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ތަޢާރަފް:

ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ،މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
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ނޭޝަނަލް

އިންޓެގްރިޓީ

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލަތަކާއި،

މިމައްސަލަތައް

ކުރިއަށް

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ގޮސްފައިވާގޮތާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު
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ފާއިތުވި އަހަރުތެރޭ ކޮމިޝަނަށް ހާޞިލް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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2

ކޮމިޝަނުގެ ތަޢާރަފް

ރ
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކު ާ
އ
ލނެ އެންމެހަ ި
ނއި އެ އިދާރާތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަ ާ
އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ާ
އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާބެހޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި
ލ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ
ނންބަރު( ،27/2015 :ނޭޝަނަ ް
 2015ސެޕްޓެންބަރު  6ވަނަދުވަހު ތަސްދީޤުކުރެވުނު ޤާނޫނު ަ
ލ މުއައްސަސާއެކެވެ .މި
ތޤިއް ު
ދވާފައިވާ މިނިވަން މުސް ަ
ދށުންއުފަ ަ
ބބުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ނ ާ
ގ  2ވަ ަ
ޤާނޫނު) ެ
ލބިފައިވާ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްސެކެވެ.
ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ި
މ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،
މޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 5 ،މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެި .
އންޓެގްރިޓީ ކޮ ި
ނޭޝަނަލް ި
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .ނައިބު ރައީސް ހޮވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ޟލް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދެވެ.
އރު ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ ،އަލްފާ ި
 2017ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ި
 2017ނޮވެންބަރު  23ގައި ޔޫސުފް މާނިއު މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުންނާއި މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެއްވުމާ
ކމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް ޙައްސާން ޙަމީދެވެ.
ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަން ހިންގެވީޮ ،

ނ
ރ ް
މބަ ު
އ ތިއްބެވި މެ ް
ނގަ ި
މނުއިރު ،ކޮމިޝަ ް
 2017ވަނަ އަހަރު ނި ު
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 2.1ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދުތައް


އ
ނފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ބަލަ ި
ޤާނޫނު ތަ ް
ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި،

އެފަދަ

ޢަމަލެއް

ހިންގައިފިކަމަށް

ތކުރެވިއްޖެނަމަ
މ ު
ތުހު ަ

ނުވަތަ

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

މއްސަލައެއް ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް އެކަމެއް ބަލައި
ގން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ަ
ހިންގައިފިކަމަށް ނުވަތަ ހިން ަ
ތަޙުޤީޤުކުރުން؛


ކގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަ ު
ޛކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި
ތންފީ ު
ލިބިދިނުމާއެކު ،ޤާނޫނު ަ
އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުން؛



ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސިޔާސަތުތައް
ނއުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި
އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމާއި ،ބަދަލުގެ ަ
އިދާރާތަކުގައި

ދައުލަތުގެ

ކލަވާލައި
އެ ު

ހ
ހިންގަންޖެ ޭ

ތކާއި
ޕްލޭން ަ

މަޝްރޫޢުތަކާއި

ހަމަތައް

އުސޫލުތަކާއި

ގޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ،ހަމަތަކާ
ތަޢާރަފްކޮށް ހިންގުމާއި ،ކަމާ ު
ޖހޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާއި ،އަންގަންޖެހޭ
ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި ،ހުށަހަޅަން ެ
ރ ވަޒަން ކުރަމުން
ނތީޖާ ނެރެދޭ މިންވަ ު
ނކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބަލައިަ ،
އެންގުންތައް އެންގުމާއި ،އެކަ ް
ދިޔުން؛


އ އެ އިދާރާތަކުގެ
ތންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުންނާ ި
ނ ަ
ހށަހެޅުމަކާ ނުލައި ،ޤާނޫ ު
މައްސަލައެއް ވަކިފަރާތަކުން ު
އ
ތ އެފަދަ ކުށެ ް
ލބިއްޖެނަމަ ،ނުވަ ަ
ގ މަޢުލޫމާތު ި
މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގައިފިކަމު ެ
ހިނގައިފިކަމުގެ މައްޗަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ވަކިފަރާތަކުން އެކަމެއް އެނަގުމަކާ ނުލައި ،ވަކިފަރާތަކުން އެ
އ
ނޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތަ ް
އމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތައް ހޯދާފައި ،ކުރަ ް
މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކާ ނުލައިަ ،
ކުރުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތުތައް އެކުލަވާލުން؛



ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތަކާއި
ސުލޫކީ

ހަމަތަކާއި

އެ

ކޮމިޝަން

ހިންގާނެގޮތުގެ

ލތަކާއި
އުސޫ ު

ވާޖިބުތައް

އަދާކުރާނެގޮތުގެ

އުސޫލުތައް

ބަޔާންކުރުން؛


ނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
ނގެހެއްޓުން އިތުރުކުރުމަށް އަޅަ ް
މއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ޤާނޫނު ެ
ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ތެދުވެރިކަ ާ
އެޅުން.

 2.2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުހިނގާ ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތައް


ޤާނޫނު ނަންބަރު( 8/2011 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސް؛



އދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛
ދށުން އުފަ ް
ލހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ
ނބަރު(5/2008 :ފު ު
ޤާނޫނު ނަ ް



ފއިވާ މޯލްޑިވްސް
ށން އުފައްދާ ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޮލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
ނބަރުި ( 14/2013:
ޤާނޫނު ނަ ް
ކެރެކްޝަނަލް ސަރވިސް؛



ހރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އިން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން.
ރ( 1/2007ދިވެ ި
ނބަ ު
ޤާނޫނު ނަ ް
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 2.3ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަން
މިކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.


ލ މުއައްސަސާއެކެވެ.
ރޓީ ކޮމިޝަނަކީ ވަކި މިނިވަން މުސްތަޤިއް ު
ނޭޝަނަލް އިންޓެގް ި



ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނީ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކަމާއެކު ޤާނޫނު
އޓިގެންނެވެ.
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ދެމެހެ ް



ރޓީ ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ.
ނޭޝަނަލް އިންޓެގް ި

 2.4ކޮމިޝަނުގެ ތަޞައްވުރު
ފޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނަޒާޙަތްތެރިކަން
ޤާނޫނު ތަން ީ
ނ.
ދެމެހެއްޓު ް

 2.5ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒު
ތރިކަން
ފޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނަޒާހަތް ެ
ޤާނޫނު ތަން ީ
ނ.
ދެމެހެއްޓުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނު ް

 2.6ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް


ނަޒާހަތްތެރިކަން



މިނިވަންކަން

 2.7ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް
2.7.1

ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ބާރުތައް

ޝނުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ،އެ ޤާނޫނާއި ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ވއެވެ.
ގން ެ
ރމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ނނިވި ކަންކަން ކު ު
ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަން ަ
ހދައި،
ވ އެންމެހައި ސާމާނާއި ވަސީލަތާއި އާލަތްތައް ޯ
ގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ބޭނުން ާ
(ހ) ކޮމިޝަނު ެ
ފން؛
ނން ހި ު
ގެންގުޅެ ،އެތަކެތީގެ ބޭ ު
(ށ) ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައްޔާއި ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން؛
ބލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން
(ނ) ކޮމިޝަނުން ެ
ށ
އމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ ް
ތަޙުޤީޤުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދި ު
ހުށަހެޅުން؛
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(ރ)

ބަލާ

ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

ޓާސްކް

ފޯސްތައް

އުފެއްދުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ރންގެ ގޮތުގައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން؛
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެ ި
ގތުގައި ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކުރުމާއި ހެކިބަސް ހޯދުން؛
(ބ) ހެކިންގެ ޮ
ނތައް
ފނިއްޖެނަމަ ،އަޑުއެހު ް
ށ ެ
ނމުކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ހ ް
(ޅ) މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަކީ މު ި
ބޭއްވުން؛
ށ
ވނެކަމަ ް
ވނެކަމަށް ނުވަތަ ނުވަދެ ޭ
ބޔަކަށް ޢާންމުންނަށް ވަދެ ޭ
(ކ) ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އަޑުއެހުމަކަށް ނުވަތަ އަޑުއެހުމުން ަ
ކަނޑައެޅުން.
2.7.2

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ދރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ބަލައި
(ހ) ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އި ާ
ނ
ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ،އެފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަ ް
ބލައި ތަޙުޤީޤުކުރުން؛
އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ަ
(ށ) ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުންނާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމުގެ
މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ވަކިފަރާތަކުން އެކަމެއް އެންގުމަކާ
ނތައް ހޯދައި ،ކުރަންޖެހޭ
ލމާތު ލިބުމަކާ ނުލައި ،އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ހޯދު ް
ނުލައި ،ވަކިފަރާތަކުން އެ މައު ޫ
ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުން؛
ކރާކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
(ނ) ކޮމިޝަނުގެ އޮފިސަރަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ު
ޔވަޅުއެޅުން؛
ވސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއްބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ފި ަ
އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެއް ެ
ރ އިދާރާ ހިންގުމާ އެއިރަކު
ނފީޛުކު ާ
އސަލަތަކާއި ޤާނޫނު ތަ ް
އސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލާ މަ ް
(ރ) ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ ި
ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވަޒީރަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ،ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު އަދި ފެންނަގޮތް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން؛
(ބ) ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ގެނެރަލްގެ އޮފިހަށް ހުށަހެޅުން؛
ތގެ އެހެން އިދާރާތަކުން އިތުރަށް ބަލައި ސާފުކުރަންޖެހޭ
(ޅ) ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަ ު
އ
ހޅައިގެން ސާފުކުރުމާއި ،ކަމާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން ެ
ކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަ ަ
އިދާރާތަކަށް އެންގުން؛
(ކ)

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތަކާއި

ގުޅިގެން

ކުރެވޭ

ތަޙުޤީޤުތަކުގައި

އެފަދަ

މައްސަލައެއް

ތަކުރާރުވިޔަ

ނ
ނފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލުގެންނަ ް
ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަ ް
ނފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ދިނުން؛
ހ ލަފާ ޤާނޫނު ތަ ް
ނނަމަ އެކަމާބެ ޭ
ކޮމިޝަނަށް ފެން ަ
ނ
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަ ް
ތންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ެ
(އ) ޤާނޫނު ަ
އ
ބެލުމަށްޓަކައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށާއި ޖަލުތަކާއި އެކި އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
ޅން؛
ފާހަގަކޮށް ،އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެ ު
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ދރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ،އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ތންފީޒުކުރާ އި ާ
ނނު ަ
(ވ) ޤާ ޫ
ވން؛
ކުށްކުރުމަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓު ު
(މ) ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި
ގ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛
ލތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނެގޮތު ެ
ކޮމިޝަން ހިންގާނެގޮތުގެ އުސޫ ު
ނފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި
(ފ) ޤާނޫނު ތަ ް
އން ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި
ކ ގުޅުން އުފެއްދުމާއި ،އެ ގުޅުމުގެ ތެރެ ި
ނލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަ ާ
ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައި ަ
ހ
ގތްތައް ހޯދައި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވާންޖެ ޭ
ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމާއި ،މަދަދާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ޮ
ލކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުން؛
ކަންކަމަށް އެއްބަސްވުމާއި ،ޢަމަ ު
(ދ) ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސިޔާސަތުތައް
އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމާއި ،ބަދަލުގެނައުމާއި ،އަދި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި
ކއި މަޝްރޫޢުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ތަޢާރަފުކޮށް
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި އެކުލަވާލައި ހިންގަންޖެހޭ ޕްލޭންތަ ާ
ހިންގުމާއި،

ކަމާގުޅޭގޮތުން،

އިދާރާތަކުން

ދއުލަތުގެ
ަ

ޖހޭ
އަޅަން ެ

ފިޔަވަޅުތަކާއި

އުސޫލުތަކާއި

ހަމަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ތއް ހުށަހެޅުމާއި ،އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމާއި،
ހށަހެޅުން ަ
ނމާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ު
އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދި ު
ވރު ވަޒަންކުރަމުން ދިޔުން؛
ނތީޖާ ނެރެދޭ މިން ަ
ގތް ބަލައިަ ،
އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޮ
ގން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ
ނހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ެ
ހ ި
ނތަކާއި ،އެ ެ
(ތ) ސެމިނާތަކާއި ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވު ް
ލތައް
ދ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގޭގޮތާއި ބާވަތާއި އެފަދަ ޢަމަ ު
އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
އ ހޯދައި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ،އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛
ހިންގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަ ް
(ލ) ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީރިޕޯޓެއް ،އަހަރަކު އެއްފަހަރު ،ޢާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކުރުން.
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 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހާޞިލް ކުރެވުނު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި 2018 ،ވަނަ އަހަރަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއްވަނީ ހާޞިލް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން
ފުރަތަމަ ލަނޑު ދަނޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 2016 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
ތން 2016 ،ވަނަ އަހަރު 31
ށ  2017ވަނަ އަހަރު މައްސަލަތައް ނިންމުމެވެ .މިގޮ ު
އތުރަ ް
ނިންމުނު އަދަދަށްވުރެ ި
ތރުން ،ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ
ގ އި ު
ސލަ ނިންމިފައިވެއެވެ .މީ ެ
މައްސަލައެއް ނިންމުނު އިރު  2017ވަނަ އަހަރު  57މައް ަ
ނ
ތތަކާ ކޮމިޝަނާ އޮންނަ ގުޅު ް
އިދާރާތަކާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަލް އެހީތެރިކަން ދެވިދާނެ ފަރާ ް
ޅ ލަނޑުދަނޑިވެސް ވަނީ ހާޞިލް ކުރެވިފައެވެ.
އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އެކަށައެ ި
ށހެޅި ނުނިމި
މޝަނަށް ހު ަ
ނން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ކޮ ި
 2018ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަ ު
ލތަކުގެ  90އިން ސައްތަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމެވެ.
ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމުމާއި ،ހިނގާ އަހަރު ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
ނފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ
އަދި ޤާނޫނު ތަ ް

ކޓިސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެ ް
ޤަވާޢިދުތައް ދިރާސާކޮ ް

ނފީޒުކުރާ
މަތިން ކަންކަން ކުރުން އިސްކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރުމާއި ،ޤާނޫނު ތަ ް
އިދާރާތަކާއި ،އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ.
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މނެއްގައި ،މައްސަލަތައް
ނންވާ ހަލުވި ި
މީގެ އިތުރަށް ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭ ު
ނ ާ
ނ ާވ ިއ ް
ނ ް
ބ ު
ނިންމުމުމަށްޓަކައިޭ ،
ބ
ގޅޭގޮތުން ،އިތުރު ތަޖުރި ާ
ސ ަލ ްތ އިތުރު ކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ު
ނ ަވ ީ
ސ ީ
ހޯދުމަށާއި،

ތަޖުރިބާ

ހިއްސާ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ކުރުމަށް

ހިންގުމަކީވެސް،

ކޮމިޝަނުގެ

2018

ވަނަ

އަހަރުގެ

ލަނޑުދަނޑިތަކެވެ.

4

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް.

ނިމިދިޔަ  2017ވަނަ އަހަރު  107މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .އެއީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
 100މައްސަލައަކާއި ،ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލަން ފަށާފައިވާ  7މައްސަލައެކެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ 87
މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ  17މައްސަލައިގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅޭ  3މައްސަލައެކެވެ.

 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދު
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އަދަދު

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

 4.1ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތާކައި ،އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް.
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޮމިޝަނުން ޖުމުލަ  57މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ،ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ  7މައްސަލައަކާއި 2015 ،ވަނަ
އަހަރުގެ  25މައްސަލައިގެ އިތުރުން  2016ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު  16މައްސަލައާއި  2017ވަނަ އަހަރުގެ
ހުށަހެޅުނު  9މައްސަލައެކެވެ.
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ކުރުމަށްފަހު އަލުން

ގެންދިއުން

ހުށަހެޅުމަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅިފަރާތުގެ

އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ

މައްސަލަ ސާބިތު

އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ

ކުރާނެތަނެއް

ރަނގަޅަށް

ނުވާކަމަށް

ނެތްކަމަށް

ނޫންކަމަށް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

4.2

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް.

 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ހިނގަމުން ދިޔައީ ޖުމުލަ  342މައްސަލައެވެ .މިގޮތުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަހުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މި ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ  34މައްސަލައާއި  2015ވަނަ އަހަރުގެ  73މައްސަލައިގެ އިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން
ތަހުޤީޤު ކުރަންފެށި  23މައްސަލައާއި  2016ވަނަ އަހަރުގެ  84މައްސަލަ އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ގެ  79މައްސަލައެވެ .އަދި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަންފެށި  3މައްސަލައާއި 2016
ވަނަ އަހަރުގެ  17މައްސަލަ އަދި  2017ވަނަ އަހަރުގެ  16މައްސަލައެވެ .މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން
ތަހުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ،މިކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  2015ވަނަ
އަހަރުގެ

5

މައްސަލައާއި

2015

ވަނަ

އަހަރު

މި

ކޮމިޝަނުން

ތަހުޤީޤު

ކުރަންފެށި

 1މައްސަލައާއި  2016ވަނަ އަހަރުގެ  3މައްސަލައެވެ .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅޭ ގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ
 1މައްސަލައާއި 2017ވަނަ އަހަރު  3މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

2014

 2017 4.3ވަނަ އަހަރު ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް
ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤގުކުރާ މައްސަލަތައް ދިގު ދެމިގެން ނުގޮސް މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ހަލުވިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ
މަޤުޞަދުގައި  2017ވަނަ އަހަރު ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއަށް ގޮސްގެން ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަ
ކުރެވެން ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ތަހުޤީޤު ދަތުރުތައް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ތަހުޤީޤު ދަތުރު ކުރެވިފައިވަނީ
 6ރަށަށެވެ .އެއީ ގއ .ވިލިގިނލި ،ގއ .ދާންދޫ ،ގއ .މާމެންދޫ ،ގދ .ތިނަދޫ ،ގދ .ގައްދޫ އަދި ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ނިމި ދިޔަ އަހަރުވެސް

ކ .މާފުށީ ޖަލަށް ތަޙުޤީޤު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި،

ތަހުޤީޤުކުރެވުނު މައްސަލަތަކަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބި ދަތުރުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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5

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

 2017 5.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތް
 2017ވަނަ އަހަރު ،ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 2 ،ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ބަހައިލެވިގެންނެވެ .އެއީ ،އޮޕަރޭޝަންސް
ޑިޕާޓްމަންޓާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އެވެ.

ORGANIZATION STRUCTURE
COMMISSIONERS

PRESIDENT

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

INVESTIGATION, LEGAL AND
CASE MANAGEMENT UNIT

OFFICER

OFFICER

Date: 25 October 2017

 2017ވަނަ އަހަރު އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަކާއި ،ޑިރެކްޓަރއަކާ އިތުރު  12މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަކާއި ،ޑިރެކްޓަރ އަކާއެކު އިތުރު  15މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 5.2ކޮމިޝަނުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް
 5.3އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
މިޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހިމެނެނީ ،އިންވެސްޓިގޭޝަން ،ލީގަލް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް ،އަދި ،ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ޕަބްލިކް
ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓެވެ.
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5.3.1


އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ،ލީގަލް އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ބަލައި
ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި އެފަދަ ޢަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަން
އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުން.



މައްސަލައެއް ވަކިފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ،ޤާނޫނު ތަންފިޛުކުރާ އިދާރާތަކުންނާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް
ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ވަކިފަރާތަކުން އެކަމެއް އެންގުމަކާ ނުލައި ،ވަކިފަރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކާ ނުލައި ،އަމިއްލަ
އިސްނެގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތައް ހޯދައި ،ކުރަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ ހިންގުމާ އެއިރަކު ޙަވާލުވެ
ހުންނަވާ ވަޒީރަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުން.



ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ނިންމާ އެންމެހާ މައްސަ ލަތައް ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާ
ރިޕޯޓްތައް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރާ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރުން.



ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އެހެން ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ބަލައި ސާފުކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ސާފުކުރުމާއި ،ކަމާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން
އެއިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް އެންގުން.



ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުމާއި،
އެ ފަދަ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައި އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓާ ގުޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ހިންގުން.



ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލޭ ދަޢުވާއާއި ،ކޮމިޝަނުން އުފުލާ ދަޢުވާގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ
މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި ،އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ޤަނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައާއި
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.



ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ،ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ހުށަހެޅުން.



ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޖަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ
ކޮމިޓީއަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޙާޟިރުވާންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ
ކޮމިޝަން މެމްބަރުންނަށް އެރުވުން.



ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އުސޫލުތައް
ގާއިމްކޮށް އެއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި އެއުސޫލުތަކުގެ
މަތީން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން.



ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމިޓީއިން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އެއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އުފައްދަންޖެހޭ ޓާސްކް ފޯސްތައް އުފެއްދުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ކުރުން.
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ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކުރުމާއި ހެކިބަސް ހޯދުމާ
ބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން އެކުލަވާލައި ،އެއާ އެއްގޮތަށް މީހުން ޙާޟިރުކޮށް
ބަޔާން ނެގުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.



ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ އުސޫލުތަކާއި
މިންގަނޑުތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން އެކުލަވާލައި ،އެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢާންމުކޮށް
ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި،
އެފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ކަމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޔުނިޓްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.



ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކާމެދު އިބްތިދާއީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މައްސަލަތައް
ފުރިހަމަކޮށް ކޮޕްލެއިންސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކާމެދު
އަމަލުކުރުމާއި ކޮޕްލެއިންސް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތަކަކީ

މައްސަލަތައް

ބަލައިގަނެވޭ

މިންވަރަށް

މަޢުލޫމާތު

ހުރި

މައްސަލަތައްކަން

ކަށަވަރުކުރުމާއި ،މައްސަލަތަކަށް އިތުރު ލިޔުން ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދައި،
އިބްތިދާއީ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.


ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ އިބްތިދާއީ ރިޕޯޓްތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރު މަށްޓަކައި އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓާއި ހަވާލުކޮށް އަދި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން އަމަލުކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ ހިންގުމާ އެއިރަކު ޙަވާލުވެ
ހުންނަވާ ވަޒީރަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓު ނުވަތަ އަމަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާއި،
މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.



ކޮމިޝަނުން ބެލި މައް ސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތައް
މޮނިޓަރކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.



ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުތަކުގައި އެފަދަ މައްސަލައެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި
ޤާނޫނު ތަންފީ ޛުކުރާ އިދާރާއެއްގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނުންދޭ
ލަފާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާއި އެފަދަ ލަފައާމެދު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަލާ
މޮނިޓަރކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.



ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ތަޙްޤީޤުކޮށް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު އެ މުއައްސަސާތަކުން
ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.
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ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.



ކޮމިޝަނުގައި ތަޙްޤީޤުކުރެވެމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ،ފޮޓޯ އަދި އޯޑިއޯ ފަދަ ތަކެއްޗާއި
ޑޮކިއުމަންޓްތައް އެނަލައިޒްކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި މިފަދަކަންކަމުގައި
ތަޙްޤީޤުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި ދިނުން.



ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓައި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާ
ހިއްސާކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ މުއައްސަސާތަކާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިންޓެލިޖަންސް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އިންޓެލިޖަންސް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާރޓްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.

5.3.2


ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޔުނިޓް
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ
ސިޔާސަތުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމާއި ،ބަދަލުގެނައުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި
އެކުލަވާލައި ހިންގަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ،އެފަދަ
ކަންކަން ތަޢާރަފުކޮށް ހިންގުމާއި ،ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ
ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ތަންފީޒީ
އިދާރާތަކަށް އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާއި ،އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމާއި ،އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް
ބަލައި ،ނަތީޖާ ނެރެދޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރަމުން ދިއުން.



ސެމިނާތަކާއި ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ،އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ
މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގޭގޮތާއި ބާވަތާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހޯދައި ދިރާސާތައް
ކުރުމާއި ،އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިޢުކުރުން.



ޤާނޫނު

އިދާރާތަކުގެ

ތަންފީޛުކުރާ

މަސައްކަތްތައް

ހިނގަމުންދަނީ

ޤާނޫނާއި

ޤަވާއިދާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތީންކަން

ބެލުމަށްޓަކައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކާއި އެކި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،އިޞްލާހު ގެންނަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާ ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުން.


ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ،އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުށްކުރުމަށް
އަރައިގަތުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެފަދަކަންކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ
މަތީން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި އެކަންކަމަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބަލައި ކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުން.



ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
ހާސިލްކުރެވޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ،ކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޝަނުގެ
ލަފާގެ މަތީން ގެނައުން.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2017ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކުގެ ބާވަތާއި ވައްތަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް ބަލަހައްޓައި
ކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ޝާއިޢުކުރުން.



ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ސަރަޙައްދީ
ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން އުފެއްދުމާއި ،އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި
އެހީތެރިކަމާއި ،މަދަދާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް
އެއްބަސްވުމާއި ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.



ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރާ

އިދާރާތަކުގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކުރުމަށް

ކުރެވޭ

މަސައްކަތުގައި

ދައުލަތުގެ

ކަމާގުޅޭ

މުއައްސަސާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާގުޅުން އުފެއް ދުމާއި ،އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިދާހުރި
ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމާއި ،މަދަދާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް
އެއްބަސްވުމާއި ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.


ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ ތަންފީޛީ އިދާރާތައް ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ މެކޭނިޒަމްތައް ދިރާސާކޮށް
އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކޮށް އެއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު
ބަލަހައްޓާނެ ކޮމިޝަނުގެ ލައިބްރަރީ ގާއިމްކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.



ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އިތުރު
ކުރުމަށްޓަކައި ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ހިންގާފައިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކުރެވިފައިވާ
މިންވަރާއި ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި އެމަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.



ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.



ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފައިވާ
ކޭސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ނުވަތަ ގައުމީ މަސްލަހަތުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެފަދަ ކޭސްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކޮށް އެކަމާގުޅޭ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން އެމަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކާ
ހިއްސާކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫ މާތު ޢާންމުކުރުމުގެ އުޞޫލެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
އެކުލަވާލާ އެ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ،އެންމެހާ މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް
ފެތުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ،ފޭސްބުކް ،ޓުވިޓަރ އަދި މިނޫންވެސް ވަސީލަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެފަދަ
ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

 5.4އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސަރވިސް ޑިޕަޓްމަންޓުގައި ހިމެނެނީ 4 ،ޔުނިޓެވެ .އެއީ ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން
ޔުނިޓާއި ،އެޑްމިން އެންޑް ހިއުމަންރިސޯސް ޔުނިޓާއި ،މެމްބަރސް ބިއުރޯ ޔުނިޓާއި ،ފައިނޭންސް ޔުނިޓެވެ.
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5.4.1


އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް
ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އިދާރީ އެންމެހާ ނިޒާމްތައް ގާއިމްކޮށް އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި އެންމެ
ހަރުދަނާގޮތުގައި އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ،އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން
ހޯދުމާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ) ،(2/2008ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި
) ،(27/2015ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.



މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި
އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



ކޮމިޝަނުގެ އޮފިސަރަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކުގެ 'ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް' ތައްޔާރުކޮށް އެއާއެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން
ތަމްރީންކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނޭ ދިރާސާތައްކޮށް އެކަންކަން ހިންގުން



ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމާ
ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ސާމާނާއި ،ވަސީލަތާއި ،އާލާތްތައް ހޯދުމާއި އެތަކެތީގެ
ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ރާވާ ،އާކައިވްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް
ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަލީ ކަންކަމުގެ މުއާމަލާތް ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތީން ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުން.




ކޮމިޝަނުގެ ސްރެޓެޖިކް ޕްލޭންނާއި އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓްއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން.
ކޮމިޝަނުގެ

އަހަރީ

ފައިނޭންޝަލް

ސްޓޭޓްމަންޓްތައް

ތައްޔާރުކުރުމާއި

މާލިއްޔަތު

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތް

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.


ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާއާއި އެހީ ،މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި އަމަލުކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަމުން
ގެންދިއުން.



ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ
އެހީތެރިކަން ދިނުން.



ތަޙްޤީޤު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.



ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރިޔާސަތުން ހަވާލުކުރާ މެންބަރުންނަށް އެ މެންބަރުންނާ
ހަވާލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް އެފަދަ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ބަލަހައްޓައި ،އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.



ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހަރަކާތްތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ،އެފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކޮށް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުން.



ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކޮށް ،އަންގަންވާ އެންގުންތައް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށާއި
ޔުނިޓްތަކަށް އަންގައި ،އެފަދަނިންމުންތަކުގެ ރެކޯރޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.



މެންބަރުންގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



މެންބަރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

5.4.2

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔުނިޓް



ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓައި ހިންގުން.



ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ،އައި.ޓީ .އާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް
ބޭނުންކުރެވެމުން ދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް އަޅަންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.



ކޮމިޝަނުގެ ސާވާތަކާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވޯކާއި ،އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ތަކެތި
ބެލެހެއްޓުން.



މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާ ސާވާރތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ޤާއިމްކޮށް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބެކަޕްކޮށް ބެލެއްޓުން.



ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށް ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ
ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުން.



ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކޮށް ބަލަހައްޓައި ،ކޮމިޝަނުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ޑިޒައިންކޮށް
ބަލަހައްޓައި ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓްތަކަށް ދިނުން.



ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކޮށް

ޒަމާނީ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

އެހީގައި

ހިންގުމަށް

ބޭނުންވާނެ

އެޕްލިކޭޝަންތައް

ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގެނެވޭ ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ ،މަޢުލޫމާތުގެ
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.


ކަރުދާހުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތް ވީހާވެސް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ،އެފަދަ ކަންކަން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ
ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކޮމިޝަނުގައި ތައާރަފްކޮށް ހިންގުން.

 5.5އިންސާނީ ވަޞީލަތް
5.5.1

 2017ކޮމިޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލު

 2017ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާގައި  05މެންބަރުންނާއި  32މުވައްޒަފުންނެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކޮމިޝަނަށް އަލަށް މުވައްޒަފެއް ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ސަބުތަކާއި ހުރި ކޮމިޝަންގެ
ވަޒީފާއިން ވަނީ ވަކި ވެފައެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާގައި ތިބީ  04މެމްބަރުންނާއި 30
މުވައްޒަފުންނެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2017ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުން
ނަން

މަޤާމް

ތާރީޙް

އައިމިނަތު ނަސީރު

ސީނިއަރ އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 01އޮކްޓޫބަރު 2017

ގރ 2
އިބްރާހިމް މާހިދު

ޕެރަލީގަލް އޮފިސަރ

 15އޮކްޓޫބަރު 2017

 2017 5.6ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ޓްރެއިނިންގ
-

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން ހިންގާފައިވާ  3ވަނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ކަސްޓޯޑިއަލް
އޮފިސަރސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް 2017
ފެބްރުއަރީ  14ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ނަންގަވާދެއްވާފައިވެއެވެ.

-

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއިން ހިންގާފައިވާ  4ވަނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ކަސްޓޯޑިއަލް
އޮފިސަރސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް 2017
މެއި  17ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ނަންގަވާދެއްވާފައިވެއެވެ.

5.6.1
-

އިތުރު ހަރަކާތްތައް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީއިން ދިވެހިބަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގާ ކުރު މުއްދަތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި
މިކޮ މިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ،ސ .ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ،މަރިޔަމް މިފާޒާ އަލީ އާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝިޒްލާ އެވެ.
 10އަދި  11މެއި  2017ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި މަހާސިންތާ "ނަޒާހަތްތެރި
މުޖްތަމައުއަކަށް މުޖްތަމައުގެ ދައުރު -ހޯދައި/ބަލައި /ހުއްޓުވުން" ގައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް
އަޙްމަދު އަމީން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.
 23އޮކްޓޫބަރު  2017އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާއިލައިފާ ރޯލް.އައުޓް.ޕްލޭންގެ ދެވަނަ
ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އާއި ޑިރެކްޓަރ
ބަދުރިއްޔާ ވަނީ ބައިވެރި ވަޑައިގެންފައެވެ.

 UNODCގެ ފަރާތުން  2017ނޮވެމްބަރު  22އިން  24އަށް "ވިސުލްބްލޯވަރ އެންޑް ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަން އިންދި
ފައިޓް އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން އިން ސައުތް އޭޝިޔާ" ރީޖަނަލް ވޯރކްޝޮޕް ގައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ބަދުރިއްޔާ މޫސާއެވެ.
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 08ޑިސެންބަރު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އާއްމުން ހޭލުން ތެރި ކުރުމުގެ

ގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެން
ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ގައި މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުން.
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  26ޑިސެންބަރު  2017ވީ އަންގާރަ
ދުވަހު ހެނދުނު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން އިދާރާތް ތަކާއި
ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އަތުގުޅާލުމުގައި ވެލާނާގެ ސަރަހައްދުގައި މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
5.6.2

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް:
ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުތަނާއި ތާރީޚު

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
އެން.އައި.ސީ :ނައިބުރައީސް ހައްސާން ހަމީދު،

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

 22ޖޫން  ،2017މޯލްޑިވްސް

މެންބަރު ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲ ،މެންބަރު އަޙްމަދު އަމީން،

ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ޝަހީދު

މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަރްޙާދް.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ

ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ،މާލެ.

ފަރާތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިން

މަޝްވަރާކުރުމަށް.

އެން.އައި.ސީ :ރައީސް ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު،

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން،

 10ސެޕްޓެންބަރު 2017

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން މުޣްނީ

މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވިކަމާއެކު

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު

ކޮމިޝަން ،ހުރަވީބިލްޑިންގް،

މަޝްވަރާކުރުމަށް.

މާލެ.

އެން.އައި.ސީ :ރައީސް ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު،

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި

 14ނޮވެންބަރު ،2017

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން މުޣްނީ ،ޑިރެކްޓަރ

ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން،

އަޙްމަދު ފާއިޒް

މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް

ވެލާނާބިލްޑިންގ ،މާލެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން

5.6.3

ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު
މަޝްވަރާކުރުމަށް.

ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް:

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
އެން.އައި.ސީ :ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
މުޙައްމަދު ފަރްޙާދް ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަޙްމަދު އަމީން

ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ނޭޕާލްގެ ރެވެނިއު
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއި
ޙިއްސާކުރުމާއި ،އެބޭފުޅުންގެ

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުތަނާއި ތާރީޚު
 17ޖުލައި  ،2017ނޭޝަނަލް
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ،ހުރަވީ
ބިލްޑިންގް ،މާލެ
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ނޭޕާލީސް ރެވެނިއު އިންވެސްޓިގޭޝަން

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާކުރެއްވުން.

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ
ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދު.
އެން.އައި.ސީ :ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޔޫސުފް
މާނިޢު މުޙައްމަދު ،ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް ޙަސަން މުޣްނީ ،ކޮމިޝަނުގެ
ޑިރެކްޓަރ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އަޙްމަދު
ފާއިޒް
ޔޫ.އެސް .އެމްބަސީ ،ކޮލޮމްބޯ :ޕޮލިޓިކަލް
އޮފިސަރ ސުޝީތާ ޝަރްމާ ،ޕޮލިޓިކަލް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިޕޯޓް  2017ގައި

 25އޮކްޓޯބަރު  ،2017ނޭޝަނަލް

ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކާ

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ،ހުރަވީ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން

ބިލްޑިންގް ،މާލެ.

އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޕެޝަލިސްޓް ޝައުފާ
ސައީދު.

5.6.4

ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް:
ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުތަނާއި ތާރީޚު

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
އެން.އައި.ސީ :ރައީސް،ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 22އޮކްޓޯބަރު ،2017

ނައިބު ރައީސް،ޙައްސާން ޙަމީދު ،މެންބަރ،ޚަދީޖާ

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އަދި އެން.އައި.ސީ

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ

ޢަބްދުﷲ ،މެންބަރު އަޙްމަދު އަމީން ،މެންބަރު

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަން.

މުޙައްމަދު ފަރްޙާދް ،ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ފާއިޒް

މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް :ކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިން

ހަލުވިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި،
މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން
އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

އެން.އައި.ސީ :ރައީސް ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު،

ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަހުގީގުތަކާ

 24އޮކްޓޯބަރު ،2017

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން މުޣްނީ،

ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު

އިންވެސްޓިގޭޓަރ ޝިފާޒް ޢަލީ.

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާ

އޮތޯރިޓީ

މީރާ :މީރާގެ އިސްވެރިން

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
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 5.7ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓަރ ތައްޔާރު ކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ،ކޮމިޝަނުގެ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރއާއި ،ލީފްލެޓް 2017 ،ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރު ކުރެވި ކޮމިޝަނަށް ޙާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ލިބޭނޭހެން ޢާއްމުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 5.8ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ޑިސެންބަރ  8ވަނަ ދުވަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި
ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކޮމިޝަނުގެ
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރެސެންޓޭޝަން ދެވިފައިވެއެވެ.

 5.9ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް
ތރުހާސް ނުވަސަތޭކަ
ލއަން ހަތަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ ަ
 2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓު ( 12484976:ބާރަ މި ި
ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ)
 2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ ( 25,008.00 :ފަންސަވީސް ހާސް އަށްރުފިޔާ).
ސ ( 43,583.86ސާޅީސް ތިންހާސް
އމްދަނީ  :ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައި ާ
ލބުނު ާ
 2017ވަނަ އަހަރު ި
ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަ ލާރި)
މލިއަށް ހަތަރު ލައްކަ
ވ ި
ޖޓު( 9,410,777.00 :ނު ަ
ނ ފާސްކުރި ބަ ެ
ށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
 2017ވަނަ އަހަރަ ް
ހތްރުފިޔާ)
ދިހަހާސް ހަތްސަތޭކާ ހަތްދިހަ ަ
ސ ހަތްސަތޭކާ ހަތްދިހަ
 2017އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ( 9,410,777.00 :ނުވަ މިލިއަށް ހަތަރު ލައްކަ ދިހަހާ ް
ހަތްރުފިޔާ)
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު 8,200,784.72 :

(އަށް މިލިއަން ދެލައްކަ ހަތްސަތޭކަ

އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި)
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ރިޕޯޓު ނިންމުން
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ،އެކަމާގުޅޭ އެއްމެހާ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި5 ،
މެމްބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއްސަސާއެކެވެ.
މިކޮމިޝަނުގެ

މައްޗަށް

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަޤުޞަދުތައް

ޙާޞިލުކުރުމަށް

2017

ވަނަ

މުހިއްމު

އަހަރަކީވެސް

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ .އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމާއެކު ،ޤާނޫނީގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް
ލާޒިމުވެގެންވާ އެއްމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލު ވުމަށްޓަކައި ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަމާޒުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އެއްމެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފާއެކު ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް

އެޅުމުގެ

މަސައްކަތް

2017

ވަނަ

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ވެސް

ކުރެވިފައިވާކަމުގައި

ދަންނަވަމެވެ.

އެގޮތުން،

މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް ތަޙްޤީޤު ޓީމުތައްފޮނުވައި ތަޙްޤީޤުތައް އަވަސްކުރުމާއި ،މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް
ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ،ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެތެރެއިން
މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ޒިންމާދާރުކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކެއް
އެކުލަވާލައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފެށިފައެވެ .އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު
މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތުން،
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ދެއްވި
އެ އްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކޮށް މި އެއްމެހާ ފަރާތްކަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މި ދެންނެވުނު މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގަންނަމުން ،ކުރިއަށް އޮތް  2018ވަނަ
އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދޭނޭކަމުގެ އުއްމީދު އާކުރަމުން ،އެކަމަށް ކީރިތި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން
ވާގިއެދޭ ޙާލު މި ރިޕޯޓު ނިންމާލަމެވެ.
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ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ހުރަވީ ބިލްޑީންގ (1ވަނަ ފަންގިފިލާ)
އަމީރު އަޙުްްމަދު މަގު ،ހެންވެއިރު މާލެ20114 ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
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