައް   މާލީޒިންމާތަކުގެ   އަދި މިލްކިއްޔާތު .1.2

  ކޮސްޓް   ހިސްޓޮރިކަލް"  ބަޔާންކޮށްފައިާވނީ  އަުގތައް  ކުރުމުަގއި  ތައްޔާރު  ބަޔާން  ޒިންމާތަކުެގ  މާލީ  ބަޔާނާއި  މިލްކިއްޔާތުެގ
  ، ހަރުމުދަލާއި   މިގޮތުން .  އުޞޫލުންނެެވ  ބަޔާންކުރާ   އަުގ  ހިނިގއިރުެގ  މުޢާމަލާތެއް   އެ  ، އާއެއްޮގތްވާޮގތަށް"ކޮންވެންޝަން

  ހޯދާފައިވާ   މުއައްސަސާއަށް.  އަުގަގއެެވ  ހޯދިއިރުެގ  އެއެއްޗެއް   ބަޔާންކޮށްފައިާވނީ  ،ރަނިެވސްދަ  އަރަންޏާއި  އެހެން  އަދި
   . ނުާވނެއެެވ  އުނިކޮށްފައެއް  މިންަވރެއް  އެއްެވސް  ޮގތުަގއި  ޑިޕްރިސިއޭޝަންެގ ހަރުމުދަލުގެ 
    
 މާލީޒިންމާތައް  .1.3

  ހޯދާފައިވާ   ތެރޭަގއި   އަހަރު   މާލީ  ޚަރަދުތަކަކީ  ހުރި  އަދާނުކުރެވި   އަުގ.  އަުގަގއެެވ  އޭގެ   ާވނީ   ބަޔާންކުރެިވފައި   މާލީޒިންމާތައް
  ނުވާ   ދެއްކިފައި  ފައިސާ   އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  މާލީ  ،ބަޖެޓުން  އަހަރުެގ  މާލީ  މި  ބިލްތަކަށް  ުގޅޭ  ތަކެއްޗާ  ޚިދުމަތާއި
       .  ބިލްތަކެެވ

 
 ކޮމިޓްމަންޓްސް  .1.4

  އޯޑަރ   ޕާރޗޭސް  ސިސްޓަމްަގއި   ސެޕް   ތެރޭަގއި   އަހަރު   މާލީ   ޚަރަދުތަކަކީ   ދައްކާފައިާވ  ޮގތުަގއި  ކޮމިޓްމަންޓުގެ 
  ، އުނިކޮށް  ސިސްޓަމްއިން   ސެޕް   ،ލިބިފައިނުާވތީވެ   ތަކެތި  ޚިދުމަތާއި   ނިމުނުއިރު  އަހަރު  މާލީ   ނަމަެވސް   ތައްޔާރުކުރެިވފައިާވ

       .  ޚަރަދުތަކެެވ ޖެހިފައިވާ   ެގންދަން  އަހަރަށް  ހިނާގ



   

 

 

 
 ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  .1.5

  ، އަދާކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް   ކޮމިޝަނުގެ   މި   އަދާނުކުރެވިވާ   އަގު   ނިމޭއިރު   އަހަރު   މާލީ   ،ބެލެނީ   ޮގތުަގއި   ފައިސާެގ  ލިބެންޖެހޭ 
 . ފައިސާއެެވ  ލިބެންޖެހޭ  ކޮމިޝަނަށް މި  އިން ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އަހަރު  އަންނަ  ޖެހިެގން 

 
 މެޝީނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  ފަރުނީޗަރު،- 2

ވަނަ   2021
އަހަރުގެ  

ނިޔަލަށް ހުރި  
ހަރުމުދަލުގެ  

 އަގު 

ވަނަ    2021
 އަހަރު ހަދިޔާގެ 
 ގޮތުގައި ލިބުނު 

ވަނަ    2021
 އަހަރު 

ނައްތާލެވުނު/  
ގެއްލުނު/ވިއްކާލެވު 

 ނު 

ވަނަ    2021
އަހަރު ގައި  

 ހޯދުނު 

ވަނަ    2021
އަހަރު  

 ފެށުނުއިރު ހުރި 
  ޚުލާސާ  ހަރުމުދަލުގެ 

 423001 ފަރުީނޗަރާއި، ފިޓިްނގްސް 1,035,248 1,064,935 282,374 - 1,817,809

860,536 - 386,487 189,046 1,057,978 
ޕްލާްނޓް، ެމޝިަނރީ އާއި 

 އިކްވިޕްަމްނޓްސް 
423002 

 423006 ުމވާޞަލާތުގެ ތަކެތި  83,569 227,382 43,011 - 267,940
 423007 ކޮްމޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 150,006 56,063   206,069
 423008 އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ  2,380,295 327,490 296,457 - 2,411,328
 423999 އެހެިނހެްނ އިކްވިޕްަމްނޓް 19,761 - 11,901 - 7,860

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

 
 ނަގުދު ފައިސާ   -3

 ތަފްޞީލް  2021 2020
 ފައިސާ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް  432 6,500
 ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނަގާފަހުރި  - 3,775
 ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ - 15

- 21,135 
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްއެމްއޭއަށް  ނީލަމުގައި

 ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ހުރި

- 1,789 
ދޫކުރި އެލަވަންސްތަކުން ބާކީވި ފައިސާގެ ތެރެއިން   ހަރަކާތްތަކަށް
 ޖަމާނުކޮށްހުރި ފައިސާ  އެމްއެމްއޭއަށް

 ޖުމުލަ  23,356 10,290
 

  



  

 

 

 

 ނުދެއްކިހުރި ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން ދަރަނި ފައިސާ   -4
2020 2021   

 221001 ރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއި ކަނޑު މަުގން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  1,000 1,590

 221003 ރާއްޖޭެގ އެތެރޭަގއި ަވއިެގ މަުގން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  10,765 -

 222001 ބެހޭ ޮގތުން ހޯދާތަކެތި  ލިޔެކިޔުމާއި  - 5,311

 222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭޮގތުން ހޯދާތަކެތި  1,470 -

 223001 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް  26,000 -

 223002 އިލެކްޓްރިކް ފީެގ ޚަރަދު  - 31,030

 223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނެގ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު  13,000 -

4,600 350 
އާއި   ފޮޅާސާފުކުރުމުެގ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާއޮފީސް ޢިމާރާތް  

 ކުނީފީ 
223008 

 223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު  308 -
 223012 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު  11,390 -

 223014 ހިންުގމުެގ ޚަރަދު  އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީެގ އެކިއެކި ޕްރޮްގރާމްތައް  15,384 3,870

- 37,431 
ޚިދުމަތުެގ   ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ

 އަަގށްދޭ ފައިސާ 
223016 

 226014 އައި.ޓީ އާއި ުގޅޭޮގތުން ހޯދާ ހާޑްެވޔަރ މަރާމާތުކުރުން  - 424

34,662 - 
 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

 މަރާމާތުކުރުން 
226002 

 226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްިވޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން  - 5,724

 423002 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްިވޕްމަންޓްސް  3,600 -

  ޖުމްލަ  120,698 87,210

 
 އެކި ފަރާތްތަކުންއަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   -5

 ތަފުސީލު  2021 2020
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ދަތުރުތަކަށް ކޮށްފައިފާ ޚަރަދު ތަކުން އަނބުރާ - -

 ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ  ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރުމުެގ ސަބަބުން އޮފީހަށް  696,749 738,941
 ޖުމުލަ  696,749 738,941
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