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 ފެށުމުގެ ބަސ   .1

 

لمين، ر هلل الحمد ى والسال والصال الع ء أشرف ع ي ين، األن ين والمرس ى محمد ن ه آله وع  أجمعين وصح

 

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުނ  ބާރުލިބިގެނ  ،އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި

 އުފައ ދާފައިވާ މިނިވަނ  މުސ ތަޤިއ ލު މުއައ ސަސާއެކެވެ. 

ނިޢުމަތ ތަކުގެ ، ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ އުފާ ލިބުނު ކަމަށ ޓަކައި  0202އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ  

 ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށ  ޙަމ ދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ. هللا ވެރި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އިތުރުނ  ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި

 0202އިނ ތިޚާބުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  މަތިކޮށ ފައިވާ ޒިނ މާތަކާއި މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާކުރުމަށ   

 ވަނަ އަހަރު ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ، ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާނ ކުރާގޮތުގެމަތީނ   20ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ، ވަނަ އަހަރަކީ  0202، އެގޮތުނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ދިމިޤ ރާތީ ނިޒާމު ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމަށ ޓަކައި އިނ ތިޚާބުކުރަނ ޖެހޭ ކައުނ ސިލުތައ  އިނ ތިޚާބު ކުރުމަށާއި

ކުރެވުނު ، ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކައި މަސައ ކަތ ތަކެއ   ޚާއ ޞަ  ކުރުމަށ   ފުރިހަމަ  އިތުރަށ   ނިޒާމު  ހިނ ގުމުގެ  ޕާޓީތައ   ސިޔާސީ 

ކަނ ކަމަކީ  ހިނ ގުމުގެ  އިދާރީ  މާލީކަނ ކަމާއި  ޕާޓީތަކުގެ  ޙަރަކާތ ތަކާއި  ސިޔާސީޕާޓީތަކުގެ  ޚާއ ޞަކޮށ   ވަކީނ   އަހަރެކެވެ. 

ޙިމާޔަތ ކުރެވޭ މަސ ލަޙަތުތައ   މެނ ބަރުނ ގެ  ޢާނ މު  ޕާޓީތަކުގެ  އަދި  ޙަރަކާތ ތަކެއ    ،ދެފުށ ފެނ ނަ  ހިނ ގޭ  ގޮތުގައި  ޒިނ މާދާރު 

ކަމުގައި ހެދުމަށ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ  ގިނަ އިސ ލާޙުތަކެއ  ގެނައުމަށ  ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝ ވަރާކުރެވި އެ 

ނޑު އެދެނީ މިހިނގާ   ވަނަ އަހަރުގެ   0202އިސ ލާޙުތައ  ބަނ ޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހަށ  ފޮނުވިފައިވާކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. އަޅުގަ

 ތެރޭގައި މިދެނ ނެވި އިސ ލާޙުތައ  ޤާނޫނުގެ ތެރެއިނ  ފުރިހަމަވެގެނ  ދިއުމެވެ. 

އިނ ތިޚާބުކުރަނ ޖެހޭ ކައުނ ސިލަރުނ  އިނ ތިޚާބު ކުރުމަށ  ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމަށ ޓަކައި

 އިނ ތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުމާއި ، ގައި ބާއ ވަނ  ތާވަލުކުރެވި 0202އޭޕ ރީލ   20ބާއ ވަނ ޖެހޭ ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބު 
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 ، ގެ ބަލި ރާއ ޖެއިނ ވެސ  ފެނި 21ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނ ދިޔަ ކޯވިޑ ، ވަނައަހަރުގެ ފަހުކޮޅުނ  ފެށިގެނ  9102 ކައިރިވެފައިވަނިކޮށ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ސިއ ޙީ ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ، އެބަލިނ  ރައ ކާތެރިވުމަށ  ސަރުކާރުނ  އަޅުއ ވަމުނ  ގެނ ދެވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުނ 

 ޙާލަތު އިޢުލާނ  ކުރުމާއެކު އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ ތައ ވެސ  ފަސ ކުރަނ  ޖެހުނެވެ. 

ރައ ޔިތުނ ގެ ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކުރާ މުއ ދަތުގައި ކައުނ ސިލަރުނ  އިނ ތިޚާބު ނުކުރެވޭތީ، ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ   21ކޯވިޑ 

ދަށުނ    ގެ  ޤާނޫނު"  ޚާއ ޞަ  އިނ ތިޚާބުގެ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   " ފާސ ކުރެވުނު  2މަޖިލީހުނ   މުއ ދަތަށ    2 އަހަރުދުވަހުގެ 

 އިނ ތޚާބުގެ ނުކުރެވިހުރި މަސައ ކަތ  ފަސ ކުރެވުކަނ ވެސ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތުގެ ، ވަނަ އަހަރު ވެގެނ ގޮސ ފައިވަނީ  0202ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު    21ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނ ދިޔަ ކޯވިޑ 

އެހެނީ ގޮތުގައެވެ.  އަހަރުގެ  ބޮޑު  ގޮނ ޖެހުނ   އެނ މެ  ކުރިމަތިވި  ބަލިމަޑުކަމާއެކު، ޙަޔާތުގައި  މުހިނ މު ، މި  ކޮމިޝަނުގެ 

މާލީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ، މަސައ ކަތުގެ ވައ ޓަފާޅިއަށ  ބޮޑެތިބަދަލުތަކެއ  ގެނ ނަނ ޖެހުމުގެ އިތުރުނ ، މަސައ ކަތ ތައ  ހުއ ޓިގެނ ދިއުމާއި

 މުޅިދައުލަތައ ވެސ  ކުރިމަތިލާނ ޖެހުމުގެ އަސަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތަށ ވެސ  ފޯރާފައިވުމެވެ. 

އޮނ ލައިނ ކޮށ  ދެވެނ ހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއ ވެސ  އެގޮތަށ  ، ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  ދެވޭ ޚިދުމަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ ، އަދި ހަމައެހެނ މެ

 ކުރިޔަށ  ގެނ ދިޔުމަށ ޓަކައި ފަރުމާ ކުރެވި އެ ޚިދުމަތ ތައ  ތަޢާރުފ  ކުރެވިފައިވާކަނ  އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައ  އަދާކުރުމުގައި ، ދިމާވި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއެކު ވެސ ، އަހަރުގައި  0202

ހީވާގި  މެނ ބަރުނ ނާއި  ކޮމިޝަނުގެ  އިދާރާތަކަށާއި  އެނ މެހައި  ދައުލަތުގެ  އެހީތެރިވެދެއ ވި  ކޮމިޝަނަށ   އެކިގޮތ ގޮތުނ  

 އެނ މެހައި ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ނަށ  ނިހާޔަތަށ  ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. ، މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި

 

 

   2440ރަޖަބ       20

   0202ފެބ ރުއަރީ    04                                
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 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ    
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 . އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  އުފެއ ދެވުނ  0

  ކޮމިޝަނ ގެ ތަޢާރަފ   0.2
  

ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކުރާ ގޮތުގެ މަތީނ    00)އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(    0220020މިއީ ޤާނޫނު ނަމ ބަރު  

0 2 0 ޑު   2 ނ މައިގަ ކުރެވުނު  ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއި  ކުރިމަތިވި  ދިޔަގޮތާއި  ގައި  ހިނ ކޮމިޝަނ   އިލެކ ޝަނ ސ   އަހަރު  ވަނަ 

އިދާރީ ގޮތުނ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  އައިސ ފައިވާ ބަދަލުތައ  ބަޔާނ ކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ، މަސައ ކަތ ތަކުގެ އިތުރުނ 

 އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. 

ވަނަ   02އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  ، ވަނަ މާއ ދާ އާއި  272ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ، މި ރިޕޯޓު ބިނާވެގެނ ވަނީ

ކުރުމުގައި  ތަނ ފީޛު  ކަނ ތައ ތައ   ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ކަމުގައި  ޒިނ މާތައ   މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކާއި  ކޮމިޝަނުގެ  ދަށުނ   މާއ ދާގެ 

 ފާއިތުވި އަހަރު ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތަކުގެ މައ ޗަށެވެ. އެއީ ..... 

 ިއެކަނ ތައ ތައ  ، ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުނެގުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމާއި  ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ

އެކަނ ތައ ތަކަށ  މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިނ ތިޚާބުތަކާއި ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެޢާނ މު ، ބެލެހެއ ޓުމާއި، ހިނ ގުމާއި

ނުރަނގަޅު ، ތަޅާފޮޅުމެއ ، ބިރުދެއ ކުމެއ ، ބިރުވެރިކަމެއ ، ވޯޓުތަކުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގަނީ އިނ ޞާފުވެރިކަމާއެކު

ޙައ ޤު   ،ނުފޫޒެއ  ވޯޓުލުމުގެ  ރައ ޔިތުނ ނަށ   އިނ ސާފުވެރިކަމާއެކު  މިނިވަނ ކަމާއި  ނެތި  ކޮރަޕ ޝަނެއ   އަދި 

 ؛ފުރިހަމައަށ  އަދާކުރެވޭ ގޮތަށ ކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ 

 ިވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ، ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކުގައި، އިނ ތިޚާބުތަކާއ

އިނ ތިޚާބުތަކާއި ، އެރަޖިސ ޓަރީއަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ބެލެހެއ ޓުމާއި  ،ރަޖިސ ޓަރީ ތައ ޔާރުކުރުމާއި

އިނ ތިޒާމ ތައ    ރައ ޔިތުނ ގެ އެނ މެހައި  ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ  ގޮތުނ   ނެގުމާބެހޭ  ވޯޓު  ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު 

 ؛ހަމަޖެއ ސުނ 

   ވޯޓުތައ ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި  ތެރޭގައި  މުއ ދަތުގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 

 ؛ނެގުމާއި އެ ވޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކުރުނ 

 ިޤާނޫނުގައި ، އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީތައ  އެކުލަވައިލައ

ގޮތުގެމަތިނ   ޤާނޫނުގައިވާ  އުނިއިތުރުގެނެސ   ގެނ ނަނ ޖެހޭ  އެރަޖިސ ޓަރީތަކަށ   މުއ ދަތަށ   ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ

 ؛ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ  ގެނ ދިޔުނ 
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  ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކެއ ގެ މަތިނ  ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބަކާ ގުޅިގެނ ، އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނ ތަކާއި، ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައަޅައި މިކަނ ކަމަށ  ގެނެވޭ ، މުރާޖަޢާ ކުރަމުނ  ގެނ ދިއުމާއި، އެކަނ ކަމަށ  ބަދަލުގެނެސ ، ވަކިކޮށ ، އިނ ތައ  ކަ

 ؛ބަދަލުތައ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ  ގެނ ދިޔުނ 

 ިރަޖިސ ޓަރީކުރުމާއ ޕާޓީތައ   ޤާނޫނުނ    ،ސިޔާސީ  ކަމަށ   ކުރަނ ޖެހޭ  ކޮމިޝަނުނ   ގުޅޭގޮތުނ   ޕާޓީތަކާ  ސިޔާސީ 

ނޑައަޅައިފައިވާ ކަނ ކަނ  ކުރުނ   ؛ކަ

  ؛ރައ ޔިތުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުވުނ  ،މަޤ ޞަދާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތުދީ އިނ ތިޚާބުގެ ،ހިނގާނޭގޮތާއި އިނ ތިޚާބުގެ ކަނ ތައ ތައ 

  ިއިނ ތިޚާބުތަކާއ ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބަލަހައ ޓަނ ޖެހޭނެކަމަށ   ހިނ ގައި  ކޮމިޝަނުނ   ޤާނޫނުނ   ޤާނޫނުއަސާސީއިނ ނާއި 

ނޑައެޅުނ   ؛ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުޞޫލުތައ  ކަ

 ި؛ކޮމިޝަނުނ  މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރާ ފަރާތ ތައ  ތަމ ރީނުކުރުނ ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާއ 

 ި؛އެކަމާގުޅޭ ކަނ ކަނ  ރާވައި ހިނ ގުނ ، އިނ ތިޚާބުގައި ބޭނުނ ކުރާ ތަކެއ ޗާއި ވަޞީލަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއ 

   އޮބ ޒާވަރުނ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  އަދި  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ  ޙަރަކާތ ތެރިވާ  ބެލުމަށ   ގޮތ   ނުހިގާ  ގާ  ހިނ އިނ ތިޚާބުތައ  

 ؛އެކ ރެޑިޓ ކުރުނ 

 ިރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާނެ ތަނ ތަނ  ، އިނ ތިޚާބުތަކާއ

ނޑައެޅުނ  ނޑައަޅާ ތަނ ތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައ ކަތ  ؛ ކަ އަދި މިގޮތުނ  ކޮމިޝަނުނ  ކަ

އެތަނެއ ގެ ވެރިފަރާތުނ  ނުވަތަ އެތަނަކާ ، ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުމުގައި ކޮމިޝަނުނ  އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރުލުނ 

ކޮމިޝަނުގެ ، އެކަށީގެނ ވާ މުއ ދަތެއ ގެ ނޯޓިސ  އެފަރާތަކަށ  ދިނުމަށ ފަހު، ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުނ  ނުދޭނަމަ

 ؛މަސ އޫލިއ ޔަތު އަދާކުރުމަށ ޓަކައި ކޮމިޝަނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

 ިރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނ މު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  ، އިނ ތިޚާބުތަކާއ

 ؛ދިވެހިރާއ ޖޭނ  ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނ ނަށ  ވޯޓުލެވޭނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖައ ސައި ޤާއިމ ކުރުނ 
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   ކޮމިޝަނުނ  ހިނ ގައި ބަލަހައ ޓާ ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބެއ  ނުވަތަ ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނ މު ވޯޓުގެ ކަނ ކަނ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  އެ އިނ ތިޚާބެއ ގެ ނުވަތަ ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނ މު ، ނިމުމުނ  ޤާނޫނުގައި ކަ

 ؛ވޯޓުގެ ރިޕޯޓު ޢާނ މުކޮށ  ޝާއިޢުކުރުނ 

  ިއެނ މެހައ ބަޔާނ ކުރާ  ކުރަނ ޖެހޭކަމަށ   ކޮމިޝަނުނ   ޤާނޫނުތަކުގައި  އިނ ތިޚާބާބެހޭ  އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ 

 މަސައ ކަތ ތައ ކުރުނ .

ޤާނޫނުގެ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ބަލާފައިވާނީ  އަސ ލަކަށ   އެކުލަވާލުމުގައި  0ރިޕޯޓ   ގައި    0  ) ށ ( މާއ ދާގެ  ވަނަ 

 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.

 ު؛އިނ ތިޚާބާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ 

 ި؛އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، އިނ ތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއ 

  ؛އިނ ތިޚާބާބެހޭ ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައ 

  ނޑު ބަދަލުތައ  ؛ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީއަށ  އައިސ ފައިވާ މައިގަ

 ު؛އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނ ތަކަށާއި އިނ ތަކަށ  ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތ 

  ެ؛ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މާލީ ބަޔާނ  07މި ޤާނޫނުގ 

  ިގ ހިނ ތެރޭގައި  އަހަރެއ ގެ  އެ  ގޮތުނ   އިދާރީ  ގުޅޭގޮތުނ   މުވައ ޒަފުނ ނާ  ދާއިރާއާއި  ހިނ ގުމުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ؛ކަނ ކަމުގެ ތަފ ޞީލ 

  ؛ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފ ތަރަށ  އަނ ނަ ބަދަލުތައ 

 .ުއަދި މިނޫނ ވެސ  ކޮމިޝަނުނ ކޮށ ފައިވާ މުހިނ މު މަސައ ކަތ ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތ 
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 މެނ ބަރުނ ނާއި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ   5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސ  

 އަޙ މަދު ޝަރީފ  

 އިލެކ ޝަނ ސ  ޮކމިޝަނ ގެ ނަިއބު ަރީއސ  

 އަޙ މަދު އަކ ރަމ  

 0202-22-02ނ   02-22-0221

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު        

 ޢަލީ ނަޝާޠު        

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 

 އިސ މާޢިލ  ަޙީބބު ޢަބ ުދއ ަރީޙމ    

 

 އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  

 ޙަސަނ  ޒަަކރިއ ޔާ 

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 

 ފުއާދު ތައުީފޤ    
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 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނަށ  އައިސ ފައިވާ ބަދަލު  0.2

 މަސ އޫލިއ ޔަތު  0.4 

، ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަނ  ފެށުނު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ   7އޯގަސ ޓ     0220

ނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކަކީ:  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ މައިގަ

 ިކުރުމާއި  ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ ކަނ ތައ ތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  ނެގުމަށ   ވޯޓު  ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  އެކަނ ތައ ތައ    ،ރައ ޔިތުނ ގެ 

ހޯދުމުގެ   ،ބެލެހެއ ޓުމާއި  ،ހިނ ގުމާއި ޚިޔާލު  ޢާނ މު  ރައ ޔިތުނ ގެ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި  އަދި  މަގުފަހިކުރުމާއި  އެކަނ ތައ ތަކަށ  

 ،ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއ   ،ތަޅާފޮޅުމެއ   ،ބިރުދެއ ކުމެއ   ،ބިރުވެރިކަމެއ   ،ވޯޓުތަކުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގަނީ އިނ ސާފުވެރިކަމާއެކު

ގޮތަށ ކަނ   އަދާކުރެވޭ  ފުރިހަމައަށ   ޙައ ޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ރައ ޔިތުނ ނަށ   ކަމާއެކު  މިނިވަނ   ނެތި  ކޮރަޕ ޝަނެއ   އަދި 

 ކަށަވަރުކުރުނ 

 ިވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީ   ،ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކުގައި  ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ

ބެލެހެއ ޓުމާއި  ،ތައ ޔާރުކުރުމާއި ގެނައުމާއި  އުނިއިތުރު  ގެނ ނަނ ޖެހޭ  ރަޖިސ ޓަރީއަށ   ރައ ޔިތުނ ގެ   ،އެ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި 

 ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓު ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުނ  ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 ިއެ ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އިނ ތިޚާބުތަކާއި ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތައ  ނެގުމާއ

 ވޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނ ކުރުނ 

 ިއެކުލަވާލައ ރަޖިސ ޓަރީތައ   މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  ތިބި  ދާއިރާތަކުގައި  ޤާނޫނުގައި         ،އިނ ތިޚާބީ 

ގެނެސ  އިތުރު  އުނި  ގެނ ނަނ ޖެހޭ  ރަޖިސ ޓަރީތަކަށ   އެ  މުއ ދަތަށ   ޑައަޅާފައިވާ  ނ މަތިނ     ،ކަ ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ 

އިނ ތިޚާބަކާ  ކޮނ މެ  މަތިނ   އުސޫލުތަކެއ ގެ  ޑައަޅާ  ނ ކަ ޤާނޫނުގައި  ގެނ ދިއުނ   ޝާއިޢުކުރަމުނ   ގެޒެޓ ގައި  ސަރުކާރުގެ 

ނޑައަޅައި  ،އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނ ތަކާއި  ،ގުޅިގެނ  މުރާޖަޢާ   ،އެކަނ ކަމަށ  ބަދަލު ގެނެސ   ،ވަކިކޮށ   ،އިނ ތައ  ކަ

 މިކަނ ކަމަށ  ގެނެވޭ ބަދަލުތައ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ  ގެނ ދިއުނ . ،ކުރަމުނ  ގެނ ދިއުމާއި

 ބަދަލު އައި ތާރީހ   ސަބަބު  މަޤާމ  ނަނ  

 0202މާރިޗު  20 ދެވަނަ ދައުރަކަށ  ހޮވުނ   މެނ ބަރު  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ  

 ނައިބު ރައީސ  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ  
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ ގެ މަޤާމަށ  

 އިނ ތިޚާބުވުނ  
 0202މާރިޗު  02

 ނައިބު ރައީސ  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ  
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ ގެ މަޤާމުނ  

 އިސ ތިއުފާ ދެއ ވުނ 
 0202ނޮވެމ ބަރު  21
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 ިކުރުމާއ ރަޖިސ ޓަރީ  ޕާޓީތައ   ޤާނޫނުނ    ،ސިޔާސީ  ކަމަށ   ކުރަނ ޖެހޭ  ކޮމިޝަނުނ   ގުޅޭގޮތުނ   ޕާޓީތަކާ  ސިޔާސީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަނ ކަނ  ކުރުނ    ކަ

 ިގާނެގޮތާއ ހިނ ކަނ ތައ ތައ   މަޢުލޫމާތުދީ  ،އިނ ތިޚާބުގެ  ގޮތުނ   ގުޅޭ  މަޤ ޞަދާ  ރައ ޔިތުނ    ،އިނ ތިޚާބުގެ 

 ހޭލުނ ތެރިކުރުވުނ 

    ކަނ ތައ ތައ ގާނެއިނ ތިޚާބުގެ  މަޢުލޫމާތުދީ  ،ގޮތާއިހިނ ގޮތުނ   ގުޅޭ  މަޤ ޞަދާ  ރައ ޔިތުނ    ،އިނ ތިޚާބުގެ 

 ހޭލުނ ތެރިކުރުވުނ 

 ާނޑައަޅާފައިވ އިނ ތިޚާބުތަކާއި ރައ ޔިތުނ ގެ   ،ޤާނޫނު އާސާސިނ ނާއި ޤާނޫނުނ  ކޮމިޝަނުނ  ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓޭނެކަމަށ  ކަ

ނޑައެޅުނ   ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުސޫލުތައ  ކަ

 ިކޮމިޝަނުނ  މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރާ ފަރާތ ތައ  ތަމ ރީނ ކުރުނ  ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާއ 

 ިއެކަމާ ގުޅޭ ކަނ ކަނ  ރާވައި ހިނ ގުނ  އިނ ތިޚާބުތައ   ،އިނ ތިޚާބުގައި ބޭނުނ ކުރާ ތަކެއ ޗާއި ވަސީލަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއ

ކޮށ   އެކ ރެޑިޓ   އޮބ ޒާވަރުނ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  އަދި  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ  ޙަރަކާތ ތެރިވާ  ބެލުމަށ   ގޮތ   ގާ  ނުހިނ ގާ  ހިނ

 އެފުރުޞަތު ދިނުނ 

 ިނޑައެޅުނ   ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ އަދި   ،ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައ ޓާނެ ތަނ ތަނ  ކަ

ބަހައ ޓައި ފޮށި  ވޯޓު  ތަނ ތަނުގައި  ޑައަޅާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުނ   ގެނ ދިއުމުގައި   ،މިގޮތުނ   ކުރިއަށ   މަސައ ކަތ   ވޯޓުލުމުގެ 

ބާރުލުނ  އެއ   އެހީތެރިކަމާއި  އެދޭ  ފަރާތުނ    ،ކޮމިޝަނުނ   ޙަވާލުވެފައިވާ  އެތަނަކާ  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުނ   އެތަނެއ ގެ 

ދިނުމަށ ފަހު  ،ނުދޭނަމަ އެފަރާތަކަށ   މުއ ދަތެއ ގެ ނޯޓިސ   އަދާކުރުމަށ ޓަކައި   ،އެކަށީގެނ ވާ  މަސ އޫލިއ ޔަތު  ކޮމިޝަނުގެ 

 ކޮމިޝަނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

 ިތެރެއިނ    ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ވޯޓުތަކުގައި  ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނ ނަށ  ވޯޓުލެވޭނެ އިނ ތިޒާމެއ  ހަމަޖެއ ސުނ 

   ކަނ ކަނ ވޯޓުގެ  ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  ނުވަތަ  އިނ ތިޚާބެއ   ކޮނ މެ  ބަލަހައ ޓާ  ހިނ ގައި  ކޮމިޝަނުނ  

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ   ،ނިމުމުނ  އެ އިނ ތިޚާބެއ ގެ ނުވަތަ ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު   ،ޤާނޫނުގައި ކަ

 ވޯޓުގެ ރިޕޯޓު ޢާނ މުކޮށ  ޝާއިޢުކުރުނ 

   މަސައ ކަތ ތައ އެނ މެހައި  ބަޔާނ ކުރާ  ކުރަނ ޖެހޭކަމަށ   ކޮމިޝަނުނ   ޤާނޫނުތަކުގައި  އިނ ތިޚާބާބެހޭ  އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ 

 ކުރުނ 
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 ތަޞައ ވުރު )ވިޝަނ ( 0.5

ރައ ޔިތުނ ގެ އިތުބާރު ، ޒިނ މާދާރުކަމާއެކު ހިނ ގައި، މުސ ތަޤިއ ލުކަމާއި، އިނ ތިޚާބުތަކުގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  މިނިވަނ ކަމާއި

 ހޯދައި އަދި މަޤުބޫލުކަނ  ލިބިގެނ ވާ މުއައ ސަސާއަކަށ  ހެދުނ . 

 އަމާޒު )މިޝަނ (  0.0 

 އިނ ތިޚާބީ އެނ މެހައި ޚިދުމަތ ތައ  ފެނ ވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއ ގައި ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  

 ިމުސ ތަޤިއ ލުކަމާއެކު އިނ ތިޚާބުތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ ، މިނިވަނ ކަމާއ 

  ޒަމާނީ ވަސީލަތ ތަކުގެ އެހީގައި އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ތަރައ ޤީކުރުނ 

 ިއިނ ތިޚާބީ ކަނ ކަމާ ގުޅުނ ހުރި ހުރިހާ ފަރާތ ތަކުގެ ބައިވެރިވުނ  އިތުރުކުރުނ ، އާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  ކުރިއަރުވައ 

  ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމ  )މަލ ޓި ޕާޓީ ޑިމޮކ ރަސީ( ރާއ ޖޭގައި އަށަގަނ ނުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ 

   ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  ނޑު ހަރުދަނާކުރުނ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮިނގަ

 ިދައުރު ފުޅާކުރުމަށ  ހިތ ވަރުިދނުނ  ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއ 

 

 މަސައ ކަތުގައި ދަމަހައ ޓާ އުޞޫލުތައ    0.7 

  ހަމަހަމަކަނ ، 

  މިނިވަނ ކަނ  ، 

  ނަޒާޙަތ ތެރިކަނ ، 

  ޖަވާބުދާރީވުނ ، 

 ީޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ސ ،  
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 . ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  2

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ކޮމިޝަނުނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ    00އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައ ކަތުގެ އިސ ވެރިޔަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  އެވެ. ،ޤަވާޢިދާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތިނ 

 ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ   2.2 

މުވައ ޒަފުނ    22މުވައ ޒަފުނ ނެވެ. މި އަހަރު ތެރޭގައި    51ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާގައި ތިބީ    0202

ވަނަ އަހަރު   0202ފަރާތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ވަޒީފާއާ ގުޅިވަޑައިގަތެވެ.    20،އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކޮމިޝަނުނ  ވަކިވެފައިވާއިރު

 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.  57ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި ތިބީ 

 ައިއ.ޑ   ނަނ   މަގާމ  ސެކ ޝަނ 

 020 ޙަސަނ  ޒަކަރިއ ޔާ  (2އީ. އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 

 022 ޚަދީޖާ ރަޝާ  (2އީ. އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  

 011 ޑރ. މުޙައ މަދު ޒާހިރު  (2އީ.އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ ހިއުމަނ ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 052 ޢަބ ދުއ ރަޙ މާނ  ޞަލާޙ  ރަޝީދު  (2އީ.އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ ޕޮލިޓިކަލ  ޕާޓީސ  ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 222 އާމިނަތު ޝާދިޔާ  (2އީ.އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 017 މަޖީދު ޢަލީ  (4ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  

 222 ޝިޔާމާ މުޙައ މަދު  (4ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  

 221 އަޙ މަދު މުޢާޒ  (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާކައިވ  ސެކ ޝަނ  

 200 އުނައިސ  هللا ޢަބ ދު  (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   ޕޮލިޓިކަލ  ޕޮޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 225 ސީނާ ރަޝީދު  (2އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 221 ޢާއިޝަތު ޔުޝ ފާ ޝާކިރު  (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނީޓަރިނ ގ ސެކ ޝަނ  

 212 އާމިނަތު އަޛީފާ (2އެމ .އެސ  )އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 211 މަރިޔަމ  ނަޒ ރީނާ  (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   ސިވިކ  އެޑިއުކޭޝަނ  އެނ ޑ  ޓ ރޭނިނ ގ ސެކ ޝަނ  

 022 ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ   (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 025 ފާތިމަތު ސައުޝަނ  މޫސާ  (2އެމ . އެސ  )އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ   ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 

 027 ޢާއިޝަތު ޝައ ފާފ   (2އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  
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 022 ޝަހުލާ ރުޝ ދީ  (2އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

އެމ . އެސ  )އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

2) 

 އާމިނަތު ނަޝ މީ ފަޞީލ  
075 

 000 މުޙައ މަދު އަނީލ   (2އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮމިޔުނިޭކޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ސެކ ޝަނ  

 025 މަޢާނާ މުމ ތާޒ  (2އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ . އެސ   ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ   

 202 އާމިނަތު ޝަމ ރާ  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 020 މާޙާ ޢަފީފ   (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 040 ޝަހުނީޒާ ޝަރީފު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   ސިވިކ  ެއޑިޔުކޭޝަނ  ެއނ ޑ  ޓ ެރއިިނނ  ސެކ ޝަނ  

 057 ފާތިމަތު ސަހުލާ  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 071 ވިޝާޙު ސަޢީދު  (2އެމ .އެސ  )ސީނިއަރ އޮފިސަރ   ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 002 ހުސައިނ  އަޛުހާނ   (2އެމ .އެސ  )ސީނިއަރ އޮފިސަރ   އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮމިޔުނިޭކޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ސެކ ޝަނ  

 027 ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު  (2އެމ .އެސ  )ސީނިއަރ އޮފިސަރ   ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 

 007 ޢަލީ ޢަބ ދުއ ރަޙ މާނ   (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 015 ސަޢީދު هللا ޢަބ ދު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާކައިވ  ސެކ ޝަނ  

 025 ޢާއިޝަތު ޔުމ ނާ ރަޝީދު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނީޓަރިނ  ސެކ ޝަނ  

 005 ޙުސައިނ  ޖިނާދު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 220 ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ . އެސ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 240 ޔޫސީ އިނާޔާ (4ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 201 ރަމ ޒިއ ޔާ އަޙ މަދު (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ލީގަލ  އެފެއަރޒ  ސެކ ޝަނ  

 020 މަރ ޔަމ  ސުހައިލާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 042 ޢާއިޝަތު ފިރާޝާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 042 އަހުމަދު ނަޝީދު  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  
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 052 ޝާފިޢާ މުޙައ މަދު  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ސިވިކ  އެޑިޔުކޭޝަނ  އެނ ޑ  ޓ ރެއިނިނ  ސެކ ޝަނ  

 050 އަޙ މަދު ނޫޙ   (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 004 އަޙ މަދު އާސިމ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 007 މަރ ޔަމ  ޝިޔާޒާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ސިވިކ  އެޑިޔުކޭޝަނ  އެނ ޑ  ޓ ރެއިނިނ  ސެކ ޝަނ  

 000 ޔައީޝ  އަމ ޖަދު  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ޕޮލިޓިކަލ  ޕޮޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 072 ޙަސަނ  ފާއިގު މޫސާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 077 ޝުޒ ރާ މުޙައ މަދު  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  

 000 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނީޓަރިނ  ސެކ ޝަނ  

 000 މުޙައ މަދު ރާއިފ  އިބ ރާހިމ  ޢީސާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 001 އާއިޝަތު ޝިފ ޒާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 012 ފާތިމަތު ޝައ މާ ޤައ ޔޫމ   (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 

 010 އައިޝަތު ނީޝާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނީޓަރިނ  ސެކ ޝަނ  

 010 ޒައުފަރާނ  ރަޝީދު  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 010 ޢަބ ދުލ ބާސިޠު ޙަސަނ   (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 020 މަރ ޔަމ  ސުހައިލާ  (2ޖީ.އެސ  ) އޮފިސަރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 244 އަޙ މަދު ޝަރީފ   އެސިސ ޓަނ ޓ  ސުޕަވައިޒަ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 050 އަޙ މަދު ޝާހިދު  މެއިނ ޓަނަނ ސ  އޮފިސަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 002 އަޙ މަދު ޙުސައިނ  ޑ ރައިވަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 245 މުޙައ މަދު ނިސާޙ  ޕިއޯނ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 240 ހަފީޒާ އިބ ރާހިމ   މަސައ ކަތު އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 247 އައިޝަތު ނަޒީރާ  މަސައ ކަތު އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 202 އާސިމާ އިބ ރާހިމ  މަނިކު  މަސައ ކަތު އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  2.0 
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 . ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 3.2.1

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރ  22އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ  22

  

 އޮފިސަރ

 ފާތިމަުތ ަޝއ ާމ ަޤއ ޫޔމ   

 އޮފިސަރ

 އާިއޝަުތ ީނޝާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ފާތިމަތު ަޝއުަޝނ  މޫސާ

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފާތިމަތު ޝަަބ ާބގިރު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ފާތިމަތު ަޝއުަޝނ  މޫސާ

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފާތިމަތު ޝަަބ ާބގިރު 

 އޮފިސަރ

 ފާތިމަުތ ަޝއ ާމ ަޤއ ޫޔމ   
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 . ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 2 

 ްސެކްރެޓޭރިއަޓ 

  ާމީޑިއ 

  ްފޮރިން ރިލޭޝަންސ 

 ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 މެނ ޑޭޓ :

  ިއިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ހޯދައ ،

 މެމްބަރުންނަށް އެރުވުން.، ކޮމްޕައިލްކޮށް

 ިމެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.، މެންބަރުން ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލުކުރައްވާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައ 

  ްކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓ

އެބޭފުޅުން ކޮމިޝަންއަށް ވަޑައިގަތުމުން މެހެމާންދާރީ އަދާކޮށް އަދި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ، ހަމަޖައްސައި 

މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ، އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުމާ މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިކޯޑް ބަލަހައްޓައި 

 ކަންކަނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ދިނުން.

  ްއެކި އެކި ފަރާތްތަކުން އެދިލައްވައިގެން ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައ

 އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.، ހަމަޖައްސައި

  ިއެހެނިހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއ

 ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

  ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައ

 އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އެރުވުން.، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބަލައި

  ިއެކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އަރުވާ ، މެންބަރުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައ ،

ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މީޑިއާ ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން.
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 .ްކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ 

 .ްކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 .ްކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުނ 

 .ްސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުނ 

  ޭއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ގުޅ

 އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.، ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި

  ްސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ޗުއްޓީ ނެންގެވުމުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް ވަޑައި ނުގެންނެވޭ ގޮތ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ، ދިމާވެއްޖެނަމަ ސެކްޝަންތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

 މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންގުން.

 ިބަލައ ކުރިޔަށ ދޭތޯ  މަސައ ކަތ ތައ   ސެކ ޝަނ ގެ  އެއ ގޮތަށ   ޕ ލޭނާ  ސ ޓ ރެޓީޖިކ   ޕ ލޭނ ގައިވާ   ،ކޮމިޝަނުގެ  އެ 

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ .، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ޙަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 

 

 މީޑިއާ 

 މެނ ޑޭޓ :

  މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ކުރުނ .، ކޮމިޝަނުނ  ޚަބަރު ފެތުރުމާ ބެހޭގޮތުނ 

  ެމެނ ބަރުނ ގ ތެރެއިނ   ޚަބަރުތަކުގެ  އެ  ދިރާސާކޮށ   ޚަބަރުތައ   ގެނެސ ދޭ  ގޮތުނ   ގުޅޭ  ކޮމިޝަނާ  މީޑިއާތަކުނ  

 ސަމާލުކަމަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ފަދަ ޚަބަރުތައ  މެނ ބަރުނ ގެ ސަމާލުކަމަށ  ގެނައުނ .

 . ކޮމިޝަނ  މެނ ބަރުނ  މީޑިއާއަށ  ދެއ ވަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

 ިއެކަމަށ  ، ކޮމިޝަނުނ  ބޭރުގެ ބޭފުޅުނ ނާއެކު ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާ އެކިއެކި ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ  ހަދައ

 ޚަބަރު ތައ ޔާރުކޮށ  މީޑިއާއަށ  ފޮނުވުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާ އެކިއެކި އިވެނ ޓ ތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ  ހަދައި ބެލެހެއ ޓުނ 

 

 



   ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު                    2121

 

 

  ޭއަޅަނ ޖެހ ކުރުމަށ   ގަޅު  ރަނ އިމޭޖ "  " ކޮމިޝަނުގެ  ގަޅުކޮށ   ރަނ ދެކޭގޮތ   ޢާނ މުނ   ޚިދުމަތާމެދު  ކޮމިޝަނުނ ދޭ 

 ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ .

 ިއެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެނ  ޚަބަރެއ  ، ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފޮނުވާ އިޢުލާނ ތައ  މީޑިއާތަކަށ  ޮފނުވުމާއ

 ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  ޚަބަރު ތައ ޔާރުކޮށ  މީޑިއާތަކަށ  ފޮނުވުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  އިނ ތިޒާމުކުރާ ނޫސ  ކޮނ ފަރަނ ސ ތަކުގެ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމ ކުރުނ 

  ނިއުސ ލެޓަރފަދަ ތަކެތި ތައ ޔާރު ކުރުމާއި އާނ މު ކުރުމަށ  -އިޢުލާނ  އަދި އީ ، ކޮމިޝަނުނ  ނެރެނ ޖެހޭ ނޫސ  ަބޔާނ

 ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  މީޑިއާއަށ  ދޭނ ޖެހޭ ޚަބަރުތައ  ބަލައި އެޚަބަރުތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  މީޑިއާއަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

 . ކޮމިޝަނ ގެ ވެބ ސައިޓ  މެނޭޖ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 ިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދޭ ވަގުތަކީ ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުނ  ، އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ  މީޑިއާ ތަކުނ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށާއ

 ދެވޭ ވަގުތު ތަކަށ  ހެދުމަށ  މީިޑއާތައ  ރެގިއުލޭޓ  ކުރާ ފަރާތ ތަކާއެކު މަޝ ވަރާކޮށ  އެކަނ  ބެލުނ .

 . ކޮމިޝަނ ގެ ފޭސ ބުކ  އެކައުނ ޓ  އަދި ޓ ވިޓަރ އެކައުނ ޓ  އަޕ ޑޭޓ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  ެހާމަކުރުމުގ ވެބ ސައިޓ ގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ތައ ޔާރުކޮށ   ހިސާބު  ތަފާސ   ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  އެއ މަހު  ތިނ މަހުނ  

 އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

 . އިނ ތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 . ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  ވަރުގަދަ ކުރުނ 

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ، ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ .، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  އަނ ގާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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 ފޮރިނ  ރިލޭޝަނ ސ  

 މެނ ޑޭޓ :

 . ކޮމިޝަނުނ  ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކުގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ޖެހޭ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ޕ ރޮޕޯސަލ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

   ކަނ ތައ ތައ އެނ މެހާ  ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ހިނ ގާ  ގުޅިގެނ   ކޮމިޝަނ   ފަރާތ ތަކާއި  އެހީދޭ  ބޭރުގެ 

ރިވިއު ބައ ދަލުވުނ ތަކުގައި ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތުނ  ، ރިޕޯޓ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި، ކޯޑިނޭޓ ކުރުމާއި މޮނިޓަރކޮށ 

 ބައިވެރިވުނ .

  ޭގުޅ ކަމާ  ބައ ދަލުވުނ ތައ   ބާއ ވާ  ފަރާތ ތަކާއެކު  ބޭރުގެ  ގުޅިގެނ   މަސައ ކަތ ތަކާ  ރިލޭޝަނ ސ   ފޮރިނ   ކޮމިޝަނ ގެ 

 އެހެނ  ސެކ ޝަނ ތަކާ ގުޅިގެނ  އިނ ތިޒާމުކޮށ  ފޮލޯއަޕ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ .

  ޭކަމާބެހ އިނ ތިޒާމުތައ   ދަތުރުތަކުގެ  ވަޑައިގަނ ނަވާ  ބޭރަށ   ރާއ ޖެއިނ   މުވައ ޒަފުނ   މެނ ބަރުނ ނާއި  ކޮމިޝަނ ގެ 

 ސެކ ޝަނ ތަކާ ގުޅިގެނ  ހަމަޖެއ ސުނ .

  ާއެނ މެހ ފަރާތ ތަކުގެ  ވަޑައިގަނ ނަވާ  ބޭރުނ   ރާއ ޖެއިނ   ކުރުމަށ   އޮބ ޒާވ   އިނ ތިޚާބު  ދީގެނ   ދަޢުވަތު  ކޮމިޝަނުނ  

 ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

  ިގޮތުގައ މޮނިޓަރުނ ގެ  އަދި  އޮބ ޒާވަރުނ   ތެރެއިނ   ފަރާތ ތަކުގެ  ބޭރުގެ  ރާއ ޖެއިނ   އިނ ތިޚާބުތަކުގައި  އެކި 

އެކަމާ ގުޅިގެނ  ހުށަހެޅޭ އެޕ ލިކޭޝަނ  ފޯމު ތައ ޔާރުކޮށ  ، ހަރަކާތ ތެރިވުމަށ  ފުރުޞަތު ހުޅުވިއ ޖެކަނ  އިޢުލާނ ކުރުމާއި

ފޮރިނ  އޮބ ޒާވަރުނ ނާ ގުޅިގެނ  ، ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދޭނ ޖެހޭ ޖަވާބުތައ  ދިނުމާއި، ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމާއި

 ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

 ިމި ޖަމ ޢިއ ޔާތަކާއެކު ، ކޮމިޝަނ  ހިމެނޭ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމާއ

 ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ، ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ .، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 



   ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު                    2121

 

II އިނ ޓަރނަލ  އޮޑިޓ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރ  22އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

  ިއުސޫލުތަކާއ ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ރާވަނީ  ކުރިއަށ   އަދި  ކުރިޔަށ ދަނީ  މަސައ ކަތ ތައ   ކޮމިޝަނުގެ 

 -ރަނގަޅުކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ރަނގަޅުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ލަފާދިނުނ . އެގޮތުނ :، އެއ ގޮތައ ތޯ ބަލާ

 . މާލީކަނ ކަނ  ބެލުނ 

 . އިދާރީ މަސައ ކަތ ތައ   ބެލުނ 

 ިކޮނ މެ ހަތަރު މަހަކުނ  އޮޑިޓ  ، ކުރަމުނ ގެނ ދާ މަސައ ކަތ  އޮޑިޓ ކުރުމަށ ، ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ރާވާ ކަނ ކަމާއ

 މަސައ ކަތ ކުރާނެ ޝެޑިއުލ އެއ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ .

   ކުރިއަށ އޯޑިޓ   ފޯމަނ ސ   ޕާރ ފައިނޭނ ޝިއަލ 0  ކޮމިޝަނުގެ  އެއ ގޮތަށ   ޝެޑިއުލ އާއި  އެޕ ރޫވ ކުރާ  ކޮމިޝަނުނ  

 ގެނ ދިއުނ .

   ކޮމިޝަނުނ ޑައެޅިފައިނުވާ(  ނ ކަ އުޞޫލެއ   ވަކި  ބެލުމަށ   ވަކިގޮތަކަށ   ( މައ ސަލަތައ   އެކިއެކި  ދިމާވާ  އޮފީހުގައި 

ނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެމަތިނ  ބަލައި  އެކަނ ތައ  ކޮމިޝަނަށ  ރިޕޯޓ  ކުރުނ .، ކަ

   ނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރުމަށ ނޑުދަ ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓަޖިކ  ޕ ލޭނުގައި އިނ ޓަރނަލ  އޮޑިޓަރ އާ ގުޅޭގޮތުނ  ހުރި ލަ

 މަސައ ކަތ ކުރުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  އަނ ގާ އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ 

 

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލާ ރުޝ ދީ 
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 ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ޑިވިޜަނ   ،. ހިއުމަނ  ރިސޯސ  2.0.0

I  ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 

 
 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު ަނޝ މީ ަފޟީލ  

 އޮފިސަރ

މުޙައ މަދު ރާއިފ  އިބ ރާހިމ  
 އީސާ 

 އޮފިސަރ

 އަބ ދުލ  ބާސިތު ހަސަނ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 މާހާ އަފީފ  

 އޮފިސަރ

 އަޙ މަުދ ނަޝީދު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު ަނޝ މީ ަފޟީލ  

 އޮފިސަރ

 އަޙ މަުދ ނަޝީދު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ސަޢީދު هللا ޢަބ ދު

 އޮފިސަރ

 ޒަޢުފަރާނ  ރަޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ޢާއިަޝތު ފިާރޝާ 

 10 ޑިސެމ ބަރ 2020 އިނ  ފެށިގެނ  

 

 އޮފިސަރ

 އަޙ މަުދ ނަޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ޒަޢުފަރާނ  ރަޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ޢާއިަޝތު ފިާރޝާ 

 ޑިރެކ ޓަރ  

 ޑރ. މުޙައ މަދު ާޒހިރު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 މާހާ އަފީފ  

 10 މާރިޗ  2020 އިނ  10 ޑިސެމ ބަރ 2020 އަށ  
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.I   ހިޔުމަނ ރިސޯސ  ސެކ ޝަނ 

 މެނ ޑޭޓ :

 . ހިޔުމަނ  ރިސޯސ  ބަޖެޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

 ިހުށަހަޅާއ މަޤާމުތައ  އުފެއ ދުމަށ   ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ  މަޤާމުތަކަށ    ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ   އުފެއ ދުމާއި  މަޤާމުތައ  

ކަނ ތައ   ދިނުމުގެ  ވަޒީފާ  މީހުނ ނަށ   ހޮވާ  އަދި  ހޮވައި  ގޮތެއ ގެމަތިނ   ނިނ މަވާ  ކޮމިޝަނުނ   މީހުނ   ވައ ދާނެ 

 ހަމަޖެއ ސުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  ވަޒީފާއިނ  ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 . ނޑައަޅަނ ޖެހޭ އުޞޫލުތައ  ލިޔެ އެއަށ  ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުނ  ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއާއި މުވައ ޒަފުނ ނާ ގުޅިގެނ  ކަ

  ިހަމަޖައ ސައ ގޮތެއ ގެމަތިނ   ނިނ މަވާ  ކޮމިޝަނުނ   އެލަވަނ ސ ތައ   އެކިއެކި  ލިބެނ ޖެހޭ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

 ދިނުނ .

   މަތިނ އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ  އުޞޫލުތަކާ  ގަވާއިދާއި  ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ ކަނ ތައ ތައ   ޗުއ ޓީގެ  މުވައ ޒަފުނ ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ހަމަޖައ ސައިދިނުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާބެހޭ އެނ މެހާ ރިކޯޑ ތައ  އެއ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 . އިނ ތިޚާބުތަކަށ  އޮފިޝަލުނ  ހޯދުމާއި އެކަމަށ  ބޭނުނ ވާ އެނ މެހާ އިދާރީ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 . އޮފިޝަލުނ ގެ ފާސ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  އެކ ރެޑިޓ ކުރެވޭ ފަރާތ ތަކަށ  ޙަވާލުކުރުނ 

  ޭބެހ މިކަމާ  ބަލަހައ ޓައި  މަޢުލޫމާތު  ކަނ ކަމާބެހޭ  ފަދަ  ޗުއ ޓީ  އަދި  ސަލާނ   ހާޟިރީއާއި  މުވައ ޒަފުނ ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ރިޕޯޓ ތައ  ގަވާއިދުނ  ތައ ޔާރުކޮށ  މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ .

 . ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުނ  ތައ ޔާރުކޮށ  މިކަމަށ  އެދޭ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދިނުނ 

  ސެމިނަރ ފަދަ ކަނ  ކަމުގައި ރާއ ޖޭނ  ބޭރަނ  ފުރަނ ޖެހޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ ދަތުރުގެ ކަނ ތަކާއި އެކަމާ ، ވާރކ ޝޮޕ ، ކޯސ

 ގުޅިގެނ  ދޭނ ޖެހޭ ފައިސާގެ ކަނ ތައ  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނާ ގުޅައިގެނ  ހަމަޖައ ސައި ދިނުނ .

 . ދިގު މުއ ދަތުގެ ކޯސ  ހަމަޖެހޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ އިޤުރާރުގެ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުނ 

  ިމުވައ ޒަފުނ ނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށ  ހުރުމަތ ތެރިކޮށ ހިތާ މަސައ ކަތުގައި ޒިނ މާދާރު އަދި ވަފާތެރ

 ބަޔަކަށ  ހެދުމަށ ޓަކައި އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ .
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   ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާމެދު އަޅަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަނ ތައ  ހަމަޖެހިފައި އޮނ ނަ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތަށ

ކަމަށ  އެކަށޭނަ މުވައ ޒަފުނ  ކަމުގައި ، ކުރުނ .ކޮމިޝަނުގައި މަސައ ކަތ  ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަކީ މަސައ ކަތަށ  ފަރުވާތެރި

 ހެދުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުނ .

 ިއެކިއެކި ޙަރަކާތަތައ    ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއ ބައިވަނ ތަކަނ  ޤާއިމ ކޮށ  އާލާ ކުރުމަށ ޓަކައ

 ރާވައި ހިނ ގާ އެކުވެރިކަމާއި އެއ ބައިވަނ ތަކަމުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުނ .

    މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު މޮނިޓަރކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  މުވައ ޒަފުނ ނާބެހޭ ރަޖިސ ޓަރީތައ  ބެލެހެއ ޓުނ. 

  ކުރިޔަށ  އޮނ ނަ އަހަރަށ  ބޭނުނ ވާ ޓ ރޭނިނ ގ ރިކެޔަރމަނ ޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ. 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ އުޖޫރަ ހިމެނޭ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ ބަޖެޓ  ތައ ޔާރު ކޮށ  ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނަށ  ފޮނުވުނ 

 . ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސާރަ ތައ ޔާރުކޮށ  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނަށ  ފޮނުވުނ 

 . ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޕެނަލ ގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ ގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޕޮލިސީތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށައެޅުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ ސ ކިލ  އޮޑިޓެއ  ހެދުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ އިނ ޓެލެކ ޗުއަލ  ކެޕޭސިޓީ ތަރައ ޤީ ކުރަނ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ 

  ާޓ ރެއިނިނ ގ ރިކުއަރމަނ ޓާއި އެއ ގޮތަށ   ތަމ ރީނ  ހިނ ގުމަށ  އެކިއެކި ފަރާތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ރާވ

 ހިނ ގުނ .މިގޮތުނ  ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ހިނ ގާ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  ފައިސާ ހޯދަނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  ކުރުނ .

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ސެކ ޝަނަށ  އަނ ގާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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II  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 

 އަށ   0202ޖޫނ   02އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ސ ޕަވައިޒަރ

 އަހ ަމދު ޝަރީފ  

 ޕިޔޯނ  

 މުޙައ ަމދު ނިސާުހ 

 ޑ ރައިވަރ

 އަޙ މަުދ ހުެސިއނ  

 މެއިނ ޓަނަނ ސ  އޮފިސަރ

 އަޙ މަުދ ާޝހިުދ 

 އޮފިސަރ

 ޔޫސީ އިާނޔާ 

 އޮފިސަރ 

 ހުސެިއނ  ޖިނާާދ 

 މަސައ ކަތު 

 އާސިމާ އިބ ާރހީމ  

 މަސައ ކަތު 

 އާިއޝަުތ ނަޒީާރ   

 މަސައ ކަތު 

 ހަފީޒާ އިބ ާރހީމ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  

 ސީނާ ަރޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ޢާއިަޝތު ޝިފ ޒާ 
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 އެސިސ ޓެނ ޓ  ސ ޕަވައިޒަރ

 އަހ ަމދު ޝަރީފ  

 ޕިޔޯނ  

 މުޙައ ަމދު ނިސާުހ 

 ޑ ރައިވަރ

 އަޙ މަުދ ހުެސިއނ  

 މެއިނ ޓަނަނ ސ  އޮފިސަރ

 އަޙ މަުދ ާޝހިުދ 

 އޮފިސަރ

 ޔޫސީ އިާނޔާ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ހުސެިއނ  ޖިނާާދ 

 މަސައ ކަތު 

 އާސިމާ އިބ ާރހީމ  

 މަސައ ކަތު 

 އާިއޝަުތ ނަޒީާރ   

 މަސައ ކަތު 

 ހަފީޒާ އިބ ާރހީމ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  

 ސީނާ ަރޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ޢާއިަޝތު ޝިފ ޒާ 

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

ނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ ގެ މައިގަ

ބެލެހެއ ޓޭނެ  ރައ ކާތެރިކޮށ   ރެކޯޑ ތައ   އެކިއެކި  ލިޔެކިޔުމާއި  ކޮމިޝަނުގެ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި  އެހީތެރިކަނ   އިދާރީ  ބޭނުނ ވާ 

ނޑައަޅައި، ނިޒާމެއ  ޤާއިމ ކޮށ  ނައ ތާލަނ ޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ ތައ  ނުވަތަ   ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައ  ފަސޭހައިނ  ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ  ކަ

ޑައަޅައި ނ ކަ ކަނ ތައ ތައ    ،ތަކެތި  ނައ ތާލުމުގެ  ތަކެތި  އެފަދަ  ގޮތުގެމަތިނ   އެއ ގޮތ ވާ  ގަވާއިދާ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ 

 ހަމަޖެއ ސުމެވެ. 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޖޫނ   02

 އޮފިސަރ

މުޙައ މަދު ރާއިފ  އިބ ރާހިމ  
 އީސާ 
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 މެނ ޑޭޓ :

 . ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ސެކ ޝަނ 0 ޔުނިޓ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

  . ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  ލިޔެ ފޮނުވަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވަނ  އޮނ ނަ މުއ ދަތުގައި ފޮނުވުނ 

  މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައ  ، ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑ ތައ  ރައ ކާތެރިކޮށ  ބެލެހެއ ޓޭނެ ނިޒާމެއ  ޤާއިމ ކޮށ

ނޑައަޅައި ނޑައަޅައި  ،ފަސޭހައިނ  ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ  ކަ ސަރުކާރުގެ ، ނައ ތާލަނ ޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ ތައ  ނުވަތަ ތަކެތި ކަ

 ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެމަތިނ  އެފަދަ ތަކެތި ނައ ތާލުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ . 

  ާކޮމިޝަނުގެ ސ ޓޮކަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ހޯދައި ސެކ ޝަނ ތަކަށާއި ޔުނިޓ ތަކަށ  ސ ޓޮކުނ  ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ސ ޓޮކ  އ

 ބެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ ޔައުމިއ ޔާ ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  ލިޔެ ބެލެހެއ ޓުނ 

  އިކުއިޕ މަނ ޓ އޮފީސ   ހޯދާ  ބޭނުމަށ   އިނ ވެނ ޓ ރީ   ،ފަރުނީޗަރު،ކޮމިޝަނުގެ  ހަރުމުދަލުގެ  ފަދަ  މި  އަދި  މެޝިނަރީ 

 ބެލެހެއ ޓުނ .

 ާލެއ ޕުމާއި އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަނ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .، އޮފީސ  ހުޅުވ 

  މެޝިނަރީ އަދި މި ނޫނ ވެސ  މި ފަދަ ތަކެތީގެ ، ފަރުނީޗަރު، ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާފައިވާ އޮފީސ  އިކުއިޕ މަނ ޓ

 ތެރެއިނ  ހަލާކު ވެގެނ ނާއި ދުވަސ ވެ ބާވުމުގެ ސަބަބުނ  ބޭނުނ ނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަމަށ  ފޮނުވުނ .

   ފޯނުކޯލ ތަކަށ ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ފޮނުވައި  ޑިވިޜަނ 0 ކަމާބެހޭ  ލިބިގަނެ އެފޯނ ކޯލ ތައ   ކޮމިޝަނަށ  އަނ ނަ ފޯނ ކޯލ ތައ  

 ޖަވާބު ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުނ .

 ީސިޓ ފޮނުވާ  ފަރާތ ތަކުނ   އެކި  ބަލައިގަނެ  ،ކޮމިޝަނަށ   ތަކެތި  ފަދަ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ    ލިޔުނ   ކަމާބެހޭ  ތަކެތި  އެ 

 ފޯރުކޮށ ދީ އަދި އެތަކެތީގެ ސ ޓޭޓަސ  އަޕ ޑޭޓ  ކުރުނ . 

  ެރައ ދުކުރެވޭނ އެތަނ ތަނަށ   ތަކެތި  އެނޫނ ވެސ   ލިޔެކިޔުމާއި  ރަސ މީ  ފޮނުވަނ ޖެހޭ  ތަނ ތަނަށ   އެކިއެކި  ކޮމިޝަނ ގެ 

 ނިޒާމެއ  ޤާއިމުކޮށ  އެކަނ  ހިނ ގުނ .  

 ިމިތަނ ތާގައި ހުނ ނަ ، ކޮމިޝަނުގެ އިމާރާތ  އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސެކ ޝަނ 0 ޔުނިޓ ތައ  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުމާއ

މިކަނ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ . ސެކ ޝަނ 0 ޔުނިޓ ތަކުނ  އިނ ތިޒާމު ، ކުނިބުނި ގަވާއިދުނ  އުކާލެވޭނެ ނިޒާމެއ  ޤާއިމ ކޮށ 

 ކުރާ ބައ ދަލުވުނ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ .
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 . ކޮމިޝަނުނ  އެކިފަރާތ ތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައ ކަތ  ހިނގާ ނުހިނގާގޮތ  ބަލައި މަސައ ކަތ  ކޯޑިނޭޓ ކުރުނ 

 ިއެދުމާއ ޕ ރޮކިޔުމަނ ޓ ގައި  ހިފުމަށ   ކުއ ޔަށ   ތަނ ތަނ   ބޭނުނ ވާ  ހިފަނ   ކުއ ޔަށ   ހަމަވުމުނ     ،ކޮމިޝަނުނ   މުއ ދަތު 

ލިޔުމާއި ޕ ރޮކިޔުމަނ ޓަށ   އެދި  އަކަމަށ   ބޭނުނ ވާނަމަ  އައުކުރުމަށ   ބެލެހެއ ޓުމާއި  ،އެގ ރީމަނ ޓ   އެގ ރީމަނ ޓ ތައ   ، އެފަދަ 

 އެފަދަ ތަނ ތަނ  ދޫކޮށ ލަނ ޖެހޭ ޙާލަތުގައި ދޫކޮށ ލުމަށ  ކުރަނ  ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

  ީކުރަނ ބޭނުނ   ތަކެތި  އެފަދަ  ބެލެހެއ ޓުމާއި  ވެހިކަލ ތައ   އަދި  ފަރުނީޗަރު  އާއި  މެޝިނަރީ  އިކ އިޕ މަނ ޓާއި  އޮފީސ  

 ރަނގަޅަށ ކަނ  ކަށަވަރު ކޮށ  މަރާމާތުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ .

  މެޝިނަރީ އާއި އެހެނިހެނ  ، ފަރުނީޗަރު، ކޮމިޝަނުގެ ސެކ ޝަނ 0 ޔުނިޓ ތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފީސ  އިކުއިޕ މަނ ޓ

ތަކެތި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ގެ ލަފައާއެކު އެއ  ސެކ ޝަނުނ  އަނެއ  ސެކ ޝަނަށ  ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދިނުމާއި އެކަމުގެ 

 އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

 ިބަލައ ޙާލަތު  ޢިމާރާތ ތަކުގެ  ހުނ ނަ  ހޯދާފައި  ކުއ ޔަށ   ބޭނުނ ތަކަށ   އެކިއެކި  އަދި  ޢިމާރާތާއި  އެތަނ ތަނ    ،ކޮމިޝަނުގެ 

 އެފަދަ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .، މަރާމާތު ކުރެވޭނެގޮތ  ހަމަޖައ ސައި، މަރާމާތުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާނަމަ

 ިޓެލެފޯނާ ، ޕ ރޮޖެކ ޓަރ ، ބޭނުނ ކުރާ ސައުނ ޑ  ސިސ ޓަމ ، އެކިއެކި މަސައ ކަތ ތަކާގުޅިގެނ  އޮފީހާއި އޮފީހުނ  ބޭރުގައ

ފެކ ސ  ފަދަތަކެތީގެ ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި އެކަމާބެހޭގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމުގައި މެއިނ ޓެނަނ ސ  މަސައ ކަތ ތަކަށ  

 ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ   

 ިނޑައަޅައ  އެކަނ  ހިނ ގުނ .، ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދޭ ވެހިކަލ  ފަދަ ތަކެތި ބޭނުނ ކުރުމުގައި ގެނ ގުޅެނ ވީ އުޞޫލުތައ  ކަ

   ޖެނެރަލ ސެކ ރެޓަރީ  އިނ ތިޒާމު  ކެއުމުގެ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   އުޅޭ  މަސައ ކަތުގައި  ކޮމިޝަނ ގެ  ދުވަސ ވަރު  އިނ ތިޚާބު 

ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ   ފުރިހަމަކޮށ   ކަނ ކަނ   އެނ މެހާ  ކުރަނ ޖެހޭ  އިދާރީގޮތުނ   ހަމަޖެއ ސުމަށ   މުއ ދަތަކަށ   ޑައަޅަ  ނ ކަ

އެއިނ ތިޒާމު އޮފީހުގައި ހަމަޖެއ ސުމަށ  ލޮޖިސ ޓިކަލީ ކުރަނ ޖެހޭ   ،ސެކ ޝަނ ގައި އެދިގެނ  އެޚިދުމަތ ދޭނެ ފަރާތެއ  ހޯދައި

 އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަކޮށ  ހިނ ގުނ . 

   މަރުކަޒުތަކަށ އެތަކެތި  ކުރުމުނ   ތައ ޔާރު  ސެކ ޝަނުނ   ކޯޑިނޭޝަނ   ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  މަރުކަޒުތަކަށ   ވޯޓުލާ 

 ފޯރުކޮށ ދިނުނ .
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III  ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   0202ޖޫނ   02އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ  22

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރު  22އިނ   0202ޖޫނ   02

 

  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

  އާިމނަތު ޝަމ ރާ 

 އޮފިސަރ

  އަޙ މަދު ނޫޙ   

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ޝަހުލާ ުރޝ ދީ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ޝަހުލާ ުރޝ ދީ 

 އޮފިސަރ

  އަޙ މަދު ނޫޙ   

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ޢާއިަޝތު ޝައ ާފފ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

  މާހާ އަފީފ  

 އޮފިސަރ

  އަޙ މަދު ނޫޙ   

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ޢާއިަޝތު ޝައ ާފފ  

 އޮފިސަރ 

 ޢާއިަޝތު ފިާރޝާ 
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 މެނ ޑޭޓ :

 . އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ބޭނުނ ވާ ކޯޓޭޝަނ  ހޯދުނ 

 . އިޢުލާނުކޮށ ގެނ  އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ބޭނުނ ވާ އެސ ޓިމޭޓ  ހޯދުނ 

 . އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ 

  ާއެއ ގޮތ ވ ޤަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ( ރަގަޅަށ ތޯ  އިވެލުއޭޓ ކޮށ ފައިވަނީ  ކޮމެޓީއިނ   އިވެލުއޭޝަނ   ހިސާބުތައ   އަނ ދާސީ 

 ގޮތުގެމަތިނ ( ޗެކ ކުރުމަށ  ބިޑު ކޮމެޓީއަށ  ފޮނުވުނ .

 ިއެގ ރީމެނ ޓ ކުރުނ ، ބިޑ  ކާމިޔާބުކުރެވޭ ފަރާތ ތަކާއި ކާބިޔާބު ނުކުރެވޭ  ފަރާތ ތަކަށ  ޖަވާބު ދިނުމާއ 

 . އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ހޯދައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުނ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާއި ހަވާލުކުރުނ 

  އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަނ ޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ އަގުތައ  ހޯދުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 

   އަތޮޅުތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ވަޑައިގަނ ނަވާ ބޭފުޅުނ ގެ އެކަމަޑޭޝަނ  އަދި ފަރިއ ކޮޅު އިނ ތިޒާމު ހަޖައ ސަދޭނެ ފަރާތެއ

 ހޯދުމުގެ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަކޮށ  އެ މަޢުލޫމާތު އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނާ ޙިއ ސާކުރުނ .

   ސެކ ޝަނ ތަކުނ އިނ ތިޒާމުތައ   އެނ މެހައި  ދަތުރުފަތުރުގެ  ކުރަނ ޖެހޭ  ކޮމިޝަނުނ   ގުޅިގެނ   އިނ ތިޚާބުތަކާ 

މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ، އެފަރާތ ތަކާ މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކޮށ ، އެދިފައިގޮތަށ  ކޮށ ދޭނެ ފަރާތ ތައ  ހޯދައި

 މަޢުލޫމާތު ގުޅުނ ހުރި ސެކ ޝަނަށ  އެނ ގުނ . 

 . އެކިއެކި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ އަނ ދާސީ ހިސާބު އިޢުލާނު ކޮށ ގެނ ނާއި އިޢުލާނު ނުކޮށ  ހޯދުނ 

 . ބިޑ  ކޮމިޓީގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ ގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ 

   އިވެލުއޭޓ ކޮށ ކޮމެޓީއިނ   އިވެލުއޭޝަނ   ހިސާބުތައ   އަނ ދާސީ  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި  ހޯދޭ  ކޮށ ގެނ   ޢިޢުލާނ  

އެކު ،ނިމުމުނ  ނިނ މާފަރާތާއި  އެވޯޑ ކުރަނ   ބިޑ   ހުއ ދައާއިއެކު  އިސ ވެރިޔާގެ  އެނ މެ  މަތިނ   ލަފާގެ  ކޮމެޓީގެ  ބިޑ  

ހުރި ސެކ ޝަނ ތަކަށ   ގުޅުނ   އެދުނު ސެކ ޝަނ 0 ޙިދުމަތަށ   ނުވަތަ  މުދާ  އެމައުލޫމާތު   އެގ ރީމެނ ޓުގައި ސޮއިކޮށ  

 ހިއ ސާކުރުނ .
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 . އޮފީހުނ  ކުއ ޔަށ  ހޯދަނ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތިހޯދުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

  ެއިނ ތިޚާބު ދުވަސ ވަރުއާއި އިނ ތިޚާބު ދުވަސ ވަރު ނޫނަސ  އޮފީހުގެ މަސައ ކަތުގައި އުޅޭ މީހުނ ނަށ  ކެއުމާއި ސައިގ

ހޯދައި ފަރާތެއ   ހަމަޖައ ސަދޭނެ  މަތިނ   ގޮތެއ ގެ  އެދިލައ ވާ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ   މަސައ ކަތ    އިނ ތިޒާމ   އެފަރާތަކާ 

 ޚިދުމަތަށ  އެދުނު ސެކ ޝަނ ތަކަށ  އެކަނ  އެނގުނ . ، ޙަވާލުކޮށ 

 ިތަކެތ ފަދަ  ވެހިކަލ   ހޯދޭ  ބޭނުމަށ   ކަނ ކަނ    ،ކޮމިޝަނުގެ  ފުރިހަމަކުރަނ ޖެހޭ  އެއ ގޮތަށ   އުޞޫލާ  ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ

، ފުރިހަމަކޮށ  ހަވާލުކުރަނ ޖެހޭ އެޑެމިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނާ ޙަވާލުކުރުނ . އަދި ވެހިކަލ ތައ  މަރާމާތު ކުރުމާއި

ފީދެއ ކުނ  ފޮނުވާ   ،އަހަރީ  އެދި  ޚިދުމަތަށ   ސެކ ޝަނުނ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ   ކަނ ކަނ   ވިސ ކުރުނ ފަދަ  ސަރ

 ރިކުއެސ ޓާ އެއ ގޮތަށ  އެކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމުކޮށ  ދިނުނ .  

   މެޝިނަރީ އަދި މިނޫނ ވެސ  މި ފަދަ ތަކެތި   ،ފަރުނީޗަރު  ،ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދަނ ޖެހޭ އޮފީސ  އިކުއިޕ މަނ ޓ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ  ޑިވިޜަނ 0ސެކ ޝަނ ތަކާ ޙަވާލުކުރުނ . ،ހޯދައިދީ  އެ ތަކެތި ކަ

  ިޤާނޫނާއ މާލިއ ޔަތު  ދައުލަތުގެ  މަތިނ   ހަމަތަކުގެ  ޕ ރެކ ޓިސ   ބެސ ޓ   ހޯދުމުގައި  ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  ކޮމިޝަނަށ  

 ޤަވާޢިދާ އެއ ގޮތަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުނ .،
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IV  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   0202އޮކ ޓޯބަރ  22އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ  22

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރު  21އިނ   0202އޮކ ޓޯބަރ  22

 

 

 

 އޮފިސަރ

 އަހުަމދު އާސިމ  

  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މަޢާާނ މުމ ތާޒ  

 އޮފިސަރ

 މަރިޔަމ  ސުަހއިލާ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފާތުމަތު ަސހުލާ 

 އޮފިސަރ

 އަހުަމދު އާސިމ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ޝަހުލާ ުރޝ ދީ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފާތުމަތު ަސހުލާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ޢާއިަޝތު ޝައ ާފފ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފާތުމަތު ަސހުލާ 

 އޮފިސަރ

 އަހުަމދު އާސިމ  
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 މެނ ޑޭޓ :

  ެމުއ ދަތުގ ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ ތައ ޔާރުކޮށ   ބަޖެޓ   އިނ ތިޚާބުގެ  ބަޖެޓާއި  އަހަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެނ   ސެކ ޝަނ ތަކާ 

 ތެރޭގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށ  ހުށަހެޅުނ .  

  ާބޭނުނ ވ ގޮތުނ   ބެހޭ  ބަޖެޓާ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ   އަދި  ބެލެހެއ ޓުނ   ކަނ ތައ ތައ   އެނ މެހާ  ބެހޭ  ބަޖެޓާ  ކޮމިޝަނުގެ 

 އެހީތެރިކަނ  ފޯރު ކޮށ ދިނުނ .

 . ކޮނ މެ އަހަރަކަށ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބޭ ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ރަސ މީކޮށ  ހިއ ސާކުރުނ 

   ކުރަނ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ ކަމެއ   ނުވާ  ހިމެނިފައި  ބަޖެޓުގައި  ފާސ ކުރައ ވާފައިވާ  ކޮމިޝަނަށ   މަޖިލީހުނ   ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ރިކުއެސ ޓ  ކުރުމުނ  ކޮމިޝަނުނ  އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުނ  އަނ ގާ ގޮތަކަށ  ޢަމަލު ކުރުނ .

 ުވަނަ ދުވަހުގެ   22ކޮނ މެ މަހެއ  ނިމުމުނ  ޖެހިގެނ  އަނ ނަ މަހުގެ  ، ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ  ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފ ޞީލ

 ކުރިނ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ .

  ެމަހަކުނ  އެއ ފަހަރު ބަޖެޓ  ރިވިއުކުރުނ . 2ކޮނ މ 

 . ސަޕ ލިމެނ ޓ ރީ ބަޖެޓ  ތައ ޔާރު ކުރަނ  ޖެހިއ ޖެ ޙާލަތެއ ގައި ބަޖެޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފިނޭނ ސަށ  ފޮނުވުނ 

   ހިނ ގުމަށ ގޮތަށ   ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ ޙަރަކާތ ތައ   ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި  ލިބިފައިވާ  ފައިސާ  ބަޖެޓަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

ފޯރުކޮށ ދީ އެހީތެރިކަނ   ބޭނުނ ވާ  ބަޖެޓ ގައި   ،ސެކ ޝަނ ތަކަށ   ޚަރަދުތައ   ރިކަރަނ ޓ   ހިމެނޭ  ބަޖެޓ ގައި  އަދި 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށ  ކުރުމަށ  ނުވަތަ ކުޑަ ކުރުމަށ  ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުނ  އަޅަނ  ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ .  ކަ

  ުކުރުމަށ ފަހ ރިކޮނ ސައިލ   ތައ ޔާރުކޮށ   ރިޕޯޓުތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  ތައ ޔާރު  ކޮމިޝަނުނ   ގޮތުނ   ބެހޭ  ފައިސާއާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވުނ .  ކަ

 ިދެއ ކުމާއ ކުރިނ   ހަމަވުމުގެ  މުއ ދަތު  ފައިސާ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  ފަރާތ ތަކަށ   އެކި  ޞައ ޙަ     ،ކޮމިޝަނުނ   ބެހޭ  މިކަމާ 

 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއ ޓުނ .

 ިފައިސާ ޖަމާކުރުނ .، ކޮމިޝަނަށ  ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއ 

 ިސެކ ޝަނުގެ އިދާރީ އެނ މެހައި ލިޔެކިޔުނ ތަކެއ  ފައިލ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ .، ފައިސާއާބެހޭ އެނ މެހާ ލިޔުނ ތަކާއ 
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 . ތިޖޫރީގައި ބަހައ ޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައ  ބަލަހައ ޓާ އެކަމަށ  ތައ ޔާކުރަނ ޖެހޭ ރިޕޯޓު ތައ ޔާރުކުރުނ 

 ަމުސާރ މުވައ ޒަފުނ ގެ  ދިނުމުގެ   ،ކޮމިޝަނުގެ  ފައިސާ  އެހެނިހެނ   ދޭނ ޖެހޭ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   އަދި  އެލަވަނ ސ  

 ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

  ުދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ  ޚަރަދުކޮށ ގެނ  އެކި ބޭނުމަށ  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ  އަދި މުވައ ޒަފުނ  ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއ ދަތުގައި ހޯދައި  އެރިޕޯޓުތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއ ޓުނ .، ރިޕޯޓުތައ  ކަ

  ބަދަލުކޮށ ގޮތަށ   ފެތޭ  ޒަމާނަށ   ނިޒާމު  ބެހޭ  ފައިސާއާ  ފިޔަވަޅުތައ    ،ކޮމިޝަނުގެ  އަޅަނ ޖެހޭ  ކުރުމަށ   ހަރުދަނާ 

 ފާހަގަކޮށ  އެފިޔަވަޅުތައ  އެޅުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުގެ މަޝ ވަރާގެ މަތިނ  ޢަމަލުކުރުނ .

 ިބަލައ ކުރިޔަށ ދޭތޯ  މަސައ ކަތ ތައ   ސެކ ޝަނ ގެ  އެއ ގޮތަށ   ޕ ލޭނާ  ސ ޓ ރެޓީޖިކ   އެޕ ލޭނ ގައިވާ   ،ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ
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V   އައި.ސީ.ޓީ ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މައުލޫމާތުތައ :

 އަށ   0202މެއި  21އިނ   0202ޖަނަވަރީ  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަނ ނަ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ   އެކި  ދުވަހަށ   ދުވަހުނ   ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މަސ އޫލިއ ޔަތު  ޑު  ނ މައިގަ ސެކ ޝަނުގެ  އައިސީޓީ 

ނޑި އައިސީޓީ ސަޕޯޓ ތައ ދީ އަދި އައިސީޓި ސެކ ޝަނުގެ ވޯކ ޕ ލޭނ  ، ރިކުއެސ ޓ ތަކަށ  އެޓެނ ޑ ކޮށ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  މެދުނުކެ

 ތަނ ފީޒުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމެވެ.

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ 

 ހުސަިއނ  އަޛުާހނ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ުއނެއިސ  هللا ޢަބ ދު

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ 

 ހުސަިއނ  އަޛުާހނ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މުހައ މަުދ ައނިލ  

 

 0202ޑިސެމ ބަރ  22އިނ   0202މެއި  02
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 މެނ ޑޭޓ :

  ަނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  އެކި ސެކ ޝަނ ތަކުނ  އަނ ނ އައިސީޓީ ސެކ ޝަނުގެ މައިގަ

އެޓެނ ޑ ކޮށ  ސެކ ޝަނުގެ   ،ރިކުއެސ ޓ ތަކަށ   އައިސީޓި  އަދި  ސަޕޯޓ ތައ ދީ  އައިސީޓީ  ޑި  ނ މެދުނުކެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  

 ވޯކ ޕ ލޭނ  ތަނ ފީޒުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމެވެ.

 : ސެކ ޝަނުގެ މެނ ޑޭޓ ގައި ހިމެނޭ މަސައ ކަތ ތައ 

 ިއޮފީހަށ  ހޯދަނ  ބޭނުނ ވާ އައިސީޓީ އަދި އިލެކ ޓ ރޯނިކ  ސާމާނާ ގުޅޭ ގޮތުނ  ބޭނުނ ވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއ ،

ސ ޕެސިފިކޭޝަނ  ތައ ޔާރުކުރާ  ހޯދުމަށ   ތަކެތި  އެއ ގޮތަށ    ،މިފަދަ  މަނ ޓާއި  ރިކުއަރ ފަރާތ ތަކުގެ  ބޭނުނ ވާ 

 ތައ ޔާރުކޮށ ދިނުނ .

 . އޮފީހުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ސޮފ ޓ ވެއަރތައ  ފަރުމާކޮށ  ލިޔެ ތައ ޔާރުކުރުނ 

   . އައިސީޓީ އާއި ގުޅޭ ހާޑ ވެއަރ އަދި ސޮފ ޓ ވެއަރތައ  ބަލަހައ ޓާ އަޕ ޑޭޓ  ކުރުނ 

 . އިނ ތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ޕ ރޮސެސ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ފަނ ނީ އެހީތެރިކަނ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

   އިނ ތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެނ  ބޭނުނ ކުރާ އެޕ ލިކޭޝަނ ތައ  ފޮނުވަނ ޖެހޭ ތަނ ތަނަށ  ފޮނުވުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާ ވަޞީލަތ ތައ

 ފޯރުކޮށ ދިނުނ .

 . ޑޭޓާބޭސ ތަކުގެ ބެކަޕ  ނެގުނ 

 . ކޮމިޝަނުގެ ސާވާތަކުގެ ރައ ކާތެރިކަނ  ކަށަވަރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

   . އޮފީހުގެ ކޮމ ޕިއުޓަރ ސިސ ޓަމ ތަކުގެ މެއިނ ޓަނަނ ސ  އާއި ނެޓ ވޯކ  ބެލެހެއ ޓުނ 

   މައ ސަލަތައ ޖެހޭ  ބަލަހައ ޓައި  ލިނ ކ   ޑޭޓާބޭސ   ގުޅާފައިވާ  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނާ  ނޭޝަނަލ   އޮފ   ޑިޕާޓ މަނ ޓ  

 ހައ ލުކުރުނ .

 . އައިސީޓީ ދާއިރާއިނ  އޮފީހުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާ ކަނ ތައ ތަކާއި ތަކެތި ދިރާސާ ކުރުނ 

  އައިސީޓީގެ ދާއިރާއަށ  އޮފީހުގެ މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާ ގުޅިގެނ  އަހުލުވެރިކުރުނ. 
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 ލީގަލ  އެފެއާޒ  އެނ ޑ  ޕޮލިޓިކަލ  ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ޑިވިޜަނ    2.0.2 

I  ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މައުލޫމާތުތައ :

 އަށ   0202ނޮވެނ ބަރު  20އިނ   0202ޖެނުއަރީ  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 ނޮވެނ ބަރު 2020 އިނ  20 ޑިސެމ ބަރު 2020 އަށ  
 

 

 

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޚަދީޖާ ަރޝާ 

 އޮފިސަރ

 ޝުޒ ރާ ުމޙައ މަދު 

 އޮފިސަރ

 ރަމ ޒިއ ޔާ އަޙ ަމދު 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝިޔާާމ މުަޙއ މަދު 

  އިނ  ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ  02

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޙަސަނ  ަޒކަިރއ ޔާ 

 އޮފިސަރ

 ޝުޒ ރާ ުމޙައ މަދު 

 އޮފިސަރ

 ރަމ ޒިއ ޔާ އަޙ ަމދު 

 އޮފިސަރ

 ޝުޒ ރާ ުމޙައ މަދު 

 އޮފިސަރ

 ރަމ ޒިއ ޔާ އަޙ ަމދު 
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 މެނ ޑޭޓު:

 ިދުވަހުނ  ދުވަހަށ  ބޭނުނ ވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުނ . ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތާއި ގުޅޭގޮތުނ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާއ 

 ައެ ފަރާތ ތަކާ ގުޅައިގެނ  ނުވަތަ ލިޔެގެނ  އެ މަޢުލޫމާތެއ    ،ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ހޯދަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއ ވާނަމ

 ސެކ ޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  މެދުވެރިކޮށ  ހޯދުނ .

 ިއަލަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނުނ  ، ކޯޓަށ  ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކާއ

 ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމާއި އެކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ .

 ައެ މައ ސަލައެއ  ބަލައި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ނުވަތަ މުވައ ޒަފަކާ ބެހޭގޮތުނ  ބަލަނ ޖެހޭ މައ ސަލައެއ  ވާނަމ ،

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޮމިޝަނަށ  އެރުވުނ . )ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުނ  ފަދަ މައ ސަލަތައ (

 ިއެކަނ ކަނ  ، ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  ކޯޓަށ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ މައ ސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުމާއ

 ބެލެހެއ ޓުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  ވަކާލާތު ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމުގައި ވަކާލާތުކުރުނ 

 ިޑ ރާފ ޓ ތައ  ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ހަދަނ ޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައ  ޑ ރާފ ޓުކުރުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމާއ

 ފާސ ކުރުމަށ ޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވުނ .

  އިޞ ލާޙުތައ  ގެނައުމުގެ ، ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙުތައ  ފާހަގަކޮށ  ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅުނ ހުރި ޤާނޫނުތައ  ދިރާސާކޮށ

 ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ުކރުނ .

 . އިނ ތިޚާބީ އެއ ވެސ  ދާއިރާއަކުނ  މެނ ބަރަކު އުނިވެއ ޖެނަމަ އެކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ 

 . ކޮމިޝަނުނ  ތައ ޔާރުކުރާ އެގ ރިމެނ ޓ ތަކަށ  ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުނ 

 ިއިނ ތިޚާބުތަާކބެހޭ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތައ  އަދި ކޮމިޝަނުނ  އެކި ކަނ ކަމުގައި ، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއ

 އަމަލުކުރުމަށ  ހަދާ އުސޫލުތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .

 . އިނ ތިޚާބީ ކުށ ތަކާއި ކުރުނ  މަނާ ކަނ ތައ ތަކާއި ގުޅިގެނ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުނ 

 . އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ  ޤާއިމ ކުރެވޭ ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯތައ  ރެގިއުލޭޓ ކޮށ  މޮނީޓަރ ކުރުނ 

  ާކޮމިޝަނ ބައިތައ   މުހިއ މު  ޤާނޫނެއ ގެ  ކޮނ މެ  ބަލަހައ ޓާ  ރިކޯޑު  ޤާނޫނުތަކުގެ  ކުރައ ވާ  ތަސ ދީޤު  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ 

 ހިއ ސާކުރުނ .
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II.   ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 އަށ   0202މެއި  02އިނ   0202ޖެނުއަރީ   22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202މެއި  02

 

 

 

 އޮފިސަރ

 ފާތިމަތު ރަޝީދާ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޔުމ ނާ ަރޝީދު 

  

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މުހައ މަުދ ައނިލ  

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޔުމ ނާ ަރޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ފާތިމަތު ރަޝީދާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިއޝަުތ ުޔޝ ފާ ޝާކިރު 

 އޮފިސަރ 

 ޢާއިޝަތު ނީޝާ
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 ޕ ލޭނިނ ގ ސެކ ޝަނ  

ލިޔެކިއުނ ތަކާއި  އަނ ނަ  ކޮމިޝަނަށ   ދުވަހަކު  ކޮނ މެ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކުގެ  ޑު  ނ މައިގަ މިސެކ ޝަނ ގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއ ދަތުގައި އަމަލު ކުރަމުނ  ގެނ ދޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ  ކޮމިޝަނ ގެ ނިނ މެވުނ ތައ  ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިނ  ކަ

 ކޮމިޝަނުގެ ވަރކ  ޕ ލޭނ  އަދި ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ  ތައ ޔާރުކޮށ  ބަލަހައ ޓާ މޮނިޓަރކުރުމެވެ. ކުރުމާއި 

 

 މެނ ޑޭޓ :

 . ކޮމިޝަނ ގެ ދިގުރާސ ތާގެ ރޭވުނ  )ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ( އެކުލަވާލުނ 

   ނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރެވޭ މިނ ވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ކޮމިޝަނ ގެ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ގައި ކަ

 ޤާއިމ ކޮށ  ޕ ލޭނ  ގަވާއިދުނ  މޮިނޓަރކުރުނ .

 . ކޮމިޝަނ ގެ އަހަރީ ވާރކ ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުނ 

  ުނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރެވޭ މިނ ވަރ ނޑުދަ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ކޮމިޝަނ ގެ އަހަރީ ވާރކ ޕ ލޭނ ގައި ޙާޞިލ ކުރުމަށ  ކަ

 އިވަލުއޭޓ ކުރުނ .

  ާއެކި ފަރާތ ތަކަށ  ދޭނ ޖެހޭ ތަފާސ  ހިސާބުތައ  އެއ ކޮށ  ބޭނުނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދީ ތަފާސ  ހިސާބާބެހޭ ހުރިހ

 ކަމެއ  ބެލެހެއ ޓުނ .

  . ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބަކާ ބެހޭގޮތުނ  ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓެއ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

  ކޮމިޝަނ  ތަރައ ޤީ ކުރުމަށ ޓަކައި އޮފީހުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުނ  ކަނ ކަނ  ދިރާސާކޮށ  ރޭވުނ 

 ިބަލައ ކުރިޔަށ ދޭތޯ  މަސައ ކަތ ތައ   ސެކ ޝަނ ގެ  އެއ ގޮތަށ   ޕ ލޭނާ  ސ ޓ ރެޓީޖިކ   އެޕ ލޭނ ގައިވާ ،ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . ނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށ  ލަފާ ދިނުނ  ސެކ ޝަނ ތަކުގެ މެނ ޑޭޓ ތައ  ކަ

 . ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މާ ނިނ މުނ ތައ  ކަމާ ގުޅޭ ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ތަނ ފީޒު ކުރޭތޯ ބެލުނ 
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III  ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާކައިވ ސ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރ  22އިނ   0202ޖެނުއަރީ   22

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ   22

 

 

 

 

 

 

 

 ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާކައިވ ސ  ސެކ ޝަނ  

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި  ގުޅިގެން 

އުފެދުނެވެ. ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވް ސެކްޝަނަށް     2119ސެޕްޓެމްބަރ    19ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވް ސެކްޝަން  

މަތިކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ދެމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކޭޝަން އަދި އަރުޝީފުގެ މަސައްކަތްތައް 

 މިސެކްޝަށް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

 

 

 އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އަޙުމަުދ މުޢާޒު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ވިާޝހު ސަީޢދު 

 އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އަޙުމަުދ މުޢާޒު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ސަޢީދު هللاއަބްދު
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 މެނ ޑޭޓ :

 ޕަބ ލިކޭޝަނ 

  ލީފ ލެޓ  އަދި ފޮތ ތަކުގެ ލޭއައުޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  އެތަކެތި ޗާޕުކުރުނ . ، ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ތައ ޔާރުކުރާ އެކި ކަރުދާސ 

 . ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ބޭނުނ ވާ ރިކުއަރމަނ ޓާ އެއ ގޮތަށ  ބޭނުނ ވާ ޑިޒައިނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

  ުޗާޕ ފެނ ވަރަށ   ބޭނުނ ވާ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ   އެހީގައި  ވަސީލަތ ތަކުގެ  ޗާޕުކުރާ  ޤާއިމ ކުރެވިފައިހުރި  ކޮމިޝަނ ގައި 

އޮފީހުނ  ބޭރުނ  އެކަނ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހާލަތުގައި އެކަނ ފުރިހަމަކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ، ކުރެވޭނަމަ ޗާޕުކުރުމާއި

 ފައިލ ތައ  ސެކ ޝަނާ ހަވާލުކުރުނ 

  ޓާސ ކ ފޯރސ  އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ކާޑުގެ އިތުރުނ  ، އޮފިޝަލުނ ، މޮނިޓަރުނ ، މަނ ދޫބުނ ، ކެނ ޑިޑޭޓުނ

ނޑައަޅާ ކާޑުތައ  ޗާޕުކުރުނ .  ކޮމިޝަނުނ  ކަ

  ޭފޯރުކޮށ ދ އެހީތެރިކަނ   ޓެކ ނިކަލ   ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމަށ ޓަކައި  މަސައ ކަތ ތައ   ޕަބ ލިކޭޝަނ ގެ  އެއ ގޮތަށ   ޒަމާނާ 

 ސެކ ޝަނުގެ މަޝ ވަރާއާއެކު މަސައ ކަތ ތައ  ތަރައ ޤީކުރުނ .

 

 އަރުޝީފ  

 ުފޮޓޯތަކާއި ، ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ،ޒާމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކ ،

 މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް އަރުޝީފުކުރުން.، ރިކޯޑުތަކާއި ،ޗާޓުތަކާއި

 ިލުއި ފަސޭކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ވިޔުގަ މެދުވެރިކޮށ  ބެލޭނެ އިނ ތިޒާމު ، ކޮމިޝަނުގެ އަރުޝީފުގައި ބަހައ ޓާ ތަކެތ

 ޤާއިމު ކުރުނ .

 ިބަލައ ކުރިޔަށ ދޭތޯ  މަސައ ކަތ ތައ   ސެކ ޝަނ ގެ  އެއ ގޮތަށ   ޕ ލޭނާ  ސ ޓ ރެޓީޖިކ   އެޕ ލޭނ ގައިވާ   ،ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ހަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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IV .  ޕޮލިޓިކަލ  ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202މެއި  02

 އަށ   0202ޖަނަވަރީ  04އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 އަށ   0202އޭޕ ރިލ   27އިނ   0202ޖަނަވަރީ  04

 އޮފިސަރ 

 ޔަީއޝ  އަމ ަޖދު 

 ޑިރެކ ޓަރ  

 އަބ ދުލ ރަޙ ާމނ  ޟަލާޙ  ރަޝީުދ 

 އޮފިސަރ 

 ޔަީއޝ  އަމ ަޖދު 

 އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 މަރިޔަމ  ނަޒ ރީނާ 

 އޮފިސަރ 

 ޔަީއޝ  އަމ ަޖދު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ުއނައިސ  هللا ޢަބ ދު
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 މެނ ޑޭޓ :

  ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ރެގިއުލޭޓ  ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތައ  ކުރުނ 

   ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއ ދުމާއި ރަޖިސ ޓަރީކުރުމުގެ ކަނ ކަނ  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި ކޮމިޝަނުނ

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއ ގޮތައ  ކުރުނ   ކަ

   ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރު ބެެލހެއ ޓުނ 

   ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ ދަފ ތަރު ބެލެހެއ ުޓނ 

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ސެކ ޝަނާ ، ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތައ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ުކރުނ ، ގުޅުނ ހުރި ލަ

  މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ސެކ ޝަނަށ  އަނ ގާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޯޑިނޭޝަނ  އެނ ޑ  ޕ ލޭނިނ ގ ޑިވިޜަނ    2.0.4

I  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރ  22އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ  22

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ވިާޝހު ސަީޢދު 

 އޮފިސަރ

 ޙަސަނ  ާފއިޤ  މޫސާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އާިމނަތު ޝަމ ރާ 

 އޮފިސަރ

 ޙަސަނ  ާފއިޤ  މޫސާ 
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 މެނ ޑޭޓ :

 . އިނ ތިޚާބީ ކަލަނ ޑަރު ތައ ޔާރުކުރުނ 

 . ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އޮޕަރޭޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ 

   އެކަނ ނޑައެޅުމުނ   ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނ މު ވޯޓުނެގުނ  ބާއ ވާ ދުވަސ  ކޮމިޝަނުނ  ކަ އިނ ތިޚާބުތަކާއި ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ ކުރުނ .

 ާހިނ ގ ރާވައި  މަތިނ   ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  ވޯޓުތައ   ހޯދުމުގެ  ޙިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  ކޮމިޝަނުނ    ،އިނ ތިޚާބުތަކާއި 

ނޑައަޅާ ތާރީޙ ތަކުގައި އިނ ތިޚާބުތައ  ބޭއ ވުނ .  ކަ

 ިކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ، ބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުމާއި   ،އިނ ތިޚާބުތަކަށ  ކުރިމަތިލާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ފޯމު ދޫކުރުމާއ

 މިކަމާ ގުޅޭ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ .، ދޭނ ޖެހޭ ޖަވާބުތައ  ދިނުމާއި

 ިބެލެހެއ ޓުނ .، ނަނ  އަނބުރާ ގެނ ދާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާނ މުކުރުމާއ 

 ިއެކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ ކުރުނ .، ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ލިސ ޓ  ތަރުތީބުކުރުމަށ  ގުރުއަތުލުމާއ 

 ިއިލެކ ޝަނ  ބޭއ ވުމުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖައ ސައި އެކަނ  ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުނ .-ބައ 

 . އިނ ތިޚާބުތަކަށ  ކުރިމަތިލާ ސިވިލ  ސަރވިސ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަށ  އެނ ގުނ 

 ިވޭކުރުމާއ ސަރ އެތަނ ތަނ   ހޯދައި  ތަނ ތަނ   ބަހައ ޓާނެ  ކޮމިޝަނަށ    ،ވޯޓުފޮށި  އެކުލަވާލުމަށ ފަހު  ރިޕޯޓ   ވޭ  ސަރ

ކޯޑިނޭޓ ކޮށ    ،ހުށަހަޅައި މަސައ ކަތ   ހަމަޖެއ ސުމުގެ  އިނ ތިޒާމުތައ   އެތަނ ތަނުގެ  ގުޅިގެނ   ސެކ ޝަނާ  ކަމާބެހޭ 

 ބެލެހެއ ޓުނ .

   ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ތައ ޔާރުކޮށ  އެތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށ  ފޮނުވުމަށ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާ ޙަވާލުކޮށ

 މަރުކަޒުތަކަށ  އެތަކެތި ފޮނުވުނުކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ .

 ިވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާ ތަނ ތަނުގެ ސަރަޙައ ދު އިޢުލާނ ކުރުނ . ބަހައ ޓާ ފޮށީގެ އަދަދާއ 

  ިހޯދައ ގުޅިގެނ   ސެކ ޝަނާ  ކަމާބެހޭ  ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  ބޭރުނ   ރާއ ޖޭނ   ރާއ ޖެއާއި  މަސައ ކަތަށ   އިނ ތިޚާބުތަކުގެ 

 ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިނ ތިޒާމެއ  ބެލެހެއ ޓުނ .

  ުއިނ ތިޚާބުތަކަށ  ވޯޓުކަރުދާސ ތައ  ޑިޒައިނ ކޮށ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި ވޯތުލާ ނިމުމުނ  ހަމޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ  ވޯޓ

 ކަރުދާސ ތައ  ނައ ތާލުނ .

  ާއެކި އެކި އިނ ތިޚާބުތަކުގެ މަސައ ކަތުގައި ބޭނުނ ކުރެވޭ ވޯޓުކަރުދާހާއި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނު އަދި މިނޫނ ވެސ  އިނ ތިޚާބ

 ބެހޭ މުހިނ މު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއ  ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއ ޓުނ .

 . އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ 
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II.   ސިވިކ  އެޑިއުކޭޝަނ  ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   0202އޮކ ޓޯބަރ  20އިނ   0202ޖަނަވަރީ  2

 

 

 

 

 

 

 އަށ   0202ޑިސެމ ބަރ  22އިނ   0202އޮކ ޓޯބަރ  20

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިނ   ފެށިގެނ   0202ޑިސެމ ބަރ  22

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޝަުހނީޒާ ޝަރީފ  

 އޮފިސަރ

 ޝާފިޢާ މުަހއ މަުދ 

 އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޑރ.މުޙައ މަުދ ާޒހިރު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

ނ    ަމިރަޔްމ ަންޒރ 

 އޮފިސަރ

 ޝާފިޢާ މުަހއ މަުދ 

 އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޝަހުނީޒާ ޝަރީފް 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މަރިޔަމ  ނަޒ ރީނާ 

 އޮފިސަރ

 ޝާފިޢާ މުަހއ މަުދ 

 އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޝަހުނީޒާ ޝަރީފް 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މަރިޔަމ  ނަޒ ރީނާ 



 
  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2121

ރާވައި  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމަށ   ޢާނ މުނ   ގުޅޭގޮތުނ   އިނ ތިޚާބުތަކާ  މަސައ ކަތ ތަކަކީ  ކުރާ  މިސެކ ޝަނުނ  

ބެލެހެއ ޓުމާއި ބަދަލުތަކުގެ   ،ހިނ ގައި  އަނ ނަ  ޤާނޫނުތަކަށ   ގުޅުނ ހުރި  ކަނ ކަމާއި  މެނ ޑޭޓ ގައިވާ  ކޮމިޝަނ ގެ 

އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި  ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި މުވައ ޒަފުނ   ބަދަލުތަކަށ   އަނ ނަ  މަސައ ކަތ ތަކަށ   ވޯޓުލާ   ،ކޮމިޝަނ ގެ  އަދި 

މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާ އޮފިޝަލުނ ގެ އިތުރުނ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެނ  ތަމ ރީނުކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ފަރާތ ތައ  

 ތަމ ރީނ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތެވެ.

 މެނ ޑޭޓ :

 . ސިވިކ  އެޑިޔުކޭޝަނ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ 

 ިފ ލަޔަރ ، ލީފ ލެޓާއި، ޢާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހޭލުނ ތެރިކަމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ އާއި ޕޯސ ޓަރާއ

 އަދި އެނޫނ ވެސ  ތަކެތި ތައ ޔާރުކުރުނ .

   . ކުރިޔަށ  އޮނ ނަ އަހަރަށ  ބޭނުނ ވާ ޓ ރޭނިނ ގ ރިކުޔަރމަނ ޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ 

 . އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ  ޓ ރޭނިނ ގ ދޭނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ޓ ރެއިނިނ ގ ދިނުމުގެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 ިޓ ރޭނަރުނ  ތަމ ރީނ  ކުރުނ ، މާސ ޓަރ ޓ ރޭނަރުނ ނާއ 

 . ޓ ރޭނިނ ގ ދިނުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޓ ރޭނިނ ގ ޕެކާއި މެޓީރިއަލ ސ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

  ުއިރުޝާދ މަޢ ލޫމާތާއި  ދޭނ ޖެހޭ  ކަމާބެހޭގޮތުނ   މީހުނ ނަށ   ޙަރަކާތ ތެރިވާ  މަސައ ކަތުގައި  އިނ ތިޚާބުތަކުގެ  އެކި  އެކި 

 ދިނުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާ ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެނ  ތަކެތި ތައ ޔާރުކުރުނ .

  ކެނ ޑިޑޭޓުނ މަނ ދޫބުނ   ،އިނ ތިޚާބުގެ  އަތ މަތީފޮތ    ،އޮބ ޒާވަރުނ   ،ކެނ ޑިޑޭޓުގެ  އޮފިޝަލުނ ގެ  އަދި  މޮނިޓަރުނ  

 ތައ ޔާރުކުރުނ .

  ޭދޭނ ޖެހ ކަމާބެހޭގޮތުނ   އޮފިޝަލުނ ނަށ   ޙަރަކާތ ތެރިވާ  އަތޮޅުތަކުގައި  އާއި  މާލެ  މަސައ ކަތުގައި  އިނ ތިޚާބުތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުނ .

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ސެކ ޝަނާ   ،ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ގުޅުނ ހުރި ލަ
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III.   އިލެކ ޓޯރަލ  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   0202ޖުލައި  20އިނ   0202ޖަނަވަރީ  22 

 

 

 

 

 

 

 އިނ  ފެށިގެނ   0202ޖުލައި  20

 

 

 

 

 

 

ނޑައެޅުމުގެ މަސައ ކަތާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ   ،މި ސެކ ޝަނުނ  ކުރާނީ އިނ ތިޚާބުތަކުގައި އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

މީހުނ ގެ ފައިނަލ  ރަޖިސ ޓަރީ އެކުލަވާލައި ބެހެލެއ ޓުމުގެ މަސައ ކަތާއި ވޯޓުލީ މީހުނ ގެ ތަފާތު ހިސާބު ބެލެހެއ ޓުމަށ  ބޭނުނ ވާ 

 މައުލޫމާތު އެއ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތެވެ.

 

 

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު އަޒީާފ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން 

 

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު އަޒީާފ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން 
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 މެނ ޑޭޓ :

 ަނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެ މަތިނ  ސަރަހައ ދުތަކަށ    ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުނ  ގިނ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކޮމިޝަނުނ  ކަ

 ބައިކުރުނ .

 . އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލުތައ  ފާހަގަކުރުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާ އާބާދީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއ ކުރުނ 

 . ނޑައެޅުނ  އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

   ޤާނޫނީގޮތުނ  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުނ ގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައ ޤު ލިބިގެނ ވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީ ތައ ޔާރުކޮށ

 ބެލެހެއ ޓުނ .

 . ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައ ޤު ލިބިގެނ ވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޕ ޑޭޓ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ  

 . ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައ ޤު ލިބިގެނ ވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީގެ ޞައ ހަކަނ  ކަށަވަރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  ޭކުރަނ ޖެހ މުޢާމަލާތ   ކުރުމަށ ޓަކާ  ކަށަވަރު  ޞައ ޙަކަނ   ރަޖިސ ޓަރީގެ  މީހުނ ގެ  ލިބިގެނ ވާ  ހައ ޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު 

 ފަރާތ ތަކާ މުޢާމަލާތ  ކުރުނ .

   ކަނ ކަނ އެނ މެހާ  ގެ  ރީރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ (  ( މީހުނ   ބޭނުނ ވާ  ވޯޓުލާނ   ތަނަކަށ   އެހެނ   ރަށ ނޫނ   ރަށ ވެހިވެފައިވާ 

 ބެލެހެއ ޓުނ .

 ިރަށު ކައުނ ސިލ ތަކަށ  އިނ ތިޚާބުކުރަނ ޖެހޭ މެމ ބަރުނ ގެ އަދަދު ، އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ތަކަށާއި، ސިޓީ ކައުނ ސިލ ތަކަށާއ

ނޑައެޅުމުގެ އެނ މެހައި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .  ކަ

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ސެކ ޝަނާ   ،ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ގުޅުނ ހުރި ލަ

  ޭގުޅ ކަމާ  މަޢުލޫމާތު  އޭގެ  ޑައަޅައި  ނ ކަ ސަރަޙައ ދުތައ   މީހުނ ގެ  ވޯޓުލާނެ  ވޯޓުފޮށިތަކަށ   ބަހައ ޓާ  އިނ ތިޚާބުތަކުގައި 

 ސެކ ޝަނަށ  އެނ ގުނ .

  . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ސެކ ޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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 ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައި ބަދަލު  2.2

 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ ވަޒީފާއަށ  އަލަށ  ގުޅިވަޑައިގެނ ފައިވާ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ   0202

 

 

 

 

 

 

 

 ނަނ   މަގާމ   ސެކ ޝަނ  

 ސަޢީދު هللا އަބ ދު  2ސީނިއަރ އޮފިސަރ އެމ .އެސ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 ޢާއިޝަތު ނީޝާ   2އޮފިސަރ ޖީ.އެސ   ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 

 މަޖީދު ޢަލީ   4ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ އެމ .އެސ   ލީގަލ  އެފެއަރޒ  ސެކ ޝަނ  

 ޒަޢުފަރާނ  ރަޝީދު   2އޮފިސަރ ޖީ.އެސ   ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 މުޙައ މަދު ޒާހިރު   2ޑިރެކ ޓަރ އީ.އެކ ސ   ސިވިކ  އެޑިޔުކޭޝަނ  އެނ ޑ  ޓ ރެއިނިނ  ސެކ ޝަނ  

 އާމިނަތު ޝާދިޔާ   2ޑިރެކ ޓަރ އީ.އެކ ސ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 ޙުސައިނ  ޖިނާދު   2ސީނިއަރ އޮފިސަރ އެމ .އެސ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 ޝިޔާމާ މުޙައ މަދު   4ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ އެމ .އެސ   ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  

 ކޮމިޝަނުގެ ފަސ  މެމ ބަރުނ  
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  ވަކިކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ  ހުރެ ސަބަބުތަކާ އެކި ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ ވަޒީފާއިނ  އެކި 0202

 

   ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައިސ ފައިވާ ބަދަލު 0202

 

 

 

 

 ނަނ   މަގާމ   ސެކ ޝަނ  

 ޢަބ ދުއ ރަޙ މާނ  ޞަލާޙ  ރަޝީދު  ޑިރެކ ޓަރ ޕޮލިޓިކަލ  ޕާޓީސ  ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 ޢަބ ދުލ ބާސިޠު ޙަސަނ   އޮފިސަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 މަޖީދު ޢަލީ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ ލީގަލ  އެފެއަރޒ  ސެކ ޝަނ  

 މަޢާނާ މުމ ތާޒ  އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 އާމިނަތު ޝާދިޔާ  ޑިރެކ ޓަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 ޚަދީޖާ ރަޝާ  ޑިރެކ ޓަރ ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  

 ޙުސައިނ  ޖިނާދު  އޮފިސަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

 އާމިނަތު ނަޝ މީ ފަޞީލ   އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 މަރ ޔަމ  ސުހައިލާ  އޮފިސަރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 މިހާރު މަޤާމ  

 އޮތ  ސެކ ޝަނ  
 ނަނ   މަގާމ 0ކ ލެސިފިކޭޝަނ   ވަޒީފާ ދެއ ވި ތާރިޙ   ކުރިނ  ހުރި 

އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  

 ސެކ ޝަނ  

އިލެކ ޓޯރަލ  

 ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  
 ހުސައިނ  ޖިނާދު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   0202ޑިސެމ ބަރ  22

ހިއުމަނ  ރިސޯސ  

 ސެކ ޝަނ 

ސިވިކ  

އެޑިއުކޭޝަނ  
 ޑރ. މުޙައ މަދު ޒާހިރު  ޑިރެކ ޓަރ 0202އޮކ ޓޫބަރ  20
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   ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައިސ ފައިވާ ބަދަލު 0202

  

 މިހާރު މަޤާމ  

 އޮތ  ސެކ ޝަނ  
 ނަނ   މަގާމ 0ކ ލެސިފިކޭޝަނ   ވަޒީފާ ދެއ ވި ތާރިޙ   ކުރިނ  ހުރި 

 ރައ ސާމ  އަބ ދުޢ ރައ ޒާގު (2ސިސ ޓަމ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ )އެމ .އެސ   0221ޖަނަވަރީ  22 އައި.ސީ.ޓީ އައި.ސީ.ޓީ

 މުޙައ މަދު ފައ ރާޒ   (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   0221އޯގަސ ޓ    07 .ޓީސީއައި. އައި.ސީ.ޓީ

 މުހައ މަދު އަނިލ   (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   0221ޖޫނ   20 އައި.ސީ.ޓީ އައި.ސީ.ޓީ

 އަލީ ޢަބ ދުޢ ރަޙ މާނ  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   0221ޖޫނ   20 އައި.ސީ.ޓީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ 

 މުޙައ މަދު ރާއިފ  އިބ ރާހިމ  އީސ   (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   0221ޖުލައި  21 އެޗ .އާރ  އެޗ .އާރ 

 އާޢިޝަތު ިޝފ ޒާ (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   0221ޖުލައި  21 އެޑ މިނ  އެޑ މިނ 

 ފާތިމަތު ސައުޝަނ   (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   0221ސެޕ ޓެމ ބަރ  25 ބިއުރޯ ބިއުރޯ

 އަބ ދުލ  ބާސިތު ޙަސަނ  (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   0221ސެޕ ޓެމ ބަރ  04 އެޗ .އާރ  އެޗ .އާރ 

 ފާތިމަތު ޝައ މާ ޤައ ޔޫމ  (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   0221އޮކ ޓޯބަރ  25 ބިއުރޯ ބިއުރޯ

 ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު  (2ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   0221ސެޕ ޓެމ ބަރ  04 ބިއުރޯ ބިއުރޯ

 އުނައިސ  هللا އަބ ދު (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   0221ޖޫނ   20 ސިވިކ  ޕީ.ޕީ.އާރ 
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 ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ހިނ ގުނު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   2.4

  

 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 0 - 0ޖަނަވަރީ  0202

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ 

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އިސ މާޢީލ  ހަބީބު ޢަބ ދުއ ރަޙީމ 

 ޑިރެކ ޓަރ ޚަދިޖާ ރަޝާ

 ޑިރެކ ޓަރ ޢަބ ދުއ ރަޙ މާނ  ޞަލާޙ  ރަޝީދު

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ 

 ސ ރީލަނ ކާ 

އިލެކ ޝަނ ސ   ސ ރީލަނ ކާގެ 

ކޮމިޝަނާ އެކު ބޭއ ވުނު ސ ޓަޑީ 

 ސެޝަނ   

2 

 02 - 20ނޮވެމ ަބރ  0202

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ މުަހއ މަދު ައނީލ 

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ައޙ މަދު ުމާއޒ 

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ާއމިނަތު އަީޛފާ

 ުއނައިސ  هللا އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ޢަބ ދު

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ޝަހުލާ ިއސ މާޢީލ 

 ސީނިައރ އޮިފސަރ ުހސައިނ  އަޛ ހާނ  

 އިނ ިޑއާ 

ކެޕޭސިޓީ ބިލ ޑިނ ގ އޮނ  

އިލެކ ޓޯރަލ  ޓެކ ނޮލޮޖީ 0 

 )ވާރޗުއަލ (  

0 

 07 - 02ނޮވެމ ަބރ 2020 

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ާއމިނަތު އަީޛފާ

 ސީނިައރ އޮިފސަރ ޢަލީ ޢަބ ދުއ ރަޙ ާމނ 

 ސީނިައރ އޮިފސަރ އާމިނަތު ަޝހުނީާޒ ޝަރީފ  

 ސީނިައރ އޮިފސަރ ަސމ ރާ 

 ސީނިައރ އޮިފސަރ ވިާޝޙ  ސަޢީދު 

 އޮފިަސރ ޔަޢީޝ  އަމ ޖަދު 

 އޮފިަސރ ައޙ ަމދު ނޫޙ  

 އޮފިަސރ ޒަޢުފަރާނ  ރަޝީދު 

 އޮފިަސރ ައޙ ަމދު އާީސމ  

 އޮފިަސރ ފާިއޤ  ޙަަސނ  

 އިނ ިޑއާ 

ވޯޓަރސ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  

)އިނ ޑިއަނ  ޓެކ ނިކަލ  އެނ ޑ  

އިކޮނޮމިކަލ  ޕ ރޮގ ރާމ  

)އައިޓެކ ( ސ ކީމުގެ 

ދަށުނ (0  022100202

 ވާރޗުއަލ   

2 
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 ޖަލ ސާތަކުގެ ތަފ ޞީލ   ،ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވި ރަސ މިއ ޔާތުތަކާއި 2.5 

 

 

 

 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 00 - 04ފެބ ރުައރީ  0202

 އިލެކ ޝަނ ސ  ޮކމިޝަުނގެ ަރއީސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ  

 އިލެކ ޝަނ ސ  ޮކމިޝަުނގެ މެނ ބަރ ުފއާދު ަތއުފީޤ  

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ފާތުަމތު ަޝއުސަނ  މޫސާ 

 އިނ ިޑއާ 

އިނ ޑިއާގެ "ވޯޓަރސ  ޑޭ" 

ފާހަގަކުރުމަށ  ބޭއ ވުނު ސުކ މަރ ސެނ  

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ، ލެކ ޗަރ

ވަނަ ފެމ ބޯސާ  22ކޮނ ފަރެނ ސ  އަދި 

 ބައ ދަލުވުނ   

2 

 މެނ ބަރ ފުއާދު ތައުފީޤ  އަދި އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ާފތުމަތު ޝައުސަނ  މޫސާ، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ 

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮނ ފަރެނ ސ  ، އިނ ޑިއާގެ "ވޯޓަރސ  ޑޭ" ފާހަގަކުރުމަށ  ބޭއ ވުނު ސުކ މަރ ސެނ  ލެކ ޗަރ

 ވަނަ ފެމ ބޯސާ ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ   22އަދި  
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 ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ އިނ ތިޚާބުތައ  އޮބ ޒާވ  ކުރުނ   2.0 

 

 

  

 ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ   2.7

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 22 –27ފެބ ރުވަރީ 2020 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ ފުއާދު ތައުފީޤ  

 އޮފިސަރ އަޙ މަދު އާސިމ 

 އަޒަރ ަބއިޖާނ  

އަޒަރ ބައިޖާނ ގެ މަޖިލިސ  

 އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާވ ކުރުނ  

2 

 27 - 25ނޮވެމ ބަރ  0202

 ޑިރެކ ޓަރ ޑރ. މުހައ މަދު ޒާހިރު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ 

 އިނ ޑިއާ

އިނ ޑިއާގެ ބިހާރު ސ ޓޭޓުގެ 

ޢާނ މު އިނ ތިޚާބާ ގުޅޭ 

އިލެކ ޝަނ  ވިޒިޓަރ ޕ ރޮގ ރާމ  

 )ވާރޗުއަލ ( 

0 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   މުއ ދަތު 

 22 ސ ރީލަނ ކާގެ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނާ ދެމުދެ ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ، ކޮމިޝަނާއި 20ޖަނަވަރީ  0202

 02ޖަނަވަރީ  0202
އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ފެޑިރޭޝަނ  ފޯ އިލެކ ޓޯރަލ  ސިސ ޓަމ  )އައި.އެފ .އީ.އެސ ( އާކު ، ކޮމިޝަނާއި

 ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ 
20 

 22ފެބ ރުވަރީ  0202
ސެނ ޓ ރަލ  އިލެކ ޝަނ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  އަޒަރުބައިޖާނ ގެ ، ކޮމިޝަނުގެ ޓީމާއި

 ރައީސާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ 
22 

 24 ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ މޯލ ޑިވ ސ އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ، ކޮމިޝަނާއި 20މާރިޗު  0202

 25 ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ މޯލ ޑިވ ސ އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ  )ވާރޗުއަލ (، ކޮމިޝަނާއި 02ޖުލައި  0202
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 ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކާބެހޭ ބައި  .4 

I   ުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރ 

  

 

 # ރަޖިސ ޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޙ   ޕާޓީގެ ނަނ  

 .1 0225ޖޫނ   00 ދިވެިހަރއ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ )ެއމ .ޑީ.ޕީ(

 .2 0225ޖުލައި  02 ދިވެހި ރައ ޔިުތނ ގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރ .ޕި(

 .3 0225އޯގަސ ޓ   20 ޢަދާލަތު ޕާޓީ )އޭ.ޕީ(

 .7 0220އޯގަސ ޜ   22 ޖުމ ޫހރީ ޕާޓީ )ޖޭ.ޕީ(

 .5 0222އޮކ ޓޯބަރ  07 ޕ ރޮެގރ ިސވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ިޑވ ސ  )ޕީ.ޕީ.އެމ (

 .0 0220ޑިސެމ ބަރ  02 މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  އެލަައނ ސ  )އެމ .ޑީ.އޭ(

ރޑ ވޭ ިޑމޮކ ރެޓ ސ  )އެމ .ޓީ.ޑީ( .2  0220ޑީސެމ ބަރ  07 މޯލ ޑިވ ސ  ތާ

 0221ޖަނަވަރީ  02 މޯލ ޑިވ ސ  ލޭބަރ އެނ ޑ  ޯސޝަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ .6

 0221ޖަނަވަރީ  22 ޕީޕަލ ސ  ނޭޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ   .5

 ނޮވެމ ަބރ 02 މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   .11

އެ ޕާޓީ އުފެއ ދުމަށ ޓަކައި ، ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ  އުފެއ ދުމަށ ޓަކައި ތިނ ހާސ  މީހުނ ގެ ސޮއި ހޯދުމަށާއި  0202

 ކުރަނ ޖެހޭ އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ދެވުނު ހުއ ދަ

 

 

 ސ ޓޭޓަސ  ހުއ ދަދެވުނު ތާރީޚ  ހުއ ދަދެވުނު ފަރާއ  ޕާޓީގެ ނަނ 

 ހުއްދަ ދެވިފައި 2121ފެބްރުއަރީ  15 އަޙްމަދު ސަޢީދު އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

 ހުއްދަ ދެވިފައި 2121އޮކްޓޯބަރ  27 ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ކޮންގުރެސް

 ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ ހުއްދަ ނުދީ - އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ޕީޕަލްސް އެކުޝަން ޕާޓީ



 
  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2121

II   ުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރަށ  އައި ބަދަލ 

 ވަނަ އަހަރު އެއ ވެސ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ  ރަޖިސ ޓަރީކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 0202

III   ީސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނ ބަރުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރ 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ޕާޓީގައި ތިބި މެނ ބަރުނ ގެ ޢަދަދު  2020  

 ޕާޓީގެ ނަނ   މެނ ބަރުނ ގެ ޢަދަދު 

 ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ )އެމ .ޑީ.ޕީ( 52904

 ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރ .ޕި( 2902

 ޢަދާލަތު ޕާޓީ )އޭ.ޕީ( 6630

 ޖުމ ހޫރީ ޕާޓީ )ޖޭ.ޕީ( 13794

 ޕ ރޮގެރ ސިވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  )ޕީ.ޕީ.އެމ ( 37091

 މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  އެލައަނ ސ  )އެމ .ޑީ.އޭ( 8167

 މޯލ ޑިވ ސ  ތާރޑ ވޭ ޑިމޮކ ރެޓ ސ  )އެމ .ޓީ.ޑީ( 3131

 މޯލ ޑިވ ސ  ލޭބަރ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ  2942

 ޕީޕަލ ސ  ނެޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ   4000

 މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   3011

 ގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ  0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ަތކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިާޚުބ 
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IV    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުނ  ހުށަހަޅާ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓ 

V    ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ޖޫރިމަނާ ކުރުނ 

އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ހުށަހެޅި  އަހަރީ ރިޕޯޓ  ހުށަހެޅި ތާރީޚ  

 ތާރީޚ  

 # ޕާޓީގެ ނަނ  

 .1 ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ )އެމ .ޑީ.ޕީ( 0202މާރޗ   51 0202މާރޗ   30

 .2 ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރ .ޕި( ހުށަހަޅާަފއި ނުވޭ  0202ފެބ ރުއަރީ  20

 .3 ޢަދާލަތު ޕާޓީ )އޭ.ޕީ( ހުށަހަޅާފައި ުނވޭ   0202މާރޗ   51

 .7 ޖުމ ހޫރީ ޕާޓީ )ޖޭ.ޕީ( 0202މާރޗ   51 0202މާރޗ   30

 .5 ޕ ރޮގެރ ސިވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  )ޕީ.ޕީ.އެމ ( 0202މާރޗ   03 0202މާރޗ   31

 .0 މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  އެލައަނ ސ  )އެމ .ޑީ.އޭ( 0202ފެބ ރުއަރީ  12 0202ފެބ ރުއަރީ  12

 .2 މޯލ ޑިވ ސ  ތާރޑ ވޭ ޑިމޮކ ރެޓ ސ  )އެމ .ޓީ.ޑީ( ހުށަހަޅާފައި ުނވޭ   ހުށަހަޅާފައި ުނވޭ   

 .6 މޯލ ޑިވ ސ  ލޭބަރ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ  0202އޮގަސ ޓ   01 0202މާރޗ   05

 .5 ޕީޕަލ ސ  ނެޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ   ހުށަހަޅާފައި ުނވޭ   0202މާރޗ   35

 .11 މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   - ހުށަހަޅަނ  ުނޖެހޭނެ 

 ޖޫރިމަނާ ކުރި ސަބަބު  ޖޫރިމަނާ ކުރި ތާރީޚ   ޖޫރިމަނާ ކުރި ޢަދަދު  ޕާޓިގެ ނަނ  

2020ޖޫނ   17 052222- މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  އެލަައނ ސ    
ގަުއމީ ަބއ ދަުލވުނ  ާބއ ަވނ ޖެހޭ މުއ ަދތުގައި 

 ބާއ ވާފައި ުނުވމުނ  

ރޑ ވޭ ިޑމޮކ ރެޓ ސ    0202ޖޫނ   27 -222220 މޯލ ޑިވ ސ  ތާ
ގަުއމީ ަބއ ދަުލވުނ  ާބއ ަވނ ޖެހޭ މުއ ަދތުގައި 

 ބާއ ވާފައި ުނުވމުނ  

 0202އޮގަސ ޓ   22 052222- ޕ ރޮގ ރެިސވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ިޑވ ސ  
ފައިާސގެ ހިާސބުތައ  ޕާޓީނ  ބަލަަހއ ޓާަފއި 

 ނުވާކަމަށ  އޮޑިޓ ަގއި ބަާޔނ ކޮށ ފަިއވާތީ 

 ޤާނޫނާ ހިލާފު ސިާޔސީ ހަރަކާތ ަތއ  ިހނ ގުުމނ   0202އޮގަސ ޓ   02 -752220 ޕީޕަލ ސ  ނޭޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ  

 ޤާނޫނާ ހިލާފު ސިާޔސީ ހަރަކާތ ަތއ  ިހނ ގުުމނ   0202އޮގަސ ޓ   02 -752220 ޕ ރޮެގރ ިސވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ިޑވ ސ  
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VI    ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  އުވާލުމާއި އިޢާދަ ކުރުނ 

 ވަނަ އަހަރު އެއ ވެސ  ޕާޓީއެއ  އުވާލެވިފައެއ  ނުވެއެވެ. 0202

VII    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބާއ ވި ބައ ދަލުވުނ ތައ 

 

 

 

 

 

 ޕާޓީގެ ނަނ  
ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވުނު 

 ތާރީޚ  
 ސަބަބު 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު އިޞ ލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާ  0202ސެޕ ޓެމ ބަރ  00 ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  

 0202ސެޕ ޓެމ ބަރ  27 ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ 
ޕާޓީގެ މުހިނ މު ކަނ ކަމާ ބެހޭގޮތުނ  ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕ ގެ ބޭފުޅުނ ނާ 

 ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

 ނޭޝަނަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ކޮނ ގ ރެސ  ޕާޓީ އުފެއ ދުމުގެ މަސައ ކަތ  ފެށުމުގެ ހުއ ދަ ދެއ ވުނ 
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 IVII    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފ ސީލ 

ނޑައަޅުއ ވާފައިވާ  0202 )ތިރީސ  ތިނ    22,422,050.22ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  ދޭ އެހީގެގޮތުގައި ކަ

، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރެއިނ  22މިލިއަނ  ހަތަރު ލައ ކަ އެއ ހާސ  ހަސަތޭކަ ފަނ ސާސ  ދެ ރުފިޔާ( ދޫކޮށ ފައިވަނީ ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ 

ސިޔާސީ ޕާޓީއަށެވެ.  2ެމމ ބަރުނ  ހަމަވާ  22222( 0221ނޮވެނ ބަރު  24ބަޖެޓ  ފާސ ކުރި ދުވަހާ ހަމައަށ  )ބަޖެޓ  ފާސ ކުރި ދުވަސ  

 އެ ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށ  ފައިސާ ދޫކޮށ ފައިވާގޮތ  ތިރީގައިވާ ތާވަލ ގައި އެވަނީއެވެ. 

     ފުރަތަމަ ބުރު ދެވަނަ ބުރު  ތިންވަނަ ބުރު 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  
އުނިކުރުމަށ ފަހު 

ދޫކުރި  ޕާޓީއަށ  
 ފައިސާގެ ޖުމ ލަ 

ޕާޓީ އަކަށ  ޖެހޭ  
 ރުފިޔާ() ޖުމ ލަ 

 ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ  
ޚިލާފުވެގެނ  
ޕާޓީތައ  
ކޮށ ފައިވާ 

ޖޫރިމަނާ ފައިސަ 
 )ރުފިޔާ(

ޕާޓީ އަކަށ  ޖެހޭ  
 ރުފިޔާ() ޖުމ ލަ 

ޕާޓީ އަކަށ  ޖެހޭ  
 ރުފިޔާ() ޖުމ ލަ 

 ފައިސާ 
ބެހުމުނ  
ބޮލަކަށ  
ޖެހޭ 
 މިނ ވަރު 

9102 
ޑިސެމ ބަރ 

ގެ  22
ނިޔަލަށ  

 މެމ ބަރުނ  ތިބި 

 ޢަދަދު  

 # ނަނ  

14,713,593.54 3,031,731.53 60,000.00 5,870,931.00 5,870,931.00 109.23 53748 
މޯލ ޑިވިއަނ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  

 ޕާޓީ
1 

 2 ޖުމ ހޫރީ ޕާޓީ  12128 109.23 1,324,749.78 1,324,749.78 - 684,096.90 3,333,596.46

9,815,083.01 2,033,676.57 95,000.00 3,938,203.22 3,938,203.22 109.23 36054 
ޕ ރޮގ ރެސިވ  ޕާޓީ އޮފ  

 މޯލ ޑިވ ސ  
3 

27,862,273.00 5,749,505.00 155,000.00 11,133,884.00 11,133,884.00     

   ރުފިޔާ() ޖުމްލަ

   33,401,652.00 ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ    ސިޔާސީ ޕާޓީއަށ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ  ދޫކުރުމަށ  ކަ

   28,017,273.00  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އިނ  އެކިފަހަރުމަތިނ  އަހަރުތެރޭގައި ދޫކޮށ ފައިވާ ފައިސާ  

 (155,000.00)  ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެނ  ޕާޓީތައ  ކޮށ ަފއިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސަ  

   27,862,273.00  ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ފައިސާ 0202ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ   

     5,384,379.00  
ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިނ  ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓ  ކޯޑ   ސިޔާސީ ޕާޓީއަށ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ  ދޫކުރުމަށ  ކަ

 އަށ  ރިލީޒ  ކޮށ ފައި ނުވާ ފައިސާގެ އަދަދު  000221
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 . ކޮމިޝަނުގެ މައ ޗަށ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށ ފައިވާ ދަޢުވާތައ  5

 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު 

 ޚަލީލ (هللا ޢަބ ދު ،)ހއ.އިހަވަނ ދޫ 0 ސަލ ސަބީލުގެ SC-E/33/2020ގަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: .1

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

، ޚަލީލ هللا  ޢަބ ދު، ހއ.އިހަވަނ ދޫ 0 ސަލ ސަބީލުގެ، މިއީ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއ ވުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ   0202އެޕ ރީލ     40

އިނ ތިޚާބު   ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   "0 2 0 ގައި 2  "

0ވާދަކުރުމަށ    2 0 0ފެބ ރުއަރީ    2 ދުވަހު   2 ވަނަ 

ޖަވާބުގައި ފޯމުގެ  ހުށަހެޅި  ކޮމިޝަނަށ   ، އިލެކ ޝަނ ސ  

ލިޔެކިޔުނ ތަކަށ  هللا  ޢަބ ދު ހުށަހެޅި  ފޯމާއެކު  ޚަލީލ ގެ 

އެ ފަރާތަކީ ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބަށ  ، ބެލިއިރު

އެ ފަރާތުގެ ، ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހެއ ކަމަށ  ފެނ ނާތީ

އިލެކ ޝަނ ސ   ނެތ ކަމަށ   ޤަބޫލުކުރެވެނ   ކެނ ޑިޑެސީ 

ބާޠިލ   ނިނ މެވުމަކީ  ނިނ މަވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުނ  

ޢަބ ދު އަދި  ޑައަޅައި  ނ ކަ ޚަލީލ ގެ هللا  ނިނ މުމެއ ކަމުގައި 

ކެނ ޑިޑެސީއެއ ކަމަށ   ސައ ޙަ  ކެނ ޑިޑެސީއަކީ 

ނޑައަޅަދިނުމަށ  އެދި ހއ.އިހަވަނ ދޫ 0 ސަލ ސަބީލުގެ ، ކަ

ކޮމިޝަނަށ  هللا  ޢަބ ދު އިލެކ ޝަނ ސ   ޚަލީލ  

ޚަލީލ އަކީ "ލޯކަލ  هللا  ޢަބ ދު، ހއ.އިހަވަނ ދޫ 0 ސަލ ސަބީލުގެ

" ގައި ވާދަކުރުމަށ  ޝަރުތު 0202ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބު  

އެ އިނ ތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ، ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއ ގެ ގޮތުގައި ބަލައި

އެނ މެހައި  އިނ ތިޚާބުގެ  ހިމަނައިގެނ   ގޮތުގައި  ކެނ ޑިޑޭޓެއ ގެ 

ކޮމިޝަނަށ   އިލެކ ޝަނ ސ   ގެނ ދިއުމަށ   ކުރިއަށ   އިނ ތިޒާމ ތައ  

 އަނ ގައި އަމުރުކޮށ ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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 އަޙ މަދު ޝުޖާއު( ، )ސ. މަރަދޫފޭދޫ 0 އޮއިވަރީގެ  SC-C/21/2019. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 0

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

އަށ    0221ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  ، މިއީ

އިނ ތިޚާބީ  އެއ ކޮށ   މީދޫ  މަރަދޫފޭދޫއާއި  ސިޓީގެ  އައ ޑޫ 

ޑައަޅާފައިވަނީ ނ ކަ ގޮތުގައި  ، ދާއިރާއެއ ގެ 

ޚިލާފަށ ކަމަށ   ޤާނޫނާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ނޑައަޅުއ ވައިދެއ ވުމަށާއި މަރަދޫފޭދޫ ވަކި އިނ ތިޚާބީ ، ކަ

ނޑައަޅުއ ވައިދެއ ވުމަށާއި އަދި ، ދާއިރާއެއ ގެ ގޮތުގައި ކަ

ގޮތުގައި  ދާއިރާއެއ ގެ  އިނ ތިޚާބީ  ވަކި  މީދޫ 

ނޑައަޅުއ ވައިދެއ ވުމަށ  ނުވަތަ މަރަދޫފޭދޫއާއި މީދޫގެ ، ކަ

ޙައ ޤުތައ   އިނ ތިޚާބީ  ރައ ޔިތުނ ގެ 

މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ހިމާޔަތ ކުރެވޭނެފަދައަކުނ  

ޤާނޫނުގައިވާ  ޑައެޅުމާބެހޭ  ނ ކަ ދާއިރާތައ   އިނ ތިޚާބީ 

ދާއިރާތައ   އިނ ތިޚާބީ  ސިޓީގެ  އައ ޑޫ  އެއ ގޮތަށ   އުސޫލާ 

މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނ ގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ޑައެޅުމަށ   ނ ކަ

އޮއިވަރީގެ  0 މަރަދޫފޭދޫ  . ސ އެދި  ، އަމުރުކޮށ ދެއ ވުމަށ  

 މި މައ ސަލަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ކުރިއަށ ދަނީއެވެ.
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 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 އާމިނަތު ޝާދިޔާ(، )މާލެ 0 މ.ޕިސ ތާގެ  HC-A/70/2017. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 2

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

520ވަޒީފާއާބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ ނަނ ބަރު  ، މިއީ

VTR/2016  ިމައ ސަލަ ނިނ މާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދ

0 ، ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށ ކަމަށ  ބުނެ މާލެ 

އާމިނަތު ޝާދިޔާ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ، މ.ޕިސ ތާގެ

އެ މައ ސަލަ އިސ ތިޢުނާފު ކުރުމަށ  ، ރައ ދުވާގޮތަށ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ނަނ ބަރު   ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ  5ވަޒީފާއާބެހޭ  2 0VTR / 2 0 1 6  

ކޮމިޝަނުގައި  އިލެކ ޝަނ ސ   ޝާދިޔާ  އާމިނަތު  މައ ސަލައިގައި 

އަދާކުރަމުނ ދިޔަ ވަޒީފާއިނ  ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަނ  

ޢަދުލުވެރިކަނ   އިޖ ރާޢީ  ވާކަމަށާއި  ޤާއިމ ކުރެވިފައި 

ޤާއިމ ކުރެވިފައިނުވާތީ އޭނާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢު ނުކޮށ  ބަދަލު 

އާމިނަތު ، ނަގައި ދިނުމަށ  ނިނ މާފައިވާ ނިނ މުނ ތައ  ބާޠިލ ކޮށ 

ވަޒީފާއަށ   ޝާދިޔާ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގައި އަދާކުރަމުނ ދިޔަ 

ބުރާ  އަނ ވަޒީފާއަކަށ   އެހެނ   އެއ ވަރުގެ  ވަޒީފާއާ  އެ  ނުވަތަ 

އޭނާއަކީ އެއ ވެސ  ޙާލެއ ގައި ވަޒީފާއިނ  ، ރުޖޫޢުކުރުމަށާއި

އޭނާ ވަޒީފާގައި ، ވަކިކުރެވިފައިވާ  މީހެއ  ކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި

)އެކެއ (   22ހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ   

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށ  ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތ ތައ  

ކޮމިޝަނ ގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ދިނުމަށ   ޝާދިޔާއަށ   އާމިނަތު 

 މައ ޗަށ  އަމުރުކޮށ  ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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 ކޮމިޝަނުނ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށ ފައިވާ ދަޢުވާތައ    5.2

 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު 

 މުޙައ މަދު ޒާހިރު(، 2022-2)އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  ވ. މާލެ 0 މާލެހިޔާ    SC-A/26/2018. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 2

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ 

 02200HC-A/382މިއީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަނ ބަރު 

އުސޫލުތަކާ  އަދި ޝަރުޢީ  ޤާނޫނީ  ނިނ މަވާފައިވަނީ  ޤަޟިއ ޔާ 

ނޑައަޅައި ޙުކުމ  ، ޚިލާފަށ ކަމަށ  ކަ އެ ޤަޟިއ ޔާގެ 

ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   އެދި  ބާޠިލ ކޮށ ދިނުމަށ  

އިސ ތިއުނާފ ކުރި  ކޯޓުގައި  ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

0HC 0220ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަނ ބަރު   -A/382 

ސަބަބެއ   ޤާނޫނީ  ފަދަ  ބަދަލުގެނ ނަނ ޖެހޭ  ޤަޟިއ ޔާއަށ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

022ހައިކޯޓުގެ ނަނ ބަރު   0 0HC -A/382  ިޤަޟިއ ޔާގައ

 ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.، ކޮށ ފައިވާ ޙުކުމަށ  ތާއީދުކޮށ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  ވ. އިނ ފޮމޭޝަނ  ޮކމިޝަނަރުގެ އޮފީސ (  HC-A/407/2019. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 2

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ނަނ ބަރު:   އޮފީހުގެ  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިނ ފޮމޭޝަނ   މިއީ 

CM -12 އެދި  2019/ އިލ ތިމާސ ކުރުމަށ   ނިނ މުމުނ  

ކޮމިޝަނަރުގެ  އިނ ފޮމޭޝަނ   ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ހައިކޯޓަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ރައ ދުވާގޮތަށ   އޮފީހަށ  

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

، 2  -ހުޅުމާލެ 0 ސަނދުރަ، މި މައ ސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލ ކޮށ 

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ހޯދަނ  ، އާމިނަތު އަސ ފާ ޝާފިޢީ

އިނ ފޮމޭޝަނ   ވަނީ  ރައ ދުކުރުމަށ   އޭނާއަށ   މަޢުލޫމާތު  ބޭނުނ ވާ 

 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށ  ފޮނުވާފައެވެ.



   ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު                    2121

 

 

 )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  ވ. އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސ (   HC-A/408/2019. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 0

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

CMމިއީ އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނ ބަރު  

-1 3 / 2 0 1 9 އެދި   އިލ ތިމާސ ކުރުމަށ   ނިނ މުމުނ  

ކޮމިޝަނަރުގެ  އިނ ފޮމޭޝަނ   ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ހައިކޯޓަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ރައ ދުވާގޮތަށ   އޮފީހަށ  

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ. 

 -ހުޅުމާލެ 0 ސަނދުރަ، މި މައ ސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލ ކޮށ 

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ހޯދަނ  ، އަޙ މަދު އައ ފާނ  ޝާފިޢީ، 2

އިނ ފޮމޭޝަނ   ވަނީ  ރައ ދުކުރުމަށ   އޭނާއަށ   މަޢުލޫމާތު  ބޭނުނ ވާ 

 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށ  ފޮނުވާފައެވެ.

 ޙަލީމަތު އަހުމީލާ(، )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  ވ. ލ.އިސ ދޫ 0 އޯކިޑ މާގެ  HC-A/179/2018. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 2

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ަވޒީފާއާބެހޭ   ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ   ނަނ ަބރު:       ، މިއީ

39/VTR/2017  ިއިސ ތިއުނާފ  ރައ ދުވާ ، މައ ސަލައިގައ

އެފަރާތ  ވަޒީފާއިނ  ، ފަރާތ  ވަޒީފާއިނ  ވަކިކޮށ ފައިވަނީ

ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މަޢުޟޫޢީ  ޤާއިމ ކުރަނ ޖެހޭ  ވަކިކުރުމުގައި 

ކަމަށ   ޤާއިމ ކުރުމަށ ފަހުގައި  އަދުލުވެރިކަނ   އިޖުރާއީ 

ނޑައަޅުއ ވައިދެއ ވައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށ  ، ކަ

ނެތ ކަމަށ   ތަނެއ   ނަގައިދޭނެ  ފައިސާ  އަމުރުކޮށ ފައިވާ 

ނޑައަޅައި މި ނިނ މުމަކީ ބާޠިލ  ނިނ މުމެއ ކަމަށ  ، ކަ

ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   އެދި  ޑައަޅައިދިނުމަށ   ނ ކަ

 އިސ ތިއުނާފ ކުރި މައ ސަލައެކެވެ.

ނަނ ބަރު:  ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ  3ވަޒީފާއާބެހޭ  9 / V T R / 2 0 1 7  

ނޑައަޅާފައިވާ މިނ ވަރުގައި، މައ ސަލައިގައި ޙަލީމަތު ، ކަ

)ހަތަރުހާސ    -0 4405އަހުމީލާއަށ  ދެމުނ ދިޔަ މުސާރަކަމުގައިވާ  

ހައެއ ( )   6، ހަތަރުސަތޭކަ ފަސ ދޮޅަސ  ފަހެއ ( ރުފިޔާގެ މަގުނ 

، )އެކާވީސ ( ދުވަހަށ  ޖެހޭ މިނ ވަރު ހަމަޖެއ ސުމަށ   02މަހާއި  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  އަނ ގާ

ބަދަލު  ކަމަކަށ   އެއ ވެސ   އެހެނ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ނިނ މުމުގައި 

ވަނީ  ނިނ މަވައި  ސަބަބެއ ނެތ ކަމަށ   ޤާނޫނީ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ 

 ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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 ސިވިލ  ކޯޓު 

 )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  ވ. ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ(  Cv-C/2020/2433. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު: 2

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ 

 0227، ވަނަ އަހަރާއި 0225ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީއިނ  ، މިއީ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓު ސިޔާސީ   0220، ވަނަ އަހަރާއި

މުއ ދަތުގައި  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ޕާޓީގެ 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ، އެ ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކޮށ ، ހުށަހަޅުއ ވާފައިނުވާތީ

)އެއ ލައ ކަ ފަނ ސަވީސ    -0 205,222ޖުމ ލަ ޢަދަދު ކަމުގައިވާ  

ދެވުނު  ދައ ކަނ   ކޮމިޝަނަށ   އިލެކ ޝަނ ސ   ރުފިޔާ(  ހާސ  

ދައ ކާފައިނުވާތީ ފައިސާ  ޝަރީޢަތ  ، މުއ ދަތުގައި  ފައިސާ  މި 

 މެދުވެރިކޮށ  ހޯދުމަށ  އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ކޮމިޝަނާއި ޕާޓީނ  ، އިލެކ ޝަނ ސ   ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ 

 -0 205,222ކޮމިޝަނަށ   ، އެއ ބަސ ވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ 

)އެއ ލައ ކަ ފަނ ސަވީސ  ހާސ  ރުފިޔާ( ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުނ  

 20ވަނަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  މީލާދީ    2ޖަނަވަރީ    0202

ހައެއ ( މަސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލ  ކޯޓަށ  މި ފައިސާ  (

މައ ޗަށ   ޕާޓީގެ  ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ  ޚަލާސ ކުރުމަށ   ދައ ކާ 

 އަނ ގައި ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.

 ދުނިޔޭގެ އަނ ހެނުނ ނާއި ދެކޮޅަށ  ކުރާ އަނިޔާ ހުއ ޓުވުމުގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ  
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 އެކިއެކި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބިލ ތަކަށ  އިޞ ލާޙު ހުށަހެޅުނ    5.0

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ގެނ ނަނ  ފެނ ނަ ބަދަލުތައ    0202

 .ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

 

 

 ތަފ ޞީލު  ޤާނޫނު 0 ގަވާއިދު  #

2 
 400222ޤާނޫނު ނަނ ބަރު: 

 )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު(

 0202ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށ  ކޮމިޝަނުނ  ހުށަހަޅާ އިޞ ލާޙު  

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހަށ    00އޮކ ޓޯބަރު  

 ފޮނުވާފައެވެ.

0 
 02210R-2ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 

 )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ގަާވއިދު(

ގަވާއިދަށ    ކޮމިޝަނ ގެ  އިޞ ލާޙު   2އިލެކ ޝަނ ސ   ވަނަ 

ގަވާއިދު   0ގެނައުމުގެ  2 0 0ސެޕ ޓެނ ބަރު    2 ދުވަހު   0 ވަނަ 

އަދި  ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.  ވަނީ  ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

ގަވާއިދު    4ގަވާއިދަށ    ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  0ވަނަ  2 0 2 

2ނޮވެނ ބަރު   ވަނީ   1 ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.

2 
 02020R-48ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 

 )އިނ ތިޚާބުތަާކބެހޭ އާނ މު ގަވާިއދު(

)އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ޤާނޫނު(   2200220ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:  

7ގެ   ހިނ ގުމަށ ޓަކައި  0 ޤާނޫނު  އެ  ދަށުނ   މާއ ދާގެ  ، ވަނަ 

ގަވާއިދު  އާނ މު  އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ   02ޖޫނ     0202، އެކުލަވާލައި

ގެޒެޓ ގައި މި ގަވާއިދު ވަނީ ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ. އަދި މި ގަވާއިދަށ  

ވަނަ   21ޖުލައި    0202ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު    2

4 
 02020R-6ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 

 )ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިާޚބުގެ ގަވާއިދު(

ޖަނަވަރީ   0202ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  

0 ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢުކޮށ   2 ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ދުވަހު  އެ ، ވަނަ 

ގަވާއިދު    2ގަވާއިދަށ    ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  0ވަނަ  2 0 2 

0ޖަނަވަރީ   ވަނީ   0 ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.
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 02020R-7ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 

)އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު(

އިނ ތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ 

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ   02ޖަނަވަރީ    0202ގަވާއިދު  

ޝާއިޢުކޮށ  ގަވާއިދަށ   ، ގެޒެޓ ގައި  އިޞ ލާޙު   2އެ  ވަނަ 

ގަވާއިދު   0ގެނައުމުގެ  2 0 0ޖަނަވަރީ    2 ދުވަހު   0 ވަނަ 

އަދި  ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.  ވަނީ  ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

ގަވާއިދު    0ގަވާއިދަށ    ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  0ވަނަ  2 0 2 

ވަނީ   4ފެބ ރުވަރީ   ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.

0 

 02210R-1086ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 

އަނ ެހނުނ ގެ ، )ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިާޚބާއި

ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގެ 

ނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު(  އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  ، ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި

ދާއިރާތައ   އިނ ތިޚާބީ  އިނ ތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ 

ގަވާއިދަށ    ޑައެޅުމާބެހޭ  ނ ގެނައުމުގެ   0ކަ އިޞ ލާޙު  ވަނަ 

0ގަވާއިދު   2 0 ދިވެހިސަރުކާރުގެ   2ޖަނަވަރީ    2 ދުވަހު  ވަނަ 

 ގެޒެޓ ގައި ވަނީ ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.

7 

 02020R-15ގަވާއިދު ނަނ ބަރު 

)އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ  ޝަކުާވ ނުވަތަ މައ ސަލަ 

އެ ކަނ ކަނ  ބެލުުމގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  ،ހުށަހެޅުމާއި

 އިޖުރާއަތުތައ  ބަޔާނ ކުރާ ގަވާއިދު(

ހުށަހެޅުމާއި މައ ސަލަ  ނުވަތަ  ޝަކުވާ  ގުޅިގެނ    ،އިނ ތިޚާބުތަކާ 

ބަޔާނ ކުރާ  އިޖުރާއަތުތައ   ޢަމަލުކުރާނޭ  ބެލުމުގައި  ކަނ ކަނ   އެ 

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ   21ފެބ ރުވަރީ    0202ގަވާއިދު  

ޝާއިޢުކޮށ  ގަވާއިދަށ   ، ގެޒެޓ ގައި  އިޞ ލާޙު   2އެ  ވަނަ 

ގަވާއިދު   0ގެނައުމުގެ  2 0 2އޯގަސ ޓ     2 ދުވަހު   0 ވަނަ 

އަދި  ޝާއިޢުކޮށ ފައެވެ.  ވަނީ  ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

ގަވާއިދު    0ގަވާއިދަށ    ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  0ވަނަ  2 0 2 

ވަނީ   22ނޮވެނ ބަރު   ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ވަނަ ދުވަހު 
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 ކޮމިޝަނުގެ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  އިދާރީ ގޮތުނ  ކުރެވުނު ކަނ ތައ ތައ   .6

 . ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ  0.2

 

 

 # ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   ބޭއ ވުނު އަދަދު 

 22 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޢާނ މު ޖަލ ސާ  00

 20 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ކުއ ލި ޖަލ ސާ  24

ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ  -އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ބާއ ވާ ޚާއ ސަ ޖަލ ސާ   20 22 

22 
ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތީޚާބު  

 ގެ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  0202
24 

 25 ޑިވިޜަނ ތަކާއި ސެކ ޝަނ ތަކުގެ ވެރީނ ގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ   00

 20 ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައ ޒަފުނ ނާ އެކު ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ   22

 އަށ  ތައ ޔާރުވުގެ ގޮތުނ   0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ަތކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިާޚުބ 

 ތެރެއިނ  ‘ ޑަމީ ވޯޓުލުމުގެ’ކޮމިޝަނ ގެ ސ ޓާފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު 
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 . ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާފައިވާ ޚާއ ޞަ ޖަލ ސާތައ  0.0

 

 # ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   ބޭއ ވުނު ތާރީޚ  

 20ޖަނަވަރީ  0202

ކެނ ޑިޑޭޓުނ  މާލީ ބަޔާނ  ، ވަނަ އަހަރުގެ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ   0221
ޖިނާޢީ  ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެނ   އިނ ތިޚާބުތަކާ  މައ ސަލައާއި  ފަރާތ ތަކުގެ  ނުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ޕ ރޮސެކިއުޓަރ މޯލ ޑިވ ސ   ޕޮލިސ  ސަރވިސަސ އާއި  މައ ސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މޯލ ޑިވ ސ  

 އޮފީހާއާ އެކު ބޭއ ވުނު މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުނ 

22 

 02ޖަނަވަރީ  0202

ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤިއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
ކޮމިޝަނާ މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސަސ އާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ، އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ 

 ކުރުނ 

20 

 22 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ބައިވެރިވުނ ، ވަނަ ފެމ ބޮސާ ބައ ދަލުވުމުގައި 04، ސަރަހައ ދީ 04ޖަނަވަރީ  0202

 07ޖަނަވަރީ  0202  

ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ބ ރޯޑ ކާސ ޓަރުނ ގެ ވަގުތު ޚާއ ސަ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ، އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ 

މޯލ ޑިވ ސ  ބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ ގ ، ކޮމިޝަނާއި، އުޞޫލެއ  ތައ ޔާރުކޮށ  ޢަމަލުކުރުމަށ 
 ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއ ވުނު މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުނ 

24 

 00ޖަނަވަރީ  0202

ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށ  ، ވާދަކުރާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ކުށުގެ ރިކޯޑު، އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ 

 ކަމާބެހޭ މުއައ ސަސާތަކާ އެކު ބޭއ ވުނު މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުނ ، ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ 

25 

 22ޖަނަވަރީ  0202

ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤިއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނާއި، އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ 

 ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުނ 

20 

 25ފެބ ރުވަރީ  0202
ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  

 އިނ ތިޚާބަށ  ހުޅުވާލުނ 
27 

 20 ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ހަރަކާތ  "މަސަލަސ  ރާއ ޖެ" ފެށުނ  02ފެބ ރުވަރީ  0202
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 # ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   ބޭއ ވުނު ތާރީޚ  

 2މާރިޗު  0202
ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
މަޝ ވަރާ  ބޭއ ވުނު  އެކު  ކުނ ފުނިތަކާ  އެކި  ހޯދުމަށ   އޮފިޝަލުނ   އިނ ތިޚާބަށ  

 ބައ ދަލުވުނ ތައ 

21 

 4މާރިޗު  0202
ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  

ދާއިރާތައ  ، އިނ ތިޚާބަށ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ގުރުޢަތުލުމާއި އިނ ތިޚާބުވެފައިވާ އިނ ތިޚާބީ 
 އިޢުލާނ ކުރުނ 

22 

 7މާރިޗު  0202
ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  

 އިނ ތިޚާބަށ  ޓ ރައިނަރުނ  ތަމ ރީނުކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ  )ޓީ.އޯ.ޓީ( ފެށުނ 
22 

 22މާރިޗު  0202

ހުށަހަޅާއިރު ފޯމުތައ   މެނ ބަރޝިޕ   ޕާޓީތަކުގެ  ފޯމުތައ  ، ސިޔާސީ  ސައ ހަނޫނ  
މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ، އެކަނ  ހައ ލު ކުރުމަށ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ހުށަހަޅަމުނ ދާތީވެ

 ސަރވިސަސ  އާއެކު ބޭއ ވުނު މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުނ ތައ 

20 

 02ޖޫނ   0202

ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
ނަނ  އަނބުރާ ގެނ ދެވުމަށ  ބޭނުނ ވާ ، އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ 

 ފަރާތ ތަކަށ  އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ 

22 

 7ސެޕ ޓެމ ބަރ  0202
ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކަނ ތައ ތައ  ފުރިހަމަކުރުމުގައި

ޕި( އަށ  ދިމާވެފައިވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނުނ  އާރު. ޕީއާ ، )ޑީ. އާރު. ޑީ.
 ބައ ދަލުކުރުނ 

24 

 00ސެޕ ޓެމ ބަރ  0202
0ޤާނޫނު ނަނ ބަރު   0 0 2 2 އިޞ ލާޙާ   0 ގެނެވުނު  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   (

 ވެބ ސައިޓުގައި ޢާނ މުކުރަނ  ފެށުނ ، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތަކުގެ ޙާޟިރީ، ގުޅިގެނ 
25 

 02ސެޕ ޓެމ ބަރ  0202
 އަށ  22އިނ  

 20 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނ ނަ ފެނ ނަ އިސ ލާޙާ ގުޅިގެނ  ޕާޓީތަކާ މަޝ ވަރާ ކުރުނ 

 00އޮކ ޓުބަރ  0202
ބަނ ޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަށ  ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނ ނަ ފެނ ނަ އިސ ލާޙުގެ ޑ ރާފ ޓ 

 ފޮނުވުނ 
27 
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 # ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   ބޭއ ވުނު ތާރީޚ  

 20ނޮވެމ ބަރ  0202
ކެޕޭސިޓީ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެނ   ކޮމިޝަނާ  އިލެކ ޝަނ ސ   އިނ ޑިއާގެ 

 ބިލ ޑިނ ގ އޮނ  އިލެކ ޓޯރަލ  ޓެކ ނޮލޮޖީ 0 )ވާރޗުއަލ ( ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނ 
20 

 02ނޮވެމ ބަރ  0202

 022100202އިނ ޑިއަނ  ޓެކ ނިކަލ  އެނ ޑ  އިކޮނޮމިކަލ  ޕ ރޮގ ރާމ  )އައިޓެކ ( ސ ކީމުގެ  
ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ، ވޯޓަރސ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ކޯސ ، ދަށުނ (0 ވާރޗުއަލ ކޮށ 

 ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނ 

21 

 00ސެޕ ޓެމ ބަރ  0202
0ޤާނޫނު ނަނ ބަރު   0 0 އިޞ ލާޙާ   220 ގެނެވުނު  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   (

 ވެބ ސައިޓުގައި ޢާނ މުކުރަނ  ފެށުނ ، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތަކުގެ ޙާޟިރީ، ގުޅިގެނ 
02 

 0ޑިސެމ ބަރ  0202
ޢާނ މުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު" ފާސ ކޮށ  ކޮމިޝަނުގެ ނިނ މުނ ތައ   ކޮމިޝަނުގެ ، "

 ވެބ ސައިޓުގައި ޢާނ މުކުރަނ  ފެށުނ ، ނިނ މުނ ތައ 
02 

 އާއި ގުޅޭގޮތުނ   0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ަތކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިާޚުބ 

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ  
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ  ކޮށ ފައިވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައ   0202 .7

0 2 0 ޚަރަދުކޮށ ފައިވަނީ    2 ޑުގޮތެއ ގައި  ނ މައިގަ ބަޖެޓުނ    ޑައެޅުއ ވި  ނ ކަ މިކޮމިޝަނަށ   އަހަރު  0ވަނަ  2 0 ލޯކަލ    2

ގާފައިވާ  ހިނ އިނ ތިޚާބަށ   ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   މިގޮތުނ   ހަމަޖެއ ސުމަށެވެ.  ޚަރަދުތައ   އިނ ތިޚާބުގެ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ 

 ޚަރަދުގެ ތަފ ޞީލ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ބަޖެޓް ކޯޑު އައިޓަމ ތައ   ޚަަރދު 

   ޚަރަދު  ރިކަރަނ ޓ  18,247,259                       

   ޚަރަދު ކެޕިޓަލ  726,699                            

  މުޅިޖުމ ލަ   18,973,958                       

 
 

 

  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދު  

 210 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައ ޒަފުނ ނަށ  5,730,454                         

 213 ފައިސާ މުސ ކުޅިކުރައ ވާ މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  ދޭ ،ޕެނ ޝަނާއި 104,897                            

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު 266,527                            

 222 ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސ  5,732,694                         

 223 ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސ  5,955,736                         

 225 ުކރެވޭ ޚަރަދު  ތަމ ރީނުކުރުމަށ  448,917                            

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 8,034                                

  ޖުމ ލަ 18,247,259                       

  ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު 

 423 ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ  ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސ  726,699                            

  ޖުމ ލަ 726,699                            

 210 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހިނގާ ޚަރަދު 

 211 އުޖޫރަ މުސާރައާއި 4,063,395                         

 212 ދޭ އެލަވަނ ސ   މުވައ ޒަފުނ ނަށ  1,667,058                         

  ޖުމ ލަ 5,730,454                         
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 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 

 211001 މުސާރަ  މުވައ ޒަފުނ ގެ 2,386,214                         

 211002 މަސައ ކަތަށ ދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 1,677,181                         

  ޖުމ ލަ 4,063,395                         

 212 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދޭ އެލަވަނ ސ   

 212027 އެލަވަނ ސ  ސަރވިސ  1,667,058                         

  ޖުމ ލަ 1,667,058                         

 
 

 

 213 މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  ދޭ ފައިސާ މުސ ކުޅިކުރައ ވާ، ޕެނ ޝަނާއި 

 213006 ޕެނ ޝަނ  ސ ކީމަށ  ޖަމާކުރާ ފައިސާ ރިޓަޔަރމެނ ޓ  104,897                            

  ޖުމ ލަ 104,897                            

 221 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  

ނޑު މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއ ޖޭގެ 14,340                                އެތެރޭގައި ކަ
221001 

 އެތެރޭގައި އެއ ގަމު މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  ރާއ ޖޭގެ 5,900                                
221002 

 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއ ޖޭގެ 106,258                            
221003 

 ބޭރަށ ކުރާ ދަތުރު ަޚރަދު ރާއ ޖޭނ  140,029                            
221004 

  ޖުމ ލަ 266,527                            

 222 އަގު އޮފީސ  ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެތީގެ 

 ބެހޭ ގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި 2,194,754                         
222001 

 ޓެކ ނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި  އިނ ފޮމޭޝަނ  24,273                              
222002 

 ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރެވޭ ތަކެއ ޗާއި ިއނ ޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  ފިއުލ ގެ 8,369                                
222003 

 ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ 504,992                            
222004 

 ބެހޭގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި  އިލެކ ޓ ރިކާ 149,554                            
222005 

 ފޮޅާސާފުކުރުަމށ  ހޯދާ ތަކެތި  ކުނިކަހާ 1,779                                
222008 

 ތަކެތި ހޯދުމަށ  ހިފާގެނ ގުޅޭ 199                                   
222009 

 ގޮތ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި އެހެނިހެނ   2,848,773                         
222999 

  ޖުމ ލަ 5,732,694                         
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 223 ޚަރަދު އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ 

 223001 އަދި ޓެލެކ ސ   ފެކ ސ ، ޓެލެފޯނ  913,144                            

 223002 ފީގެ ޚަރަދު  އިލެކ ޓ ރިކ  434,127                            

 223003 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށ  ކުރާޚަރަދު  ބޯފެނާއި 126,122                            

 223004 އިނ ޓަނެޓ ގެ ޚަރަދު  ލީޒ ލައިނާއި 130,939                            

 223005 ކުއ ޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 28,220                              

 223006 ުކލި  ތަކެތީގެ 3,392                                

 223008 ޢިމާރާތ  ފޮޅާސާުފކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށ  ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ އޮފީސ  25,501                              

 223010 އެނ ގުނ  އަދި އިޝ ތިރާކ  ޚަރަދު ، އިޝ ތިހާރު ،އިޢ ލާނ  22,896                              

 223011 ޚަރަދު އުފުލުމުގެ 8,550                                

 223016 ތަރުޖަމާކުރުނ ަފދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށ ދޭ ފައިސާ  ،ޚިދުމަތާއި ކޮނ ސަލ ޓެނ ސީ 24,900                              

 223020 ޗާޕުކުރާ ތަެކތީގެ ޚަރަދު  ޢާނ މުފައިދާއަށ  158,386                            

 223999 ހިނ ގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެނ  ޚަރަދު އޮފީސ  4,079,560                         

  ޖުމ ލަ 5,955,736                         

  ތަމ ރީނުކުރުމަށ  ުކރެވޭ ޚަރަދު  

 225005 އެކިއެކި ޓ ރެއިނިނ ގ ކޯސ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ކުރާ ޚަރަދު ރާއ ޖޭހގައި 448,917                            

  ޖުމ ލަ 448,917                            

   

 226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު 

 226010 އިކ އިޕ މަނ ޓ ސ  މަރާމާތުކުރުނ  މެޝިނަރީއާއި 2,290                               

                                5,744 

 ދުއ ވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުނ   އެއ ގަމުގައި

226016 

  ޖުމ ލަ 8,034                                

 423 ހޯދުމަށ  ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ 

 423001 ފިޓިނ ގ ސ   ފަރުނީޗަރާއި 48,792                              

 423002 މެޝިނަރީއާއި އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ   ،ޕ ލާނ ޓ  270,730                            

 423006 ތަެކތި  މުވާޞަލާތުގެ 3,400                                

 423008 އާއި ގުޅޭގޮތުނ  ހޯދާ ހާޑ ވެޔަރ އައި.ޓީ. 403,777                            

  ޖުމ ލަ 726,699                            
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 . މީޑިއާއަށ  މަޢުލޫމާތު ދިނުނ  .27

 ޕ ރޮގ ރާމ   މީޑީއާ ސ ޓޭޝަނ   ތާރީޚ  
ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި 
 މެނ ބަރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  

 މަޤާމ 

 ފުއާދު ތައ ފީޤ   ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   22ޖަނަވަރީ  0202

  

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު 

  

 ރާއ ޖެ ޓީވީ  02ޖަނަވަރީ  0202

  

އެސިސ ޓަނ ޓ   ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ   ފަލަސުރުޚީ 
 ޑިރެކ ޓަރ

 ރާއ ޖެ ޓީވީ  02ޖަނަވަރީ  0202

  

ފާތިމަތު ޝައުޝަނ   ފަލަސުރުޚީ 
 މޫސާ

އެސިސ ޓަނ ޓ  
 ޑިރެކ ޓަރ

 ޑިރެކ ޓަރ ޚަދީޖާ ރަޝާ  ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   02ޖަނަވަރީ  0202

އެސިސ ޓަނ ޓ   އާމިނަތު އަޒީފާ ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   02ޖަނަވަރީ  0202
 ޑިރެކ ޓަރ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު  އަޙ މަދު އަކ ރަމ   ހަވާސާ  ދިވެހި ޗެނަލ   07ޖަނަވަރީ  0202
 ރައީސ 

އެސިސ ޓަނ ޓ   ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ   ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  01ޖަނަވަރީ  0202
 ޑިރެކ ޓަރ

 ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  01ޖަނަވަރީ  0202
އާއިޝަތު ޔުޝ ފާ 

 ޝާކިރ  

އެސިސ ޓަނ ޓ  
 ޑިރެކ ޓަރ

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ   0202އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ  7.2

އޮޑިޓ  ކުރުމަށ ފަހު ޢާނ މު ، ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ. ނަމަެވސ ، ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނ  އޮޑިޓ  ކޮށ ފައި ނުވާތީ 0202

 ކުރެވޭނެއެވެ.  



 
  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2121

 ޕ ރޮގ ރާމ   މީޑީއާ ސ ޓޭޝަނ   ތާރީޚ  
ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި 
 މެނ ބަރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  

 މަޤާމ 

އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓެރީ  ޙަސަނ  ޒަކަރިއ ޔާ  ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   20ފެބުރުަވރީ  0202
 ޖެނެރަލ 0 ޑިރެކ ޓަރ

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ   ފަލަސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  20ފެބުރުަވރީ  0202

ދިވެހި  22ފެބުރުަވރީ  0202
 ރާއ ޖޭގެ އަޑު 

 ޑިރެކ ޓަރ ސަލާޙ  ރަޝީދު  އަދުގެ ރާއ ޖެ

 އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ މަރިޔަމ  ނަޒ ރީނާ  ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  22ފެބުރުަވރީ  0202

 މާސ ޓަރ ޓ ރެއިނަރ ރާޒީ هللا އަބ ދު ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  22ފެބުރުަވރީ  0202

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު  ފުއާދު ތައ ފީޤ   ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  20ފެބުރުަވރީ  0202

ހެނދުނު   ޓީ.ވީ.އެމ   22މާރިޗު  0202
 ހެނދުނާ 

 އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ އާމިނަތު އަޒީފާ

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ   ފަލަސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  24އޭޕ ރީލ   0202

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ   ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   02ޖޫނ   0202

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަހ މަދު އަކ ރަމ   ފަލަސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  20ޖުލައި  0202

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ   ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  21އޯގަސ ޓ   0202

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު  ފުއާދު ތައ ފީޤ   ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  21އޯގަސ ޓ   0202

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު  ފުއާދު ތައ ފީޤ   އިތުރު ކާފު  ސީ.އެނ .އެމ  22އޯގަސ ޓ   0202

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ   ޙަބަރަށ ފަހު  ސަނ ގުޓީވީ  22ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202
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 ތާރީޚ  
މީޑީއާ 
 ސ ޓޭޝަނ  

 ޕ ރޮގ ރާމ  
ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި 
 މެނ ބަރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ  

 މަޤާމ 

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަހ މަދު އަކ ރަމ   ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  22ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު  ފުއާދު ތައ ފީޤ   ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  22ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު އަކ ރަމ   ފަލަސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  25ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު  ފުއާދު ތައ ފީޤ   ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   25ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަހ މަދު އަކ ރަމ   ޚަބަރަށ ފަހު  ސަނ ގުޓީވީ  20ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ   ރާއ ޖެ މިއަދު ޕީ.އެސ .އެމ   01ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރު  ފުއާދު ތައ ފީޤ   ފަލަސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  22ނޮވެނ ަބރު  0202

އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓެރީ  ޙަސަނ  ޒަކަރިއ ޔާ  ފަސ މަނ ޒަރު  ވީ.ޓީ.ވީ  20ނޮވެނ ަބރު  0202
 ޖެނެރަލ  

ދިވެހި  22ނޮވެނ ަބރު  0202
 ޗެނަލ  

އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓެރީ   ޙަސަނ  ޒަކަރިއ ޔާ  ހަވާސާ 
 ޖެނެރަލ  

ދިވެހި  22ނޮވެނ ަބރު  0202
 ޗެނަލ  

ޑރ. މުޙައ މަދު  ހަވާސާ 
 ޒާހިރު 

 ޑިރެކ ޓަރ

ދިވެހި  25ނޮވެނ ަބރު  0202
 ޗެނަލ  

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ   ހަވާސާ 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ   ފަލަސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  25ނޮވެނ ަބރު  0202
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 . މީޑިއާ ކަވަރޭޖ  ހަދާފައިވާ އެހެނިހެނ  އިވެނ ޓ ތައ  .37

 ތަފ ޞީލ   ތާރީޚ   

 22ޖަނަވަރީ  0202
 ކުޅުދުއ ފުށި ސިޓީގެ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކާއި އަނ ހެނުނ ގެ ޚާއ ސަ ދާއިރާތައ  އިއުލާނ  ކުރުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު

 02ޖަނަވރީ  0202
ގެ  0202ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

ސަލާމާތީ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އާކު ފަހުމުނަމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ 
 ރަސ މިއ ޔާތު

 00ޖަނަވަރީ  0202
ގެ ޤައުމީ  0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

 ވަނަ ބައ ދަލުވުނ  27ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 

 01ޖަނަވަރީ  0202
ގެ ޤައުމީ  0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

 ވަނަ ބައ ދަލުވުނ  20ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 

 22ޖަނަވަރީ  0202
އާ ގުޅީގެނ   0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

 ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު

 24ފެބުރުަވރީ  0202
 0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

 އިއުލާނ ކުރުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު 

 27ފެބ ރުަވރީ  0202
 ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕ ރޮގ ރާމާ ގުޅިގެނ  ބޭއ ވި ނޫސ ވެރިނ ގެ ބައ ދަލުވުނ  

 20ފެބުރުަވރީ  0202
ގެ ޤައުމީ  0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

 ވަނަ ބައ ދަލުވުނ  21ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 

 02ފެބުރުަވރީ  0202
 ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕ ރޮގ ރާމ  މަސަލަސ  ރާއ ޖެ އިފ ޠިތާޙ  ކުރުމުގު ރަސ މިއ ޔާތު 

 01ފެބުރުަވރީ  0202
 ނޫސ ވެރިނ ގެ ބައ ދަލުވުނ  

 24މާރިޗު  0202
 0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

ނޑިޑޭޓުނ ގެ ގުރުއަތުލުނ    ކުޅުދުއ ފުށި ސިޓީ  -ކެ

 24މާރިޗު  0202
 0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

ނޑިޑޭޓުނ ގެ ގުރުއަތުލުނ    މާލެ ސިޓީ -ކެ

 24މާރިޗު  0202
 0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

ނޑިޑޭޓުނ ގެ ގުރުއަތުލުނ    ފުވައ މުލަކު ސިޓީ  -ކެ

 24މާރިޗު  0202
 0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު 

ނޑިޑޭޓުނ ގެ ގުރުއަތުލުނ    އައ ޫޑ ސިޓީ  -ކެ
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 ތަފ ޞީލ   ތާރީޚ   

ގެ ޤައުމީ  0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު  22މާރިޗު  0202
 ވަނަ ބައ ދަލުވުނ  22ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 

ގެ ޤައުމީ  0202ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ އިނ ތިޚާބު  24މާރިޗު  0202
 ވަނަ ބައ ދަލުވުނ  22ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 

 ނޫސ ވެރިނ ގެ ބައ ދަލުވުނ   25މާރިޗު  0202

 ނޫސ ވެރިނ ގެ ބައ ދަލުވުނ   27މާރިޗު  0202

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނ ނަނ ފެނ ނަ އިސ ލާހުތަކާގުޅިގެނ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއ ވި މަޝ ވަރާ  01ސެޕ ޓެނ ބަރު  0202
 ބައ ދަލުވުނ  

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ  

 އާ ގުޅިގެނ  ޕީ.އެސ .އެމ  އަށ  އޮނ ލައިނ ކޮށ  ދެއ ވި ބަސ ދީގަތުމުގެ ތެރެއިނ  21 -ކޯވިޑ 
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 . ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ މުހިނ މު އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ ތައ 0

 . އިނ ތިޚާބިތަކުގެ ތަފާސ  ހިސާބު ރިޕޯޓު ޢާނ މުކުރުނ 0.2

0 2 0 އިނ ތިޚާބާއި   2 ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   ނުވެއެވެ.  ބޭއ ވިފައެއ   އިނ ތިޚާބެއ   ޑު  ނ މައިގަ ގުޅިގެނ   ޕެނ ޑަމިކ އާ  ގެ 

އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   ފަސ ކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުނ    0202އަނ ހެނުނ ގެ  މަސައ ކަތ ތައ   ގެ 

 މިއަހަރުގައި ނެރެނ  ހަމަޖެއ ސި ތަފާސ  ހިސާބު ރިޕޯޓުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ޝާއިޢު ކުރެވޭގޮތެއ  ނުވީއެވެ.

 . ތަފާސ  ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުނ 0.0

އަމިއ ލަ ފަރުދުނ  އަދި އެކި އެކި މުވައ ސަސާތަކުގެ އެދިލެއ ވުމުގެ މަތިނ  ތަފާސ  ، އަމިއ ލަ ޖަމުޢިއ ޔާ ޖަމާޢަތ ކަކާއި

 ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިނ  އެ ފަރާތ ތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދެވިފައެވެ.  

 . އާކައިވ ގެ މަސައ ކަތ ތައ 0.2

އާކައިވ ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ހޯދާފައިވާ އެޕ ލިކޭޝަނަށ  އެކ ސެސ  ލިބިފައިނުވާތީ އާކައިވ  ކުރުމަށ  ޙާއ ސަ އެޕ ލިކޭޝަނެއ  

 ހޯދުމަށ  އެދި އައި.ސީ.ޓީ ސެކ ޝަނ ގައި ރިކުއެސ ޓ  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އާކައިވ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  ވަކި ޙާއ ސަ އެޕ ލިކޭޝަނެއ  ނެތ  ނަމަވެސ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ  އާކައިވ  ކުރުމަށ  

ލިބުމުނ   އެޕ ލިކޭޝަނެއ   އަދި  ރައ ކާކުރެވެމުނ ނެވެ.  ދަނީ  ގައި  ފައިލ  ސާވަރ  ހޯދައި  ތަކެތި ސެކ ޝަނ ތަކުނ   ބޭނުނ ވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި އެއ ގޮތަށ  އެތަކެތި އެޕ ލިކޭޝަނަށ  އަޕ ލޯޑ  ކުރެވޭނެއެވެ.   ކަ

 . ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރކ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުނ 0.4

އަހަރު ދުވަހަށ  އިތުރުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ    0ވަނަ އަހަރުގެ ސ ޓ ރެޓިޖިކ  ޕ ލޭނ ގެ މުއ ދަތު    0202-0220ކޮމިޝަނ ގެ  

ގެ ވޯކ ޕ ލޭނ ގައި   0202، ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކ ޕ ލޭނ  ސެކ ޝަނ ތަކާއިއެކު ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު  0202ނިނ މެވުމާއި ގުޅިގެނ   

ޕެނ ޑެމިކ އާއި ގުޅިގެނ  ހާސިލ ނުކުރެވި ހުރި މަސައ ކަތ ތައ  ބެލުމަށ  ފަހު   21-ހިމެނިފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ކޮވިޑ 

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކ ޕ ލޭނ ގައި   0202އަހަރުގެ ވޯކ ޕ ލޭނ ގައި ހިމެނުމަށ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ފެނ ނަ މަސައ ކަތ ތައ     0202

ވަނަ   0202ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކ ޕ ލޭނ ގެ ރިވިއު ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނާއި ހިއ ސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި    0202ހިމެނުނެވެ. އަދި  

 އަހަރުގެ ވާރކ ޕ ލޭނ  ސެކ ޝަނ ތަކާއި ގުޅިގެނ  ތައ ޔާރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  މިހާރު ކުރެވެމުނ ދެއެވެ. 
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 . ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  އިވެލުއޭޓ  ކުރުނ  0.5

 

ޕ ލޭނ    0ސ ޓ ރެޓެޖިކ   2 2 0-0 2 0 ހުރިހާ   2 ކޮމިޝަނުގެ  ބެލުމަށ ޓަކައި  މިނ ވަރު  ހާޞިލ ވި  ޑިތައ   ނ ޑުދަ ނ ލަ ގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ގޮސ ފައިވާ   0202ކޮނ މެ ސެކ ޝަނަކުނ ވެސ   ، ސެކ ޝަނ ތަކާ ބައ ދަލުކޮށ  ވަނަ އަހަރަށ  ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ   0202-0220ވަނަ އަހަރުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓެއ  ތައ ޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނ ގެ    0202، ހިސާބު ބަލައި

އަހަރު ދުވަހަށ ( އިތުރުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މެވުމާއި ގުޅިގެނ    0ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ) 0202ސ ޓ ރެޓިޖިކ  ޕ ލޭނ  

0 2 0 ހުރި   2 ހާސިލ ނުކުރެވި  ތެރެއިނ   މަސައ ކަތ ތަކުގެ  ނޑައަޅާފައި  ކަ ޕ ލޭނ ގައި  ސ ޓ ރެޓިޖިކ   ކުރުމަށ   އަހަރު  ވަނަ 

ގެ   0202ގެ ވޯކ ޕ ލޭނ އަށ  އިތުރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަނ ގެ    0202، މަސައ ކަތ ތައ  ބަލައި

ނޑު ގޮތެއ ގައި ހިމެނިފައިވާނީ   ނޑައަޅާފައި ހުރި ކަނ ކަމުގެ ތެރެއިނ  ކޮވިޑ   0202ވޯކ ޕ ލޭނ ގައި މައިގަ -ގައި ކުރުމަށ  ކަ

ޕެނ ޑަމިކ އާ ގުޅިގެނ  ހާސިލ ނުކުރެވި ހުރި މަސައ ކަތ ތަކާއި ކޮމިޝަނ ގެ އިނ ޓަރނަލ  ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުމަށ  ކުރާނެ   21

 މަސައ ކަތ ތަކެވެ.

 

އަހަރު ދުވަހުގެ ސ ޓ ރެޓަޖިކ  ޕ ލޭނ    5ގެ  ނިޔަލަށ  ތައ ޔާރުކުރެވޭ    0200-0200ކޮމިޝަނުގެ  ، އަދި ހަމަ އެހެނ މެ

ފޯ  ފައުނ ޑޭޝަނ   ނޭޝަނަލ   އިނ ޓަރ އެދި  ހޯދުމަށ   އެހީތެރިކަނ   ފަނ ނީ  އެހީތެރިކަމާއި  މާލީ  ބޭނުނ ވާ  އެކުލަވާލުމަށ  

ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ  ޑިވެޕޮލ މަނ ޓ  ޕ ރޮފ ރާމ  )ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ( އަދި ޔުނައިޓަޑ  ، އިލެކ ޓޯރަލ  ސިސ ޓަމ ސ  )އައިފެސ ( 

ސ ޓޭޓ ސ  އެޖެނ ސީ ފޯ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  )ޔޫ.އެސ .އެއިޑ ( ގައި ވަނީ އެދެވިފައެވެ.  އަދި މި މަސައ ކަތަށ  

އަހަރު ދުވަހުގެ   5ގެ ނިޔަލަށ  ތައ ޔާރުކުރެވޭ ކޮމިޝަނ ގެ    0200-0200ބޭނުނ ވާ މާލީ އަދި ފަނ ނީ އެހީތެރިކަނ  ލިބުމުނ   

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރުމަށ  ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 0202ސ ޓ ރެޓިޖިކ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  
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ގެ  0202. ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު  0.0

 ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގުރާމ ގެ އިތުރަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތައ : 

ގެ މަސައ ކަތ ތަކުގެ   0202ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު   

ކުރިޔަށ   އެވަނީ  ތިރީގައި  ގެނ ދެވިފައެވެ.  ކުރިޔަށ   ވަނީ  ޕ ރޮގުރާމ ތަކެއ   ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   ޕ ރޮފެޝަނަލ   ސ ޓާފ   އިތުރުނ  

 ގެނ ދެވުނު ޕ ރޮގުރާމ ތަކުގެ ތަފ ސީލެވެ.

 މުއ ދަތު  އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތ ތައ  
ބައިވެރިނ ގެ 

 ޢަދަދު 

ގަވަރމަނ ޓަށ  )ޖެމ ސ ( އަށ  އަހުލުވެރި -ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ  އީ
 ކުރުމަށ  އެނ .ސީ.އައި.ޓިއާ ގުޅިގެނ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝ ނ 

2020އޮކ ޓޯބަރ  3  25 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ ސ ގެ ޕަބ ލިކ  ފައިނޭނ ސ  އިނ ސިޓިޓިއުޓާއި 
ދަޢުލަތުގެ މާލިއ ޔަތު ގަވާއިދަށ  އަހުލުވެރިކުރުމަށ  ބޭއ ވުނު  ގުޅިގެނ  

 ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ 

2020އޮކ ޓޯބަރ  10 - 6  5 

އިނ ޑިއާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އިނ ސ ޓިއުޓ  އޮފ  ޑިމޮކ ރަސީ އެނ ޑ  
ގެ ފަރާތުނ  ކުރިޔަށ   (IIIDEM( އިލެކ ޝަނ  މެނޭޖ މަނ ޓ 

 'ކެޕޭސިޓީ ބިލ ޑިނ ގ އޮނ  އިލެކ ޓޯރަލ  ޓެކ ނޮލޮޖީ' ޕ ރޮގ ރާމ   ގެނ ދިޔަ

2020ނޮވެމ ބަރ  20 - 15  7 

އިނ ޑިއަނ  ޓެކ ނިކަލ  އެނ ޑ  އިކޮނޮމިކަލ  ޕ ރޮގ ރާމ  )އައިޓެކ ( 
ސ ކީމުގެ ދަށުނ  އިނ ޑިއާގެ އިލެކ ޝަނ  ކޮމިޝަނުނ  އިނ ތިޒާމުކޮށ ގެނ  

 ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔަ ވޯޓަރސ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ކޯސ 

2020ނޮވެމ ބަރ  27 - 23  10 
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ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޑިމޮކުރަސީ ދުވަސ  އަދި ވޯޓަރސ  ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށ  ބޭއ ވުނ  "ޑިމޮކ ރަސީ  0202.  0.7

 ރަނ " 

ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ  ނޭޝަނަލ  ހެލ ތ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އޭޖެނ ސީއިނ  ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނ    21–ކޮވިޑ    

ވޯޓާރސ ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށ ޓަކައި މި ކޮމިޝަނުނ  ރާވާފައިވާ ، ވަނަ އަހަރުގެ ޑިމޮކ ރަސީ ދުވަހާއި  0202ކުރުމުގެ ސަބަބުނ   

 ހުރިހާ ޕ ރޮގުރާމ ތަކެއ ވަނީ ކެނ ސަލ  ކުރެވިފައެވެ. 

 

 . ރައ ޔިތުނ  ހޭލުނ ތެރި ކުރުމަށ  ހިނ ގާ ޤަޢުމީ އެވެއަރނަސ  ކެމ ޕެއިނ ގެ މަސައ ކަތ :0.0

އިޖ ތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށާއި ، ޞުލ ޙަ މަސަލަސ ކަނ  އަށަގެނ ފައިވާ ދިމުޤ ރާތީ ވެއ ޓަކަށ  ދިވެހި މުޖ ތަމަޢު ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށާއި

ބޭނުމުގައި ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމުގެ  ރައ ޔިތުނ   ހަރުލެއ ވުމަށ   އާދަ  މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ  ތަފާތު ،ކުރިއެރުމަށ   ގުޅުނ ހުރި 

ކެމ ޕެއިނ   ނެސ   އެވެއަރ ޤަޢުމީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެނ ދިއުމަށ   ކުރިޔަށ   ގުޅިގެނ   ކޮމިޝަނ   އިލެކ ޝަނ ސ   މުއައ ސަސާތަކާއި 

ވީ ބުރާސ ފަތި ދުވަހު ސ ޓެލ ކޯ   02ފެބުރުވަރީ    0202"މަސަލަސ  ރާއ ޖެ" ރަސ މީކޮށ  އިފ ތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު  

އޮޑިޓޯރިއަމ  ގައި ވަނީ ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވިފައެވެ. މި ރަސ މިއ ޔާތުގެ ޝަރަފ ވެރި މެހެމާނެއ ގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވި 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރައީސުލ  ޖުމުހޫރިއ ޔާގެ ނާއިބ  އަލ ފާޞިލ  ފައިސަލ  ނަސީމ އެވެ. 

 ފެށުނ “ މަސަލަސ  ރާއ ޖެ”ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ހަރަކާތ  
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 . ކޮމިޝަނ ގެ އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުނ  1

 

ގޮތުނ    ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ދާއިރާ  އައިސީޓީ  0ކޮމިޝަނުގެ  2 0 މަސައ ކަތ ތައ    2 ގިނަ  ވަރަށ   ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ 

 ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 ނެޓ ވޯކ  ހަރުދަނާ ކުރުނ :

ވަނަ އަހަރު އައިސީޓި ސެކ ޝަނުނ  ވަނީ ވަރަށ  ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ    0202ކޮމިޝަނުގެ ނެޓ ވޯކ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށ   

ކޮމިޝަނުގެ ނެޓ ވޯކ  އަޕ ޑޭޓ  ކުރުމާއި އަދި އިނ ޓާނަލ  ނެޓ ވޯކ  ފައިބަރ ކޭބަލ ތަކަށ  ، ކޮށ ފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި

ލަސ ވުމުގެ  ނެޓ ވޯކ   މަސައ ކަތުގެ ސަބަބުނ   މި  ހިމެނެއެވެ.  ބަދަލުކުރުނ   އަށ   ފައިބަރ  ސ ވިޗ ތައ   ކޯ  ބަދަލުކުރުމާއި 

 މައ ސަލަވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޙައ ލުކުރެވިފައެވެ. 

 ފަޔަރވޯލ  އިނ ސ ޓޯލ ކުރުނ :

ވަނަ އަހަރު ނެޝަނަލ  ސެނ ޓަރ ފޯ އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީއާއި ހަވާލުކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަ   0220ކޮމިޝަނުނ   

މަސައ ކަތ    ކުރުމުގެ  އިނ ސ ޓޯލ   ވޯލ ތައ   ފަޔަރ 0ޗެކ ޕޮއިނ ޓ   2 0 މި   2 ނިނ މާފައެވެ.  އެއ ކޮށ   ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ 

 މަސައ ކަތުގެ ސަބަބުނ  ކޮމިޝަނުގެ ނެޓ ވޯކ  ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައެވެ. 

 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  މުވައ ޒަފުނ ނާއި ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ . 
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 ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ސޮފ ޓ ވެއަރތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ : 1.2

 ވައިބާ ބޮޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ :

0 2 0 ތަރައ ޤީއަށ    2 އަނ ހެނުނ ގެ  އަދި  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   ނިނ މާފައިވާ  ބޭއ ވުމަށ   އަހަރު  ވަނަ 

ބޮޓ ގެ ސަބަބުނ   މި  ކުރެވިފައެވެ.  ތައ ޔާރު  ވަނީ  ބޮޓ   ވައިބާ  ކޮމިއުނިޓީ  ބޭނުނ ވާ  އިނ ތިޚާބަށ   ކޮމިޓީ  މަސައ ކ ތ ކުރާ 

 ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  އިނ ތިޚާބާއި ގުޅުނ ހުރި މައުލޫމާތުތައ  ރައ ޔިތުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދެވޭނެއެވެ.

 އެޗ އާރ ސޮފ ޓ ވެއަރއެއ  ގާއިމު ކުރުނ :

ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ބޭނުނ  ކުރަމުނ ދާ އެޗ އާރ ސޮފ ޓ ވެއަރގައި ބައެއ  މައ ސަލަތައ  ހުރުމުގެ ސަބަބުނ  އައު އެޗ އާރ 

ކަމާ ގުޅުނ ހުރި ، ވަނަ އަހަރު ވަރަށ ގިނަ މަސައ ކަތ ތައ  ކޮށ ފައެވެ. މިގޮތުނ   0202ސޮފ ޓ ވެއަރ އެއ  ހޯދުމަށ   

ސެކ ޝަނ ތަކާއި އަދި ކުނ ފުނިތަކާއި ބައ ދަލުކޮށ  މި ސޮފ ޓ ވެއަރ އަށ  ބޭނުނ ވާ ރިކ އާރމަނ ޓ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ވަނީ 

 އެޗ އާރ ސެކ ޝަނަށ  ފޮނުވިފައެވެ.

 ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ :

އައިސީޓީ ސެކ ޝަނުނ  ރާވައިގެނ  ، ދުރު މުސ ތަޤުބަލަށ  ވިސ ނައި، މަސައ ކަތ ތައ  ހަލުވިކުރުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށ 

ތެރެއިނ    މަސައ ކަތ ތަކުގެ  0ކުރަމުނ ދާ  2 0 ލައިސަނ ސ ތައ    2 ހޯދަނ ޖެހޭ  ގޮތުނ   ކުރުމުގެ  ވާޗުއަލައިޒ   އަހަރު  ވަނަ 

 އެ ބަދަލުތައ  ގެނެވުނެވެ.، ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލުތައ  ދެނެގަނެ، ހޯދައި

 ސ ޕެއަރތައ  ހޯދުނ :

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. އަދި   0202ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނ  ކުރަމުނ ދާ ސާވާރތަކުގެ ސ ޕެއަރތައ  ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތ   

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. 0202އިތުރުނ  އެކި ސާވާރތަކަށ  ގެނ ނަޖެހޭ އަޕ ގ ރޭޑ ސ ތައ  ، މީގެ

 

އިނ ޓަގ ރޭޓެޑ  ސޮލިއުޝަނެއ  ހޯދުމަށ  ، ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނ ކުރަމުނ ދަނީ ވަކިވަކި ޓޫލ ސ ތަކެއ  ކަމުނ ، މީގެ އިތުރުނ 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ. މި މަސައ ކަތައ  ބޭނުނ ވާ ސޮފ ޓ ވެއަރ ރިކުއާރމަނ ޓ ސ    0202ވަރަށ  ގިނަ މަސައ ކަތ ތައ   

 ސ ޕެސިފިކޭޝަނ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ ވަނީ ނިމިފައެވެ.
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 0202. ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިނ ތިޚާބު 22

 4ވަނަ ބާބާއި    2)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    700222ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

ބާބާއި   ކައުނ ސިލ ތަކަށ     5ވަނަ  ސިޓީ  ކައުނ ސިލ ތަކާއި  ރަށު  ކައުނ ސިލ ތަކާއި  އަތޮޅު  އެކުލަވާލާ  ދަށުނ   ބާބުގެ  ވަނަ 

ރަށު ، ރަށު ކައުނ ސިލ ގެ އަނ ހެނ  މެނ ބަރ ، ރަށު ކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ ، އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ ؛ އިނ ތިޚާބު ކުރަނ ޖެހޭ

ސިޓީ ކައުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރު ކަމަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  އެދޭ މީހުނ ނަށ  އެ ، ސިޓީ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ މޭޔަރ ، ކައުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރ 

 0ފުރުޞަތު ހުޅުވިއ ޖެކަނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  އަނ ގައި އިޢުލާނ  ކުރަނ ޖެހެއެވެ. އަދި ހަމަ މިޤާނޫނުގެ  

އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުވެސ  ބާއ ވަނ  ، ވަނަ މާއ ދާގެ ގެ ދަށުނ   0-50ވަނަ ބާބުގެ  

ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި ، ޖެހެނީ ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުވެސ  ބާއ ވާ ތާރީޚުގައެވެ. މިގޮތުގެ މަތީނ 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއ ވުމަށ    24އެޕ ރީލ     0404، އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު

ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މާ

، ވީ ބުދަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ   25ފެބ ރުވަރީ    0404، އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކަށ  އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ

 0202ފެބ ރުވަރީ    24އާ ހަމަޔަށެވެ. މިކަނ  ޢާނ މުކޮށ ފައިވަނީ    22:22ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު    04ފެބ ރުއަރީ    0404

 އިޢުލާނުނ ނެވެ.   CA-2020/44(A)އަދި  CA-2020/43(A)ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު ، ގައި

ކުރިމަތިލި   އިނ ތިކާބަށ   ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   4 0 ކޮމިޓީގެ   5 މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އަދި  ފަރާތާއި 

ކުރިމަތިލި   2އިނ ތިޚާބަށ   0 2 ކުރުމަށ ފަހު  7 ދިރާސާ  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ހުށަހެޅުނ ތައ   ހުށަހެޅި  ، ފަރާތުނ  

ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ  ، ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި  02އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ޤާނޫނުގެ  

ބައެއ ގެ  ހަމަވާ  ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ   ފަރާތ ތަކަކީ  އެހެނ   އަދި  ހަވާލުކުރެވުނެވެ.  ލިޔުނ   އެކަމުގެ  ފަރާތ ތަކަށ   ހަމަނުވާ 

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   022207ގޮތުގައި ނިނ މައި އެފަރާތ ތަކަށ  އެކަމުގެ ލިޔުނ ވެސ  ހަވާލުކުރެވުނެވެ.  އަދި  ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

ސިޓީ ، ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ   42އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ގުރުއަތުނެގުނ    ބޭއ ވި  ޑައެޅުމަށ ޓަކައި  ނ ކަ ދާއިރާތައ   ކުރާނެ  އިނ ތިޚާބު  މެނ ބަރުނ   އަނ ހެނ   0ކައުނ ސިލ ތަކުގައި  2 2 1 

ޓ ރެއިނިނ ގ ހޯލުގައި ، ގައި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއ ދީނ (   21:22ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ    05ޑިސެނ ބަރ  

 އައ ޑޫ ސިޓީ ކައުނ ސިލ  އަދި ފުވައ މުލަކު ސިޓީ ކައުނ ސިލަށ  އަނ ހެނ  ، ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުނ ސިލ 
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( 0221ޑިސެނ ބަރ (CA-2019/308   26(A)މެނ ބަރުނ  އިނ ތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައ  ތަރުތީބުކޮށ  ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު  

 އިޢުލާނުނ  އާނ މުކޮށ ފައެވެ. 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ ގޮތުނ  އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލާނ    24އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ޤާނޫނުގެ  

އެ އިނ ތިޚާބަކަށ  ކުރިމަތިލި ، )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  24ދީފައިވާ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ގިނަވެގެނ   

ވީ ހޮނިހިރު   0202އެޕ ރީލ       24، ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ތަފ ޞީލ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މު ކުރަނ ޖެހެއެވެ. މިގޮތުނ 

ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   ހަމަޖެހިފައިއޮތ   ބޭއ ވުމަށ   ދުވަހު 

ގަޑި އަދި ތަނ  ކޮމިޝަނުގެ ، އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ނަނ  ތަރުތީބުކުރުނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު

( ގެ އިޢުލާނުނ  އާނ މުކުރިއެވެ. އަދި އެތާރީޚުގައި ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ 0202މާރިޗ     22) CA-2020/117(A)ނަނ ބަރު 

އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށ  ވާދަކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ، އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގައި

ވަނަ ދުވަހު އާނުމުކުރިއެވެ. އަދި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކުރިނ    20މާރިޗ     0202ނަނ ތައ  ތަރުތީބު ކުރުމަށ ފަހު  

ކުރިމަތިލާފައިވާ   އިނ ތިޚާބަށ   ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   ކޮމިޓީގެ   2 މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  ފަރާތަކާއި 

 ފަރާތެއ  ވަނީ އެ ފަރާތ ތަކުގެ ނަނ  އަނބުރާ ގެނ ގޮސ ފައެވެ.  22އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލާފައިވާ 

، ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި

ނޑައަޅައި ރިސޯޓު އަދި ، ރާއ ޖޭނ ބޭރު، މާލެ އަތޮޅު، މާލެ، ޖަލު، އަތޮޅު، ވޯޓުލާ ސަރަހައ ދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ  ކަ

ކޮށ ފައިވަނީ  އިޢުލާނ   ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ތަނ ތަނ   ބަހައ ޓާނެ  ވޯޓުފޮށިތައ   ތަނ ތަނުގައި  މަސައ ކަތ ކުރާ  ސިނާއީ 

0 2 0 2ފެބ ރުއަރީ    2 ތަރައ ޤީއަށ    2 އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   އަދި  ދުވަހުއެވެ.  ހޯމަ  ވީ 

ޖަލު ، ރާއ ޖެއިނ  ބޭރު، މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓަނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނ ތަނުގެ ތެރެއިނ  ރިސޯޓު

ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުނ   އިރު  ހަމަވި  ފުރުސަތު  ކުރުމުގެ  ރަޖިސ ޓަރީ  ރީ  ތަނ ތަނުގައި  މަސައ ކަތ ކުރާ  ސިނާއީ  އަދި 

އެތަނ ތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއ ޓުމަށ  ނިނ މައި އެތަނ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައ ކަތ ކުރާ ، ސީލިނ ގ ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުނ 

ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގައި ، ދިވެހި ރައ ޔިތުނ 

ނަނ ބަރު   ކޮމިޝަނުގެ  ކަމުގައި  ޖެހޭނެ  ކުރަނ   ރަޖިސ ޓަރީ  އަލުނ   A)ވޯޓުލުމަށ ޓަކައި  )CA -2020 / 1 5 9 އިޢުލާނުނ   

 އާނ މުކުރިއެވެ. 
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، ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި

ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ  އިނ ތިޒާމުކުރެވުނު ނަމަވެސ  ދުނިޔޭގައި ، ވޯޓުނެގުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ  ފަރުމާކޮށ 

ދުވަހަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި   22އިނ  ފެށިގެނ     0202މާރިޗ     20ގެ ސަބަބުނ    COVID-19ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުނ ދިޔަ  

ގައި ބޭއ ވުމަށ  ހަމަޖެހިފައިއޮތ  ލޯކަލ    24އެޕ ރީލ     0202ސިއ ޙީ ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނ  ކުރުމާއި ގުޅިގެނ   

 20އެޕ ރީލ     0202، ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގެ ވޯޓުލުނ 

 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއ ވާ ގޮތަށ  ފަސ ކޮށ  ވޯޓުކަރުދާސ  ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ހުއ ޓާލެވުނެވެ. 

ވީ ބުރާސ ފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޞިއ ޙީ ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނ ކުރުމާ   20މާރިޗ     0202އަދި  

 20އެޕ ރީލ     0202( ގެ އިޢުލާނުނ   0202މާރިޗ     20)   38-CA/38/2020/2(IUL)މި ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު  ، ގުޅިގެނ 

ތަރައ ޤިއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   އިޢުލާނ ކޮށ ފައިވާ  ކުރިނ   ބޭއ ވުމަށ   ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވީ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކުރާ އިޖުރާޢަތުތައ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު އެ ތާރީޚުގައި  ބޭއ ވުމަކީ ، މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު

އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ، މިކަމަށ  ޙައ ލެއ  ހޯދައިދެއ ވުނ  އެދި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ހުށަހަޅައި، މުސ ތަޙީލު ކަމަކަށ ވާތީ

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   އަދި  ނިނ މައި  ކޮމިޝަނުނ   ހުއ ޓާލުމަށ   ވަގުތީގޮތުނ  

 38-CA/38/2020/04(IUL)މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު ބާއ ވާނެ ތާރީޚެއ  އަނ ގާނެ ކަމަށ  ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު 

 ( އިޢުލާނުނ  އާނ މުކުރިއެވެ. 0202މާރިޗ   20) 

ވީ ބުދަ ދުވަހު އޮތ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   01ވަނަ އަހަރުގެ އެޕ ރީލ  މަހުގެ    0202މިގޮތުނ   

ވީ އާދީއ ތަ   22މޭ    0202" ފާސ ކޮށ   0202ވަނަ ޖަލ ސާއިނ  "ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ޚާއ ސަ ޤާނޫނު    22

)އެކެއ ( އަހަރުދުވަހުގެ   22ދުވަހު ރައީސުލ ޖުމުހޫރިއ ޔާ ތަޞ ދީޤު ކުރެއ ވުމާ ގުޅިގެނ  އެ ޤާނޫގެ ދަށުނ  އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ   

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ބަޔާނ ކުރާ ގޮތުނ  ލޯކަލ    27މި ޤާނޫނުގެ  ، މުއ ދަތެއ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބުނެވެ. ނަމަވެސ 

އިލެކ ޝަނ ސ   ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި  އިނ ތިޚާބު  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ 

އަނ ނަނީ   ފެށެނ   އަލުނ   މަސައ ކަތ ތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  2ކޮމިޝަނުނ   0މާރިޗ     0 2 0 ޢާނ މު   2 ކޮށ ފައިވާ  އިޢުލާނ   ގައި 

އާ ގުޅޭގޮތުނ  އިޢުލާނުކުރާ   21-ޞިއ ޙަތުގެ ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތު ނުވަތަ އެ ޤަނޫނަށ  އަމަލު ކުރަނ  ފެށުމަށ ފަހު ކޮވިޑ 

 އިނ ތިޚާބާގުޅޭ ކަނ ކަނ  ކުރިއަށ ގެނ ދިއުމަކީ އޭގެ ސަބަބުނ  ، އެނޫނ ވެސ  ކުއ ލި ނުރައ ކަލުގެ ޙާލަތެއ  ނިމުމަކަށ  ގެނައުމަށ ފަހު
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ނޑައަޅާތާ   )ހަތެއ (   27ޢާނ މު ޞިއ ޙަތަށ  ނުރައ ކަލެއ  ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއ  ނޫނ ކަމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުނ  ކަ

 22ދުވަސ  ތެރޭގައެވެ. މިހެނ ކަމުނ  ވަގުތީ ގޮތުނ  އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކޮމިޝަނުނ  ހުއ ޓާލި ނަމަވެސ  މި ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގައި ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގައި 

ވާދަކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ކެނ ޑިޑޭޓަކު ނަނ އަނބުރާ ގެނ ދަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ އެފުރުސަތު ދިނުމަށ  މި ޤާނޫނުނ  

ގައި ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ   02ޖޫނ     0202މަނާ ކޮށ ފައިނުވާތީ  

ބުރާ  އަނ ނަނ   ހުޅުވާލައި  ފުރުޞަތު  ގެނ ދިއުމަށ   ބުރާ  އަނ ނަނ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިނ ތިޚާބަށ   ކޮމިޓީގެ 

)ދިހައެއ ( ދުވަސ  ކުރިނ  މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އިޢުލާނ  ކުރާނެ ކަނ  ކޮމިޝަނުގެ   22ގެނ ދިއުމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވުމުގެ  

( ގެ އިޢުލާނުނ  އާނ މުކޮށ  އެ މުއ ދަތުގެ ފަހުނ  ނަނ  އަނބުރާ 0202ޖޫނ     02)   38-AA/38/2020/5(IUL)ނަނ ބަރު  

 ގެނ ދަނ  ފޯމު ހުށަހަޅަމުނ  އައި ފަރާތ ތަކުގެ ފޯމުތައ  ޕ ރޮސެސ ކޮށ  އެ ފޯމުތަކުގެ ޖަވާބު އެ ފަރާތ ތަކަށ  އަނ ނަނީ ދެމުނ ނެވެ.

  

 އިނ ތިޚާބަށ  ތައ ާޔރުވުމުގެ ތެރެއިނ 
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 އާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުނ  22.2

ވަނަ  މާއ ދާގެ )ހ( ގައިވާ  ގޮތުގެ މަތީނ    02)އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  ގެ    000220ޤާނޫނު  ނަނ ބަރު:  

އިނ ތިޚާބަށ   އަމާޒުކޮށ  ޢާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރިއަށ  ، އިނ ތިޚާބުގެ  ކަނ ތައ ތައ  ހިނގާނޭ  ގޮތާއި

ސޯޝަލ  ، ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ގެނ ދެވުނެވެ.  އެގޮތުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީވީ

 މީޑިއާ އެކައުނ ޓ ތަކުގައި ޕޯސ ޓަރާއި މެސެޖ ތައ  އަޕ ލޯޑ ކޮށ  ރޯލ އައުޓ  ކުރުނ  ފަދަ ކަނ ކަނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. 

 

 އެވެއަރނެސ  އޯޑިއ0ޯވީޑިއޯ ސ ޕޮޓ  ދެއ ކުނ : 22.0

ތިރީގައިވާ   ގުޅިގެނ   މީޑިއާ  ޕަބ ލިކ  ސަރވިސ   ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ   އާނ މުނ   ގުޅިގެނ   2އިނ ތިޚާބާއި  ވީޑިއޯ   4 މައުޟޫއަށ  

ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ އިނ ތިޚާބު   21ސ ޕޮޓ  ތައ ޔާރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ވަނީ ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވިފައެވެ. ނަމަވެސ  ކޮވިޑ   

 މި ވީޑިއޯ ސ ޕ ޓ ތައ  އެއ ވެސ  ޓިވީ ޗެނަލ އަކުނ  ދައ ކާފައެއ  ނުވެއެ. ، ފަސ ކުރެވިފައިވާތީ

 . އިނ ތިޚާބުގެ ޝަކުވާގެ ނިޒާމ 2

 . ވޯޓު ކަރުދާސ  އެކުލެވިގެނ ވާ ގޮތ 0

 . ވޯޓު ކަރުދާސ  ޞައ ޙަ ވާނެ ގޮތ ތައ 2

 . ވޯޓު ކަރުދާސ  ބާޠިލ ވާނެ ގޮތ ތައ 4

 

 އެވެއަރނެސ  ރޯޑ  އިވެނ ޓ ސ : 22.2

ރަށ ވެހިވެފައިވާ ރަށ ނޫނ  އެހެނ  ރަށެއ ގައި ރީރަޖިސ ޓަރ ކުރުމަށ  ހުޅުވާލެވުނު މުއ ދަތުގައި  މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައ ދުތަކުގައި 

ތިރީގައި  ޙަރަކާތ ތައ   ގެނ ދެވުނު  ކުރިއަށ   މިގޮތުނ   ގެނ ދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށ   އިވެނ ޓ ތަކެއ   ރޯޑ   ދުވަސ ތަކުގައިވަނީ  އެކި 

 އެވަނީއެވެ. 

   ުއިނ ތިޚާބ ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   2 0 ރީ  2 -ގެ 

އަށ  މާލޭ ނޯތ    02:22އިނ     20:22ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ    00ފެބ ރުއަރީ    0202ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  އާއި ގުޅިގެނ   

ރީ ބަހައ ޓައިގެނ   ޑެސ ކ   ޞަރަހައ ދުގައި  އިނ ތިޚާބަށ   -ހާބަރ  ބަލައިގަތުމާއި  ޢާނ މުނ   ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ ފޯމ  

 ޙަރަކާތެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ
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   ުއިނ ތިޚާބ ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   2 0 ރީ  2 -ގެ 

އަށ  ވެލާނާގެ    25:22އިނ     22:22ވާ އަނ ގާރަ ދުވަހުގެ    05ފެބ ރުއަރީ    0202ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  އާއި ގުޅިގެނ   

ރީ ބަހައ ޓައިގެނ   ޑެސ ކ   އިނ ތިޚާބަށ   -ޞަރަހައ ދުގައި  ބަލައިގަތުމާއި  ފޯމ   އާނ މުނ   ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  

 ޙަރަކާތެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ

 އެވެއަރނެސ  ދަތުރުތަކާއި ޓ ރެއިނިނ ގތައ  އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތައ : 22.4

އިނ ތިޚާބު    ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   2 0 އާނ މުނ    2 އަށ  

އައ ޑޫ ސިޓީ މިގޮތުނ   ކުރެވިފައެވެ.  ދަތުރުތަކެއ   އަތޮޅުތަކަށ ވަނީ  ބައެއ   ރާއ ޖޭގެ  ފަރާތުނ   ކޮމިޝަނުގެ  ، ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ  

އިނ ތިޚާބާ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ   އަމާޒުކޮށ ގެނ   ރައ ޔިތުނ ނަށ   ދިރިއުޅޭ  ގައި  ކުޅުދުއ ފުށި ސިޓީ  އަދި  ފުވައ މުލަކު ސިޓީ 

އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ ވަނީ   0202އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު  

ދިރިއުޅޭ  އިތުރުނ  ސ ރީލަނ ކާގައި  މީގެ  އަދި  ގެނ ދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށ   ގޮތަށ   ހިމެނޭ  މެނ ބަރުނ   ކޮމިޝަނުގެ  އެރަށ ތަކުގައި 

 ރައ ޔިތުނ ނަށ  ވަނީ ހޭލުނ ތެރިކަމުގެ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވިފައެވެ. 

އިނ ތިޚާބާ ، މި އިނ ތިޚާބާ ގުޅުނ ހުރި މުހިނ މު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލުއިފޮތެއ  "ވޯޓުލުމަށ  މަގެއ " ގެ ނަމުގައި ތައ ޔާރުކޮށ 

އެ ސަރަޙައ ދުތަކުގައި ، ރަޖިސ ޓަރޭޝަނ  ފޯމު ފުރުމަށ  އައި މީހުނ ނަށާއި-ގުޅިގެނ  ބޭއ ވުނު ރޯޑ  އިވެނ ޓުތަކުގައި ރީ

ފުވައ މުލަކު ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއ ފުށި ސިޓިއަށ  ކުރި ، ޙަރަކާތ ތެރިވި މީހުނ ނަށ ވަނީ ބަހާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުނ  އައ ޑޫ ސިޓީ

 އެވެއަރނެސ  ދަތުރުތަކުގައި މި ފޮތ  އެ ސިޓީތަކުގެ ރައ ޔިތުނ ނަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވެވުނެވެ. 

 އިނ ތިޚާބަށ  މީހުނ  ހޭލުނ ތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ބޭއ ވުނު ޙަރަކާތ ތަކުގެ ެތރެއިނ 
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 މުއ ދަތު  އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތ ތައ  
ބައިވެރިނ ގެ 

 ޢަދަދު 

ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ  އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތަށ  އަހުލުވެރި 

 ކުރުމަށ  ބޭއ ވުނު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގުރާމ 

 50 0202ޖަނަވަރީ  01 – 05

އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނ ގެ އެކި ،  އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ ތަކަށާ
ޓާސ ކ  ފޯސ  މުވައ ޒަފުނ  ، ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ކުރާ މަސައ ކަތ ތަކަށ 

 އަހުލުވެރި ކުރުމަށ ޓަކައި ބޭއ ވުނު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގުރާމ 

 54 0202ފެބުރުވަރީ  0

 04 0202މާރިޗު  22 – 7 ޓ ރޭނަރުނ ގެ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ 

 0 0202ފެބުރުވަރީ  0 ސަނ  މީޑިއާގެ ބޭފުޅުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

ރބަނ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެ  ގ އެނ ޑ  އާ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހައުސިނ 
 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

 07 0202ފެބުރުވަރީ 22

ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  
 ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

 42 0202ފެބުރުވަރީ 22

އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު 
 މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

 20 0202ފެބުރުވަރީ 22

ރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު  ޕ ރޮސިކިއުޓަ
 ސެޝަނ 

 20 0202ފެބުރުވަރީ 22

ގ ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު  މޯލ ޑިވ ސ  ބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ 
 މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

 07 0202ފެބުރުވަރީ  20 – 22

ރމަނ ޓ  އޮތޯރިޓީގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު  ލޯކަލ  ގަވަ
 ސެޝަނ 

 22 0202ފެބުރުވަރީ  20

ރވިސ  ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު  ސިވިލ  ސާ
 ސެޝަނ 

 24 0202ފެބުރުވަރީ  22

 00 0202ފެބުރުވަރީ  24 ރާއ ޖެ ޓީވީގެ ބޭފުޅުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު ތަފާތު ޓ ރެއިނިނ ގ ތަކާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ   22.4.2

 ސެޝަނ ތަކުގެ މައުލޫމާތު.



 
  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2121

 މުއ ދަތު  އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތ ތައ  
ބައިވެރިނ ގެ 

 ޢަދަދު 

 މީޑިއާތަކަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

 މި ސެޝަނ ގައި ބައިވެރިވި މިޑިއާތައ 

 ވަގުތު ނޫސ 

 އަވަސ  ނޫސ 

 އެމ ވީ ޕ ލަސ 

 ވީޓީވީ

  

2020ފެބުރުވަރީ  18 - 16  22 

ނޭޝަނަލ  އިނ ޓެގ ރިޓީ ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު 

 ސެޝަނ 

2020ފެބުރުވަރީ  17  02 

ރގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު  2020ފެބުރުވަރީ  18މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އާޓ ސ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަ  05 

ރކެޓ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  އޮތޯރިޓީގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު  ކެޕިޓަލ  މާ

 މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 

2020ފެބުރުވަރީ  24  22 

 އިނ ތިޚާބާއި ގުޅިގެނ  ޕ ރިނ ޓ  ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ސ ޓެޓިސ ޓިކ   22.5

 
 # ޕ ރިނ ޓ ކުރެވުނު އަދަދު  މެޓީރިއަލ  

 1 ފޮތް 2111 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީފޮތް

 2 ފޮތް 2282 ވޯޓުލުމަށް މަގެއް ފޮތް

 3 ކާޑު 132 އޮބްޒާވަރުންގެ ކާޑު

 2 ކާޑު 726 މޮނިޓަރުންގެ ކާޑު

 5 ކާޑު 93 ޓްރެއިނަރުންގެ ކާޑު

 6 ކާޑު 6328 އޮފިޝަލުންގެ ކާޑު

 7 ކާޑު 2221 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކާޑު
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ނޑައެޅުނ  22.0  ކައުނ ސިލ ތަކަށ  މެނ ބަރުނ  އިނ ތިޚާބު ކުރަނ ޖެހޭ ޢަދަދު ކަ

ވަނަ މާއ ދާގެ   42)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    022207ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

ނޑައެޅުމާއި އެ ، )ރ( ގެ ދަށުނ  ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބަށ  ސިޓީ 0 ރަށެއ ގައި ހިމެނޭ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

ވަނަ މާއ ދާގެ )ރ( ގެ ދަށުނ  ބާއ ވާ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ  ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބަށ  ކޮނ މެ   50-0ޤާނޫނުގެ  

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި އެ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ސަރަޙައ ދުތައ  ، ސިޓީއެއ   0 ރަށެއ ގައި ހިމެނޭ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

ނޑައަޅައި އެކަނ    ގައި އިޢުލާނ  ކުރެވުނެވެ. 0221ޑިސެމ ބަރ  22ކަ

އިނ  ފެށިގެނ  ކުޅުދުއ ފުއ ޓަކީ   22ޖަނަވަރީ    0202އިނ      0221022އަދި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤަރާރު ނަނ ބަރ  

ނޑައެޅުއ ވުމުނ  ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ،  ސިޓީއެއ  ކަމުގައި ކަ

0އިނ ތިޚާބު   2 0 ގޮތާއި  2 ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ދާއިރާތައ   އިނ ތިޚާބީ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއ ފުށި  ދާއިރާތަކުގެ   ،ގައި  އިނ ތިޚާބީ  އެ 

ނޑައަޅައި އެކަނ    ގައި އިޢުލާނ  ކުރެވުނެވެ. 0202ޖެނުއަރީ  20ސަރަޙައ ދުތައ  ކަ

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީ 

ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ   0202ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ  އަދި އަނ ހެނުނ  ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ  ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު  

މައ ޗަށ   މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބުނު  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނުނ   ނޭޝަނަލ   އޮފ   ޑިޕާޓ މަނ ޓ   އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  ރަޖިސ ޓަރީ  މީހުނ ގެ 

އަހަރު ފުރޭ މީހުނ ގެ ލިސ ޓެއ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ނޭޝަނަލ    20އަށ     0202އެޕ ރީލ     24ބިނާކޮށެވެ. އަދި އެގޮތުނ   

ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނުނ  ހޯދުނެވެ. މި ލިސ ޓު ތައ ޔާރުކޮށ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ވެބ ސައިޓުގައި ޢާނ މު ކުރެވުނެވެ.

މީހުނ  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުނ  ، މި ލިސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމު

ކުޅުދުއ ފުށި ސިޓީ އަދި ފުވައ މުލަކު ސިޓީގެ އަވަށ ތަކުގެ އޮފީސ ތަކުގަޔާއި ، އެރަށެއ ގެ ކައުނ ސިލ  އިދާރާގައާއި އައ ޑޫ ސިޓީ

 މާލޭގައި ނަމަ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖާމާލުއ ދީނ ( ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ.

ގެޒެޓުގައި   ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ލިސ ޓު  މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  އެވަނީ  ތިރީގައި  ދަނ ނަވަމެވެ.  އަދި 

ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅިގެނ  ލިސ ޓަށ  ޢާނ މު ފަރާތ ތަކަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ދެވިފައިވާ މުއ ދަތުތަކާއި އަދި މި މުއ ދަތުތަކުގައި 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފ ޞީލެވެ.
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 ސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ދެވުނު މުއ ދަތުތައ ލި

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީއަށ  މަތީގައި ދެނ ނެވިފައިވާ ބަދަލުތައ  ގެނެވުނެވެ. އަދި މި ބަދަލުތައ  

ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓުގައި ޢާނ މު ކުރެވުނެވެ. އަދި މި   0202ފެބުރުވަރީ  22

 ގެ ނިޔަލަށ  ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. 0202ފެބުރުވަރީ  00އިނ   0202ފެބުރުވަރީ  22ލިސ ޓަށ   ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  

 

 

 

 ލިސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ދެވުނު މުއ ދަތު  ލިސ ޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޙ  

 ޖަނަވަރީ 22އިނ   0202ޖަނަވަރީ  02 0202ޖަނަވަރީ  02

 ހުށައެޅުނު ޝަކުވާގެ ޢަދަދު  ޝަކުވާގެ ތަފ ޞީލ  

 44 އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުވެގެނ 

 242 އެޑ ރެސ  ބަދަލުކުރުމަށ 

 200 ނިޔާވެފައިވާތީވެ ލިސ ޓުނ  އުނިުކރުމަށ 

 2 އަހަރު ނުވާތީ ލިސ ޓުނ  އުނިކުރުމަށ  20

 4 ފުރިހަމަ ނަނ  ބަދަލުކުރުމަށ  

 44 ވޯޓުލާ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަށ  

 272 ޖުމ ލަ 

 

 ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ ިއނ ތިާޚާބއި ައނ ހެނުނ ގެ ތަަރއ ީޤއަށ  

 ގުޅިގެނ  ފޯމު ބަަލއިަގތުނ   0202މަސައ ކަތ ުކރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ިތޚާބު  
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 ރަށ ވެހިވެފައިވާ ރަށ ނޫނ  އެހެނ  ތަނެއ ގައި ވޯޓުލުމަށ  ހުޅުވާލުނ  

އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  ކުރާ  މަސައ ކަތ   ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ   އަދި  ކައުނ ސިލ   ލޯކަލ   މީގެ  0އަދި  2 0 ވޯޓުލާނ    2 ގައި 

އިނ ތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  0ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވަނީ  2 2 ތަނަކަށ    1 އެހެނ   ނޫނ   ތަނ   ރަޖިސ ޓަރީވެފައިވާ  ގައި 

 25ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ   -ރަޖިސ ޓަރީވާނ  އެދޭ ފަރާތ ތަކުނ  ރީ-ރީ، ރަޖިސ ޓަރީވާނ  އެދޭ ފަރާތ ތަކެވެ. އެގޮތުނ  ވޯޓު ލުމަށ ޓަކައި

އިނ ތިޒާމ   ބަލައިގަތުމުގެ  ދޫކުރުމާއި  ފޯމު  ތަނ ތަނުގައި  ތިރީގައިވާ  ތެރޭގައި  މުއ ދަތުގެ  މި  ދެވުނެވެ.  މުއ ދަތެއ   ދުވަހުގެ 

 ހަމަޖެއ ސުނެވެ.

 ) މާލެ ސިޓީގައި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއ ދީނ 

  ރާއ ޖޭގެ މީހުނ  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއ ގެ ރަށު ކައުނ ސިލ  އިދާރާތަކުނ 

 ާއައ ޑޫ ސިޓީ ކައުނ ސިލ  އިދާރ 

  ފުވައ މުލަކު ސިޓީގެ އަވަށ ތަކުގެ އޮފީސ ތަކުނ 

  ކުޅުދުއ ފުށި ސިޓީގެ އަވަށ ތަކުގެ އޮފީސ ތަކުނ 

  ރާއ ޖެއިނ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުނ ނަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޮނ ސިއުލޭޓ  އޮފީސ ތަކުނ ނާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެނ ބަސީތަކުނ 

ބައެއ   އަދި  ރާއ ޖެއިނ ބޭރުގައާއި  އިނ ތިޚާބުގައި  ކޮމިޓީގެ  ކުރާ  މަސައ ކަތ   ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ   އަދި  ކައުނ ސިލ   ލޯކަލ  

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައި  ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާނެކަމަށ  ޢިއުލާނުކޮށ ފައިވީ ނަމަވެސ  ކޮމިޝަނުނ  ކަ

ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ  ފުރުޞަތު -އެވޯޓު ފޮށިތަކަށ  ރަޖިސ ޓަރީ ވެފައިވާ މީހުނ  އަލުނ  އެހެނ  ތަނަކަށ  ވޯޓުލުމަށ  ރީ، ނުވާތީވެ

 ދެވުނެވެ. އަދި ރަޖިސ ޓަރީ ކޮށ ފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލުމާތާއި ގުޅިގެނ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. 
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 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމ  22.7

   ޢަމަލުކުރުމަށ އިނ ތިޚާބުގައި  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  

އެކުލަވާލުމާއި ގަވާއިދު  ލާޒިމުކުރާ  އެކުލަވާލަނ   ވަނީ   ،ޤާނޫނުނ   މަސައ ކަތ   ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  ގަވާއިދުތަކަށ   އެ 

 ކުރެވިފައެވެ.

   ުއާ ގުޅިގެނ    0202ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބ

ވަނަ މާއ ދާގައި   00)އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ޤާނޫނު( ގެ    0220022ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށ ޓަކައި ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:  

0R 0202ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: ، ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  އިނ ތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުނ 

 0R-7 0202ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އާއި ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:    54)ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު( ގެ   6-

ގެ   ގަވާއިދު(  އިނ ތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  (5 ހުށަހެޅޭ   2 ދަށުނ   މާއ ދާގެ  ވަނަ 

ޝަކުވާތައ  އެޅުމަށ ޓަކައި  ،އިނ ތިޚާބާބެހޭ  ފިޔަވަޅު  އިލެކ ޝަނ ސ    5،ބަލައި  ޤައުމީ  ހިމެނޭގޮތަށ   މެނ ބަރުނ  

ވީ އަނ ގާރަ ދުވަހު އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިގޮތުނ  އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ    4ފެބ ރުވަރީ    0202، ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯ

ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯއަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ، ގައި ވަގުތީ ގޮތުނ  ހުއ ޓާލުމާ ހަމައަށ   20މާރިޗު    0202

 ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ޝަކުވާގެ ބާވަތ   ޖުމ ލަ 

 ފޯކަލ  ޕޮއިނ ޓާ ގުޅޭ 3

 ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނާ ގުޅޭ 2

 ރަށ ވެހިކަމާ ގުޅޭ 4

 ރަޖިސ ޓަރީއާ ގުޅޭ  1

 ރިޝ ވަތާ ގުޅޭ 1

ނޑިޑެނ ސީއާ ގުޅޭ  4  ކެ

 ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނާ ގުޅޭ-ރީ 1

 ޖުމ ލަ  16
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   ުއާ ގުޅިގެނ    0202ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބ

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކަށ  ހުށަހަޅާ ބަލައިފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ޝަކުވާގެ ބާވަތ   ޖުމ ލަ 

 އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  ޝަުރތު ފުރިހަމަނުވުމާ ގުޅޭ)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު( 1

 -ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ  ސެކ ޝަނުނ ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  : 22.0

   ީކޮމިޓ މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   2 0 އާގުޅިގެނ     2

 ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  ސެކ ޝަނުނ  ކުރި ޚާއ ސަ މަސައ ކަތ ތައ :

 . އިނ ތިޚާބާއި ގުޅިގެނ  ހޯދަނ ޖޭ ތަކެއ ޗާއި ޚިދުމަތ  ބޭނުނ ވި ތާރީޚަށ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

  ެހަމަޖެއ ސުމުގ ބޭރުނ  ވަޑައިގެނ ނެވި ޑެލިގޭޓުނ ގެ ހުރިހާ އިނ ތިޒާމ ތައ   ކުރުމަށ  ރާއ ޖޭނ   އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާރވ  

 މަސައ ކަތ .

   މާލޭސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވުނު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ސެޓަޕ ތައ  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާއި ގުޅިގެނ

 ތައ ޔާރުކުރުނ .

   ނޑުތައ  ފޮނުވުމުގައި ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  މުވައ ޒަފުނ އަތޮޅުތަކަށ  ވޯޓުނެގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި އަދި ސެކިއުރިޓީ ފޮށިގަ

 އެހީތެރިވުނ .
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 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި ޙަރަކާތ  ތަކުގެ ތެރެއިނ   0202  .22.1

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ 

އާ ގުޅިގެނ  ސިވިލ    0202މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު  

ވިސ  ސިޮއކުރުމުގެ            ސަރ ފަހުުމނާމާގައި   ކޮމަިޝނެާއުކ  

 ރަސ މިއ ޔާތު  

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ލޯކަލ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ 

އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ގުޅީގެނ    2 އާ 

 އެޗ .ޕީ.އޭ އާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ 

ނޑިޑޭޓުނ ގެ ގެރެޢަތުލުމުގެ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިނ   ކެ
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 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި ޙަރަކާތ  ތަކުގެ ތެރެއިނ   0202  

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ގުޅިގެނ    2 އާ 

ޓ ރޭނަރުނ  ތަމ ރީނު ކުރުމަށ  ހިނ ގުނު ޓ ރޭނިނ ގ ޕ ރޮޤ ރާމުގެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން ފޯ ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި 
އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމް )އައި.އެފް.އީ.އެސް( އާކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ޓ ރެއިނަރުނ    2 ގެ 
 ތަމ ރީނުކުރި ޕ ރޮގ ރާމުގެ ތެރެއިނ 
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 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި ޙަރަކާތ  ތަކުގެ ތެރެއިނ   0202  

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 އޮފިޝަލުނ    2 އަށ  

 ހޯދުމުގެ ގޮތުނ  ބޭއ ވުނު ރޯޑ  އިވެނ ޓ ގެ ތެރެއިނ   

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  

އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ބެހޭގޮތުނ    2 އާ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުނ 

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ގޮތުނ    2 ގުޅޭ  އާ 

ޕީ ދިނުމަށ   ދުނާ”  އެމ .  ،އެސ ،މަޢުލޫމާތު  ހެނ ދުނު  “ ހެނ
 ޕ ރޮޤ ރާމުގެ ތެރެއިނ .  
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 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި ޙަރަކާތ  ތަކުގެ ތެރެއިނ   0202  

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ސ ޓާފުނ ނަށ    2

 ބޭއ ވުނު ޓ ރެއިނިނ ގެ ތެރެއިނ   

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  

އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ދާއިރާތައ    2 ގެ 

ނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  މާލޭ ސިޓީ ކައުނ ސިލ އާ އެކު ބޭއ ވުނު  ކަ

 ބައ ދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ .  

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އިނ ތިޚާބު   ކޮމިޓީގެ  0މަސައ ކަތ ކުރާ  2 0 ޓ ރޭނަރުނ    2 އަށ  

 ތަމ ރީނ  ކުރުމަށ  ބޭއ ވި ޕ ރޮޤ ރާމުގެ ތެރެއިނ   



 
  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2121

 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި ޙަރަކާތ  ތަކުގެ ތެރެއިނ   0202  

ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  ލޯކަލ  
އަށ  ތައ ޔާރުވުމުގެ   0202މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު  

 ގޮތުނ  ބޭއ ވުނު ޑަމީ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިނ 

މެނ ބަރުނ   ކޮމިޝަނ ގެ  މަސައ ކަތ ތައ   ސެކ ޝަނ ތަކުގެ 

 ވިލަރެސ  ކުރުމުގެ ތެރެއިނ 

 ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިނ “ ބަނ ޑާރަކަފަ”
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   ކޮވިޑ ދިމާވެފައިވާ  ދުނިޔެއަށ   2-މުޅި  0ބަލިމަޑުކަނ     1 2 0 ދިވެހިރާއ ޖެއިނ ވެސ    2 މަހު  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ސ ޓ ރެޓިޖިކ  ޕ ލޭނ ގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ   0202-0220ފެނިފައިވާތީ ކޮމިޝަނ ގެ  

0 2 0 އެހެނ ކަމުނ    2 ކުރިމަތިވެފައެވެ.  ވަނީ  ދަތިތަކާ  ހާސިލ ކުރުމަށ   މަސައ ކަތ ތައ   ވޯކ ޕ ލޭނ ގައިވާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ތެރެއިނ     0202 ނޑައެޅިފައިވާ ކަނ ކަމުގެ  ކަ ކުރުމަށ   ވޯކ ޕ ލޭނ ގައި  އަހަރުގެ  ކުރުމަށ    0202ވަނަ  އަހަރު  ވަނަ 

-0200ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ދިމާވި އިޤ ތިޟާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުނ     21-ރޭވުނެވެ. އަދި ކޮވިޑ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ސ ޓ ރެޓިޖިކ  ޕ ލޭނ ގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ    5ގެ ނިޔަލަށ  ތައ ޔާރުކުރެވޭ ކޮމިޝަނ ގެ    0200

ފައިސާ އިދާރީ ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިނ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ދަތިވާނެތީ ބައިނަލ  އަޤ ވާމީ އެކުވެރި ޖަމާޢަތ ތައ  މެދުވެރިކޮށ  މާލީ 

 އެހީތެރިކަނ  ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވުނެވެ.

 . ބޭނުނ ވާ އަދަދަށ  މުވައ ޒަފުނ  ނުލިބުނ 

 . ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ ޖާގަ ނެތުނ 

  އާކައިވ  ކުރުމަށ  ޙާއ ސަ އެޕ ލިކޭޝަނެއ  ނެތުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ  ބޭނުނ ވާ ތަމ ރީނު އެކަށީގެނ ވާ ވަރަށ  ނުލިބުނ 

  މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއ ޓުމަށ  ސާވޭ ކުރެވުނު ބައެއ  މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަވުނ 

  އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތަށ  ބޭނުނ ވާ އޮފިޝަލުނ  ލިބުމުގެ ދަތިކަނ 

   ގެ ހާލަތުގައި އިނ ތިޚާބުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދިޔުނ  21ކޮވިޑ 
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ނޑު ކަނ ތައ ތައ 20  . ކުރިއަށ  ރޭވިފައިވާ މައިގަ

   ެއަހަރު   5ގެ ނިޔަލަށ  ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ    0202-0220ކުރިއަށ  ރޭވިފައިހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ގ

މުއ ދަތު   ޕ ލޭނ ގެ  ސ ޓ ރެޓިޖިކ   ގުޅިގެނ    0ދުވަހުގެ   ނިނ މެވުމާއި  ކޮމިޝަނުނ   ކުރުމަށ   އިތުރު  ދުވަހަށ   އަހަރު 

0ތައ ޔާރުކުރެވުނު   2 0 މިނ ވަރު   2 ތަނ ފީޒުކުރާ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ   މަސައ ކަތ ތައ   ވޯކ ޕ ލޭނ ގައިވާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 5ގެ ނިޔަލަށ  ތައ ޔާރުކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޝަނ ގެ    0200-0200އިވެލުއޭޓ ކުރުނ  ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުނ   

އެހީތެރިކަނ   ފަނ ނީ  އަދި  މާލީ  މެދުވެރިކޮށ   ބޮޑީސ   ނޭޝަނަލ   އިނ ޓަރ ޕ ލޭނ އަށ   ސ ޓ ރެޓިޖިކ   ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާ ނިނ މުނ    0202އަހަރު ދުވަހުގެ ސ ޓ ރެޓިޖިކ  ޕ ލޭނ     5އެފަރާތ ތަކުގެ އެހީ އާއެކު  ، ހޯދުމާއި

 ހިމެނެއެވެ.

 ިއަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ޤާނޫނާއި ، ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއ

 ގަވާއިދަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙުތައ  ގެނައުނ .

 ިއިނ ތިޚާބާއ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  މަސައ ކަތ    ،ލޯކަލ   އިނ ތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ 

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ .، ޤައުމީ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯ ޤާއިމ ކޮށ ، ފެށުމާއެކު

   ުއިނ ތިޚާބ ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  އިނ ތިޚާބާއި  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ  0ލޯކަލ   2 0 ގައި   2

 ބޭނުނ ކުރާ މެޓީރިއަލ ސ  ތަކުގެ ލޭއައުޓ  ޑިޒައިނ  ކުރުމާއި ޕ ރިނ ޓ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ .

 0202    ޭވީ އާދީއ ތަ ދުވަހު ރައީސުލ ޖުމުހޫރިއ ޔާ ތަޞ ދީޤު ކުރެއ ވުމާ ގުޅިގެނ   އަމަލުކުރަނ  ފެށުނު ޤާނޫނު   22މ

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ    21މޭ    0202" ގައިވާ ގޮތަށ   0202"ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ޚާއ ސަ ޤާނޫނު  

 ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤިއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުނ 

   ާދުވަހުގެ   22ލޯކަލ  ގަވަރމަނ ޓ  އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުނ  )ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ  އިނ ތިޚާބު ނިމި ހުވާ ކުރާތ

 ތެރޭގައި(

    ޢާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ 

   ޤައުމީ ވޯޓުލާ މީހުނ ގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ 

  ސިވިކ  އެޑިއުކޭޝަނ  ޕ ރޮގުރާމ ތައ  ހިނ ގުނ 

    ބައިނަލ  އަޤުވާމީ ޑިމޮކ ރަސީ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ 

  ނޭޝަނަލ  އެވެއަރނެސ  ކެމ ޕެއިނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދިއުނ 
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ވަނަ އަހަރު ވެގެނ ދިޔައީ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ބޮޑެތި ގޮނ ޖެހުނ ތަކެއ    0202ނިމިގެނ ދިޔަ  

 ދިމާވީ އަހަރަކަށެވެ.

0 2 2 ކޮވިޑ   1 ފެނުނު  އިނ   ޗައިނާ  އަހަރު  2ވަނަ  ފެތުރި  1 ދުނިޔެއަށ   މުޅި  ބަލިމަޑުކަނ   0މާރިޗު    ،ގެ  2 0 ގައި   2

އެޅުއ ވި  ސަރުކާރުނ   ރައ ކާތެރިވުމަށ ޓަކައި  ބަލިނ   މި  ސަބަބުނ   ދިއުމުގެ  ފެތުރިގެނ   މިބަލި  ވެސ   ދިވެހިރާއ ޖޭގައި 

ގައި ބޭއ ވުމަށ  ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ އިނ ތިޚާބުގެ   24ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕ ރީލ     0202ރައ ކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުނ   

ވަނަ އަހަރުގެ   0202އަދި ކޮމިޝަނުނ  ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  ފޯރުކޮށ ދެމުނ  ދިޔަ ހިދުމަތަތައ   ، މަސައ ކަތ ތައ  ފަސ ކުރަނ ޖެހުނެވެ

 ބޮޑުބައެއ ގައި ފޯރުކޮށ ދެވިފައިވަނީ އޮނ ލައިނ ކޮށެވެ.

ގެ ސަބަބުނ  ކުރިމަތިވި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ އެކުވެސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ މަސ އޫލިއ ޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަދި އާނ މު   21ކޯވިޑ   

ނޑި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނުކަނ  މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޚިދުމައ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި މެދުނުކެ

އެއ ފަދައިނ  ތަކެކޭވެސ   އަހަރު  ގެނ ދިއުމަށ ޓަކައި   އެހެނ   ކުރިއަށ   ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެނ މެ  މަސައ ކަތ   ކޮމިޝަނުގެ  މި 

 ދައުލަތުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކުނ  ދެއ ވާފައިވާ އެއ ބާރުލުމާއި އެހީ ތެރިކަނ  ފާގަކުރަމެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުނ ނާއި

 އާއ މުރައ ޔިތުނ ގެ ފަރާތުނ ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަނ  ފާހަގަކޮށ  ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ރައ ކާތެރިކަނ  ކަށަވަރު ކޮށ ދިނުމާ އެކު މަސައ ކަތުގެ ، ގެ ޚާއ ސަ ޙާލަތުގައި  21އަދި ކޮވިޑު

ވަނަ އަހަރު   0202މި ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނަށ  ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. އަދި    ،މާޚައުލަށ  ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައ  ފާހަގަކޮށ 

ނޑިތަކަށ  ވާސިލ  ވުމަށ  އެނ މެހައި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކުރި މިނ ނެތ  ، ކުރިމަތިވި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ އެކުވެސ  ނޑުދަ ކޮމިޝަނުގެ ލަ

 މަސައ ކަތ  ފާހަގަކޮށ  ވަރަށ  ޚާއ ސަ ޝުކުރެއ  ދަނ ނަވަމެވެ. 
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