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ޞައްލަهللا  މުޙަންމަދު  މާތްނަބިއްޔާ  އުންމަތުގެ  ކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި  ވަތަޢާލާއަށް  ސުބްޙާނަހޫ  هللا  ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި 

ކުރަމެވެ. ދުޢާ  އެދި  ލެއްވުން  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އަޞްޙާބުންނަށް  އާލުންނާއި  އެކަލޭގެފާނުގެ  އަށާއި  ވަސައްލަމަ  ޢަލައިހި 

މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 22//6868ޖ. އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ ޖ. އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ 22 ގެ  ގެ 1414 ވަނަ މާއްދާގެ  )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ މާއްދާގެ  )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އެކުލަވާލެވި ފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެކުލަވާލެވި ފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 20212021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ 

މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 20212021  ވަނަ އަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި   ވަނަ އަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި 

އެންފޯސްމަންޓް  އަދި  އާމްދަނީ  ލިބުނު  މިންވަރާއި  ކުރިއަރާފައިވާ  ފުޅާވެ  ވިޔަފާރި  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ޙަރަކާތްތަކާއި،  އެންފޯސްމަންޓް ހިންގުނު  އަދި  އާމްދަނީ  ލިބުނު  މިންވަރާއި  ކުރިއަރާފައިވާ  ފުޅާވެ  ވިޔަފާރި  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ޙަރަކާތްތަކާއި،  ހިންގުނު 

ދާއިރާއިން ހިންގިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދިނުމެވެ.ދާއިރާއިން ހިންގިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދިނުމެވެ.

والصالة والسالم على أشرف األنبیاء  ،� رب العالمینالحمد

 نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،والمرسلین
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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއް ނިންމާ ލުމުގެ ގޮތުން 

ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެންމެހާ  ހަރަކާތްތެރިވި  ޢަމަލީގޮތުން  މަސައްކަތުގައި  މިރިޕޯޓްގެ  އެކުލަވާލެވޭ 

ކޮމިޝަނަރ  ޖެނެރަލ   އޮފް  ކަސްޓަމްސްގެ   މަޤާމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު   ޞާލިޙް  އަޅުގަނޑާއި  ހަވާލު 

ކުރެއްވީ   23 ޖޫން  2020 ގައެވެ.  މި މަޤާމުގެ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު  އަދާކުރުމުގައި  ކާމިޔާބު   ދޮޅު  އަހަރު  

ހޭދަކުރެވިއްޖެއެވެ.  އަދިވެސް އަޅުގަނޑުގެ  ދުޢާއަކީ  ކޮމިޝަނަރަ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ އާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އަޅުގަނޑު ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް މާތްهللا މިންވަރު  ކޮށްދެއްވުމެވެ.

މިރިޕޯޓުގައި   މޯލްޑިވްސް  ކަސްޓަމްސްގެ  ވާޖިބާއި   މަސްއޫލިއްޔަތާއި ، އިދާރީ  ހިންގުން   ބައްޓަންވެފައިވާ   ގޮތާއި، ކަސްޓަމްސްގެ  

މަސައްކަތްތައް   ހިންގުމުގެތަފާތު   މަރުހަލާތަކުގައި  ނިންމަންޖެހޭ   ކަންކަން   ނިންމުމަށް  އެކުލަވާލާފައިވާ   ބޯޑުތަކާއި  ކޮމެޓީތަކުގެ 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  އަދި  މީގެ  އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ  އަލަށް ވެއްދޭ  މުވަވައްޒަފުންނާއި ރިޓަޔަރ ކުރެވޭ  މުވައްޒަފުންނާއި، 

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ  ތަޢުލީމާއި  ތަމްރީނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ   މަޢުލޫމާތާއި، 2021 ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި، 

މިކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި  ތަފާސްހިސާބު އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ވީ  ކަމުގައި  ފިލައިނުދިޔަ  މުޅިން  ވަބާ  ޢާލަމީ  ކޮވިޑްގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  އިރުވެސް  އައި  ފެށިގެން  އަހަރު  ވަނަ   2021

ނަމަވެސް، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީވެސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ތައްޔާރުކޮށްފައި  )ޕްލާސްޓިކުން   2021/3 ނަންބަރު:  ޤަރާރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަހަރެކެވެ.  ކާމިޔާބު  ފާގަތި  އަދާކުރެވުނު  ފުރިހަމައަށް 

ގެ  ޤަރާރު(  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކަނޑައެޅުމާބެހޭ  ތަކެތި  ބައެއް  ގޮތުގައި  ޕްލާސްޓިކުގެ  ސިންގަލް-ޔޫޒް  ތެރެއިން  އެއްޗެހީގެ  ހުންނަ 

ބަދަލުތައް،  ގެނެވުނު  ކޯޑުތަކަށް  އެޗް.އެސް  ގުޅިގެން  ކުރުމާއި  މަނާ  އިމްޕޯޓްކުރުން  ބާވަތްތައް  ބައެއް  ޕްލާސްޓިކުގެ  ސިންގަލް-ޔޫޒް  ދަށުން 

ASYCUDA އަށާއި  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ސިސްޓަމްތަކަށް ގެނެސް، ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސަސްކުރާ މަރުހަލާގައާއި މުދާ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ 

މަރުހަލާގައި ޗެކިން އޮފިސަރުންނަށް އެލަރޓް ވާނޭގޮތަށް ސިސްޓަމްތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނެވެ.  އަދި، މުދަލުގެ އޮރިޖިން ކަނޑައެޅުމާއި ރޫލްސް 

ދޫކުރުމުގެ  ސެޓްފިކެޓް  ކަނޑައަޅައި  އޮރިޖިން  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓުކުރާ  ،އެކްސްޕޯޓް  އެކުލަވާލައި  އުސޫލެއް  ތަންފީޒުކުރުމާއިބެހޭ  އޮރިޖިން  އޮފް 

		އިސްބަސްއިސްބަސް
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އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  މަތިން   ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޕްރެކްޓިސްއާ  ބެސްޓް  މިންގަނޑުތަކާއި  އަގުވާމީ  ބައިނަލް  ނިޒާމެއް 

ޖުމްލަ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  މި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ގޮތަށް  އެލައިންވާ  ޕްލޭނާއި  ސްޓްރެޓެޖިކް  ކަސްޓަމްސްގެ  ލެވުނެވެ.  އެކުލަވާ  ފްރޭމްވޯކް 

ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  ނިންމުމަށް  ކޮށް  ނިޔަލަށް  ގެ   2023 ކަންކަން  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  މިއެކްޝަން  ހިމެނޭއިރު  އެކްޝަން   91

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިގެން ދިޔަކަންވެސް ފަހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި 

ދި ސެންޓްރަލް ބޯރޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އޮފް ދި ގަވަރމަންޓް އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ އާ ދެމެދު »އެމް.

އޯ.ޔޫ ފޮރ ކޯޕަރޭޝަން އިން އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ޕްރީ-އެރައިވަލް އިންފޮރމޭޝަން ފޮރ ފެސިލިޓޭޝަން އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލް 

އޮން ގުޑްސް« އެއްބަސްވުމުގައި ސޮެއި ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ދެމެދު »މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ 

އޮން ޑައިރެކްޓް އެކްސެސް ޓު އެޑްވާންސް ޕެސެންޖަރ އިންފޮރމޭޝަން )އޭ.ޕީ.އައި( އެންޑް ޕެސެންޖަރ ނޭމް ރެކޯރޑް )ޕީ.އެން.އާރު( ޑޭޓާ 

ތުރޫ ގްލޯބަލް ޓްރެވަލް އެސެސްމަންޓް ސިސްޓަމް )ޖީޓާސް(« ސޮއި ކުރެވުނު. އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި ދެމެދު »މެމޮރެންޑަމް އޮފް 

އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ޑައިރެކްޓް އެކްސެސް ޓު އެޑްވާންސް ޕެސެންޖަރ އިންފޮރމޭޝަން )އޭ.ޕީ.އައި( އެންޑް ޕެސެންޖަރ ނޭމް ރެކޯރޑް 

)ޕީ.އެން.އާރު( ޑޭޓާ ތުރޫ ގްލޯބަލް ޓްރެވަލް އެސެސްމަންޓް ސިސްޓަމް )ޖީޓާސް(« ގެ ނަމުގައި ސޮއި ކުރެވިގެން ދިޔަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު  ކަސްޓަމްސް ނޯތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހުގެ އާޢިމާރާތާއި އުލިގަމް އޮފީހުގެ އާޢިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނެވެ. 

މިކަންކަމުގެ  އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައިވެސް  2021 ވަނަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު  މަސައްކަތްތަކެއް  ކުރެވިފައިވާ 

އަހަރެކެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ  މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ  ކުރިއެރުން  ދެވިގެން  ދިޔަކަމީވެސް  ކަސްޓަމްސްގެ ތާރީހުގައިވެސް  ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ  

ކާމިޔާބު  މަސައްކަތެކެވެ.  އެ ގޮތުން  ޖުމްލަ 151 މުވައްޒަފަކަށް  މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން  ދެވިގެން  ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ހަމަމިއާއެކު 

31 މުވައްޒަފަކު  އަލަށް ކަސްޓަމްސްގެ  ވަޒީފާއަށް ވެއްދުނުކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އަދި  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ބައިން ބައިނަލް އަޤްވާމީ 

ފެންވަރުގެ 11 ތަމްރީނެއްގައި  ޖުމްލަ 150 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިގެން ދިޔަކަމާއި، އެކިދާއިރާއާއި ގުޅިގެން އިންހައުސް 1966 ތަމްރީން   

ދެވިފައިވާ ކަންވެސް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އޮފީސް  ރައްކާތެރިކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ގުޅިގެން  ހާލަތާއި  ނާޒުކު  ގެ  »ކޮވިޑް-19«  ކުރަމުންދާ  ތަޙައްމަލު  ދުނިޔެ  މުޅި  އަދިވެސް 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި މިހާލަތާއެކު  އަޅުގަނޑުމެން އުޅެން ދަސްކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

އަހަރަކީވެސް  ވަނަ   2022 ހިތްވަރާއެކު،  އެއްބާރުލުމާއި  މުވައްޒަފުުންގެ  ހީވާގި  ކަސްޓަމްސްގެ  ދުޢާއަކީ،  އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  ރައްކާތެރިވުމަށް  ބަލިމަޑުކަމުން  ކޮވިޑް-19ގެ  އަދި  ލައްވަވައި،  އަހަރެއްކަމުގައި  ޙާޞިލުކުރެވޭނޭ  ކާމިޔާބުތަކެއް 

ދިއުމެވެ. ނެތިގެން  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލި  މި  ބަރަކާތްލައްވައި،  ވަތަޢާލާ  هللاސުބުޙާނަހޫ  މަސައްކަތުގައި  ކުރާ  މި  އެކުގައި 

     

                                                                ޢަބްދުهللا ޝަރީފް 

                                                         ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް 
އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  
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		ބައިނަލްއަޤްާވީމބައިނަލްއަޤްާވީމ

 ލިބުނު	އާމްދަީނލިބުނު	އާމްދަީނ

އިމްޕޯޓް	ކުރެވުނު	މުދަލުގެ	އަގު	

އެކްސްޕޯޓް	ކުރެވުނު	މުދަލުގެ	އަގު

އެއަރާކގޯ

މާލޭ	ީސޕޯޓް

ބޮންޑެޑް	ވެއަރހައުސް

ސަރަހައްދީ	ބަނދަރުތައް

ޕޯސްޓް	އޮީފހާއި	ޕެސެންޖަރ	ކްލިއަރެންސް

ޖުމްލަ

ޑިއުޓީގެ	ގޮތުގައި	ޢާމްދަނީއަށް	ލިބުނު

އެހެނިހެން	ގޮތްގޮތުން	ލިބުނު	ޢާމްދަީނ

ޖުމްލަ	ލިބުނު	ޢާމްދަީނ

39,581,374,304.15  ރ 
2,325,525,850.15	ރ 

114,346.00

53,645.00

32,691.00

2,308.00

1,813.00

204,803.00

2,840,364,354.50 ރ 

464,538,282.35 ރ 

3,304,902,636.86	ރ 

	ޕްރޮސެސްކުރެވުނު	ޑިކްލަރޭޝަންޕްރޮސެސްކުރެވުނު	ޑިކްލަރޭޝަން
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 އެންފޯސްމަންޓް	ޙަރަކާތްތައްއެންފޯސްމަންޓް	ޙަރަކާތްތައް

 މުަވްއަޒފުްނ

ވައިގެ	މަގުން	އައި	ޕެސެންޖަރުންގެ	ޢަދަދު 
ވައިގެ	މަގުން	ފުރި	ޕެސެންޖަރުންގެ	ޢަދަދު

ާރއްޖެއައި	ފުލައިޓްގެ	ޢަދަދު
ރާއްޖެއިން	ފުރި	ފުލައިޓްގެ	ޢަދަދު

އަތުލައި	ގަނެވުނު	މަސްތުވާތަކެތި
ތަޙްޤީޤު	ކުރެވުނު	މައްސަލަތައް

ޝަރުީޢ	މަރުޙަލާއަށް	ފޮނުވުނު	ޖިާނީޢ	މައްސަލަތައް
ޝަރުީޢ	މަރުޙަލާއަށް	ފޮނުވުނު	މަދަީނ	މައްސަލަތައް

ބަނދަރަށް	އައި
ބަނދަރުން	ފުރި

ރަމޭޖްކުރެވުނު	ކަނޑުގެ	އުޅަނދު	ފަހަރު
ހަށިގަނޑު	އެކްސްރޭ	ކުރެވުނު	ދަތުރުވެރިން

ހިންގުނު	ޚާއްޞަ	އޮޕަރޭޝަންސްތައް

ފިރިހެން
އަންހެން
ޖުމުލަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް	11	ޕްރޮގްާރމެއްގައި	150	މުވައްޒަފުން	ތަމްރީނު	ކުރެވުނެވެ.
ކަސްޓަމްސް	އެކަޑެމީގެ	ފަރާތުން	1966	މުވައްޒަފުންނަށް	އިންހައުސްކޮށް	ތަފާތު	

ތަމްރީނުތައް	ދެވިފައިވެއެވެ.

1,444,476
1,431,424

13,508
13,405

50.26
266
41
34

1,539
1,662
-
113
40

509
213
722

ްޓެރިއިންނގްޓެރިއިންނގ

ކުލިއަރެންސް	ދެވުނު
ކަނޑު	އުޅަނދުފަހަރު

މަސްތުވާތަކެތި
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މޯލްޑިވްސް	ކަސްޓަމްސް	ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް	ކަސްޓަމްސް	ސަރވިސް

ހިންގަމުން  ގޮތުގައި  އޮފީހެއްގެ  ސަރުކާރުގެ  ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ހަމައަށް  އާއި   2011 މޭ   11

އައިސްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 68/1ޖ. އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ 1 ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ވަނަ    21 ދައުރުގެ   ފުރަތަމަ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ   އޮތް   ދުވަހު   ހޯމަ   ވީ    2011 އެޕްރީލް   25

މާއްދާގައިވާ   ވަނަ    92 އަސާސީގެ  ގާނޫނު   ބިލް«  ކަސްޓަމްސްގެ   »ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދުވަހު  ބުދަ  ވީ   1432ހ(  ޖުމާދަލްއާޚިރާ   8(  2011 މޭ    11 މަތިން،  ގޮތުގެ 

ކުރެވުނެވެ. ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ޤާނޫނަކަށްވެ،  މިބިލް  ކުރެއްވުމުން،  ތަސްދީޤު 

ކުރެވި،  ތަސްދީޤު  ޤާނޫނު  ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   8/2011 ޤާނޫނު  ގެ  ކަސްޓަމްސް  ގައި   2011 މޭ   11

ބަދަލުވިއެވެ. މުއައްސަސާއަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  މަދަނީ  ޔުނިފޯމްއެޅި  އަކީ  ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 
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 އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.. 1

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  މުދަލާ ބެހޭގޮތުން  ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ  ހުރިހާ  . 2

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.

 ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް  އަންނަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދުތަކަށް އަރައި ފައިބާ މީހުންނާއި، އަރުވައި ބާލާ ތަކެތީގެ ކަންކަން . 3

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް އިންވާރޑް އަދި  އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން . 4

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، މިފަދަ އުޅަނދެއް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް ކުރުން.

 ރާއްޖެ އައިސް ގޮސްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ފަސިންޖަރުންނާއި،  އެމީހުންގެ ފޮށި ތަންމައްޗާއި، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ މުދަލާއި، ރާއްޖެ . 5

އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން.

ޤަވާޢިދުތަކާ . 6 ނުވަތަ  ޤާނޫނުތަކާއި  ރާއްޖޭގެ  ބޭރުކުރުމާއި،  މުދާ  ސިއްރުން  ރާއްޖެއިން  އެތެރެކުރުމާއި،  މުދާ  ސިއްރުން  ރާއްޖެއަށް 

ނުވަތަ  އެތެރެވިޔަނުދީ  ތަކެތި  އެފަދަ  ބަލައި،  ބޭރުވޭތޯ  ނުވަތަ  އެތެރެވޭތޯ  ރާއްޖެއަށް  ތަކެތި  މުދަލާއި  އެންމެހައި  ޚިލާފު 

ލިބިގެންމެނުވީ  ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަ  ހިފެހެއްޓުމާއި،  އަތުލުމާއި،  ފެނިއްޖެނަމަ،  އެއްޗެއް  އެފަދަ  އަދި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ބޭރުވިޔަނުދީ 

ބެލެހެއްޓުން. ބޭރުވިޔަނުދީ  ނުވަތަ  އެތެރެވިޔަނުދީ  މެނުވީ  އެގޮތުގެމަތިން  ތަކެތި  ބޭރުނުކުރެވޭ  ނުވަތަ  އެތެރެނުކުރެވޭ  ރާއްޖެއަށް 

 އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރހައުސްތަކާއި، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާއި، . 7

ކުރުން. ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ބެހޭގޮތުން  މުދަލާ  ދަށުގައިވާ  ކޮންޓްރޯލްގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ބަހައްޓާ  އެތަންތާނގައި 

އިޤްތިޞާދީ . 8 މިނިވަން  ފިހާރަތަކަށާއި  ހިލޭ  ޑިއުޓީ  ސަރަޙައްދުތަކަށާއި،  ވިޔަފާރީގެ  މިނިވަން  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދަލާއި،   އިމްޕޯޓްކުރާ  ތަންތަނަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ސަރަޙައްދުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

ބެލެހެއްޓުން. ކަންތައްތައް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއިން  ގުޅޭގޮތުން،  މީހުންނާ  އުޅޭ  ނިކުމެ  ވަދެ  ތަންތަނަށް  އެ  މުދަލާއި، 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މުދަލާގުޅޭ މަސައްކަތް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް ސަރަހައްދު  . 9

ތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުން. 

 ޯމްލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސގެ ާވިޖާބިއ ަމްސޫޢިލްއަޔތު
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ކަސްޓަމްސްގެ	ޤަާވޢިދުތައްކަސްޓަމްސްގެ	ޤަާވޢިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 އަށް 11 މޭ 2011 ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން މިޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ 

ދަށުން ޢާންމު ޤަވާޢިދު ނަންބަރ R/2011-41 އެކުލަވާލައި 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. މި ޤަވާޢިދަށް 

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 27 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 06 ފެބުރުވަރީ 2014 ގައެވެ. ތިންވަނަ އިޞްލާޙު 

ގެނެވުނީ 28 ޑިސެމްބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިޤަވާޢިދަށް ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 21 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ގައެވެ. ކަސްޓަމްސް 

ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް ހަވަނަ އިޞްލާހު ގެނެވުނީ 29 މާރިޗް 2018 ގައެވެ. ހަތްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 22 އެޕްރީލް 2019 ގައެވެ. އަދި 30 ޖުލައި 

2019 ގައި އަށްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި ވެއެވެ.  ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް 9 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވުނީ  23 މެއި 2020 ގައެވެ. އަދި 

10 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވުނީ 23 އޮގަސްޓް 2020 ގައެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް 11 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނެވުނީ 27 މެއި 2021 ގައެވެ.

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 ގެ 110 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލެވުނު 

ޤަވާޢިދެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R/2012-35 ގެޒެޓް ކުރެވުނީ 18 ޖުލައި 2012 ވަނަ 

ދުވަހުއެވެ. މި ޤަވާޢިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 15 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިޤަވާޢިދަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 16 ޖެނުއަރީ 

2017 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް ތިންވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ގެޒެޓުކުރަން ފޮނުވުނެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ 

ގަވާޢިދަށް ތިންވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައެވެ. ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 28 މާރޗް 2019 ގައެވެ. އަދި 22 

އޯގަސްޓް 2019 ގައި ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި ވެއެވެ. މިޤަވާޢިދަށް ހަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 22 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިޤަވާޢިދަށް 

ހަތްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނީ 13 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މިިޤަވާޢިދަށް 08 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި އަށްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވުނެވެ.

 ަކްސަޓްމްސެގ ާޢްއމު ަޤާވިޢދު

 ޯމްލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ މުަވްއަޒފުްނގެ ަޤާވިޢދު
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ޯމްލިޑްވްސ ަކްސަޓްމްސ ަސރިވްސެގ ަމރުަކޒުަތްއ

ހިކިކަނޑުމަސް  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޤާއިމުކުރެވުނީ  އޮފީހެއް  ކަސްޓަމްސް  ކ.ތުލުސްދޫގައި  ގައި   1992 އޮގަސްޓް   01

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ތުލުސްދޫއިން މުދާ ޗެކްކޮށް 

ބެހެއްޓުމުން  އޮފީހެއް  އެމަސައްކަތަށް  މިވަގުތު  ނުދާތީ  ކުރެވެމުން  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓް 

މާލީގޮތުންވެސް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއްވާތީއާއިއެކު 15 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން ތުލުސްދޫ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް ބަންދުކުރެވުނެވެ.

 ކ.ތުލުްސޫދަގއި ާޤިއމުޮކްށަފިއާވ ަކްސަޓްމސް ޮއީފސް ަބްނދުކުރުްނ

2013/02/06
ހދ. ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސް 

2005/12/05
ކަސްޓަމްސް ނޮދަރން ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

2015/09/20
ހުލުމާލެ ކަސްޓަމްސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

1890/07/18
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މަރުކަޒީ އިދާރާ - މާލެ

1981/10/01
ސ.ގަން ކަސްޓަމްސް

2007/12/23
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

1997/09/22
ހއ. އުލިގަން ކަސްޓަމްސް

2019/12/01
ނ. މާފަރު ކަސްޓަމްސް

1992/08/01
ކ. ތިލަފުށި ކަސްޓަމްސް

1990/09/03

ލ. ގަން ކަސްޓަމްސް 

2006/12/23
ގއ. ވިލިނގިލި ކަސްޓަމްސް

2005/12/06
ސ. ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސް

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  
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ކަސްޓަމްސް	އޯގަނައިޒޭޝަން	ާޗޓްކަސްޓަމްސް	އޯގަނައިޒޭޝަން	ާޗޓް
އޯގަނައިޒޭޝަން  ކަސްޓަމްސްގެ  ގެނެވުނެވެ.  ބަދަލު  ޗާޓަށް  އޯގަނައިޒޭޝަން  ކަސްޓަމްސްގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2021 ސެޕްޓެމްބަރު   20

ޕްރޮސީޖަރސް،  އެންޑް  ފެސިލިޓޭޝަން  ޓްރޭޑް  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރޭޓް  އެއީ  މައްޗަށެވެ.  ބައެއްގެ   5 މައިގަނޑު  ބެހިގެންވަނީ  ޗާޓް 

ހިއުމަން  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރޭޓް  ސެކިއުރިޓީ،  ބޯރޑަރ  އެންޑް  އެންފޯރސްމަންޓް  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރޭޓް  އޮޕަރޭޝަންސް،  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރޭޓް 

އޮފް  ޑައިރެކްޓަރޭޓް  މިގޮތުން  މައްޗަށެވެ.  ކަސްޓަމްސްގެ  ރީޖަނަލް  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރޭޓް  އަދި  ސަރވިސް  ކޯޕަރޭޓް  އެންޑް  ރިސޯސަސް 

ޑައިރެކްޓަރޭޓެކެވެ.  އުފެއްދުނު  އަލަށް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  ކަސްޓަމްސްގެ  ރީޖަނަލް  އަކީ  ކަސްޓަމްސް  ރީޖަނަލް 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  
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އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ބިއުރޯގެ  ޖެނެރަލްސް  ކޮމިޝަނަރ 

ސްޓްރަކްޗަރ  އޯގަނައިޒޭޝަން  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ބެލެހެއްޓުމާއި,  ސެކްރެޓޭރިއަޓް  ކަސްޓަމްސް 

މީގެ  ހަމަޖެއްސުމެވެ.  އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް  މަތީގެ  ފެށިގެން  އިންޗާޖުން  އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް  ގެނައުމާއި,  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އަށް 

ސިޔާސަތުތަކާއި,  ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  ބަލަހައްޓައި  ސެކްރެޓޭރިއަޓް  ކޮމެޓީތަކުގެ  ބޯޑުތަކާއި  އުފައްދާ  ޖެނެރަލް   ކޮމިޝަނަރ  އިތުރުން 

ޕްލޭންގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް  އަދި  ނޭޝަނަލް  ނެރުމާއި،  ޑައިރެކްޓިވް  ނެރެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އެކިއެކި ސިޔާސަތުތަކާ  ކަސްޓަމްސްގެ 

މޮނިޓަރ  ކުރަމުންދާގޮތް  ފުރިހަމަ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ޙަވާލުވެފައިވާ  ޤާނޫނީގޮތުން  ކަސްޓަމްސަށް  ލަނޑުދަނޑިތަކާއި,  އެކަށައަޅާފައިވާ 

ހިމެނެއެވެ. ކުރުން  މޮނިޓަރ  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރެވޭ  މުވައްޒަފުންނާއި,  ވަކިވަކި  އަދި  ގްރޫޕް  ވާކިންގ  ކޮމިޓީތަކަށާއި,  ކުރުމާއި, 

އަދި  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތަކާ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ  ކުރުމަށްޓަކާ ރާއްޖެއާއި, ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ  އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން 

ހޯދުމާއި،  ކަސްޓަމްސްގެ  ތަރައްޤީ  ޕްލޭންތައް  ހެދުމާއި، އެ ޕްލޭންތަކާ  އެއްގޮތްވާ  ގޮތުގެމަތިން  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  ހިންގުމާއި، 

ކަސްޓަމްސްއާއި, ޢާންމުންނާ  ދެމެދު  އޮންނަ  ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް  ދެމެހެއްޓުމާއި،  ކަސްޓަމްސްއިން  މީޑިއާތަކަށް  މަޢުލޫމާތު  ދިނުމާއި، 

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތަކާ  ގުޅޭގޮތުން އާންމުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި,  ޢާންމުން  ކުރާ  ފޯންކޯލްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން 

ޖަވާބުދާރީވުމާބެހޭ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި  ބެލެހެއްޓުން  ހިމެނެއެވެ.

		ކޮމިޝަނަރ	ޖެނެރަލްސް	ބިއުރޯކޮމިޝަނަރ	ޖެނެރަލްސް	ބިއުރޯ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

 

 

 

 

 ސްޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރ

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 5 އިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް 1

 5 ޖޖުުމމްްލލަަ 

 

    ކކޮޮމމިިޝޝަަނނަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްސސްް  ބބިިއއުުރރޯޯ  

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 1 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  1

 2 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް  2

 1 ޑިވިޜަން ހެޑް 3

 4 ޖެނެރަލްސް ބިއުރޯސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް ކޮމިޝަނަރ  4

 7 ކަސްޓަމްސް ސަޕޯރޓް ސެންޓަރ 5

 4 ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް 6

 3 މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 7

  2222  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 ގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަކީ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 6 އިންޓާނަލް އޯޑިޓް  1

 6 ޖޖުުމމްްލލަަ 
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އިންޓާނަލް  އޯޑިޓްގެ  މަސައްކަތަކީ،  ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް،  ޤާނޫނު  ނަންބަރު: 2011/8 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ 

ޤާނޫނު( ގައިވާ  ގޮތުގެ މަތިން ހިނގާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ 

މަސައޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރަންޖެހޭ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް  ހިންގައި  ބެލެހެއްޓުން.

އިންޓެގްރިޓީ  އެންޑް  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ  މަސައްކަތަކީ،  ކަސްޓަމްސްގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ނަޒާހާތްތެރި އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް 

ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްގެން  ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކާއި  އާންމުރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ މުވައްސަސާއަކަށް ކަސްޓަމްސް 

ހަދައި  އެގޮތުގައި  ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނަރ  ޖެނެރަލްއޮފް  ކަސްޓަމްސް އަށް އެހީތެރިވެ  ދިނުމެވެ . މިގޮތުން  މުވައްސަސާގެ ޝަރަފާއި 

ޤަދަރާއި  ހައިބަތު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ނަގަހައްޓަންޖެހޭ  އަގުކުރުންތަކާއި  )ވެލިއުސްތައް(  މުވައްޒަފުންގެ  ކިބައިގާ އަށަގަންނުވާ އާލާކޮށް، 

އަދި  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި  ފުށުއަރާ ޢަމަލުތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ޢަމަލުތާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން، ކަސްޓަމްސްގެ މާހައުލަކީ 

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން  ފަހި މާހައުލަކަށް  ހެދުމެވެ.

 ިއްނާޓަނލް ޯއިޑްޓ
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 ސްޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރ

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 5 އިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް 1

 5 ޖޖުުމމްްލލަަ 

 

    ކކޮޮމމިިޝޝަަނނަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްސސްް  ބބިިއއުުރރޯޯ  

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 1 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  1

 2 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް  2

 1 ޑިވިޜަން ހެޑް 3

 4 ޖެނެރަލްސް ބިއުރޯސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް ކޮމިޝަނަރ  4

 7 ކަސްޓަމްސް ސަޕޯރޓް ސެންޓަރ 5

 4 ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް 6

 3 މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 7

  2222  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 ގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަކީ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 6 އިންޓާނަލް އޯޑިޓް  1

 6 ޖޖުުމމްްލލަަ 

ިއްނެޓްގިރޓީ ެއްނޑް ްޕޮރެފަޝަންލ ްސޭޓްނަޑރްޑްސ
 

 

 

 

 ސްޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރ

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 5 އިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް 1

 5 ޖޖުުމމްްލލަަ 

 

    ކކޮޮމމިިޝޝަަނނަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްސސްް  ބބިިއއުުރރޯޯ  

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 1 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  1

 2 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް  2

 1 ޑިވިޜަން ހެޑް 3

 4 ޖެނެރަލްސް ބިއުރޯސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް ކޮމިޝަނަރ  4

 7 ކަސްޓަމްސް ސަޕޯރޓް ސެންޓަރ 5

 4 ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް 6

 3 މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 7

  2222  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 ގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަކީ އިންޓާނަލް އޯޑިޓް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 6 އިންޓާނަލް އޯޑިޓް  1

 6 ޖޖުުމމްްލލަަ 



              17

 ެޓިރފް ެއްނޑް ްޓޭރޑް ިޑިވަޜްނ

ބަލާފާސްކޮށް  މުދާ  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ހިރާސް   / މެނޭޖްމަންޓު  ރިސްކް  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  މިޑިވިޜަންގެ 

ކްލިއަރެންސް  ޕޯސްޓް  ކުރިއެރުވުމާއި،  ތަރައްޤީކޮށް  އިތުރަށް  ނިޒާމު  މި  ޤާއިމުކުރުވުމާއި،  އިންތިޒާމުތަކެއް  ލުއިފާސޭހަ  ދޫކުރުމުގައި 

ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް  ބެލުމާއި،  އެއްޗެއްތޯ  ޞައްޙަ  ތަކަކީ  ޑިކްލަރޭޝަން  ހެދުމުންދާ  މުދަލަށް  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ 

ނެގުމުގައި އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ހުރޭތޯ ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުވުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ޚިދްމަތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް އަދި 

ހޯދުމެވެ.  ހައްލު  ގެނެވޭނެ  މިކަންކަމަށް  ދިރާސާކޮށް  މިކަންކަން  ދެނެގަނެ،  )ރިސްކްތައް(  ގޮންޖެހުންތައް  އެކިއެކި  ހުރި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

 ޮކްމްޕަލަޔްންސ ެމޭންޖަމްނޓް ިޑިވަޜްނ

 

 

 

 

 

  ގގަައއިި  ހހިިމމެެނނޭޭ  ސސެެކކްްޝޝަަނންްތތަަކކަަކކީީޓޓެެރރިިފފްް  އއެެނންްޑޑްް  ޓޓްްރރޭޭޑޑްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް  
  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 12 ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 1

 5 ވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮސީޖަރސް 2

  17  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

 

 

 

 ކޮމްޕްލިއަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން ގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަކީ

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 5 ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 1

 14 ްސް އޯޑިޓްޕޯސްޓް ކުލިއަރެނ 2

 19 ޖޖުުމމްްލލަަ 
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ކޮމްޕްލަޔަންސް

ޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	ޓްރޭޑް	ފެސިލިޓޭޝަން	އެންޑް	ޕްރޮސީޖަރސް	ޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	ޓްރޭޑް	ފެސިލިޓޭޝަން	އެންޑް	ޕްރޮސީޖަރސް	

ގިންތި  މުދާ  ކަނޑައެޅުމާއި،  އަގު  މުދަލުގެ  ގެންދާ  އަދި  ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  މިޑިވިޜަންގެ 

ވިޔަފާރިއަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ތަފާސްހިސާބު  އެންމެހައި  ކަސްޓަމްސްގެ  ނިންމުމާއި،  ޑިކްލަރޭޝަން  ގުޑްސް  މުދަލުގެ  ކުރުމާއި، 

ބެލެހެއްޓުން. ހިންގައި  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  ކަސްޓަމްސްގައި  މާޙައުލެއް  ފަހި 
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ޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	އޮޕަރޭޝަންސްޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	އޮޕަރޭޝަންސް

މުދަލުގެ  ކުރާ  އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް  ގޮތުގައި  ކާގޯ  އެއަރޕޯޓަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  މިޑިވިޜަންގެ 

އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއިން  ބަނދަރުގައި  މި  އިތުރަށް  މީގެ  އަދި  ފާސްކުރުމާއި  ބަލާ  މުދާ  ނިންމުމާއި،  ޑިކްލަރޭޝަން 

ބެލެހެއްޓުމެވެ. ހިންގައި  ކަންކަން  ތަކެއްޗާގުޅޭ  ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކުރިއަރ  އަދި  ޕޯސްޓް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ހިންގައި  ކަންކަން 

 ެއައރާކޯގ ޮއަޕޭރަޝްނސް ިޑިވަޜްނ

 

  ގގަައއިި  ހހިިމމެެނނޭޭ  ސސެެކކްްޝޝަަނންް  ތތަަކކަަކކީީޑޑިިވވިިޜޜަަނންް  އއެެއއަަރރ  ކކާާގގޯޯ  އއޮޮޕޕަަރރޭޭޝޝަަނންްސސްް
  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 39 އެއަރކާގޯ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން  1

 49 އެއަރކާގޯ އެގްޒެމިނޭޝަން  2

 14 އިންމެންޓްައެކްސްޕްރެސް ކޮންސ ޕޯސްޓް އެންޑް  3

 110022 ޖޖުުމމްްލލަަ 
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 ިއްނޮފޭމަޝން ެއްންޑ ޮކިމއުިނޭކަޝން ެޓްކޮނޮލޖީ ިޑިވަޜްނ

 

 

 

 

 އި ހިމެނޭ ސެކްޝަން ތަކަކީގަްފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަންއިން

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 7 އިންފޯރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް އެންޑް އިންޓެގްރޭޝަން  1

 6 ނެޓްވޯރކް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  2

 5 ޑާޓާ އެނާލިސްޓިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް  3

 18 ޖޖުުމމްްލލަަ 

 

ޑޭޓާ އެނެލިޓިކްސް

މިޑިވިޜަންގެ  މައިގަނޑު  މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ،  ކަސްޓަމްސްގެ  މަސައްކަތްތައް  އިންފޮމޭޝަން  އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި،  

ކަސްޓަމްސްގައި  ބޭނުންކުރާ  އިންފޮމޭޝަން އެންޑް  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ގުޅުންހުރި  އެންމެހާ  ވަޞީލަތްތަކާއި،  ހާޑްވެއަރއާއި،  ސޮފްޓްވެއަރ 

އަދި ނެޓްވޯކިންގ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ރެކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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 ީސާކޯގ ޮއަޕޭރަޝްނސް ިޑިވަޜްނ

ޑިކްލަރޭޝަން  މުދަލުގެ  ނެރޭ  އަދި  ވައްދާ  ވެއަރހައުސްތަކަށް  ބޮންޑެޑް  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  މިޑިވިޜަންގެ 

ގެންނަ  ހާރބަރަށް  ކޮމާޝަލް  މާލޭ  އިތުރުން  މީގެ  މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  އެންމެހައި  ދޫކުރުމުގެ  މުދާ  ނިންމުމާއި، 

ދޫކުރުމެވެ. ޗެކްކޮށް  މުދާ  ގެންނަ  ސައިޓްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާއީ  ތަކަށާއި،  ރިސޯޓް  ތެރެއިން  މުދަލުގެ 

 ޮބްނެޑޑް ެވައރަހއުސް ެއްންޑ ީރ-ެއްކްސޯޕޓް ޮއަޕޭރަޝްނސް ިޑިވަޜްނ

 

 ސީކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިވިޜަން

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 37 ސީކާގޯ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 1

 52 ސީކާގޯ އެގްޒެމިނޭޝަން 2

 22 ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް 3

 13 ތިލަފުށި ކަސްޓަމްސް 4

 19 ސ. ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސް 5

 10 . ވިލިނގިލި ކަސްޓަމްސްގއ 6

 8 ން ކަސްޓަމްސްަލ. ގ 7

  161  ޖޖުުމމްްލލަަ 

 

 

  އއެެކކްްސސްްޕޕޯޯޓޓްް  އއޮޮޕޕަަރރޭޭޝޝަަނންްސސްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް--ބބޮޮނންްޑޑެެޑޑްް  ވވެެއއަަރރހހަައއުުސސްް  އއެެނންްޑޑްް  ރރީީ

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 13 ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 1

 21 ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އެގްޒެމިނޭޝަން  2

 19 ހުޅުމާލެ ސީގާގޯ އެގްޒެމިނޭޝަން  3

 53 ޖޖުުމމްްލލަަ  
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ނިންމުމާއި،  ޑިކްލަރޭޝަން  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  އަދި  އިމްޕޯޓް  މަގުން  ކަނޑުގެ  ރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  މިޑިވިޜަންގެ 

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ އަދި ބޭރުކުރާ މުދާ ޗެކުކުރުމާއި، ކުލިއަރކުރުމާއި، ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކުގެ މުދާ ކްލިއަރކޮށް ދޫކުރުމެވެ.
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ޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	އެންފޯސްމަންޓް	އެންޑް	ބޯޑަރ	ސެކިއުރިީޓޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	އެންފޯސްމަންޓް	އެންޑް	ބޯޑަރ	ސެކިއުރިީޓ

މި ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާ 

ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތައް ސަރވައިލަންސްކޮށް މޮނިޓަރކުރުމާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އިންޓެލިޖެންސްގެ އަލީގައި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާ ރޭވުމާއި، ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމްއިއްޔާގެ 

މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ހިރާސް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމެވެ.

 ިއްނެޓިލެޖްނސް ެއްންޑ ްސެޕަޝލް ޮއަޕޭރަޝްނސް ިޑިވަޝްނ

 

  އއިިނންްޓޓެެލލިިޖޖެެނންްސސްް  އއެެނންްޑޑްް  ސސްްޕޕެެޝޝަަލލްް  އއޮޮޕޕަަރރޭޭޝޝަަނންްސސްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 8 އިންޓެލިޖެންސް 1

 20 ސްޕެސަލް އޮޕަރޭޝަންސް  2

 28 ޖޖުުމމްްލލަަ  
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ސްޕެޝަލް

 

  ޕޕެެސސެެނންްޖޖަަރރ  އއޮޮޕޕަަރރޭޭޝޝަަނންްސސްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 63 ސްޕެސެންޖަރ ކުލިއަރެން 1

 12 ލަންސް އެންޑް އިންޓަރޑިކްޝަންަރވައިއެއރޕޯޓް ސ 2

 16 ޑިޕާޗާރ ޔުނިޓް 3

 9 ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސް 4

 17 ން ކަސްޓަމްސްަސ. ގ 5

 5 މާފަރު ކަސްޓަމްސް 6

  122  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

 ެޕެސްނަޖރ ޮއަޕޭރަޝްނސް ިޑިވަޜްނ

ފޮށި  ޕެސެންޖަރުންގެ  ފުރާ  އަދި  އަންނަ  ތަކަށް  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  މިޑިވިޜަންގެ 

ދައްކަންޖެހޭ  ޑިއުޓީ  ފާސްކޮށް،  ބަލައި  މުދާ  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  އަދި  އަންނަ  އެއަރޕޯޓަށް  ފާސްކުރުމާއި،  ބަލައި  ތަންމަތި 

ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ރެކޯޑް  ފަސިންޖަރުންގެ  އެ  ދެނެގަތުމާއި،  ފަސިންޖަރުން  ރިސްކް  ހައި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޗެކްކޮށް  މުދާ 
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 ެމިރަޓިއްމ ެސިކއުިރޓީ ޮއަޕޭރަޝްނސް ިޑިވަޜްނ

 ިއްނެވްސިޓޭގަޝން ެއްނޑް ީލަގލް ެއެފައރޒް ިޑިވަޜްނ

 

  ސސެެކކިިއއުުރރިިޓޓީީ  އއޮޮޕޕަަރރޭޭޝޝަަނންްސސްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް  މމެެރރިިޓޓަައއިިމމްް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 12 ހާބަރ މެނޭޖްމަންޓް 1

 13 އެންޑް އިންޓަރ ޑިކްޝަން ސީޕޯޓް ސަވައިލެންސް  2

 5 އުލިގަމު ކަސްޓަމްސް  3

 30 ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

މި ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

 

  އއިިނންްވވެެސސްްޓޓިިގގޭޭޝޝަަނންް  އއެެނންްޑޑްް  ލލީީގގަަލލްް  އއެެފފެެއއާާރރޒޒްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 8 ޕްރޮސެކިއުޝަން އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް 1

 3 ލީގަލް އެފެއަރޒް  2

 11 ޖޖުުމމްްލލަަ  
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އުޞޫލުތަކާއި  އެންމެހާ  ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ފުރާ  އަދި  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް  ކަނޑުމަގުން  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިވިޜަންގެ  މި 

މޮނިޓާރކޮށް  މޫވްމަންޓްސް  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ޚިދުމަތްތައް  ހަރުދަނާކަމާއެކު  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިޖްރާއަތުތަކާއި 

މީހުންނާއި،  އަރާފައިބާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަށުން  ސެކްޝަނުގެ  އިންޓަރޑިކްޝަން  އެންޑް  ސަވައިލަންސް  ސީޕޯޓް  ބެލެހެެއްޓުމާއި، 

އުޅަނދުފަހަރަށް  ލޯކަލް  އައިސްވާ  ގޮސް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އެފަދަ  ބެލެހެއްޓުމާއި،  މޮނީޓަރކޮށް  ކަންތައްތައް  ތަކެތީގެ  ބާލާ  އަރުވާ 

ބެލެހެއްޓުމެވެ.  މޮނީޓަރކޮށް  ބަލައި  ގޮތް  ނުހިނގާ  ހިނގާ  މަސައްކަތްތައް  ގެ  ކަސްޓަމްސް  އުލިގަމު  ހއ.  އަދި  ދިނުމާއި،  ހުއްދަ 

އިންޓަރޑިކްޝަން
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ޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	ހިއުމަން	ރިސޯސަސްޑައިރެކްޓްރޭޓް	އޮފް	ހިއުމަން	ރިސޯސަސް
 އެންޑް	ކޯޕަރޭޓް	ސަރވިސަސްއެންޑް	ކޯޕަރޭޓް	ސަރވިސަސް

ފައިސާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ރިފަންޑްކުރަންޖެހޭ  ބަލައިގަތުމާއި،  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސަށް  މަސައްކަތަކީ،  މައިގަނޑު  ޑިވިޜަންގެ  މި 

ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ކުރުމާއި،  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށްޓަކާ  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  ރިފަންޑްކޮށްދިނުމާއި، 

ބެލެހެއްޓުމެވެ. ހިންގައި  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ  ރެކޯޑް  އިންވެންޓްރީއާއި  އެތަކެތީގެ  ހޯދުމާއި،  ވަޞީލަތްތައް  އާލާތްތަކާއި 

މި ޑިވިޜަންގެ  މައިގަނޑު  މަސައްކަތަކީ،  ކަސްޓަމްސްގެ  ވާޖިބާއި،  މަސްޢޫލިއްޔަތު  އަދާކުރުމަށް  ބޭނުންވާ  އިންސާނީ  ވަޞީލަތް  ހޯދައި  ތަރައްޤީކުރުމާއި، 

ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އާލާތްތަކާއި،  ވަޞީލަތްތައް  ހޯދުމާގުޅޭ  ކަންތައްތަކާއި،  އިދާރީ  އެންމެހައި  ކަންތައްތައް  ހިންގައި  ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 ަފިއޭންނސް ެއްނޑް ެއަކއުްންޓސް ިޑިވަޜްނ

 ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝން ެއްނޑް ޮލިޖްސިޓްކސް ިޑިވަޜްނ

 

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 10 ބަޖެޓް އެންޑް ރެވެނިއު  1

 5 އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް 2

 15 ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

 

  އއެެޑޑްްމމިިނނިިސސްްޓޓްްރރޭޭޝޝަަނންް  އއެެނންްޑޑްް  ލލޮޮޖޖިިސސްްޓޓިިކކްް  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 10 ްރޭޝަންއެޑްމިނިސްޓ 1

 2 ހެލްޑް ގްޑްސް މެނޭޖްމަންޓް  2

 4 ޕްރޮކިއުމަންޓް  3

 33 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް  4

 49 ޖޖުުމމްްލލަަ  
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މި ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ކަސްޓަމްސްގެ ވާޖިބާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުމާއި، 

ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޢިލްމު  އުފެއްދުންތެރިކަމާއި،  ޤާބިލުކަމާއި،  ހުނަރާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 

ކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަކާއި، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާގުޅޭ ކަންތައްތަކާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމު 

އެޅުމާއި، ޔުނިފޯމާ ގުޅޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ވަކި ސްޓޭންޑަރޑެއް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

މިކުލަބުގެ  މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށް ޓީމު 

ރޫޙު އާލާކުރުމާއި އެކު ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކޮށް، ދިވެހި ސަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު 

ދެމެހެއްޓުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މިސޮސައިޓީއަކީ 2016 ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟް 

ކުރިއެރުވުމާއި، ސޮސައިޓީގެ މަގްޞަދުތައް  ޢިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ  ފަދައިން ސޮސައިޓީގައި  ނުވާނެ 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. އޮންނަ  ވަކި ސިއްކައެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރާ  އުޞޫލުން  ހަމަހަމަ  މެންބަރުން  އަދި  އުފައްދާ  މެންބަރުން  ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކާ 

ިހއުަމްނ ިރޯސަސސް ެއްންޑ ެކޭޕިސޓީ ިބްލިޑްނގ ިޑިވަޜްނ

 ަކްސަޓްމްސ ިރްކިރޭއަޝްނ ްކަލްބ

 ަކްސަޓްމްސ ޯކަޕޭރިޓްވ ޮސަސިއީޓ

 

  ހހިިއއުުމމަަނންް  ރރިިސސޯޯސސަަސސްް  އއެެނންްޑޑްް  ކކެެޕޕޭޭސސިިޓޓީީ  ބބިިލލްްޑޑިިނންްގގ  ޑޑިިވވިިޜޜަަނންް

  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 12 އުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓްހި 1

 5 ޔުނީފޯމް އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް 2

 6 ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ 3

 23 ޖޖުުމމްްލލަަ 

 

 

 

  ކކަަސސްްޓޓަަމމްްސސްް  ރރިިކކްްރރިިއއޭޭޝޝަަނންް  ކކްްލލަަބބްް
  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 2 ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް 1

  2  މމްްލލަަޖޖުު  

 

 

  ކކަަސސްްޓޓަަމމްްސސްް  ކކޯޯޕޕަަރރޭޭޓޓިިވވްް  ސސޮޮސސަައއިިޓޓީީ
  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ސސެެކކްްޝޝަަނންް #

 3 ކަސްޓަމްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 1

  3  ޖޖުުމމްްލލަަ  
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މިޑިވިޜަންގެ  މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ،  ކަސްޓަމްސްގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހުނަރާއި، ޤާބިލުކަމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ޢިލްމު އިތުރުކުރުމަށްޓަކާ 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު  މަތި ކުރުމަށްޓަކާއެކިއެކި ތަމްރީނުތަކާއި، ކޯސްތައް 

ތައްޔާރުކޮށް، އެތަމްރީނުތައް  ދިނުމާގުޅޭ އެންމެހާ  ކަންތައްތައް ކުރުމާއި،  ކަސްޓަމްސްގެ  ޚިދުމަތް  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު މަތި  ކުރުމަށްޓަކާ  ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނު  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް  ވަންނަ 

ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ހިންގައި  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުރަންޖެހޭ  އެންމެހާ ކަންތައްތައް  ކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސްގެ  މަސައްކަތާއި 

ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަންޖެހޭ ރިފްރެޝަރ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ރާވައި ހިންގުމާއި، ކަސްޓަމްސްއިން  ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ 

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން   ހޭލުންތެރިކަން  އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ  ތަމްރީނާއި  މަޢުލޫމާތު ދިނުމާގުޅޭ އެންމެހާ  ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި   ތެރޭގައި    ެ )އޭގ  ޕްރޮގްރާމް    ތަމްރީން     102 ތަފާތު   ފަރާތުން   އެކަޑެމީގެ  އަހަރު    ވަނަ    2021

ސަރުކާރުގެ  އެހެން  އަދި  ތަމްރީން  ތަފާތު   82 ހިންގި  އެކަޑެމީން  ޕްރޮގްރާމް،    2 ލެވެލްގެ   ނޭޝަނަލް  ބޭއްވުނު  

ޕްރޮގްރާމް(ހިންގާފައިވެއެވެ. ތަމްރީން   18 ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ތަފާތު  އެހެނިހެން  އަދި  އިދާރާތަކާއި 

 ަކްސަޓްމސް ެއަކެޑމީ 
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ކަސްޓަމްސް	ބޯޑުތައްކަސްޓަމްސް	ބޯޑުތައް

ޤާނޫނީގޮތުން މޯލްޑިވްސް  ކަސްޓަމްސް  ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ތަނުގެ  ޙާލަތު 

ދެނެގަނެ،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި،  އުސޫލުތަކާއި،  އެނޫންވެސް ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ކަސްޓަމްސްއަށް 

އެހީތެރިވެދީ ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބޯޑެކެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނީ 22 ޖުލައި 2012 ގައެވެ. މިބޯޑުގައި ހިމެނޭނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

ކަސްޓަމްސްއާއި، ކޮމިޝަނަރ  ޖެނެރަލް އޮފް  ކަސްޓަމްސް އައްޔަން ކުރާ ޢަދަދެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިގޮތުން 2021 ވަނަ 

އަހަރު މިބޯޑުގެ 42 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަކީ، ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހައްލުހޯދުމަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ބެހޭގޮތުން  ދަތިތަކާ  ދިމާވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ޚިދުމަތްތައް  ކަސްޓަމްސްގެ 

ބޯޑެކެވެ. އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު އެކުލަވާލެވުނީ 19 ޖުލައި 2012 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު މިބޯޑުގެ 11 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

 ޮކިމަޝަނރ ެޖެނަރްލގެ ެއްޑަވިއަޒީރ ޯބޑު

 ޮއަޕޭރަޝްންސ ެމޭންޖަމްންޓ ޯބޑު 
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އިާދރީ	ހިންގުން	ހަރުދަނާ	ކުރުމުގެ	ގޮތުން	އިާދރީ	ހިންގުން	ހަރުދަނާ	ކުރުމުގެ	ގޮތުން	
އުފެއްދިފައިވާ	ބޯޑު	/	ކޮމެޓީތައްއުފެއްދިފައިވާ	ބޯޑު	/	ކޮމެޓީތައް



26

ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

ބޯޑުން ނިންމަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ނިންމުމާއި، މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބޯޑެކެވެ.

އޮފިސަރުންނަށް  ކަސްޓަމްސް  ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ގެ   8/2011 ޤާނޫނު  ކަސްޓަމްސް 

ޤަވާޢިދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް  މިކަންކަން  ވަކިކުރުމާއި،  ވަޒީފާއިން  ދަށްކުރުމާއި،  މަޤާމް  ދިނުމާއި،  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ 

ހިމެނޭކަމެކެވެ. ޒިންމާތެރޭގައި  ބޯޑުގެ  ކުރުމަކީ  ހުރިހާކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ލަފާދިނުމަށްޓަކައި  މިނިސްޓަރަށް  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ 

މިބޯޑުގައި   ހިމެނެނީ  ކޮމިޝަނަރ   ޖެނެރަލް   އޮފް ކަސްޓަމްސް އާއި،  ކޮމިޝަނަރ   ޖެނެރަލް   އޮފް   ކަސްޓަމްސް   އައްޔަން 

ކުރާ    ޢަދަދެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު އެކުލަވާލެވުނީ 19 ޖުލައި 2012 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު މިބޯޑުގެ 47 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ތަމްރީނުދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިވެދީ

ލަފާދިނުމަށާއި، ކަސްޓަމްސްގެ  މުވައްޒަފުން  އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި، މަޢުލޫމާތާއި، ހުނަރާއި

އަދި ހުންނަންޖެހޭ އަޚުލާޤީ ސިފަތައ  އުގަންނައިދީ ތަރައްޤީކޮށް  ދަމަހައްޓައިދިނުމާއެކު މަސައްކަތްތަކަށް  މުވައްޒަފުން  ހޭލުންތެރި ކުރުވުމު

ގައި، ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު  ދިނުމަށްޓަކައި  ޓްރޭނިންގ އެންޑް  އެކަޑެމިކް އެޑްވައިޒަރީ  ބޯޑު  އެކުލަވާލެވުނީ 22ޖުލައި

2012 ގައެވެ. މިބޯޑުގެ  ޗެއަރޕާސަންއަކީ  ކޮމިޝަނަރ  ޖެނެރަލް  އޮފް ކަސްޓަމްސް  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ކަސްޓަމްސް

ކަނޑައަ  ޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތެކެވެ. ވައިސް ޗެއަރޕާރސަންއަކީ  ބޯޑުގެ  މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އައްޔަން  ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. 2021 ވަނަ 

އަހަރު މިބޯޑުގެ 20 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

 ިހއުަމްނ ިރޯސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ޯބޑު

 ްޓޭރިންނގ ެއްނޑް ެއަކެޑިމކް ެއްޑަވިއަޜީރ ޯބޑު

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  
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ފަރާތްތަކަށްދޭ  އަންނަ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމްސަށް  މަސައްކަތްތަކާއި،  އެކިއެކި  ކުރެވެމުންދާ  ސަރވިސްގައި  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 

މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ގޮތެއްގައި  ފައިދާހުރި  ދެފަރާތަށް  މައްސަލަތަކުގައި  އެކިއެކި  ދިމާވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށާއި،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ 

ލެވިފައިވެއެވެ. އެކުލަވާ  ކޮމެޓީތަކެއް  ދިނުމަށް  ލަފާ  ޖެނެރަލަށް  ކޮމިޝަނަރ  ކަންކަމުގައި  އެކިއެކި  ޙައްލުކުރުމަށާއި،  ކަންކަން 

އޮޕަރޭޝަނަލް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ	 

އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމެޓީ	 

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ	 

ޓެރިފް ކޮމެޓީ	 

ވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ	 

ވެލުއޭޝަން ސަބް ކޮމެޓީ	 

ޕްރޮސިކިއުޝަން ކޮމެޓީ	 

އެޕީލް ކޮމެޓީ	 

އެންޓަރޕްރައިޒް ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީ )އީ.އާރު.ޕީ ކޮމިޓީ( 	 

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ	 

ބިޑް ކޮމެޓީ	 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ	 

ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް )ސީއާރުއެމް( ކޮމެޓީ	 

ކަސްޓަމްސް ޓްރޭނިންގ އެންޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ	 

ވެސަލް ޓްރެކިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީ	 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ	 

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމެޓީ	 

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ	 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ	 

 ަކްސަޓްމްސަގއި ެއކުެލިވަފިއާވ ޮކެމީޓަތްއ
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ކަސްޓަމްސް އާއި ޤާނޫނީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވާޒިބުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ، އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައާއި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް  ނިންމުމަށް މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 07 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2021 

ވަނަ އަހަރު މިކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ  އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކުރުމަށް މިކޮމެޓީ 

އެކުލަވާލެވުނީ 20 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު މިކޮމެޓީގެ 07 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި،  ކަސްޓަމްސްގެ  ބެލުމުގެ ދަށަަށް ގެނެވޭ  ތަކެތީގެ  ތެރެއިން  ނީލަމުގައި  ވިއްކާލެވޭ ތަކެއްޗާއި،  

ދައުލަތަށް ނެގޭ ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު މި ކޮމެޓީގެ 28 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ލަފާދީ  ކަންކަމުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ގިންތިކުރުމުގެ   މުދާ  ގިންތިކުރުމަށާއި،  މުދާ   އިމްޕޯޓް  އެކްސްޕޯޓް  

އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  އޮފް ކަސްޓަމްސް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.  2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 34 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ކަންތައް  ކަނޑައެޅުމުގެ  އަގު  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުދަލާއި،  އިމްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެކުލަވާލާފައިވާ  މިނިސްޓަރު  ލަފަޔާއެކު  ކަސްޓަމްސްގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ކުރުމަށްޓަކައި،  ހަރުދަނާ 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން   28 ކޮމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 މެންބަރުންނެވެ.   21 ހިމެނެނީ  މިކޮމެޓީގައި  ކޮމެޓީއެކެވެ. 

 ޮއަޕޭރަޝަނލް ެއްޑަވިއަޒީރ ޮކެމޓީ 

 ޭއެޖްނޓުްނެގ ަމަސްއަކްތަތއް ަބަލަހްއާޓ ޮކެމޓީ 

 ަކްސަޓްމްސެގ ޮކްންޓޯރްލެގ ަދަށްށ ެގެނވޭ ަތެކްއާޗެމދު ޮގެތްއ ިންނާމ ޮކެމީޓ

 ެޓިރްފ ޮކެމީޓ

 ެވލުޭއަޝްނ ޮކެމީޓ
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ހަރުދަނާ  ކަންތައް  ކަނޑައެޅުމުގެ  އަގު  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުދަލާއި،  އިމްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ކުރުމަށް،  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ކުރުމަށްޓަކައި، 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން   20 ކޮމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   2014 ޖޫން   22 އެކުލަވާލެވުނީ  މިކޮމެޓީ  ކޮމެޓީއެކެވެ. 

ޯނޓު:  ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު، 27 މެއި 2021 ގައި ގެޒެޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޢަމަލު 

ކުރަން ފެށުމުން، ކަސްާޓަމްސްގެ މިނިސްޓަރ،  މިނިސްޓަރ ޮއފް ޑިފެންސް އަލް އުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން  ޮކމިޝަނަރ 

ޖެނެރަލްގެ ނަންބަރު 118/2019 އަދި 119/2019 ޑައިރެކްޓިވްގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވެލުއޭޝަން ޮކމެޓީ އަދި ވެލުއޭޝަން ސަބް-ޮކމެޓީ 

އުވާލުމަށްފަހު 09 ޖޫން 2021 ގައި ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު 56/2021 އިން ވެލުއޭޝަން ޮކމެޓީ އެކުލަވާލެވުނެވެ.

މައްސަލަތަކުގައި،  އެކި  ފަރާތްތަކާ  މެދު ކަސްޓަމްސްއިން  ފިޔަވަޅު  އެޅުމާ   ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ    ކަންތައްތައް   ކުރުމަށްޓަކައި،  

ކޮމިޝަނަރ  ޖެނެ ރަލް  އޮފް  ކަސްޓަމްސް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ކޮމެޓީއެކެވެ.  މިކޮމެޓީ  އެކުލަވާލެވުނީ  28 އޯގަސްޓް  2011  ގައެވެ. 

2021 ވަނަ  އަހަރު  ކޮމެޓީގެ 18  ބައްދަލުވުން  ބޭއްވުނެވެ.

ފަރާތް  މުޢާމަލާތްކުރެވުނު  އެ  ކަމަކާމެދު  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކުރި  ކަސްޓަމްސްއިން  މުޢާމަލާތެއްގައި،  ކުރި  މީހަކާމެދު  ކަސްޓަމްސްއިން 

އެކުލަވާލާފައިވާ  މިނިސްޓަރު  ލަފަޔާއެކު  ކަސްޓަމްސްގެ  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ބެލުމަށްޓަކައި،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 

 14(  2016/57 ނަންބަރު  ޖެނެރަލްގެ  ކޮމިޝަނަރ  ދުވަހުއެވެ.  ވަނަ   2014 ފެބުރުވަރީ   16 އެކުލަވާލެވުނީ  މިކޮމެޓީ  ކޮމެޓީއެކެވެ. 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން  ކޮމެޓީގެ 08  އަހަރު  ވަނަ  ކުރެވުނެވެ. 2021  ބަދަލު  މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  އިން  ޑައިރެކްޓިވް  ޑިސެންބަރު 2016( 

މަޤްޞަދުތައް  އޮފީހުގެ  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  ބޭނުންކުރުމާއި،  ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ސިސްޓަމްތައް  ބޭނުންކުރާ  ކަސްޓަމްސްގައި 

ނިޒާމެއް  ނިންމޭނެ  ކަންތައްތައް  މަޝްވަރާއާއެކު  ލަފައާއި  ދާއިރާތަކުގެ  ކަމާގުޅޭ  އޮފީހުގެ  ކުރުމަށްޓަކާ،  އެކަންކަން  ޙާޞިލުކުރެވޭނެހެން 

މައްޗަށް  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމޭ  ލެވެލްގައި  ސެކްޝަން  ނުވަތަ  ޑިވިޜަން  ސިސްޓަމްތަކަކީ،  ޤާއިމުކުރެވޭ  ކަސްޓަމްސްގައި  ޤާއިމްކުރުމަށާއި، 

އެންމެ  މަޤްޞަދުތައް  އޮފީހުގެ  މަޝްވަރާކުރެވި،  ލެވެލްގައި  އޮގަނައިޒޭޝަން  ބަދަލުގައި،  ސިސްޓަމްތަކެއްގެ  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ބިނާކޮށް 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ހެދުމަށްޓަކައި،  ސިސްޓަމްތަކަކަށް  ޤާއިމުކުރެވޭ  ޙާޞިލުކުރެވޭނެހެން  ފުރިހަމައަށް 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން   01 ކޮެމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ގައެވެ.   2017 ޖަނަވަރީ   22 އެކުލަވާލެވުނީ  މިކޮމެޓީ  ކޮމެޓީއެކެވެ. 

 ެވލުޭއަޝްނ ަސްބ ޮކެމީޓ

 ްޕޮރެސިކއުަޝްނ ޮކެމީޓ

 ެއީޕްލ ޮކެމީޓ

 ެއްނަޓރްޕަރިއްޒ ިރޯސސް ްޕޭލިންނގ ޮކެމޓީީ
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ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް  ރާއްޖެއަށް މުދާ  އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޑޮކިއުމެންޓްސް  ޕްރޮސެސް ކޮށް، މުދާނެރެވޭނެ 

އަދި  ފަސިންޖަރުންނާއި،  ކުރޫއިންނަށް  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ކްލިއަރ ވެވޭނެ  ފަދަ  ރިސްކް  މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް  ޤާއިމްކުރުމާއި، 

ރިސްކް  މެނޭޖްމެންޓް  ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގައި މުދަލާބެހޭގޮތުން،  ފަސިންޖަރުން/ ކުރޫއިން އަދި  ވެސެލް/ އެއަރކްރާފްޓް ތަކުގެ ރިސްކް 

މެނޭޖްކުރުމުގައި  ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން  ވިޔަފާރިއަށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  އަންނަ ބަދަލުތަކާއި،  

ޤާނޫނާއި  ޤަވާޢިދަށް  އަންނަ  ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ރިސްކް  މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްގައި  ބޭނުންކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާތައް  ކަނޑައަޅާ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް  މޮނިޓަރކޮށް  އިރުޝާދު  ދެމުން  ގެންދިއުން  ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރިސްކް  މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް 

ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު، ސިސްޓަމް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް  މޮނިޓަރކޮށް އިރުޝާދު ދެމުން  ގެންދިއުމާއި، ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމަށް 

އަހުލުވެރި ކުރުވުމާގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ތާޒާކުރުމަކީ މިކޮމެޓީގެ ޒިންމާ ތަކުގެ ތެރޭގައި  ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވަނީ 

13 މެމްބަރުންނެވެ. 2021  ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 04 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ޤަވާޢިދު ނަންބަރު: R/2017-20      )20 ފެބްރުވަރީ 2017(   ދައުލަތުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ޤަވާޢިދަށް   ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ

ކޮމެޓީއެކެވެ.  މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 22 މާރިޗު 2017 ގައެވެ. މިކޮމެޓީގައި  ހިމެނެނީ 07 މެންބަރުންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 

22 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ޖިންސީ  ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅޭ ޝަކުވާތައް  ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު  އެޅުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނަރ 

ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 30 ޖަނަވަރީ 2019 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 

01 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރ  ސަޕޯޓް  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްހޯދާ  ކަސްޓަމްސްއިން 

ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ޤާއިމްކުރުމާއި،  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  މަޝްވަރާ  ދާއިމީކޮށް  ސެކްޝަންތަކާއެކު  އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  ސެންޓަރާއި،  ސަޕޯޓް 

ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިތުބާރު ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އެކުލަވާލާފައިވާ 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން   07 ކޮމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ގައެވެ.   2019 މާރިޗު   24 އެކުލަވާލެވުނީ  މިކޮމެޓީ  ކޮމެޓީއެކެވެ. 

 ިރްސްކ ެމޭންޖަމްންޓ ޮކެމީޓ

 ިބްޑ ޮކެމީޓ

 ިޖްނީސ ފުަރްއާސަރކުރުާމިއ ޯގާނކުރުްނ ހުްއޓުވުމުެގ ޮކެމީޓ

 ަކްސަޓަމރ ިރޭލަޝްނިޝްޕ ެމޭންޖަމްންޓ )ީސާއރުެއްމ( ޮކެމީޓ
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2006( ގެ 26 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ »ކަސްޓަމްސް 

ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި   ކަންތައްތައް  ގެ  ފަންޑް«  ޓްރަސްޓް  ބިލްޑިންގ  ކެޕޭސިޓީ  އެންޑް  ޓްރޭނިންގ 

އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 03 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 01  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

މުދާ  ތަންތަނަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް  ރަސްމީ  އުޅަނދުފަހަރާއި،  ހިފައިގެންދާ  މުދާ  ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  ހުއްދައެއްގެ  ޚާއްސަ 

ވަނަ   10 ގެ   ))2(004-U-IN/2018 ނަންބަރ:  )އުޞޫލު  އުޞޫލު  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ  މޮނިޓަރކޮށް  އުޅަނދުފަހަރު  ހިފައިގެންދާ 

ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ނަމުގައި  ގެ  ކޮމިޓީ«  މޮނިޓަރިންގ  އެންޑް  ޓްރެކިންގ  »ވެސަލް  ދަށުން  )ނ(ގެ  މާއްދާގެ 

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 01 ނޮވެންބަރު 2021 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 01  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

  

ބީލަންތައް  ހުށަހެޅޭ  ކަސްޓަމްސްއަށް  މަތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   45.10 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު 

އެކުލަވާލާފަވެއެވެ.  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ނަމުގައި  ކޮމެޓީގެ  އިވެލުއޭޝަން  »ބިޑް  ކުރުމަށް  އިވެލުއޭޓް 

ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުން   25 ކޮމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ގައެވެ.   2021 ފެބުރުވަރީ   10 އެކުލަވާލެވުނީ  މިކޮމެޓީ 

ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   16-03 ގާވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ނިޒާމު  ކޮމިޓީގެ  އޯޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ސަބް-ކޮމެޓީ«  އޯޑިޓް  »އިންޓާރނަލް  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  އޮފީސްތަކުގައި  ދައުލަތުގެ  ބަޔާންކުރައްވާ 

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 30 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ 03  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

 ަކްސަޓްމސް ްޓޭރިންނގ ެއްންޑ ެކޭޕިސީޓ ިބްލިޑްނގ ްޓަރްސްޓ ަފްނޑުެގ ިހްނާގ ޮކެމީޓ

 ެވަސލް ްޓެރިކްނގ ެއްންޑ ޮމިނަޓިރްނގ ޮކެމީޓ

 ިބޑް ިއެވލުޭއަޝްނ ޮކެމީޓ

ިއްނަޓރަނލް ޯއިޑްޓ ަސްބ ޮކެމޓީ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 »މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ« ދަށުން  ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އުފުލުމަށް، ދައުލަތުގެ  ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި އެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ބުނެފައިވާ  މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

އޮފް ކަސްޓަމްސް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 12 ޖުލައި 2014 ގައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވެ 

އެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2019/16 )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ 

ދަށުން،  ގައިޑްލައިންގެ  ނެރުއްވާފައިވާ  ޔުނިޓުން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ގުޅޭގޮތުން  ޤާއިމްކުރުމާއި  މިސަރވިސްގައި  އިންތިޒާމު  އެތެރޭގެ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ކޮމެޓީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  މަތިން  ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ރާވައި  ކަންކަން 

ނުބޭއްވެއެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމެޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ގައެވެ.   2020 މާރިޗު   02 އެކުލަވާލެވުނީ  މިކޮމެޓީ  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

މުާރަޖާޢ ޮކެމީޓ

ިވްސްލްބޯލަވރ ްޕޮރެޓްކަޝްނ ޮކެމީޓ
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  މުަވްއަޒފުްނެގ ަދްފަތރު

 

  މމަަޤޤާާމމުު  ##
އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ތތިިބބިި  ޢޢަަދދަަދދުު  

  ގގެެ  ނނިިޔޔަަލލަަށށްް  22001199
ޢޢަަދދަަދދުު  އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ތތިިބބިި  

  ގގެެ  ނނިިޔޔަަލލަަށށްް  22002200
  22002211އއޮޮފފިިސސަަރރުުނންް  ތތިިބބިި  ޢޢަަދދަަދދުު  

  ގގެެ  ނނިިޔޔަަލލަަށށްް
 1 1 1 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  11

 2 2 2 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް  22

 4 2 2 އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް  33

 5 3 4 ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  44

 21 2 3 ންޓެންޑެންޓްޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރި  55

 43 13 15 ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  66

 58 43 43 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  77

 113 181 179 ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  88

 - 2 2 3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   99

 57 57 58 2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   1100

 183 185 188 1ރޭޑް ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގް  1111

 37 37 37 3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   1122

 68 70 73 2ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   1133

 13 3 3 1ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   1144

 88 70 70 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  1155

 -  - - 5ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގުރޭޑް   1166

 3 4 4 4ުރޭޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގ  1177

 13 13 15 3ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގުރޭޑް   1188

 5 0 - 2ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގުރޭޑް   1199

 8 11 11 1ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގުރޭޑް   2200

 722 699 710 ޖޖުުމމްްލލަަ
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 2021 ަވނަ ައަހރު ަކްސަޓްމްސގެ ަވީޒާފިއްނ ިރަޓަޔރ ކުެރްއިވ މުަވްއަޒފުން 

 ތާރީޚް މުއްދަތު އެޑްރެސް މަޤާމް ނަން  ##

2021ޑިސެންބަރު  21 އަހަރު 26 ހ. ލައިޓް ނައިޓް 1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަރްޔަމް ނަޒީފާ  11  

2021ޑިސެމްބަރު  02 މަސް 2އަހަރު،  30 ސީގަލް، ކ މާލެ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ   22  

 2520ދަފްތަރު  ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޒަހީނާ  33
 04އަހަރު، 26

 މަސް
2021ނޮވެމްބަރ  11  

 ފާޠިމަތު ޞަދަފް  44
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ކަސްޓަމްސް
2021ސެޕްޓެންބަރ  21 މަސް 04އަހަރު، 21 ފިޔާތޮށިމާގެ، ކ މާލެމ   

 ލައިނޫފަރުގެ، ޅ ކުރެންދޫ 1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  55
 02އަހަރު،  45

 މަސް
2021ސެޕްޓެންބަރ  17  

2021ސެޕްޓެންބަރ  01 އަހަރު 27 ސާދާ، ކ ތުލުސްދޫ 4ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ ގުރޭޑް  އިސްމާޢީލް ރަޝީދު  66  

2021ސެޕްޓެންބަރ  01 މަސް 3އަހަރު،  42 1489ދަފްތަރު ނަންބަރު  ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުޙައްމަދު ވަހީދު  77  

 ޅ.ކުރެންދޫ، ބޮޑުހިޔާގެ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ޢަލީ މޫސާ  88
 02އަހަރު،  35

 އަހަރު
2021މޭ  27  

 ހ ޕޫނަމް، ކ މާލެ 1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މުޙައްމަދު ނަސީމް  99
 06އަހަރު،  29

 މަސް
2021މޭ  16  

  ދަފްތަރު ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޝިފާނާ  1100
 03އަހަރު ، 25

 މަސް
2021މޭ  05  

 ކ ާމލެ ، މ.މާރިދަގެ ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީނާ  1111
 02އަހަރު،  30

 މަސް
2021ޖެނުއަރީ  31  

  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޙުސައިން ރަޝީދު  1122
 08އަހަރު،  37

 މަސް
2021ޖެނުއަރީ  01  
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ާފިޠަމތު ަޞަދްފ
ެއިސްސެޓްންޓ ޮކިމަޝނަ ޮއްފ ަކްސަޓްމްސ

ިޚދުަމތުަގއި 21 ައަހރު

20212021	ވަނަ	އަހަރު	ކަސްޓަމްސްގެ	ވަނަ	އަހަރު	ކަސްޓަމްސްގެ
ވަޒީފާއިން	ރިޓަޔަރ	ކުރެއްވި	މުވައްޒަފުން	ވަޒީފާއިން	ރިޓަޔަރ	ކުރެއްވި	މުވައްޒަފުން	

މުަޙްއަމދު ަވީޙދު
ީސިނައރ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ
ިޚދުަމތުަގއި 42 ައަހރު

ޙުަސިއްނ ަރީޝދު
ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ިޚދުަމތުަގއި 37 ައަހރު

ަޢީލ ޫމާސ
ީޗްފ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ
ިޚދުަމތުަގއި 35 ައހަރު

ާޢިއަޝތު ިޝާފާނ
ީޗްފ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ
ިޚދުަމތުަގއި 30 ައހަރު

ަޙްއާވ ިޝާފާނ
ީޗްފ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ
ިޚދުަމތުަގއި 25 ައަހރު

ާޢިއަޝތު ިޝރުީމާނ
ީޗްފ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ
ިޚދުަމތުަގއި 30 ައަހރު

ާޢިއަޝތު ަޒީހާނ
ީޗްފ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ
ިޚދުަމތުަގއި 26 ައަހރު

ަމްރަޔްމ ަނީޒާފ
ީސިނައރ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ ްގޭރޑް 1

ިޚދުަމތުަގއި 26 ައަހރު

މުަޙްއަމދު ަނީޞމު
ީސިނައރ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ ްގޭރޑް 1

ިޚދުަމތުަގއި 29 ައަހރު

މުަޙްއަމދު ިއްބާރީހްމ
ީސިނައރ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ ްގޭރޑް 1

ިޚދުަމތުަގއި 45 ައހަރު

ިްސާމީޢްލ ަރީޝދުް
 ަސޯޕްޓ ަސރިވސް ޮއިފަސރ ްގޭރޑް 4

ިޚދުަމތުަގއި 27 ައަހރު
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ިދެވހި ަދއުަލަތށް ިގަނދުަވހު ިޚދުަމްތ ކުރުމުގެ ިއާނމު )2021 ަވނަ ައަހރު( ިލިބަވަޑިއެގްނެނިވ މުަވްއަޒފުން 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

  ދދާާއއިިމމީީ  އއެެޑޑްްރރެެސސްް  މމަަޤޤާާމމްް  ނނަަނންް  ##
ޚޚިިދދުުމމަަތތުުގގެެ  
  މމުުއއްްދދަަތތުު

  އއިިނނާާމމުު  ލލިިބބިިވވަަޑޑަައއިިގގެެނންްނނެެވވިި
  ތތާާރރީީޚޚްް

2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 42 ވ. ޕްރޮގުރެސ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ރާޝިދު އާދަމްهللا ޢަބްދު  11  

2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 41 ވ. ލަކީއޮފާރ ެންޓްޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑ ޙަސަން ފަޚްރީ  22  

2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 41 މ. ނޯރތް ޝީ ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުޙައްމަދު މޫސާ  33  

817ދަފްތަރު ނަންބަރު: ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާދަމް ޙަމީދު  44 2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 41   

1485ދަފްތަރު ނަންބަރު: ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ސީނިއަރ ޙުސައިން ރަޝީދު  55 2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 39   

1184ދަފްތަރު ނަންބަރު: ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޒާހިރު ޝައުޤީ  66 2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 39   

3611ދަފްތަރު ނަންބަރު: ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުޙައްމަދު ނިޒާރު  77 2021ޮވެމްބަރު ނ 11 އަހަރު 39   

2627ދަފްތަރު ނަންބަރު ރ.ސ : ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު  88 2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 39   

1300ދަފްތަރު ނަންބަރު ރ.ސ : ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  99 2021ނޮވެމްބަރު  11 އަހަރު 37   

2021ޑިސެމްބަރު  26 އަހަރު 35 މޭވާ ގަސްދޮށުގެ / ސ. މަރަދޫ އަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓްސީނި ފަހުމީهللا އަަބްދް  1100  

2021ޑިސެމްބަރު  26 އަހަރު 37 ވ. އޭސިއަން ވިލެޖް 1 ރގސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު އަނީސް  1111  

06-ޖީ-121ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޙައްވާ ރަޝީދާ  1122 2021ޑިސެމްބަރު  26 އަހަރު 37   

2021ޑިސެމްބަރު  26 އަހަރު 37  1 ރގސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  ދުމަޖަލީލާ ޢަބްދުއްޞަ  1133  
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ަޢްބދުهللا ާރިޝދު ާއަދްމ
ެޑިޕއުޓީ ީޗްފ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ަޙަސްނ ަފްޚީރ
ެޑިޕއުޓީ ީޗްފ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

މުަޙްއަމދު ޫމާސ
ީސިނައރ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ާޒިހރު ަޝއުީޤ
ެޑިޕއުޓީ ީޗްފ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

މުަޙްއަމދު ިނާޒރު
ީޗްފ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

މުރުަތާޟ މުަޙްއަމދު
ީޗްފ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ

ާއަދމް ަޙީމދު
ީސިނައރ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

މުަޙްއަމދު ައްޙަމދު
ެޑިޕއުޓީ ީޗްފ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ޙުަސިއްނ ަރީޝދު
ީސިނައރ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ަޢްބދުهللا ަފހުީމ
ީސިނައރ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ަޙްއާވ ަރީޝާދ
ީސިނައރ ސުްޕިރްނެޓްނެޑްންޓ

ަޖީލލާ ަޢްބދުްއަޞަމދު
ީސިނައރ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ ްގޭރޑް 1

މުަޙްއަމދު ައީންސ
ީސިނައރ ަކްސަޓްމސް ޮއިފަސރ ްގޭރޑް 1

އިާނމު	)އިާނމު	)20212021	ވަނަ	އަހަރު(	ލިބިވަޑައިގެންނެވި	މުވައްޒަފުން	ވަނަ	އަހަރު(	ލިބިވަޑައިގެންނެވި	މުވައްޒަފުން		ދިވެހި	ދައުލަތަށް	ގިނަދުވަހު	ޚިދުމަތް	ކުރުމުގެ	ދިވެހި	ދައުލަތަށް	ގިނަދުވަހު	ޚިދުމަތް	ކުރުމުގެ	
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މުވައްޒަފުންގެ	ކުރިއެރުމަށް	ހިންގުނު	މަސައްކަތްމުވައްޒަފުންގެ	ކުރިއެރުމަށް	ހިންގުނު	މަސައްކަތް

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނު ހޯދައިދީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އަބަދުވެސް 

ކަސްޓަމްސްއިން ވަރަށްބޮޑު އަހުމިއްޔަތުކަމެއް ދެއެވެ. މިގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ކަސްޓަމްސްގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން 

ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައިވެސް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 މުަވްއަޒފުްނެގ ކުިރެއރުަމްށ ިހްނގުނު ްޕޮރެޖްކްޓަތްއ

 މުަވްއަޒފުްނަންށ ެދވުނު ަތްމީރނުަތްއ

  ާރްއޭޖަގއި ޭބްއވުނު ެނަޝަނލް ެލެވލް ަތްމީރްނަތްއ 

 

  ތތާާރރީީހހްް  ެެ  އއަަދދަަދދުުތތަަމމްްރރީީނންް  ކކުުރރެެވވުުނނުު  މމުުވވަައއްްޒޒަަފފުުނންްގގ  ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##
 2021މާރޗް  22މާރޗް އިން  1 11 ބްލޮކްޗެއިން ޕައިލެޓް ޔޫސަރ ޓްރެއިނިންގ  11

 2021އޭޕްރިލް  8 24 ނެޝަނަލް ރިސިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ  22
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  ހހިިނންްގގުުނނުު  ޕޕްްރރޮޮޖޖެެކކްްޓޓްް  ##

 އްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމް އޮންލައިން ކުރެވުން.މުވައްޒަފުންގެ މަސަ  11

22  
ގެންދިއުމަށް، މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާއި ގުޅިގެން، ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް  19-ކޮވިޑް

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

 މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވުނެވެ. މުވައްޒަފަކަށް  151ޖުމްލަ  އެ ގޮތުން  ދިޔައެވެ.ދެވިގެންކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން   33

 ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާ ދެވުނެވެ.މުވައްޒަފަކަށް އަލަށް  31  44
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 ެއަކަޑީމްނ ިހްނގުނު ަތްމީރްނަތްއ

ތތަަމމްްރރީީނންް  ކކުުރރެެވވުުނނުު  މމުުވވަައއްްޒޒަަފފުުނންްގގެެ    ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##
  އއަަދދަަދދުު

  ތތާާރރީީހހްް

ބެޗް  -ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް   11
11 

 2021އޭޕްރިލް  19އިން  2020ނޮވެމްބަރ  14 21

ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނަރ އޮން ހަރމޮނައިޒްޑް   22
 ސިސްޓަމްސް

 2021ޖަނަވަރީ  7އިން  2020ޑިސެމްބަރ  12 13

 2021ޖަނަވަރީ  21ޖަނަވަރީ އިން  17 40 އިންޓެގްރިޓީ އެސެސްމެންޓް ވޯރކްޝޮޕް  33

 2022ވޯރކްޝޮޕް އޮން އެޗް.އެސް.   44
 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 2021ޖަނަވަރީ  26ޖަނަވަރީ އިން  24 13

ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އޮން ވެސެލް ޓްރެކިންގ   55
 1/2021ބެޗް  –ޑިވައިސް 

 2021ފެބްރުއަރީ  25 10

 2021މާރޗް  8މާރޗް އިން  7 60 ރަލް ޗޭންޖެސްޖައެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ޕްރޮސީ  66

ިޑެންޓިފިކޭޝަން އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އައ  77
އެންޑް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް އިމްޕޯޓް އެންޑް 

 –އެކްސްޕޯޓް އޮފް ފިޝް އެންޑް ފިޝް ޕްރޮޑަކްޓްސް 
 1/2021ބެޗް 

 2021މާރޗް  31 16

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން   88
އެންޑް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް އިމްޕޯޓް އެންޑް 

 –ް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެކްސްޕޯޓް އޮފް ފިޝް އެންޑް ފިޝ
 2/2021ބެޗް 

 2021އޭޕްރިލް  1 12

ބެޗް  –އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން   99
1/2021 

 2021އޭޕްރިލް  1 21

ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އޮން ވެސެލް ޓްރެކިންގ   1100
 2/2021ބެޗް  –ޑިވައިސް 

 2021އޭޕްރިލް  6 10

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން   1111
ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް އިމްޕޯޓް އެންޑް  އެންޑް

 –އެކްސްޕޯޓް އޮފް ފިޝް އެންޑް ފިޝް ޕްރޮޑަކްޓްސް 
 3/2021ބެޗް 

 2021އޭޕްރިލް  6 6

 2021އޭޕްރިލް  7 9 2/2021ބެޗް  –އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން   1122

2021އޭޕްރިލް  8 16 3/2021ބެޗް  –އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން   1133  

ރިފްރެޝަރ އޮން ރޫލްސް އޮފް އޮރިޖިން، ފްރީ ޓްރޭޑް   1144
 އެގްރީމެންޓް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

2021އޭޕްރިލް  28އޭޕްރިލް އިން  27 26  

ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އޮން ވެސެލް ޓްރެކިންގ   1155
 3/2021ބެޗް  –ޑިވައިސް 

2021މެއި  6 25  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   1166
 1/2021ބެޗް  –ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން 

2021މެއި  24 25  
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އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   1177
 2/2021ބެޗް  –ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން 

2021މެއި  24 25  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   1188
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން (ފޯރ 

 1/2021ބެޗް  –ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް) 

2021މެއި  24 20  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   1199
 3/2021ބެޗް  –ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން 

2021މެއި  25 25  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   2200
 4/2021ބެޗް  –ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން 

2021މެއި  25 25  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   2211
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން (ފޯރ 

 2/2021ބެޗް  –ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް) 

2021މެއި  25 20  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް   2222
 5/2021ބެޗް  –ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭން 

2021މެއި  26 50  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ދަ އިލަވަންތް   2233
 –އެމެންޑްމެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަން 

 ޓީ.އޯ.ޓީ.

2021ޖޫން  9 30  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ދަ އިލަވަންތް   2244
ބެޗް  –އެމެންޑްމެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަން 

1/2021 

2021ޖޫން  13 36  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ދަ އިލަވަންތް   2255
ބެޗް  –އެމެންޑްމެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަން 

2/2021 

2021ޖޫން  14 43  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ދަ އިލަވަންތް   2266
ބެޗް  –އެމެންޑްމެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަން 

3/2021 

2021ޖޫން  14 38  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ދަ އިލަވަންތް   2277
ބެޗް  –އެމެންޑްމެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަން 

4/2021 

2021ޖޫން  15 52  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ދަ އިލަވަންތް   2288
ބެޗް  –އެމެންޑްމެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް ރެގިއުލޭޝަން 

5/2021 

2021ޖޫން  15 35  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   2299
 1/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖަރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  17 35  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   3300
 2/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖަރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  17 39  
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އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   3311
 3/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖުރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  19 36  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   3322
 4/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖަރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  20 34  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   3333
 5/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖަރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  20 33  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   3344
 6/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖަރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  21 51  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން ހިރާސް ސިސްޓަމް އެންޑް   3355
 7/2021ބެޗް  –ޕްރޮސީޖަރަލް ޗޭންޖް 

2021ޖޫން  21 46  

ރިފްރެޝަރ އޮން ވަރޗުއަލް ޕްލެޓްފޯރމްސް ފޯރ   3366
 1/2021ބެޗް  –އިންސްޓްރަކްޓަރްސް 

2021ޖުލައި  4 10  

ރިފްރެޝަރ އޮން ވަރޗުއަލް ޕްލެޓްފޯރމްސް ފޯރ   3377
 2/2021ބެޗް  –އިންސްޓްރަކްޓަރްސް 

2021ޖުލައި  5 17  

ބޭސިކް އެޗް.އެސް. ޓްރެއިނިންގ ފޯރ އެސް.ޓީ.އޯ   3388
 ސްޓާފް

2021އޮގަސްޓް  10އޮގަސްޓް އިން  2 11  

ބެޗް  -ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް   3399
12 

(އަދަދު ޔަގީންވާނީ  30 – 25
 ކޯސް ނިމުނީމަ)

އިން ފެށިގެން އޮންގޮއިންގ 2021އޮގަސްޓް  15  

ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސީޖަރ ޓްރެއިނިންގ   4400
 ފޯރ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

2021އޮގަސްޓް  19އޮގަސްޓް އިން  16 35  

އެޗް.އެސް. ރިފްރެޝަރ ފޯރ ނޯރތް ރީޖަން   4411
 ކަސްޓަމްސް

2021އޮގަސްޓް  26އޮގަސްޓް އިން  22 19  

2021ސެޕްޓެމްބަރ  5ސެޕްޓެމްބަރ އިން  1 8 އެކްސްރޭ ސްކްރީނަރ އޮޕަރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ  4422  

2021ސެޕްޓެމްބަރ  16ސެޕްޓެމްބަރ އިން  7 11 ޕެޓްރޯލިއަމް ކުއަންޓިޓީ އެސެސްމެންޓް ޓްރެއިނިންގ  4433  

ބީ.އެމް.އެސް. އެވެއަރނެސް ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް އެންޑް   4444
 ސެޝަން

2021ސެޕްޓެމްބަރ  14 29  

ރފްރެޝަރ އޮން ބީ.އޯ.ކިޔޫ. އެންޑް ޑިއުޓީ   4455
 1/2021ބެޗް  –އެގްޒެމްޕްޝަން 

2021ސެޕްޓެމްބަރ  27 20  

ރިފްރެޝަރ އޮން ދަ ޔޫސް އޮފް އޭ.ޑަބްލިއު. ޓެބް   4466
 1/2021ބެޗް  –އެންޑް އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓްސް 

2021ސެޕްޓެމްބަރ  28 12  

ރިފްރެޝަރ އޮން ދަ ޔޫސް އޮފް އޭ.ޑަބްލިއު. ޓެބް   4477
 2/2021ބެޗް  –އެންޑް އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓްސް 

2021ސެޕްޓެމްބަރ  29 17  

ރިފްރެޝަރ އޮން ބީ.އޯ.ކިޔޫ. އެންޑް ޑިއުޓީ   4488
 2/2021ބެޗް  –އެގްޒެމްޕްޝަން 

2021ސެޕްޓެމްބަރ  30 22  

އޮން ޕްލާސްޓިކް އެންޑް  އެޗް.އެސް. ރިފްރެޝަރ  4499
 ވެހިކަލް ފޯރ ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް

2021އޮކްޓޯބަރ  3 42  
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ބެޗް  –އެޗް.އެސް. ރިފްރެޝަރ ފޯރ މާލެ ރީޖަން   5500
1/2021 

2021އޮކްޓޯބަރ  4 22  

ބެޗް  –އެޗް.އެސް. ރިފްރެޝަރ ފޯރ މާލެ ރީޖަން   5511
2/2021 

2021އޮކްޓޯބަރ  6 18  

2021އޮކްޓޯބަރ  10 29 މެންޓަލް ހެލްތް އެވެއަރނެސް ސެޝަން   5522  

މޯލްޑިވްސް  –ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު   5533
 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

2021އޮކްޓޯބަރ  12 39  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   5544
 1/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021އޮކްޓޯބަރ  24 43  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   5555
 2/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021އޮކްޓޯބަރ  31 14  

ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ އޮން ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން   5566
ޕްރޮސެސް، ވެލުއޭޝަން، އެޗް.އެސް. އެންޑް ވެސެލް 
ކްލިއަރެންސް ފޯރ އޮފިސަރސް އޮފް ނޯރތު ރީޖަން 

 ކަސްޓަމްސް

2021ނޮވެމްބަރ  4އިން  2021އޮކްޓޯބަރ  31 17  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   5577
 3/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  1 28  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   5588
 4/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  4 38  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   5599
 5/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  8 32  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6600
 6/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  8 16  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6611
 7/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  9 28  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6622
 8/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  10 23  

ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އޮން ވެސެލް ޓްރެކިންގ   6633
 4/2021ބެޗް  –ޑިވައިސް 

2021ނޮވެމްބަރ  21 19  

ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން އޮން ވެސެލް ޓްރެކިންގ   6644
 5/2021ބެޗް  –ޑިވައިސް 

2021ނޮވެމްބަރ  22 18  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6655
 9/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  28 31  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6666
 10/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ނޮވެމްބަރ  29 26  
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އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6677
 11/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  1 33  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   6688
 12/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  2 20  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން އޮން އެންޑިންގ ވައިލެންސް   6699
 އެގެއިންސްޓް ވިމެން

2021ޑިސެމްބަރ  2 62  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   7700
 13/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  5 25  

2021ޑިސެމްބަރ  15ޑިސެމްބަރ އިން  5 28 26އިންޑަކްޝަން ކްރޭޝް ކޯސް ފޯރ ބެޗް   7711  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   7722
 14/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  6 24  

2021ޑިސެމްބަރ  11 27 އިންފޮމޭޝަން ސެޝަން އޮން ގެޕްޒް  7733  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   7744
 15/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  12 35  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   7755
 16/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  13 12  

އިންޓެގްރިޓީ އެވެއަރނެސް ސެޝަން ފޯރ އޯލް   7766
 17/2021ބެޗް  –އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް. 

2021ޑިސެމްބަރ  15 28  

ބެޗް  –އެވެއަރނެސް ސެޝަން  2022އެޗް.އެސް   7777
1/2021 

2021ޑިސެމްބަރ  19 20  

ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސީޖަރ ޓްރެއިނިންގ   7788
 ފޯރ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

2021ޑިސެމްބަރ  21ޑިސެމްބަރ އިން  19 12  

ބެޗް  –އެވެއަރނެސް ސެޝަން  2022އެޗް.އެސް   7799
2/2021 

2021ޑިސެމްބަރ  20 31  

ބެޗް  –އެވެއަރނެސް ސެޝަން  2022އެޗް.އެސް   8800
3/2021 

2021ޑިސެމްބަރ  21 27  

ބެޗް  –އެވެއަރނެސް ސެޝަން  2022އެޗް.އެސް   8811
4/2021 

2021ޑިސެމްބަރ  22 50  

އެވެއަރނެސް ސެޝަން ރިގާރޑިންގ ލޭޓެސްޓް އަޕްޑޭޓް   8822
 އޮން ކަސްޓަމްސް ޕްރޮސީޖަރސް

2021 ޑިސެމްބަރ 23 25  
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 ެއެހިނެހްނ ަފާރްތަތާކިއ ގުިޅެގްނ ެދވުނު ަތްމީރްނަތއްް
  ުުމމުުއއްްދދަަތތ  ކކޯޯސސްްފފުުރރިިހހަަމމަަކކުުރރިި  ހހިިނންްގގިިފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##
 –ޕިއަރސައިޑް ވެސެލް ސާރޗް ޓެކްނީކްސް   11

 އިންސްޓްރަކްޓަރސް ކޯސް

ފެބްރުއަރީ  11ޖަނަވަރީ އިން  31 4 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.
2021 

 –ޕިއަރސައިޑް ވެސެލް ސާރޗް ޓެކްނީކްސް ކޯސް   22
 1/2021ބެޗް 

ފެބްރުއަރީ  11ފެބްރުއަރީ އިން  7 13 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.
2021 

އޭޝަން އެންޑް ކްލެސިފިކޭޝަން ފޯރ ކަސްޓަމްސް ވެލު  33
 އޮފިސަރސް އޮފް އެމް.ސީ.އެސް.

 26ފެބްރުއަރީ އިން  22 25 ނާސިން
2021ފެބްރުއަރީ   

 –ޕިއަރސައިޑް ވެސެލް ސާރޗް ޓެކްނީކްސް ކޯސް   44
 2/2021ބެޗް 

2021މާރޗް  11މާރޗް އިން  7 15 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.  

ޭޖްމެންޓް ކާރގޯ ޕްރޮފައިލިންގ އެންޑް ރިސްކް މެނ  55
އިންކްލޫޑިންގ ޕީ.ސީ.އޭ. ފޯރ އޮފިސަރސް އޮފް 

 އެމް.ސީ.އެސް.

2021މާރޗް  12މާރޗް އިން  8 23 ނާސިން  

ގްލޯބަލް ވެބިނަރ ސީރީސް: އިމްޕރޫވިންގ   66
ވެކްސީންސް (ސެކަންޑް  19-އެވެއަރނެސް އޮފް ކޮވިޑް
 ސީރީސް ވިތު މޮޑަރނާ)

2021މާރޗް  16 12 ޑަބްލިއު.ސީ.އޯ.  

ޔޫ.އެސް. ކަސްޓަމްސް އެންޑް  ވަރޝަން ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ސެޝަން ޖީޓާސް  77
 ބޯރޑަރ ޕްރޮޓެކްޝަން

2021އޭޕްރިލް  5 5  

2021އޮގަސްޓް  28 2 އެޗް.ޕީ.އޭ. ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރެއިނިންގ  88  

2021ސެޕްޓެމްބަރ  4 4 އެޗް.ޕީ.އޭ. ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ  99  

ނޮވެމްބަރ  13ނޮވެމްބަރ އިން  7 17 ޑަބްލިއު.ސީ.އޯ. ޭޓާ އެނަލިޓިކްސް ބިގިނަރޑަބްލިއު.ސީ.އޯ. ކްލިކް ޑ  1100
2021 

ޑަބްލިއު.ސީ.އޯ. ކްލިކް ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް   1111
 އިންޓަރމީޑިއޭޓް

ނޮވެމްބަރ  13ނޮވެމްބަރ އިން  7 6 ޑަބްލިއު.ސީ.އޯ.
2021 

"އިންކްލޫސިވް ގަވަރނެންސް އެންޑް ވިމެން އިން   1122
 1/2021ބެޗް  –ް" ޓްރެއިނިންގ ޕަބްލިކް ލައިފ

އީކުއަލް ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް 
 މޯލްޑިވްސް (އެން.ޖީ.އޯ.)

 15ނޮވެމްބަރ އިން  14 15
2021ނޮވެމްބަރ   

 –ޕިއަރސައިޑް ވެސެލް ސާރޗް ޓެކްނީކްސް ކޯސް   1133
 (ރީޖަނަލް) 3/2021ބެޗް 

 17ނޮވެމްބަރ އިން  14 19 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.
2021ނޮވެމްބަރ   

އިންކްލޫސިވް ގަވަރނެންސް އެންޑް ވިމެން އިން "  1144
 3/2021ބެޗް  –ޕަބްލިކް ލައިފް" ޓްރެއިނިންގ 

އީކުއަލް ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް 
 މޯލްޑިވްސް (އެން.ޖީ.އޯ.)

2021ނޮވެމްބަރ  20 8  

ޓްރެއިނިންގ އޮން އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ   1155
ސްޓެންޑާރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ 

 ިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް (ޓީ.އޯ.ޓީ.)ޓްރެއިނ

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް 
 ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

2021ޑިސެމްބަރ  5 26  

ޓްރެއިނިންގ އޮން އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ   1166
ސްޓެންޑާރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ 

 1/2021ބެޗް  –އެމް.ސީ.އެސް. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް އެ

 ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

2021ޑިސެމްބަރ  6 23  

ޓްރެއިނިންގ އޮން އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ   1177
ސްޓެންޑާރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ 

 2/2021ބެޗް  –އެމް.ސީ.އެސް. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް 
 ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

2021ޑިސެމްބަރ  7 21  

 18ޑިސެމްބަރ އިން  16 42 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ވީކެންޑް ވިތު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ޕްރޮގްރާމް  1188
2021ޑިސެމްބަރ   
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 ާރްއެޖިއން ޭބރުަގިއ ެދވުނު ަތްމީރން ްޕޮރްގާރްމަތްއ

 ޮއްނަލިއްނޮކްށ ެދވުނު ާރްއެޖިއްނ ޭބރުގެ ަތްމީރނު ްޕޮރްގާރމުަތްއ

  މމުުއއްްދދަަތތުު  ކކޯޯސސްްފފުުރރިިހހަަމމަަކކުުރރިި  ބބޭޭއއްްވވުުނނުުތތަަނންް  ހހިިނންްގގިިފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##

11  
ޓްރެއިނިންގ ފޮރ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް 

ކަލް އެނޭލިސިސް އޮފިސަރސް އިން ކެމި
 އެންޑް އެން.ޑީ.ޕީ.އެސް ޓެސްޓިންގ

 2021އޮކްޓޫބަރު  22-18 10 އިންޑިޔާ ނާސިން

22  
ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަން 

 )3-21ކޯރސް (ޓީ.އެސް.ސީ 

ދި ސެކްރެޓަރީ 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދި 
 އާރމީ / ޔޫ.އެސް.އޭ

 2021ޑިސެންބަރު  10-5 1 ޔޫ.އެސް.އޭ

 

 

 

 

  މމުުއއްްދދަަތތުު  ކކޯޯސސްްފފުުރރިިހހަަމމަަކކުުރރިި  ހހިިނންްގގިިފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##
ބޯރޑަރ -އޮންލައިން ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރޮސް  11

 ކޮމާރސް ފޮރ ދި އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަން-އީ
ޖަނަވަރީ  15-12 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

2021 
ލަރނިންގ -އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިން ފޮރ އީ  22

 ކޯރސް
ޖަނަވަރީ  30-18 2 އައިޓެކް

2021 
ފްރޭމްވަރކް އެންޑް މޯޑް  -އޮންލައިން އެސެސްމަންޓް   33

 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
ފެބުރުވަރީ  12-1 2 އައިޓެކް

2021 
ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް އޮންލައިން ރީޖަނަލް   44

އެކްސްޕީރިއެންސް ޝެއަރިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން 
 ޑިސްރަޕްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް

 2021ޗު މާރި 24-22 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް އޮންލައިން ރީޖަނަލް   55
ވަރކްޝޮޕް އޮން ދި ވަރލްޑް ޓްރޭޑް އޮރގަނައިޒޭޝަން 

 ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރިމެންޓް

އެޕްރީލް  21-19 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ކާގޯ ޕްރޮފައިލިންގ އެންޑް  –ނާސިން ޓްރެއިނިންގ   66
 ްލޫޑިންގ ޕީ.ސީ.އޭރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އިންކ

 2021މާރިޗު  12-8 25 ނާސިން

 2021މާރިޗު  26-22 3 އައިޓެކް އައިޓެކް ޑޭޓާ އެނެލިޓިކްސް ފޮރ ބިގިނާރސް  77

އޭޖެންސީ -މެރިޓައިމް ޑޮމެއިން އެވެއަރނަސް އިންޓަރ  88
 ވަރކްޝޮޕް ބައި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

 2021މާރިޗު  31-29 4 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް  ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ  99
 އޮން ޑޭޓާ އެނެލިޓިކްސް

 01 –މާރިޗު  30 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021އެޕްރީލް 

ތާރޓީންތު ސެޝަން އޮފް ދި ވަރޗުއަލް ކަސްޓަމްސް   1100
 އޮރިއެންޓޭޝަން އެކެޑެމީ

 18 –މާރިޗު  15 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021ޖޫން 

ލޭނިންގ އެންޑް އިންސްޓްޓިއުޝަނަލް ޕް -އައިޓެކް  1111
މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ހެޑް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް 

 އިންސްޓްޓިއުޝަންސް

 21 –މާރިޗު  30 3 އައިޓެކް
 2021އެޕްރީލް 

އޮޕަރޭޝަނަލް ވަރޗުއަލް ވަރކްޝޮޕް އޮފް -ޕްރީ  1122
 2އޮޕަރޭޝަން ސްޓޮޕް 

 2021އެޕްރީލް  8 12 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ފޮރ ދި  ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ފްރީ ޒޯންސް  1133
 އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަން

އެޕްރީލް  28-26 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ސްލޭމް އޮންލައިން ކޯސް އޮން -އިންޓަރޕޯލް ސީ.ޓީ  1144
 އެކްސެލް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ އޮޕަރޭޝަނަލް އެނެލިސްޓް

 2021މެއި  5-3 2 އިންޓަރޕޯލް

އެމާރޖިންގ މާރކެޓްސް:  –އޮންލައިން ވަރކްޝޮޕް   1155
 އިން އޮރިޖިނޭޓިންގ ފްރޮމް އަފްޣާނިސްތާންމެތަންފެޓަމަ

 2021މެއި  19 30 އިންޓަރޕޯލް

އޮންލައިން މެންޓޯޝިޕް ކްރައިމްސް އިން ދި ފިޝިން   1166
 ސެކްޓަރ ފޮރ މޯލްޑިވްސް

 2021މެއި  25-24 8 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  



              47

  މމުުއއްްދދަަތތުު  ކކޯޯސސްްފފުުރރިިހހަަމމަަކކުުރރިި  ހހިިނންްގގިިފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##
ބޯރޑަރ -އޮންލައިން ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ކްރޮސް  11

 ކޮމާރސް ފޮރ ދި އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަން-އީ
ޖަނަވަރީ  15-12 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

2021 
ލަރނިންގ -އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޑިޒައިން ފޮރ އީ  22

 ކޯރސް
ޖަނަވަރީ  30-18 2 އައިޓެކް

2021 
ފްރޭމްވަރކް އެންޑް މޯޑް  -އޮންލައިން އެސެސްމަންޓް   33

 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
ފެބުރުވަރީ  12-1 2 އައިޓެކް

2021 
ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް އޮންލައިން ރީޖަނަލް   44

އެކްސްޕީރިއެންސް ޝެއަރިންގ ވަރކްޝޮޕް އޮން 
 ޑިސްރަޕްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް

 2021ޗު މާރި 24-22 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް އޮންލައިން ރީޖަނަލް   55
ވަރކްޝޮޕް އޮން ދި ވަރލްޑް ޓްރޭޑް އޮރގަނައިޒޭޝަން 

 ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރިމެންޓް

އެޕްރީލް  21-19 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ކާގޯ ޕްރޮފައިލިންގ އެންޑް  –ނާސިން ޓްރެއިނިންގ   66
 ްލޫޑިންގ ޕީ.ސީ.އޭރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އިންކ

 2021މާރިޗު  12-8 25 ނާސިން

 2021މާރިޗު  26-22 3 އައިޓެކް އައިޓެކް ޑޭޓާ އެނެލިޓިކްސް ފޮރ ބިގިނާރސް  77

އޭޖެންސީ -މެރިޓައިމް ޑޮމެއިން އެވެއަރނަސް އިންޓަރ  88
 ވަރކްޝޮޕް ބައި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

 2021މާރިޗު  31-29 4 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް  ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ  99
 އޮން ޑޭޓާ އެނެލިޓިކްސް

 01 –މާރިޗު  30 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021އެޕްރީލް 

ތާރޓީންތު ސެޝަން އޮފް ދި ވަރޗުއަލް ކަސްޓަމްސް   1100
 އޮރިއެންޓޭޝަން އެކެޑެމީ

 18 –މާރިޗު  15 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021ޖޫން 

ލޭނިންގ އެންޑް އިންސްޓްޓިއުޝަނަލް ޕް -އައިޓެކް  1111
މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ހެޑް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް 

 އިންސްޓްޓިއުޝަންސް

 21 –މާރިޗު  30 3 އައިޓެކް
 2021އެޕްރީލް 

އޮޕަރޭޝަނަލް ވަރޗުއަލް ވަރކްޝޮޕް އޮފް -ޕްރީ  1122
 2އޮޕަރޭޝަން ސްޓޮޕް 

 2021އެޕްރީލް  8 12 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ފޮރ ދި  ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ފްރީ ޒޯންސް  1133
 އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަން

އެޕްރީލް  28-26 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ސްލޭމް އޮންލައިން ކޯސް އޮން -އިންޓަރޕޯލް ސީ.ޓީ  1144
 އެކްސެލް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ އޮޕަރޭޝަނަލް އެނެލިސްޓް

 2021މެއި  5-3 2 އިންޓަރޕޯލް

އެމާރޖިންގ މާރކެޓްސް:  –އޮންލައިން ވަރކްޝޮޕް   1155
 އިން އޮރިޖިނޭޓިންގ ފްރޮމް އަފްޣާނިސްތާންމެތަންފެޓަމަ

 2021މެއި  19 30 އިންޓަރޕޯލް

އޮންލައިން މެންޓޯޝިޕް ކްރައިމްސް އިން ދި ފިޝިން   1166
 ސެކްޓަރ ފޮރ މޯލްޑިވްސް

 2021މެއި  25-24 8 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

އޮންލައިން ޓްރެއިނިންގ ކޯރސް ފޮރ   1177
ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އޮން ޓްރާންސްފަރސް ރެޖީމް އޮން 
 ކެމިކަލް ވެޕަންސް

 2021މެއި  27-25 2 އޯ.ޕީ.ސީ.ޑަބްލިޔު

ސްމޯލް ޕްރައިވެޓް އޮންލައިން ކޯރސް އޮން   1188
އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ބަޔޮމެޓްރިކްސް ޑޭޓާ 

 ޝެއަރިންގ

ޖޫން  16 –މެއި  19 2 އިންޓަރޕޯލް
2021 

އެންހޭންސިންގ ސްކިލްސް އޮފް އޮފިޝަލްސް ފްރޮމް   1199
ސައުތު އޭޝިިޔާ އެންޑް ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ އިން 
ރިލޭޝަން ޓު ސްޓްރަކްޗަރޑް މެތަޑޮލޮޖީސް ފޮރ ދި 

އިންފޮރމޭޝަން ފްރޮމް ކަލެކްޝަން އޮފް އޯޕެން ސޯރސް 
ދި އިންޓަރނެޓް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޮރ 

 ޓެޓަރިޜަމް އިންވެސްޓިގޭޝަން-ކައުންޓަރ

 2021ޖޫން  4-2 5 ޔޫ.އެން.އޯ.ސީ.ޓީ

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވަރޗުއަލް   2200
 ވަރކްޝޮޕް އޮން ކެނައިންސް

 2021ޖޫން  10-8 1 ކޭ.ސީ.އެސް

ޖޫން  – 2021ޖޫން  3 ފްރާންސް ގަވަރމެންޓް ފްރެންޗް ލެންގްއޭޖް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް  2211
2022 

ރީޖަނަލް  2އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް  -އޮޕަރޭޝަން ޓެންޓަކަލް   2222
މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް -ވަރކްޝޮޕް އޮން އެންޓި

 ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ-ކައުންޓަރ

 2021ޖޫން  17-15 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ފޮރސްޓަރިންގ މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ އޮޕަރޭޝަން   2233
އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ތުރޫ ޑިޖިޓައިޒޭޝަން ޕޯސްޓް 

 19-ކޮވިޑް

ޖުލައި  2 –ޖޫން  14 1 އެމް.ޓީ.ސީ.ޕީ
2021 

އެލެވެންތު ވަރލްޑް ކަސްޓަމްސް އޮރގަނައިޒޭޝަންސް   2244
 ނޮލެޖް އެކެޑެމީ ފޮރ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ޓްރޭޑް

ޖުލައި  3 –ޖޫން  29 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ވަރޗުއަލް ޓްރެއިނިންގ އޮން ޔޫސް އޮފް ކެމިކަލް   2255
 ޕްރިކަރސަރސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކިޓްސް

 2021ޖޫން  22 10 އިންޓަރޕޯލް

ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ވަރކިންގ   2266
 ގްރޫޕް ގްލޯބަލް ކްރޫޒް ޝިޕް ވަރކްޝޮޕް

 2021ޖުލައި  9-5 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

އޮންލައިން އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑއާ   2277
 ވަރކްޝޮޕް

 2021ޖުލައި  16-12 2 އިންޓަރޕޯލް

ތީމެޓިކް ވަރކްޝޮޕް އޮން ޑިޖިޓައިޒޭޝަން އޮފް   2288
 ލައިސެންސިންގ އެންޑް ކޯޓާ ސިސްޓަމްސް

 2021އެޮކްޓޫބަރު  20 5 ޔޫ.އެން.އީ.ޕީ

އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ   2299
 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 2022އޮން އެޗް.އެސް 

ނޮވެންބަރު  11-9 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ވަރކްޝޮޕް އޮން ބެސްޓް -އައި.އޭ.ޕީ.އެޗް  3300
ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ކަސްޓަމްސް އެންޑް ޕޯރޓްސް 

 2021ނޮވެންބަރު  23 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  
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އޮންލައިން ޓްރެއިނިންގ ކޯރސް ފޮރ   1177
ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޓްރެއިނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އޮން ޓްރާންސްފަރސް ރެޖީމް އޮން 
 ކެމިކަލް ވެޕަންސް

 2021މެއި  27-25 2 އޯ.ޕީ.ސީ.ޑަބްލިޔު

ސްމޯލް ޕްރައިވެޓް އޮންލައިން ކޯރސް އޮން   1188
އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ބަޔޮމެޓްރިކްސް ޑޭޓާ 

 ޝެއަރިންގ

ޖޫން  16 –މެއި  19 2 އިންޓަރޕޯލް
2021 

އެންހޭންސިންގ ސްކިލްސް އޮފް އޮފިޝަލްސް ފްރޮމް   1199
ސައުތު އޭޝިިޔާ އެންޑް ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ އިން 
ރިލޭޝަން ޓު ސްޓްރަކްޗަރޑް މެތަޑޮލޮޖީސް ފޮރ ދި 

އިންފޮރމޭޝަން ފްރޮމް ކަލެކްޝަން އޮފް އޯޕެން ސޯރސް 
ދި އިންޓަރނެޓް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޮރ 

 ޓެޓަރިޜަމް އިންވެސްޓިގޭޝަން-ކައުންޓަރ

 2021ޖޫން  4-2 5 ޔޫ.އެން.އޯ.ސީ.ޓީ

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވަރޗުއަލް   2200
 ވަރކްޝޮޕް އޮން ކެނައިންސް

 2021ޖޫން  10-8 1 ކޭ.ސީ.އެސް

ޖޫން  – 2021ޖޫން  3 ފްރާންސް ގަވަރމެންޓް ފްރެންޗް ލެންގްއޭޖް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް  2211
2022 

ރީޖަނަލް  2އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް  -އޮޕަރޭޝަން ޓެންޓަކަލް   2222
މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް -ވަރކްޝޮޕް އޮން އެންޓި

 ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ-ކައުންޓަރ

 2021ޖޫން  17-15 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ފޮރސްޓަރިންގ މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ އޮޕަރޭޝަން   2233
އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ތުރޫ ޑިޖިޓައިޒޭޝަން ޕޯސްޓް 

 19-ކޮވިޑް

ޖުލައި  2 –ޖޫން  14 1 އެމް.ޓީ.ސީ.ޕީ
2021 

އެލެވެންތު ވަރލްޑް ކަސްޓަމްސް އޮރގަނައިޒޭޝަންސް   2244
 ނޮލެޖް އެކެޑެމީ ފޮރ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ޓްރޭޑް

ޖުލައި  3 –ޖޫން  29 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ވަރޗުއަލް ޓްރެއިނިންގ އޮން ޔޫސް އޮފް ކެމިކަލް   2255
 ޕްރިކަރސަރސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކިޓްސް

 2021ޖޫން  22 10 އިންޓަރޕޯލް

ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ވަރކިންގ   2266
 ގްރޫޕް ގްލޯބަލް ކްރޫޒް ޝިޕް ވަރކްޝޮޕް

 2021ޖުލައި  9-5 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

އޮންލައިން އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑއާ   2277
 ވަރކްޝޮޕް

 2021ޖުލައި  16-12 2 އިންޓަރޕޯލް

ތީމެޓިކް ވަރކްޝޮޕް އޮން ޑިޖިޓައިޒޭޝަން އޮފް   2288
 ލައިސެންސިންގ އެންޑް ކޯޓާ ސިސްޓަމްސް

 2021އެޮކްޓޫބަރު  20 5 ޔޫ.އެން.އީ.ޕީ

އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ   2299
 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 2022އޮން އެޗް.އެސް 

ނޮވެންބަރު  11-9 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ވަރކްޝޮޕް އޮން ބެސްޓް -އައި.އޭ.ޕީ.އެޗް  3300
ޕްރެކްޓިސަސް އޮން ކަސްޓަމްސް އެންޑް ޕޯރޓްސް 

 2021ނޮވެންބަރު  23 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ  ލެޖިސްލޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ  3311
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް އެންޑް ދި ރޫލް 

 އޮފް ލޯވ

ނޮވެންބަރު  16-18 3
2021 

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ސީ.ސީ.ޕީ ވިމެންސް -ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ  3322
 ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 2021އޯގަސްޓް  27-2 5 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

އަންޑަރވޯޓަރ ޑޮމެއިން އެވެއަރނަސް ފްރޭމްވަރކް ފޮރ   3333
އިފެކްޓިވް ފޮރެންސިކް އެގެއިންސްޓް މެރިޓައިމް ކްރައިމް 

 އިން ދި އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަންއިންވެސްޓިގޭޝަން 

މެރިޓައިމް ރިސަރޗް ސެންޓަރ / 
 އިންޑިއާ

 2021ޑިސެންބަރު  18 2

 2020ޑިސެންބަރު  28 2 އައިޓެކް ލަރނިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ތުރޫ މޫޑްލް  3344
 2021ޖަނަވަރީ  8 –

 

 

 

 
ބބަައއްްދދަަލލުުވވުުމމުުގގަައއިި    ބބޭޭއއްްވވުުނނުުތތަަނންް  ހހިިނންްގގިިފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##

  ބބަައއިިވވެެރރިިވވިި
  މމުުއއްްދދަަތތުު

އިންޑިޔާ ވަރކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ އޮން ކައުންޓަރ -މޯލްޑިވްސް  11
 ޓެރޮރިޒަމް

 2021އެޕްރީލް  9-8 1 އިންޑިޔާ ސީ.ބީ.އައި.ސީ

 2021ޑިސެންބަރު  5-4 2 އިންޑިޔާ ސީ.ބީ.އައި.ސީ ސެވެންތު ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް އެންފޯސްމަންޓް މީޓިންގ  22

 

 

 

 

 ާރްއެޖިއްނ ޭބރުަގއި ޭބްއވުނު ެއިކެއކި ަބްއަދލުވުްނަތްއ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

ސެވެންތު ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް އެންފޯސްމަންޓް މީޓިންގ  	 



              49

 ޮއްނަލިއްނޮކްށ ޭބްއވުނު ެއިކެއކި ަބްއަދލުވުްނ
ބބަައއްްދދަަލލުުވވުުމމުުގގަައއިި    ހހިިނންްގގިި  ފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##

  ބބަައއިިވވެެރރިިވވިި
  މމުުއއްްދދަަތތުު

 17 -ޖަނަވަރީ  22 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ކޮމިޓީ-ހާމަނައިޒްޑް ސިސްޓަމް ރިވިޔު ސަބް  11
 2021ފެބުރުވަރީ 

 2021ޖަނަވަރީ  25 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޕްރޮގްރާމް ގްލޯބަލް ޝީލްޑް  22

 24 –ޖަނަވަރީ  25 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޓްވެލްވްތު ސެޝަން އޮފް ދި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ކޮމިޓީ  33
 2021ފެބުރުވަރީ 

ނައިންތު މީޓިންގ އޮފް ދި ވަރލްޑް ކަސްޓަމްސް -ފިފްޓީ  44
 ްރޮޖެކްޓްސް ޓީމްއޯގަނައިޒޭޝަން ޑޭޓާ މޮޑެލް ޕ

 2021ޖަނަވަރީ  29-25 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

އެއިޓީންތު މީޓިންގ އޮފް ދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމިޓީ އޮފް   55
 ދި ކަސްޓަމްސް ކޮންވެންޝަން އޮން ކޮންޓެއިނަރސް

 12 –ޖަނަވަރީ  28 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021ފެބުރުވަރީ 

 26 -ޖަނަވަރީ  28 30 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ކޮމިޓީ-ަބްޓްވެންޓިއެތު ސެޝަން އޮފް ދި އިންޓެގްރިޓީ ސ  66
 2021ފެބުރުވަރީ 

ބޯރޑަރ -ވެބިނަރ އޮން ފެސިލިޓޭޝަން އެފިޝެންޓް ކްރޮސް  77
 ވެކްސިންސް 19-ލޮޖިސްޓިކްސް ފޮރ ކޮވިޑް

 2021ފެބުރުވަރީ  4 3 އޭ.ޑީ.ބީ

 2021ފެބުރުވަރީ  16-15 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ސޭފް ރިވިޔު މީޓިންގ  88

އޯ.ޑީ.ސީ އޮންލައިން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިވެންޓް ޔޫ.އެން.  99
އޮން ސިލްޑްރަން އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތު ޓެރޮރިސްޓް އެންޑް 
ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް އިން ދި ރިޕަބްލިކް 

 އޮފް މޯލްޑިވްސް

 2021ފެބުރުވަރީ  23-22 1 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

މާރިޗު  26 –ފެބުރުވަރީ  22 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޓް ކޮމިޓީފަސްޓް ސެޝަން އޮފް ދި އެންފޯސްމަން-ފޯޓީ  1100
2021 

ފޯތު މީޓިންގ އޮފް ދި ރިވައިޒްޑް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން -ޓްވެންޓީ  1111
 މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

 2021މާރިޗު  5-1 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޓިވް މީޓިންގ އޮން   1122
 ްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސްއިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކ

 2021މާރިޗު  4 5 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

ތާޓިންތު ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ވަރކިންގ ގްރޫފް އޮން ދި   1133
 ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރިމެންޓް

 2021މާރިޗު  9-8 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021މާރިޗު  12-10 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޮރިޖިން ވެބިނާރ  1144

ތަރޑް ސީ.ބީ.ސީ.ޓީ.އައި ސެމިނަރ އޮން -ޓްވެންޓީ  1155
ކަސްޓަމްސް ކެޕޭސިޓީ އެންހޭންސްމަންޓް ފޮރ އެފްރިކަން 

 އެންޑް އޭޝިޔާ/ ޕެސިފިކް ކަސްޓަމްސް އޮފިޝަލްސް

 2021މާރިޗު  26-22 3 ސީ.ބީ.ސީ.ޓީ.އައި

ތަރޑް މީޓިންގ އޮފް ދި ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ޕަރފޮރމަންސް   1166
 ްމެޝަރމަންޓ

އެޕްރީލް  22 –މާރިޗު  8 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ސެވެންތު ސެޝަން އޮފް ދި ހަރމަނައިޒްޑް -ސިކްސްޓީ  1177
 ސިސްޓަމް ކޮމިޓީ

އެޕްރީލް  30 –އެޕްރީލް  12 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ސެކެންޑް ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް -ޓްވެންޓީ  1188
 ކަސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރެންސް

 2021އެެޕްރީލް  7-6 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021އެޕްރީލް  8 1 އިންޓަރޕޯލް އިންޓަރޑިކްޝަން ވެބިނާރއޮޕަރޭޝަން ވިޖިލެންޓް   1199

ފަރސްޓް ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް   2200
 ވަރކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 2021އެޕްރީލް  9-8 6 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ވަރޗުއަލް ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ޖެންޑަރ އިކުއާލިޓީ އެންޑް   2211
 ޑައިވަރސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  12 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021އެޕްރީލް  28 1 އިންޓަރޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ވޮޗްމޭކަރ ވަރޗުއަލް މީޓިންގ ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާ  2222

ސެކެންޑް ސެޝަން އޮފް ދި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އޮން -ފިފްޓީ  2233
 ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން

މެއި  19 –އެޕްރީލް  5 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ފަރސްޓް / ޓޫހަންޑްރެޑް އެންޑް -ތަރޓީޓޫހަންޑްރެޑް އެންޑް   2244
ސެކެންޑް ސެޝަންސް އޮފް ދި ޕަރމަނަންޓް ޓެކްނިކަލް -ތަރޓީ
 ކޮމިޓީ

މެއި  6 –އެޕްރީލް  19 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ފޯތު ސީ.ބީ.ސީ.ޓީ.އައި ސެމިނަރ އޮން ކަސްޓަމްސް -ޓްވެންޓީ  2255
ކެޕޭސިޓީ އެންހޭންސްމަންޓް ފޮރ އެފްރިކަން އެންޑް އޭޝިޔާ/ 

 ޕެސިފިކް ކަސްޓަމްސް އޮފިޝަލްސް

 2021މެއި  28-24 2 ސީ.ބީ.ސީ.ޓީ.އައި

ފިފްތު ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޮތޮރައިޒްޑް އިކޮނޮމިކް އޮޕަރޭޓަރ   2266
 ކޮންފަރެންސް

 2021މެއި  27-25 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭ.ޕީ ވައިސް  ފޯތު ސެޝަންސް އޮފް ޕޮލިސީ ކޮމިޝަން މީޓިންގ-އެއިޓީ  2277
 ޗެއަރ

 2021ޖޫން  10 1

-ބޯރޑަރ އީ-ސެކަންޑް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކްރޮސް  2288
 ކޮމާރސް

 2021ޖޫން  29-28 20 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ސިކްސްޓީންތު މީޓިންގ އޮފް ދި ގްލޯބަލް އިންފޮރމޭޝަން   2299
 އެންޑް އިންޓެލިޖެންސް ސްޓްރެޓެޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ގްރޫޕް

 22 –ސެޕްޓެންބަރު  27 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021އޮކްޓޫބަރު 

ސެކެންޑް ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް   3300
 ވަރކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 2021އޮކްޓޫބަރު  13-11 8 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021އޮކްޓޫބަރު  25 5 ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ކޮމިޓީ އޮން ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން  3311

 2021އޮކްޓޫބަރު  21 4 އޭ.ޑީ.ބީ ޑިޖިޓައިޒިންގ ޓްރޭޑް އިން އޭޝިޔާ ނީޑްސް ލެޖިސްލޭޝަން  3322

ޓްވެންޓިއެތު މީޓިން އޮފް ދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމިޓީ ފޮރ   3333
ދި ކޮންވެންޝަން އޮން ޓެމްޕަރަރީ އެޑްމިޝަން / ސެވަންޓީންތު 
މީޓިން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޕާރޓީސް ޓު ދި ކަސްޓަމްސް 
ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އޭ.ޓީ.އޭ ކާނޭ ފޮރ ދި ޓެމްޕަރަރީ 

 އެޑްމިޝަން އޮފް ގުޑްސް

 2021ނޮވެންބަރު  16-15 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ފަރސްޓް ރީޖަނަލް -ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ތަރޓީ  3344
 ކޮންޓެންޓް ޕޮއިންޓް މީޓިންގ

 2021ނޮވެންބަރު  3-2 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

28 ޖަނަވަރީ - 26 ފެބުރުވަރީ
2021

28 ޖަނަވަރީ - 12 ފެބުރުވަރީ
2021

22 ފެބުރުވަރީ - 26 މާރިޗު 
2021

8 މާރިޗު - 22 އޭޕްރީލް   
2021

12 އޭޕްރީލް - 30 އޭޕްރީލް   
2021
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ސެކެންޑް ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް -ޓްވެންޓީ  1188
 ކަސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރެންސް

 2021އެެޕްރީލް  7-6 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021އެޕްރީލް  8 1 އިންޓަރޕޯލް އިންޓަރޑިކްޝަން ވެބިނާރއޮޕަރޭޝަން ވިޖިލެންޓް   1199

ފަރސްޓް ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް   2200
 ވަރކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 2021އެޕްރީލް  9-8 6 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ވަރޗުއަލް ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ޖެންޑަރ އިކުއާލިޓީ އެންޑް   2211
 ޑައިވަރސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  12 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021އެޕްރީލް  28 1 އިންޓަރޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ވޮޗްމޭކަރ ވަރޗުއަލް މީޓިންގ ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާ  2222

ސެކެންޑް ސެޝަން އޮފް ދި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އޮން -ފިފްޓީ  2233
 ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން

މެއި  19 –އެޕްރީލް  5 1 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ފަރސްޓް / ޓޫހަންޑްރެޑް އެންޑް -ތަރޓީޓޫހަންޑްރެޑް އެންޑް   2244
ސެކެންޑް ސެޝަންސް އޮފް ދި ޕަރމަނަންޓް ޓެކްނިކަލް -ތަރޓީ
 ކޮމިޓީ

މެއި  6 –އެޕްރީލް  19 4 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
2021 

ފޯތު ސީ.ބީ.ސީ.ޓީ.އައި ސެމިނަރ އޮން ކަސްޓަމްސް -ޓްވެންޓީ  2255
ކެޕޭސިޓީ އެންހޭންސްމަންޓް ފޮރ އެފްރިކަން އެންޑް އޭޝިޔާ/ 

 ޕެސިފިކް ކަސްޓަމްސް އޮފިޝަލްސް

 2021މެއި  28-24 2 ސީ.ބީ.ސީ.ޓީ.އައި

ފިފްތު ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޮތޮރައިޒްޑް އިކޮނޮމިކް އޮޕަރޭޓަރ   2266
 ކޮންފަރެންސް

 2021މެއި  27-25 3 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭ.ޕީ ވައިސް  ފޯތު ސެޝަންސް އޮފް ޕޮލިސީ ކޮމިޝަން މީޓިންގ-އެއިޓީ  2277
 ޗެއަރ

 2021ޖޫން  10 1

-ބޯރޑަރ އީ-ސެކަންޑް ގްލޯބަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކްރޮސް  2288
 ކޮމާރސް

 2021ޖޫން  29-28 20 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ސިކްސްޓީންތު މީޓިންގ އޮފް ދި ގްލޯބަލް އިންފޮރމޭޝަން   2299
 އެންޑް އިންޓެލިޖެންސް ސްޓްރެޓެޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ގްރޫޕް

 22 –ސެޕްޓެންބަރު  27 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021އޮކްޓޫބަރު 

ސެކެންޑް ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް   3300
 ވަރކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 2021އޮކްޓޫބަރު  13-11 8 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 2021އޮކްޓޫބަރު  25 5 ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ކޮމިޓީ އޮން ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން  3311

 2021އޮކްޓޫބަރު  21 4 އޭ.ޑީ.ބީ ޑިޖިޓައިޒިންގ ޓްރޭޑް އިން އޭޝިޔާ ނީޑްސް ލެޖިސްލޭޝަން  3322

ޓްވެންޓިއެތު މީޓިން އޮފް ދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމިޓީ ފޮރ   3333
ދި ކޮންވެންޝަން އޮން ޓެމްޕަރަރީ އެޑްމިޝަން / ސެވަންޓީންތު 
މީޓިން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޕާރޓީސް ޓު ދި ކަސްޓަމްސް 
ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އޭ.ޓީ.އޭ ކާނޭ ފޮރ ދި ޓެމްޕަރަރީ 

 އެޑްމިޝަން އޮފް ގުޑްސް

 2021ނޮވެންބަރު  16-15 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ފަރސްޓް ރީޖަނަލް -ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ތަރޓީ  3344
 ކޮންޓެންޓް ޕޮއިންޓް މީޓިންގ

 2021ނޮވެންބަރު  3-2 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

ޑިވެލޮޕިންގ އަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް   3355
ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް އިން ލޯވ އެންފޯސްމަންޓް 

 އެންގޭޖްމަންޓް ވިތު މީޑިޔާ

 2021ނޮވެންބަރު  9 4 ޔޫ.އެސް ޑީ.އޯ.ޖީ

 2021ނޮވެންބަރު  11 2 ރައިލޯ ރައިލޯ އޭ.ޕީ ރީޖަނަލް ސެމިނަރ  3366

ސެވެންތު ރިވައިޒްޑް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން -ޓްވެންޓީ  3377
 މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

 03 -–ނޮވެންބަރު  29 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
 2021ޑިސެންބަރު 

 2021ޑިސެންބަރު  7 4 އައި.އެމް.އެފް ކަސްޓަމްސް ޓެކްސް ކޮލާރބަރޭޝަން ސެމިނަރ  3388

 2021ޑިސެންބަރު  10-9 5 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޓީންތު ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އެނުއަލް ފިކަރޑް ކޮންފަރެންސްސްސިކް  3399

ތަރޑް އެންސެން ޕްރޮގްރާމް ލީޑަރސް މީޓިންގ ފޮރ ދި   4400
 އޭޝިޔާ/ޕެސިފިކް

 2021ޑިސެންބަރު  21 2 ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ
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5 އޭޕްރީލް - 19 މެއި
2021

19 އޭޕްރީލް - 6 މެއި
2021

27 ސެޕްޓެންބަރު - 22 

އޮކްޓޫބަރު 2021 
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 ަކްސަޓްމްސިއން ަބިއެވިރެވަފިއާވ ިމަޝްނަތްއ

 ާރްއޭޖަގިއ ިހްނގުނު ަބިއަނލް ައްޤާވމީ ްޕޮރްގާރްމަތްއ

  މމުުއއްްދދަަތތުު  ބބަައއިިވވެެރރިިވވިި  ަަނންްބބޭޭއއްްވވުުނނުު  ތތ  ހހިިނންްގގިި  ފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##

11  
ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޖީ.ޓީ.އެފް.ޕީ ރިމޯޓް  –އެސް.އީ.ސީ.އޯ 

 ޕީ.ސީ.އޭ މިޝަން އިން އުޒްބެކިސްތާން
 1 އުޒްބެކިސްތާން ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

އެޕްރީލް  20-21
2021 

22  
ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ ޖީ.ޓީ.އެފް.ޕީ ރިމޯޓް  –އެސް.އީ.ސީ.އޯ 

 ޫކްރެއިންމެކާޓޯ ސްޓޮކްޓޭކިންގ މިޝަން އިން ޔ
 1 ޔޫކްރެއިން ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 06 –އެޕްރީލް  26
 2021މެއި 

33  
ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ އިންޓެގްރިޓީ ޑައިގްނޯސްޓިކް ވަރކްޝޮޕް 

 ފޮރ ސައުތު އެފްރިކާ ރެވެނިޔު ސަރވިސް
 1 ސައުތު އެފްރިކާ ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ

 11 –މެއި  13
 2021ޖޫން 

 

 

 

 

  މމުުއއްްދދަަތތުު  ރރިިވވިިބބަައއިިވވެެ  އއިިނންްތތިިޒޒާާމމްް  ކކުުރރިި  ފފަަރރާާތތްް  ނނަަނންް  ##

 އެހެނިހެން ކަސްޓަމްސް

 2021ފެބުރުވަރީ  11-7  15 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ޕިއަރސައިޑް ވެސަލް ސަރޗް ޓެކްނީޗް  11

ވިޒިޓް، ބޯރޑް، ސަރޗ އެންޑް ސީޜަރ   22
 ޓްރެއިންނިންގ ފޮރ ބޯރޑިންގ ޓީމްސް

 2021މާރިޗު  4 -ފެބުރުވަރީ  2  2 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

 2021މާރިޗު  11-7  15 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ޕިއަރސައިޑް ވެސަލް ސަރޗް ޓެކްނީޗް  33

ވިޒިޓް، ބޯރޑް، ސަރޗ އެންޑް ސީޜަރ   44
 ޓްރެއިންނިންގ ފޮރ ބޯރޑިންގ ޓީމްސް

 2021މާރިޗު  25-14  2 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

ވިޒިޓް، ބޯރޑް، ސަރޗ އެންޑް ސީޜަރ   55
 ޓްރެއިންނިންގ ފޮރ ބޯރޑިންގ ޓީމްސް

 2021ޖުލައި  15-4  2 ް.އޯ.ޑީ.ސީޔޫ.އެނ

ވިޒިޓް، ބޯރޑް، ސަރޗ އެންޑް ސީޜަރ   66
 ޓްރެއިންނިންގ ފޮރ ބޯރޑިންގ ޓީމްސް

 2021ސެޕްޓެންބަރު  18-7  2 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

ވިޒިޓް، ބޯރޑް، ސަރޗ އެންޑް ސީޜަރ   77
 ޓްރެއިންނިންގ ފޮރ ބޯރޑިންގ ޓީމްސް

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30-19  2 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

ވިޒިޓް، ބޯރޑް، ސަރޗ އެންޑް ސީޜަރ   88
 ޓްރެއިންނިންގ ފޮރ ބޯރޑިންގ ޓީމްސް

 2021އޮކްޓޫބަރު  21-10  2 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ

 2021ނޮވެންބަރު  18-14  20 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ޕިއަރސައިޑް ވެސަލް ސަރޗް ޓެކްނީޗް  99
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މަީތ	ތަޢުީލމްމަީތ	ތަޢުީލމް
ޗުއްޓީގައި  ލިބޭ  މުސާރަ  އެއީ  ދިޔައެވެ.  ކުރަމުން  ޙާޞިލް  ތަޢުލީމް  މަތީ  17މުވައްޒަފުން  ކަސްޓަމްސްގެ   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021

މުވައްޒަފެކެވެ.   1 އަންނަ  ޙާޞިލްކުރަމުން  ތަޢުލީމު  ޗުއްޓީގައި  ނުލިބޭ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނާއި،   16 އަންނަ  ޙާޞިލްކުރަމުން  ތަޢުލީމު 

 ޭޕީލވް / ައިދ ޯނޭޕީލްވެގ ޮގތުަގިއ ަމތީ ަތޢުީލމު ާހިޞްލ ކުަރމުްނާދ މުަވްއަޒފުްނ
 

 

 

 

  މމުުވވަައއްްޒޒަަފފުުނންްގގެެ  ޢޢަަދދަަދދުު  ލލެެވވެެލލްް  ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##
 0 10ޑޮކްޓަރ  ރޭޓް އޮފް ބިޒުނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑޮކްޓަ  11

 0 9މާސްޓަރ  އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްރސް އޮފް ަމާސްޓ  22

 0 9މާސްޓަރ  މާސްޓަރސް އޮފް ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް  33

 1 7ޑިގްރީ  ބެޗްލާސް އޮފް އާރޓްސް އެންޑް ސޯޝަލް ސައިންސް  44

 1 7ޑިގްރީ  ބެޗްލާސް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް  55

     

 ވވަަޒޒީީފފާާ  އއަަދދާާކކުުރރަަމމުުނންް  މމަަތތީީ  ތތަަޢޢުުލލީީމމުު  ހހާާޞޞިިލލްް  ކކުުރރަަމމުުނންްދދާާ  މމުުވވަައއްްޒޒަަފފުުނންް
 1 7ލެވެލް  ްބެޗްލާސް އޮފް އާރޓްސް އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސ  11

 0  7 ލެވެލް ބެޗްލާސް އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް  22

 0 7ލެވެލް  ޕްރީ މާސްޓާ / އެމްބީއޭ  33

 1 9ލެވެލް  މާސްޓަރސް އޮފް ޝަރީޢާ  44

 2 7ލެވެލް  ބެޗްލާސް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  55

 5 7ލެވެލް  ބެޗްލާސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  66
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 ަތޢުީލީމ ޮގތުްނ ަކްސަޓްމްސ މުަވްއަޒފުްނ ެބިހަފިއާވޮގްތ

  މމުުވވަައއްްޒޒަަފފުުނންްގގެެ  ޢޢަަދދަަދދުު  ީީލލްްތތަަފފްްޞޞ  ##
 1 ަލް ޑިގްރީޑޮކްޓަރ  11

 104 ޑިގްރީމާސްޓަރސް   22

 18 ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ވިތް އޮނާސް  33

 62 ބެޗްލާސް ޑިގްރީ  44

 5 އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ  55

 2 ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ  66

 3 އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ  77

 74 ޑިޕްލޮމާ  88

 82 4ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް   99

 1 ަލް ސެޓްފިކެޓްޕްރޮފެޝަނ  1100
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އެންފޯސްމަންޓް	އެންޑް	ކަސްޓަމްސް	ކޮންޓްރޯލް	ާދއިރާއިން	އެންފޯސްމަންޓް	އެންޑް	ކަސްޓަމްސް	ކޮންޓްރޯލް	ާދއިރާއިން	
ކުރެވިފައިވާ		ކުރެވިފައިވާ		މުހިންމުމުހިންމު		ކަންތައްތައްކަންތައްތައް

  ތތާާރރީީހހްް  ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##

11  
 ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި ،ޤާނޫނާއި މައްސަލަތަކުގައި ފޮނުވާ ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް
 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ގޮތަށް ވާޢިދުގައިވާޤަ ،ޤާނޫނާއި އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން
 CGD-09/2021): ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ދެންނެވުނެވެ ގެންދިއުމަށް ފޮނުވަމުން މައްސަލަ ސަރވިސްއަށް

 ފެބުރުވަރީ 3

2021 

22  
 އެކި އެކި ،ކަމަށްވުމާއެކު މުއައްސަސާ އެއް އަދާކުރާ ޒިންމާ މައިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޯޑަރުތައް ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްއަކީ

 ސެކްޝަންތަކަށް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 08 މާރިޗް 2021 އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗަށް ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާތަކުން
 )CGD-27/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ހަމަޖެހުނު ގޮތަށް ކުރާ ޒިންމާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މާރޗް  08
2021 

33  
 ކުރެވިފައިވާ އެހީއާއެކު ގެ) ބީ.ޑީ.އޭ( ބޭންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޝިއަން ،ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމާ ޓްރެކިން ކާގޯ އޮތް ރާއްޖޭގައި ިހާރުމ

 2021ޖޫން  CGD-65/2021( 17        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ކުރުމަށް ކަންކަން ގުޅޭ އެކަމާ މުރާޖާކޮށް ދިރާސާ

44  

 ވަނަ 4 އަދި 3 އާއި 2 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 539 (ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު) ގެ R-4-2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ހިނގާފައިވާ ކަން މައްސަލަތަކުގައި ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ކަސްޓަމްސްއަށް ،ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި

 .ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތާމެދު ކުރި އެކަން ،ބެލުމަށްފަހު މިނަށް ކުޑަބޮޑު ެކަމެއްގެއ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތަށް
 )CGD-71/2021: ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް

 2021ޖޫން  27

55  
 ސެކްޝަން މެނޭޖްމެންޓް ރިސްކް ،ހުއްޓުވުމަށާއި ބޭރުކުރުން ،ކުރުމާއި އެތެރެ ތަކެތި ،މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ ޤާނޫނާ
 މެމްބަރުން ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާ ހަރުދަނާ އިތުރަށް މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ) ޕީ.ސީ.ސީ( ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓްރޯލް ކޮންޓެއިނަރ އަދި

 )CGD-89/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( .ނުުއެޅ ކަނޑަ

އޯގަސްޓް  14

2021 

66  

 މެދުގައި ޒުވާނުންގެ ގުޅިގެން ފުޅާކުރުމާ ރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގައި ކުރެވޭ ލުމަށްނައްތާ ތަކެތި މަސްތުވާ މުޖުތަމަޢުން
 ފެށުމަށް ކެމްޕޭނެއް އެވެއަރނަސް ޑްރަގް ފެންވަރުގައި ގައުމީ ގޮތުން އިތުރުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ނުރައްކަލަށް ތަކެތީގެ މަސްތުވާ

 ޙަރަކާތްތައް ކެމްޕޭންގެ މި ވެސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ތަފާތު މިސްމީޑިއާގެ ،އިތުރުން ކުގެމީޑިއާތަ ރަސްމީ ،މިގޮތުން. ފައެވެިރޭވ ވަނީ
 ބޭނުން ކޮށް ފަރުމާ ލޯގޯ އަދި ސްލޯގަން ޓައިޓަލްއަކާ ކެމްޕޭން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެކަން މުއްދަތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް

 )CGD-100/2021 :ނަންބަރު ރެކްޓިވްޑައި: (އެކުލަވާލެވުނުު ގޮތުން ކުރުމާބެހޭ

ސެޕްޓެންބަރު  04

2021 

77  

 މެދުގައި ޒުވާނުންގެ ގުޅިގެން ފުޅާކުރުމާ ރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގައި ކުރެވޭ ނައްތާލުމަށް ތަކެތި މަސްތުވާ މުޖުތަމަޢުން
 ފެށުމަށް ކެމްޕޭނެއް އެވެއަރނަސް ޑްރަގް ންވަރުގައިފެ ގައުމީ ގޮތުން އިތުރުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ނުރައްކަލަށް ތަކެތީގެ މަސްތުވާ

 ޑައިރެކްޓިވް(އެކުލަވާލެވުނުު                      ޓީމެއް ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ގުޅިގެން މިކަމާ ،މިގޮތުން .ރޭވިފައެވެ ވަނީ
 )CGD-101/2021 :ނަންބަރު

ސެޕްޓެންބަރު  04

2021 

88  

 ކުރެވޭ ނައްތާލުމަށް ތަކެތި މަސްތުވާ މުޖުތަމަޢުން) 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 04( 100/2021 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 ހޭލުންތެރިކަން ނުރައްކަލަށް ތަކެތީގެ މަސްތުވާ މެދުގައި ޒުވާނުންގެ ގުޅިގެން ފުޅާކުރުމާ ރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގައި
 ރަސްމީ ،މިގޮތުން.  އިތުރުކޮށްފައެވެ ވަނީ މުއްދަތު މްޕޭންގެކެ އެވެއަރނަސް ޑްރަގް ފެންވަރުގައި ގައުމީް ގޮތުނ އިތުރުކުރުމުގެ
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް ޙަރަކާތްތައް ކެމްޕޭންގެ މި ވެސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ތަފާތު މިސްމީޑިއާގެ ،އިތުރުން މީޑިއާތަކުގެ
 އެކުލަވާލެވުނުު ގޮތުން ކުރުމާބެހޭ ބޭނުން ކޮށް ފަރުމާ ލޯގޯ ދިއަ ސްލޯގަން ޓައިޓަލްއަކާ ކެމްޕޭން ޒުކޮށްދޭްރަމ އެކަން މުއްދަތުގައި

 )CGD-107/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

ސެޕްޓެންބަރު  14

2021 

99  
 މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވާ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ހިފައިގެންދާ މުދާ ދޫކުރެވޭ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ

 އުސޫލު U-IN-004(2)/2018 :ނަންބަރު ގެނެސް އިސްލާޙު އުޞޫލަށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މޮނީޓަރކޮށް އުޅަނދުފަހަރު ހިފައިގެންދާ
 )CGD-114/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (އެކުލަވާލެވުނު

އޮކްޓޫބަރު  26

2021 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

)CGD-65/2021(

53924 3

2021 04

ވަނީ  ރޭވިފައެވެ.  މިގޮތުން،  މިކަމާ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތައް  ކުރާނެ  ޓީމެއް އެކުލަވާލެވުނު: )ޑައިރެކްޓިވެ ނަންބަރު:

)CGD-101/2021
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99  
 މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވާ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރާއި، ހިފައިގެންދާ މުދާ ދޫކުރެވޭ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ

 އުސޫލު U-IN-004(2)/2018 :ނަންބަރު ގެނެސް އިސްލާޙު އުޞޫލަށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މޮނީޓަރކޮށް އުޅަނދުފަހަރު ހިފައިގެންދާ
 )CGD-114/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (އެކުލަވާލެވުނު

އޮކްޓޫބަރު  26

2021 

1100  
 މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވާ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރާއި، ހިފައިގެންދާ މުދާ ދޫކުރެވޭ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ

 އުސޫލު U-004(2)/2018 ނަންބަރު ގެނެސް އިސްލާޙު އުޞޫލަށް ބެލެހެއްޓުމާބެހެ މޮނީޓަރކޮށް އުޅަނދުފަހަރު ހިފައިގެންދާ
 )CGD-115/2021 :ނަންބަރ ޑައިރެކްޓިވް.  (ނުުއެކުލަވާލެވ

އޮކްޓޫބަރު  26

2021 

1111  

 މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވާ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރާއި، ހިފައިގެންދާ މުދާ ދޫކުރެވޭ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ
 އުސޫލު U-IN-004(2)/2018 :ނަންބަރު ގެނެސް އިސްލާޙު އުޞޫލަށް ބެލެހެއްޓުމާބެހެ މޮނީޓަރކޮށް އުޅަނދުފަހަރު ހިފައިގެންދާ
 އެކުލަވާލެވުނު" ކޮމިޓީ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ޓްރެކިންގ ވެސަލް" ދަށުން ގެ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 އުޞޫލުގެ މި ނު،ުއެކުލަވާލެވ
 )CGD-114/2021  (ޑައިރެކްޓިވް

ނޮވެންބަރު  01

2021 

1122  
 ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގެ) ޤާނޫނު ތަކެތީގެ މަނާ ގެނައުން ދވެހިރާއްޖެއަށް( 75/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު
.  އަންގައިދެވުނު ގޮތް ކުރަންވީ ޢަމަލު ސެކްޝަނަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ގެނެސްފިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަރާތަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް

  )CGD-121/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

ނޮވެންބަރު  17

2021 
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  ތތާާރރީީހހްް  ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##

11  

 ،އިތުރުން އެޖެންޓުންގެ ޝިޕިންގ ޢައްޔަންކުރެވޭ ބެލެހެއްޓުމަށް ަންކަންކ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް
 15 ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ވަކި ގުޅުންނެތް މުދަލާ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މާސްޓަރ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އުޅަނދުފަހަރުގެ

.  ހަމަޖެއްސުނެވެ ޢައްޔަންކުރެވޭގޮތަށް އެޖެންޓުން) ޓްއެޖެން ހަޒްބެންޑަރީ( ޝިޕިންގ ސެކަންޑްރީ ،ފެށިގެން އިން 2021 ފެބުރުވަރީ
 CGD-04/2021) :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

ޖަނަވަރީ  19
2021 

22  

 ވެކްސިން 19-ކޮވިޑް އުފައްދާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކިއެކި ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޯގާއިން ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގައި
 ،ރުމަށްޓަކައިުދޫކ ކްލިއަރކޮށް އަވަހަށް ވީހާވެސް އެތަކެތި ،ހަމަޖެހިފައިވާތީ ރާއްޖެގެނައުމަށް ސާމާނު ބޭނުންކުރާ ޖެހުމަށް ވެކްސިން އާއި
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (ހަމަޖެއްސުނެވެ ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ ޑިކްލަރޭޝަން އެމުދަލުގެ ދޫކުރުމަށްފަހު މުދާ

(CGD-05/2021 

 ޖަނަވަރީ 24
2021 

33  
 ކްލިއަރކުރަން އެތަކެތި ،އަންނައިރު ބަލައި މުދާ ވެރިފަރާތުން ،ޑިއުޓީދެއްކުމަށްފަހު ޑިކްލަރޭޝަނަށް ނިންމާ މުދަލަށް އަންނަ ވައިގެމަގުން

 ުޖެހޭގޮތަށްނ ހުށަހަޅަން ފެށިގެން އިން 2021 ފެބްރުއަރީ 01 ހާޑްކޮޕީ ގެ" ނޯޓިސް އެސެސްމެންޓް" ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިހާރު
 CGD-06/2021): ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ

 ޖަނަވަރީ 25
2021 

44  

 ރަޖިސްޓްރީވި ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ،ގޮތުން ނިންމައިދިނުމުގެ އަވަހަށް ވީހާވެސް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާނެ ނިންމައިދިނުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަން އެ ޝަންތަކުންސެކް އެހެން ފިޔަވައި ސެކްޝަން ނިސްބަތްވާ އޮފީސްކޯޑް
 ޑައިރެކްޓިވް. (އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު U-IN-004(1)/2015ނަންބަރު  ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށް U-IN-004/2015 ނަންބަރު
 ) CGD-15/2021:ނަންބަރު

 ފެބްރުއަރީ 21
2021 

55  

 ރަޖިސްޓްރީވި ޑިކްލަރޭޝަން އެއްކުރެވިފައިވާ އާ) 2021 ފެބްރުއަރީ 21( 15/2021 ބަރުނަން ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 އުޞޫލުގެ ކުރާނެ ޢަމަލު ދިނުމުގައި ނިންމައި ޑިކްލަރޭޝަން ސެކްޝަންތަކުން އެހެން ފިޔަވައި އޮފީސްކޯޑް ނިސްބަތްވާ ސެކްޝަން

 ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ނިންމުމުގައި ސެކްޝަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަށްމިވަގު ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ2ަ
 ): CGD-18/2021ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަޔާންކުރެވުނުު

23  
 ފެބްރުއަރީ
2021 

66  
 ސަރުކާރުގެ ދިވެހި)  ޤަވާއިދު ބެހޭ އާ އޭޖެންސީ ޝިޕިންގ( R-114/2020 )2021 ފެބްރުއަރީ 25( 2020 ނޮވެމްބަރ 26

 ) CGD-21/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ނިންމުނެވެ ކުރާގޮތަށް ޢަމަލު ގޮތަށް ގެޒެޓްގައިވާ ގުޅިގެން ކުރުމާ ޝާއިޢު ިގެޒެޓްގައ
25  

 ފެބްރުއަރީ
2021 

77  
 އުޞޫލު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުން ގުޅޭ މަޢާފުކުރުމާ ޑިއުޓީ ތަކެތިން ކުރެވޭ އިމްޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ

  )CGD-23/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ހަމަޖެހުނު
28  

 ފެބްރުއަރީ
2021 

 ކުރާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލައިގެން ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ ކޮންޓްރޯލް ފެސިލިޓޭޝަން ޕެސެންޖަރ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ އިން އޯ.ސީ.ޑަބްލިޔު  88
 CGD-25/2021):ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ގޮތަށް

 މާރޗް 02
2021    

99  
 1 އިޞްލާޙު ޤަވާޢިދު ވަނަ 4 އަށް ޤަވާޢިދު ކުރުމުގެ ރީއެކްސްޕޯޓް ،ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް މުދާ R-34/2012ނަންބަރު  ޤަވާޢިދު
 ޑައިރެކްޓިވްނިންމުނު ( ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަވާއިދަށް އެ ގުޅިގެން ކުރުމާ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި 2021 މާރޗް

 )CGD-26/2021 :ނަންބަރު

 މާރޗް  04
2021    

1100  
 ޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙުގެނެސް ވަނަ 4 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް-ރީ ،ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް ،ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް މުދާ

 CGD-28/2021):ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން

 މާރޗް  08

2021    

1111  
 ރަޖިސްޓްރީވި ޑިކްލަރޭޝަން އެއްކުރެވިފައިވާ )2021ފެބްރުއަރީ  23( 18/2021ނަންބަރު: ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 އުޞޫލުގެ ކުރާނެ ޢަމަލު ދިނުމުގައި ނިންމައި ޑިކްލަރޭޝަން ސެކްޝަންތަކުން އެހެން ފިޔަވައި އޮފީސްކޯޑް ނިސްބަތްވާ ސެކްޝަން

މެއި  19

2021 
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1122  
 ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ ގެންނަ ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް މަރާމާތުކުރާ ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދަމުންދާ މިހާރު ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދާ އަލަށް

 ގެނެސް އިސްލާހު އަށް U-IN-009/2014: ނަންބަރު އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ބޭލުމުގައި މުދާ އެރިސޯޓްތަކަށް ،ނިންމުމާއި
 )CGD-54/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު  U-IN-009/2014ު:ނަންބަރ

ޖޫން  01
2021 

1133  
 ޢަމަލު ގުޅިގެން ކުރުމާއި ގެޒެޓް ގައި 2021 މެއި 27 ،ޤަވާޢިދު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވެލުއޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓިވްގައި 2019/119 އަދި 2019/118 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ ،ކުރަން ފެށުމުން
 )CGD-56/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން އުވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީ-ސަބް އޭޝަންުވެލ އަދި ކޮމިޓީ

ޖޫން  09
2021 

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ  1144
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން

ޖޫން  17
2021 

1155  
 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ސިމްޕްލިފައިޑް ޑިކްލަރޭޝަން ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް

ޖޫން  17
2021 

1166  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ޑައިރެކްޓިވް(އެކުލަވާލެވުނު                 ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް
 )CGD-66/2021:ނަންބަރު

ޖޫން  17
2021 

1177  
 ވަނީ އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

ެ ސަރުކާރުގ ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ
  )CGD-69/2021ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި

ޖޫން  24
2021 

1188  
 ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށް U-IN-001(1)/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް

2016/U-IN-001(2) ުނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނ:CGD-83/2021( 
އޮގަސްޓް  01

2021 

1199  
 ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ) އޯ.އީ.އޭ( އޮޕަރޭޓަރ އޮތޮރައިޒްޑް އިކޮނޮމިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 )CGD-85/2021: ނަންބަރު
އޮގަސްޓް  08

2021 

2200  

 ދިމާވެދާނެ ތަނުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،އަރައިގަނެ ގޮންޖެހުންތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިޤްތިޞާދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް  ގެ 19-ކޮވިޑް
 އިސްކަމެއްދީގެން މުހިންމު ސަރުކާރުން ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ރިކަވަރީއަށް އަވަސް ،ހޯދައި ޙައްލު ،ފާރަވެރިވެ މައްސަލަތަކަށް އެކިއެކި
 ޕްލޭނެއް ނަމުގައި ގެ" 2022 -–2020 ރިކަވަރީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް ނޭޝަނަލް" ފާހަގަކޮށް ކަންކަން ގެންދާނެ ކުރިއަށް

 ގްރޫޕްތަކެއް ކުރުމުގައި ކަންކަން ހުރި ޙާޞިލުކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން ކަސްޓަމްސްއިން ތެރެއިން ޕްލޭންގެ މި  ،އެކުލަވާފައިވާތީ
 )CGD-98/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވްް (ކަމަށ އެކުލަވާލެވުނު

01 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2211  
 ފެސިލިޓޭޝާން ޓްރޭޑް:  ގެނައުމާގުޅޭ ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 25( 93/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ގްރޫޕަށް ވޯކިންގ ގެ) ސީ.ކޭ.އާރު( ކޮންވެންޝަން ކިޔޯޓޯ ރިވައިޒްޑް އާއި) އޭ.އެފް.ޓީ( އެގްރީމެންޓް

  )CGD-104/2021:ނަންބަރު

06 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2222  
 MFDA-FCD GL 2-2020ނަންބަރު  އުޞޫލު ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް ހެލްތް ސަޕްލިމެންޓަށް ފުޑް އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

(Rev 04 - October 2021 ްއެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި ވީމާ. ކުރައްވާފައެވެު ޢާންމ ވަނީ އޮތޯރިޓީން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސ 
  )CGD-118/2021ކުރުމަށް (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު  ޢަމަލު ފެށިގެން މިދުވަހުން ގެންދިޔުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން

ނޮވެންބަރު  09
2021 

2233  
 ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 93 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުއާހަދާތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ
 )CGD-127/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ ނިންމާގޮތަށް މަޖިލީހުން

02 
ޑިސެންބަރު 

2021 

2244  
 ދޫކުރުމާއި ސެޓްފިކެޓު އޮރިޖިން ،ކަނޑައެޅުމާއި އޮރިޖިން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓުކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 އުސޫލު ބަޔާންކުރާ އަމަލުކުރާނެގޮތް އިން ކަސްޓަމްސް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކަންކަން އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި އާ އޮރިޖިން މުދަލުގެ
 )CGD-128/2021އެކުލަވާލެވުނު (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު  އުޞޫލު U-002/2021:ންބަރުަނ

07 
ޑިސެންބަރު 

2021 
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1122  
 ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ ގެންނަ ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް މަރާމާތުކުރާ ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދަމުންދާ މިހާރު ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދާ އަލަށް

 ގެނެސް އިސްލާހު އަށް U-IN-009/2014: ނަންބަރު އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ބޭލުމުގައި މުދާ އެރިސޯޓްތަކަށް ،ނިންމުމާއި
 )CGD-54/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު  U-IN-009/2014ު:ނަންބަރ

ޖޫން  01
2021 

1133  
 ޢަމަލު ގުޅިގެން ކުރުމާއި ގެޒެޓް ގައި 2021 މެއި 27 ،ޤަވާޢިދު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވެލުއޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓިވްގައި 2019/119 އަދި 2019/118 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ ،ކުރަން ފެށުމުން
 )CGD-56/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން އުވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީ-ސަބް އޭޝަންުވެލ އަދި ކޮމިޓީ

ޖޫން  09
2021 

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ  1144
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން

ޖޫން  17
2021 

1155  
 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ސިމްޕްލިފައިޑް ޑިކްލަރޭޝަން ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް

ޖޫން  17
2021 

1166  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ޑައިރެކްޓިވް(އެކުލަވާލެވުނު                 ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް
 )CGD-66/2021:ނަންބަރު

ޖޫން  17
2021 

1177  
 ވަނީ އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

ެ ސަރުކާރުގ ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ
  )CGD-69/2021ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި

ޖޫން  24
2021 

1188  
 ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށް U-IN-001(1)/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް

2016/U-IN-001(2) ުނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނ:CGD-83/2021( 
އޮގަސްޓް  01

2021 

1199  
 ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ) އޯ.އީ.އޭ( އޮޕަރޭޓަރ އޮތޮރައިޒްޑް އިކޮނޮމިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 )CGD-85/2021: ނަންބަރު
އޮގަސްޓް  08

2021 

2200  

 ދިމާވެދާނެ ތަނުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،އަރައިގަނެ ގޮންޖެހުންތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިޤްތިޞާދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް  ގެ 19-ކޮވިޑް
 އިސްކަމެއްދީގެން މުހިންމު ސަރުކާރުން ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ރިކަވަރީއަށް އަވަސް ،ހޯދައި ޙައްލު ،ފާރަވެރިވެ މައްސަލަތަކަށް އެކިއެކި
 ޕްލޭނެއް ނަމުގައި ގެ" 2022 -–2020 ރިކަވަރީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް ނޭޝަނަލް" ފާހަގަކޮށް ކަންކަން ގެންދާނެ ކުރިއަށް

 ގްރޫޕްތަކެއް ކުރުމުގައި ކަންކަން ހުރި ޙާޞިލުކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން ކަސްޓަމްސްއިން ތެރެއިން ޕްލޭންގެ މި  ،އެކުލަވާފައިވާތީ
 )CGD-98/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވްް (ކަމަށ އެކުލަވާލެވުނު

01 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2211  
 ފެސިލިޓޭޝާން ޓްރޭޑް:  ގެނައުމާގުޅޭ ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 25( 93/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ގްރޫޕަށް ވޯކިންގ ގެ) ސީ.ކޭ.އާރު( ކޮންވެންޝަން ކިޔޯޓޯ ރިވައިޒްޑް އާއި) އޭ.އެފް.ޓީ( އެގްރީމެންޓް

  )CGD-104/2021:ނަންބަރު

06 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2222  
 MFDA-FCD GL 2-2020ނަންބަރު  އުޞޫލު ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް ހެލްތް ސަޕްލިމެންޓަށް ފުޑް އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

(Rev 04 - October 2021 ްއެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި ވީމާ. ކުރައްވާފައެވެު ޢާންމ ވަނީ އޮތޯރިޓީން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސ 
  )CGD-118/2021ކުރުމަށް (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު  ޢަމަލު ފެށިގެން މިދުވަހުން ގެންދިޔުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން

ނޮވެންބަރު  09
2021 

2233  
 ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 93 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުއާހަދާތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ
 )CGD-127/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ ނިންމާގޮތަށް މަޖިލީހުން

02 
ޑިސެންބަރު 

2021 

1122  
 ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ ގެންނަ ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް މަރާމާތުކުރާ ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދަމުންދާ މިހާރު ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދާ އަލަށް

 ގެނެސް އިސްލާހު އަށް U-IN-009/2014: ނަންބަރު އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ބޭލުމުގައި މުދާ އެރިސޯޓްތަކަށް ،ނިންމުމާއި
 )CGD-54/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު  U-IN-009/2014ު:ނަންބަރ

ޖޫން  01
2021 

1133  
 ޢަމަލު ގުޅިގެން ކުރުމާއި ގެޒެޓް ގައި 2021 މެއި 27 ،ޤަވާޢިދު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވެލުއޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓިވްގައި 2019/119 އަދި 2019/118 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ ،ކުރަން ފެށުމުން
 )CGD-56/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން އުވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީ-ސަބް އޭޝަންުވެލ އަދި ކޮމިޓީ

ޖޫން  09
2021 

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ  1144
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން

ޖޫން  17
2021 

1155  
 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ސިމްޕްލިފައިޑް ޑިކްލަރޭޝަން ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް

ޖޫން  17
2021 

1166  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ޑައިރެކްޓިވް(އެކުލަވާލެވުނު                 ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް
 )CGD-66/2021:ނަންބަރު

ޖޫން  17
2021 

1177  
 ވަނީ އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

ެ ސަރުކާރުގ ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ
  )CGD-69/2021ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި

ޖޫން  24
2021 

1188  
 ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށް U-IN-001(1)/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް

2016/U-IN-001(2) ުނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނ:CGD-83/2021( 
އޮގަސްޓް  01

2021 

1199  
 ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ) އޯ.އީ.އޭ( އޮޕަރޭޓަރ އޮތޮރައިޒްޑް އިކޮނޮމިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 )CGD-85/2021: ނަންބަރު
އޮގަސްޓް  08

2021 

2200  

 ދިމާވެދާނެ ތަނުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،އަރައިގަނެ ގޮންޖެހުންތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިޤްތިޞާދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް  ގެ 19-ކޮވިޑް
 އިސްކަމެއްދީގެން މުހިންމު ސަރުކާރުން ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ރިކަވަރީއަށް އަވަސް ،ހޯދައި ޙައްލު ،ފާރަވެރިވެ މައްސަލަތަކަށް އެކިއެކި
 ޕްލޭނެއް ނަމުގައި ގެ" 2022 -–2020 ރިކަވަރީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް ނޭޝަނަލް" ފާހަގަކޮށް ކަންކަން ގެންދާނެ ކުރިއަށް

 ގްރޫޕްތަކެއް ކުރުމުގައި ކަންކަން ހުރި ޙާޞިލުކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން ކަސްޓަމްސްއިން ތެރެއިން ޕްލޭންގެ މި  ،އެކުލަވާފައިވާތީ
 )CGD-98/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވްް (ކަމަށ އެކުލަވާލެވުނު

01 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2211  
 ފެސިލިޓޭޝާން ޓްރޭޑް:  ގެނައުމާގުޅޭ ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 25( 93/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ގްރޫޕަށް ވޯކިންގ ގެ) ސީ.ކޭ.އާރު( ކޮންވެންޝަން ކިޔޯޓޯ ރިވައިޒްޑް އާއި) އޭ.އެފް.ޓީ( އެގްރީމެންޓް

  )CGD-104/2021:ނަންބަރު

06 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2222  
 MFDA-FCD GL 2-2020ނަންބަރު  އުޞޫލު ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް ހެލްތް ސަޕްލިމެންޓަށް ފުޑް އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

(Rev 04 - October 2021 ްއެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި ވީމާ. ކުރައްވާފައެވެު ޢާންމ ވަނީ އޮތޯރިޓީން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސ 
  )CGD-118/2021ކުރުމަށް (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު  ޢަމަލު ފެށިގެން މިދުވަހުން ގެންދިޔުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން

ނޮވެންބަރު  09
2021 

2233  
 ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 93 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުއާހަދާތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ
 )CGD-127/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ ނިންމާގޮތަށް މަޖިލީހުން

02 
ޑިސެންބަރު 

2021 

1122  
 ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ ގެންނަ ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް މަރާމާތުކުރާ ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދަމުންދާ މިހާރު ،ރިސޯޓުތަކާއި ހަދާ އަލަށް

 ގެނެސް އިސްލާހު އަށް U-IN-009/2014: ނަންބަރު އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ބޭލުމުގައި މުދާ އެރިސޯޓްތަކަށް ،ނިންމުމާއި
 )CGD-54/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު  U-IN-009/2014ު:ނަންބަރ

ޖޫން  01
2021 

1133  
 ޢަމަލު ގުޅިގެން ކުރުމާއި ގެޒެޓް ގައި 2021 މެއި 27 ،ޤަވާޢިދު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 ޢާންމު ޤަވާޢިދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވެލުއޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓިވްގައި 2019/119 އަދި 2019/118 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ ،ކުރަން ފެށުމުން
 )CGD-56/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން އުވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީ-ސަބް އޭޝަންުވެލ އަދި ކޮމިޓީ

ޖޫން  09
2021 

 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ  1144
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން

ޖޫން  17
2021 

1155  
 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ސިމްޕްލިފައިޑް ޑިކްލަރޭޝަން ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން
 )CGD-65/2021:ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް

ޖޫން  17
2021 

1166  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ޑައިރެކްޓިވް(އެކުލަވާލެވުނު                 ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް
 )CGD-66/2021:ނަންބަރު

ޖޫން  17
2021 

1177  
 ވަނީ އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

ެ ސަރުކާރުގ ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ
  )CGD-69/2021ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި

ޖޫން  24
2021 

1188  
 ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށް U-IN-001(1)/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް

2016/U-IN-001(2) ުނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނ:CGD-83/2021( 
އޮގަސްޓް  01

2021 

1199  
 ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ) އޯ.އީ.އޭ( އޮޕަރޭޓަރ އޮތޮރައިޒްޑް އިކޮނޮމިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 )CGD-85/2021: ނަންބަރު
އޮގަސްޓް  08

2021 

2200  

 ދިމާވެދާނެ ތަނުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،އަރައިގަނެ ގޮންޖެހުންތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިޤްތިޞާދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް  ގެ 19-ކޮވިޑް
 އިސްކަމެއްދީގެން މުހިންމު ސަރުކާރުން ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ރިކަވަރީއަށް އަވަސް ،ހޯދައި ޙައްލު ،ފާރަވެރިވެ މައްސަލަތަކަށް އެކިއެކި
 ޕްލޭނެއް ނަމުގައި ގެ" 2022 -–2020 ރިކަވަރީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް ނޭޝަނަލް" ފާހަގަކޮށް ކަންކަން ގެންދާނެ ކުރިއަށް

 ގްރޫޕްތަކެއް ކުރުމުގައި ކަންކަން ހުރި ޙާޞިލުކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން ކަސްޓަމްސްއިން ތެރެއިން ޕްލޭންގެ މި  ،އެކުލަވާފައިވާތީ
 )CGD-98/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވްް (ކަމަށ އެކުލަވާލެވުނު

01 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2211  
 ފެސިލިޓޭޝާން ޓްރޭޑް:  ގެނައުމާގުޅޭ ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 25( 93/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ
 ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ގްރޫޕަށް ވޯކިންގ ގެ) ސީ.ކޭ.އާރު( ކޮންވެންޝަން ކިޔޯޓޯ ރިވައިޒްޑް އާއި) އޭ.އެފް.ޓީ( އެގްރީމެންޓް

  )CGD-104/2021:ނަންބަރު

06 
ސެޕްޓެންބަރު 

2021 

2222  
 MFDA-FCD GL 2-2020ނަންބަރު  އުޞޫލު ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް ހެލްތް ސަޕްލިމެންޓަށް ފުޑް އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

(Rev 04 - October 2021 ްއެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި ވީމާ. ކުރައްވާފައެވެު ޢާންމ ވަނީ އޮތޯރިޓީން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސ 
  )CGD-118/2021ކުރުމަށް (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު  ޢަމަލު ފެށިގެން މިދުވަހުން ގެންދިޔުމަށް ޢަމަލުކުރަމުން

ނޮވެންބަރު  09
2021 

2233  
 ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 93 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުއާހަދާތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ
 )CGD-127/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ ނިންމާގޮތަށް މަޖިލީހުން

02 
ޑިސެންބަރު 

2021 
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ކަންތައްތައްކަންތައްތައް

  ތތާާރރީީހހްް  ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##

ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް ރިވިއުކޮށް ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ތިން ވޯކިންގ ގުރޫޕެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.   11
   CGD-01/2021)(ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު: 

 ޖަނަވަރީ 11
2021 

 ން ފެށިގެން ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބަދަލުގެނެވުނު: (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު:ވަނަ ދުވަހު 2021 ޖަނަވަރީ 27  22
 -07/2021  (CGD  

ޖަނަވަރީ  27
2021 

އިން ފެށިގެން ބައެއް ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެވުނެވެ. (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު:  2021 ފެބްރުއަރީ 04  33
(CGD-08/2021   

 ވަރީފެބުރު 03
2021 

44  
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް  45.10މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް "ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު:
 (CGD-10/2021    

ފެބުރުވަރީ  10
2021 

އިން ފެށިގެން ބައެއް ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެވުނެވެ. (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު:  2021ފެބްރުއަރީ  10  55
(CGD-11/2021  

ފެބުރުވަރީ  10
2021 

66  

 ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި އެހެން ުވަތަނ ކަސްޓަމްސްގައި އިދާރާއަކާއެކު އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތުން އޮފިސަރެއްގެ ކަސްޓަމްސް
 މަސައްކަތްކުރާ އެމުވައްޒަފަކު ،ބައިވެރިވާނަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮއިންޓް ފޯކަލް ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕް /ސެމިނަރ /ބައްދަލުވުން

 ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ާތުމަޢުލޫމ އެބައްދަލުވުމެއްގެ ކުރިން ބޭއްވުމުގެ އެބައްދަލުވުމެއް ސެކްޝަންއަކުން /ޑިވިޝަން /ޑައިރެކްޓަރޭޓް
  CGD-12/2021): ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ދެންނެވުނު ފޮނުވުމަށް މެދުވެރިކޮށް މެއިލް ބިއުރޯއަށް

 ފެބުރުވަރ11ީ 
2021 

7 

ެ ކަސްޓަމްސް އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރޭޓް / ޑިވިޜަން / ސެކްޝަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، އެތަންތަނުގ

އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކަށް އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ވަކިކުރުމުގައި ބަލާނެ ގޮތުގެ  މިންގަނޑު ނަންބަރު     

2016/G-001   ު2016އަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް ނަންބަރ/G-001(1)   :ުމިންގަނޑު އެކުލަވާލެވުނު. (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރ

(CGD-13/2021  

 ފެބްރުއަރީ 17

2021 

88  

 ރަޖިސްޓްރީވި ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ،ގޮތުން ނިންމައިދިނުމުގެ އަވަހަށް ވީހާވެސް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާނެ ނިންމައިދިނުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަން އެ ސެކްޝަންތަކުން އެހެން ފިޔަވައި ސެކްޝަން ނިސްބަތްވާ އޮފީސްކޯޑް

 ޑައިރެކްޓިވް.   (އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު) U-IN-004)1/2015 ނަންބަރު ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށް U-IN-004/2015 ނަންބަރު

 )CGD-15/2021:ނަންބަރު

 ފެބްރުއަރީ 21

2021 

99  

 ކުރާނެޢަމަލު ދިނުމުގައި އެފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ޙާޞިލު ތަޢުލީމު އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ ކަސްޓަމްސްގައި

: އެކުލަވާލެވުނު އުޞޫލު )U-IN-004)1/2016:ނަންބަރު ގެނެސް އިސްލާހު އަށް U-IN-004/2016: ނަންބަރު އުޞޫލު ގޮތުގެ

  )CGD-16/2021:  ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

 ފެބްރުއަރީ 21

2021 

1100  

 ތަމްރީންތަކަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުން ާލައިގެންހުޅުވ ޢާންމުކޮށް ތެރެއިން ތަމްރީނުތަކުގެ ހިންގާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން އާއި ރާއްޖެ

 އަށް U-IN-002/2020: ނަންބަރު އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާނެ ބޯޑުން އެޑްވައިޒަރީ އެކަޑަމިކް ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ

  )CGD-17/2021:  ނަންބަރުް ޑައިރެކްޓިވ(

 ފެބްރުއަރީ 21

2021 

1111  

 ދެންނެވިފައިވާ ސުރުޚީގައި އެއްކުރެވިފައިވާ އާ) 2021 ފެބްރުއަރީ 21( 15/2021 ންބަރުނަ ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ނިންމުމުގައި ސެކްޝަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިވަގުތަށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ2ަ އުޞޫލުގެ

 )CGD-18/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަޔާންކުރެވުނުު ގޮތް އަމަލުކުރާނެ

 ފެބްރުއަރީ 23

2021 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  
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1122  
.  އޯ.ސީ.ޑަބްލިޔު އެކުލަވާލެވުނު ގައި) 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 24( 64/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD      :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ކުރެވުނުު ބަދަލު މެންބަރުން ގްރޫޕްގެ ވާރކިންގ ގެ ގްރޫޕް ވާރކިންގ  އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ

19/2021 ( 

 ފެބްރުއަރީ 24

2021 

1133  
 ޑައިރެކްޓިވް(   ބަދަލުކުރެވުނު ގަޑި ގައިވާ) 2021 ފެބްރުއަރީ 3( 08/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

    CGD-22/2021):   ނަންބަރު

 ފެބްރުއަރީ 25

2021 

1144  

 ގެނެސް އިސްލާޙު އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނެ މެދުކަނޑާލުމުގައި ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހޯދުމާއި ފައިސާ ލިބެންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ: ހަމަޖެހުނު އުޞޫލުން)  2021 ފެބްރުއަރީ U-IN-003  ) 28/2020  ނަންބަރު

  )CGD-24/2021 ނަންބަރު

 ފެބްރުއަރީ 28

2021 

1155  
 ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަވާއިދަށް އެ ގުޅިގެން ކުރުމާ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި 2021 މާރޗް 1 ޤަވާޢިދު ޙަވާލާދީފައިވާ

    CGD-26/2021): ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިންމުނު

 މާރިޗު  04

2021 

1166  

 އެކި އެކި ،ކަމަށްވުމާއެކު މުއައްސަސާ އެއް އަދާކުރާ ޒިންމާ މައިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޯޑަރުތައް ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްއަކީ

 ސެކްޝަންތަކަށް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 08 މާރިޗް 2021  އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗަށް ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާތަކުން

    CGD-27/2021):ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ހަމަޖެހުނު ގޮތަށް ކުރާ ޒިންމާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މާރިޗު  08

2021 

1177  
 ޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙުގެނެސް ވަނަ 4 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް-ރީ ،ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް ،ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް މުދާ

 )CGD-28/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން

 މާރިޗު  08

2021 

1188  
  2021  މާރޗް 31  ގެނެސް ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 މާރޗް 25( 31/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-30/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( .ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން އަށް

 މާރިޗު  08

2021 

1199  
 .ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން ގެނެސް ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 23( 92/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

   )CGD-31/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  އޭޕްރީލް 01

2021   

2200  
: (ޑައިރެކްޓްި ނަންބަރު .ގައި ބަދަލުގެނެސް ޢަމަލުކުރަންފެށުނު  2021  އޭޕްރީލް 07 ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 1442

CGD-33/2021(  

  އޭޕްރީލް 07

2021   

2211  
 އިޞްލާޙު މެންޑޭޓް ސެކްޝަންގެ އިންޓަރޑިކްޝަން އެންޑް ސަރވެއިލަންސް އެއަރޕޯޓް އަދި ސެކްޝަން އިންޓެލިޖެންސް

   )CGD-37/2021: ނަންބަރުއެކުލަވާލެވުނު. ( ޑައިރެކްޓިވް  އަލުން ،ކުރުމަށްފަހު

  އޭޕްރީލް 15

2021   

2222  
  އޭޕްރީލް CGD-39/2021(  17:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ގެނެވުނު. ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

2021   

2233  
 : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޓީމެއް އެކުލަވާލެވުނު" ދެނެގަންނާނެ ކަންތައް ކުރެވިދާނެ ގުޅިގެން ދުވަހާ އަހަރީ ވަނަ 131 ކަސްޓަމްސްގެ

CGD-40/2021( 

  އޭޕްރީލް 27

2021   

2244  
:  ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( :ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްލާޙު ގެނެވުނު އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-42/2021(  
   2021  މެއި 04

   2021  މެއި CGD-46/2021(   19: ގެނެވުނު. (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2255

1122  
.  އޯ.ސީ.ޑަބްލިޔު އެކުލަވާލެވުނު ގައި) 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 24( 64/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD      :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ކުރެވުނުު ބަދަލު މެންބަރުން ގްރޫޕްގެ ވާރކިންގ ގެ ގްރޫޕް ވާރކިންގ  އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ

19/2021 ( 

 ފެބްރުއަރީ 24

2021 

1133  
 ޑައިރެކްޓިވް(   ބަދަލުކުރެވުނު ގަޑި ގައިވާ) 2021 ފެބްރުއަރީ 3( 08/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

    CGD-22/2021):   ނަންބަރު

 ފެބްރުއަރީ 25

2021 

1144  

 ގެނެސް އިސްލާޙު އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނެ މެދުކަނޑާލުމުގައި ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހޯދުމާއި ފައިސާ ލިބެންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ: ހަމަޖެހުނު އުޞޫލުން)  2021 ފެބްރުއަރީ U-IN-003  ) 28/2020  ނަންބަރު

  )CGD-24/2021 ނަންބަރު

 ފެބްރުއަރީ 28

2021 

1155  
 ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަވާއިދަށް އެ ގުޅިގެން ކުރުމާ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި 2021 މާރޗް 1 ޤަވާޢިދު ޙަވާލާދީފައިވާ

    CGD-26/2021): ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިންމުނު

 މާރިޗު  04

2021 

1166  

 އެކި އެކި ،ކަމަށްވުމާއެކު މުއައްސަސާ އެއް އަދާކުރާ ޒިންމާ މައިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޯޑަރުތައް ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްއަކީ

 ސެކްޝަންތަކަށް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 08 މާރިޗް 2021  އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗަށް ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާތަކުން

    CGD-27/2021):ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ހަމަޖެހުނު ގޮތަށް ކުރާ ޒިންމާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މާރިޗު  08

2021 

1177  
 ޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙުގެނެސް ވަނަ 4 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް-ރީ ،ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް ،ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް މުދާ

 )CGD-28/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން

 މާރިޗު  08

2021 

1188  
  2021  މާރޗް 31  ގެނެސް ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 މާރޗް 25( 31/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-30/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( .ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން އަށް

 މާރިޗު  08

2021 

1199  
 .ފެށުނު ޢަމަލުކުރަން ގެނެސް ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 23( 92/2019 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

   )CGD-31/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  އޭޕްރީލް 01

2021   

2200  
: (ޑައިރެކްޓްި ނަންބަރު .ގައި ބަދަލުގެނެސް ޢަމަލުކުރަންފެށުނު  2021  އޭޕްރީލް 07 ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 1442

CGD-33/2021(  

  އޭޕްރީލް 07

2021   

2211  
 އިޞްލާޙު މެންޑޭޓް ސެކްޝަންގެ އިންޓަރޑިކްޝަން އެންޑް ސަރވެއިލަންސް އެއަރޕޯޓް އަދި ސެކްޝަން އިންޓެލިޖެންސް

   )CGD-37/2021: ނަންބަރުއެކުލަވާލެވުނު. ( ޑައިރެކްޓިވް  އަލުން ،ކުރުމަށްފަހު

  އޭޕްރީލް 15

2021   

2222  
  އޭޕްރީލް CGD-39/2021(  17:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ގެނެވުނު. ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

2021   

2233  
 : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޓީމެއް އެކުލަވާލެވުނު" ދެނެގަންނާނެ ކަންތައް ކުރެވިދާނެ ގުޅިގެން ދުވަހާ އަހަރީ ވަނަ 131 ކަސްޓަމްސްގެ

CGD-40/2021( 

  އޭޕްރީލް 27

2021   

2244  
:  ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( :ފިޔަވަޅުތަކަށް އިސްލާޙު ގެނެވުނު އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-42/2021(  
   2021  މެއި 04

   2021  މެއި CGD-46/2021(   19: ގެނެވުނު. (ޑައިރެކްޓިވް ނަންބަރު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2255

2266  

 އެއްކުރެވިފައިވާ އާ) 2021 ފެބްރުއަރީ CGD-18/2021  15/2021 (23(ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިވަގުތަށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ2ަ އުޞޫލުގެ ދެންނެވިފައިވާ ސުރުޚީގައި

 )CGD-47/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަޔާންކުރެވުނުު ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ނިންމުމުގައި ސެކްޝަންތައް

   2021  މެއި 19

   2021  މެއި CGD-48/2021  ( 20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2277

   2021  މެއި CGD-49/2021(   20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް  ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2288

2299  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނު އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-50/2021(  
   2021  މެއި 20

3300  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-51/2021(  
   2021  މެއި 23

   2021  މެއި CGD-52/2021(   24: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 19 މެއި 2021  3311

   2021  މެއި CGD-53/2021(   25: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 12 މެއި 2021  3322

3333  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-55/2021(  
   2021  ޖޫން 08

3344  
 އަހަރަށް ވަނަ 2024 އިން 2022 ،ދަށުން ބާބުގެ ވަނ4ަ ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 )CGD-57/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ އެކުލަވާލުމަށް ބަޖެޓް މެދުރާސްތާގެ ލަފާކުރާ
   2021  ޖޫން 09

 2021  ޖޫން CGD-59/2021( 10:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް  3355

3366  
 ގޮތުން ޤަވާޢިދުގައިވާ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 އަށް) ޤަވާޢިދު ޢާންމު ކަސްޓަމްސް( R-41/2011 ނަންބަރު ޤަވާޢިދު

 )CGD-60/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެންގުނު. ވަގުތު ،ސެކްޝަންތަކާއި ނިންމަންވީ މަސައްކަތްތައް
   2021  ޖޫން 14

3377  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-61/2021        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(: ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 15

3388  
 ފައިން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ކަންކަން ގުޅޭ ،އާއި ޖޫރިމަނާ ،ގޮތާއި ނެގޭ ޖޫރިމަނާތައް އެކިއެކި ނެގޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 )CGD-62/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ މެނޭޖްމަންޓް
   2021  ޖޫން 17

3399  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-63/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4400  
 ކުރެވިފައިވާ އެހީއާއެކު ގެ) ބީ.ޑީ.އޭ( ބޭންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޝިއަން ،ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމާ ޓްރެކިން ކާގޯ އޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު

    )CGD-64/2021ނަންބަރު:         ޑައިރެކްޓިވް( : އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ކުރުމަށް ކަންކަން ގުޅޭ އެކަމާ މުރާޖާކޮށް ދިރާސާ
   2021  ޖޫން 17

4411  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4422  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

-CGD:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(  :އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް

66/2021( 

 2021  ޖޫން 17
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2266  

 އެއްކުރެވިފައިވާ އާ) 2021 ފެބްރުއަރީ CGD-18/2021  15/2021 (23(ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިވަގުތަށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ2ަ އުޞޫލުގެ ދެންނެވިފައިވާ ސުރުޚީގައި

 )CGD-47/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަޔާންކުރެވުނުު ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ނިންމުމުގައި ސެކްޝަންތައް

   2021  މެއި 19

   2021  މެއި CGD-48/2021  ( 20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2277

   2021  މެއި CGD-49/2021(   20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް  ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2288

2299  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނު އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-50/2021(  
   2021  މެއި 20

3300  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-51/2021(  
   2021  މެއި 23

   2021  މެއި CGD-52/2021(   24: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 19 މެއި 2021  3311

   2021  މެއި CGD-53/2021(   25: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 12 މެއި 2021  3322

3333  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-55/2021(  
   2021  ޖޫން 08

3344  
 އަހަރަށް ވަނަ 2024 އިން 2022 ،ދަށުން ބާބުގެ ވަނ4ަ ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 )CGD-57/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ އެކުލަވާލުމަށް ބަޖެޓް މެދުރާސްތާގެ ލަފާކުރާ
   2021  ޖޫން 09

 2021  ޖޫން CGD-59/2021( 10:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް  3355

3366  
 ގޮތުން ޤަވާޢިދުގައިވާ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 އަށް) ޤަވާޢިދު ޢާންމު ކަސްޓަމްސް( R-41/2011 ނަންބަރު ޤަވާޢިދު

 )CGD-60/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެންގުނު. ވަގުތު ،ސެކްޝަންތަކާއި ނިންމަންވީ މަސައްކަތްތައް
   2021  ޖޫން 14

3377  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-61/2021        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(: ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 15

3388  
 ފައިން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ކަންކަން ގުޅޭ ،އާއި ޖޫރިމަނާ ،ގޮތާއި ނެގޭ ޖޫރިމަނާތައް އެކިއެކި ނެގޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 )CGD-62/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ މެނޭޖްމަންޓް
   2021  ޖޫން 17

3399  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-63/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4400  
 ކުރެވިފައިވާ އެހީއާއެކު ގެ) ބީ.ޑީ.އޭ( ބޭންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޝިއަން ،ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމާ ޓްރެކިން ކާގޯ އޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު

    )CGD-64/2021ނަންބަރު:         ޑައިރެކްޓިވް( : އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ކުރުމަށް ކަންކަން ގުޅޭ އެކަމާ މުރާޖާކޮށް ދިރާސާ
   2021  ޖޫން 17

4411  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4422  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

-CGD:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(  :އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް

66/2021( 

 2021  ޖޫން 17

4433  
 ސީނިއަރ މަޤާމުން) 99 ނަންބަރު ސްޓާފް( ސަޢީދު މުޙައްމަދު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ދުވަހު ވަނަ 2015 އޯގަސްޓް 02

ނަންބަރު:    ޑައިރެކްޓިވް: (ކުރެވުނު އިޔާދަ މަޤާމަށް އެ އަލުން ގުޅިގެން ކުރުމާއި ދަށް މަޤާމަށް ކަމުގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

CGD-67/2021(  

   2021  ޖޫން 22

4444  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-68/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 22

4455  

 އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

 ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވަނީ

-CGD       ނަންބަރު: ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ރުކާރުގެަސ

69/2021(     

   2021  ޖޫން 24

4466  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 ޖޫން CGD-68/2021  (22: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ) CGD-72/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021 ޖޫން 29

4477  
 ކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ފާހަގަ މިއަހަރު  ދުވަސް އަހަރީ  ގެ ކަސްޓަމްސް

   )CGD-73/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(ގުޅޭ  ދިނުމާ އިނާމު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ
   2021 ޖޫން 29

4488  
-CGD  : ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ކަސްޓަމްސްގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 4 ޖުލައި 2021

74/2021(   

  ޖުލައި 03

2021   

4499  
  ޖުލައި CGD-76/2021( 05:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

2021   

5500  
:  ނެގުމާބެހޭ ދިދަ ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 18 ޖުލައި 2021 ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް އަހަރީ ވަނަ 131 ކަސްޓަމްސްގެ

  )CGD-77/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  ޖުލައި 12

2021   

5511  
 ޑައިރެކްޓިވް(  :ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ވަނަ 7 ގެނެވުނު އަށް 2012 ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 )CGD-78/2021: ނަންބަރު

  ޖުލައި 14

2021   

5522  
 މަޤާމުގެ ގޮތުން ޙައްލުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން ނުދެވުމުގެ ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް

  )CGD-79/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (އިޞްލާޙުގެނެވުނު މިންގަނޑަށް ޚާއްޞަ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން

  ޖުލައި 03

2021   

5533  

 8 ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން ފަންނީ ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސްގެ 

 ޑައިރެކްޓިވް(  ކުރުން: ޢައްޔަން މުވައްޒަފެއް ހަމަވާ ޝަރުތު މަޤާމަށް އޮފިސަރގެ ކަސްޓަމްސް ޗީފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

   )CGD-80/2021: ނަންބަރު

  ޖުލައި 03

2021   

5544  

) 344 ނަންބަރު ސްޓާފް( ޝަފީޤު އާދަމް ދިނުމުގައި ޕްރޮމޯޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ގައި 2013 އޯގަސްޓް 01 

 ފެންނަ ކުރަން ޢައްޔަން މަޤާމަށް ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ގޮތުން އެކަމާގުޅޭ ،މާކްސްދީފައިނުވާތީ ކެޓަގަރީއަށް އެޑިއުކޭޝަން އަށް

 )CGD-81/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިނުމުން ކޮމިޓީން ކަމަށް

  ޖުލައި 15

2021   

5555  
U-I/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް N-001 )1  (ްއިޞްލާޙު އަށ 

U-I/2016 ގެނެސް N-001 )2  (ުއެކުލަވާލެވުނ) :ްނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވ :CGD-83/2021(   

  އޮގަސްޓް 01

2021   

2266  

 އެއްކުރެވިފައިވާ އާ) 2021 ފެބްރުއަރީ CGD-18/2021  15/2021 (23(ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިވަގުތަށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ2ަ އުޞޫލުގެ ދެންނެވިފައިވާ ސުރުޚީގައި

 )CGD-47/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަޔާންކުރެވުނުު ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ނިންމުމުގައި ސެކްޝަންތައް

   2021  މެއި 19

   2021  މެއި CGD-48/2021  ( 20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2277

   2021  މެއި CGD-49/2021(   20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް  ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2288

2299  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނު އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-50/2021(  
   2021  މެއި 20

3300  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-51/2021(  
   2021  މެއި 23

   2021  މެއި CGD-52/2021(   24: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 19 މެއި 2021  3311

   2021  މެއި CGD-53/2021(   25: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 12 މެއި 2021  3322

3333  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-55/2021(  
   2021  ޖޫން 08

3344  
 އަހަރަށް ވަނަ 2024 އިން 2022 ،ދަށުން ބާބުގެ ވަނ4ަ ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 )CGD-57/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ އެކުލަވާލުމަށް ބަޖެޓް މެދުރާސްތާގެ ލަފާކުރާ
   2021  ޖޫން 09

 2021  ޖޫން CGD-59/2021( 10:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް  3355

3366  
 ގޮތުން ޤަވާޢިދުގައިވާ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 އަށް) ޤަވާޢިދު ޢާންމު ކަސްޓަމްސް( R-41/2011 ނަންބަރު ޤަވާޢިދު

 )CGD-60/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެންގުނު. ވަގުތު ،ސެކްޝަންތަކާއި ނިންމަންވީ މަސައްކަތްތައް
   2021  ޖޫން 14

3377  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-61/2021        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(: ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 15

3388  
 ފައިން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ކަންކަން ގުޅޭ ،އާއި ޖޫރިމަނާ ،ގޮތާއި ނެގޭ ޖޫރިމަނާތައް އެކިއެކި ނެގޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 )CGD-62/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ މެނޭޖްމަންޓް
   2021  ޖޫން 17

3399  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-63/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4400  
 ކުރެވިފައިވާ އެހީއާއެކު ގެ) ބީ.ޑީ.އޭ( ބޭންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޝިއަން ،ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމާ ޓްރެކިން ކާގޯ އޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު

    )CGD-64/2021ނަންބަރު:         ޑައިރެކްޓިވް( : އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ކުރުމަށް ކަންކަން ގުޅޭ އެކަމާ މުރާޖާކޮށް ދިރާސާ
   2021  ޖޫން 17

4411  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4422  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

-CGD:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(  :އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް

66/2021( 
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އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

2266  

 އެއްކުރެވިފައިވާ އާ) 2021 ފެބްރުއަރީ CGD-18/2021  15/2021 (23(ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިވަގުތަށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ2ަ އުޞޫލުގެ ދެންނެވިފައިވާ ސުރުޚީގައި

 )CGD-47/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަޔާންކުރެވުނުު ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ނިންމުމުގައި ސެކްޝަންތައް

   2021  މެއި 19

   2021  މެއި CGD-48/2021  ( 20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2277

   2021  މެއި CGD-49/2021(   20:  ނަންބަރު (ޑައިރެކްޓިވް  ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 20 މެއި 2021  2288

2299  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނު އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-50/2021(  
   2021  މެއި 20

3300  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-51/2021(  
   2021  މެއި 23

   2021  މެއި CGD-52/2021(   24: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 19 މެއި 2021  3311

   2021  މެއި CGD-53/2021(   25: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 12 މެއި 2021  3322

3333  
:   ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ މިހާރު ދުނިޔޭގައި

CGD-55/2021(  
   2021  ޖޫން 08

3344  
 އަހަރަށް ވަނަ 2024 އިން 2022 ،ދަށުން ބާބުގެ ވަނ4ަ ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 )CGD-57/2021 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ އެކުލަވާލުމަށް ބަޖެޓް މެދުރާސްތާގެ ލަފާކުރާ
   2021  ޖޫން 09

 2021  ޖޫން CGD-59/2021( 10:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް  3355

3366  
 ގޮތުން ޤަވާޢިދުގައިވާ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 11 އަށް) ޤަވާޢިދު ޢާންމު ކަސްޓަމްސް( R-41/2011 ނަންބަރު ޤަވާޢިދު

 )CGD-60/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( އެންގުނު. ވަގުތު ،ސެކްޝަންތަކާއި ނިންމަންވީ މަސައްކަތްތައް
   2021  ޖޫން 14

3377  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-61/2021        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(: ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 15

3388  
 ފައިން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ކަންކަން ގުޅޭ ،އާއި ޖޫރިމަނާ ،ގޮތާއި ނެގޭ ޖޫރިމަނާތައް އެކިއެކި ނެގޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 )CGD-62/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ މެނޭޖްމަންޓް
   2021  ޖޫން 17

3399  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-63/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4400  
 ކުރެވިފައިވާ އެހީއާއެކު ގެ) ބީ.ޑީ.އޭ( ބޭންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޝިއަން ،ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމާ ޓްރެކިން ކާގޯ އޮތް ރާއްޖޭގައި މިހާރު

    )CGD-64/2021ނަންބަރު:         ޑައިރެކްޓިވް( : އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ކުރުމަށް ކަންކަން ގުޅޭ އެކަމާ މުރާޖާކޮށް ދިރާސާ
   2021  ޖޫން 17

4411  
 އެއްގޮތްވާ ،ޕްލޭނާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެކުލަވާލެވުނު ގުޅިގެން އިޞްލާޙާ ވަނަ 11 ގެނެވުނު ޤަވާޢިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-65/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ އެކުލަވާލެވުނު  މަތިން ގޮތުގެ
   2021  ޖޫން 17

4422  
 ގައިޑްލައިނާއި. އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު ،ސްޓަޑީޒް ރިލީޒް ޓައިމް ،ދެނެގަނެ ވަގުތު ހޭދަވާ ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

-CGD:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(  :އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕް ވޯކިންގ ކުރުމަށް ގޮތުން ޢަމަލީ ކަންކަން ހުރި ކުރަން ހެދުމަށް އެއްގޮތަށް

66/2021( 
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4433  
 ސީނިއަރ މަޤާމުން) 99 ނަންބަރު ސްޓާފް( ސަޢީދު މުޙައްމަދު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ދުވަހު ވަނަ 2015 އޯގަސްޓް 02

ނަންބަރު:    ޑައިރެކްޓިވް: (ކުރެވުނު އިޔާދަ މަޤާމަށް އެ އަލުން ގުޅިގެން ކުރުމާއި ދަށް މަޤާމަށް ކަމުގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

CGD-67/2021(  

   2021  ޖޫން 22

4444  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-68/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 22

4455  

 އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

 ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވަނީ

-CGD       ނަންބަރު: ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ރުކާރުގެަސ

69/2021(     

   2021  ޖޫން 24

4466  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 ޖޫން CGD-68/2021  (22: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ) CGD-72/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021 ޖޫން 29

4477  
 ކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ފާހަގަ މިއަހަރު  ދުވަސް އަހަރީ  ގެ ކަސްޓަމްސް

   )CGD-73/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(ގުޅޭ  ދިނުމާ އިނާމު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ
   2021 ޖޫން 29

4488  
-CGD  : ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ކަސްޓަމްސްގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 4 ޖުލައި 2021

74/2021(   

  ޖުލައި 03

2021   

4499  
  ޖުލައި CGD-76/2021( 05:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

2021   

5500  
:  ނެގުމާބެހޭ ދިދަ ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 18 ޖުލައި 2021 ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް އަހަރީ ވަނަ 131 ކަސްޓަމްސްގެ

  )CGD-77/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  ޖުލައި 12

2021   

5511  
 ޑައިރެކްޓިވް(  :ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ވަނަ 7 ގެނެވުނު އަށް 2012 ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 )CGD-78/2021: ނަންބަރު

  ޖުލައި 14

2021   

5522  
 މަޤާމުގެ ގޮތުން ޙައްލުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން ނުދެވުމުގެ ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް

  )CGD-79/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (އިޞްލާޙުގެނެވުނު މިންގަނޑަށް ޚާއްޞަ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން

  ޖުލައި 03

2021   

5533  

 8 ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން ފަންނީ ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސްގެ 

 ޑައިރެކްޓިވް(  ކުރުން: ޢައްޔަން މުވައްޒަފެއް ހަމަވާ ޝަރުތު މަޤާމަށް އޮފިސަރގެ ކަސްޓަމްސް ޗީފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

   )CGD-80/2021: ނަންބަރު

  ޖުލައި 03

2021   

5544  

) 344 ނަންބަރު ސްޓާފް( ޝަފީޤު އާދަމް ދިނުމުގައި ޕްރޮމޯޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ގައި 2013 އޯގަސްޓް 01 

 ފެންނަ ކުރަން ޢައްޔަން މަޤާމަށް ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ގޮތުން އެކަމާގުޅޭ ،މާކްސްދީފައިނުވާތީ ކެޓަގަރީއަށް އެޑިއުކޭޝަން އަށް

 )CGD-81/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިނުމުން ކޮމިޓީން ކަމަށް

  ޖުލައި 15

2021   

5555  
U-I/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް N-001 )1  (ްއިޞްލާޙު އަށ 

U-I/2016 ގެނެސް N-001 )2  (ުއެކުލަވާލެވުނ) :ްނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވ :CGD-83/2021(   

  އޮގަސްޓް 01

2021   

5566  
  އޮގަސްޓް CGD-84/2021(  01: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިންމުނު ބަންދުކުރުމަށް  އޮފީސް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތުލުސްދޫގައި.ކ

2021   

5577  
 ފޮނުވާ ބޭރަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޙަވާލާދީ އަށް) 2018 މެއި 15( 2018/28 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-86/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ކަނޑައެޅުނު ބޭފުޅުން ޖެހޭނެ ކުރައްވަން ސޮއި ލިޔުންތަކުގައި

  އޮގަސްޓް 10

2021   

5588  
:  ކަނޑައެޅުނު ގަޑި ބެހޭގޮތުން ގޮތާ ހަމަޖެހުނު މަސައްކަތު ތަކުގެ ސެކްޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 12 އޯގަސްޓް 2021 

 )CGD-87/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  އޮގަސްޓް 10

2021   

5599  

 ސެކްޝަން މެނޭޖްމެންޓް ރިސްކް ،ހުއްޓުވުމަށާއި ބޭރުކުރުން ،ކުރުމާއި އެތެރެ ތަކެތި ،މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ ޤާނޫނާ

 މެމްބަރުން ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާ ހަރުދަނާ އިތުރަށް މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ) ޕީ.ސީ.ސީ( ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓްރޯލް ކޮންޓެއިނަރ އަދި

 )CGD-89/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(  ކަމަށް އެޅުނު ނޑަަކ

  އޮގަސްޓް 14

2021   

6600  

l-23 ނަންބަރު އޭޖެންސީގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް /CI R/2021/25 )7 ްޑައިރެކްޓިވް( އަދި ސަރކިއުލަރ) 2021 އޯގަސްޓ 

 ޙާޒިރުވާން އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021: ގުޅޭ އާ  CGD-88/2021: (ނަންބަރު

 ހިއުމަން ނަތީޖާ ޓެސްޓްގެ ދުވަހަކުން 14 ކޮންމެ މުވައްޒަފުން ހަމަނުކުރާ ޑޯޒް 02 ،ކަމަށާއި ކޮށްގެން ފުރިހަމަ ޑޯޒް 02 ޖެހޭނީ

  )CGD-90/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވުނު. މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް

  އޮގަސްޓް 17

2021   

6611  

 ޑައިރެކްޓަރ) 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29( 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29( 68/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޓެރިފް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 19 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ

 )CGD-91/2021:ނަންބަރު

  އޮގަސްޓް 18

2021   

6622  
 21 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020 ޖުލައި 07( 45/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ބޯޑު އެޑްވައިޒަރީ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ

92/2021(   

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6633  
 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29( 65/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ބޯޑު މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިޔުމަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21

CGD-93/2021 ( 

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6644  
 އޯގަސްޓް 2021: އާގުޅޭ ޑައިރެކްޓަރ)  2020 އޮކްޓޯބަރ  26( 77/2020 ނަންބަރު   ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:(އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21

94/2021( 

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6655  
 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020  ސެޕްޓެމްބަރ 29( 66/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21 އޯގަސްޓް

CGD-95/2021( 

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6666  
 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020  އޮގަސްޓް 26( 54/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD      : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21

97/2021(   

  އޮގަސްޓް 26

2021   

4433  
 ސީނިއަރ މަޤާމުން) 99 ނަންބަރު ސްޓާފް( ސަޢީދު މުޙައްމަދު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ދުވަހު ވަނަ 2015 އޯގަސްޓް 02

ނަންބަރު:    ޑައިރެކްޓިވް: (ކުރެވުނު އިޔާދަ މަޤާމަށް އެ އަލުން ގުޅިގެން ކުރުމާއި ދަށް މަޤާމަށް ކަމުގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

CGD-67/2021(  

   2021  ޖޫން 22

4444  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 މެއި CGD-44/2021  (12: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

  )CGD-68/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021  ޖޫން 22

4455  

 އުޞޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުުމުގައި ހުއްދަ އެތަކެއްޗަށް ،މިންގަނޑުތަކާއި ބަލާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮތަޅުކަމަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް

 ދިވެހި ވީދުވަހު 15 ޖޫން 2021 ،ފަރާތުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެންޑް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވަނީ

-CGD       ނަންބަރު: ޑައިރެކްޓިވް(  އެންގުނު ޢަމަލުކުރުމަށް އެގޮތަށް ،ކުރައްވާފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ރުކާރުގެަސ

69/2021(     

   2021  ޖޫން 24

4466  
 ފެތުރެމުންދާ  ޙަވާލާދީ އާ) 2021 ޖޫން CGD-68/2021  (22: (ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ) CGD-72/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (ބަދަލުގެނެވުނު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަޅަމުންދާ ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19 ކޮވިޑް
   2021 ޖޫން 29

4477  
 ކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ފާހަގަ މިއަހަރު  ދުވަސް އަހަރީ  ގެ ކަސްޓަމްސް

   )CGD-73/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(ގުޅޭ  ދިނުމާ އިނާމު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ފާހަގަ
   2021 ޖޫން 29

4488  
-CGD  : ނަންބަރު  ޑައިރެކްޓިވް: ގެނެވުނު ބަދަލު ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ކަސްޓަމްސްގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 4 ޖުލައި 2021

74/2021(   

  ޖުލައި 03

2021   

4499  
  ޖުލައި CGD-76/2021( 05:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް

2021   

5500  
:  ނެގުމާބެހޭ ދިދަ ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 18 ޖުލައި 2021 ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް އަހަރީ ވަނަ 131 ކަސްޓަމްސްގެ

  )CGD-77/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  ޖުލައި 12

2021   

5511  
 ޑައިރެކްޓިވް(  :ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ވަނަ 7 ގެނެވުނު އަށް 2012 ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 )CGD-78/2021: ނަންބަރު

  ޖުލައި 14

2021   

5522  
 މަޤާމުގެ ގޮތުން ޙައްލުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން ނުދެވުމުގެ ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް

  )CGD-79/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (އިޞްލާޙުގެނެވުނު މިންގަނޑަށް ޚާއްޞަ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން

  ޖުލައި 03

2021   

5533  

 8 ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން ފަންނީ ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސްގެ 

 ޑައިރެކްޓިވް(  ކުރުން: ޢައްޔަން މުވައްޒަފެއް ހަމަވާ ޝަރުތު މަޤާމަށް އޮފިސަރގެ ކަސްޓަމްސް ޗީފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

   )CGD-80/2021: ނަންބަރު

  ޖުލައި 03

2021   

5544  

) 344 ނަންބަރު ސްޓާފް( ޝަފީޤު އާދަމް ދިނުމުގައި ޕްރޮމޯޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ގައި 2013 އޯގަސްޓް 01 

 ފެންނަ ކުރަން ޢައްޔަން މަޤާމަށް ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ގޮތުން އެކަމާގުޅޭ ،މާކްސްދީފައިނުވާތީ ކެޓަގަރީއަށް އެޑިއުކޭޝަން އަށް

 )CGD-81/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިނުމުން ކޮމިޓީން ކަމަށް

  ޖުލައި 15

2021   

5555  
U-I/2016 ނަންބަރު އުޞޫލު ދޫކުރުމުގެ މުދާ ނިންމުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން ދަށުން ނިޒާމުގެ ހިރާސް N-001 )1  (ްއިޞްލާޙު އަށ 

U-I/2016 ގެނެސް N-001 )2  (ުއެކުލަވާލެވުނ) :ްނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވ :CGD-83/2021(   

  އޮގަސްޓް 01

2021   

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

)CGD-74/2021



              67

5566  
  އޮގަސްޓް CGD-84/2021(  01: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ނިންމުނު ބަންދުކުރުމަށް  އޮފީސް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތުލުސްދޫގައި.ކ

2021   

5577  
 ފޮނުވާ ބޭރަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޙަވާލާދީ އަށް) 2018 މެއި 15( 2018/28 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-86/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (ކަނޑައެޅުނު ބޭފުޅުން ޖެހޭނެ ކުރައްވަން ސޮއި ލިޔުންތަކުގައި

  އޮގަސްޓް 10

2021   

5588  
:  ކަނޑައެޅުނު ގަޑި ބެހޭގޮތުން ގޮތާ ހަމަޖެހުނު މަސައްކަތު ތަކުގެ ސެކްޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 12 އޯގަސްޓް 2021 

 )CGD-87/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

  އޮގަސްޓް 10

2021   

5599  

 ސެކްޝަން މެނޭޖްމެންޓް ރިސްކް ،ހުއްޓުވުމަށާއި ބޭރުކުރުން ،ކުރުމާއި އެތެރެ ތަކެތި ،މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ ޤާނޫނާ

 މެމްބަރުން ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާ ހަރުދަނާ އިތުރަށް މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ) ޕީ.ސީ.ސީ( ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓްރޯލް ކޮންޓެއިނަރ އަދި

 )CGD-89/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(  ކަމަށް އެޅުނު ނޑަަކ

  އޮގަސްޓް 14

2021   

6600  

l-23 ނަންބަރު އޭޖެންސީގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް /CI R/2021/25 )7 ްޑައިރެކްޓިވް( އަދި ސަރކިއުލަރ) 2021 އޯގަސްޓ 

 ޙާޒިރުވާން އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021: ގުޅޭ އާ  CGD-88/2021: (ނަންބަރު

 ހިއުމަން ނަތީޖާ ޓެސްޓްގެ ދުވަހަކުން 14 ކޮންމެ މުވައްޒަފުން ހަމަނުކުރާ ޑޯޒް 02 ،ކަމަށާއި ކޮށްގެން ފުރިހަމަ ޑޯޒް 02 ޖެހޭނީ

  )CGD-90/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވުނު. މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް

  އޮގަސްޓް 17

2021   

6611  

 ޑައިރެކްޓަރ) 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29( 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29( 68/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ޑައިރެކްޓިވް: (ގެނެވުނު ބަދަލު މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޓެރިފް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 19 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ

 )CGD-91/2021:ނަންބަރު

  އޮގަސްޓް 18

2021   

6622  
 21 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020 ޖުލައި 07( 45/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD        :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ބޯޑު އެޑްވައިޒަރީ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ

92/2021(   

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6633  
 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29( 65/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ބޯޑު މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިޔުމަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21

CGD-93/2021 ( 

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6644  
 އޯގަސްޓް 2021: އާގުޅޭ ޑައިރެކްޓަރ)  2020 އޮކްޓޯބަރ  26( 77/2020 ނަންބަރު   ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:(އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21

94/2021( 

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6655  
 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020  ސެޕްޓެމްބަރ 29( 66/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 :ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21 އޯގަސްޓް

CGD-95/2021( 

  އޮގަސްޓް 21

2021   

6666  
 އޯގަސްޓް 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020  އޮގަސްޓް 26( 54/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGD      : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21

97/2021(   

  އޮގަސްޓް 26

2021   

6677  

 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020  ސެޕްޓެމްބަރ 06( 62/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމާ ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 05 ސެޕްޓެމްބަރ

    )CGD-99/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ކޮމިޓީ ގެނެސް ބަދަލު

 ސެޕްޓެންބަރު 04

2021   

6688  

 ،ހިންގުމަށްޓަކައި ޔުނިޓްތައް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން/  ޑައިރެކްޓަރޭޓް ހިމެނޭ ސްޓްރަކްޗަރގައި އޯގަނައިޒޭޝަން ކަސްޓަމްސްގެ

  ނަންބަރު މިންގަނޑު ގޮތުގެ ބަލާނެ ވަކިކުރުމުގައި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،ހަމަޖެއްސުމާއި އޮފިސަރުން އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކަށް އެތަންތަކުގެ

2016/G-001)1  (ް2016   ނަންބަރު ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށ/G-001   ުއެކުލަވާލެވުނުު މިންގަނޑ) :ްނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވ: 

CGD-102/2021(    

 ސެޕްޓެންބަރު 06

2021   

6699  
 ރިލޭޝަންޝިޕް ކަސްޓަމަރ  ،ގެނެސް ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 މާރޗް 30( 30/2021 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-103/2021      : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ގެނައުމާބެހޭ ބަދަލު މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ) އެމް.އާރު.ސީ( މެނޭޖްމަންޓް

 ސެޕްޓެންބަރު 06

2021   

7700  
 ،ލެވެލް ހެޑް އެގްޒެކެޓިވް އެސައިންމެންޓް ސްޕެޝަލް ،ހެޑް ޑައިރެކްޓްރޭޓް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 

 )CGD-105/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް)  (ހެޑް ޑިވިޜަން( އެގްޒެކެޓިވް އެސައިންމެންޓް ސްޕެޝަލް ،ހެޑް ޑިވިޜަން

 ސެޕްޓެންބަރު 09

2021   

7711  
 މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ޕާތު ކެރިއަރ ،ކުރުމާއި ރިވިއު ސްޓްރަކްޗަރ ރެމިއުނަރޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-106/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ ކުރުމަށް

 ސެޕްޓެންބަރު 14

2021   

7722  
 މަޤާމުތަކަށް ގެ ސީން.އައި.އޯ އަދި ހެޑް ޑިވިޜަން ޑެޕިއުޓީ އަދި ހެޑް ޑިވިޜަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 )CGD-108/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (ކުރެވުނު ޢައްޔަން އޮފިސަރުން

 ސެޕްޓެންބަރު 20

2021   

7733  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން އިން 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 22 

CGD-109/2021( 

 ސެޕްޓެންބަރު 21

2021   

7744  
 ކަމަށް ގެނެވުނު ބަދަލު މަޤާމްތަކަށް  ގައިވާ) 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 21( 2021/105 ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

   )CGD-110/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

 ސެޕްޓެންބަރު 22

2021   

7755  
 ޢައްޔަން އޮފިސަރުން މަޤާމުތަކަށް ގެ ސީން.އައި.އޯ އަދި ހެޑް ޑިވިޜަން ޑެޕިއުޓީ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 )CGD-111/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (ކުރެވުނު

 ސެޕްޓެންބަރު 27

2021   

7766  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 02 އޮކްޓޯބަރ 2021

CGD-112/2021( 

 ސެޕްޓެންބަރު 30

2021   

7777  
 ޑައިރެކްޓިވް.  (ކުރެވުނު ޢައްޔަން އޮފިސަރުން މަޤާމުތަކަށް ގެ ސީން.އައި.އޯ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 13 އޮކްޓޯބަރ 2021

 )CGD-113/2021: ނަންބަރު

 އޮކްޓޫބަރު 12

2021   

7788  
 ފެށިގެން މިދުވަހުން ،ކުރެވިފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި 2021 ނޮވެމްބަރ 08 ޤަވާއިދު ޙަވާލާދީފައިވާ

       )CGD-117/2021 ޑައިރެކްޓިވް(  ކުރުމަށް ޢަމަލު

 ނޮވެންބަރު 09

2021   

7799  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 16 ނޮވެމްބަރ 2021

CGD-119/2021( 

 ނޮވެންބަރު 14

2021   

8800  
. ރަނގަޅުވަމުންނެވެ މިއަންނަނީ އިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަދުމަޑުކަމަށްފަހު ދިމާވި ދުނިޔެއަށް ސަބަބުން ގެ 19 ކޮވިޑް

 ކުރާ ޒިޔާރަތް ޢަދަދަކަށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ނިޔަލަށް ފެބްރުއަރީގެ ފެށިގެން މަހުން ޑިސެމްބަރު ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ނޮވެންބަރު 17

2021   

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

92/2021

)CGD-94/2021

)CGD-97/2021

)CGD-103/2021



68

6677  

 2021:  ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2020  ސެޕްޓެމްބަރ 06( 62/2020 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމާ ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 05 ސެޕްޓެމްބަރ

    )CGD-99/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ކޮމިޓީ ގެނެސް ބަދަލު

 ސެޕްޓެންބަރު 04

2021   

6688  

 ،ހިންގުމަށްޓަކައި ޔުނިޓްތައް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން/  ޑައިރެކްޓަރޭޓް ހިމެނޭ ސްޓްރަކްޗަރގައި އޯގަނައިޒޭޝަން ކަސްޓަމްސްގެ

  ނަންބަރު މިންގަނޑު ގޮތުގެ ބަލާނެ ވަކިކުރުމުގައި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،ހަމަޖެއްސުމާއި އޮފިސަރުން އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކަށް އެތަންތަކުގެ

2016/G-001)1  (ް2016   ނަންބަރު ގެނެސް އިޞްލާޙު އަށ/G-001   ުއެކުލަވާލެވުނުު މިންގަނޑ) :ްނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވ: 

CGD-102/2021(    

 ސެޕްޓެންބަރު 06

2021   

6699  
 ރިލޭޝަންޝިޕް ކަސްޓަމަރ  ،ގެނެސް ބަދަލު އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2019 މާރޗް 30( 30/2021 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-103/2021      : ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް( ގެނައުމާބެހޭ ބަދަލު މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ) އެމް.އާރު.ސީ( މެނޭޖްމަންޓް

 ސެޕްޓެންބަރު 06

2021   

7700  
 ،ލެވެލް ހެޑް އެގްޒެކެޓިވް އެސައިންމެންޓް ސްޕެޝަލް ،ހެޑް ޑައިރެކްޓްރޭޓް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 

 )CGD-105/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް)  (ހެޑް ޑިވިޜަން( އެގްޒެކެޓިވް އެސައިންމެންޓް ސްޕެޝަލް ،ހެޑް ޑިވިޜަން

 ސެޕްޓެންބަރު 09

2021   

7711  
 މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ ޕާތު ކެރިއަރ ،ކުރުމާއި ރިވިއު ސްޓްރަކްޗަރ ރެމިއުނަރޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 )CGD-106/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް ވޯކިންގ ކުރުމަށް

 ސެޕްޓެންބަރު 14

2021   

7722  
 މަޤާމުތަކަށް ގެ ސީން.އައި.އޯ އަދި ހެޑް ޑިވިޜަން ޑެޕިއުޓީ އަދި ހެޑް ޑިވިޜަން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 )CGD-108/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (ކުރެވުނު ޢައްޔަން އޮފިސަރުން

 ސެޕްޓެންބަރު 20

2021   

7733  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން އިން 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 22 

CGD-109/2021( 

 ސެޕްޓެންބަރު 21

2021   

7744  
 ކަމަށް ގެނެވުނު ބަދަލު މަޤާމްތަކަށް  ގައިވާ) 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 21( 2021/105 ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

   )CGD-110/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

 ސެޕްޓެންބަރު 22

2021   

7755  
 ޢައްޔަން އޮފިސަރުން މަޤާމުތަކަށް ގެ ސީން.އައި.އޯ އަދި ހެޑް ޑިވިޜަން ޑެޕިއުޓީ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 )CGD-111/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (ކުރެވުނު

 ސެޕްޓެންބަރު 27

2021   

7766  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 02 އޮކްޓޯބަރ 2021

CGD-112/2021( 

 ސެޕްޓެންބަރު 30

2021   

7777  
 ޑައިރެކްޓިވް.  (ކުރެވުނު ޢައްޔަން އޮފިސަރުން މަޤާމުތަކަށް ގެ ސީން.އައި.އޯ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 13 އޮކްޓޯބަރ 2021

 )CGD-113/2021: ނަންބަރު

 އޮކްޓޫބަރު 12

2021   

7788  
 ފެށިގެން މިދުވަހުން ،ކުރެވިފައިވާތީ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި 2021 ނޮވެމްބަރ 08 ޤަވާއިދު ޙަވާލާދީފައިވާ

       )CGD-117/2021 ޑައިރެކްޓިވް(  ކުރުމަށް ޢަމަލު

 ނޮވެންބަރު 09

2021   

7799  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 16 ނޮވެމްބަރ 2021

CGD-119/2021( 

 ނޮވެންބަރު 14

2021   

8800  
. ރަނގަޅުވަމުންނެވެ މިއަންނަނީ އިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަދުމަޑުކަމަށްފަހު ދިމާވި ދުނިޔެއަށް ސަބަބުން ގެ 19 ކޮވިޑް

 ކުރާ ޒިޔާރަތް ޢަދަދަކަށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ނިޔަލަށް ފެބްރުއަރީގެ ފެށިގެން މަހުން ޑިސެމްބަރު ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ނޮވެންބަރު 17

2021   

8811  

 ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގެ) ޤާނޫނު ތަކެތީގެ މަނާ ގެނައުން ދވެހިރާއްޖެއަށް( 75/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު

.  އަންގައިދެވުނު ގޮތް ކުރަންވީ ޢަމަލު ސެކްޝަނަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ގެނެސްފިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަރާތަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް

 )CGD-121/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

 ނޮވެންބަރު 17

2021   

8822  
 ވޯކިންގ ހެދުމަށް ޗާޓަރއެއް ސަރވިސް އެކުލަވާލެވޭ ހިމެނޭހެން މިންގަނޑުތައް ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 )CGD-122/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް:  (އެކުލަވާލެވުނު ގްރޫޕެއް

 ނޮވެންބަރު 17

2021   

8833  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 23 ނޮވެމްބަރ  2021 

CGD-123/2021( 

 ނޮވެންބަރު 22

2021   

8844  
 ޤަވާއިދަށް ޢާންމު ކަސްޓަމްސް ޙަވާލާދީ އަށް ޑައިރެކްޓިވް) 2021 ޖޫން 17( 63/2021 ނަންބަރު ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 )CGD-124/2021: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް.  (ގެނެވުނެވެ ބަދަލު އިސްލާޙާއެކު ވަނަ 11 ގެނެވުނު

 ނޮވެންބަރު 24

2021   

8855  
: ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް. (ބަދަލުގެނެވުނެވެ ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ސެކްޝަންތަކުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 30 ނޮވެމްބަރ  2021

CGD-125/2021( 

 ނޮވެންބަރު 30

2021   

8866  
-CGDނަންބަރު:           ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ  02 ޑިސެމްބަރ  2021

126/2021( 

ޑިސެންބަރު  01

2021   

8877  
ޑިސެންބަރު  2021: ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2021 ފެބްރުވަރީ 24( 19/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ހެދިފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގުޅޭ އާއި ޑައިވާސިޓީ އެންޑް އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ އޯ.ސީ.ޑަބްލިޔު ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 22
 )CGD-129/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު މެންބަރުންނަށް ގްރޫޕުގެ ވާރކިންގ

ޑިސެންބަރު  22
2021   

8888  
ޑިސެންބަރު  2021: ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2021  އޮގަސްޓް 18( 91/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

-CGDނަންބަރު:       ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބަދަލު ކޮމިޓީއަށް ޓެރިފް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 22
130/2021( 

ޑިސެންބަރު  22
2021   

8899  
ޑިސެންބަރު  2021: ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2021  އޮގަސްޓް 21( 95/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

 ޑައިރެކްޓިވް: (އެކުލަވާލެވުނުު ގެނެސް ބޯޑަށް ބަދަލު އެޑްވައިޒަރީ އެކަޑަމިކް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 22
  )CGD-131/2021:ނަންބަރު

ޑިސެންބަރު  22
2021   

9900  
-CGDނަންބަރު:         ޑައިރެކްޓިވް. (ހަމަޖެއްސުނެވެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ  25 ޑިސެމްބަރ  2021

132/2021( 

ޑިސެންބަރު  23
2021   

9911  
ޖަނަވަރީ  2022: ގުޅޭ އާ ޑައިރެކްޓަރ)  2021 ނޮވެންބަރު 17( 120/2021 ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ

: މަންދޫބުންނަށް ބަދަލުގެނައުން ޚާއްސަ މެނޭޖަމަންޓްގެ ސީނިއަރ އެއަރޕޯޓަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ވެލާނާ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 01
 )CGD-133/2021:ނަންބަރު ޑައިރެކްޓިވް(

ޑިސެންބަރު  29
2021   

 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް   

)CGD-126/2021

)CGD-130/2021

)CGD-132/2021
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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، ދި ސެންޓްރަލް ބޯރޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އޮފް ދި ގަވަރމަންޓް 	 

އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ އާ ދެމެދު »އެމް.އޯ.ޔޫ ފޮރ ކޯޕަރޭޝަން އިން އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ޕްރީ-އެރައިވަލް އިންފޮރމޭޝަން ފޮރ 

ފެސިލިޓޭޝަން އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލް އޮން ގުޑްސް« ގެ ނަމުގައި 2021 ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގައި 

ސޮެއި ކުރެވުނު. 

އޮން 	  އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ  އޮފް  »މެމޮރެންޑަމް  ދެމެދު  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ސަރވިސްއާއި،  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 

)ޕީ.އެން.އާރު(  ރެކޯރޑް  ނޭމް  ޕެސެންޖަރ  އެންޑް  )އޭ.ޕީ.އައި(  އިންފޮރމޭޝަން  ޕެސެންޖަރ  އެޑްވާންސް  ޓު  އެކްސެސް  ޑައިރެކްޓް 

ކުރެވުނު. ސޮއި  ދުވަހު  ވަނަ   6 އެޕްރީލް   2021 ނަމުގައި  ގެ  )ޖީޓާސް(«  ސިސްޓަމް  އެސެސްމަންޓް  ޓްރެވަލް  ގްލޯބަލް  ތުރޫ  ޑޭޓާ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި،  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ ދެމެދު »މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮން ޑައިރެކްޓް 	 

އެކްސެސް ޓު އެޑްވާންސް ޕެސެންޖަރ އިންފޮރމޭޝަން )އޭ.ޕީ.އައި( އެންޑް ޕެސެންޖަރ ނޭމް ރެކޯރޑް )ޕީ.އެން.އާރު( ޑޭޓާ ތުރޫ ގްލޯބަލް 

ޓްރެވަލް އެސެސްމަންޓް ސިސްޓަމް )ޖީޓާސް(« ގެ ނަމުގައި 2021 އެޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ސޮއި ކުރެވުނު.

 ޮސިއކުެރވުނު ެއްއަބްސވުްނަތްއ

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، ދި ސެންޓްރަލް ބޯރޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް އޮފް ދި 	 

ގަވަރމަންޓް އޮފް ދި ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު »އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި ކުރުން.  
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ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.  	 

މުދަލުގެ އޮރިޖިން ކަނޑައެޅުމާއި ރޫލް އޮފް އޮރިޖިން ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި, އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުކުރާ  މުދަލުގެ އޮރިޖިން ކަނޑައަޅާ 	 

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް ބައިނަލް  އަގުވާމީ  މިންގަނޑުތަކާއި  ބެސްޓް  ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާ  ގޮތުގެ މަތިން  އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި މުދާ ޕްރޮސެސްކޮށް ވެލިއު އެޑްކުރުމަށް އިތުރު ބާރަކަށްވެ، އެކްސްޕޯޓު އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑަރޑްސް ސެކްޝަނުން ތަޙްޤީޤްކުރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ސެކްޝަނަށް ހާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 	 

ހަރުދަނާކުރުމުގެ  އިތުރަށް  މިމަސައްކަތް   ހައްލުކޮށް  އުނދަގޫތައް   ދަތިތަކާއި،   ދިމާވާ  ނެތުމުން  ރޫމެއް  އިންޓަވިއު  ނެގުމަށް  ބަޔާން 

ގޮތުން އިންޓަވިއު ރޫމެއް ހެދުމުގެ  މަސައްކަތްކުރެވި، 27 އޭޕްރީލް 2021 ގައި މިއިންޓަރވިއު ރޫމް  ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފެށިފައެވެ. 

މަސައްކަތްކޮށް، 	  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  އެކްޝަން   / ފްރޭމްވޯކް  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތައާރަފް  ޕްލޭން  އެކްޝަން   / ފްރޭމްވޯކް  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ  ދުވަހު   2021 ޖުލައި   18

އެކްޝަން   91 ޖުމްލަ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  މި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ގޮތަށް  އެލައިންވާ  ޕްލޭނާއި  ސްޓްރެޓެޖިކް  ކަސްޓަމްސްގެ 

ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  ނިންމުމަށް  ކޮށް  ނިޔަލަށް  ގެ   2023 ކަންކަން  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  މިއެކްޝަން  ހިމެނޭއިރު 

އެޗް.ސީ.އެމް.އެސް  ރެކްރޫޓްމެންޓް މޮޑިއުލް :– މި މޮޑިއުލް އަކީ އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އެޕްލައިކުރާ ހިސާބުން ފެށިގެން 	 

އިންޓަވިއުކުރުމާއި ހަމައަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މާރސްކްތައް ރިކޯޑް ކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސިސްޓަމެވެކެވެ.

ބްރޯކަރ ރިނިއުވަލް: މި މޮޑިއުލް އަކީ  ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ބްރޯކަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 	 

އާއި އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  މޮޑިއުލްއެކެވެ. މިގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ބްރޯކަރ ރިނިއުކުރުމަށް ކުރިން ހުށަހަޅަމުންދިޔަ ފޯމް 

ހުށަހަޅަން ނުޖެހި  ރިނިއުވަލް ފީ ދެއްކުމުން ބްރޯކަރގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެއެވެ.

ބްރޯކަރ އޮޓޯ ލޮގިން: މި ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުން ބްރޯކަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި، މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ނިމުމެއް 	 

އައިސް، ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯކަރ ރެޖިސްޓަރކޮށް އެޕްރޫވްކުރުމުން ކަސްޓަމަސް ޕޯޓަލް އަދި އަސިކުޑާގެ ލޮގިން އޮޓޯއިން ކަސްޓަމަރަށް 

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުތައް 	  ޚިދުމަތްތަކާއި،  މުޙިއްމު  ކަސްޓަމްސްގެ  މަތިން  އިސްނެގުމުގެ  ޑިވިޜަންގެ  އައި.ޓީ  މިއީ  އެޕް:  މޯބައިލް  ކަސްޓަމްސް 

އަވަސް ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދީ ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެއާއެކު ނަން ހާމަކުރުމެއްނެތި 

ކުރެވޭނެގޮތް  ޙިއްޞާ  އާ   1416 ކަސްޓްމްސްގެ  މަޢުލޫމާތު  އިންޓެލިޖެންސް  ނުވަތަ  ސިއްރު  ނުލައި   ލޮގިންކުރުމަކާ  އަދި 

ކޮށްފައިވާ  އިންޓަގްރޭޓް  ޕޭމެންޓް  އޮންލައިން  އަދި  އެސް.އެމް.އެސް،  ނޮޓިފިކޭޝަން،  ޕުޝް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  މިއެޕްލިކޭޝަންގައި 

ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިޙިދުމަތް  ފަސޭހަކަމާއެކު  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ހުރިހާ  ލިބިފައިވާ  ލޮގިން  ޕޯޓަލް  ކަސްޓަމްސްގެ  އެޕްލިކޭޝަނަށް  މި 

އިންޕޯޓަރ އެކްސްޕޯޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން: މި އަޕްގްރޭޑާއެކު ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އީފާސް ލޮގިންގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޕޯޓަރ/	 

އެކްސްޕޯޓަރ އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ރިއުއެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓްތައް އެޕްރޫވް 

ކުރުމުން، އިންޕޯޓަރ/އެކްސްޕޯޓަރ ނަންބަރާއި އެނަންބަރަށް އަސީކުޑާ ލޮގިންއާއި ޕާސްވޯޑް ހަދައި ޕޯޓަލްގައި އެމަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ަކްސަޓްމްސިއްނ ިހްނގުނު ާޚްއަޞ ްޕޮރެޖްކޓް / ަކްނަތްއަތްއ
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އަދި ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ސްޓޭޓަސްތައް ބަލާލުމާއި, ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވް ވުމުން އިންޕޯޓަރ/އެކްސްޕޯޓަރ ލައިސަންސް ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޑިއާ  މޯލްޑިވްސް ޑޭޓާ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮޖެކްޓް:- މި ޕޮރޮޖެކްޓަކީ  އިންޑިއާ ކަސްޓަމަސް އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު 	 

2021 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި  އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ ދަށުން ޕްރީ  އެރައިވަލް އެކްސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ފަރުމާކުރި ނިޒާމެކެެވެ. އޭ.ޕީ.

އައި މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ ހިއްސާކުރާ މިނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެޤައުމު ދެމެދު  ކުރާ ވިޔަފާރީގެ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް މުދާ އައުމުގެ ކުރިން ދެ 

ޤައުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި 	  ޓްރާންސްޕޯޓް  ބަލައިގަތުމަށް  ދޫކުރުމާއި  ތަޅުދަނޑި  ސެކްޝަންތަކުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  މިއީ  މޮޑިއުލް:  ރިލީސް  ކީ 

ދޫކުރުމުގައި  ތަޅުދަނޑި  މެނުއަލްކޮށް  މިއީ  ސިސްޓަމެކެވެ.  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ބޭނުމަށް  ސެކްޝަންގެ  މެއިންޓެނެންސް 

ނިޒާމެކެވެ. ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  މަޤްސަދުގައި  ކުޑަކޮށްދިނުމުގެ  ގޮންޖެހުންތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރެކޯޑް  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ހުރި 

ޓްރެކިންގް ޑިވައިސް  ސިސްޓަމް:  މި ސިސްޓަމަށް ވަނީ  ބޮޑެތި  ބަދަލުތަކެއް  ގެނެވިފައެވެ.  އެގޮތުން  މުޅިން އާ ޑިވައިސްތަކަކާއި 	 

އެކު  އޮންލައިން ޕޭމެންޓް އަދ  މި ސިސްޓަމް ވަނީ  އާ ސެކްޝަންތަކަކުން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 

ޑިވައިސްގެ ޕެންޑިންގ ޕޭމެންޓްސްތައް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. 

އީ-ކަސްޓަމްސްއިން 	  ކުރުމުން،  ރިކުއެސްޓް  މެދުވެރިކޮށް  ޕޯޓަލް  ސިސްޓަމް:ވެރިފަރާތުން  ޑިސީސްޑް  ޓްރާންސްފަރ 

ކުރެވޭނެއެވެ. ޕްރިންޓް  ޕޯޓަލްއިން  ޕަރމިޓް  ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓް  ކޯޕްސް  އެސައިންކޮށް،  ސްޓާފުންނަށް  އެޕްރޫވްކޮށް، 

ސާމްޕަލް ރިކުއެސްޓް ސިސްޓަމް: ވެރިފަރާތުން ޕޯޓަލް  މެދުވެރިކޮށް ސާމްޕަލް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން، އީ-ކަސްޓަމްސް އިން ރިކުއެސްޓްތައް 	 

ބަލައިގަނެ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ސާމްޕަލަށް ނިންމުނުގޮތް ވެރިފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ސީޕޯޓް 	  އަދި  އެގްޒަމިނޭޝަން  އެއާޕޯޓް  ރިސްކްމެނޭޖްމެންޓް،  އިންވެސްޓިގޭޝަން،  މޮޑިފިކޭޝަން:  މޮޑިއުލް  ރިސްކް 

ހެދިފައެވެ. ފެންނާނެގޮތްވަނީ  އެޑްވައިސްތައް  ރިސްކް  ފޯމްގެ  ޑިކްލަރޭޝން  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެ  ސެކްޝަން  އެގްޒަމިނޭޝަން 

ޓްރޭޑަރ / ބްރޯކަރ  ޕްރޮފައިލް: މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޓްރޭޑާރ  ޕްރޮފައިލް  ސިސްޓަމްގަ ޓްރޭޑަރސް އަށް ސްކޯ ދިނުމަށް ބޭނުން 	 

ކުރަމުނުދިޔަ ކްރައިޓީރިއާތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލްތައް ގެނެވި އަދި ބްރޯކަރުންނަށް ސްކޯދޭން ފެށުނެވެ.

ރިކުއެސްޓްތައް 	  ޕޯކް  އަދި  ލިކަރ  ފޮނުވާ  މެދުވެރިކޮށް  ޕޯޓަލް  ކަސްޓަމްސް  މިސިސްޓަމަކީ  ކަލެކްޝަން:  ޕޯކް  އެންޑް  ލިކަރ 

ދިނުމަށްޓަަކައި،  ހޯދައި  ހައްލެއް  މައްސަލަތަކަށް  ކޮންޖެޝަން  ދިމާވާ  އައުމުގައި  ބަލައި  އެތަކެތި  ނިމުމުން  ޕްރޮސެސްކޮށް 

ސިސްޓަމެކެވެ. ހެދާފައިވާ  ރިކުއެސްޓްކުރުމަށް  ކަލެކްޝަންއަށް  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  ދަށުން  އުޞޫލެއްގެ  ވަކި 

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެޖެންޓްސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް« ފަރުމާކޮށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ފޮނުވުނެވެ.	 

ފާއިތުވި 3 އަހަރު ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މުދައްރިބުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މުދައްރިބުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވި އާންމު 	 

ކުރެވުނެވެ.

ލ. މާންދޫން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކޮންޓެއިނަރ ތަކުގައި ކަސްޓްމްސް ސިލް ޖަހަން ފެށުނެވެ.	 

ޑިޕާޗަރ  ހޯލުން  ނުކުންނަ  ފަރާތްތައް  ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި  އެކްސްރޭ ކުރުމަށް  އެކްސްރޭ މެޝިން 09 ޖޫން 2021 ގައި  ބަހައްޓާ  ބޭނުންކުރަން  ފެށުނެވެ.	 

ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ޗެކްކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ އެކްސްރޭ މެޝިން ގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަދުވަސް ތަކެއްވުމަށްފަހު 27 ޑިސެމްބަރ 	 

2021 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ހުޅުމާލެ ސީކާގޯ އެގްޒަމިނޭޝަން ސެކްޝަނާއި އެކްސްރޭ މެޝިން ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2021/3 )ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކްގެ 	 

ގޮތުގައި ބައެއް ތަކެތި ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޤަރާރު( ގެ ދަށުން  ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓް 

ކުރުން މަނާ ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެޗް.އެސް  ކޯޑުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް، ASYCUDA އަށާއި  ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ސިސްޓަމްތަކަށް 

ގެނެސް، ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސަސްކުރާ މަރުހަލާގައާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި  ޗެކިން  އޮފިސަރުންނަށް އެލަރޓް ވާނޭގޮތަށް 

ސިސްޓަމްތަކަށް ބަދަލުގެނަވުނު.

އެހެނިހެން 	  ކަސްޓަމްސްގެ  އަދި  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމޝަނަރ  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  ވީ    2021 ސެޕްޓެންބަރު   16

މިޢިމާރާތް  ހުޅުވުނެވެ.  ރަސްމީކޮށް  އާޢިމާރާތް  އޮފީހުގެ  ހެޑް  ރީޖަނަލް  ނޯތު  ކަސްޓަމްސް  ވަޑައިގަންނަވާ  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  އިސްވެރިން 

އެވެ. ދީދީ  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  އަލްއުތާޛާ  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްެގެ  ދެއްވެވީ  ހުޅުވައި  ރަސްމީކޮށް 

އެހެނިހެން 	  ކަސްޓަމްސްގެ  އަދި  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމޝަނަރ  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  ވީ    2021 ސެޕްޓެންބަރު   16

ރަސްމީކޮށް  މިޢިމާރާތް  ހުޅުވުނެވެ.  ރަސްމީކޮށް  އާޢިމާރާތް  އޮފީހުގެ  އުލިގަމް  ވަޑައިގަންނަވާ  އުލިގަމަށް  އިސްވެރިން 

އެވެ.  ދީދީ  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  އަލްއުތާޛާ  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްެގެ  ދެއްވެވީ  ހުޅުވައި 

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021 | މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

ހއ.އުލިގަން ކަސްޓަމްސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން
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ީސ.އާރު.ސީ	އިން	ހިންގުނު	ޚާއްޞަ	ޕްރޮޖެކްޓްތައްީސ.އާރު.ސީ	އިން	ހިންގުނު	ޚާއްޞަ	ޕްރޮޖެކްޓްތައް
މި ކުލަބުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން  އާލާކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށް ޓީމު ރޫޙު 

އާލާކުރުމާއި އެކު ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކޮށް ، ދިވެހި ސަޤާފަތް ދިރުވައި  އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  ރިވެތި  އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު 

ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ޓްރެކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން	 

ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް	 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2021	 

އާރތް އަވަރ ފާހަގަކުރުން 2021	 

ޕަޑީ ޕްރީޑައިވް ބޭސިކް އަދި ލެވަލް-1 ކޯހެއް ހިންގުން	 

ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1442 ގައި ބައިވެރިވުން	 

ސީ.އާރު.ސީ 9 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް 2021	 

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް 2021 ގައި ބައިވެރިވުން	 

މަންނާން ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރ އޮފީސް ބީޗް ހޭންޑްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021	 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން 2021	 

ސީ.އާރު.ސީ ކެރަމް މުބާރާތް 2021	 

ސީ.އާރު.ސީ 2 ވަނަ ޑިގު މުބާރާތް 2021	 

30 ވަނަ ޤައުމީ ކެރަމް މުބާރާތް 2021 ގައި ބައިވެރިވުން	 

ސީ.އާރު.ސީ FIFA21-PS4 މުބާރާތް 2021	 

ޑިސްކަވަރ ސްކޫބަރ ޑައިވް )ޑީ.އެސް.ޑީ( އަދި ޑައިވް ރިފްރެޝަރ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން	 

ވޯލްޑް ކްލީންއަޕް-ޑޭ 2021 ހަރާކާތުގައި ބައިވެރިވުން	 

ސީ.އާރު.ސީ 2 ވަނަ ޗެސް މުބާރާތް 2021	 

ސީ.އާރު.ސީ އެގްޒެކެޓިވް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021	 

ސީ.އާރު.ސީ ކަޕް 2021	 

3 ވަނަ އިންޓަރ އޮފީސް ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ބައިވެރިވުން	 

ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް 2021 ފާހަގަކުރުން ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުން	 
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ސީ.އާރު.ސީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2021	 

30 ނޭޝަނަލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ބައިވެރިވުން	 

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2021 ގައި ބައިވެރިވުން	 

ސީ.އާރު.ސީ މަސްރޭސް 2021	 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށާއި އާއިލާ މެމްބަރުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކުރުން	 

ލިޓަސް ނޭޝަނަލް ބިލިއާޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ބައިވެރިވުން	 

ސީ.އާރު.ސީ 3 ވަނަ ގާލެންޑޯ މުބާރާތް 2021	 

ސީ.އާރު.ސީ ގިފްޓް ކާޑު ޙަވާލުކުރުން	 

މެމްބަރުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން އެހީ ހޯދުން	 
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ާމޭލ ކުިޅަވރު ެއކުެވނި ާމޭލ ކުިޅަވރު ެއކުެވނި 
ްޓެރްކ ަރްސީމޮކްށ ހުޅުވުމުގެ ްޓެރްކ ަރްސީމޮކްށ ހުޅުވުމުގެ 
ަރްސިމްއާޔތުަގިއ ަބިއެވިރވުްނަރްސިމްއާޔތުަގިއ ަބިއެވިރވުްނ

މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު 

16 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް 

ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ކުޅިވަރު ހަރަކާތުގައި 

ބައިވެރިވިއެވެ.  ފަރާތުން  ސީ.އާރު.ސީގެ 

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ  ރަސްމިއްޔާތުގެ  މި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޞާލިޙުއެވެ.  މުޙައްމަދު  އިބްރާޙީމް 

ިފްޓަނސް ިއްންސްޓަރްކަޓރުން ިފްޓަނސް ިއްންސްޓަރްކަޓރުން 
ަތްމީރނު ކުރުމުގެ ްޕޮރްގާރްމަތްމީރނު ކުރުމުގެ ްޕޮރްގާރްމ

ދުޅަހެޔޮ  މުވައްޒަފުން  ކަސްޓަމްސް 

ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން 

އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021

ކަސްޓަމްސް ދުވަހުގައި )26 ޖެނުއަރީ 2021( 

އެކަޑަމީ  ކަސްޓަމްސް  އާއި  ސީ.އާރު.ސީ 

އިންސްޓްރަކްޓަރުން  ފިޓްނަސް  ގުޅިގެން 

އިފްތިތާޙް  ޕްރޮގްރާމެއް  ކުރުމުގެ  ތަމްރީނު 

ކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ 

ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ 

ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  ޝަރީފުއެވެ.  ޢަބްދުهللا 

ބައިވެރިވިއެވެ. މެމްބަރުން   16 ޖުމްލަ 

ަބިއަނލް ައްޤާވމީ ައްނެހނުްނގެ ަބިއަނލް ައްޤާވމީ ައްނެހނުްނގެ 
ދުަވްސ ާފަހަގކުރުން ދުަވްސ ާފަހަގކުރުން 20212021

އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021

 )2021 މާރިޗު   8( ދުވަސް  އަންހެނުންގެ 

ކަސްޓަމްސް  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ 

ހަދިޔާއެއް  މުވައްޒަފުންނަށް  އަންހެން 

ކަސްޓަމްސްގައި  އެގޮތުން،  ދެވުނެވެ. 

އަންހެން   201 މަސައްކަތްކުރާ 

ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. ހަދިޔާ   މެމްބަރުންނަށް 

ާއރތް ައަވރ ާފަހަގކުރުން ާއރތް ައަވރ ާފަހަގކުރުން 20212021

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ »އާރތް 

މާރިޗު   27 ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  އަވަރ« 

އިން   08:00 ދުވަހުގެރޭ  ވަނަ   2021

ބިލްޑިންގގައި  ކަސްޓަމްސް  އަށް   09:00

ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ އެންމެހައި އާލާތްތައް 

ނިތްވާލެވުނެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގގެ 

ލޮބީ  ދިއްލާ  އުއްބައްތި  ތަންތަނުގައި  އެކި 

ފާހަގަކުރުމުގެ  ގަޑިއިރު  މި  އޭރިޔާގައި 

ގޮތުން ކުޑަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.
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ަޕީޑ ްޕީރަޑިއވް ޭބިސކް ައދި ަޕީޑ ްޕީރަޑިއވް ޭބިސކް ައދި 
ެލަވްލ-ެލަވްލ-11 ޯކެހްއ ިހްނގުްނ ޯކެހްއ ިހްނގުްނ

ސީ.އާރު. އާއި  މޯލްޑިވްސް  ޑައިވް  ފްރީ 

އަދި  ބޭސިކް  ޕްރީޑައިވް  ޕަޑީ  ގުޅިގެން  ސީ 

ޕަޑީ ޕްރީޑައިވް ލެވަލް-1 ކޯހެއް 28 މާރިޗު 

ނިޔަލަށް  ގެ   2021 އޭޕްރީލް   06 އިން 

ހިންގުނެވެ. މި ކޯސް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ޝަޢުޤުވެރިވާ  ކުރުމަށް  ޑައިވް  ޕްރީ 

ފަހިކޮށްދީ  ފުރުޞަތު  އެ  މެމްބަރުންނަށް 

ކޯހުގައި  މި  ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ.  ހުނަރު 

ބައިވެރިވިއެވެ.  މެމްބަރުން   5 ޖުމްލަ 

ީކިރިތ ޤުރުާޢްނ ިކެޔވުމުގެ ީކިރިތ ޤުރުާޢްނ ިކެޔވުމުގެ 
މުާބާރތް މުާބާރތް 14421442  

އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޤަޢުމީ  ޤުރުޢާންއާއިބެހޭ  ކީރިތި  އާއި 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ގުޅިގެން  މަރުކަޒު 

ބޭއްވުނު  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ރަމަޟާންމަހަށް 

މުބާރާތުގައި  ކިޔެވުމުގެ  ޤުރުޢާން  ކީރިތި 

ބައިވެރިވިއެވެ.  ފަރާތުން  ސީ.އާރު.ސީގެ 

ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ  މުބާރާތް  މި 

ގެ   2021 މެއި   08 އިން  އޭޕްރީލް   16

ސީ.އާރު. މުބާރާތުގައި  މި  ނިޔަލަށެވެ. 

 5( މެމްބަރުން   10 ފަރާތުން  ސީގެ 

އަންހެން އަދި 5 ފިރިހެން( ބައިވެރިވިއެވެ. 

ީސ.ާއރު.ސީ ީސ.ާއރު.ސީ 99 ަވަނ ޤުރުާޢން  ަވަނ ޤުރުާޢން 
މުާބާރތް މުާބާރތް 20212021  

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

24 އިން 25 އޭޕްރީލް 2021 ގެ ނިޔަލަށް 

މުބާރާތް  ޤުރުއާން  ވަނަ   9 ސީ.އާރު.ސީ 

މީރުބަހުރު  ބިލްޑިންގ  ކަސްޓަމްސް   2021

މާލަމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާތް 

ހުޅުވާލެވުނީ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި 

އެގޮތުން،  އާއިލާތަކަށެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ 

މެމްބަރުންނާއި   10 މުބާރާތުގައި  މި 

 30 ފިރިހެން(   7 އަދި  އަންހެން   3(

ބައިވެރިވިއެވެ.  މެމްބަރުން  އާއިލާ 

ަރަމާޟްނ ްކިރެކްޓ ާކިނަވލް ަރަމާޟްނ ްކިރެކްޓ ާކިނަވލް 
20212021

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ރާވާ 

އޭޕްރީލް   29 އިން   25 އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ރަމަޟާން  ބޭއްވުނު  ނިޔަލަށް  ގެ   2021

ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް 

ވާދަކޮށް  އިން  ސީ.އާރު.ސީ  މުބާރާތުގައި 

ހޯދާފައިވެއެވެ.  ޗެމްޕިއަންކަން  މުބާރާތުގެ 

»ޯލްތާބިއެއކު« ެކްމެޕިއްނަގއި »ޯލްތާބިއެއކު« ެކްމެޕިއްނަގއި 
ަބިއެވިރވުްނަބިއެވިރވުްނ

ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ސީ.އާރު.

ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓް  ކަސްޓަމްސް  އަދި  ސީ 

ގުޅިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން 

ކެމްޕެއިން  »ލޯތްބާއިއެކު«  ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ނަމުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް  އަށް 

50،000.00ރ )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( 

05 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ހަދިޔާ ކުރިއެވެ.
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ަމްނާންނ ޭހްންޑޯބްލ ޯމްލިޑްވސް ަމްނާންނ ޭހްންޑޯބްލ ޯމްލިޑްވސް 
ިއްނަޓރ ޮއީފސް ީބްޗ ޭހްންޑޯބލް ިއްނަޓރ ޮއީފސް ީބްޗ ޭހްންޑޯބލް 

ެޗްމިޕައްނިޝްޕ ެޗްމިޕައްނިޝްޕ 20212021

ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ހޭންޑްބޯލް 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން 1 އިން 7 ޖުލައި 2021 

ބޭއްވުނު  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި  ނިޔަލަށް  ގެ 

އިންޓަރ  މޯލްޑިވްސް  ހޭންޑްބޯލް  މަންނާން 

އޮފީސް ބީޗް ހޭންޑްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 

ގައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސް އިން ޓީމެއް 

ޗެމްޕިއަން  މުބާރާތުގެ  މި  ބައިވެރިވިއެވެ. 

ޓީމަކީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސް ޓީމެވެ.

ަކްސަޓްމްސ މުަވްއަޒފުްނގެ ލޭ ަކްސަޓްމްސ މުަވްއަޒފުްނގެ ލޭ 
ަހިދާޔ ކުރުން ަހިދާޔ ކުރުން 20212021

މިއަހަރުވެސް  އެއްގޮތަށް  އަހަރެކޭ  ފާއިތުވި 

ހަދިޔާ  ލޭ  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް 

އާއި  ސީ.އާރު.ސީ  ހަރަކާތެއް  ކުރުމުގެ 

ގުޅިގެން  ސަރވިސަސް  ބްލަޑް  މޯލްޑިވިއަން 

14 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު ހިންގުނެވެ. 

ީސ.ާއރު.ީސ ެކަރްމ މުާބާރތް ީސ.ާއރު.ީސ ެކަރްމ މުާބާރތް 
20212021

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

16 އިން 20 އޮގަސްޓް 2021 ގެ ނިޔަލަށް 

ސީ.އާރު. މީރުބަހުރުމާލަމުގައި  ކަސްޓަމްސް 

ކުރިއަށް   2021 މުބާރާތް  ކެރަމް  ސީ 

ބޭއްވުމުގެ  މުބާރާތް  މި  ގެންދެވުނެވެ. 

މެމްބަރުންނަށް  ކުޅޭ  ކެރަމް  މަޤްޞަދަކީ 

ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ 30 ވަނަ ޤައުމީ 

ވާދަކުރާނެ  ގައި   2021 މުބާރާތް  ކެރަމް 

ޓީމެއް އެކުލަވާލުމެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް 

ޓީމު  އަދި  ސިންގަލްސް  ގެންދެވުނީ 

މުބާރާތުގައި  މި  ގޮތުގައެވެ.  އިވެންޓްގެ 

ޖުމްލަ 8 ޓީމަކުން ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، 32 

މެމްބަރުން  އަންހެން   20 އަދި  ފިރިހެން 

ބައިވެރިވިއެވެ.  އިވެންޓްގައި  ސިންގަލްސް 

ީސ.ާއރު.ސީ ީސ.ާއރު.ސީ 22 ަވނަ ިޑގު  ަވނަ ިޑގު 
މުާބާރތް މުާބާރތް 20212021

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

ގެ   2021 އޮގަސްޓް   26 އިން   24

މީރުބަހުރުމާލަމުގައި  ކަސްޓަމްސް  ނިޔަލަށް 

މުބާރާތް  ޑިގު  ވަނަ   2 ސީ.އާރު.ސީ 

2021 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާތް 

ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

މުވައްޒަފުންގެ  އާލާކޮށް  ރޫޙު  ކުޅިވަރުގެ 

ބަދަހިކުރުމެވެ.  ގުޅުން  އޮންނަ  މެދުގައި 

މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ »ޑަބަލްސް« 

އެގޮތުން،  ގޮތުގައެވެ.  އިވެންޓްގެ  ޓީމު 

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. ޓީމަކުން   58 ޖުމްލަ 
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3030 ަވނަ ަޤއުީމ ެކަރްމ މުާބާރތް  ަވނަ ަޤއުީމ ެކަރްމ މުާބާރތް 
20212021 ަގިއ ަބިއެވިރވުްނ ަގިއ ަބިއެވިރވުްނ

މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  ކެރަމް 

އިން   3 އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  ފަރާތުން 

11 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ކެރަމް 

ހޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 30 ވަނަ ޤައުމީ 

ކެރަމް މުބާރާތް 2021 ގައި ސީ.އާރު.ސީގެ 

ޓީމެއް  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  ފަރާތުން 

ބައިވެރިވިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

މަޤްޞަދަކީ ކެރަމް ކުޅޭ މެމްބަރުންނަށް ޤަޢުމީ 

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ 

މި މުބާރާތުން ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ ހޯދުމެވެ. 

  FIFA21FIFA21--PS4PS4 ީީސ.ާއރު.ސީ ީސ.ާއރު.ސ
މުާބާރތް މުާބާރތް 20212021

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

ގެ   2021 ސެޕްޓެމްބަރު   16 އިން   14

މީރުބަހުރުމާލަމުގައި  ކަސްޓަމްސް  ނިޔަލަށް 

މުބާރާތް   FIFA21-PS4 ސީ.އާރު.ސީ 

2021 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާތް 

ކަސްޓަމްސްގެ  މަޤްޞަދަކީ  ބޭއްވުމުގެ 

އެކުވެރިކަމާއި  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

އިތުރުން،  ޤާއިމުކުރުމުގެ  އެއްބައިވަންތަކަން 

ވީޑިއޯ ގޭމްސް ކުޅެން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމެވެ. މި 

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ އިންޑިވިޖުއަލް 

އެގޮތުން  ގޮތުގައެވެ.  އިވެންޓްގެ  ޓީމު  އަދި 

މެމްބަރުން   36 ކެޓަގަރީގައި  ސިންގަލްސް 

އިވެންޓްގައި  ޓީމު  ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، 

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. ޓީމަކުން   12

ިޑްސަކަވރ ްސޫކަބރ ަޑިއވް ިޑްސަކަވރ ްސޫކަބރ ަޑިއވް 
)ީޑ.ެއްސ.ީޑ( ައދި ަޑިއވް )ީޑ.ެއްސ.ީޑ( ައދި ަޑިއވް 

ިރްފެރަޝރ ެސަޝެންއ ކުިރައށް ިރްފެރަޝރ ެސަޝެންއ ކުިރައށް 
ެގްނިދއުްނެގްނިދއުްނ

ސީ.އާރު.ސީ އާއި މޫދުބުޅާ ޑައިވް ސެންޓަރ 

ޑިސްކަވަރ  މެމްބަރުންނަށް  ގުޅިގެން 

ސްކޫބަރ ޑައިވް )ޑީ.އެސް.ޑީ( އަދި ޑައިވް 

ސެޕްޓެމްބަރު   18 ސެޝަނެއް  ރިފްރެޝަރ 

ކ.ވިލިގިނލީގައި  ދުވަހު  ވަނަ   2021

ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މި ޑައިވް ސެޝަންގެ 

ކޮށްފައިނުވާ  ތަޖުރިބާ  ޑައިވިންގ  ބޭނުމަކީ 

ތަޖުރިބާ  ކުރުން  ޑައިވް  ފަރާތްތަކަށް 

ހޯދައިދިނުމާއި،  ފުރުޞަތު  ކޮށްލުމަށް 

މިހާރު  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޑައިވްކުރި 

ޑައިވް ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރިފްރެޝަރ އެއް 

ޑައިވްގައި  މި  ގެންގޮސްދިނުމެވެ.  ކުރިއަށް 

)ޑީ.އެސް. ޑައިވިން  އަލަށް  މެމްބަރަކު   5

މެމްބަރުން   8 އަދި  ތަޖުރިބާކުރިއެވެ.  ޑީ( 

ފުރިހަމަކުރިއެވެ.  ރިފްރެޝަރ  ޑައިވް 

ޯވްލްޑ ްކީލްނައްޕ-ޑޭ ޯވްލްޑ ްކީލްނައްޕ-ޑޭ 20212021  
ަހާރާކތުަގިއ ަބިއެވިރވުްނަހާރާކތުަގިއ ަބިއެވިރވުްނ

ފާހަގަކުރުމުގެ  ޑޭ«  ކްލީންއަޕް  »ވޯލްޑް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ގޮތުން 

ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން 18 

ހަވީރު  ދުވަހު  ވަނަ   2021 ސެޕްޓެމްބަރު 

16:00 އިން 18:00 އަށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް-

ގޮނޑުދޮށާއި،  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  ގައި   2

ހަރަކާތުގައި  ސާފުކުރުމުގެ  ފަޅުތެރެ 

ބައިވެރިވިއެވެ.« ފަރާތުން  ސީ.އާރު.ސީގެ 
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ީސ.ާއރު.ސީ ީސ.ާއރު.ސީ 22 ަވނަ ެޗސް  ަވނަ ެޗސް 
މުާބާރތް މުާބާރތް 20212021

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

އޮކްޓޯބަރު   01 އިން  ސެޕްޓެމްބަރު   28

ކަސްޓަމްސް  ނިޔަލަށް  ގެ   2021

ވަނަ   2 ސީ.އާރު.ސީ  މީރުބަހުރުމާލަމުގައި 

ޗެސް މުބާރާތް 2021 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ސީ.އާރު.

ސީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޗެސް ކުޅުމުގެ 

މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އާލާކޮށް  ރޫޙު 

އިންޓަރ  އިތުރުން  ބަދަހިކުރުމުގެ  ގުޅުން 

ވާދަކުރުމަށް  މުބާރާތުގައި  ޗެސް  އޮފީސް 

ކުރިއަށް  މިމުބާރާތް  އެކުލަވާލުމެވެ.  ޓީމެއް 

ޓީމު  އަދި  ސިންގަލްސް  ގެންދެވިފައިވަނީ 

އިވެންޓްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން 28 މެމްބަރަކު 

ވާދަކޮށްފައިވާއިރު  ކެޓަގަރީގައި  ސިންގަލްސް 

 6 ސެކްޝަންތަކުން  އެކި  ކަސްޓަމްސްގެ 

ބައިވެރިވިއެވެ.  މުބާރާތުގައި  މި  ޓީމެއް 

ީސ.ާއރު.ސީ ެއްގެޒެކިޓްވ ފުްޓަސލް ީސ.ާއރު.ސީ ެއްގެޒެކިޓްވ ފުްޓަސލް 
ަކްޕ ަކްޕ 20212021

އިންތިޒާމް ރާވާ  ސީ.އާރު.ސީގެފަރާތުން 

އިސްވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ކޮށްގެން 

ބާއްވަމުން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  މެދުގައި 

»ސީ.އާރު.ސީ  މުބާރާތް  ފުޓްސަލް  އަންނަ 

އެގްޒެކެޓިވް ފުޓްސަލް ކަޕް« 02 އޮކްޓޫބަރ 

ކ.ގިރިފުށީގައި  ހޮނިހިރުދުވަހު  ވީ   2021

މުބާރާތް  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް 

ކަސްޓަމްސްގެ  މަޤްޞަދަކީ  ބޭއްވުމުގެ 

ވެރިން އޮފީހުން ބޭރު މާހަޢުލެއްގައި އެއްވެ، 

ވެރިންގެ  ބަދަހިކުރުމާއި  އެކުވެރިކަން 

މެދުގައި ވާދަވެރި މުބާރާތެއް ބޭއްވުމެވެ. މި 

މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 4 ޓީމު ބައިވެރިވިއެވެ.

ީސ.ާއރު.ީސ ަކޕް ީސ.ާއރު.ީސ ަކޕް 2121

އިންތިޒާމްކޮށް  ރާވާ  ސީ.އާރު.ސީގެފަރާތުން 

އަންނަ  ބާއްވަމުން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ގެން 

ކަޕް«  »ސީ.އާރު.ސީ  މުބާރާތް  ފުޓްސަލް 

ގެ   2021 އޮކްޓޫބަރު   16 އިން   9

ކުރިއަށް  ދަނޑުގައި  ބޮޒްނިޔާ  ނިޔަލަށް 

 21 ބޭއްވުނު  މިގޮތުން  މިއީ  ގެންދެވުނެވެ. 

މުބާރާތުގައި  މި  އަދި  މުބާރާތެވެ.  ވަނަ 

ބައިވެރިވިއެވެ. ޓީމު   10 ޖުމްލަ 

33 ަވނަ ިއްނަޓރ ޮއީފސް ެޗސް  ަވނަ ިއްނަޓރ ޮއީފސް ެޗސް 
ެޗްމިޕައްނިޝްޕ ެޗްމިޕައްނިޝްޕ 20212021

މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ފަރާތުން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށްގެން 21 

އިން 23 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް 

ބޭއްވުނު 03 ވަނަ އިންޓަރ އޮފީސް ޗެސް 

މުބާރާތުގައި ސީ.އާރު.ސީގެ ފަރާތުން 

ޓީމެއް ބައިވެރިވިއެވެ. « ޓީމު އިވެންޓްގެ 

ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން، ޖުމްލަ 58 ޓީމަކުން 

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.
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ަޤއުީމ ޒުާވނުްނެގ ދުަވސް ަޤއުީމ ޒުާވނުްނެގ ދުަވސް 20212021  
ާފަހަގކުރުްނ ަހަރާކތުަގިއާފަހަގކުރުްނ ަހަރާކތުަގިއ 

ޒުވާނުންގެ  ޤައުމީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021

މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް 

ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް 

ރާވާ  ފަރާތުން  އެމްޕަވަރމަންޓްގެ 

 23 އިން   22 އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭގައި 

ފެސްޓިވަލްގައި  ކުޅިވަރު  ބޭއްވުނު 

ބައިވެރިވިއެވެ. ފަރާތުން  ސީ.އާރު.ސީގެ 

ީސ.ާއރު.ސީ ީސ.ާއރު.ސީ 77 ަވނަ  ަވނަ 
ެބްޑިމްނަޓްނ މުާބާރތް ެބްޑިމްނަޓްނ މުާބާރތް 20212021

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

29 އިން 30 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް 

ހޯލުގައި  ބެޑްމިންޓަން  އެކުވެނި  ކުޅިވަރު 

ސީ.އާރު.ސީ 7 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 

2021 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާތް 

ސީ.އާރު.ސީގެ  މަޤްޞަދަކީ  ބޭއްވުމުގެ 

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމުގެ 

ރޫޙު އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން 

އޮފީސް  އިންޓަރ  އިތުރުން  ބަދަހިކުރުމުގެ 

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމެވެ. 

3030 ޭނަޝަނލް ެއްތެލިޓްކސް  ޭނަޝަނލް ެއްތެލިޓްކސް 
ެޗްމިޕައްނިޝްޕ ެޗްމިޕައްނިޝްޕ 20212021 ަގއި  ަގއި 

ަބިއެވިރވުްނަބިއެވިރވުްނ

އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  އެތްލެޓިކްސް 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ 

ގެ   2021 ނޮވެމްބަރު   20 އިން   18

ނިޔަލަށް މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ދަނޑުގައި 

ނޭޝަނަލް   30 ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް 

 2021 ޗެމްޕިއަންޝިޕް  އެތްލެޓިކްސް 

ބައިވެރިވެ  ފަރާތުން  ސީ.އާރުސީގެ  ގައި 

ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ރަންވަނަތަކެއް 

ްކަލބު ޯމްލިޑްވްސ ަކޕް ްކަލބު ޯމްލިޑްވްސ ަކޕް 20212021 

ކުލަބު މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

20 ނޮވެމްބަރ އިން 4 ޑިސެމްބަރ 2021 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުނު 16 ވަނަ 

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް ގައި ސީ.އާރު.ސީގެ 

ބައިވެރިވިއެވެ. ޓީމެއް  ފިރިހެން  ފަރާތުން 
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ީސ.ާއރު.ީސ ަމްސޭރސް ީސ.ާއރު.ީސ ަމްސޭރސް 20212021

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 

މެދުގައި  ތަކުގެ  ޔުނިޓް   / ސެކްޝަން 

»ސީ.އާރު.ސީ  އަންނަ  ބާއްވަމުން 

ވަނަ   2021 ނޮވެމްބަރު   26 މަސްރޭސް« 

މުބާރާތް  މި  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  ދުވަހު 

ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. 

ަކްސަޓްމްސ މުަވްއަޒފުްނަނާށއި ަކްސަޓްމްސ މުަވްއަޒފުްނަނާށއި 
ާއިއާލ ެމްމަބރުްނަންށ ެހްލތް ާއިއާލ ެމްމަބރުްނަންށ ެހްލތް 
ިއްނޝުައެރްންސ ްސީކެމއް ިއްނޝުައެރްންސ ްސީކެމއް 

ަތާޢަރފުކުރުްނަތާޢަރފުކުރުްނ

ސީ.އާރު.ސީ އާއި ސެގުރޯ އިންޝުއަރެންސް 

ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ސަރވިސަސް 

މެމްބަރުންގެ  މެމްބަރުންނަށާއި  ގުޅިގެން 

ހެލްތްކެއަރ  »ސޮލަރެލް  އާއިލާތަކަށް 

މި  ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ.  އިންޝުއަރަންސް« 

އިންޝުއަރެންސްގެ ދަށުން 332 ފަރާތަކަށް 

ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ. އިންޝުއަރެންސް 

ިލަޓްސ ޭނަޝަނލް ިބިލާއޑް ިލަޓްސ ޭނަޝަނލް ިބިލާއޑް 
ެޗްމިޕައްނިޝްޕ ެޗްމިޕައްނިޝްޕ 20212021 ަގއި  ަގއި 

ަބިއެވިރވުްނަބިއެވިރވުްނ

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

އިން   1 އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ފަރާތުން 

ނިޔަލަށް  ގެ   2021 ޑިސެމްބަރު   15

ބިލިއާޑް  ނޭޝަނަލް  »ލިޓަސް  ބޭއްވުނު 

ސީ.އާރު. ގައި   »2021 ޗެމްޕިއަންޝިޕް 

ސީގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ 

ސީ.އާރު. މުބާރާތުގައި  ބިލިއާޑް  ޤައުމީ 

ފުރަތަމަ  ބައިވެރިވި  ފަރާތުން  ސީގެ 

ބައިވެރިވުމުގެ  މުބާރާތުގައި  މި  ފަހަރެވެ. 

ކުޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  ބިލިއާޑް  މަޤްޞަދަކީ 

މުބާރާތެއްގައި  ޤައުމީ  މެމްބަރުންނަށް 

ހޯދައިދިނުމެވެ. ފުރުޞަތު  ވާދަކުރުމުގެ 
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ީސ.ާއރު.ސީ ިގްފްޓ ކާޑު ީސ.ާއރު.ސީ ިގްފްޓ ކާޑު 
ަހާވލުކުރުްނަހާވލުކުރުްނ

ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ  މާރިޗު 2018   8

ދަރިއަކު  މެމްބަރަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ކުލަބުގެ 

ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ކުލަބުގެ ފަރާތުން -/500 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދިނުމަށް 

 23 އަހަރު  ވަނަ   2021 ނިންމާފައިވާތީ، 

މެމްބަރަކަށް ގިފްޓް ކާޑު ހަވާލު ކުރެވުނެވެ.

ެމްމަބރުްނަންށ ިދާމާވ ޮބެޑތި ެމްމަބރުްނަންށ ިދާމާވ ޮބެޑތި 
ަކްނަތްއަތކުަގިއ ެމްމަބރުްނގެ ަކްނަތްއަތކުަގިއ ެމްމަބރުްނގެ 

ަފާރތުން ެއީހ ޯހދުްނަފާރތުން ެއީހ ޯހދުްނ

 2021 ތެރެއިން  މެމްބަރުންގެ  ކުލަބުގެ 

އެހީތެރިކަމަށް  ފައިސާގެ  އަހަރު  ވަނަ 

އެދުނު 3 ފަރާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 

84،650.00ރ )އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ 

ފަންސާސް ރުފިޔާ( ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ީސ.ާއރު.ސީ ީސ.ާއރު.ސީ 33 ަވަނ ާގެލްނޯޑ  ަވަނ ާގެލްނޯޑ 
މުާބާރތް މުާބާރތް 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ރާވާ  އިން  ސީ.އާރު.ސީ 

ގެ   2021 ޑިސެމްބަރު   19 އިން   16

ސެންޓަރުގައި  ގޭމް  ސީ.އާރު.ސީ  ނިޔަލަށް 

މުބާރާތް  ގާލެންޑޯ  ވަނަ   3 ސީ.އާރު.ސީ 

2021 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާތް 

ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި 

ގާލެންޑޯ ކުޅުމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ 

މިމުބާރާތް  ބަދަހިކުރުމެވެ.  ގުޅުން  މެދުގައި 

ޓީމް  »ޑަބަލްސް«  ގެންދެވުނީ  ކުރިއަށް 

މުބާރާތުގައި  ގޮތުގައެވެ.  އިވެންޓްގެ 

ބައިވެރިވެފައެވެ. ޓީމަކުންވަނީ   8 ޖުމްލަ 
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މިސޮސައިޓީއަކީ 2016 ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟް 

ކުރިއެރުވުމާއި، ސޮސައިޓީގެ މަގްޞަދުތައް  ޢިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ  ފަދައިން ސޮސައިޓީގައި  ނުވާނެ 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. އޮންނަ  ވަކި ސިއްކައެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރާ  އުޞޫލުން  ހަމަހަމަ  މެންބަރުން  އަދި  އުފައްދާ  މެންބަރުން  ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކާ 

ކަސްޓަމްސްގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހޯލް، މީރުބަހުރު މާލަމް ރީ-ޑިޒައިންކޮށް މަރާމާތުކޮށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މާމާތުގެ 	 

އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.

ކަސްޓަމްސް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  މެމްބަރުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި 600 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެހީވާފަންޑުން ނިންމާފައިވާތީ، ޖުމްލަ 	 

1000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް މަދުވާ 400 ރުފިޔާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ދެވުނެވެ.  

ސީ.ސީ.އެސްގެ ސާފު ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ދިނުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް، ޑިވިޑެންޑް  ގޮތުގައި  ސާފުފައިދާގެ 10% 	 

ދިނުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި މިކަން ފާސްކުރުމަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޓްރެކިންގ ޑިވައިސްގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ޑިވައިސް  ދޫކުރުމާއި ރިސީވްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ބޮންޑެޑް 	 

ވެއަރހައުސް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ސެކްޝަނަށް ހޯދައިދެވުނެވެ.

އެއާރކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސްގައި އަދި ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ކޮފީ މެޝިނަކާއި މަސާލާ 	 

ސައި މެޝިން ހޯދައި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުނެވެ. 

ކަސްޓަމްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ މެމްބަރުންނަށް ތެރެއިން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 2021 ވަނައަހަރުވެސް 2 މުވައްޒަފަ 	 

ކަށް މިފުރުސަތުދެވުނެވެ.

ސީ.ސީ.އެސްގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ، ސީ.ސީ.އެސްގެ އޭ.ޖީ.އެމް ބާއްވާ ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރަށް ސީ.ސީ.އެސްގެ އައު 	 

ހިންގާކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވުނެވެ.

 ަކްސަޓްމްސ ޯކަޕޭރިޓްވ ޮސަސިއީޓްނ ިހްނގުނު ަޙަރާކްތަތްއ

 ިހްނގުނު ަޙާރާކްތަތްއ
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އަހަރު  ވަނަ   2020 އަދި  އެވެ.  ކިލޯ   50.26 ބަރުދަނަކީ  މަސްތުވާތަކެތީގެ  އަތުލައިގެންފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2021

އަހަރު  ވަނަ   2021 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ   2020 އެވެ.  ކިލޯ   10.67 ބަރުދަނަކީ  މަސްތުވާތަކެތީގެ  އަތުލައިގެންފައިވާ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިތުރުވެފައިވާކަން  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  މައްސަލަތައް  މަސްތުވާތަކެތީގެ  އަތުލައިގެންފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން 

 ޯހާދަފިއާވ ަމްސތުާވަތެކިތ

 

  އއިިނންް))ބބާާވވަަތތްް  ((ކކިިލލޯޯގގްްރރާާމމްް  ##
  އއަަހހަަރރުު

2018  2019  2020  2021  

 - 7,00 13.514 7.77 ހަޝިޝް އޮއިލް  11

 2.89 1,082.12 3.714 10.84 ހެރޮއިން  22

 44.09 4,094.117 10.979 0.563 ކޮކެއިން  33

 0.33 5,153 6.805 17.16 ހާބަލް  ކެނެބިސް  44

 - 13 - 05 އޮށް  ކެނެބިސް  55

 - 12.00 - - ކެޓަމައިން  66

 - - - 0.664 ސައިކޯ އެކްޓިވް ސަބުސްޓެންސްނިއު   77

ސައިކޯޓްރޮޕިކް ޑްރަގު (އެމްފެޓަމައިން، މެތްއެންފެޓަމައިން، އެމް.ޑީ.އެމް.އޭ    88
 )ޓެބްލެޓް، އެކްސްޓަސީ ޕައުޑަރ މެތްކެތިނޯން އެކްސްޓަސީ

3.38 2.490 321.00 2.95 

 ޕޕީީސސްް    358 -- -- -- އޯޕިއަމް ޕޮޕީ ސްޓްރޯ  99

 50.26 10.6702237 37.502 32.607 ޖޖުުމމްްލލަަ  
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ވެއެވެ.  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަ   392 ޖުމްލަ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  އެކިއެކި  ކަސްޓަމްސްއަށް 

ވެފައިވެއެވެ. އިތުރު  އިންސައްތަ   62 މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2021 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ   2020

 ަކްސަޓްމްސައްށ ހުަށެހިޅަފިއާވ ަމްއަޞަލަތްއ

 

  ލލަަތތަައއްް))ސސަަތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ((  މމަައއްް  ##
  އއަަހހަަރރުު

2018  2019  2020  2021  

 397 247 369 298 ހުށަހެޅުނު  11

 249 187 168 190 ނިމުނު  22

 75 59 201 108 ނުނިމި ހުރި  33

 721 493 738 596  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

ވެއެވެ.  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަ   08 ޖުމްލަ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  އެކިއެކި  ކަސްޓަމްސްއަށް 

ވެފައިވެއެވެ. މަދު  އިންސައްތަ   57% މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2021 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ   2020

 ހުަށެހިޅަފިއވާ  މުަވްއަޒފުްނެގ ަމްއަސަލަތްއ

 

 

  ލލަަތތަައއްް))ސސަަތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ((  މމަައއްް  ##
  އއަަހހަަރރުު

2018  2019  2020 2021  

 8 14 - - ހުށަހެޅުނު  11

 4 11 - - ނިމުނު  22

 7 3 - - ނުނިމި ހުރި  33

 19 28 - -  ޖޖުުމމްްލލަަ  
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2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1،539 އުޅަނދު އައިސްފައިވެއެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު 1,662 އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކުން ފުރާފައިވެއެވެ.  

 ާރްއޭޖެގ ަކނޑުގެ ަބނަދރުަތަކށް ައިއ އުަޅނދުަފަހރު

 ާރްއޭޖެގ ަކނޑުގެ ަބނަދރުަތކުްށ ފުިރ އުަޅނދުަފަހރު

 ަވިއެގަމގުްނ ާރްއެޖައށް ައިއ އުަޅނދުަފަހާރއި ަޕިސްނަޖރުްނ

 

  ލލަަތތަައއްް))ސސަަތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ((  މމަައއްް  ##
  އއަަހހަަރރުު

2018  2019  2020  2021  

 535 477 507 565 މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު  11

 348 225 147 267 ތެޔޮ އަދި ގޭސް އުފުލާ އުޅަނދު  22

 5 0 03 12 މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު  33

 178 108 120 105 ޔޮޓް  44

 464 268 260 392 ޓަގް އަދި ބާޖް  55

 0 07 32 25 ޕެސެންޖަރ ލައިނަރ  66

 9 06 06 23 ޑްރެޖަރ، ރިސާޗް ވެސަލް އަދި ލޭންޑިން ކްރާފްޓް  77

 1539 1091 1076 1389  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

  ލލަަތތަައއްް))ސސަަތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ((  މމަައއްް  ##
  އއަަހހަަރރުު

2018  2019  2020  2021  

 590 474 525 570 މުދާ އުފުލާ އުޅަނދު  11

 396 225 142 268 ތެޔޮ އަދި ގޭސް އުފުލާ އުޅަނދު  22

 3 10 04 15 މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު  33

 178 84 118 109 ޔޮޓް  44

 485 253 262 401 ޓަގް އަދި ބާޖް  55

 0 05 32 27 ޕެސެންޖަރ ލައިނަރ  66

 10 02 01 2 ޑްރެޖަރ، ރިސާޗް ވެސަލް އަދި ލޭންޑިން ކްރާފްޓް  77

 1662 1053 1084 1392  ޖޖުުމމްްލލަަ  

 

  ތތަަފފްްޞޞީީލލްް  ##
  އއަަހހަަރރުު

2020  2021  

 13,508 64.793 އުޅަނދުފަހަރު  11

 1.444.476 643.165 ިންފަތުރުވެރ  22
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 ްޕޮރެސްސ ކުެރވުނު ިޑްކަލޭރަޝްނ ޯފމު

2021 ވަނަ އަހަރު ކަސްޓަމްސްއިން 204803 ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ނިންމާފައިވެއެވެ. އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އިމްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން 

ފޯމެވެ. މިއީ ހުށަހެޅުނު ފޯމުގެ 93 އިންސައްތައެވެ. އަދި ހުށަހެޅުނު ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުގެ 56 އިންސައްތަ ފޯމު ނިންމާފައިވަނީ އެއަރކާގޯ

ސެކްޝަނުންނެވެ. 

  އެއަރކާގޯ  #
ބޮންޑެޑް 
  ވެއަރ ހައުސް

ޕެސެންޖަރ 
  ޕްރޮސެސިންގ

ހދ. 
  ކުޅުދުއްފުށި

ހދ. 
  ހަނިމާދޫ

މާލޭ 
  ސީޕޯރޓް

ޕޯސްޓް 
  އޮފީސް

ސ. 
  ގަން

  ޖުމްލަ  ހިތަދޫ

SERIES 00AP 00BW 00HA 00HK 00HM 00MP 00PO 00SG 00SH TOTAL 

ބޮންޑެޑްވެއަރހައު
  ސް

60 1178 0 1 0 166 0 0 0 
1405 

 9507 4 2 0 1241 0 1 1 0 8258  އެކްސްޕޯޓްސް

 190469 1592 192 980 51431 46 360 761 31418 103689  އިމްޕޯޓްސް

އަނބުރާފޮނުވާގޮތަ
ށް 

  އިމްޕޯޓްކުރެވޭމުދާ

59 0 36 0 0 41 0 4 19 

159 

 1806 1 81 1 705 0 5 26 95 892  އެކްސްޕޯޓް-ރީ

ޓެމްޕަރަރީ 
  ްސްޕޯޓްއެކ

1388 0 3 0 0 61 5 0 0 
1457 

 204,803  1,616  279  986  53,645  46  367  827  32,691  114,346  ޖޖުުމމްްލލަަ
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ިރްސްކ ެމޭންޖެމްންޓ ިސްސަޓްމގެ ެތެރިއން ިޑްކަލޭރަޝން ެޗަނލް ެވަފިއާވޮގތް 
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2020 އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް 2021 ވަނަ އަހަރު 

އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ  39.58ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރާފައިވާ އިރު, މިއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 40% އިންސައްތަ  އިތުރު އަދަދެކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު 28.25 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު މިއަދަދު 2021 ވަނަ އަހަރު 

ވަނީ 39.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 40 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މިންވަރަށް ބަލާއިރު، 2021 

ވަނަ އަހަރު އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގަކީ 2.33 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ. 

 ިއްމޯޕްޓ ކުެރވުނު މުަދާލއި ިޑއުީޓެގ ޮގތުަގއި ިލބުނު ަފިއާސ
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ންވަރު މްޕޯޓުކުރެވުނު އަދި ޑިއުޓީ ލިބުނު މި އި
DUTY (MVR) IMPORTS(MVR)
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 ަމހުްނ ަމަހްށ މުދާ ިއްމޯޕްޓ ކުެރވުނު ިމްނަވރު

 ަމހުްނ ަމަހްށ މުދާ ެއްކްސޯޕރްޓ ކުެރވުނު ިމްނަވރު
އެކްސްޕޯޓް  މުދާ  ގިނައަދަދަކަށް  އެންމެ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ބަހާލާއިރު  މަސްތަކަށް  އަހަރުގެ  މުދާ  ކޮށްފައިވާ  އެކްސްޕޯޓް 

މުދަލެވެ.  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން   291 ކޮށްފައިވަނީ  އެކްސްޕޯޓް  މަހު  މެއި  އަހަރު  ވަނަ   2021 މެއިމަހުއެވެ.  ކޮށްފައިވަނީ 
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 ާދިއާރަތކުްނ މުދާ ިއްމޯޕްޓ ޮކްށަފިއވާ 
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Project Name ExemptAmount(MVR) CIF(MVR)
Other Projects and Development Activities 388,572,849.88                   2,490,057,816.49    
Duty Exemptions under Foreign Investment 182,375,574.92                   1,108,797,682.29    
50% Duty Exemptions for regional ports 172,149,336.35                   506,866,678.89       
Duty Exemptions for Tourism Development 125,869,764.53                   1,336,630,102.90    
Duty Exemptions for local Airl ines 77,530,709.66                     674,215,515.97       
Duty exemption  for foreign aid 71,124,340.68                     376,212,979.55       
Duty Exemptions for Fisheries Development 34,743,399.87                     173,322,126.99       
Duty exemption  for Covid Pandamic 22,467,245.21                     229,148,685.17       
Duty Exemptions for Renewable Energy 15,945,708.71                     136,482,848.68       
Duty Exemptions under SAFTA 9,728,967.50                        79,065,757.93         
Duty Exemptions under diplomatic privilages 5,129,075.06                        63,238,581.31         
Duty Exemptions for Agricultural Development 2,359,085.66                        20,411,770.00         
Duty Exemptions for poultry development 1,108.62                                5,820.25                    
Total 1,107,997,166.65                7,194,456,366.42    

 

 ިޑއުީޓ ަމާޢފު ޮކްށަފިއާވ ިމްނަވރު
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	ާމލީ	ބަޔާން	ާމލީ	ބަޔާން
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-                               202,987,393                -                               239,799,138                   3

-                               1,933,547,881             -                               2,165,532,191               4,5

-                               516,061,817                1,162,036,474               6

-                               92,880                          -                                   22

-                               348,000                        -                               21,000                             19

-                                   2,653,037,971                -                                   3,567,388,803                   

-                               182,282,040                -                               181,876,478                   7

-                               4,865,578                     -                               4,833,192                       8

-                               114,484                        -                               148,153                           9

-                               2,244,813                     -                               2,743,154                       10

-                               7,350,483                     -                               30,824,353                     11

-                               392,770                        -                               148,124                           12

-                               111,631                        -                               147,027                           13

-                               761,842                        -                               982,401                           14

-                               445,077                        -                               595,063                           15

1,800                            -                                   16

-                               825,475                        -                               4,154,067                       17

-                               3,812,581                     -                               13,335,019                     18

-                               203,208,575                -                               239,787,030                  

-                               1,962,676,576             -                               2,150,125,368               5

-                               512,666,904                -                               1,149,690,135               6

-                               2,678,552,054            -                               3,539,602,533               

-                               (25,514,083)                 -                               27,786,270                     

-                               65,819,997                  -                               40,087,594                     20

-                               134,605                        -                               227,485                           22

-                               169,500                        -                               294,940                           19

-                               (25,514,083)                 -                               27,786,270                     

-                         40,610,019            -                         68,396,289               



417,038                        239,787,030            240,204,067             229,800,515             

417,038                        239,787,030            240,204,067            229,800,515            

288,684                        181,876,478            182,165,162             181,391,354             

-                                4,833,192                4,833,192                 4,971,546                 

-                                148,153                    148,153                    791,292                    

-                                2,743,154                2,743,154                 4,325,511                 

1,645                            30,824,353              30,825,998               13,406,030               

-                                148,124                    148,124                    200,400                    

-                                147,027                    147,027                    890,000                    

-                                982,401                    982,401                    1,559,580                 

-                                595,063                    595,063                    514,840                    

290,329                        222,297,944            222,588,273            208,050,553            

65,377                          4,154,067                4,219,443                 7,541,179                 

244,632                        13,335,019              13,579,652               14,208,783               

310,009                        17,489,086              17,799,095               21,749,962               

600,338                 239,787,030            240,387,368         229,800,515         

417,038                 





2020 2021

219,710,595                    229,800,515              

(14,343,923)                     10,403,552                 

205,366,672                    240,204,067              

(202,987,393)                   (239,799,138)             

1,379                                12,109                        

2,380,657                        417,038                      



2020 2021

2,262,206,926                 2,844,496,509           (8,190,819)               2,852,687,328          

1,438,762                        8,246,148                   -                            8,246,148                 

-                                    33,524,918                 -                            33,524,918               

59,256,860                      -                              -                            -                             

2,200                                251,910                      -                            251,910                    

66,600                              58,100                        -                            58,100                       

68,900                              70,500                        -                            70,500                       

-                                    -                              -                            -                             

-                                    600                              -                            600                            

3,600                                5,200                          -                            5,200                         

-                                    -                              -                            -                             

335,500                      -                            335,500                    

6,136,536                        6,214,589                   (20,072)                     6,234,661                 

3,746,365                        5,529,460                   (18,000)                     5,547,460                 

611                                   843                              -                            843                            

-                                    -                              -                            -                             

-                                    -                              -                            -                             

21,200                              18,400                        -                            18,400                       

3,755,206                        5,690,612                   (1,043)                       5,691,655                 

63,611,115                      368,979,359              (194,079)                   369,173,438             

214,231                            193,450                      -                            193,450                    

279,500                            517,561                      (3,939)                       521,500                    

35,000                              39,750                        -                            39,750                       

2,043,000                        2,347,455                   -                            2,347,455                 

30,426,153                      31,535,257                 (526,483)                   32,061,740               

40,500                              9,500                          -                            9,500                         

95,000                              20,000                        -                            20,000                       

3,500                                1,500                          -                            1,500                         

18,000                              18,000                        -                            18,000                       

100,000                            25,000                        -                            25,000                       

1,018,248                        2,331,685                   (7,434)                       2,339,119                 

1,000                                -                              -                            -                             

800,169                            2,341,361                   -                            2,341,361                 

294,000                            470,512                      -                            470,512                    

602,335                            1,078,056                   -                            1,078,056                 

301,516                            457,200                      -                            457,200                    

-                                    -                              -                            -                             

63,100                              167,585                      -                            167,585                    

3,570                                9,239                          (2,349)                       11,588                       

33,280                              236,565                      -                            236,565                    

-                                    -                              -                            -                             

-                                    -                              -                            -                             

-                                    -                              -                            -                             

2,436,686,984                 3,315,222,326           (8,964,217)               3,324,186,543         



2020 2021

2,455,277,693                 3,324,186,543           

(5,769,330)                       -                              

(3,293,578)                       (8,964,217)                  

-                                    (6,380,565)                  

(512,666,904)                   (1,143,309,570)          

1,933,547,881                 2,165,532,191           

3,234,646                        18,641,469                 

1,930,313,235                 2,146,890,722           

32,363,341                      3,234,646                   

1,962,676,576                 2,150,125,368           

92,880                              -                              

348,000                            21,000                        

1,963,117,456                 2,150,146,368           

2020 2021

506,534,016                    1,152,523,249           

9,527,801                        9,513,224                   

516,061,817                    1,162,036,474           

512,666,904                    1,149,690,135           

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

-                                    -                              71,656,744              -                             

69,721,122                      69,480,226                 -                            71,022,080               

1,136,074                        2,176,518                   -                            3,749,630                 

-                                    -                              110,508,418            -                             

-                                    -                              -                            -                             

16,367,203                      16,884,229                 -                            17,049,800               

2,103,400                        2,074,600                   -                            2,190,000                 

-                                    -                              -                            -                             

11,912,917                      11,062,930                 -                            11,398,320               

2,363,368                        2,008,190                   -                            2,026,080                 

1,558,149                        1,467,568                   -                            961,104                    

45,000                              -                              -                            180,000                    

3,720,181                        5,191,575                   -                            4,734,812                 

95,041                              157,418                      -                            -                             

-                                    -                              -                            -                             

-                                    -                              -                            -                             

24,308,124                      24,230,792                 -                            24,857,728               

312,200                            327,339                      -                            202,800                    

-                                    -                              -                            -                             

631,000                            592,800                      -                            599,000                    

41,797,800                      40,254,400                 -                            36,196,800               

394,364                            279,293                      -                            349,200                    

6,019,592                        5,977,284                   -                            5,874,000                 

(203,495)                          (288,684)                     

182,282,040                    181,876,478              182,165,162            181,391,354             



ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

-                                    -                              4,833,192                 -                             

4,865,578                        4,833,192                   -                            4,971,546                 

4,865,578                        4,833,192                   4,833,192                4,971,546                 

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

-                                    -                              -                            -                             

-                                    -                              -                            -                             

76,870                              107,527                      107,527                    210,692                    

37,614                              40,626                        40,626                      580,600                    

-                                    -                              -                            -                             

114,484                           148,153                      148,153                    791,292                    

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

496,272                            649,078                      649,078                    908,560                    

107,392                            108,212                      108,212                    109,905                    

147,823                            223,952                      223,952                    501,620                    

7,624                                16,754                        16,754                      12,000                       

66,007                              82,786                        82,786                      139,060                    

47,062                              10,422                        10,422                      30,000                       

1,136,853                        1,354,865                   1,354,865                 1,500,000                 

95,192                              105,380                      105,380                    136,435                    

1,638                                29,031                        29,031                      8,450                         

78,398                              980                              980                           10,000                       

942                                   53,221                        53,221                      77,500                       

59,612                              108,474                      108,474                    891,981                    

2,244,813                        2,743,154                   2,743,154                4,325,511                 



ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

220,906                            326,810                      326,810                    406,320                    

4,411,127                        4,914,510                   4,914,510                 5,052,000                 

155,233                            141,336                      141,336                    130,800                    

1,720,636                        2,928,243                   2,928,243                 2,440,400                 

75,000                              180,000                      180,000                    360,000                    

-                                    -                              -                            5,000                         

229,810                            308,234                      308,234                    260,640                    

3,672                                11,665                        11,665                      18,000                       

9,120                                32,282                        32,282                      62,400                       

8,909                                87,489                        87,489                      190,000                    

-                                    36,905                        36,905                      3,500,000                 

3,951                                7,883                          7,883                        50,000                       

95,181                              87,979                        87,979                      116,260                    

155,725                            21,743,745                 21,745,390              150,000                    

98,252                              -                              -                            134,210                    

162,963                            17,273                        17,273                      530,000                    

7,350,483                        30,824,353                30,825,998              13,406,030               



ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

-                                    -                              -                            -                             

32,280                              -                              -                            20,400                       

360,490                            148,124                      148,124                    180,000                    

392,770                           148,124                      148,124                    200,400                    

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

-                                    -                              -                            -                             

79,299                              23,055                        23,055                      100,000                    

2,306                                -                              -                            50,000                       

-                                    -                              -                            45,000                       

5,812                                9,412                          9,412                        95,000                       

24,215                              114,560                      114,560                    600,000                    

111,631                           147,027                      147,027                    890,000                    

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

303,275                            359,717                      359,717                    359,160                    

12,607                              40,446                        40,446                      50,000                       

2,746                                -                              -                            20,000                       

-                                    -                              -                            -                             

-                                    -                              -                            2,000                         

238,527                            215,123                      215,123                    352,420                    

-                                    -                              -                            10,000                       

-                                    -                              -                            -                             

7,400                                7,640                          7,640                        15,000                       

-                                    -                              -                            -                             

112,930                            303,238                      303,238                    398,000                    

84,358                              56,237                        56,237                      353,000                    

761,842                           982,401                      982,401                    1,559,580                 

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

445,077                            595,063                      595,063                    514,840                    

445,077                           595,063                      595,063                    514,840                    

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

1,800                                -                              -                            -                             

1,800                                -                              -                            -                             



ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

825,475                            4,154,067                   4,219,443                 7,541,179                 

825,475                           4,154,067                   4,219,443                7,541,179                 

ިހނގި  ަޚަރދު  2020  ިހނގި  ަޚަރދު  2021 

88,826                              510,526                      511,995                    653,056                    

186,257                            1,967,648                   1,967,648                 3,704,620                 

5,390                                1,537                          1,537                        8,000                         

-                                    -                              -                            -                             

15,957                              72,099                        72,099                      57,500                       

2,002,262                        3,981,003                   3,981,003                 5,276,760                 

1,291,329                        6,802,206                   6,802,206                 1,798,515                 

-                                             -                              -                            -                             

-                                             -                              -                            1,747,999                 

-                                             -                              243,164                    962,333                    

3,590,021                        13,335,019                13,579,652              14,208,783               

2020 2021

169,500                                    294,940                              

348,000                                    21,000                                

517,500                                    315,940                              

(222,560)                                   -                                      

294,940                                    315,940                              



2020 2021

7,891                                20,000                        

3,234,646                        18,641,469                 

57,060                              -                              

30,464,491                      49,191,395                 

6,380,565                        -                              

244,461                            -                              

88,906                              -                              

40,478,021                      67,852,864                

(333,367)                          -                              

(57,060)                            -                              

40,087,594                 67,852,864             

227,485                      227,485                  

294,940                      315,940                  

40,610,019                 68,396,289             

2021

239,787,030                        

-                                        

12,109                                  

2,165,532,191                     

1,162,036,474                     

21,000                                  

3,567,388,803                    

3,567,388,803                     



2021

239,787,030                        

-                                        

2,150,125,368                     

ިޑޕިޮސޓް  ަފިއާސގެ  ޮގުތަގއި  ެޑިބޓް  ުކެރުވނު  ުކެރުވނު  ަފިއސާ                      1,149,690,135

-                                        

3,539,602,533                    

ުޖްމލަ  2020 ުޖްމލަ  2021

134,605                                227,485                          133,259                       92,880                          560                       787                              

92,880                                  -                                  -                                -                                -                        -                               

227,485                               227,485                         133,259                       92,880                          560                       787                              

-                                        -                                  -                                -                                -                        -                               

-                                        -                                  -                                -                                -                        -                               

227,485                               227,485                         133,259                       92,880                          560                       787                              

-                                  



2020 2021

164,302,370         184,821,718       2

-                              4,246,892           3

164,302,370         189,068,610       

40,610,019         68,396,289       4

354,027,099       299,147,487    5

357,277,528       367,543,776    

521,579,899       556,612,386    

2020 2021

22,733,844            -                       5

6,380,565              -                       

30,464,491            49,191,395         7

59,628,900           49,191,395         



70,836,152               -                                -                         -                           70,836,152                 

6,855,419                 65,219                         -                         510,526                  6,410,112                   

25,251,781               24,652                         165,649               893,148                  24,217,636                 

15,864                       -                                -                         1,537                       14,327                         

41,812                       -                                -                         -                           41,812                         

3,429,936                 -                                -                         72,099                    3,357,837                   

24,568,939               -                                -                         3,981,003              20,587,936                 

44,785,379               4,475                            225,215               6,800,386              37,764,253                 

4,550,119                 -                                -                         -                           4,550,119                   

4,412,437                 -                                -                         -                           4,412,437                   

73,880                       -                                -                         -                           73,880                         

184,821,718              94,346                        390,864              12,258,699          172,266,501            



4,246,892                 -                                     4,154,067            92,825                    421003

4,246,892                -                                    4,154,067          92,825                   

2020 2021

7,891                        20,000                       

3,234,646                18,641,469                

57,060                     -                              

30,464,491              49,191,395                

6,380,565                -                              

244,461                   -                              

88,906                     -                              

40,478,021             67,852,864                

(333,367)                  -                              

(57,060)                    -                              

40,087,594         67,852,864           

227,485              227,485                

294,940              315,940                

40,610,019         68,396,289           



2020 2021

22,733,844               -                                

22,733,844             -                                    

2020 2021

                93,563,963                         354,481 

              260,463,137                 298,793,006 

354,027,099            299,147,487               

2020 2021

                27,069,578                   30,464,491 

              506,534,016              1,152,523,249 

              512,666,904              1,143,309,570 

                   9,527,801                      9,513,224 

30,464,491               49,191,395                 



މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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