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 .1ފެށުމުގެ ބަސ
الحمد هلل ر الع لمين ،والصال والسال ع ى أشرف األن ي ء والمرس ين ،ن ين محمد وع ى آله وصح ه أجمعين
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުނ ބާރުލިބިގެނ
އުފައދާފައިވާ މިނިވަނ މުސތަޤިއލު މުއައސަސާއެކެވެ.
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ  0202ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ އުފާ ލިބުނު ކަމަށޓަކައި ،ނިޢުމަތތަކުގެ
ވެރި هللا ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށ ޙަމދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އިތުރުނ
އިނތިޚާބުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ މަތިކޮށފައިވާ ޒިނމާތަކާއި މަސއޫލިއޔަތުތައ އަދާކުރުމަށ 0202
ވަނަ އަހަރު ގިނަ މަސައކަތތަކެއ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެގޮތުނ 0202 ،ވަނަ އަހަރަކީ ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  20ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާނކުރާގޮތުގެމަތީނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ ހިނގުމަށޓަކައި އިނތިޚާބުކުރަނޖެހޭ ކައުނސިލުތައ އިނތިޚާބު ކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ދިމިޤރާތީ ނިޒާމު
ހަރުދަނާކުރުމަށޓަކައި،
އަހަރެކެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ހިނގުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށ ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ޚާއޞަ މަސައކަތތަކެއ ކުރެވުނު

ވަކީނ ޚާއޞަކޮށ ސިޔާސީޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތތަކާއި ޕާޓީތަކުގެ މާލީކަނކަމާއި އިދާރީ ހިނގުމުގެ ކަނކަމަކީ

ދެފުށފެނނަ އަދި ޕާޓީތަކުގެ ޢާނމު މެނބަރުނގެ މަސލަޙަތުތައ ޙިމާޔަތކުރެވޭ ،ޒިނމާދާރު ގޮތުގައި ހިނގޭ ޙަރަކާތތަކެއ
ކަމުގައި ހެދުމަށ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ ގިނަ އިސލާޙުތަކެއ ގެނައުމަށ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝވަރާކުރެވި އެ
އިސލާޙުތައ ބަނޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހަށ ފޮނުވިފައިވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ .އަޅުގަނ ޑު އެދެނީ މިހިނ ގާ  0 2 0 2ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި މިދެނނެވި އިސލާޙުތައ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިނ ފުރިހަމަވެގެނ ދިއުމެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ ހިނގުމަށޓަކައި ،އިނތިޚާބުކުރަނޖެހޭ ކައުނސިލަރުނ އިނތިޚާބު ކުރުމަށ
ބާއވަނޖެހޭ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބު  20އޭޕރީލ  0202ގައި ބާއވަނ ތާވަލުކުރެވި ،އިނތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުމާއި

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައިރިވެފައިވަނިކޮށ  9102ވަނައަހަރުގެ ފަހުކޮޅުނ ފެށިގެނ ،ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނދިޔަ ކޯވިޑ 21ގެ ބަލި ރާއޖެއިނވެސ ފެނި،
އެބަލިނ ރައކާތެރިވުމަށ ސަރުކާރުނ އަޅުއވަމުނ ގެނދެވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުނ ،ދިވެހިރާއޖޭގައި ސިއޙީ ކުއލި ނުރައކަލުގެ
ޙާލަތު އިޢުލާނ ކުރުމާއެކު އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތތައވެސ ފަސކުރަނ ޖެހުނެވެ.
ކޯވިޑ  2 1ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކުރާ މުއދަތުގައި ކައުނސިލަރުނ އިނތިޚާބު ނުކުރެވޭތީ ،ރައޔިތުނގެ
މަޖިލީހުނ ފާސކުރެވުނު " ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ޚާއޞަ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުނ  2 2އަހަރުދުވަހުގެ މުއދަތަށ
އިނތޚާބުގެ ނުކުރެވިހުރި މަސައކަތ ފަސކުރެވުކަނވެސ ފާހަގަކުރަމެވެ.
ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުނދިޔަ ކޯވިޑ  21ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު  0202ވަނަ އަހަރު ވެގެނގޮސފައިވަނީ ،މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތުގެ
ޙަޔާތުގައި ކުރިމަތިވި އެނމެ ގޮނޖެހުނ ބޮޑު އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެނީ،

މި ބަލިމަޑުކަމާއެކު،

ކޮމިޝަނުގެ މުހިނމު

މަސައކަތތައ ހުއޓިގެނދިއުމާއި ،މަސައކަތުގެ ވައޓަފާޅިއަށ ބޮޑެތިބަދަލުތަކެއ ގެނނަނޖެހުމުގެ އިތުރުނ ،މާލީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ
މުޅިދައުލަތައވެސ ކުރިމަތިލާނޖެހުމުގެ އަސަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތަށވެސ ފޯރާފައިވުމެވެ.
އަދި ހަމައެހެނމެ ،ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ ދެވޭ ޚިދުމަތތަކުގެ ތެރެއިނ ،އޮނލައިނކޮށ ދެވެނހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއވެސ އެގޮތަށ
ކުރިޔަށ ގެނދިޔުމަށޓަކައި ފަރުމާ ކުރެވި އެ ޚިދުމަތތައ ތަޢާރުފ ކުރެވިފައިވާކަނ އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
 0202އަހަރުގައި ،ދިމާވި ގޮނޖެހުނތަކާއެކު ވެސ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށފައިވާ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައ އަދާކުރުމުގައި
އެކިގޮތގޮތުނ

ކޮމިޝަނަށ

އެހީތެރިވެދެއވި

ދައުލަތުގެ

އެނމެހައި

އިދާރާތަކަށާއި

ކޮމިޝަނުގެ

މެނބަރުނނާއި

މުވައޒަފުނނަށާއި ،އެނމެހައި ދިވެހި ރައޔިތުނނަށ ނިހާޔަތަށ ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ.
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އަޙމަދު ޝަރީފ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ
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ހީވާގި

 .0އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ އުފެއދެވުނ
0.2

ކޮމިޝަނގެ ތަޢާރަފ

މިއީ ޤާނޫނު ނަމބަރު  ( 0220020އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)  00ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކުރާ ގޮތުގެ މަތީނ
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރު އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ހިނ ގައި ދިޔަގޮތާއި ކުރިމަތިވި ގޮނޖެހުނތަކާއި ކުރެވުނު މައިގަނ ޑު
މަސައކަތތަކުގެ އިތުރުނ،

އިދާރީ ގޮތުނ ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތަކަށ އައިސފައިވާ ބަދަލުތައ ބަޔާނކުރާ ކޮމިޝަނުގެ

އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓު ބިނާވެގެނވަނީ،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  272ވަނަ މާއދާ އާއި،

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ

މާއދާގެ ދަށުނ ކޮމިޝަނުގެ މަސއޫލިއޔަތުތަކާއި ޒިނމާތައ ކަމުގައި ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ކަނތައތައ ތަނފީޛު ކުރުމުގައި
ފާއިތުވި އަހަރު ކުރެވުނު މަސައކަތތަކުގެ މައޗަށެވެ .އެއީ .....


އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުނެގުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކުރުމާއި ،އެކަނތައތައ
ހިނގުމާއި ،ބެލެހެއޓުމާއި ،އެކަނތައތަކަށ މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެޢާނމު
ވޯޓުތަކުގެ ކަނތައތައ ހިނގަނީ އިނޞާފުވެރިކަމާއެކު ،ބިރުވެރިކަމެއ ،ބިރުދެއކުމެއ ،ތަޅާފޮޅުމެއ ،ނުރަނގަޅު
ނުފޫޒެއ ،އަދި ކޮރަޕޝަނެއ ނެތި މިނިވަނކަމާއި އިނސާފުވެރިކަމާއެކު ރައޔިތުނނަށ ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު
ފުރިހަމައަށ އަދާކުރެވޭ ގޮތަށކަނ ކަށަވަރުކުރުނ؛



އިނތިޚާބުތަކާއި،

ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި،

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ

ރަޖިސޓަރީ ތައޔާރުކުރުމާއި ،އެރަޖިސޓަރީއަށ ގެނނަނޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ބެލެހެއޓުމާއި،

އިނތިޚާބުތަކާއި

ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ގޮތުނ ހަމަޖައސަނޖެހޭ އެނމެހައި އިނތިޒާމތައ
ހަމަޖެއސުނ؛


ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތައ
ނެގުމާއި އެ ވޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކުރުނ؛



އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީތައ އެކުލަވައިލައި،

ޤާނޫނުގައި

ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މުއދަތަށ އެރަޖިސޓަރީތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އުނިއިތުރުގެނެސ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ ގެނދިޔުނ؛
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު



ޤާނޫނުގައި ކަނ ޑައަޅާ އުޞޫލުތަކެއގެ މަތިނ ކޮނމެ އިނތިޚާބަކާ ގުޅިގެނ،

އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނތަކާއި،

އިނތައ ކަނޑައަޅައި ،ވަކިކޮށ ،އެކަނކަމަށ ބަދަލުގެނެސ ،މުރާޖަޢާ ކުރަމުނ ގެނދިއުމާއި ،މިކަނކަމަށ ގެނެވޭ
ބަދަލުތައ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ ގެނދިޔުނ؛


ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ރަޖިސޓަރީކުރުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ ކަމަށ ޤާނޫނުނ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަނކަނ ކުރުނ؛



އިނތިޚާބުގެ ކަނތައތައ ހިނގާނޭގޮތާއި ،އިނތިޚާބުގެ މަޤޞަދާ ގުޅޭގޮތުނ މަޢުލޫމާތުދީ ،ރައޔިތުނ ހޭލުނތެރިކުރުވުނ؛



ޤާނޫނުއަސާސީއިނނާއި ޤާނޫނުނ ކޮމިޝަނުނ ހިނގައި ބަލަހައޓަނޖެހޭނެކަމަށ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ އިނތިޚާބުތަކާއި
ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުޞޫލުތައ ކަނޑައެޅުނ؛



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާއި ،ކޮމިޝަނުނ މަސައކަތ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތތައ ތަމރީނުކުރުނ؛



އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރާ ތަކެއޗާއި ވަޞީލަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ،އެކަމާގުޅޭ ކަނކަނ ރާވައި ހިނގުނ؛



އިނތިޚާބުތައ ހިނ ގާ ނުހިގާ ގޮތ ބެލުމަށ ޙަރަކާތތެރިވާ ބައިނަލއަޤވާމީ އަދި ދިވެހިރާއޖޭގެ އޮބޒާވަރުނ
އެކރެޑިޓކުރުނ؛



އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާނެ ތަނތަނ
ކަނ ޑައެޅުނ؛

އަދި މިގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައަޅާ ތަނތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައކަތ

ކުރިއަށ ގެނދިޔުމުގައި ކޮމިޝަނުނ އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއބާރުލުނ،
ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުނ ނުދޭނަމަ،

އެތަނެއގެ ވެރިފަރާތުނ ނުވަތަ އެތަނަކާ

އެކަށީގެނވާ މުއދަތެއގެ ނޯޓިސ އެފަރާތަކަށ ދިނުމަށފަހު،

ކޮމިޝަނުގެ

މަސއޫލިއޔަތު އަދާކުރުމަށޓަކައި ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ؛


އިނތިޚާބުތަކާއި،

ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ތެރެއިނ

ދިވެހިރާއޖޭނ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނނަށ ވޯޓުލެވޭނެ އިނތިޒާމު ހަމަޖައސައި ޤާއިމކުރުނ؛

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް



ކޮމިޝަނުނ ހިނގައި ބަލަހައޓާ ކޮނމެ އިނތިޚާބެއ ނުވަތަ ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނމު ވޯޓުގެ ކަނކަނ
ނިމުމުނ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ،އެ އިނތިޚާބެއގެ ނުވަތަ ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނމު
ވޯޓުގެ ރިޕޯޓު ޢާނމުކޮށ ޝާއިޢުކުރުނ؛



ޤާނޫނުއަސާސީ

އާއި

އިނތިޚާބާބެހޭ

ޤާނޫނުތަކުގައި

ކޮމިޝަނުނ

ކުރަނޖެހޭކަމަށ

ބަޔާނކުރާ

އެނމެހައި

މަސައކަތތައކުރުނ.
ރިޕޯޓ އެކުލަވާލުމުގައި އަސލަކަށ ބަލާފައިވާނީ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 0 0

ވަނަ މާއދާގެ ( ށ ) ގައި

ބަޔާނކޮށފައިވާ ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.


އިނތިޚާބާބެހޭ މަޢލޫމާތު؛



އިނތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު؛



އިނތިޚާބާބެހޭ ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައ؛



ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީއަށ އައިސފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައ؛



އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނތަކަށާއި އިނތަކަށ ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛



މި ޤާނޫނުގެ  07ވަނަ މާއދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މާލީ ބަޔާނ؛



ކޮމިޝަނުގެ ހިނގުމުގެ ދާއިރާއާއި މުވައޒަފުނނާ ގުޅޭގޮތުނ އިދާރީ ގޮތުނ އެ އަހަރެއގެ ތެރޭގައި ހިނ ގި
ކަނކަމުގެ ތަފޞީލ؛



ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފތަރަށ އަނނަ ބަދަލުތައ؛



އަދި މިނޫނވެސ ކޮމިޝަނުނކޮށފައިވާ މުހިނމު މަސައކަތތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ  5މެނބަރުނނާއި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ރައީސ
އަޙމަދު ޝަރީފ

ރއީސ
އބު ަ
ކމިޝަނގެ ނަ ި
އިލެކޝަނސ ޮ
އަޙމަދު އަކރަމ
 0221-22-02ނ 0202-22-02

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ރޙީމ
ބބު ޢަބދުއ ަ
ޙ ީ
އިސމާޢިލ ަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ޢަލީ ނަޝާޠު

އެކޓިނގ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

ކރިއޔާ
ޙަސަނ ޒަ ަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ފުއާދު ތައުފީޤ

 0.2ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނނަށ އައިސފައިވާ ބަދަލު
ނަނ

މަޤާމ

އަލފާޟިލ އަޙމަދު އަކރަމ

މެނބަރު

އަލފާޟިލ އަޙމަދު އަކރަމ

ނައިބު ރައީސ

އަލފާޟިލ އަޙމަދު އަކރަމ

ނައިބު ރައީސ

ބ
ސަބަ ު
ދެވަނަ ދައުރަކަށ ހޮވުނ
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސގެ މަޤާމަށ
އިނތިޚާބުވުނ
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސގެ މަޤާމުނ
އިސތިއުފާ ދެއވުނ

ބަދަލު އައި ތާރީހ
 20މާރިޗު 0202

 02މާރިޗު 0202

 21ނޮވެމބަރު 0202

 0.4މަސއޫލިއޔަތު
 0 2 2 0އޯގަސޓ  7ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަނ ފެށުނު ދިވެހިރާއޖޭގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ފަދައިނ،
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސއޫލިއޔަތުތަކަކީ:
 އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓު ނެގުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކުރުމާއި ،އެކަނތައތައ
ހިނގުމާއި ،ބެލެހެއޓުމާއި ،އެކަނތައތަކަށ މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޢާނމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ
ވޯޓުތަކުގެ ކަނތައތައ ހިނގަނީ އިނސާފުވެރިކަމާއެކު ،ބިރުވެރިކަމެއ ،ބިރުދެއކުމެއ ،ތަޅާފޮޅުމެއ ،ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއ،
އަދި ކޮރަޕޝަނެއ ނެތި މިނިވަނ ކަމާއެކު ރައޔިތުނނަށ ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު ފުރިހަމައަށ އަދާކުރެވޭ ގޮތަށކަނ
ކަށަވަރުކުރުނ
 އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ
ތައޔާރުކުރުމާއި ،އެ ރަޖިސޓަރީއަށ ގެނނަނޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ބެލެހެއޓުމާއި ،އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ
ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓު ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުނ ހަމަޖައސަނޖެހޭ އެނމެހައި އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުނ
 ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތައ ނެގުމާއި،އެ
ވޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނކުރުނ
 އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީތައ އެކުލަވާލައި ،ޤާނޫނުގައި
ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މުއދަތަށ އެ ރަޖިސޓަރީތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އުނި އިތުރު ގެނެސ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ ގެނދިއުނ ޤާނޫނުގައި ކަނ ޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއގެ މަތިނ ކޮނމެ އިނތިޚާބަކާ
ގުޅިގެނ ،އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނތަކާއި ،އިނތައ ކަނ ޑައަޅައި ،ވަކިކޮށ ،އެކަނކަމަށ ބަދަލު ގެނެސ ،މުރާޖަޢާ
ކުރަމުނ ގެނދިއުމާއި ،މިކަނކަމަށ ގެނެވޭ ބަދަލުތައ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ ގެނދިއުނ.
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު



ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ރަޖިސޓަރީ ކުރުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ ކަމަށ ޤާނޫނުނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނކަނ ކުރުނ



އިނތިޚާބުގެ

ކަނތައތައ

ހިނ ގާނެގޮތާއި،

އިނތިޚާބުގެ

މަޤޞަދާ

ގުޅޭ

ގޮތުނ

މަޢުލޫމާތުދީ،

ރައޔިތުނ

ހޭލުނތެރިކުރުވުނ


އިނތިޚާބުގެ

ކަނތައތައ

ހިނ ގާނެގޮތާއި،

އިނތިޚާބުގެ

މަޤޞަދާ

ގުޅޭ

ގޮތުނ

މަޢުލޫމާތުދީ،

ރައޔިތުނ

ހޭލުނތެރިކުރުވުނ


ޤާނޫނު އާސާސިނނާއި ޤާނޫނުނ ކޮމިޝަނުނ ހިނގައި ބެލެހެއޓޭނެކަމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ،އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ
ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުސޫލުތައ ކަނޑައެޅުނ



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާއި ،ކޮމިޝަނުނ މަސައކަތ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތތައ ތަމރީނކުރުނ



އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރާ ތަކެއޗާއި ވަސީލަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ ކަނކަނ ރާވައި ހިނގުނ އިނތިޚާބުތައ
ހިނ ގާ ނުހިނ ގާ ގޮތ ބެލުމަށ ޙަރަކާތތެރިވާ ބައިނަލއަޤވާމީ އަދި ދިވެހިރާއޖޭގެ އޮބޒާވަރުނ އެކރެޑިޓ ކޮށ
އެފުރުޞަތު ދިނުނ



އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައޓާނެ ތަނތަނ ކަނ ޑައެޅުނ ،އަދި
މިގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައަޅާ ތަނތަނުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައޓައި ،ވޯޓުލުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށ ގެނދިއުމުގައި
ކޮމިޝަނުނ އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރުލުނ ،އެތަނެއގެ ވެރިފަރާތުނ ނުވަތަ އެތަނަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުނ
ނުދޭނަމަ ،އެކަށީގެނވާ މުއދަތެއގެ ނޯޓިސ އެފަރާތަކަށ ދިނުމަށފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ މަސއޫލިއޔަތު އަދާކުރުމަށޓަކައި
ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ



އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ތެރެއިނ
ދިވެހިރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނނަށ ވޯޓުލެވޭނެ އިނތިޒާމެއ ހަމަޖެއސުނ



ކޮމިޝަނުނ ހިނގައި ބަލަހައޓާ ކޮނމެ އިނތިޚާބެއ ނުވަތަ ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުގެ ކަނކަނ
ނިމުމުނ ،ޤާނޫނުގައި ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ،އެ އިނތިޚާބެއގެ ނުވަތަ ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު
ވޯޓުގެ ރިޕޯޓު ޢާނމުކޮށ ޝާއިޢުކުރުނ



ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިނތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭކަމަށ ބަޔާނކުރާ އެނމެހައި މަސައކަތތައ
ކުރުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 0.5ތަޞައވުރު (ވިޝަނ)
އިނތިޚާބުތަކުގެ އެނމެހައި ކަނތައތައ މިނިވަނކަމާއި ،މުސތަޤިއލުކަމާއި ،ޒިނމާދާރުކަމާއެކު ހިނގައި ،ރައޔިތުނގެ އިތުބާރު
ހޯދައި އަދި މަޤުބޫލުކަނ ލިބިގެނވާ މުއައސަސާއަކަށ ހެދުނ.
 0.0އަމާޒު (މިޝަނ)
އިނތިޚާބީ އެނމެހައި ޚިދުމަތތައ ފެނވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއގައި ފޯރުކޮށދިނުމުގެ ގޮތުނ
 މިނިވަނކަމާއި ،މުސތަޤިއލުކަމާއެކު އިނތިޚާބުތައ ރާވައި ހިނގުނ
 ޒަމާނީ ވަސީލަތތަކުގެ އެހީގައި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މަސައކަތތައ ހަރުދަނާކޮށ ތަރައޤީކުރުނ
 އާނމު ހޭލުނތެރިކަނ ކުރިއަރުވައި ،އިނތިޚާބީ ކަނކަމާ ގުޅުނހުރި ހުރިހާ ފަރާތތަކުގެ ބައިވެރިވުނ އިތުރުކުރުނ
 ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމ (މަލޓި ޕާޓީ ޑިމޮކރަސީ) ރާއޖޭގައި އަށަގަނނުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ
 ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތ ބެލެހެއޓުނ
ނގަނޑު ހަރުދަނާކުރުނ
 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮ ި
ދނުނ
 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ،ދައުރު ފުޅާކުރުމަށ ހިތވަރު ި

 0.7މަސައކަތުގައި ދަމަހައޓާ އުޞޫލުތައ
 ހަމަހަމަކަނ،
 މިނިވަނކަނ،
 ނަޒާޙަތތެރިކަނ،
 ޖަވާބުދާރީވުނ،
 ޓރާނސޕޭރަނސީ،

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .2ކޮމިޝަނގެ އިދާރީ ހިނގުނ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ކޮމިޝަނުނ ފާސކޮށފައިވާ
ޤަވާޢިދާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެ މަތިނ ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައކަތުގެ އިސވެރިޔަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ އެވެ.
 2.2ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނ
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާގައި ތިބީ  5 1މުވައޒަފުނނެވެ .މި އަހަރު ތެރޭގައި  2 2މުވައޒަފުނ
އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކޮމިޝަނުނ ވަކިވެފައިވާއިރު 20 ،ފަރާތަކަށ ކޮމިޝަނުނ ވަޒީފާއާ ގުޅިވަޑައިގަތެވެ 0202 .ވަނަ އަހަރު
ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި ތިބީ  57މުވައޒަފުނނެވެ.
ައ ިއ.ޑ

ނަނ
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އޮފިސަރ
މ ޤައޔޫމ
ތ ޝައ ާ
ފާތިމަ ު

 .2ކޮމިޝަނަރސ ބިއުރޯ
 ސެކްރެޓޭރިއަޓް
 މީޑިއާ
 ފޮރިން ރިލޭޝަންސް

ސެކްރެޓޭރިއަޓް
މެނޑޭޓ:
 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ހޯދައި،
ކޮމްޕައިލްކޮށް ،މެމްބަރުންނަށް އެރުވުން.
 މެންބަރުން ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލުކުރައްވާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ،މެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.
 ކޮމި ޝަން މެންބަ ރުންނާ ބަ އްދަލުކު ރަ އްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަ ރާތްތަ ކަށް ކަނ ޑަ އެ ޅިފައިވާ އު ޞޫލުން އެ ޕޮ އިންޓްމަންޓ ް
ހ ަ މ ަ ޖ ަ އ ް ސ ަ އ ި  ،އ ެބ ޭ ފ ު ޅ ު ނ ް ކ ޮ މ ި ޝ ަ ނ ް އ ަ ށ ް ވ ަ ޑ ަ އ ި ގ ަ ތ ު މ ު ނ ް މ ެ ހ ެ މ ާ ނ ް ދ ާ ރ ީ އ ަ ދ ާ ކ ޮ ށ ް އ ަ ދ ި މ ެ ނ ްބ ަ ރ ު ނ ް ނ ާ ބ ަ އ ް ދ ަ ލ ު ކ ު ރ ު މ ު ގ ެ ހ ު ރ ި ހ ާ
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުމާ މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިކޯޑް ބަލަހައްޓައި ،މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހެޅޭ
ކަންކަނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ދިނުން.
 އެކި އެކ ި ފަ ރާތ ްތަކ ުން އެދި ލައ ްވައ ިގެނ ް ކޮ މިޝ ަން މެންބަރުންނ ާއެކ ު ބާ އްވާ ބަ އްދަ ލުވުންތަ ކުގ ެ އިންތި ޒާމުތައ ް
ހަމަޖައްސައި ،އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
 ރ ަ އ ް ޔ ި ތ ު ނ ް ގ ެ މ ަ ޖ ި ލ ީ ހ ަ ށ ާ އ ި  ،ރ ަ އ ީ ސ ު ލ ް ޖ ު މ ް ހ ޫ ރ ި އ ް ޔ ާ ގ ެ އ ޮ ފ ީ ހ ަ ށ ާ އ ި  ،އ ެ ހ ެ ނ ި ހ ެނ ް މ ި ނ ި ވ ަ ނ ް މ ު އ ަ އ ް ސ ަ ސ ާ ތ ަ ކ ަ ށ ް ކ ޮ މ ި ޝ ަ ނ ު ގ ެ
ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 އިލެ ކް ޝަން ސް ކޮމި ޝ ަންގެ މެންބަ ރުން ބ ަ އިވެ ރިވެ ވަ ޑަ އިގ ަންނަވާ ޖަލް ސާތަ ކާ އި ބަ އްދަލުވުންތަ ކ ުގެ އިންތި ޒާމުތަ އ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބަލައި ،އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އެރުވުން.
 މ ެ ނ ް ބ ަ ރ ު ނ ް ކ ު ރަ އ ް ވ ާ ދ ަތ ު ރ ު ފ ު ޅ ު ތ ަ ކ ު ގ ެ އ ިނ ް ތ ި ޒ ާ މ ުތ ަ އ ް ހ ަ މ ަ ޖ ަ އ ް ސ ަ އ ި ،އ ެ ކ ަނ ް ކ ަ މ ާ ބ ެހ ޭ މ ަޢ ު ލ ޫ މ ާތ ު މ ެނ ް ބ ަ ރ ުނ ް ނ ަ ށ ް އ ަ ރ ު ވ ާ ،
ދަތު ރުފު ޅުތަ ކުގ ެ އެންމ ެހާ ކަން ތަ އްތަ އ ް ރާވަ އ ި ހިންގ ަ އި ދަތު ރުފު ޅުގ ަ އި ހިނ ގާ މުހި ންމު ކަނ ްތަ އްތަ ކުގެ މަ ޢުލޫމާތ ު
ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މީޑިއާ ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން.
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ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.



ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.



ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.



ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުން.



އެ ކި ފ ަ ރ ާތ ްތ ަ ކ ާ އ ެ ކ ު ކޮ މި ޝަ ނު ން ސ ޮ އ ި ކު ރެ ވޭ އ ެމ ް .އޯ .ޔ ޫ ތަ ކާ ގ ު ޅ ިގ ެނ ް ކ ު ރ ަނ ްޖ ެހ ޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކ ަމ ާ ގު ޅ ޭ
ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި ،އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.



ސެ ކް ޝ ަނ ް ތަ ކު ގ ެ ވ ެރ ިނ ް ޗ ު އް ޓީ ނެ ނ ްގ ެވ ު މު ނ ް ނު ވ ަތ ަ އ ެހ ެ ން ވ ެސ ް ގ ޮތ ަ ކު ން އޮ ފ ީހ ަށ ް ވ ަ ޑަ އި ނު ގ ެނ ްނ ެ ވޭ ގޮ ތ ް
ދިމ ާވ ެއް ޖެ ނަމ ަ ސެކ ް ޝ ަން ތަ އް ވަ ގުތ ީ ގޮތ ުނ ް ހ ިނ ްގު މާ ހަ ވާ ލުވ ާނ ެ ފ ަ ރ ާތު ގެ މަ އު ލޫމ ާތ ު ،ސ ެކ ް ރެ ޓަ ރީ ޖެ ނެ ރ ަލ ްގ ެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންގުން.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެ ޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ޙަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

މީޑިއާ
މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނުނ ޚަބަރު ފެތުރުމާ ބެހޭގޮތުނ ،މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ކުރުނ.



މީޑިއާތަކުނ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުނ ގެނެސދޭ ޚަބަރުތައ ދިރާސާކޮށ އެ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިނ މެނބަރުނގެ
ސަމާލުކަމަށ ގެނނަނޖެހޭ ފަދަ ޚަބަރުތައ މެނބަރުނގެ ސަމާލުކަމަށ ގެނައުނ.



ކޮމިޝަނ މެނބަރުނ މީޑިއާއަށ ދެއވަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ ބޭރުގެ ބޭފުޅުނނާއެކު ކޮމިޝަނުނ ބާއވާ އެކިއެކި ބައދަލުވުނތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ ހަދައި،
ޚަބަރު ތައޔާރުކޮށ މީޑިއާއަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުނ ބާއވާ އެކިއެކި އިވެނޓތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ ހަދައި ބެލެހެއޓުނ.
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އެކަމަށ



ކޮމިޝަނުނދޭ ޚިދުމަތާމެދު ޢާނމުނ ދެކޭގޮތ ރަނ ގަޅުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ " އިމޭޖ" ރަނ ގަޅު ކުރުމަށ އަޅަނޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ.



ފނުވުމާއި ،އެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެނ ޚަބަރެއ
ސެކޝަނތަކުނ ތައޔާރުކޮށ ފޮނުވާ އިޢުލާނތައ މީޑިއާތަކަށ ޮ
ތައޔާރުކުރަނޖެހޭނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ ޚަބަރު ތައޔާރުކޮށ މީޑިއާތަކަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުނ އިނތިޒާމުކުރާ ނޫސ ކޮނފަރަނސތަކުގެ އެނމެހާ ކަނކަނ އިނތިޒާމކުރުނ.



އ-ނިއުސލެޓަރފަދަ ތަކެތި ތައޔާރު ކުރުމާއި އާނމު ކުރުމަށ
ބޔާނ ،އިޢުލާނ އަދި ީ
ކޮމިޝަނުނ ނެރެނޖެހޭ ނޫސ ަ
ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ މީޑިއާއަށ ދޭނޖެހޭ ޚަބަރުތައ ބަލައި އެޚަބަރުތައ ތައޔާރުކޮށ މީޑިއާއަށ ފޯރުކޮށދިނުނ.



ކޮމިޝަނގެ ވެބސައިޓ މެނޭޖކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ މީޑިއާ ތަކުނ ކެނޑިޑޭޓުނނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ ފޯރުކޮށދޭ ވަގުތަކީ ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުނ
ޑއާތައ ރެގިއުލޭޓ ކުރާ ފަރާތތަކާއެކު މަޝވަރާކޮށ އެކަނ ބެލުނ.
ދެވޭ ވަގުތު ތަކަށ ހެދުމަށ މީ ި



ކޮމިޝަނގެ ފޭސބުކ އެކައުނޓ އަދި ޓވިޓަރ އެކައުނޓ އަޕޑޭޓކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



ތިނމަހުނ އެއމަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓގައި ހާމަކުރުމުގެ
އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުނ.



ޕަބލިކ ރިލޭޝަނސ ވަރުގަދަ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ އަނގާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

އެޕލޭނގައިވާ

ފޮރިނ ރިލޭޝަނސ
މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނުނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކުގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ ތައޔާރު ކުރަނޖެހޭ ޕރޮޖެކޓ ޕރޮޕޯސަލތައ ތައޔާރުކުރުނ.



ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތތަކާއި ކޮމިޝަނ ގުޅިގެނ ހިނގާ ޕރޮޖެކޓތައ ތަނފީޒުކުރުމުގެ އެނމެހާ ކަނތައތައ
ކޯޑިނޭޓކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކޮށ،

ރިޕޯޓތައ ތައޔާރުކުރުމާއި،

ރިވިއު ބައދަލުވުނތަކުގައި ކޮމިޝަނގެ ފަރާތުނ

ބައިވެރިވުނ.


ކޮމިޝަނގެ ފޮރިނ ރިލޭޝަނސ މަސައކަތތަކާ ގުޅިގެނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކާއެކު ބާއވާ ބައދަލުވުނތައ ކަމާ ގުޅޭ
އެހެނ ސެކޝަނތަކާ ގުޅިގެނ އިނތިޒާމުކޮށ ފޮލޯއަޕ މަސައކަތ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނގެ މެނބަރުނނާއި މުވައޒަފުނ ރާއޖެއިނ ބޭރަށ ވަޑައިގަނނަވާ ދަތުރުތަކުގެ އިނތިޒާމުތައ ކަމާބެހޭ
ސެކޝަނތަކާ ގުޅިގެނ ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުނ ދަޢުވަތު ދީގެނ އިނތިޚާބު އޮބޒާވ ކުރުމަށ ރާއޖެއިނ ބޭރުނ ވަޑައިގަނނަވާ ފަރާތތަކުގެ އެނމެހާ
ކަނކަނ ކުރުނ.



އެކި

އިނތިޚާބުތަކުގައި

ރާއޖެއިނ

ބޭރުގެ

ފަރާތތަކުގެ

ތެރެއިނ

އޮބޒާވަރުނ

އަދި

މޮނިޓަރުނގެ

ގޮތުގައި

ހަރަކާތތެރިވުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއޖެކަނ އިޢުލާނކުރުމާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ އެޕލިކޭޝަނ ފޯމު ތައޔާރުކޮށ
ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމާއި،

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކަށ ދޭނޖެހޭ ޖަވާބުތައ ދިނުމާއި،

ފޮރިނ އޮބޒާވަރުނނާ ގުޅިގެނ

ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ކުރުނ.


ކޮމިޝަނ ހިމެނޭ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ ޖަމޢިއޔާތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ ކުރުމާއި ،މި ޖަމޢިއޔާތަކާއެކު
ކޮމިޝަނުނ ބާއވާ ބައދަލުވުނތަކުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .IIއިނޓަރނަލ އޮޑިޓ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  22ޑިސެމބަރ  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝަހުލާ ރުޝދީ

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދަނީ އަދި ކުރިއަށ ރާވަނީ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާއި
އެއގޮތައތޯ ބަލާ ،ރަނގަޅުކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ރަނގަޅުކުރުމަށ ކޮމިޝަނަށ ލަފާދިނުނ .އެގޮތުނ-:
 މާލީކަނކަނ ބެލުނ.
 އިދާރީ މަސައކަތތައ ބެލުނ.
 ސެކޝަނތަކުނ ރާވާ ކަނކަމާއި،

ކުރަމުނގެނދާ މަސައކަތ އޮޑިޓކުރުމަށ،

ކޮނމެ ހަތަރު މަހަކުނ އޮޑިޓ

މަސައކަތކުރާނެ ޝެޑިއުލއެއ ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅުނ.
 ކޮމިޝަނުނ އެޕރޫވކުރާ ޝެޑިއުލއާއި އެއގޮތަށ ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭނޝިއަލ 0ޕާރ ފޯމަނސ އޯޑިޓ ކުރިއަށ
ގެނދިއުނ.
 އޮފީހުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައސަލަތައ ( ވަކިގޮތަކަށ ބެލުމަށ ވަކި އުޞޫލެއ ކަނ ޑައެޅިފައިނުވާ) ކޮމިޝަނުނ
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެމަތިނ ބަލައި ،އެކަނތައ ކޮމިޝަނަށ ރިޕޯޓ ކުރުނ.
 ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓަޖިކ ޕލޭނުގައި އިނޓަރ ނަލ އޮޑިޓަރ އާ ގުޅޭގޮތުނ ހުރި ލަނ ޑުދަނ ޑިތައ ޙާޞިލކުރުމަށ
މަސައކަތކުރުނ.
 ކޮމިޝަނުނ އަނގާ އެހެނިހެނ މަސައކަތ ކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .2.0.0ހިއުމަނ ރިސޯސ ،ފައިނޭނސ އެނޑ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ޑިވިޜަނ
 .Iހިއުމަނ ރިސޯސ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 22ޖަނަވަރީ  0202އިނ  00ފެބރުއަރީ  0202އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފޟީލ
މނަތު ނަޝމީ ަ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މާހާ އަފީފ

މުޙައމަދު ރާއިފ އިބރާހިމ

ދ
ދ ނަޝީ ު
އަޙމަ ު

އީސާ

އޮފިސަރ
އަބދުލ ބާސިތު ހަސަނ

 10މާރިޗ  2020އިނ  10ޑިސެމބަރ  2020އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފޟީލ
މނަތު ނަޝމީ ަ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ދ
ޢަބދުﷲ ސަޢީ ު

ޒަޢުފަރާނ ރަޝީދު

ދ
ދ ނަޝީ ު
އަޙމަ ު

ޝ
ރ ާ
ޝތު ފި ާ
ޢާއި ަ

 10ޑިސެމބަރ  2020އިނ ފެށިގެނ
ޑިރެކޓަރ
ރ
ޒހި ު
ޑރ .މުޙައމަދު ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މާހާ އަފީފ

ޒަޢުފަރާނ ރަޝީދު

ދ
ދ ނަޝީ ު
އަޙމަ ު

ޝ
ރ ާ
ޝތު ފި ާ
ޢާއި ަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 .Iހިޔުމަނރިސޯސ ސެކޝަނ
މެނޑޭޓ:


ހިޔުމަނ ރިސޯސ ބަޖެޓ ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ މަޤާމުތައ އުފެއދުމަށ ހުށަހަޅާއި ،މަޤާމުތައ އުފެއދުމާއި މަޤާމުތަކަށ
ވައދާނެ މީހުނ ކޮމިޝަނުނ ނިނމަވާ ގޮތެއގެމަތިނ ހޮވައި އަދި ހޮވާ މީހުނނަށ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކަނތައ
ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނ ވަޒީފާއިނ ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ ހަމަޖައސަނޖެހޭ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއާއި މުވައޒަފުނނާ ގުޅިގެނ ކަނޑައަޅަނޖެހޭ އުޞޫލުތައ ލިޔެ އެއަށ ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނަށ ލިބެނޖެހޭ އެކިއެކި އެލަވަނސތައ ކޮމިޝަނުނ ނިނމަވާ ގޮތެއގެމަތިނ ހަމަޖައސައި
ދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ ޗުއޓީގެ ކަނތައތައ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއގޮތވާގޮތުގެ މަތިނ
ހަމަޖައސައިދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާބެހޭ އެނމެހާ ރިކޯޑތައ އެއކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ އޮފިޝަލުނ ހޯދުމާއި އެކަމަށ ބޭނުނވާ އެނމެހާ އިދާރީ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުނ.



އޮފިޝަލުނގެ ފާސތައ ތައޔާރުކޮށ އެކރެޑިޓކުރެވޭ ފަރާތތަކަށ ޙަވާލުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ ހާޟިރީއާއި ސަލާނ އަދި ޗުއޓީ ފަދަ ކަނކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައޓައި މިކަމާ ބެހޭ
ރިޕޯޓތައ ގަވާއިދުނ ތައޔާރުކޮށ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ.



ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުނ ތައޔާރުކޮށ މިކަމަށ އެދޭ މުވައޒަފުނނަށ ދިނުނ.



ކޯސ ،ވާރކޝޮޕ ،ސެމިނަރ ފަދަ ކަނ ކަމުގައި ރާއޖޭނ ބޭރަނ ފުރަނޖެހޭ މުވައޒަފުނގެ ދަތުރުގެ ކަނތަކާއި އެކަމާ
ގުޅިގެނ ދޭނޖެހޭ ފައިސާގެ ކަނތައ ފައިނޭނސ ސެކޝަނާ ގުޅައިގެނ ހަމަޖައސައި ދިނުނ.



ދިގު މުއދަތުގެ ކޯސ ހަމަޖެހޭ މުވައޒަފުނގެ އިޤުރާރުގެ ކަނތައތައ ކުރުނ.



މުވައޒަފުނނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށ ހުރުމަތތެރިކޮށހިތާ މަސައކަތުގައި ޒިނމާދާރު އަދި ވަފާތެރި
ބަޔަކަށ ހެދުމަށޓަކައި އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައއެޅުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާމެދު އަޅަނޖެހޭ އިޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަނތައ ހަމަޖެހިފައި އޮނނަ ގަވާއިދާ އެއގޮތަށ
ކުރުނ .ކޮމިޝަނުގައި މަސައކަތ ކުރާ މުވައޒަފުނނަކީ މަސައކަތަށ ފަރުވާތެރި،

ކަމަށ އެކަށޭނަ މުވައޒަފުނ ކަމުގައި

ހެދުމަށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނތައތައ ކުރުނ.


ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއބައިވަނތަކަނ ޤާއިމކޮށ އާލާ ކުރުމަށޓަކައި ،އެކިއެކި ޙަރަކާތަތައ
ރާވައި ހިނގާ އެކުވެރިކަމާއި އެއބައިވަނތަކަމުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުނ.



މުވައޒަފުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު މޮނިޓަރކޮށ ބެލެހެއޓުނ



މުވައޒަފުނނާބެހޭ ރަޖިސޓަރީތައ ބެލެހެއޓުނ.



ކުރިޔަށ އޮނނަ އަހަރަށ ބޭނުނވާ ޓރޭނިނގ ރިކެޔަރމަނޓ ތައޔާރުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



މުވައޒަފުނގެ އުޖޫރަ ހިމެނޭ ގޮތަށ ސެކޝަނގެ ބަޖެޓ ތައޔާރު ކޮށ ބަޖެޓ ސެކޝަނަށ ފޮނުވުނ.



ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ ތައޔާރުކޮށ ފައިނޭނސ ސެކޝަނަށ ފޮނުވުނ.



ހިއުމަނ ރިސޯސ ޕެނަލގެ ސެކރެޓޭރިއަޓގެ މަސައކަތކުރުނ.



މުވައޒަފުނގެ މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޕޮލިސީތައ ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނަށ ހުށައެޅުނ.



މުވައޒަފުނގެ ސކިލ އޮޑިޓެއ ހެދުނ.



މުވައޒަފުނގެ އިނޓެލެކޗުއަލ ކެޕޭސިޓީ ތަރައޤީ ކުރަނ މަސައކަތ ކުރުނ.



ޓރެއިނިނގ ރިކުއަރ މަނޓާއި އެއގޮތަށ

ތަމރީނ ހިނގުމަށ އެކިއެކި ފަރާތތަކާ ގުޅިގެނ ތަމރީނ ޕރޮގރާމތައ ރާވާ

ހިނގުނ.މިގޮތުނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކާ ގުޅިގެނ ހިނގާ ޕރޮގރާމތަކަށ ފައިސާ ހޯދަނ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތ ކުރުނ.


މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ސެކޝަނަށ އަނގާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .IIއެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:

 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  02ޖޫނ  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ރޝީދު
ސީނާ ަ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ދ
ހުސެއިނ ޖިނާ ާ

ނޔާ
ޔޫސީ އި ާ

ޝތު ޝިފޒާ
ޢާއި ަ

މެއިނޓަނަނސ އޮފިސަރ

ޑރައިވަރ

އެސިސޓެނޓ ސޕަވައިޒަރ

ޕިޔޯނ

ދ
ޝހި ު
ާ
ދ
އަޙމަ ު

ސއިނ
ދ ހު ެ
އަޙމަ ު

މދު ޝަރީފ
އަހ ަ

ހ
މދު ނިސާ ު
މުޙައ ަ

މަސައކަތު

މަސައކަތު

މަސައކަތު

ރހީމ
އާސިމާ އިބ ާ

ރހީމ
ހަފީޒާ އިބ ާ

ރ
ތ ނަޒީ ާ
އޝަ ު
އާ ި

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 02ޖޫނ  0202އިނ ފެށިގެނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ރޝީދު
ސީނާ ަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ދ
ހުސެއިނ ޖިނާ ާ

ނޔާ
ޔޫސީ އި ާ

ޝތު ޝިފޒާ
ޢާއި ަ

މުޙައމަދު ރާއިފ އިބރާހިމ

މެއިނޓަނަނސ އޮފިސަރ

ޑރައިވަރ

އެސިސޓެނޓ ސޕަވައިޒަރ

ޕިޔޯނ

ދ
ޝހި ު
ާ
ދ
އަޙމަ ު

ސއިނ
ދ ހު ެ
އަޙމަ ު

މދު ޝަރީފ
އަހ ަ

ހ
މދު ނިސާ ު
މުޙައ ަ

އީސާ

މަސައކަތު

މަސައކަތު

މަސައކަތު

ރހީމ
އާސިމާ އިބ ާ

ރހީމ
ހަފީޒާ އިބ ާ

ރ
ތ ނަޒީ ާ
އޝަ ު
އާ ި

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ
އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނގެ މައިގަނ ޑު މަސއޫލިއޔަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމަށ ސެކޝަނތަކަށ
ބޭނުނވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑތައ ރައކާތެރިކޮށ ބެލެހެއޓޭނެ
ނިޒާމެއ ޤާއިމކޮށ ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައ ފަސޭހައިނ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ ކަނޑައަޅައި ،ނައތާލަނޖެހޭ ލިޔެކިޔުނތައ ނުވަތަ
ތަކެތި ކަނ ޑައަޅައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތިނ އެފަދަ ތަކެތި ނައތާލުމުގެ ކަނތައތައ
ހަމަޖެއސުމެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމަށ ސެކޝަނ 0ޔުނިޓތަކަށ ބޭނުނވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ ލިޔެ ފޮނުވަނޖެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވަނ އޮނނަ މުއދަތުގައި ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑތައ ރައކާތެރިކޮށ ބެލެހެއޓޭނެ ނިޒާމެއ ޤާއިމކޮށ،

މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައ

ފަސޭހައިނ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ ކަނ ޑައަޅައި ،ނައތާލަނޖެހޭ ލިޔެކިޔުނތައ ނުވަތަ ތަކެތި ކަނ ޑައަޅައި،

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތިނ އެފަދަ ތަކެތި ނައތާލުމުގެ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުނ.


ކޮމިޝަނުގެ ސޓޮކަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ހޯދައި ސެކޝަނތަކަށާއި ޔުނިޓތަކަށ ސޓޮކުނ ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ސޓޮކ އާ
ބެހޭ އެނމެހާ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ޔައުމިއޔާ ދުވަހުނ ދުވަހަށ ލިޔެ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މި ފަދަ ހަރުމުދަލުގެ އިނވެނޓރީ
ބެލެހެއޓުނ.



އޮފީސ ހުޅުވާ ،ލެއޕުމާއި އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަނތައ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާފައިވާ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މި ނޫނވެސ މި ފަދަ ތަކެތީގެ
ތެރެއިނ ހަލާކު ވެގެނނާއި ދުވަސވެ ބާވުމުގެ ސަބަބުނ ބޭނުނނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަމަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނަށ އަނނަ ފޯނކޯލތައ ލިބިގަނެ އެފޯނކޯލތައ ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނ 0ސެކޝަނތަކަށ ފޮނުވައި ފޯނުކޯލތަކަށ
ޖަވާބު ލިބޭނެ އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނަށ އެކި ފަރާތތަކުނ ފޮނުވާ ސިޓީ ،ލިޔުނ ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ސެކޝަނތަކަށ
ފޯރުކޮށދީ އަދި އެތަކެތީގެ ސޓޭޓަސ އަޕޑޭޓ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނގެ އެކިއެކި ތަނތަނަށ ފޮނުވަނޖެހޭ ރަސމީ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫނވެސ ތަކެތި އެތަނތަނަށ ރައދުކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއ ޤާއިމުކޮށ އެކަނ ހިނގުނ.



ކޮމިޝަނުގެ އިމާރާތ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސެކޝަނ 0ޔުނިޓތައ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށ ބެލެހެއޓުމާއި ،މިތަނތާގައި ހުނނަ
ކުނިބުނި ގަވާއިދުނ އުކާލެވޭނެ ނިޒާމެއ ޤާއިމކޮށ ،މިކަނތައ ބެލެހެއޓުނ .ސެކޝަނ 0ޔުނިޓތަކުނ އިނތިޒާމު
ކުރާ ބައދަލުވުނތަކަށ ބޭނުނވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ.
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ކޮމިޝަނުނ އެކިފަރާތތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައކަތ ހިނގާ ނުހިނގާގޮތ ބަލައި މަސައކަތ ކޯޑިނޭޓކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ ކުއޔަށ ހިފަނ ބޭނުނވާ ތަނތަނ ކުއޔަށ ހިފުމަށ ޕރޮކިޔުމަނޓގައި އެދުމާއި ،މުއދަތު ހަމަވުމުނ
އެގރީމަނޓ އައުކުރުމަށ ބޭނުނވާނަމަ އަކަމަށ އެދި ޕރޮކިޔުމަނޓަށ ލިޔުމާއި ،އެފަދަ އެގރީމަނޓތައ ބެލެހެއޓުމާއި،
އެފަދަ ތަނތަނ ދޫކޮށލަނޖެހޭ ޙާލަތުގައި ދޫކޮށލުމަށ ކުރަނ ޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



އޮފީސ އިކއިޕމަނޓާއި މެޝިނަރީ އާއި ފަރުނީޗަރު އަދި ވެހިކަލތައ ބެލެހެއޓުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުނ ކުރަނީ
ރަނގަޅަށކަނ ކަށަވަރު ކޮށ މަރާމާތުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސެކޝަނ 0ޔުނިޓތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އާއި އެހެނިހެނ
ތަކެތި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލގެ ލަފައާއެކު އެއ ސެކޝަނުނ އަނެއ ސެކޝަނަށ ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއދަ ދިނުމާއި އެކަމުގެ
އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ޢިމާރާތާއި އަދި އެކިއެކި ބޭނުނތަކަށ ކުއޔަށ ހޯދާފައި ހުނނަ ޢިމާރާތތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި ،އެތަނތަނ
މަރާމާތުކުރުމަށ ބޭނުނވާނަމަ ،މަރާމާތު ކުރެވޭނެގޮތ ހަމަޖައސައި ،އެފަދަ މަސައކަތތައ ކުރުނ.



އެކިއެކި މަސައކަތތަކާގުޅިގެނ އޮފީހާއި އޮފީހުނ ބޭރުގައި ،ބޭނުނކުރާ ސައުނޑ ސިސޓަމ ،ޕރޮޖެކޓަރ ،ޓެލެފޯނާ
ފެކސ ފަދަތަކެތީގެ ޚިދުމަތ ފޯރުކޮށދިނުމާއި އެކަމާބެހޭގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަމުގައި މެއިނޓެނަނސ މަސައކަތތަކަށ
ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދޭ ވެހިކަލ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުނކުރުމުގައި ގެނގުޅެނވީ އުޞޫލުތައ ކަނޑައަޅައި ،އެކަނ ހިނގުނ.



އިނތިޚާބު ދުވަސވަރު ކޮމިޝަނގެ މަސައކަތުގައި އުޅޭ މުވައޒަފުނނަށ ކެއުމުގެ އިނތިޒާމު ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ
ކަނ ޑައަޅަ މުއދަތަކަށ ހަމަޖެއސުމަށ އިދާރީގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ފުރިހަމަކޮށ ޕރޮކިއުމަނޓ
ސެކޝަނގައި އެދިގެނ އެޚިދުމަތދޭނެ ފަރާތެއ ހޯދައި ،އެއިނތިޒާމު އޮފީހުގައި ހަމަޖެއސުމަށ ލޮޖިސޓިކަލީ ކުރަނޖެހޭ
އެނމެހާ ކަނކަނ ފުރިހަމަކޮށ ހިނގުނ.



ވޯޓުލާ

މަރުކަޒުތަކަށ

ބޭނުނވާ

ފޯރުކޮށދިނުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ތަކެތި

ކޯޑިނޭޝަނ

ސެކޝަނުނ

ތައޔާރު

ކުރުމުނ

އެތަކެތި

މަރުކަޒުތަކަށ

 .IIIޕރޮކިއުމެނޓ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  02ޖޫނ  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝތު ޝައފާފ
ޢާއި ަ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ޝ
ރ ާ
ޝތު ފި ާ
ޢާއި ަ

އަޙމަދު ނޫޙ

 02ޖޫނ  0202އިނ  22ޑިސެމބަރު  0202އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝތު ޝައފާފ
ޢާއި ަ

އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އަޙމަދު ނޫޙ

މާހާ އަފީފ

 22ޑިސެމބަރ  0202އިނ ފެށިގެނ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ދ
ޝަހުލާ ރުޝ ީ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ރ
މނަތު ޝަމ ާ
އާ ި

އަޙމަދު ނޫޙ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:


އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ގަތުމަށ ބޭނުނވާ ކޯޓޭޝަނ ހޯދުނ.



އިޢުލާނުކޮށގެނ އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ގަތުމަށ ބޭނުނވާ އެސޓިމޭޓ ހޯދުނ.



އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ގަތުމަށ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ.



އަނދާސީ ހިސާބުތައ އިވެލުއޭޝަނ ކޮމެޓީއިނ އިވެލުއޭޓކޮށފައިވަނީ ރަގަޅަށތޯ ( ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއގޮތވާ
ގޮތުގެމަތިނ) ޗެކކުރުމަށ ބިޑު ކޮމެޓީއަށ ފޮނުވުނ.



ބިޑ ކާމިޔާބުކުރެވޭ ފަރާތތަކާއި ކާބިޔާބު ނުކުރެވޭ ފަރާތތަކަށ ޖަވާބު ދިނުމާއި ،އެގރީމެނޓކުރުނ



އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ހޯދައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުނ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާއި ހަވާލުކުރުނ.



އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަނޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ އަގުތައ ހޯދުމަށ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ ކުރުނ



އަތޮޅުތަކަށ ކޮމިޝަނުނ ވަޑައިގަނނަވާ ބޭފުޅުނގެ އެކަމަޑޭޝަނ އަދި ފަރިއކޮޅު އިނތިޒާމު ހަޖައސަދޭނެ ފަރާތެއ
ހޯދުމުގެ ކަނކަނ ފުރިހަމަކޮށ އެ މަޢުލޫމާތު އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނާ ޙިއސާކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ

ގުޅިގެނ

ކޮމިޝަނުނ

ކުރަނޖެހޭ

އެދިފައިގޮތަށ ކޮށދޭނެ ފަރާތތައ ހޯދައި،

ދަތުރުފަތުރުގެ

އެނމެހައި

އެފަރާތތަކާ މަސައކަތ ޙަވާލުކޮށ،

އިނތިޒާމުތައ

ސެކޝަނތަކުނ

މަސައކަތ ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތު ގުޅުނހުރި ސެކޝަނަށ އެނގުނ.


އެކިއެކި މަސައކަތތައ ކުރުމަށ ބޭނުނވާ އަނދާސީ ހިސާބު އިޢުލާނު ކޮށގެނނާއި އިޢުލާނު ނުކޮށ ހޯދުނ.



ބިޑ ކޮމިޓީގެ ސެކރެޓޭރިއަޓގެ މަސައކަތކުރުނ.



ޢިޢުލާނ ކޮށގެނ ހޯދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަނދާސީ ހިސާބުތައ އިވެލުއޭޝަނ ކޮމެޓީއިނ އިވެލުއޭޓކޮށ
ނިމުމުނ،ބިޑ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިނ އެނމެ އިސވެރިޔާގެ ހުއދައާއިއެކު ބިޑ އެވޯޑކުރަނ ނިނމާފަރާތާއި އެކު
އެގރީމެނޓުގައި ސޮއިކޮށ އެމައުލޫމާތު
ހިއސާކުރުނ.
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މުދާ ނުވަތަ ޙިދުމަތަށ އެދުނު ސެކޝަނ 0ގުޅުނ ހުރި ސެކޝަނތަކަށ



އޮފީހުނ ކުއޔަށ ހޯދަނ ބޭނުނވާ ތަކެތިހޯދުމަށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



އިނތިޚާބު ދުވަސވަރުއާއި އިނތިޚާބު ދުވަސވަރު ނޫނަސ އޮފީހުގެ މަސައކަތުގައި އުޅޭ މީހުނނަށ ކެއުމާއި ސައިގެ
އިނތިޒާމ ސެކޝަނތަކުނ އެދިލައވާ ގޮތެއގެ މަތިނ ހަމަޖައސަދޭނެ ފަރާތެއ ހޯދައި އެފަރާތަކާ މަސައކަތ
ޙަވާލުކޮށ ،ޚިދުމަތަށ އެދުނު ސެކޝަނތަކަށ އެކަނ އެނގުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދޭ ވެހިކަލ ފަދަ ތަކެތި ،ކަނ ޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއގޮތަށ ފުރިހަމަކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ
ފުރިހަމަކޮށ ހަވާލުކުރަނޖެހޭ އެޑެމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނާ ޙަވާލުކުރުނ .އަދި ވެހިކަލތައ މަރާމާތު ކުރުމާއި،
އަހަރީ ފީދެއކުނ ،ސަރ ވިސކުރުނފަދަ ކަނކަނ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނުނ ޚިދުމަތަށ އެދި ފޮނުވާ
ރިކުއެސޓާ އެއގޮތަށ އެކަނކަނ އިނތިޒާމުކޮށ ދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދަނޖެހޭ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މިނޫނވެސ މި ފަދަ ތަކެތި
ހޯދައިދީ ،އެ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ ޑިވިޜަނ0ސެކޝަނތަކާ ޙަވާލުކުރުނ.



ކޮމިޝަނަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ބެސޓ ޕރެކޓިސ ހަމަތަކުގެ މަތިނ ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތު ޤާނޫނާއި
،ޤަވާޢިދާ އެއގޮތަށ ކުރިއަށ ގެނދިޔުނ.
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 .IVފައިނޭނސ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  22އޮކޓޯބަރ  0202އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ނ މުމތާޒ
މަޢާ ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ސހުލާ
ފާތުމަތު ަ

ލ
ހއި ާ
މަރިޔަމ ސު ަ

މދު އާސިމ
އަހު ަ

 22އޮކޓޯބަރ  0202އިނ  21ޑިސެމބަރު  0202އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ދ
ޝަހުލާ ރުޝ ީ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ސހުލާ
ފާތުމަތު ަ

މދު އާސިމ
އަހު ަ

 22ޑިސެމބަރ  0202އިނ ފެށިގެނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝތު ޝައފާފ
ޢާއި ަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ސހުލާ
ފާތުމަތު ަ

މދު އާސިމ
އަހު ަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:


ސެކޝަނތަކާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއި އިނތިޚާބުގެ ބަޖެޓ ތައޔާރުކޮށ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ މުއދަތުގެ
ތެރޭގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށ ހުށަހެޅުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ އެނމެހާ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުނ އަދި ސެކޝަނތަކަށ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުނ ބޭނުނވާ
އެހީތެރިކަނ ފޯރު ކޮށދިނުނ.



ކޮނމެ އަހަރަކަށ ކޮމިޝަނަށ ލިބޭ ބަޖެޓ ސެކޝަނތަކަށ ރަސމީކޮށ ހިއސާކުރުނ.



ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުނ ކޮމިޝަނަށ ފާސކުރައވާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމެއ ކުރަނ ސެކޝަނތަކުނ
ރިކުއެސޓ ކުރުމުނ ކޮމިޝަނުނ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުނ އަނގާ ގޮތަކަށ ޢަމަލު ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފޞީލު ،ކޮނމެ މަހެއ ނިމުމުނ ޖެހިގެނ އަނނަ މަހުގެ  22ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިނ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅުނ.



ކޮނމެ  2މަހަކުނ އެއފަހަރު ބަޖެޓ ރިވިއުކުރުނ.



ސަޕލިމެނޓރީ ބަޖެޓ ތައޔާރު ކުރަނ ޖެހިއޖެ ޙާލަތެއގައި ބަޖެޓ ތައޔާރުކޮށ ފިނޭނސަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުގެ

ބަޖެޓަށ

ފައިސާ

ލިބިފައިވާ

ޕރޮގރާމތަކާއި

ޙަރަކާތތައ

ކަނ ޑައެޅިފައިވާ

ގޮތަށ

ހިނގުމަށ

ސެކޝަނތަކަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދީ ،އަދި ބަޖެޓގައި ހިމެނޭ ރިކަރަނޓ ޚަރަދުތައ ބަޖެޓގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށ ކުރުމަށ ނުވަތަ ކުޑަ ކުރުމަށ ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުނ އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ.


ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ތައޔާރު ކުރަނޖެހޭ ރިޕޯޓުތައ ތައޔާރުކޮށ ރިކޮނސައިލ ކުރުމަށފަހު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުނ އެކި ފަރާތތަކަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ މުއދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިނ ދެއކުމާއި ،މިކަމާ ބެހޭ ޞައޙަ
މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނަށ ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ،ފައިސާ ޖަމާކުރުނ.



ފައިސާއާބެހޭ އެނމެހާ ލިޔުނތަކާއި ،ސެކޝަނުގެ އިދާރީ އެނމެހައި ލިޔެކިޔުނތަކެއ ފައިލކޮށ ބެލެހެއޓުނ.
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ތިޖޫރީގައި ބަހައޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައ ބަލަހައޓާ އެކަމަށ ތައޔާކުރަނޖެހޭ ރިޕޯޓު ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ ،އެލަވަނސ އަދި މުވައޒަފުނނަށ ދޭނޖެހޭ އެހެނިހެނ ފައިސާ ދިނުމުގެ
ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުނ.



ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ޚަރަދުކޮށގެނ އެކި ބޭނުމަށ ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނ އަދި މުވައޒަފުނ ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރު
ރިޕޯޓުތައ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއދަތުގައި ހޯދައި ،އެރިޕޯޓުތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ނިޒާމު ޒަމާނަށ ފެތޭ ގޮތަށ ބަދަލުކޮށ ،ހަރުދަނާ ކުރުމަށ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ
ފާހަގަކޮށ އެފިޔަވަޅުތައ އެޅުމަށ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުގެ މަޝވަރާގެ މަތިނ ޢަމަލުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .Vއައި.ސީ.ޓީ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މައުލޫމާތުތައ:
 22ޖަނަވަރީ  0202އިނ  21މެއި  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
އނެއިސ
ޢަބދުﷲ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ހުސައިނ އަޛުހާނ

 02މެއި  0202އިނ  22ޑިސެމބަރ 0202

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
އނިލ
ދ ަ
މުހައމަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ހުސައިނ އަޛުހާނ

އައިސީޓީ ސެކޝަނުގެ މައިގަނ ޑު މަސއޫލިއޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުނ ދުވަހަށ އެކި ސެކޝަނތަކުނ އަނނަ
ރިކުއެސޓތަކަށ އެޓެނޑކޮށ ،މުވައޒަފުނނަށ މެދުނުކެނޑި އައިސީޓީ ސަޕޯޓތައދީ އަދި އައިސީޓި ސެކޝަނުގެ ވޯކޕލޭނ
ތަނފީޒުކުރުމަށ މަސައކަތކުރުމެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:


އައިސީޓީ ސެކޝަނުގެ މައިގަނ ޑު މަސއޫލިއޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުނ ދުވަހަށ އެކި ސެކޝަނތަކުނ އަނނަ
ރިކުއެސޓތަކަށ އެޓެނޑކޮށ ،މުވައޒަފުނނަށ މެދުނުކެނ ޑި އައިސީޓީ ސަޕޯޓތައދީ އަދި އައިސީޓި ސެކޝަނުގެ
ވޯކޕލޭނ ތަނފީޒުކުރުމަށ މަސައކަތކުރުމެވެ.



ސެކޝަނުގެ މެނޑޭޓގައި ހިމެނޭ މަސައކަތތައ:



އޮފީހަށ ހޯދަނ ބޭނުނވާ އައިސީޓީ އަދި އިލެކޓރޯނިކ ސާމާނާ ގުޅޭ ގޮތުނ ބޭނުނވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި،
މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށ ތައޔާރުކުރާ ސޕެސިފިކޭޝަނ ،ބޭނުނވާ ފަރާތތަކުގެ ރިކުއަރ މަނޓާއި އެއގޮތަށ
ތައޔާރުކޮށދިނުނ.



އޮފީހުނ ފޯރުކޮށދޭ ޚިދުމަތތަކަށ ބޭނުނވާ ސޮފޓވެއަރތައ ފަރުމާކޮށ ލިޔެ ތައޔާރުކުރުނ.



އައިސީޓީ އާއި ގުޅޭ ހާޑވެއަރ އަދި ސޮފޓވެއަރތައ ބަލަހައޓާ އަޕޑޭޓ ކުރުނ.



އިނތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ޕރޮސެސ ކުރުމަށ ބޭނުނވާ ފަނނީ އެހީތެރިކަނ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނަށ ފޯރުކޮށދިނުނ.



އިނތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެނ ބޭނުނކުރާ އެޕލިކޭޝަނތައ ފޮނުވަނޖެހޭ ތަނތަނަށ ފޮނުވުމަށޓަކައި ބޭނުނވާ ވަޞީލަތތައ
ފޯރުކޮށދިނުނ.



ޑޭޓާބޭސތަކުގެ ބެކަޕ ނެގުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސާވާތަކުގެ ރައކާތެރިކަނ ކަށަވަރުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



އޮފީހުގެ ކޮމޕިއުޓަރ ސިސޓަމތަކުގެ މެއިނޓަނަނސ އާއި ނެޓވޯކ ބެލެހެއޓުނ.



ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރެޖިސޓރޭޝަނާ ގުޅާފައިވާ ޑޭޓާބޭސ ލިނކ ބަލަހައޓައި ޖެހޭ މައސަލަތައ
ހައލުކުރުނ.



އައިސީޓީ ދާއިރާއިނ އޮފީހުގެ މަސައކަތތައ ތަރައޤީކުރުމަށޓަކައި ބޭނުނވާ ކަނތައތަކާއި ތަކެތި ދިރާސާ ކުރުނ.



އައިސީޓީގެ ދާއިރާއަށ އޮފީހުގެ މުވައޒަފުނ މަސައކަތަށ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ގުޅިގެނ އަހުލުވެރިކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 2.0.2ލީގަލ އެފެއާޒ އެނޑ ޕޮލިޓިކަލ ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ ޑިވިޜަނ
 .Iލީގަލ އެފެއާޒ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މައުލޫމާތުތައ:
 22ޖެނުއަރީ  0202އިނ  20ނޮވެނބަރު  0202އަށ
ޑިރެކޓަރ
ރޝާ
ޚަދީޖާ ަ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މދު
ރަމޒިއޔާ އަޙ ަ

މޙައމަދު
ޝުޒރާ ު

 18ނޮވެނބަރު  2020އިނ  20ޑިސެމބަރު  2020އަށ
ޑިރެކޓަރ
ޔ
ޒކަރިއ ާ
ޙަސަނ ަ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މދު
ރަމޒިއޔާ އަޙ ަ

މޙައމަދު
ޝުޒރާ ު

 02ޑިސެމބަރ  0202އިނ ފެށިގެނ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ
ދ
މ މުޙައމަ ު
ޝިޔާ ާ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މދު
ރަމޒިއޔާ އަޙ ަ

މޙައމަދު
ޝުޒރާ ު

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

މެނޑޭޓު:


ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާއި ގުޅޭގޮތުނ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާއި ،ދުވަހުނ ދުވަހަށ ބޭނުނވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުނ.



ސެކޝަނގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ހޯދަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއވާނަމަ ،އެ ފަރާތތަކާ ގުޅައިގެނ ނުވަތަ ލިޔެގެނ އެ މަޢުލޫމާތެއ
ސެކޝަނުގެ މުވައޒަފުނ މެދުވެރިކޮށ ހޯދުނ.



ކޯޓަށ ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހިނ ގަމުނދާ މައސަލަތަކާއި،

އަލަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނުނ

ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތތައ ކުރުމާއި އެކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ.


ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ނުވަތަ މުވައޒަފަކާ ބެހޭގޮތުނ ބަލަނޖެހޭ މައސަލައެއ ވާނަމަ ،އެ މައސަލައެއ ބަލައި،
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޮމިޝަނަށ އެރުވުނ( .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުނ ފަދަ މައސަލަތައ)



ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ކޯޓަށ ހުށަހަޅަނޖެހޭ މައސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުމާއި،

އެކަނކަނ

ބެލެހެއޓުނ.


ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ވަކާލާތު ކުރަނޖެހޭ ކަނކަމުގައި ވަކާލާތުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ހަދަނޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައ ޑރާފޓުކުރުމުގެ ކަނތައތައ ކުރުމާއި ،ޑރާފޓތައ
ފާސކުރުމަށޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާ ގުޅުނހުރި ޤާނޫނުތައ ދިރާސާކޮށ ،ގެނނަނޖެހޭ އިޞލާޙުތައ ފާހަގަކޮށ ،އިޞލާޙުތައ ގެނައުމުގެ
ކރުނ.
ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ު



އިނތިޚާބީ އެއވެސ ދާއިރާއަކުނ މެނބަރަކު އުނިވެއޖެނަމަ އެކަނ ކަށަވަރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ ތައޔާރުކުރާ އެގރިމެނޓތަކަށ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުނ.



ނތަކާއި ގަވާއިދުތައ އަދި ކޮމިޝަނުނ އެކި ކަނކަމުގައި
ކބެހޭ ޤާނޫ ު
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ،އިނތިޚާބުތަ ާ
އަމަލުކުރުމަށ ހަދާ އުސޫލުތައ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބީ ކުށތަކާއި ކުރުނ މަނާ ކަނތައތަކާއި ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ޤާއިމކުރެވޭ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯތައ ރެގިއުލޭޓކޮށ މޮނީޓަރ ކުރުނ.



ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ ތަސދީޤު ކުރައވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައޓާ ކޮނމެ ޤާނޫނެއގެ މުހިއމު ބައިތައ ކޮމިޝަނާ
ހިއސާކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .IIޕލޭނިނގ އެނޑ މޮނިޓަރިނގ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:

 22ޖެނުއަރީ  0202އިނ  02މެއި  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
އނިލ
ދ ަ
މުހައމަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ރޝީދު
ޔުމނާ ަ

ދ
ފާތިމަތު ރަޝީ ާ

 02މެއި  0202އިނ ފެށިގެނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ރ
ތ ޔުޝފާ ޝާކި ު
އޝަ ު
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ރޝީދު
ޔުމނާ ަ

ޢާއިޝަތު ނީޝާ

ދ
ފާތިމަތު ރަޝީ ާ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ޕލޭނިނގ ސެކޝަނ
މިސެކޝަނގެ މައިގަނ ޑު މަސއޫލިއޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮނމެ ދުވަހަކު ކޮމިޝަނަށ އަނނަ ލިޔެކިއުނތަކާއި
ކޮމިޝަނގެ ނިނމެވުނތައ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިނ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މުއދަތުގައި އަމަލު ކުރަމުނ ގެނދޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ
ކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ވަރކ ޕލޭނ އަދި ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނ ތައޔާރުކޮށ ބަލަހައޓާ މޮނިޓަރކުރުމެވެ.

މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނގެ ދިގުރާސތާގެ ރޭވުނ (ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނ) އެކުލަވާލުނ.



ކޮމިޝަނގެ ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައ ޙާޞިލކުރެވޭ މިނވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއ
ނޓަރކުރުނ.
ޤާއިމކޮށ ޕލޭނ ގަވާއިދުނ މޮ ި



ކޮމިޝަނގެ އަހަރީ ވާރކޕލޭނ އެކުލަވާލުނ.



ކޮމިޝަނގެ އަހަރީ ވާރކޕލޭނގައި ޙާޞިލކުރުމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައ ޙާޞިލކުރެވޭ މިނވަރު
އިވަލުއޭޓކުރުނ.



އެކި ފަރާތތަކަށ ދޭނޖެހޭ ތަފާސ ހިސާބުތައ އެއކޮށ ބޭނުނވާ ފަރާތތަކަށ ފޯރުކޮށދީ ތަފާސ ހިސާބާބެހޭ ހުރިހާ
ކަމެއ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮނމެ އިނތިޚާބަކާ ބެހޭގޮތުނ ތަފާސހިސާބު ރިޕޯޓެއ ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނ ތަރައޤީ ކުރުމަށޓަކައި އޮފީހުގެ މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުނ ކަނކަނ ދިރާސާކޮށ ރޭވުނ



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،އެޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



ސެކޝަނތަކުގެ މެނޑޭޓތައ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށ ލަފާ ދިނުނ.



ކޮމިޝަނުނ ނިނމާ ނިނމުނތައ ކަމާ ގުޅޭ ސެކޝަނތަކުނ ތަނފީޒު ކުރޭތޯ ބެލުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 .IIIޕަބލިކޭޝަނ އެނޑ އާކައިވސ ސެކޝަނ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު:
 22ޖެނުއަރީ  0202އިނ  22ޑިސެމބަރ  0202އަށ
އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ޒ
ދ މުޢާ ު
އަޙުމަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ދ
ޢ ު
ޝހު ސަ ީ
ވި ާ

 22ޑިސެމބަރ  0202އިނ ފެށިގެނ
އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ޒ
ދ މުޢާ ު
އަޙުމަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
އަބްދުﷲ ސަޢީދު

ޕަބލިކޭޝަނ އެނޑ އާކައިވސ ސެކޝަނ
ކޮ މި ޝ ަނ ުގ ެ އ ި ދާ ރީ ހި ނ ްގ ުނ ް ހ ަ ރު ދަ ނ ާ ކ ު ރ ުމ ު ގެ ގޮ ތު ނ ް ކ ޮމ ިޝ ަ ނު ގެ ސް ޓ ް ރ ަ ކ ް ޗަރ އ ަށ ް ގ ެ ނެ ވު ނ ު ބ ަދ ަލ ާ އި
ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވް ސެކްޝަން  19ސެޕްޓެމްބަރ 2119

ގ ުޅ ި ގެނ ް

އުފެދުނެވެ .ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވް ސެކްޝަނަށް

މަތިކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ދެމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކޭޝަން އަދި އަރުޝީފުގެ މަސައްކަތްތައް
މިސެކްޝަށް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:
ޕަބލިކޭޝަނ


ސެކޝަނތަކުނ ތައޔާރުކުރާ އެކި ކަރުދާސ ،ލީފލެޓ އަދި ފޮތތަކުގެ ލޭއައުޓ ތައޔާރުކޮށ އެތަކެތި ޗާޕުކުރުނ.



ސެކޝަނތަކުނ ބޭނުނވާ ރިކުއަރމަނޓާ އެއގޮތަށ ބޭނުނވާ ޑިޒައިނތައ ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނގައި ޤާއިމކުރެވިފައިހުރި ޗާޕުކުރާ ވަސީލަތތަކުގެ އެހީގައި ސެކޝަނތަކުނ ބޭނުނވާ ފެނވަރަށ ޗާޕު
ކުރެވޭނަމަ ޗާޕުކުރުމާއި،

އޮފީހުނ ބޭރުނ އެކަނ ކުރުމަށ ބޭނުނވާ ހާލަތުގައި އެކަނފުރިހަމަކުރުމަށ ބޭނުނވާ

ފައިލތައ ސެކޝަނާ ހަވާލުކުރުނ


ކެނޑިޑޭޓުނ ،މަނދޫބުނ ،މޮނިޓަރުނ ،އޮފިޝަލުނ ،ޓާސކފޯރސ އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ ކާޑުގެ އިތުރުނ
ކޮމިޝަނުނ ކަނޑައަޅާ ކާޑުތައ ޗާޕުކުރުނ.



ޒަމާނާ އެއގޮތަށ ޕަބލިކޭޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރުމަށޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ޓެކނިކަލ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދޭ
ސެކޝަނުގެ މަޝވަރާއާއެކު މަސައކަތތައ ތަރައޤީކުރުނ.

އަރުޝީފ


ޒާމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި،
ޗާޓުތަކާއި ،ރިކޯޑުތަކާއި ،މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް އަރުޝީފުކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ އަރުޝީފުގައި ބަހައޓާ ތަކެތި،

ލުއި ފަސޭކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ވިޔުގަ މެދުވެރިކޮށ ބެލޭނެ އިނތިޒާމު

ޤާއިމު ކުރުނ.


ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ހަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .IVޕޮލިޓިކަލ ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  04ޖަނަވަރީ  0202އަށ

އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ނ
މަރިޔަމ ނަޒރީ ާ

އޮފިސަރ
ދ
ޖ ު
ޔައީޝ އަމ ަ

 04ޖަނަވަރީ  0202އިނ  27އޭޕރިލ  0202އަށ

ޑިރެކޓަރ
ދ
އަބދުލރަޙމާނ ޟަލާޙ ރަޝީ ު

އޮފިސަރ
ދ
ޖ ު
ޔައީޝ އަމ ަ

 02މެއި  0202އިނ ފެށިގެނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
އނައިސ
ޢަބދުﷲ ު

އޮފިސަރ
ދ
ޖ ު
ޔައީޝ އަމ ަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:


ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ރެގިއުލޭޓ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތތައ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއގޮތައ ކުރުނ



ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއދުމާއި ރަޖިސޓަރީކުރުމުގެ ކަނކަނ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި ކޮމިޝަނުނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއގޮތައ ކުރުނ



ލހެއޓުނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރު ބެ ެ



ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެނބަރުނގެ ދަފތަރު ބެލެހެއޓުނ



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތައ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ ސެކޝަނާ
ކރުނ
ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނ ު



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ސެކޝަނަށ އަނގާ މަސައކަތތައ ކުރުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2.0.4އިލެކޝަނސ ކޯޑިނޭޝަނ އެނޑ ޕލޭނިނގ ޑިވިޜަނ
 .Iއިލެކޝަނސ ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  22ޑިސެމބަރ  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝަހުލާ އިސމާޢީލ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ރ
މނަތު ޝަމ ާ
އާ ި

ސ
ފއިޤ މޫ ާ
ޙަސަނ ާ

 22ޑިސެމބަރ  0202އިނ ފެށިގެނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝަހުލާ އިސމާޢީލ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ދ
ޢ ު
ޝހު ސަ ީ
ވި ާ

ސ
ފއިޤ މޫ ާ
ޙަސަނ ާ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

މެނޑޭޓ:


އިނތިޚާބީ ކަލަނޑަރު ތައޔާރުކުރުނ.



ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އޮޕަރޭޝަނގެ މަސައކަތތައ ރާވައި ހިނގުނ.



އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނމު ވޯޓުނެގުނ ބާއވާ ދުވަސ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައެޅުމުނ އެކަނ
ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތައ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ރާވައި ހިނގާ ،ކޮމިޝަނުނ
ކަނޑައަޅާ ތާރީޙތަކުގައި އިނތިޚާބުތައ ބޭއވުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ،ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުމާއި ،ކެނޑިޑޭޓުނނަށ
ދޭނޖެހޭ ޖަވާބުތައ ދިނުމާއި ،މިކަމާ ގުޅޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ.



ނަނ އަނބުރާ ގެނދާ ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ދޭނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާނމުކުރުމާއި ،ބެލެހެއޓުނ.



ކެނޑިޑޭޓުނގެ ލިސޓ ތަރުތީބުކުރުމަށ ގުރުއަތުލުމާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނކުރުނ.



ބައި-އިލެކޝަނ ބޭއވުމުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖައސައި އެކަނ ހިނގައި ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ ކުރިމަތިލާ ސިވިލ ސަރވިސ މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ އެނގުނ.



ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާނެ ތަނތަނ ހޯދައި އެތަނތަނ ސަރ ވޭކުރުމާއި ،ސަރ ވޭ ރިޕޯޓ އެކުލަވާލުމަށފަހު ކޮމިޝަނަށ
ހުށަހަޅައި ،ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ގުޅިގެނ އެތަނތަނުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމުގެ މަސައކަތ ކޯޑިނޭޓކޮށ
ބެލެހެއޓުނ.



ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ތައޔާރުކޮށ އެތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވުމަށ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ޙަވާލުކޮށ
މަރުކަޒުތަކަށ އެތަކެތި ފޮނުވުނުކަނ ކަށަވަރުކުރުނ.



ބަހައޓާ ފޮށީގެ އަދަދާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާ ތަނތަނުގެ ސަރަޙައދު އިޢުލާނކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތަށ ރާއޖެއާއި ރާއޖޭނ ބޭރުނ ބޭނުނވާ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ގުޅިގެނ ހޯދައި
ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިނތިޒާމެއ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ ވޯޓުކަރުދާސތައ ޑިޒައިނކޮށ ތައޔާރުކުރުމާއި ވޯތުލާ ނިމުމުނ ހަމ ޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ ވޯޓު
ކަރުދާސތައ ނައތާލުނ.



އެކި އެކި އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތުގައި ބޭނުނކުރެވޭ ވޯޓުކަރުދާހާއި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނު އަދި މިނޫނވެސ އިނތިޚާބާ
ބެހޭ މުހިނމު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއ ރައކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓތައ ތައޔާރުކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .IIސިވިކ އެޑިއުކޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 2ޖަނަވަރީ  0202އިނ  20އޮކޓޯބަރ  0202އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ނ
މަރިޔަމ ނަޒރީ ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ޝަހުނީޒާ ޝަރީފް

ދ
ޝާފިޢާ މުހައމަ ު

މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 20އޮކޓޯބަރ  0202އިނ  22ޑިސެމބަރ  0202އަށ
ޑިރެކޓަރ
ރ
ޒހި ު
ދ ާ
ޑރ.މުޙައމަ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޔ ްމ ަ
ރ ަ
ނ ްޒރނ
ަމ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ހނީޒާ ޝަރީފ
ޝަ ު

ދ
ޝާފިޢާ މުހައމަ ު

މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 22ޑިސެމބަރ  0202އިނ ފެށިގެނ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ނ
މަރިޔަމ ނަޒރީ ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ޝަހުނީޒާ ޝަރީފް

ދ
ޝާފިޢާ މުހައމަ ު

މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

މިސެކޝަނުނ ކުރާ މަސައކަތތަކަކީ އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ޢާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުވުމަށ ޕރޮގރާމތައ ރާވައި
ހިނގައި

ބެލެހެއޓުމާއި،

ކޮމިޝަނގެ

މެނޑޭޓގައިވާ

ކަނކަމާއި

ގުޅުނހުރި

ޤާނޫނުތަކަށ

އަނނަ

ބަދަލުތަކުގެ

މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ކޮމިޝަނގެ މަސައކަތތަކަށ އަނނަ ބަދަލުތަކަށ މުވައޒަފުނ އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި ،އަދި ވޯޓުލާ
މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތތެރިވާ އޮފިޝަލުނގެ އިތުރުނ އިނތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެނ ތަމރީނުކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ފަރާތތައ
ތަމރީނ ކުރުމުގެ މަސައކަތެވެ.

މެނޑޭޓ:


ސިވިކ އެޑިޔުކޭޝަނ ޕރޮގރާމތައ ރާވައި ހިނގުނ.



ޢާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުވުމަށ ބޭނުނވާ ހޭލުނތެރިކަމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ އާއި ޕޯސޓަރާއި ،ލީފލެޓާއި ،ފލަޔަރ
އަދި އެނޫނވެސ ތަކެތި ތައޔާރުކުރުނ.



ކުރިޔަށ އޮނނަ އަހަރަށ ބޭނުނވާ ޓރޭނިނގ ރިކުޔަރމަނޓ ތައޔާރުކޮށ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނަށ ހުށަހެޅުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ޓރޭނިނގ ދޭނޖެހޭ ފަރާތތަކަށ ޓރެއިނިނގ ދިނުމުގެ އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުނ.



މާސޓަރ ޓރޭނަރުނނާއި ،ޓރޭނަރުނ ތަމރީނ ކުރުނ



ޓރޭނިނގ ދިނުމަށ ބޭނުނވާ ޓރޭނިނގ ޕެކާއި މެޓީރިއަލސތައ ތައޔާރުކުރުނ.



އެކި އެކި އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތުގައި ޙަރަކާތތެރިވާ މީހުނނަށ ކަމާބެހޭގޮތުނ ދޭނޖެހޭ މަޢލޫމާތާއި އިރުޝާދު
ދިނުމަށޓަކައި ބޭނުނވާ ވީޑިއޯ އާއި އޯޑިއޯ އަދި އެހެނިހެނ ތަކެތި ތައޔާރުކުރުނ.



އިނތިޚާބުގެ

ކެނޑިޑޭޓުނ ،ކެނޑިޑޭޓުގެ

މަނދޫބުނ ،އޮބޒާވަރުނ ،މޮނިޓަރުނ

އަދި

އޮފިޝަލުނގެ

އަތމަތީފޮތ

ތައޔާރުކުރުނ.


އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތުގައި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތތެރިވާ އޮފިޝަލުނނަށ ކަމާބެހޭގޮތުނ ދޭނޖެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ ސެކޝަނާ
ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 .IIIއިލެކޓޯރަލ ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 22ޖަނަވަރީ  0202އިނ  20ޖުލައި  0202އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފ
މނަތު އަޒީ ާ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު

އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން

 20ޖުލައި  0202އިނ ފެށިގެނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފ
މނަތު އަޒީ ާ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން

މި ސެކޝަނުނ ކުރާނީ ،އިނތިޚާބުތަކުގައި އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނ ޑައެޅުމުގެ މަސައކަތާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ
މީހުނގެ ފައިނަލ ރަޖިސޓަރީ އެކުލަވާލައި ބެހެލެއޓުމުގެ މަސައކަތާއި ވޯޓުލީ މީހުނގެ ތަފާތު ހިސާބު ބެލެހެއޓުމަށ ބޭނުނވާ
މައުލޫމާތު އެއކުރުމުގެ މަސައކަތެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މެނޑޭޓ:


ވޯޓުދިނުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުނ ގިނަ ،އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކޮމިޝަނުނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެ މަތިނ ސަރަހައދުތަކަށ
ބައިކުރުނ.



އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ ބަދަލުތައ ފާހަގަކުރުމަށޓަކައި ބޭނުނވާ އާބާދީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއކުރުނ.



އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނޑައެޅުނ.



ޤާނޫނީގޮތުނ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުނގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ ތައޔާރުކޮށ
ބެލެހެއޓުނ.



ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޕޑޭޓކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީގެ ޞައހަކަނ ކަށަވަރުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީގެ ޞައޙަކަނ ކަށަވަރު ކުރުމަށޓަކާ މުޢާމަލާތ ކުރަނޖެހޭ
ފަރާތތަކާ މުޢާމަލާތ ކުރުނ.



ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށނޫނ އެހެނ ތަނަކަށ ވޯޓުލާނ ބޭނުނވާ މީހުނ ( ރީރަޖިސޓރޭޝަނ) ގެ އެނމެހާ ކަނކަނ
ބެލެހެއޓުނ.



ސިޓީ ކައުނސިލތަކަށާއި ،އަތޮޅު ކައުނސިލތަކަށާއި ،ރަށު ކައުނސިލތަކަށ އިނތިޚާބުކުރަނޖެހޭ މެމބަރުނގެ އަދަދު
ކަނޑައެޅުމުގެ އެނމެހައި މަސައކަތތައ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ ސެކޝަނާ
ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކުގައި ބަހައޓާ ވޯޓުފޮށިތަކަށ ވޯޓުލާނެ މީހުނގެ ސަރަޙައދުތައ ކަނ ޑައަޅައި އޭގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާ ގުޅޭ
ސެކޝަނަށ އެނގުނ.



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ސެކޝަނާ ހަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2.2ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމތަކަށ އައި ބަދަލު
 0202ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ ވަޒީފާއަށ އަލަށ ގުޅިވަޑައިގެނފައިވާ ދާއިމީ މުވައޒަފުނ
މަގާމ

ނަނ

ސެކޝަނ

އަބދުﷲ ސަޢީދު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ އެމ.އެސ 2

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

ޢާއިޝަތު ނީޝާ

އޮފިސަރ ޖީ.އެސ 2

ކޮމިޝަނަރސ ބިއުރޯ

މަޖީދު ޢަލީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ އެމ.އެސ 4

ލީގަލ އެފެއަރޒ ސެކޝަނ

ޒަޢުފަރާނ ރަޝީދު

އޮފިސަރ ޖީ.އެސ 2

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

މުޙައމަދު ޒާހިރު

ޑިރެކޓަރ އީ.އެކސ 2

ސިވިކ އެޑިޔުކޭޝަނ އެނޑ ޓރެއިނިނ ސެކޝަނ

އާމިނަތު ޝާދިޔާ

ޑިރެކޓަރ އީ.އެކސ 2

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

ޙުސައިނ ޖިނާދު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ އެމ.އެސ 2

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

ޝިޔާމާ މުޙައމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ އެމ.އެސ 4

ލީގަލ އެފެއާޒ ސެކޝަނ

ކޮމިޝަނުގެ ފަސ މެމބަރުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ ވަޒީފާއިނ އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ މުވައޒަފުނ
ނަނ

ސެކޝަނ

މަގާމ

ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ ރަޝީދު

ޑިރެކޓަރ

ޕޮލިޓިކަލ ޕާޓީސ ރެގިއުލޭޝަނ ސެކޝަނ

ޢަބދުލބާސިޠު ޙަސަނ

އޮފިސަރ

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

މަޖީދު ޢަލީ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ

ލީގަލ އެފެއަރޒ ސެކޝަނ

މަޢާނާ މުމތާޒ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

ފައިނޭނސ ސެކޝަނ

އާމިނަތު ޝާދިޔާ

ޑިރެކޓަރ

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

ޚަދީޖާ ރަޝާ

ޑިރެކޓަރ

ލީގަލ އެފެއާޒ ސެކޝަނ

ޙުސައިނ ޖިނާދު

އޮފިސަރ

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

އާމިނަތު ނަޝމީ ފަޞީލ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

މަރޔަމ ސުހައިލާ

އޮފިސަރ

ފައިނޭނސ ސެކޝަނ

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނގެ މަޤާމތަކަށ އައިސފައިވާ ބަދަލު
ނަނ

މަގާމ0ކލެސިފިކޭޝަނ

ވަޒީފާ ދެއވި ތާރިޙ

ހުސައިނ ޖިނާދު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )2

 22ޑިސެމބަރ 0202

ޑރ .މުޙައމަދު ޒާހިރު

ޑިރެކޓަރ

 20އޮކޓޫބަރ 0202

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ކުރިނ ހުރި

މިހާރު މަޤާމ
އޮތ ސެކޝަނ

އިލެކޓޯރަލ

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ

ރެޖިސޓރޭޝަނ

ސެކޝަނ

ސިވިކ

ހިއުމަނ ރިސޯސ

އެޑިއުކޭޝަނ

ސެކޝަނ

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނގެ މަޤާމތަކަށ އައިސފައިވާ ބަދަލު

މަގާމ0ކލެސިފިކޭޝަނ

ނަނ

ވަޒީފާ ދެއވި ތާރިޙ

އޮތ ސެކޝަނ

ރައސާމ އަބދުޢރައޒާގު

ސިސޓަމ އެޑމިނިސޓރޭޓަރ (އެމ.އެސ )2

މުޙައމަދު ފައރާޒ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )2

މުހައމަދު އަނިލ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

 20ޖޫނ 0221

އަލީ ޢަބދުޢރަޙމާނ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )2

 20ޖޫނ 0221

އައި.ސީ.ޓީ

މުޙައމަދު ރާއިފ އިބރާހިމ އީސ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 21ޖުލައި 0221

އެޗ.އާރ

އެޗ.އާރ

އާޢިޝަތު ޝިފޒާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 21ޖުލައި 0221

އެޑމިނ

އެޑމިނ

ފާތިމަތު ސައުޝަނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

 25ސެޕޓެމބަރ 0221

ބިއުރޯ

ބިއުރޯ

އަބދުލ ބާސިތު ޙަސަނ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 04ސެޕޓެމބަރ 0221

އެޗ.އާރ

އެޗ.އާރ

ފާތިމަތު ޝައމާ ޤައޔޫމ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 25އޮކޓޯބަރ 0221

ބިއުރޯ

ބިއުރޯ

ރ
ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގި ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )2

 04ސެޕޓެމބަރ 0221

ބިއުރޯ

ބިއުރޯ

އަބދުﷲ އުނައިސ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

 20ޖޫނ 0221

ސިވިކ

ޕީ.ޕީ.އާރ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 22ޖަނަވަރީ 0221

ކުރިނ ހުރި

މިހާރު މަޤާމ

 07އޯގަސޓ 0221

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

ރަޖިސޓރޭޝަނ

 2.4ރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ހިނގުނު ތަމރީނު ޕރޮގރާމތައ
ޕރޮގރާމ

#

ގައުމު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

މުއދަތު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ އަޙމަދު ޝަރީފ
ސރީލަނކާގެ
2

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަޙމަދު އަކރަމ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނާ އެކު ބޭއވުނު ސޓަޑީ

ސރީލަނކާ

ސެޝަނ

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އިސމާޢީލ ހަބީބު ޢަބދުއރަޙީމ
ޑިރެކޓަރ ޚަދިޖާ ރަޝާ

 0202ޖަނަވަރީ 0 - 0

ޑިރެކޓަރ ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ ރަޝީދު
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ޝަހުލާ އިސމާޢީލ
އނީލ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ މުހައމަދު ަ
މއާޒ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަޙމަދު ު

ކެޕޭސިޓީ ބިލޑިނގ އޮނ
0

އިލެކޓޯރަލ ޓެކނޮލޮޖީ 0

ޑއާ
އިނ ި

(ވާރޗުއަލ)

ޛފާ
އމިނަތު އަ ީ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ާ
އނައިސ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ޢަބދުﷲ ު

 0202ނޮވެމބަރ 02 - 20

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ޝަހުލާ އިސމާޢީލ
ހސައިނ އަޛހާނ
ފސަރ ު
ސީނިއަރ އޮ ި
ޛފާ
އމިނަތު އަ ީ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ާ
ފސަރ ޢަލީ ޢަބދުއރަޙމާނ
ސީނިއަރ އޮ ި

2

ވޯޓަރސ ރަޖިސޓރޭޝަނ

ޒ ޝަރީފ
ޝހުނީ ާ
ަ
ފސަރ އާމިނަތު
ސީނިއަރ އޮ ި

(އިނޑިއަނ ޓެކނިކަލ އެނޑ

ރ
ފސަރ ސަމ ާ
ސީނިއަރ އޮ ި

އިކޮނޮމިކަލ ޕރޮގރާމ
(އައިޓެކ) ސކީމުގެ

އ
ޑ ާ
އިނ ި

ދ
ފސަރ ވިޝާޙ ސަޢީ ު
ސީނިއަރ އޮ ި
ދ
އޮފިސަރ ޔަޢީޝ އަމޖަ ު

 022100202ދަށުނ)0

މދު ނޫޙ
އޮފިސަރ އަޙ ަ

ވާރޗުއަލ

ދ
އޮފިސަރ ޒަޢުފަރާނ ރަޝީ ު
މދު އާސީމ
އޮފިސަރ އަޙ ަ
އޮފިސަރ ފާއިޤ ޙަސަނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 2020ނޮވެމބަރ 07 - 02

 2.5ރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވި ރަސމިއޔާތުތަކާއި ،ޖަލސާތަކުގެ ތަފޞީލ
ޕރޮގރާމ

#

ގައުމު

މުއދަތު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

އިނޑިއާގެ "ވޯޓަރސ ޑޭ"
ފާހަގަކުރުމަށ ބޭއވުނު ސުކމަރ ސެނ

2

ލެކޗަރ،

އިނޓަރނޭޝަނަލ

ކޮނފަރެނސ އަދި  22ވަނަ ފެމބޯސާ

މދު ޝަރީފ
ރއީސ އަޙ ަ
ނގެ ަ
ކމިޝަ ު
އިލެކޝަނސ ޮ
އ
ޑ ާ
އިނ ި

ތއުފީޤ
ފއާދު ަ
ނގެ މެނބަރ ު
ކމިޝަ ު
އިލެކޝަނސ ޮ

އރީ 00 - 04
 0202ފެބރު ަ

ސ
ޝއުސަނ މޫ ާ
ަ
މތު
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ފާތު ަ

ބައދަލުވުނ

ފތުމަތު ޝައުސަނ މޫސާ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ އަޙމަދު ޝަރީފ ،މެނބަރ ފުއާދު ތައުފީޤ އަދި އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ާ
އިނޑިއާގެ "ވޯޓަރސ ޑޭ" ފާހަގަކުރުމަށ ބޭއވުނު ސުކމަރ ސެނ ލެކޗަރ ،އިނޓަރނޭޝަނަލ ކޮނފަރެނސ
އަދި  22ވަނަ ފެމބޯސާ ބައދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2.0ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ އިނތިޚާބުތައ އޮބޒާވ ކުރުނ
#

ގައުމު

ޕރޮގރާމ

އަޒަރބައިޖާނގެ މަޖިލިސ

2

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ ފުއާދު ތައުފީޤ

ބއިޖާނ
އަޒަރ ަ

އިނތިޚާބު އޮބޒާވކުރުނ

އޮފިސަރ އަޙމަދު އާސިމ

މުއދަތު

 2020ފެބރުވަރީ 22 –27

އިނޑިއާގެ ބިހާރު ސޓޭޓުގެ
ޢާނމު އިނތިޚާބާ ގުޅޭ

0

އިލެކޝަނ ވިޒިޓަރ ޕރޮގރާމ

ޑިރެކޓަރ ޑރ .މުހައމަދު ޒާހިރު

އިނޑިއާ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ޝަހުލާ އިސމާޢީލ

 0202ނޮވެމބަރ 27 - 25

(ވާރޗުއަލ)

 2.7ބޭރުގެ ފަރާތތަކާއެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތައ
#
22
20
22

ޕރޮގރާމ
ކޮމިޝަނާއި ،ސރީލަނކާގެ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާ ދެމުދެ ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ
ކޮމިޝަނާއި،

އިނޓަރނޭޝަނަލ ފެޑިރޭޝަނ ފޯ އިލެކޓޯރަލ ސިސޓަމ (އައި.އެފ.އީ.އެސ) އާކު

ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ
ކޮމިޝަނުގެ ޓީމާއި،

ސެނޓރަލ އިލެކޝަނ ކޮމިޝަނ އޮފ ދަ ރިޕަބލިކ އޮފ އަޒަރުބައިޖާނގެ

ރައީސާއެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ

މުއދަތު
 0202ޖަނަވަރީ 20
 0202ޖަނަވަރީ 02
 0202ފެބރުވަރީ 22

24

ކޮމިޝަނާއި ،ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ މޯލޑިވސއާ އެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ

 0202މާރިޗު 20

25

ކޮމިޝަނާއި ،ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ މޯލޑިވސއާ އެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ (ވާރޗުއަލ)

 0202ޖުލައި 02

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .4ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކާބެހޭ ބައި
 Iސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރު
#

ރަޖިސޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޙ

ޕާޓީގެ ނަނ

.1

ހރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ (އެމ.ޑީ.ޕީ)
ދިވެ ި

 00ޖޫނ 0225

.2

ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕި)

 02ޖުލައި 0225

.3

ޢަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ)

 20އޯގަސޓ 0225

.7

ހރީ ޕާޓީ (ޖޭ.ޕީ)
ޖުމ ޫ

 22އޯގަސޜ 0220

.5

ޕރޮގެރސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ (ޕީ.ޕީ.އެމ)

 07އޮކޓޯބަރ 0222

.0

މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމެނޓ އެލައަނސ (އެމ.ޑީ.އޭ)

 02ޑިސެމބަރ 0220

.2

ޑމޮކރެޓސ (އެމ.ޓީ.ޑީ)
މޯލޑިވސ ތާރޑވޭ ި

 07ޑީސެމބަރ 0220

.6

ސޝަލ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ
މޯލޑިވސ ލޭބަރ އެނޑ ޯ

 02ޖަނަވަރީ 0221

.5

ޕީޕަލސ ނޭޝަނަލ ކޮނގރެސ

 22ޖަނަވަރީ 0221

.11

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

 02ނޮވެމބަރ

 0202ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ އުފެއދުމަށޓަކައި ތިނހާސ މީހުނގެ ސޮއި ހޯދުމަށާއި،

އެ ޕާޓީ އުފެއދުމަށޓަކައި

ކުރަނޖެހޭ އެހެނިހެނ ކަނތައތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ދެވުނު ހުއދަ
ޕާޓީގެ ނަނ

ހުއދަދެވުނު ފަރާއ

ހުއދަދެވުނު ތާރީޚ

ސޓޭޓަސ

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

 15ފެބްރުއަރީ 2121

ހުއްދަ ދެވިފައި

ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ކޮންގުރެސް

ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު

 27އޮކްޓޯބަރ 2121

ހުއްދަ ދެވިފައި

ޕީޕަލްސް އެކުޝަން ޕާޓީ

އިލްޔާސް މުޙައްމަދު

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

-

ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ ހުއްދަ ނުދީ

 IIސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރަށ އައި ބަދަލު
 0202ވަނަ އަހަރު އެއވެސ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ ރަޖިސޓަރީކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
 IIIސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނބަރުނގެ ރަޖިސޓަރީ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ ޕާޓީގައި ތިބި މެނބަރުނގެ ޢަދަދު
ޕާޓީގެ ނަނ

މެނބަރުނގެ ޢަދަދު

ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ (އެމ.ޑީ.ޕީ)

52904

ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕި)

2902

ޢަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ)

6630

ޖުމހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭ.ޕީ)

13794

ޕރޮގެރސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ (ޕީ.ޕީ.އެމ)

37091

މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމެނޓ އެލައަނސ (އެމ.ޑީ.އޭ)

8167

މޯލޑިވސ ތާރޑވޭ ޑިމޮކރެޓސ (އެމ.ޓީ.ޑީ)

3131

މޯލޑިވސ ލޭބަރ އެނޑ ސޯޝަލ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ

2942

ޕީޕަލސ ނެޝަނަލ ކޮނގރެސ

4000

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

3011

ބ  0202ގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ
ޚ ު
ތކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތި ާ
ލޯކަލކައުނސިލ ަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 IVސިޔާސީ ޕާޓީތަކުނ ހުށަހަޅާ އޮޑިޓ ރިޕޯޓ އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓ
#

އޮޑިޓ ރިޕޯޓ ހުށަހެޅި

ޕާޓީގެ ނަނ

އަހަރީ ރިޕޯޓ ހުށަހެޅި ތާރީޚ

ތާރީޚ
.1

ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ (އެމ.ޑީ.ޕީ)

 51މާރޗ 0202

 30މާރޗ 0202

.2

ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕި)

ވ
ފއި ނު ޭ
ހުށަހަޅާ ަ

 20ފެބރުއަރީ 0202

.3

ޢަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ)

ވ
ނ ޭ
ހުށަހަޅާފައި ު

 51މާރޗ 0202

.7

ޖުމހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭ.ޕީ)

 51މާރޗ 0202

 30މާރޗ 0202

.5

ޕރޮގެރސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ (ޕީ.ޕީ.އެމ)

 03މާރޗ 0202

 31މާރޗ 0202

.0

މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމެނޓ އެލައަނސ (އެމ.ޑީ.އޭ)

 12ފެބރުއަރީ 0202

 12ފެބރުއަރީ 0202

.2

މޯލޑިވސ ތާރޑވޭ ޑިމޮކރެޓސ (އެމ.ޓީ.ޑީ)

.6

މޯލޑިވސ ލޭބަރ އެނޑ ސޯޝަލ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ

.5

ޕީޕަލސ ނެޝަނަލ ކޮނގރެސ

.11

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

ވ
ނ ޭ
ހުށަހަޅާފައި ު

ވ
ނ ޭ
ހުށަހަޅާފައި ު
 01އޮގަސޓ 0202

 05މާރޗ 0202

ވ
ނ ޭ
ހުށަހަޅާފައި ު

 35މާރޗ 0202

-

ނޖެހޭނެ
ހުށަހަޅަނ ު

 Vސިޔާސީ ޕާޓީތައ ޖޫރިމަނާ ކުރުނ

ޕާޓިގެ ނަނ

ޖޫރިމަނާ ކުރި ޢަދަދު

ޖޫރިމަނާ ކުރި ތާރީޚ

މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމެނޓ އެލައަނސ

522220-

 17ޖޫނ 2020

ޑމޮކރެޓސ
މޯލޑިވސ ތާރޑވޭ ި

222220-

 27ޖޫނ 0202

ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ

522220-

 22އޮގަސޓ 0202

ޕީޕަލސ ނޭޝަނަލ ކޮނގރެސ

752220-

 02އޮގަސޓ 0202

ޔސީ ހަރަކާތތައ ހިނގުމުނ
ޤާނޫނާ ހިލާފު ސި ާ

ޕރޮގެރސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ

752220-

 02އޮގަސޓ 0202

ޔސީ ހަރަކާތތައ ހިނގުމުނ
ޤާނޫނާ ހިލާފު ސި ާ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ޖޫރިމަނާ ކުރި ސަބަބު
ދތުގައި
ލވުނ ބާއވަނޖެހޭ މުއ ަ
އމީ ބައދަ ު
ގަ ު
ވމުނ
ނ ު
ބާއވާފައި ު
ދތުގައި
ލވުނ ބާއވަނޖެހޭ މުއ ަ
އމީ ބައދަ ު
ގަ ު
ވމުނ
ނ ު
ބާއވާފައި ު
ފއި
ސބުތައ ޕާޓީނ ބަލަހައޓާ ަ
ސގެ ހި ާ
ފައި ާ
ތ
އވާ ީ
ގއި ބަޔާނކޮށފަ ި
ނުވާކަމަށ އޮޑިޓ ަ

 VIސިޔާސީ ޕާޓީތައ އުވާލުމާއި އިޢާދަ ކުރުނ
 0202ވަނަ އަހަރު އެއވެސ ޕާޓީއެއ އުވާލެވިފައެއ ނުވެއެވެ.
 VIIސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބާއވި ބައދަލުވުނތައ
ބައދަލުވުނ ބޭއވުނު

ޕާޓީގެ ނަނ

ސަބަބު

ތާރީޚ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައ

 00ސެޕޓެމބަރ 0202

ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާޓީ

 27ސެޕޓެމބަރ 0202

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު އިޞލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާ
ޕާޓީގެ މުހިނމު ކަނކަމާ ބެހޭގޮތުނ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕގެ ބޭފުޅުނނާ
ބައދަލުކުރެއވުނ

ނޭޝަނަލ ޑިމޮކރެޓިކ ކޮނގރެސ ޕާޓީ އުފެއދުމުގެ މަސައކަތ ފެށުމުގެ ހުއދަ ދެއވުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

VIII

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފސީލ

 0202ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ ދޭ އެހީގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއވާފައިވާ ( 22,422,050.22ތިރީސ ތިނ
މިލިއަނ ހަތަރު ލައކަ އެއހާސ ހަސަތޭކަ ފަނސާސ ދެ ރުފިޔާ) ދޫކޮށފައިވަނީ ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވާ  22ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރެއިނ،
ބަޖެޓ ފާސކުރި ދުވަހާ ހަމައަށ (ބަޖެޓ ފާސކުރި ދުވަސ  24ނޮވެނބަރު  22222 )0221މެމބަރުނ ހަމަވާ  2ސިޔާސީ ޕާޓީއަށެވެ.
އެ ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށ ފައިސާ ދޫކޮށފައިވާގޮތ ތިރީގައިވާ ތާވަލގައި އެވަނީއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރު
9102
ޑިސެމބަރ
ނަނ

#

 22ގެ
ނިޔަލަށ
މެމބަރުނ ތިބި
ޢަދަދު

1
2
3

މޯލޑިވިއަނ ޑިމޮކރެޓިކ
ޕާޓީ
ޖުމހޫރީ ޕާޓީ
ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ
މޯލޑިވސ

ތިންވަނަ ބުރު

ދެވަނަ ބުރު
ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ

ފައިސާ

ޚިލާފުވެގެނ

ބެހުމުނ
ބޮލަކަށ
ޖެހޭ

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ

ޕާޓީ އަކަށ ޖެހޭ

ޕާޓީ އަކަށ ޖެހޭ

ޕާޓީތައ

ޕާޓީ އަކަށ ޖެހޭ

އުނިކުރުމަށފަހު

ޖުމލަ (ރުފިޔާ)

ޖުމލަ (ރުފިޔާ)

ކޮށފައިވާ

ޖުމލަ (ރުފިޔާ)

ޕާޓީއަށ ދޫކުރި

ޖޫރިމަނާ ފައިސަ

މިނވަރު

ފައިސާގެ ޖުމލަ

(ރުފިޔާ)

53748

109.23

5,870,931.00

5,870,931.00

60,000.00

3,031,731.53

14,713,593.54

12128

109.23

1,324,749.78

1,324,749.78

-

684,096.90

3,333,596.46

36054

109.23

3,938,203.22

3,938,203.22

95,000.00

2,033,676.57

9,815,083.01

11,133,884.00

11,133,884.00

155,000.00

5,749,505.00

27,862,273.00

ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
ސިޔާސީ ޕާޓީއަށ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ދޫކުރުމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ

33,401,652.00

ސ
މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ އިނ އެކިފަހަރުމަތިނ އަހަރުތެރޭގައި ދޫކޮށފައިވާ ފައި ާ

28,017,273.00

ފއިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސަ
ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެނ ޕާޓީތައ ކޮށ ަ

()155,000.00

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  0202ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ފައިސާ

27,862,273.00

ސިޔާސީ ޕާޓީއަށ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ދޫކުރުމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިނ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓ ކޯޑ
 000221އަށ ރިލީޒ ކޮށފައި ނުވާ ފައިސާގެ އަދަދު
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5,384,379.00

 . 5ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށފައިވާ ދަޢުވާތައ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
 .1ގަޟިއޔާ ނަނބަރު(2020/SC-E/33 :ހއ.އިހަވަނދޫ  0ސަލސަބީލުގެ ،ޢަބދުﷲ ޚަލީލ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ ،ހއ.އިހަވަނދޫ  0ސަލސަބީލުގެ ،ޢަބދުﷲ ޚަލީލ ،ހއ .އިހަވަނދޫ  0ސަލސަބީލުގެ،

ޢަބދުﷲ ޚަލީލއަކީ " ލޯކަލ

 40އެޕރީލ  0202ވަނަ ދުވަހު ބޭއވުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބު  "0 2 0 2ގައި ވާދަކުރުމަށ ޝަރުތު
 "0 2 0 2ގައި ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއގެ ގޮތުގައި ބަލައި،

" ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބު
ވާދަކުރުމަށ

 0 2 0 2ފެބރުއަރީ

 0 2ވަނަ ދުވަހު ކެނޑިޑޭޓެއގެ

ގޮތުގައި

ހިމަނައިގެނ

އެ އިނތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ
އިނތިޚާބުގެ

އެނމެހައި

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި ،އިނތިޒާމތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ
ޢަބދުﷲ

ޚަލީލގެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުނތަކަށ އަނގައި އަމުރުކޮށވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.

ބެލިއިރު ،އެ ފަރާތަކީ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބަށ
ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހެއކަމަށ ފެނނާތީ،

އެ ފަރާތުގެ

ނެތކަމަށ

އިލެކޝަނސ

ކެނޑިޑެސީ
ކޮމިޝަނުނ

ޤަބޫލުކުރެވެނ
ނިނމަވާފައިވާ

ނިނމެވުމަކީ

ބާޠިލ

ނިނމުމެއކަމުގައި ކަނ ޑައަޅައި އަދި ޢަބދުﷲ ޚަލީލގެ
ކެނޑިޑެސީއަކީ

ސައޙަ

ކެނޑިޑެސީއެއކަމަށ

ކަނ ޑައަޅަދިނުމަށ އެދި ހއ .އިހަވަނދޫ  0ސަލސަބީލުގެ،
ޢަބދުﷲ

ޚަލީލ

އިލެކޝަނސ
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ކޮމިޝަނަށ

 .0ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2019/SC-C/21 :ސ .މަރަދޫފޭދޫ  0އޮއިވަރީގެ ،އަޙމަދު ޝުޖާއު)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ
މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  0221އަށ މި މައސަލަ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ކުރިއަށދަނީއެވެ.

އައޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫފޭދޫއާއި މީދޫ އެއކޮށ އިނތިޚާބީ
ދާއިރާއެއގެ

ގޮތުގައި

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ކަނ

ޑައަޅާފައިވަނީ،

ޤާނޫނާ

ކަނ ޑައަޅުއވައިދެއވުމަށާއި،

ޚިލާފަށކަމަށ

މަރަދޫފޭދޫ ވަކި އިނތިޚާބީ

ދާއިރާއެއގެ ގޮތުގައި ކަނ ޑައަޅުއވައިދެއވުމަށާއި،
މީދޫ

ވަކި

އިނތިޚާބީ

ކަނ ޑައަޅުއވައިދެއވުމަށ،
ރައޔިތުނގެ

ގޮތުގައި

ނުވަތަ މަރަދޫފޭދޫއާއި މީދޫގެ
އިނތިޚާބީ

ހިމާޔަތކުރެވޭނެފަދައަކުނ
އިނތިޚާބީ

ދާއިރާއެއގެ

ދާއިރާތައ

އަދި

ޙައޤުތައ

ރައޔިތުނގެ

މަޖިލީހުގެ

ކަނ ޑައެޅުމާބެހޭ

ޤާނޫނުގައިވާ

އުސޫލާ އެއގޮތަށ އައޑޫ ސިޓީގެ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ
ކަނ ޑައެޅުމަށ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނގެ

މައޗަށ

އަމުރުކޮށދެއވުމަށ އެދި ސ  .މަރަދޫފޭދޫ  0އޮއިވަރީގެ،
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ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓު
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2017/HC-A/70 :މާލެ  0މ.ޕިސތާގެ ،އާމިނަތު ޝާދިޔާ)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ
މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓރައިބިއުނަލގެ ނަނބަރު  052ވަޒީފާއާބެހޭ ޓރައިބިއުނަލގެ ނަނބަރު V T R / 2 0 1 6 05 2

V T R / 2 0 1 6މައސަލަ ނިނމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި މައސަލައިގައި އާމިނަތު ޝާދިޔާ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގައި
ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށކަމަށ ބުނެ،

މާލެ  0އަދާކުރަމުނދިޔަ ވަޒީފާއިނ ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަނ

މ .ޕިސތާގެ ،އާމިނަތު ޝާދިޔާ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ޤާއިމކުރެވިފައި
ރައދުވާގޮތަށ،

ވާކަމަށާއި

އިޖރާޢީ

ޢަދުލުވެރިކަނ

އެ މައސަލަ އިސތިޢުނާފު ކުރުމަށ ޤާއިމކުރެވިފައިނުވާތީ އޭނާގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ރުޖޫޢު ނުކޮށ ބަދަލު

ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

ނަގައި ދިނުމަށ ނިނމާފައިވާ ނިނމުނތައ ބާޠިލކޮށ،

އާމިނަތު

ޝާދިޔާ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގައި އަދާކުރަމުނދިޔަ ވަޒީފާއަށ
ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއާ އެއވަރުގެ އެހެނ ވަޒީފާއަކަށ އަނ ބުރާ
ރުޖޫޢުކުރުމަށާއި،
ވަކިކުރެވިފައިވާ

އޭނާއަކީ އެއވެސ ޙާލެއގައި ވަޒީފާއިނ
މީހެއ ކަމުގައި ނުބެލުމަށާއި،

އޭނާ ވަޒީފާގައި

ހުރިނަމަ ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތތަކުގެ ތެރެއިނ  ( 22އެކެއ)
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށ ލިބޭނެ މުސާރައާއި އިނާޔަތތައ
އާމިނަތު

ޝާދިޔާއަށ

ދިނުމަށ

އިލެކޝަނސ

މައޗަށ އަމުރުކޮށ ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.
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ކޮމިޝަނގެ

 5.2ކޮމިޝަނުނ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށފައިވާ ދަޢުވާތައ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2018/SC-A/26 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ވ .މާލެ  0މާލެހިޔާ  ،2022-2މުޙައމަދު ޒާހިރު)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަނބަރު  HC-A/382 00220ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަނބަރު HC -A/ 3 82 002 20
ޤަޟިއޔާ ނިނމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާ ޤަޟިއޔާއަށ

އެ ޤަޟިއޔާގެ ޙުކުމ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،

ޚިލާފަށކަމަށ ކަނ ޑައަޅައި،
ބާޠިލކޮށދިނުމަށ
ދިވެހިރާއޖޭގެ

އެދި
ސުޕރީމ

ބަދަލުގެނނަނޖެހޭ

ފަދަ

ޤާނޫނީ

އިލެކޝަނސ
ކޯޓުގައި

ސަބަބެއ

ދިވެހިރާއޖޭގެ

ކޮމިޝަނުނ ހައިކޯޓުގެ ނަނބަރު H C -A / 3 8 2 00 2 2 0ޤަޟިއޔާގައި
އިސތިއުނާފކުރި ކޮށފައިވާ ޙުކުމަށ ތާއީދުކޮށ ،ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓު
ކމިޝަނަރުގެ އޮފީސ)
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2019/HC-A/407 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ވ .އިނފޮމޭޝަނ ޮ
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނބަރު :މި މައސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލކޮށ ،ހުޅުމާލެ  0ސަނދުރަ،2 -
C M -1 2 / 2 0 1 9ނިނމުމުނ އިލތިމާސކުރުމަށ އެދި އާމިނަތު އަސފާ ޝާފިޢީ،

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ހޯދަނ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށ ރައދުކުރުމަށ ވަނީ އިނފޮމޭޝަނ
އޮފީހަށ

ރައދުވާގޮތަށ

ދިވެހިރާއޖޭގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ހައިކޯޓަށ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށ ފޮނުވާފައެވެ.

 .0ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2019/HC-A/408 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ވ .އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނބަރު  CMމި މައސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލކޮށ،

ހުޅުމާލެ  0ސަނ ދުރަ-

-1 3 / 2 0 1 9ނިނމުމުނ އިލތިމާސކުރުމަށ އެދި  ،2އަޙމަދު އައފާނ ޝާފިޢީ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ހޯދަނ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށ ރައދުކުރުމަށ ވަނީ އިނފޮމޭޝަނ
އޮފީހަށ

ދިވެހިރާއޖޭގެ

ރައދުވާގޮތަށ

ހައިކޯޓަށ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށ ފޮނުވާފައެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2018/HC-A/179 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ވ .ލ.އިސދޫ  0އޯކިޑމާގެ ،ޙަލީމަތު އަހުމީލާ)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ
މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ވޒީފާއާބެހޭ
ަ

ޓރައިބިއުނަލގެ

ބރު :ވަޒީފާއާބެހޭ ޓރައިބިއުނަލގެ ނަނބަރު3 9 / V T R / 2 0 1 7 :
ނަނ ަ

 39/VTR/2017މައސަލައިގައި ،އިސތިއުނާފ ރައދުވާ މައސަލައިގައި،
ފަރާތ ވަޒީފާއިނ ވަކިކޮށފައިވަނީ،

ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މިނވަރުގައި،

އެފަރާތ ވަޒީފާއިނ އަހުމީލާއަށ ދެމުނދިޔަ މުސާރަކަމުގައިވާ  ( - 04405ހަތަރުހާސ

ވަކިކުރުމުގައި ޤާއިމކުރަނޖެހޭ މަޢުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަތަރުސަތޭކަ ފަސދޮޅަސ ފަހެއ) ރުފިޔާގެ މަގުނ،
އިޖުރާއީ

އަދުލުވެރިކަނ

ކަނ ޑައަޅުއވައިދެއވައި،

ޙަލީމަތު

ޤާއިމކުރުމަށފަހުގައި

 ( 6ހައެއ)

ކަމަށ މަހާއި  ( 02އެކާވީސ) ދުވަހަށ ޖެހޭ މިނވަރު ހަމަޖެއސުމަށ،

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ އަނގާ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓރައިބިއުނަލގެ

އަމުރުކޮށފައިވާ ފައިސާ ނަގައިދޭނެ ތަނެއ ނެތކަމަށ ނިނމުމުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ އެހެނ އެއވެސ ކަމަކަށ ބަދަލު
ކަނ ޑައަޅައި،

މި ނިނމުމަކީ ބާޠިލ ނިނމުމެއކަމަށ ގެނނަނޖެހޭ

ޤާނޫނީ

ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށ އެދި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.
އިސތިއުނާފކުރި މައސަލައެކެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ސަބަބެއނެތކަމަށ

ނިނމަވައި

ވަނީ

ސިވިލ ކޯޓު
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު( 2433/Cv-C/2020 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ވ .ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޕާޓީ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ
މިއީ ،ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޕާޓީއިނ  0225ވަނަ އަހަރާއި 0227 ،އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނާއި،

ދިވެހިރައޔިތުނގެ

ޕާޓީނ

ވަނަ އަހަރާއި 0220 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓ ރިޕޯޓު ސިޔާސީ އެއބަސވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ،ކޮމިޝަނަށ - 0205,222
ޕާޓީގެ

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާނކޮށފައިވާ

މުއދަތުގައި ( އެއލައކަ ފަނސަވީސ ހާސ ރުފިޔާ) ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުނ

ހުށަހަޅުއވާފައިނުވާތީ ،އެ ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކޮށ ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ

 0 2 0 2ޖަނަވަރީ  2ވަނަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ މީލާދީ 2 0

ޖުމލަ ޢަދަދު ކަމުގައިވާ  ( - 0205,222އެއލައކަ ފަނސަވީސ ( ހައެއ) މަސދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލ ކޯޓަށ މި ފައިސާ
ހާސ ރުފިޔާ)

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ދައކަނ ދެވުނު ދައކާ ޚަލާސކުރުމަށ ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޕާޓީގެ މައޗަށ

މުއދަތުގައި ފައިސާ ދައކާފައިނުވާތީ ،މި ފައިސާ ޝަރީޢަތ އަނގައި ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.
މެދުވެރިކޮށ ހޯދުމަށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އަނހެނުނނާއި ދެކޮޅަށ ކުރާ އަނިޔާ ހުއޓުވުމުގެ ދުވަސ ފާހަގަކުރުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 5.0އެކިއެކި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބިލތަކަށ އިޞލާޙު ހުށަހެޅުނ
 02 02ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށ ކޮމިޝަނުނ ގެނނަނ ފެނނަ ބަދަލުތައ
ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#
2

ޤާނޫނު  0ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަނބަރު400222 :
(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު)

ތަފޞީލު
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށ ކޮމިޝަނުނ ހުށަހަޅާ އިޞލާޙު 0202
އޮކޓޯބަރު  0 0ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެޓަރ ނީ ޖެނެރަލގެ އޮފީހަށ
ފޮނުވާފައެވެ.
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ގަވާއިދަށ

 2ވަނަ އިޞލާޙު

ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  0 2 0 2ސެޕޓެނބަރު  0 0ވަނަ ދުވަހު
0

ގަވާއިދު ނަނބަރު02210R-2 :
ވއިދު)
(އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ގަ ާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގަވާއިދަށ

ގެޒެޓގައި

ވަނީ

ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.

އަދި

 4ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 0 2 0 2

ނޮވެނބަރު  2 1ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ވަނީ
ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.
ޤާނޫނު ނަނބަރު( 2200220 :އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނު)
ގެ

2

ގަވާއިދު ނަނބަރު02020R-48 :
އދު)
ކބެހޭ އާނމު ގަވާ ި
(އިނތިޚާބުތަ ާ

 7 0ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ އެ ޤާނޫނު ހިނގުމަށޓަކައި،

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ އާނމު ގަވާއިދު
އެކުލަވާލައި 0202 ،ޖޫނ  02ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓގައި މި ގަވާއިދު ވަނީ ޝާއިޢުކޮށފައެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަށ
 2ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  0202ޖުލައި  21ވަނަ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  0 2 0 2ޖަނަވަރީ

4

ގަވާއިދު ނަނބަރު02020R-6 :
ޚބުގެ ގަވާއިދު)
(ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތި ާ

 0 2ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކޮށ ،އެ
ގަވާއިދަށ

 2ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 0 2 0 2

ޖަނަވަރީ  0 0ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ވަނީ
ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގެ
ގަވާއިދު  0 2 0 2ޖަނަވަރީ  0 2ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގަވާއިދު ނަނބަރު02020R-7 :
5

(އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު)

ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކޮށ ،އެ ގަވާއިދަށ
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގަވާއިދަށ

 2ވަނަ އިޞލާޙު

 0 2 0 2ޖަނަވަރީ

ގެޒެޓގައި

ވަނީ

 0 0ވަނަ ދުވަހު

ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.

އަދި

 0ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 0 2 0 2

ފެބރުވަރީ  4ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ވަނީ
ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.
ގަވާއިދު ނަނބަރު02210R-1086 :
0

ހނުނގެ
ޚބާއި ،އަނ ެ
(ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތި ާ
ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގެ
އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު)

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި ،އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ

ކޮމިޓީގެ

އިނތިޚާބުގެ

ކަނ ޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށ

އިނތިޚާބީ

ދާއިރާތައ

 0ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ

ގަވާއިދު  0 2 0 2ޖަނަވަރީ  2ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓގައި ވަނީ ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.
އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ޝަކުވާ ނުވަތަ މައސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
އެ ކަނކަނ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައ ބަޔާނކުރާ

ގަވާއިދު ނަނބަރު R-1500202
7

ވ ނުވަތަ މައސަލަ
(އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ޝަކު ާ
މގައި ޢަމަލުކުރާނޭ
ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ކަނކަނ ބެލު ު
އިޖުރާއަތުތައ ބަޔާނކުރާ ގަވާއިދު)

ގަވާއިދު  0202ފެބރުވަރީ  21ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކޮށ ،އެ ގަވާއިދަށ
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގަވާއިދަށ

 0 2 0 2އޯގަސޓ
ގެޒެޓގައި

ވަނީ

 2ވަނަ އިޞލާޙު
 2 0ވަނަ ދުވަހު

ޝާއިޢުކޮށފައެވެ.

އަދި

 0ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 0 2 0 2

ނޮވެނބަރު  2 2ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ވަނީ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 .6ކޮމިޝަނުގެ ހިނގުނ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ އިދާރީ ގޮތުނ ކުރެވުނު ކަނތައތައ
 .0.2ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

#

ބޭއވުނު އަދަދު

22

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޢާނމު ޖަލސާ

00

20

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ކުއލި ޖަލސާ

24

22

އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ބާއވާ ޚާއސަ ޖަލސާ  -ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ

20

24

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތީޚާބު
 0202ގެ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތައ

22

25

ޑިވިޜަނތަކާއި ސެކޝަނތަކުގެ ވެރީނގެ ބައދަލުވުނތައ

00

20

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައޒަފުނނާ އެކު ބާއވާ ބައދަލުވުނތައ

22

ބ  0202އަށ ތައޔާރުވުގެ ގޮތުނ
ޚ ު
ތކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތި ާ
ލޯކަލކައުނސިލ ަ
ކޮމިޝަނގެ ސޓާފުނނަށ ބޭއވުނު ’ޑަމީ ވޯޓުލުމުގެ‘ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .0.0ކޮމިޝަނުނ ބާއވާފައިވާ ޚާއޞަ ޖަލސާތައ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

#

ބޭއވުނު ތާރީޚ

 0221ވަނަ އަހަރުގެ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ،ކެނޑިޑޭޓުނ މާލީ ބަޔާނ
22

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާ ފަރާތތަކުގެ މައސަލައާއި އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ ޖިނާޢީ
މައސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުނ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރ ވިސަސއާއި ޕރޮސެކިއުޓަރ މޯލޑިވސ

 0202ޖަނަވަރީ 20

އޮފީހާއާ އެކު ބޭއވުނު މަޝވަރާ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤިއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 20އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ،ކޮމިޝަނާ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސަސއާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި

 0202ޖަނަވަރީ 02

ކުރުނ
 22ސަރަހައދީ 04 ،ވަނަ ފެމބޮސާ ބައދަލުވުމުގައި ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ބައިވެރިވުނ

 0202ޖަނަވަރީ 04

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
24

އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ،ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ބރޯޑކާސޓަރުނގެ ވަގުތު ޚާއސަ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ
އުޞޫލެއ ތައޔާރުކޮށ ޢަމަލުކުރުމަށ،

ކޮމިޝަނާއި،

މޯލޑިވސ ބރޯޑކާސޓިނގ

 0202ޖަނަވަރީ 07

ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއވުނު މަޝވަރާ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 25އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ،

ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ކުށުގެ ރިކޯޑު،

ލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށ

 0202ޖަނަވަރީ 00

ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ ،ކަމާބެހޭ މުއައސަސާތަކާ އެކު ބޭއވުނު މަޝވަރާ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤިއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 20އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ،

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާއި،

ސިވިލ ސަރ ވިސ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު

 0202ޖަނަވަރީ 22

ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުނ
27

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބަށ ހުޅުވާލުނ

 20ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ހަރަކާތ "މަސަލަސ ރާއޖެ" ފެށުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 0202ފެބރުވަރީ 25

 0202ފެބރުވަރީ 02

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

#

ބޭއވުނު ތާރީޚ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 21އިނތިޚާބަށ

އޮފިޝަލުނ

ހޯދުމަށ

އެކި

ކުނފުނިތަކާ

އެކު

ބޭއވުނު

މަޝވަރާ

 0202މާރިޗު 2

ބައދަލުވުނތައ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 22އިނތިޚާބަށ ކެނޑިޑޭޓުނ ގުރުޢަތުލުމާއި،

އިނތިޚާބުވެފައިވާ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ

 0202މާރިޗު 4

އިޢުލާނކުރުނ
22

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބަށ ޓރައިނަރުނ ތަމރީނުކުރުމުގެ ޕރޮގރާމ (ޓީ.އޯ.ޓީ) ފެށުނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނބަރ ޝިޕ ފޯމުތައ ހުށަހަޅާއިރު،

 20ހުށަހަޅަމުނދާތީވެ،

އެކަނ ހައލު ކުރުމަށ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި،

 0202މާރިޗު 7

ސައހަނޫނ ފޯމުތައ
މޯލޑިވސ ޕޮލިސ

 0202މާރިޗު 22

ސަރވިސަސ އާއެކު ބޭއވުނު މަޝވަރާ ބައދަލުވުނތައ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 22އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތތަކުގެ ތެރެއިނ،

ނަނ އަނ ބުރާ ގެނދެވުމަށ ބޭނުނވާ

 0202ޖޫނ 02

ފަރާތތަކަށ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކަނތައތައ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޕާޓީ
 ( 24ޑީ .އާރު .ޕި) އަށ ދިމާވެފައިވާ ގޮނޖެހުނތަކާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނުނ،

ޑީ .އާރު .ޕީއާ

 0202ސެޕޓެމބަރ 7

ބައދަލުކުރުނ
25

ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 0 0 0 2 2 0އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެނެވުނު އިޞލާޙާ
ގުޅިގެނ ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތަކުގެ ޙާޟިރީ ،ވެބސައިޓުގައި ޢާނމުކުރަނ ފެށުނ

 20ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ ގެނނަ ފެނނަ އިސލާޙާ ގުޅިގެނ ޕާޓީތަކާ މަޝވަރާ ކުރުނ

27

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ ގެނނަ ފެނނަ އިސލާޙުގެ ޑރާފޓ ،ބަނޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަށ
ފޮނުވުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 0202ސެޕޓެމބަރ 00

 0202ސެޕޓެމބަރ 02
އިނ  22އަށ

 0202އޮކޓުބަރ 00

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

#
20

ބޭއވުނު ތާރީޚ

އިނޑިއާގެ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނަށ ކެޕޭސިޓީ
ބިލޑިނގ އޮނ އިލެކޓޯރަލ ޓެކނޮލޮޖީ ( 0ވާރޗުއަލ) ކުރިއަށ ގެނދެވުނ

 0202ނޮވެމބަރ 20

އިނޑިއަނ ޓެކނިކަލ އެނޑ އިކޮނޮމިކަލ ޕރޮގރާމ ( އައިޓެކ) ސކީމުގެ 022100202
 21ދަށުނ) 0ވާރޗުއަލކޮށ ،ވޯޓަރސ ރަޖިސޓރޭޝަނ ކޯސ ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނަށ

 0202ނޮވެމބަރ 02

ކުރިއަށ ގެނދެވުނ
02

02

ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 0 0 0 2 2 0އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެނެވުނު އިޞލާޙާ
ގުޅިގެނ ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތަކުގެ ޙާޟިރީ ،ވެބސައިޓުގައި ޢާނމުކުރަނ ފެށުނ
" ކޮމިޝަނުގެ ނިނމުނތައ ޢާނމުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު" ފާސކޮށ،

ކޮމިޝަނުގެ

ނިނމުނތައ ،ވެބސައިޓުގައި ޢާނމުކުރަނ ފެށުނ

 0202ސެޕޓެމބަރ 00

 0202ޑިސެމބަރ 0

ބ  0202އާއި ގުޅޭގޮތުނ
ޚ ު
ތކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތި ާ
ލޯކަލކައުނސިލ ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު ބައދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 0202 .7ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ ކޮށފައިވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައ
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށ ކަނ ޑައެޅުއވި ބަޖެޓުނ

މައިގަނ ޑުގޮތެއގައި ޚަރަދުކޮށފައިވަނީ  0 2 0 2ލޯކަލ

ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ޚަރަދުތައ ހަމަޖެއސުމަށެވެ .މިގޮތުނ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބަށ ހިނ ގާފައިވާ
ޚަރަދުގެ ތަފޞީލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބަޖެޓް ކޯޑު

ދ
ރ ު
ޚަ ަ

އައިޓަމތައ
ދ
ރިކަރަނޓ ޚަރަ ު

18,247,259

ކެޕިޓަލ ޚަރަދު

726,699
މުޅިޖުމލަ

18,973,958

ދ
ރިކަރަނޓ ޚަރަ ު
210

މުވައޒަފުނނަށ ހިނގާ ޚަރަދު

5,730,454

213

ޕެނޝަނާއި ،މުސކުޅިކުރައވާ މުވައޒަފުނނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ ނޫނ ގޮތުނ ދޭ ފައިސާ

104,897

221

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

266,527

222

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

5,732,694

223

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

5,955,736

225

ދ
ކރެވޭ ޚަރަ ު
ތަމރީނުކުރުމަށ ު

448,917

226

8,034

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއޓުމުގެ ޚަރަދު
ޖުމލަ

18,247,259

ކެޕިޓަލ ޚަރަދު
423

726,699

ދ
އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ ކުރާ ޚަރަ ު
ޖުމލަ

210

726,699

މުވައޒަފުނނަށ ހިނގާ ޚަރަދު

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

4,063,395

212

މުވައޒަފުނނަށ ދޭ އެލަވަނސ

1,667,058
ޖުމލަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

5,730,454

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

211001

މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ

2,386,214

211002

ސ
އިތުރުގަޑީގެ މަސައކަތަށދޭ ފައި ާ

1,677,181
ޖުމލަ

212
212027

މުވައޒަފުނނަށ ދޭ އެލަވަނސ
1,667,058

ސަރވިސ އެލަވަނސ
ޖުމލަ

213
213006

221001
221002
221003
221004

104,897

ރިޓަޔަރމެނޓ ޕެނޝަނ ސކީމަށ ޖަމާކުރާ ފައިސާ

222001
222002
222003
222004
222005
222008
222009
222999

104,897

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ
14,340

ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

5,900

ދ
ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއގަމު މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޙަރަ ު

106,258

ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

140,029

ޚރަދު
ރާއޖޭނ ބޭރަށކުރާ ދަތުރު ަ
ޖުމލަ

222

1,667,058

ޕެނޝަނާއި ،މުސކުޅިކުރައވާ މުވައޒަފުނނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ ނޫނ ގޮތުނ ދޭ ފައިސާ

ޖުމލަ
221

4,063,395

266,527

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
2,194,754

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުނ ހޯދާތަކެތި

24,273

ތ
އިނފޮމޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުނ ހޯދާ ތަކެ ި

8,369

ތ
ފިއުލގެ ގޮތުގައި ބޭނުނކުރެވޭ ތަކެއޗާއި އިނޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެ ި

504,992

ތ
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެ ި

149,554

ތ
އިލެކޓރިކާ ބެހޭގޮތުނ ހޯދާތަކެ ި

1,779

ތ
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށ ހޯދާ ތަކެ ި

199

ހިފާގެނގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށ

2,848,773

އެހެނިހެނ ގޮތގޮތުނ ހޯދާ ތަކެތި
ޖުމލަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

5,732,694

223

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

223001

ޓެލެފޯނ ،ފެކސ އަދި ޓެލެކސ

913,144

223002

ދ
އިލެކޓރިކ ފީގެ ޚަރަ ު

434,127

223003

ދ
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށ ކުރާޚަރަ ު

126,122

223004

ލީޒލައިނާއި އިނޓަނެޓގެ ޚަރަދު

130,939

223005

ލ
ޢިމާރާތުގެ ކުއޔާއި ބިމުގެ ކު ި

28,220

223006

ލ
ކ ި
ތަކެތީގެ ު

3,392

223008

ފކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށ ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
އޮފީސ ޢިމާރާތ ފޮޅާސާ ު

25,501

223010

ދ
އިޢލާނ ،އިޝތިހާރު ،އެނގުނ އަދި އިޝތިރާކ ޚަރަ ު

22,896

223011

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

8,550

223016

ފދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށދޭ ފައިސާ
ކޮނސަލޓެނސީ ޚިދުމަތާއި ،ތަރުޖަމާކުރުނ ަ

24,900

223020

ދ
ކތީގެ ޚަރަ ު
ޢާނމުފައިދާއަށ ޗާޕުކުރާ ތަ ެ

158,386

223999

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެނ ޚަރަދު

4,079,560
ޖުމލަ

5,955,736

ދ
ކރެވޭ ޚަރަ ު
ތަމރީނުކުރުމަށ ު
225005

448,917

ރާއޖޭހގައި އެކިއެކި ޓރެއިނިނގ ކޯސތައ ހިނގުމަށ ކުރާ ޚަރަދު
ޖުމލަ

226
226010

448,917

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއޓުމުގެ ޚަރަދު
2,290

މެޝިނަރީއާއި އިކއިޕމަނޓސ މަރާމާތުކުރުނ

5,744

226016
އެއގަމުގައި ދުއވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުނ
ޖުމލަ
423

8,034

ދ
އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ ކުރާ ޚަރަ ު

423001

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިނގސ

48,792

423002

ޕލާނޓ ،މެޝިނަރީއާއި އިކވިޕމަނޓސ

270,730

423006

ތ
ކ ި
މުވާޞަލާތުގެ ތަ ެ

3,400

423008

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުނ ހޯދާ ހާޑވެޔަރ

403,777

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ޖުމލަ

726,699

 7.2އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ  0202ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ
ގއި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސ ،އޮޑިޓ ކުރުމަށފަހު ޢާނމު
 0202ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނ އޮޑިޓ ކޮށފައި ނުވާތީ ،ރިޕޯޓު ަ
ކުރެވޭނެއެވެ.
 .7.2މީޑިއާއަށ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ
މަޤާމ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި
މެނބަރުނނާއި މުވައޒަފުނ

ޕރޮގރާމ

މީޑީއާ ސޓޭޝަނ

ތާރީޚ

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

ރާއޖެ މިއަދު

ޕީ.އެސ.އެމ

 0202ޖަނަވަރީ 22

އެސިސޓަނޓ
ޑިރެކޓަރ

ޝަހުލާ އިސމާޢީލ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

 0202ޖަނަވަރީ 02

އެސިސޓަނޓ
ޑިރެކޓަރ

ފާތިމަތު ޝައުޝަނ
މޫސާ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

 0202ޖަނަވަރީ 02

ޑިރެކޓަރ

ޚަދީޖާ ރަޝާ

ރާއޖެ މިއަދު

ޕީ.އެސ.އެމ

 0202ޖަނަވަރީ 02

އެސިސޓަނޓ
ޑިރެކޓަރ

އާމިނަތު އަޒީފާ

ރާއޖެ މިއަދު

ޕީ.އެސ.އެމ

 0202ޖަނަވަރީ 02

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު
ރައީސ

އަޙމަދު އަކރަމ

ހަވާސާ

ދިވެހި ޗެނަލ

 0202ޖަނަވަރީ 07

އެސިސޓަނޓ
ޑިރެކޓަރ

ޝަހުލާ އިސމާޢީލ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

 0202ޖަނަވަރީ 01

އެސިސޓަނޓ
ޑިރެކޓަރ

އާއިޝަތު ޔުޝފާ
ޝާކިރ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

 0202ޖަނަވަރީ 01

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

މަޤާމ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި
މެނބަރުނނާއި މުވައޒަފުނ

އެކޓިނގ ސެކރެޓެރީ

ޙަސަނ ޒަކަރިއޔާ

ޕރޮގރާމ
ރާއޖެ މިއަދު

މީޑީއާ ސޓޭޝަނ
ޕީ.އެސ.އެމ

ތާރީޚ
ވރީ 20
 0202ފެބުރު ަ

ޖެނެރަލ 0ޑިރެކޓަރ
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަޙމަދު އަކރަމ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

ވރީ 20
 0202ފެބުރު ަ

ޑިރެކޓަރ

ސަލާޙ ރަޝީދު

އަދުގެ ރާއޖެ

ދިވެހި

ވރީ 22
 0202ފެބުރު ަ

ރާއޖޭގެ އަޑު
އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ

މަރިޔަމ ނަޒރީނާ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

ވރީ 22
 0202ފެބުރު ަ

މާސޓަރ ޓރެއިނަރ

އަބދުﷲ ރާޒީ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

ވރީ 22
 0202ފެބުރު ަ

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

ވރީ 20
 0202ފެބުރު ަ

އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ

އާމިނަތު އަޒީފާ

ހެނދުނު

ޓީ.ވީ.އެމ

 0202މާރިޗު 22

ހެނދުނާ
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަޙމަދު އަކރަމ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

 0202އޭޕރީލ 24

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ

އަޙމަދު ޝަރީފ

ރާއޖެ މިއަދު

ޕީ.އެސ.އެމ

 0202ޖޫނ 02

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަހމަދު އަކރަމ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

 0202ޖުލައި 20

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަޙމަދު އަކރަމ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

 0202އޯގަސޓ 21

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

 0202އޯގަސޓ 21

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

އިތުރު ކާފު

ސީ.އެނ.އެމ

 0202އޯގަސޓ 22

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަޙމަދު އަކރަމ

ޙަބަރަށފަހު

ސަނގުޓީވީ

 0202ސެޕޓެނބަރު 22

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މަޤާމ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި
މެނބަރުނނާއި މުވައޒަފުނ

ޕރޮގރާމ

މީޑީއާ
ސޓޭޝަނ

ތާރީޚ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަހމަދު އަކރަމ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

 0202ސެޕޓެނބަރު 22

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

 0202ސެޕޓެނބަރު 22

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަޙމަދު އަކރަމ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

 0202ސެޕޓެނބަރު 25

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

ރާއޖެ މިއަދު

ޕީ.އެސ.އެމ

 0202ސެޕޓެނބަރު 25

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ

އަހމަދު އަކރަމ

ޚަބަރަށފަހު

ސަނގުޓީވީ

 0202ސެޕޓެނބަރު 20

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ

އަޙމަދު ޝަރީފ

ރާއޖެ މިއަދު

ޕީ.އެސ.އެމ

 0202ސެޕޓެނބަރު 01

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރު

ފުއާދު ތައފީޤ

ފަލަސުރުޚީ

ރާއޖެ ޓީވީ

ބރު 22
 0202ނޮވެނ ަ

އެކޓިނގ ސެކރެޓެރީ

ޙަސަނ ޒަކަރިއޔާ

ފަސމަނޒަރު

ވީ.ޓީ.ވީ

ބރު 20
 0202ނޮވެނ ަ

ޖެނެރަލ
އެކޓިނގ ސެކރެޓެރީ

ޙަސަނ ޒަކަރިއޔާ

ހަވާސާ

ޖެނެރަލ
ޑިރެކޓަރ

ދިވެހި

ބރު 22
 0202ނޮވެނ ަ

ޗެނަލ
ޑރ .މުޙައމަދު

ހަވާސާ

ޒާހިރު

ދިވެހި

ބރު 22
 0202ނޮވެނ ަ

ޗެނަލ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ

އަޙމަދު ޝަރީފ

ހަވާސާ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ

އަޙމަދު ޝަރީފ

ފަލަސުރުޚީ

ދިވެހި

ބރު 25
 0202ނޮވެނ ަ

ޗެނަލ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ރާއޖެ ޓީވީ

ބރު 25
 0202ނޮވެނ ަ

 .7.3މީޑިއާ ކަވަރޭޖ ހަދާފައިވާ އެހެނިހެނ އިވެނޓތައ
ތަފޞީލ
ކުޅުދުއފުށި ސިޓީގެ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކާއި އަނހެނުނގެ ޚާއސަ ދާއިރާތައ އިއުލާނ ކުރުމުގެ ރަސމިއޔާތު
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202ގެ
ސަލާމާތީ ކަނކަނ ބެލެހެއޓުމަށ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސއާކު ފަހުމުނަމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ

ތާރީޚ
 0202ޖަނަވަރީ 22
 0202ޖަނަވރީ 02

ރަސމިއޔާތު
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202ގެ ޤައުމީ
ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ  27ވަނަ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202ގެ ޤައުމީ
ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ  20ވަނަ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202އާ ގުޅީގެނ
ސިވިލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސމިއޔާތު
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު 0202
އިއުލާނކުރުމުގެ ރަސމިއޔާތު
ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕރޮގރާމާ ގުޅިގެނ ބޭއވި ނޫސވެރިނގެ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202ގެ ޤައުމީ
ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ  21ވަނަ ބައދަލުވުނ
ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕރޮގރާމ މަސަލަސ ރާއޖެ އިފޠިތާޙ ކުރުމުގު ރަސމިއޔާތު
ނޫސވެރިނގެ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު 0202
ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގުރުއަތުލުނ -ކުޅުދުއފުށި ސިޓީ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު 0202
ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގުރުއަތުލުނ -މާލެ ސިޓީ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު 0202
ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގުރުއަތުލުނ -ފުވައމުލަކު ސިޓީ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު 0202
ޑ ސިޓީ
ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގުރުއަތުލުނ -އައ ޫ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 0202ޖަނަވަރީ 00

 0202ޖަނަވަރީ 01

 0202ޖަނަވަރީ 22

ވރީ 24
 0202ފެބުރު ަ
ވރީ 27
 0202ފެބރު ަ
ވރީ 20
 0202ފެބުރު ަ

ވރީ 02
 0202ފެބުރު ަ
ވރީ 01
 0202ފެބުރު ަ
 0202މާރިޗު 24

 0202މާރިޗު 24

 0202މާރިޗު 24

 0202މާރިޗު 24

ތަފޞީލ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202ގެ ޤައުމީ

ތާރީޚ
 0202މާރިޗު 22

ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ  22ވަނަ ބައދަލުވުނ
ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ އިނތިޚާބު  0202ގެ ޤައުމީ

 0202މާރިޗު 24

ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ  22ވަނަ ބައދަލުވުނ
ނޫސވެރިނގެ ބައދަލުވުނ

 0202މާރިޗު 25

ނޫސވެރިނގެ ބައދަލުވުނ

 0202މާރިޗު 27

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށ ގެނނަނފެނނަ އިސލާހުތަކާގުޅިގެނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއވި މަޝވަރާ

 0202ސެޕޓެނބަރު 01

ބައދަލުވުނ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ރައީސ އަޙމަދު ޝަރީފ
ކޯވިޑ 21 -އާ ގުޅިގެނ ޕީ.އެސ.އެމ އަށ އޮނލައިނކޮށ ދެއވި ބަސދީގަތުމުގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 . 0ކޮމިޝަނުނ ކޮށފައިވާ މުހިނމު އެހެނިހެނ މަސައކަތތައ
 . 0.2އިނތިޚާބިތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓު ޢާނމުކުރުނ
 0 2 0 2ގެ ޕެނޑަމިކއާ ގުޅިގެނ މައިގަނ ޑު އިނތިޚާބެއ ބޭއވިފައެއ ނުވެއެވެ .ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގެ މަސައކަތތައ ފަސކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުނ
މިއަހަރުގައި ނެރެނ ހަމަޖެއސި ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓުގެ މަސައކަތތައ ޝާއިޢު ކުރެވޭގޮތެއ ނުވީއެވެ.
 . 0.0ތަފާސ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުނ
އަމިއލަ ޖަމުޢިއޔާ ޖަމާޢަތކަކާއި،

އަމިއލަ ފަރުދުނ އަދި އެކި އެކި މުވައސަސާތަކުގެ އެދިލެއވުމުގެ މަތިނ ތަފާސ

ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިނ އެ ފަރާތތަކަށ ފޯރުކޮށދެވިފައެވެ.
 .0.2އާކައިވގެ މަސައކަތތައ
އާކައިވކުރުމަށ ކޮމިޝަނުނ ހޯދާފައިވާ އެޕލިކޭޝަނަށ އެކސެސ ލިބިފައިނުވާތީ އާކައިވ ކުރުމަށ ޙާއސަ އެޕލިކޭޝަނެއ
ހޯދުމަށ އެދި އައި.ސީ.ޓީ ސެކޝަނގައި ރިކުއެސޓ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
އާކައިވ ކުރުމުގެ މަސައކަތތައ ކުރުމަށ ވަކި ޙާއސަ އެޕލިކޭޝަނެއ ނެތ ނަމަވެސ ސެކޝަނތަކުނ އާކައިވ ކުރުމަށ
ބޭނުނވާ ތަކެތި ސެކޝަނތަކުނ ހޯދައި ފައިލ ސާވަރ ގައި ދަނީ ރައކާކުރެވެމުނނެވެ .އަދި އެޕލިކޭޝަނެއ ލިބުމުނ
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި އެއގޮތަށ އެތަކެތި އެޕލިކޭޝަނަށ އަޕލޯޑ ކުރެވޭނެއެވެ.
 . 0.4ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރކ ޕލޭނ އެކުލަވާލުނ
ކޮމިޝަނގެ  0202 -0220ވަނަ އަހަރުގެ ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނގެ މުއދަތު  0އަހަރު ދުވަހަށ އިތުރުކުރުމަށ ކޮމިޝަނުނ
ނިނމެވުމާއި ގުޅިގެނ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކޕލޭނ ސެކޝަނތަކާއިއެކު ރިވިއުކުރުމަށފަހު 0202 ،ގެ ވޯކޕލޭނގައި
ހިމެނިފައިވާ މަސައކަތތަކުގެ ތެރެއިނ ކޮވިޑ 21-ޕެނޑެމިކއާއި ގުޅިގެނ ހާސިލނުކުރެވި ހުރި މަސައކަތތައ ބެލުމަށ ފަހު
 0202އަހަރުގެ ވޯކޕލޭނގައި ހިމެނުމަށ ސެކޝަނތަކަށ ފެނނަ މަސައކަތތައ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކޕލޭނގައި
ހިމެނުނެވެ .އަދި  0202ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކޕލޭނގެ ރިވިއު ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނާއި ހިއސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި  0202ވަނަ
އަހަރުގެ ވާރކޕލޭނ ސެކޝަނތަކާއި ގުޅިގެނ ތައޔާރުކުރުމުގެ މަސައކަތ މިހާރު ކުރެވެމުނދެއެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 . 0.5ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނގެ މަސައކަތތައ އިވެލުއޭޓ ކުރުނ
ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނ  0 2 0 2 -0 2 2 0ގެ ލަނ ޑުދަނ ޑިތައ ހާޞިލވި މިނވަރު ބެލުމަށޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ
ސެކޝަނތަކާ ބައދަލުކޮށ ،ކޮނމެ ސެކޝަނަކުނވެސ  0202ވަނަ އަހަރަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައކަތތައ ގޮސފައިވާ
ހިސާބު ބަލައި 0202 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓެއ ތައޔާރުކުރެވުނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނގެ  0202-0220ވަނަ އަހަރުގެ
ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ ( 0އަހަރު ދުވަހަށ) އިތުރުކުރުމަށ ކޮމިޝަނުނ ނިނމެވުމާއި ގުޅިގެނ
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނގައި ކަނ ޑައަޅާފައި މަސައކަތތަކުގެ ތެރެއިނ ހާސިލނުކުރެވި ހުރި
މަސައކަތތައ ބަލައި،

 0202ގެ ވޯކޕލޭނއަށ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ .ކޮމިޝަނގެ  0202ގެ

ވޯކޕލޭނގައި މައިގަނ ޑު ގޮތެއގައި ހިމެނިފައިވާނީ  0202ގައި ކުރުމަށ ކަނ ޑައަޅާފައި ހުރި ކަނކަމުގެ ތެރެއިނ ކޮވިޑ-
 21ޕެނޑަމިކއާ ގުޅިގެނ ހާސިލނުކުރެވި ހުރި މަސައކަތތަކާއި ކޮމިޝަނގެ އިނޓަރ ނަލ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުމަށ ކުރާނެ
މަސައކަތތަކެވެ.
އަދި ހަމަ އެހެނމެ،

ކޮމިޝަނުގެ  0200 -0200ގެ

ނިޔަލަށ ތައޔާރުކުރެވޭ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ސޓރެޓަޖިކ ޕލޭނ

އެކުލަވާލުމަށ ބޭނުނވާ މާލީ އެހީތެރިކަމާއި ފަނނީ އެހީތެރިކަނ ހޯދުމަށ އެދި އިނޓަރ ނޭޝަނަލ ފައުނޑޭޝަނ ފޯ
އިލެކޓޯރަލ ސިސޓަމސ ( އައިފެސ) ،

ޔުނައިޓަޑ ނޭޝަނސ ޑިވެޕޮލމަނޓ ޕރޮފރާމ ( ޔޫ .އެނ .ޑީ .ޕީ) އަދި ޔުނައިޓަޑ

ސޓޭޓސ އެޖެނސީ ފޯ އިނޓަރ ނޭޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ ( ޔޫ .އެސ .އެއިޑ) ގައި ވަނީ އެދެވިފައެވެ.

އަދި މި މަސައކަތަށ

ބޭނުނވާ މާލީ އަދި ފަނނީ އެހީތެރިކަނ ލިބުމުނ  0200-0200ގެ ނިޔަލަށ ތައޔާރުކުރެވޭ ކޮމިޝަނގެ  5އަހަރު ދުވަހުގެ
ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތ  0202ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރުމަށ ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 . 0.0ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202ގެ
ޓރެއިނިނގ ޕރޮގުރާމގެ އިތުރަށ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނތައ:
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202ގެ މަސައކަތތަކުގެ
އިތުރުނ ސޓާފ ޕރޮފެޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގުރާމތަކެއ ވަނީ ކުރިޔަށ ގެނދެވިފައެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ކުރިޔަށ

ގެނދެވުނު ޕރޮގުރާމތަކުގެ ތަފސީލެވެ.

އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތތައ

ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނ އީ-ގަވަރމަނޓަށ (ޖެމސ) އަށ އަހުލުވެރި

މުއދަތު

 3އޮކޓޯބަރ 2020

ބައިވެރިނގެ
ޢަދަދު

25

ކުރުމަށ އެނ.ސީ.އައި.ޓިއާ ގުޅިގެނ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝނ
މިނިސޓރީ އޮފ ފައިނޭނސގެ ޕަބލިކ ފައިނޭނސ އިނސިޓިޓިއުޓާއި

 10 - 6އޮކޓޯބަރ 2020

5

ގުޅިގެނ ދަޢުލަތުގެ މާލިއޔަތު ގަވާއިދަށ އަހުލުވެރިކުރުމަށ ބޭއވުނު
ތަމރީނ ޕރޮގރާމ
އިނޑިއާ އިނޓަރނޭޝަނަލ އިނސޓިއުޓ އޮފ ޑިމޮކރަސީ އެނޑ

 20 - 15ނޮވެމބަރ 2020

7

އިލެކޝަނ މެނޭޖމަނޓ ) )IIIDEMގެ ފަރާތުނ ކުރިޔަށ
ގެނދިޔަ 'ކެޕޭސިޓީ ބިލޑިނގ އޮނ އިލެކޓޯރަލ ޓެކނޮލޮޖީ' ޕރޮގރާމ
އިނޑިއަނ ޓެކނިކަލ އެނޑ އިކޮނޮމިކަލ ޕރޮގރާމ (އައިޓެކ)
ސކީމުގެ ދަށުނ އިނޑިއާގެ އިލެކޝަނ ކޮމިޝަނުނ އިނތިޒާމުކޮށގެނ
ކުރިޔަށގެނދިޔަ ވޯޓަރސ ރަޖިސޓރޭޝަނ ކޯސ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 27 - 23ނޮވެމބަރ 2020

10

.0.7

 0202ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލއަޤވާމީ ޑިމޮކުރަސީ ދުވަސ އަދި ވޯޓަރސ ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށ ބޭއވުނ "ޑިމޮކރަސީ

ރަނ"
ކޮވިޑ –  2 1ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ ނޭޝަނަލ ހެލތ ޕރޮޓެކޝަނ އޭޖެނސީއިނ ކުއލި ނުރައކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނ
ކުރުމުގެ ސަބަބުނ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ޑިމޮކރަސީ ދުވަހާއި،

ވޯޓާރސޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށޓަކައި މި ކޮމިޝަނުނ ރާވާފައިވާ

ހުރިހާ ޕރޮގުރާމތަކެއވަނީ ކެނސަލ ކުރެވިފައެވެ.

 . 0.0ރައޔިތުނ ހޭލުނތެރި ކުރުމަށ ހިނގާ ޤަޢުމީ އެވެއަރނަސ ކެމޕެއިނގެ މަސައކަތ:
ޞުލޙަ މަސަލަސކަނ އަށަގެނފައިވާ ދިމުޤރާތީ ވެއޓަކަށ ދިވެހި މުޖތަމަޢު ހޭލުނތެރިކުރުމަށާއި،
ކުރިއެރުމަށ

މަސައކަތކުރުމުގެ

އާދަ

ހަރުލެއވުމަށ

ރައޔިތުނ

ހޭލުނތެރިކުރުވުމުގެ

އިޖތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށާއި

ބޭނުމުގައި،ގުޅުނހުރި

ތަފާތު

މުއައސަސާތަކާއި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ގުޅިގެނ ކުރިޔަށ ގެނދިއުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަޢުމީ އެވެއަރ ނެސ ކެމޕެއިނ
" މަސަލަސ ރާއޖެ" ރަސމީކޮށ އިފތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސމިއޔާތު  0 2 0 2ފެބުރުވަރީ  0 2ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހު ސޓެލކޯ
އޮޑިޓޯރިއަމ ގައި ވަނީ ކުރިޔަށ ގެނދެވިފައެވެ .މި ރަސމިއޔާތުގެ ޝަރަފވެރި މެހެމާނެއގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ރައީސުލ ޖުމުހޫރިއޔާގެ ނާއިބ އަލފާޞިލ ފައިސަލ ނަސީމއެވެ.

ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ހަރަކާތ ”މަސަލަސ ރާއޖެ“ ފެށުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 . 1ކޮމިޝަނގެ އިނފޮމޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުނ
ކޮމިޝަނުގެ އައިސީޓީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށ ގިނަ މަސައކަތތައ
ކުރެވިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި:
ނެޓވޯކ ހަރުދަނާ ކުރުނ:
ކޮމިޝަނުގެ ނެޓވޯކ ހަރުދަނާ ކުރުމަށ  0202ވަނަ އަހަރު އައިސީޓި ސެކޝަނުނ ވަނީ ވަރަށ ގިނަ މަސައކަތތަކެއ
ކޮށފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި،

ކޮމިޝަނުގެ ނެޓވޯކ އަޕޑޭޓ ކުރުމާއި އަދި އިނޓާނަލ ނެޓވޯކ ފައިބަރ ކޭބަލތަކަށ

ބަދަލުކުރުމާއި ކޯ ސވިޗތައ ފައިބަރ އަށ ބަދަލުކުރުނ ހިމެނެއެވެ .މި މަސައކަތުގެ ސަބަބުނ ނެޓވޯކ ލަސވުމުގެ
މައސަލަވަނީ ވަރަށ ބޮޑަށ ޙައލުކުރެވިފައެވެ.
ފަޔަރވޯލ އިނސޓޯލކުރުނ:
ކޮމިޝަނުނ  0220ވަނަ އަހަރު ނެޝަނަލ ސެނޓަރ ފޯ އިނފޮމޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީއާއި ހަވާލުކޮށގެނ ކުރިއަށ ގެނދިޔަ
ޗެކޕޮއިނޓ ފަޔަރ ވޯލތައ އިނސޓޯލ ކުރުމުގެ މަސައކަތ  0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެއކޮށ ނިނމާފައެވެ .މި
މަސައކަތުގެ ސަބަބުނ ކޮމިޝަނުގެ ނެޓވޯކ ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ މުވައޒަފުނނާއި ބައދަލުކުރެއވުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 1.2ކޮމިޝަނަށ ބޭނުނވާ ސޮފޓވެއަރތައ ތައޔާރުކުރުނ:
ވައިބާ ބޮޓ ތައޔާރުކުރުނ:
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ބޭއވުމަށ ނިނމާފައިވާ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަދި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކތކުރާ ކޮމިޓީ އިނތިޚާބަށ ބޭނުނވާ ކޮމިއުނިޓީ ވައިބާ ބޮޓ ވަނީ ތައޔާރު ކުރެވިފައެވެ .މި ބޮޓގެ ސަބަބުނ
ދުވަހުނ ދުވަހަށ އިނތިޚާބާއި ގުޅުނހުރި މައުލޫމާތުތައ ރައޔިތުނނަށ ފޯރުކޮށދެވޭނެއެވެ.
އެޗއާރ ސޮފޓވެއަރއެއ ގާއިމު ކުރުނ:
ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ބޭނުނ ކުރަމުނދާ އެޗއާރ ސޮފޓވެއަރ ގައި ބައެއ މައސަލަތައ ހުރުމުގެ ސަބަބުނ އައު އެޗއާރ
ސޮފޓވެއަރ އެއ ހޯދުމަށ  0202ވަނަ އަހަރު ވަރަށގިނަ މަސައކަތތައ ކޮށފައެވެ .މިގޮތުނ،

ކަމާ ގުޅުނހުރި

ސެކޝަނތަކާއި އަދި ކުނފުނިތަކާއި ބައދަލުކޮށ މި ސޮފޓވެއަރ އަށ ބޭނުނވާ ރިކއާރ މަނޓތައ ތައޔާރުކޮށ ވަނީ
އެޗއާރ ސެކޝަނަށ ފޮނުވިފައެވެ.
ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ:
މަސައކަތތައ ހަލުވިކުރުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށ،

ދުރު މުސތަޤުބަލަށ ވިސނައި،

އައިސީޓީ ސެކޝަނުނ ރާވައިގެނ

ކުރަމުނދާ މަސައކަތތަކުގެ ތެރެއިނ  0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ވާޗުއަލައިޒ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ހޯދަނޖެހޭ ލައިސަނސތައ
ހޯދައި ،ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ އިނފރާސޓރަކޗަރ އަށ ގެނނަނޖެހޭ ބަދަލުތައ ދެނެގަނެ ،އެ ބަދަލުތައ ގެނެވުނެވެ.
ސޕެއަރތައ ހޯދުނ:
ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނ ކުރަމުނދާ ސާވާރ ތަކުގެ ސޕެއަރ ތައ ހޯދުމުގެ މަސައކަތ  0202ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ .އަދި
މީގެ ،އިތުރުނ އެކި ސާވާރތަކަށ ގެނނަޖެހޭ އަޕގރޭޑސތައ  0202ވަނަ އަހަރު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުނ ،ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނކުރަމުނދަނީ ވަކިވަކި ޓޫލސތަކެއ ކަމުނ ،އިނޓަގރޭޓެޑ ސޮލިއުޝަނެއ ހޯދުމަށ
ވަރަށ ގިނަ މަސައކަތތައ  0202ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ .މި މަސައކަތައ ބޭނުނވާ ސޮފޓވެއަރ ރިކުއާރ މަނޓސ
ސޕެސިފިކޭޝަނތައ ތައޔާރުކޮށވަނީ ނިމިފައެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 . 22ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމެޓީގެ އިނތިޚާބު 0202
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 700222ދިވެހިރާއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ ހިނގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ ބާބާއި 4
ވަނަ ބާބާއި 5

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުނ އެކުލަވާލާ އަތޮޅު ކައުނސިލތަކާއި ރަށު ކައުނސިލތަކާއި ސިޓީ ކައުނސިލތަކަށ

އިނތިޚާބު ކުރަނޖެހޭ؛ އަތޮޅު ކައުނސިލގެ ރައީސ ،ރަށު ކައުނސިލގެ ރައީސ ،ރަށު ކައުނސިލގެ އަނހެނ މެނބަރ ،ރަށު
ކައުނސިލގެ މެނބަރ ،ސިޓީ ކައުނސިލތަކުގެ މޭޔަރ ،ސިޓީ ކައުނސިލގެ މެނބަރު ކަމަށ ކުރިމަތިލުމަށ އެދޭ މީހުނނަށ އެ
ފުރުޞަތު ހުޅުވިއޖެކަނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ އަނގައި އިޢުލާނ ކުރަނޖެހެއެވެ .އަދި ހަމަ މިޤާނޫނުގެ 0
ވަނަ ބާބުގެ  0 -50ވަނަ މާއދާގެ ގެ ދަށުނ،

އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުވެސ ބާއވަނ

ޖެހެނީ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުވެސ ބާއވާ ތާރީޚުގައެވެ .މިގޮތުގެ މަތީނ،
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު،
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ނިނމާ،

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި

 0 4 0 4އެޕރީލ  24ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުމަށ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ

އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ އެދޭ ފަރާތތަކަށ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ،

 0404ފެބރުވަރީ  25ވީ ބުދަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ،

 0404ފެބރުއަރީ  04ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  22:22އާ ހަމަޔަށެވެ .މިކަނ ޢާނމުކޮށފައިވަނީ  24ފެބރުވަރީ 0202
ގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު (A)CA-2020/43އަދި (A)CA-2020/44އިޢުލާނުނނެވެ.

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިކާބަށ ކުރިމަތިލި  0 4 0 5ފަރާތާއި އަދި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި

 2 0 2 7ފަރާތުނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނތައ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ދިރާސާ ކުރުމަށފަހު،

އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ
ހަމަނުވާ ފަރާތތަކަށ އެކަމުގެ ލިޔުނ ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި އެހެނ ފަރާތތަކަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ ހަމަވާ ބައެއގެ
ގޮތުގައި ނިނމައި އެފަރާތތަކަށ އެކަމުގެ ލިޔުނވެސ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

އަދި

ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 022207ދިވެހިރާއޖޭގެ

އިދާރީ ދާއިރާތައ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުނ ހިނގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  42ވަނަ މާއދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ،

ސިޓީ

ކައުނސިލތަކުގައި އަނހެނ މެނބަރުނ އިނތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައ ކަނ ޑައެޅުމަށޓަކައި ބޭއވި ގުރުއަތުނެގުނ 0 2 2 1
ޑިސެނބަރ  05ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ  21:22ގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ( ބައު ޖަމާލުއދީނ) ،

ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައި

ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ .އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުނސިލ ،އައޑޫ ސިޓީ ކައުނސިލ އަދި ފުވައމުލަކު ސިޓީ ކައުނސިލަށ އަނހެނ
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

މެނބަރުނ އިނތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައ ތަރުތީބުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު  26) (A)CA-2019/308ޑިސެނބަރ )0221
އިޢުލާނުނ އާނމުކޮށފައެވެ.
އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނ ކޮށފައިވާ ގޮތުނ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާނ
ދީފައިވާ މުއދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުނ ފެށިގެނ ގިނަވެގެނ  ( 24ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ކެނޑިޑޭޓުނގެ ތަފޞީލ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ޢާނމު ކުރަނޖެހެއެވެ .މިގޮތުނ،

އެ އިނތިޚާބަކަށ ކުރިމަތިލި
 24އެޕރީލ  0202ވީ ހޮނިހިރު

ދުވަހު ބޭއވުމަށ ހަމަޖެހިފައިއޮތ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ނަނ ތަރުތީބުކުރުނ ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު ،ގަޑި އަދި ތަނ ކޮމިޝަނުގެ
ނަނބަރު  22((A)CA-2020/117މާރިޗ  )0202ގެ އިޢުލާނުނ އާނމުކުރިއެވެ .އަދި އެތާރީޚުގައި ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ
އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގައި ،އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށ ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުނގެ
ނަނތައ ތަރުތީބު ކުރުމަށފަހު  0202މާރިޗ  20ވަނަ ދުވަހު އާނުމުކުރިއެވެ .އަދި ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކުރިނ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ  0 2ފަރާތަކާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ  22ފަރާތެއ ވަނީ އެ ފަރާތތަކުގެ ނަނ އަނބުރާ ގެނގޮސފައެވެ.
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށޓަކައި،
ވޯޓުލާ ސަރަހައދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ ކަނޑައަޅައި ،އަތޮޅު ،ޖަލު ،މާލެ ،މާލެ އަތޮޅު ،ރާއޖޭނބޭރު ،ރިސޯޓު އަދި
ސިނާއީ މަސައކަތކުރާ ތަނތަނުގައި ވޯޓުފޮށިތައ ބަހައޓާނެ ތަނތަނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އިޢުލާނ ކޮށފައިވަނީ
 0 2 0 2ފެބރުއަރީ

 2 2ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އަދި ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ

މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓަނ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނތަނުގެ ތެރެއިނ ރިސޯޓު ،ރާއޖެއިނ ބޭރު ،ޖަލު
އަދި ސިނާއީ މަސައކަތކުރާ ތަނތަނުގައި ރީ ރަޖިސޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވި އިރު ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ
ސީލިނގ ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުނ ،އެތަނތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއޓުމަށ ނިނމައި އެތަނތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައކަތކުރާ
ދިވެހި ރައޔިތުނ،

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގައި

ވޯޓުލުމަށޓަކައި އަލުނ ރަޖިސޓަރީ ކުރަނ ޖެހޭނެ ކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު
އާނމުކުރިއެވެ.
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

( A ) C A -2 0 2 0 / 1 5 9އިޢުލާނުނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށޓަކައި،
ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ ފަރުމާކޮށ ،ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ އިނތިޒާމުކުރެވުނު ނަމަވެސ ދުނިޔޭގައި
ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުނދިޔަ

COVID-19ގެ ސަބަބުނ  20މާރިޗ  0202އިނ ފެށިގެނ  22ދުވަހަށ ދިވެހިރާއޖޭގައި

ސިއޙީ ކުއލި ނުރައކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނ ކުރުމާއި ގުޅިގެނ  0202އެޕރީލ  24ގައި ބޭއވުމަށ ހަމަޖެހިފައިއޮތ ލޯކަލ
ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގެ ވޯޓުލުނ 0202 ،އެޕރީލ 20
ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއވާ ގޮތަށ ފަސކޮށ ވޯޓުކަރުދާސ ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައކަތ ހުއޓާލެވުނެވެ.
އަދި  0202މާރިޗ  20ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގައި ޞިއޙީ ކުއލި ނުރައކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނކުރުމާ
ގުޅިގެނ ،މި ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު  20( (IUL)38-CA/38/2020/2މާރިޗ  )0202ގެ އިޢުލާނުނ  0202އެޕރީލ 20
ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުމަށ ކުރިނ އިޢުލާނކޮށފައިވާ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤިއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު،

ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކުރާ އިޖުރާޢަތުތައ ފުރިހަމަ ކުރުމަށފަހު އެ ތާރީޚުގައި

ބޭއވުމަކީ

މުސތަޙީލު ކަމަކަށވާތީ ،މިކަމަށ ޙައލެއ ހޯދައިދެއވުނ އެދި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހަށ ހުށަހަޅައި ،އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތތައ
ވަގުތީގޮތުނ ހުއޓާލުމަށ ކޮމިޝަނުނ ނިނމައި އަދި ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބާއވާނެ ތާރީޚެއ އަނގާނެ ކަމަށ ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު

(IUL)38-CA/38/2020/04

( 20މާރިޗ  )0202އިޢުލާނުނ އާނމުކުރިއެވެ.
މިގޮތުނ  0202ވަނަ އަހަރުގެ އެޕރީލ މަހުގެ  01ވީ ބުދަ ދުވަހު އޮތ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ
 22ވަނަ ޖަލސާއިނ " ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ޚާއސަ ޤާނޫނު  "0202ފާސކޮށ  0202މޭ  22ވީ އާދީއތަ
ދުވަހު ރައީސުލޖުމުހޫރިއޔާ ތަޞދީޤު ކުރެއވުމާ ގުޅިގެނ އެ ޤާނޫގެ ދަށުނ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށ ( 22އެކެއ) އަހަރުދުވަހުގެ
މުއދަތެއ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ލިބުނެވެ .ނަމަވެސ،

މި ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ބަޔާނކުރާ ގޮތުނ ލޯކަލ

ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށޓަކައި އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ އަލުނ ފެށެނ އަނނަނީ  2 0މާރިޗ  0 2 0 2ގައި އިޢުލާނ ކޮށފައިވާ ޢާނމު
ޞިއޙަތުގެ ކުއލި ނުރައކަލުގެ ޙާލަތު ނުވަތަ އެ ޤަނޫނަށ އަމަލު ކުރަނ ފެށުމަށފަހު ކޮވިޑ 21 -އާ ގުޅޭގޮތުނ އިޢުލާނުކުރާ
އެނޫނވެސ ކުއލި ނުރައކަލުގެ ޙާލަތެއ ނިމުމަކަށ ގެނައުމަށފަހު ،އިނތިޚާބާގުޅޭ ކަނކަނ ކުރިއަށގެނދިއުމަކީ އޭގެ ސަބަބުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ޢާނމު ޞިއޙަތަށ ނުރައކަލެއ ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއ ނޫނކަމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުނ ކަނ ޑައަޅާތާ  ( 27ހަތެއ)
ދުވަސ ތެރޭގައެވެ .މިހެނކަމުނ ވަގުތީ ގޮތުނ އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތތައ ކޮމިޝަނުނ ހުއޓާލި ނަމަވެސ މި ޤާނޫނުގެ 22
ވަނަ މާއދާގެ (ށ) ގައި ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގައި
ވާދަކޮށފައިވާ ފަރާތތަކުގެ ތެރެއިނ ކެނޑިޑޭޓަކު ނަނއަނ ބުރާ ގެނދަނ ބޭނުނވެއޖެނަމަ އެފުރުސަތު ދިނުމަށ މި ޤާނޫނުނ
މަނާ ކޮށފައިނުވާތީ  0202ޖޫނ  02ގައި ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ
ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނ އަނ ބުރާ ގެނދިއުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ނަނ އަނ ބުރާ
ގެނދިއުމުގެ މުއދަތު ހަމަވުމުގެ  ( 2 2ދިހައެއ) ދުވަސ ކުރިނ މުއދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އިޢުލާނ ކުރާނެ ކަނ ކޮމިޝަނުގެ
ނަނބަރު  02 ( (IUL)38-AA/38/2020/5ޖޫނ  )0202ގެ އިޢުލާނުނ އާނމުކޮށ އެ މުއދަތުގެ ފަހުނ ނަނ އަނބުރާ
ގެނދަނ ފޯމު ހުށަހަޅަމުނ އައި ފަރާތތަކުގެ ފޯމުތައ ޕރޮސެސކޮށ އެ ފޯމުތަކުގެ ޖަވާބު އެ ފަރާތތަކަށ އަނނަނީ ދެމުނނެވެ.

ޔރުވުމުގެ ތެރެއިނ
އިނތިޚާބަށ ތައ ާ
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 22.2އާނމު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުނ
ޤާނޫނު

ނަނބަރު ( 000220 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)

އިނތިޚާބުގެ ކަނތައތައ ހިނގާނޭ
ގެނދެވުނެވެ.

ގޮތާއި ،އިނތިޚާބަށ

ގެ  02ވަނަ

މާއދާގެ (ހ) ގައިވާ

ގޮތުގެ މަތީނ

އަމާޒުކޮށ ޢާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ މަސައކަތތަކެއ ކުރިއަށ

އެގޮތުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީވީ ،ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،ސޯޝަލ

މީޑިއާ އެކައުނޓތަކުގައި ޕޯސޓަރާއި މެސެޖތައ އަޕލޯޑކޮށ ރޯލއައުޓ ކުރުނ ފަދަ ކަނކަނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.

 22.0އެވެއަރނެސ އޯޑިއޯ0ވީޑިއޯ ސޕޮޓ ދެއކުނ:
އިނތިޚާބާއި ގުޅިގެނ އާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުމަށ ޕަބލިކ ސަރ ވިސ މީޑިއާ ގުޅިގެނ ތިރީގައިވާ  2 4މައުޟޫއަށ ވީޑިއޯ
ސޕޮޓ ތައޔާރުކުރުމުގެ މަސައކަތވަނީ ކުރިޔަށ ގެނދެވިފައެވެ .ނަމަވެސ ކޮވިޑ  21ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެނ އިނތިޚާބު
ފަސކުރެވިފައިވާތީ ،މި ވީޑިއޯ ސޕޓތައ އެއވެސ ޓިވީ ޗެނަލއަކުނ ދައކާފައެއ ނުވެއެ.
 .2އިނތިޚާބުގެ ޝަކުވާގެ ނިޒާމ
 .0ވޯޓު ކަރުދާސ އެކުލެވިގެނވާ ގޮތ
 .2ވޯޓު ކަރުދާސ ޞައޙަ ވާނެ ގޮތތައ
 .4ވޯޓު ކަރުދާސ ބާޠިލވާނެ ގޮތތައ
 22.2އެވެއަރނެސ ރޯޑ އިވެނޓސ:
ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށނޫނ އެހެނ ރަށެއގައި ރީރަޖިސޓަރ ކުރުމަށ ހުޅުވާލެވުނު މުއދަތުގައި

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައދުތަކުގައި

އެކި ދުވަސތަކުގައިވަނީ ރޯޑ އިވެނޓތަކެއ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެވެ .މިގޮތުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު ޙަރަކާތތައ ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގެ ރީ-
ރަޖިސޓރޭޝަނ އާއި ގުޅިގެނ  0202ފެބރުއަރީ  00ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  20:22އިނ  02:22އަށ މާލޭ ނޯތ
ހާބަރ

ޞަރަހައދުގައި

ޑެސކ

ބަހައޓައިގެނ

ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.
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ރީ-

ރަޖިސޓރޭޝަނފޯމ

ބަލައިގަތުމާއި

އިނތިޚާބަށ ޢާނމުނ



ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގެ ރީ-
ރަޖިސޓރޭޝަނ އާއި ގުޅިގެނ  0202ފެބރުއަރީ  05ވާ އަނގާރަ ދުވަހުގެ  22:22އިނ  25:22އަށ ވެލާނާގެ
ޞަރަހައދުގައި

ޑެސކ

ބަހައޓައިގެނ

ރީ-

ރަޖިސޓރޭޝަނ

ފޯމ

ބަލައިގަތުމާއި

އިނތިޚާބަށ އާނމުނ

ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.
 22.4އެވެއަރނެސ ދަތުރުތަކާއި ޓރެއިނިނގތައ އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނތައ:
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2އަށ އާނމުނ
ހޭލުނތެރިކުރުމަށ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ރާއޖޭގެ ބައެއ އަތޮޅުތަކަށވަނީ ދަތުރުތަކެއ ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުނ އައޑޫ ސިޓީ،
ފުވައމުލަކު ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއފުށި ސިޓީ ގައި ދިރިއުޅޭ ރައޔިތުނނަށ އަމާޒުކޮށގެނ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާ
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުމުގެ ސެޝަނތަކެއވަނީ
އެރަށތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނ ހިމެނޭ ގޮތަށ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުނ ސރީލަނކާގައި ދިރިއުޅޭ
ރައޔިތުނނަށ ވަނީ ހޭލުނތެރިކަމުގެ ޕރޮގރާމެއ ކުރިޔަށ ގެނދެވިފައެވެ.
މި އިނތިޚާބާ ގުޅުނހުރި މުހިނމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލުއިފޮތެއ " ވޯޓުލުމަށ މަގެއ" ގެ ނަމުގައި ތައޔާރުކޮށ،
ގުޅިގެނ ބޭއވުނު ރޯޑ އިވެނޓުތަކުގައި ރީ-ރަޖިސޓަރޭޝަނ ފޯމު ފުރުމަށ އައި މީހުނނަށާއި،

އިނތިޚާބާ

އެ ސަރަޙައދުތަކުގައި

ޙަރަކާތތެރިވި މީހުނނަށވަނީ ބަހާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުނ އައޑޫ ސިޓީ ،ފުވައމުލަކު ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއފުށި ސިޓިއަށ ކުރި
އެވެއަރނެސ ދަތުރުތަކުގައި މި ފޮތ އެ ސިޓީތަކުގެ ރައޔިތުނނަށ ފޯރުކޮށދިނުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވެވުނެވެ.

ތރެއިނ
އިނތިޚާބަށ މީހުނ ހޭލުނތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުނ ބޭއވުނު ޙަރަކާތތަކުގެ ެ
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22.4.2

އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު ތަފާތު ޓރެއިނިނގ ތަކާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ

ސެޝަނތަކުގެ މައުލޫމާތު.
މުއދަތު

އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތތައ

ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައޒަފުނ އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތަށ އަހުލުވެރި  01 – 05ޖަނަވަރީ 0202

ބައިވެރިނގެ
ޢަދަދު

50

ކުރުމަށ ބޭއވުނު ތަމރީނު ޕރޮގުރާމ
އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތތަކަށާ،

އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނގެ އެކި  0ފެބުރުވަރީ 0202

ސެކޝަނތަކުނ ކުރާ މަސައކަތތަކަށ،

54

ޓާސކ ފޯސ މުވައޒަފުނ

އަހުލުވެރި ކުރުމަށޓަކައި ބޭއވުނު ތަމރީނު ޕރޮގުރާމ
ޓރޭނަރުނގެ ތަމރީނ ޕރޮގރާމ

 22 – 7މާރިޗު 0202

04

ސަނ މީޑިއާގެ ބޭފުޅުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ

 0ފެބުރުވަރީ 0202

0

މިނިސޓރީ އޮފ ހައުސިނ ގ އެނޑ އާ ރބަނ ޑިވެލޮޕމަނޓގެ 22ފެބުރުވަރީ 0202

07

މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ
ހިއުމަނ ރައިޓސ ކޮމިޝަނ އޮފ ދަ މޯލޑިވސގެ މުވައޒަފުނނަށ 22ފެބުރުވަރީ 0202

42

ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ
އިނފޮމޭޝަނ

ކޮމިޝަނަރުގެ

އޮފީހުގެ

މުވައޒަފުނނަށ

ބޭއވުނު 22ފެބުރުވަރީ 0202

20

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލގެ އޮފީހުގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު 22ފެބުރުވަރީ 0202

20

ސެޝަނ
މޯލޑިވސ ބރޯޑކާސޓިނ ގ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު  20 – 22ފެބުރުވަރީ 0202

07

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ
ލޯކަލ ގަވަ ރމަނޓ އޮތޯރިޓީގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު  20ފެބުރުވަރީ 0202

22

ސެޝަނ
ސިވިލ ސާ ރވިސ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު  22ފެބުރުވަރީ 0202

24

ސެޝަނ
ރާއޖެ ޓީވީގެ ބޭފުޅުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 24ފެބުރުވަރީ 0202

00

އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތތައ

މީޑިއާތަކަށ އަމާޒުކޮށގެނ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ

ބައިވެރިނގެ

މުއދަތު

ޢަދަދު

 18 - 16ފެބުރުވަރީ 2020

22

މި ސެޝަނގައި ބައިވެރިވި މިޑިއާތައ
ވަގުތު ނޫސ
އަވަސ ނޫސ
އެމވީ ޕލަސ
ވީޓީވީ
02

ނޭޝަނަލ އިނޓެގރިޓީ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު  17ފެބުރުވަރީ 2020
ސެޝަނ

މިނިސޓރީ އޮފ އާޓސ އެނޑ ކަލޗަ ރގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު  18ފެބުރުވަރީ 2020

05

ކެޕިޓަލ މާ ރކެޓ ޑިވެލޮޕމަނޓ އޮތޯރިޓީގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭއވުނު  24ފެބުރުވަރީ 2020

22

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ
 22.5އިނތިޚާބާއި ގުޅިގެނ ޕރިނޓ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ސޓެޓިސޓިކ
#

މެޓީރިއަލ

1

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީފޮތް

 2111ފޮތް

2

ވޯޓުލުމަށް މަގެއް ފޮތް

 2282ފޮތް

3

އޮބްޒާވަރުންގެ ކާޑު

 132ކާޑު

2

މޮނިޓަރުންގެ ކާޑު

 726ކާޑު

5

ޓްރެއިނަރުންގެ ކާޑު

 93ކާޑު

6

އޮފިޝަލުންގެ ކާޑު

 6328ކާޑު

7

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކާޑު

 2221ކާޑު

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ޕރިނޓކުރެވުނު އަދަދު

 22.0ކައުނސިލތަކަށ މެނބަރުނ އިނތިޚާބު ކުރަނޖެހޭ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުނ
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 022207ދިވެހިރާއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުނ ހިނގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  42ވަނަ މާއދާގެ
(ރ) ގެ ދަށުނ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބަށ ސިޓީ  0ރަށެއގައި ހިމެނޭ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނ ޑައެޅުމާއި،

އެ

ޤާނޫނުގެ  50-0ވަނަ މާއދާގެ (ރ) ގެ ދަށުނ ބާއވާ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބަށ ކޮނމެ
ސިޓީއެއ

 0ރަށެއގައި ހިމެނޭ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި،

އެ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ސަރަޙައދުތައ

ކަނޑައަޅައި އެކަނ  22ޑިސެމބަރ  0221ގައި އިޢުލާނ ކުރެވުނެވެ.
އަދި ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ޤަރާރު ނަނބަރ  0 2 2 1 0 2 2އިނ

 0 2 0 2ޖަނަވަރީ  2 2އިނ ފެށިގެނ ކުޅުދުއފުއޓަކީ

ސިޓީއެއ ކަމުގައި ކަނ ޑައެޅުއވުމުނ ،ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގައި ކުޅުދުއފުށި ސިޓީގެ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ،އެ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ
ސަރަޙައދުތައ ކަނޑައަޅައި އެކަނ  20ޖެނުއަރީ  0202ގައި އިޢުލާނ ކުރެވުނެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ
ލޯކަލ ކައުނސިލ އަދި އަނހެނުނ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ
މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރަޖިސޓރޭޝަނުނ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައޗަށ
ބިނާކޮށެވެ .އަދި އެގޮތުނ  2 4އެޕރީލ  0 2 0 2އަށ  2 0އަހަރު ފުރޭ މީހުނގެ ލިސޓެއ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ
ރަޖިސޓރޭޝަނުނ ހޯދުނެވެ .މި ލިސޓު ތައޔާރުކޮށ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ
ވެބސައިޓުގައި ޢާނމު ކުރެވުނެވެ.
މި ލިސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމު،
އެރަށެއގެ ކައުނސިލ އިދާރާގައާއި އައޑޫ ސިޓީ،

މީހުނ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުނ

ކުޅުދުއފުށި ސިޓީ އަދި ފުވައމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށތަކުގެ އޮފީސތަކުގަޔާއި

މާލޭގައި ނަމަ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖާމާލުއދީނ) ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.
އަދި ދަނނަވަމެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅިގެނ ލިސޓަށ ޢާނމު ފަރާތތަކަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ދެވިފައިވާ މުއދަތުތަކާއި އަދި މި މުއދަތުތަކުގައި
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފޞީލެވެ.
 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ލި ސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ދެވުނު މުއދަތުތައ
ލިސޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޙ

ލިސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ދެވުނު މުއދަތު

 02ޖަނަވަރީ 0202

 02ޖަނަވަރީ  0202އިނ  22ޖަނަވަރީ

ހުށައެޅުނު ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

ޝަކުވާގެ ތަފޞީލ
އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުވެގެނ

44

އެޑރެސ ބަދަލުކުރުމަށ

242

ކރުމަށ
ނިޔާވެފައިވާތީވެ ލިސޓުނ އުނި ު

200

 20އަހަރު ނުވާތީ ލިސޓުނ އުނިކުރުމަށ

2

ފުރިހަމަ ނަނ ބަދަލުކުރުމަށ

4

ވޯޓުލާ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަށ

44

ޖުމލަ

272

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީއަށ މަތީގައި ދެނނެވިފައިވާ ބަދަލުތައ ގެނެވުނެވެ .އަދި މި ބަދަލުތައ
 22ފެބުރުވަރީ  0202ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓުގައި ޢާނމު ކުރެވުނެވެ .އަދި މި
ލިސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  22ފެބުރުވަރީ  0202އިނ  00ފެބުރުވަރީ  0202ގެ ނިޔަލަށ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ.

ޤއަށ
ބއި އަނހެނުނގެ ތަރައ ީ
ޚ ާ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތި ާ
ގތުނ
ލއި ަ
ތޚާބު  0202ގުޅިގެނ ފޯމު ބަ ަ
ކރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ި
މަސައކަތ ު

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ވޯޓުލުމަށ ހުޅުވާލުނ
އަދި މީގެ ލޯކަލ ކައުނސިލ އަދި އަނހެނުނ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގައި ވޯޓުލާނ
ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވަނީ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  0 2 2 1ގައި ރަޖިސޓަރީވެފައިވާ ތަނ ނޫނ އެހެނ ތަނަކަށ
ރަޖިސޓަރީވާނ އެދޭ ފަރާތތަކެވެ .އެގޮތުނ ވޯޓު ލުމަށޓަކައި،
ދުވަހުގެ މުއދަތެއ ދެވުނެވެ.

ރީ-ރަޖިސޓަރީވާނ އެދޭ ފަރާތތަކުނ ރީ-ރަޖިސޓަރީވުމަށ 25

މި މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ތަނތަނުގައި ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމ

ހަމަޖެއސުނެވެ.


މާލެ ސިޓީގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއދީނ)



ރާއޖޭގެ މީހުނ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއގެ ރަށު ކައުނސިލ އިދާރާތަކުނ



އައޑޫ ސިޓީ ކައުނސިލ އިދާރާ



ފުވައމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށތަކުގެ އޮފީސތަކުނ



ކުޅުދުއފުށި ސިޓީގެ އަވަށތަކުގެ އޮފީސތަކުނ



ރާއޖެއިނބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުނނަ ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޮނސިއުލޭޓ އޮފީސތަކުނނާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ އެނބަސީތަކުނ

ލޯކަލ ކައުނސިލ އަދި އަނހެނުނ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގައި ރާއޖެއިނބޭރުގައާއި އަދި ބައެއ
ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާނެކަމަށ ޢިއުލާނުކޮށފައިވީ ނަމަވެސ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށ ރަޖިސޓަރީކޮށފައި
ނުވާތީވެ،

އެވޯޓު ފޮށިތަކަށ ރަޖިސޓަރީ ވެފައިވާ މީހުނ އަލުނ އެހެނ ތަނަކަށ ވޯޓުލުމަށ ރީ-ރަޖިސޓަރީވުމަށ ފުރުޞަތު

ދެވުނެވެ .އަދި ރަޖިސޓަރީ ކޮށފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލުމާތާއި ގުޅިގެނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 22.7ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމ


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގައި ޢަމަލުކުރުމަށ
ޤާނޫނުނ އެކުލަވާލަނ ލާޒިމުކުރާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމާއި ،އެ ގަވާއިދުތަކަށ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައކަތ ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ.



ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202އާ ގުޅިގެނ
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށޓަކައި ޤާނޫނު ނަނބަރު( 0220022 :އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނު) ގެ  00ވަނަ މާއދާގައި
ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ އިނތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުނ ،ގަވާއިދު ނަނބަރުR00202 :
(-6ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ  54ވަނަ މާއދާގެ (ހ) އާއި ގަވާއިދު ނަނބަރުR-7 00202 :
( އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ  5 2ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ ހުށަހެޅޭ
އިނތިޚާބާބެހޭ

ޝަކުވާތައ ،ބަލައި

ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯ،

ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށޓަކައި 5 ،މެނބަރުނ

ހިމެނޭގޮތަށ

ޤައުމީ

އިލެކޝަނސ

 0202ފެބރުވަރީ  4ވީ އަނގާރަ ދުވަހު އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިގޮތުނ އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތ

 0202މާރިޗު  20ގައި ވަގުތީ ގޮތުނ ހުއޓާލުމާ ހަމައަށ،

ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯއަށ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ

ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޖުމލަ

ޝަކުވާގެ ބާވަތ
ފޯކަލ ޕޮއިނޓާ ގުޅޭ

3

ރަޖިސޓރޭޝަނާ ގުޅޭ

2

ރަށވެހިކަމާ ގުޅޭ

4

ރަޖިސޓަރީއާ ގުޅޭ

1

ރިޝވަތާ ގުޅޭ

1

ކެނޑިޑެނސީއާ ގުޅޭ

4

ރީ-ރަޖިސޓރޭޝަނާ ގުޅޭ

1
ޖުމލަ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
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ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202އާ ގުޅިގެނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކަށ ހުށަހަޅާ ބަލައިފައިވާ މައސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޝަކުވާގެ ބާވަތ
ރތު ފުރިހަމަނުވުމާ ގުޅޭ(ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު)
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ ޝަ ު

ޖުމލަ
1

 22.0ޕރޮކިއުމެނޓ ސެކޝަނުނކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ -:


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ

 0 2 0 2އާގުޅިގެނ

ޕރޮކިއުމަނޓ ސެކޝަނުނ ކުރި ޚާއސަ މަސައކަތތައ:


އިނތިޚާބާއި ގުޅިގެނ ހޯދަނޖޭ ތަކެއޗާއި ޚިދުމަތ ބޭނުނވި ތާރީޚަށ ސެކޝަނތަކަށ ފޯރުކޮށދިނުނ.



އިނތިޚާބު އޮބޒާރ ވ ކުރުމަށ ރާއޖޭނ ބޭރުނ ވަޑައިގެނނެވި ޑެލިގޭޓުނގެ ހުރިހާ އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުމުގެ
މަސައކަތ.



މާލޭސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވުނު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ސެޓަޕތައ ފައިނޭނސ ސެކޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާއި ގުޅިގެނ
ތައޔާރުކުރުނ.



އަތޮޅުތަކަށ ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި އަދި ސެކިއުރިޓީ ފޮށިގަނ ޑުތައ ފޮނުވުމުގައި ޕރޮކިއުމަނޓ މުވައޒަފުނ
އެހީތެރިވުނ.

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

 0202 .22.1ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތަކާއި ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ

ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު

 0 2 0 2އާ ގުޅީގެނ

އެޗ.ޕީ.އޭ އާ އެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ

ލޯކަލކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0202އާ ގުޅިގެނ ސިވިލ
ސަރ ވިސ

ކ
އ ު
ނ ެ
ޝ ާ
މ ަ
ކ ި
ޮ

އ
ގ ި
މ ަ
ނ ާ
މ ާ
ހ ު
ފ ު
ަ

ރަސމިއޔާތު

ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގެރެޢަތުލުމުގެ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ގ
މ ެ
ރ ު
ކ ު
އ ު
ސ ި
ޮ

 0202ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތަކާއި ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު

 0 2 0 2އާ ގުޅިގެނ

ޓރޭނަރުނ ތަމރީނު ކުރުމަށ ހިނގުނު ޓރޭނިނގ ޕރޮޤރާމުގެ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގެ ޓރެއިނަރުނ
ތަމރީނުކުރި ޕރޮގރާމުގެ ތެރެއިނ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން ފޯ
އ ި ލ ެ ކ ް ޓ ޯ ރ ަ ލ ް ސ ި ސ ް ޓ ަ މ ް ( އ ަ އ ި .އ ެ ފ ް .އ ީ .އ ެ ސ ް) އ ާ ކ ު ބ ޭ އ ްވ ު ނ ު
ބައްދަލުވުން

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 0202ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތަކާއި ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2އާ ގުޅޭ ގޮތުނ
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ ޕީ،އެސ،އެމ” .

ހެނ ދުނު ހެނ ދުނާ“

ޕރޮޤރާމުގެ ތެރެއިނ.

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު

 0 2 0 2އާ ބެހޭގޮތުނ

މަޢުލޫމާތު ދިނުނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2އަށ އޮފިޝަލުނ
ހޯދުމުގެ ގޮތުނ ބޭއވުނު ރޯޑ އިވެނޓގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 0202ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތަކާއި ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2އަށ ޓރޭނަރުނ
ތަމރީނ ކުރުމަށ ބޭއވި ޕރޮޤރާމުގެ ތެރެއިނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު

 0 2 0 2ގެ ދާއިރާތައ

ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުނ މާލޭ ސިޓީ ކައުނސިލއާ އެކު ބޭއވުނު
ބައދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ.

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު
ބޭއވުނު ޓރެއިނިނގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 0 2 0 2ސޓާފުނނަށ

 0202ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތަކާއި ޙަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ

”ބަނޑާރަކަފަ“ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިނ

ސެކޝަނތަކުގެ

މަސައކަތތައ

ކޮމިޝަނގެ

މެނބަރުނ

ވިލަރެސ ކުރުމުގެ ތެރެއިނ

ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2އަށ ތައޔާރުވުމުގެ
ގޮތުނ ބޭއވުނު ޑަމީ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 .22ގޮނޖެހުނތައ


މުޅި ދުނިޔެއަށ ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑ 2 1 -ބަލިމަޑުކަނ  0 2 0 2ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ދިވެހިރާއޖެއިނވެސ
ފެނިފައިވާތީ ކޮމިޝަނގެ  0202 -0220ވަނަ އަހަރުގެ ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނގެ މައޗަށ ބިނާކޮށ ތައޔާރުކުރެވިފައިވާ
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކޕލޭނގައިވާ މަސައކަތތައ ހާސިލކުރުމަށ ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .އެހެނކަމުނ
 0 2 0 2ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކޕލޭނގައި ކުރުމަށ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ކަނކަމުގެ ތެރެއިނ  0 2 0 2ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ
ރޭވުނެވެ .އަދި ކޮވިޑ 21 -ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެނ ދިވެހިރާއޖެއަށ ދިމާވި އިޤތިޟާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުނ -0200
 0200ގެ ނިޔަލަށ ތައޔާރުކުރެވޭ ކޮމިޝަނގެ 5

އަހަރު ދުވަހުގެ ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނގެ މަސައކަތތަކަށ ބޭނުނވާ

ފައިސާ އިދާރީ ބަޖެޓގެ ތެރެއިނ ހަމަޖެއސުމަށ ދަތިވާނެތީ ބައިނަލ އަޤވާމީ އެކުވެރި ޖަމާޢަތތައ މެދުވެރިކޮށ މާލީ
އެހީތެރިކަނ ހޯދުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ.


ބޭނުނވާ އަދަދަށ މުވައޒަފުނ ނުލިބުނ.



ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރުމަށ އެކަށީގެނވާ ޖާގަ ނެތުނ.



އާކައިވ ކުރުމަށ ޙާއސަ އެޕލިކޭޝަނެއ ނެތުނ



މުވައޒަފުނ ބޭނުނވާ ތަމރީނު އެކަށީގެނވާ ވަރަށ ނުލިބުނ.



މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއޓުމަށ ސާވޭ ކުރެވުނު ބައެއ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަވުނ



އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތަށ ބޭނުނވާ އޮފިޝަލުނ ލިބުމުގެ ދަތިކަނ



ކޮވިޑ  21ގެ ހާލަތުގައި އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށ ގެނދިޔުނ

 2121ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 . 20ކުރިއަށ ރޭވިފައިވާ މައިގަނޑު ކަނތައތައ


ކުރިއަށ ރޭވިފައިހުރި މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނގެ  0202 -0220ގެ ނިޔަލަށ ތައޔާރުކުރެވިފައިވާ  5އަހަރު
ދުވަހުގެ

ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނގެ މުއދަތު  0އަހަރު ދުވަހަށ އިތުރު ކުރުމަށ ކޮމިޝަނުނ ނިނމެވުމާއި ގުޅިގެނ

ތައޔާރުކުރެވުނު

 0 2 0 2ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކޕލޭނގައިވާ މަސައކަތތައ ސެކޝަނތަކުނ ތަނފީޒުކުރާ މިނވަރު

އިވެލުއޭޓކުރުނ ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުނ  0200 -0200ގެ ނިޔަލަށ ތައޔާރުކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޝަނގެ 5
އަހަރު ދުވަހުގެ ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނއަށ އިނޓަރ ނޭޝަނަލ ބޮޑީސ މެދުވެރިކޮށ މާލީ އަދި ފަނނީ އެހީތެރިކަނ
ހޯދުމާއި،

އެފަރާތތަކުގެ އެހީ އާއެކު  5އަހަރު ދުވަހުގެ ސޓރެޓިޖިކ ޕލޭނ  0202ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާ ނިނމުނ

ހިމެނެއެވެ.


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި،

އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދަށ ގެނނަނޖެހޭ އިޞލާޙުތައ ގެނައުނ.


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި ،އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތ
ފެށުމާއެކު ،ޤައުމީ އިލެކޝަނސ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯ ޤާއިމކޮށ ،ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ.



ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  0 2 0 2ގައި
ބޭނުނކުރާ މެޓީރިއަލސ ތަކުގެ ލޭއައުޓ ޑިޒައިނ ކުރުމާއި ޕރިނޓކުރުމުގެ މަސައކަތ.



 0202މޭ  22ވީ އާދީއތަ ދުވަހު ރައީސުލޖުމުހޫރިއޔާ ތަޞދީޤު ކުރެއވުމާ ގުޅިގެނ

އަމަލުކުރަނ ފެށުނު ޤާނޫނު

" ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ޚާއސަ ޤާނޫނު  "0202ގައިވާ ގޮތަށ  0202މޭ  21ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤިއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުނ


ލޯކަލ ގަވަރމަނޓ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުނ (ލޯކަލ ކައުނސިލ އިނތިޚާބު ނިމި ހުވާ ކުރާތާ  22ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި)



ޢާނމު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުނ



ޤައުމީ ވޯޓުލާ މީހުނގެ ދުވަސ ފާހަގަކުރުނ



ސިވިކ އެޑިއުކޭޝަނ ޕރޮގުރާމތައ ހިނގުނ



ބައިނަލ އަޤުވާމީ ޑިމޮކރަސީ ދުވަސ ފާހަގަކުރުނ



ނޭޝަނަލ އެވެއަރނެސ ކެމޕެއިނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށ ގެނދިއުނ
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 .22ނިނމުނ
ނިމިގެނދިޔަ  0202ވަނަ އަހަރު ވެގެނދިޔައީ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ބޮޑެތި ގޮނޖެހުނތަކެއ
ދިމާވީ އަހަރަކަށެވެ.
 0 2 2 1ވަނަ އަހަރު ޗައިނާ އިނ ފެނުނު ކޮވިޑ  2 1ގެ ބަލިމަޑުކަނ މުޅި ދުނިޔެއަށ ފެތުރި ،މާރިޗު  0 2 0 2ގައި
ދިވެހިރާއޖޭގައި ވެސ މިބަލި ފެތުރިގެނ ދިއުމުގެ ސަބަބުނ މި ބަލިނ ރައކާތެރިވުމަށޓަކައި ސަރުކާރުނ އެޅުއވި
ރައކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުނ  0202ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕރީލ  24ގައި ބޭއވުމަށ ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ އިނތިޚާބުގެ
މަސައކަތތައ ފަސކުރަނޖެހުނެވެ ،އަދި ކޮމިޝަނުނ ދުވަހުނ ދުވަހަށ ފޯރުކޮށދެމުނ ދިޔަ ހިދުމަތަތައ  0202ވަނަ އަހަރުގެ
ބޮޑުބައެއގައި ފޯރުކޮށދެވިފައިވަނީ އޮނލައިނކޮށެވެ.
ކޯވިޑ  21ގެ ސަބަބުނ ކުރިމަތިވި ގޮނޖެހުނތަކާ އެކުވެސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ މަސއޫލިއޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަދި އާނމު
ޚިދުމައތައ ފޯރުކޮށދިނުމުގައި މެދުނުކެނޑި މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދެވުނުކަނ މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެހެނ އަހަރު ތަކެކޭވެސ އެއފަދައިނ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތ އެނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށޓަކައި
ދައުލަތުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކުނ ދެއވާފައިވާ އެއބާރުލުމާއި އެހީ ތެރިކަނ ފާގަކުރަމެވެ .އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުނނާއި
އާއމުރައޔިތުނގެ ފަރާތުނލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަނ ފާހަގަކޮށ ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ.
އަދި ކޮވިޑު  21ގެ ޚާއސަ ޙާލަތުގައި،

ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނަށ ރައކާތެރިކަނ ކަށަވަރު ކޮށދިނުމާ އެކު މަސައކަތުގެ

މާޚައުލަށ ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައ ފާހަގަކޮށ ،މި ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނނަށ ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ .އަދި  0202ވަނަ އަހަރު
ކުރިމަތިވި ގޮނޖެހުނތަކާ އެކުވެސ ،ކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށ ވާސިލ ވުމަށ އެނމެހައި މުވައޒަފުނނަށ ކުރި މިނނެތ
މަސައކަތ ފާހަގަކޮށ ވަރަށ ޚާއސަ ޝުކުރެއ ދަނނަވަމެވެ.
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