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ބޭނުންއޮޑިޓުގެ 

ކުރަމުންދާކޮމިޝަނުންއި،ދާގޮތާއަމަލުކުރަމުން ޝަކުވާތަކާމެދު ހުށަހެޅޭއަށް އޭސީސީއޮޑިޓަކީމި•

ހިމެނޭގޮތުން ޮގތްތައްއިތުރުކުރެވިދާނެހަރުދަނާކަންމަސައްކަތުގެހަލުިވކުރެިވދާނެގޮތްތަކާއި،މަސައްކަތްތައް

ޮކމިޓީން މުއައްސަސާތަކުގެވަންިމނިމަޖިލީހުގެރައްޔިތުންގެކުރުމަށް އޮޑިޓެއްަޕރޕޯމަންސްކޮމިޝަނުގެ

އޮޑިޓެއްކުރެވުނުއެދިވަޑައިގަތުމުން

ހޯދައި މައުލޫމާތުއޮފީުހންރަލްގެޖެނެޕްރޮސިކިއުޓަރޮކމިޝަނާއިކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ބޭނުމަށްއޮޑިޓްގެމި•

ދިރާސާކުރެވުނުލިޔެކިޔުންތައް



ބޭނުންއޮޑިޓުގެ 

ނޑުއޮޑިޓްގައިމި• ނިޔަަލށްގ2020ެޖުލައ31ިއިން 2015ޖަނަވަރ1ީބަލައިފައިވާނީގޮތެއްގައިމައިގަ

ނެހިމެނިފައިވާނިޔަލަށްވެސްގ2020ެމައުލޫމާތުތައްބައެއްއެހެންނަމަވެސްޕަރފޯމަންސަށް،ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަމުންދާނުންކޮމިޝަމިހާރުގެކުރުމަށްހައްލުމައްސަލަތައްފާަހގަކުެރވިފައިވާއަދި•

ހިމެނިފައިވާނެ



ނޑައެޅި ބައިތައް އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަ

ނޑުއޮޑިޓުގައިމި• :ބައިތަކަކީއެ.ބަލައިފައިވާނެބަޔަކަށ2ްމައިގަ

ދާގޮތްއަމަލުކުރަމުންމައްސަލަތަކާމެދުކޮރަޕްޝަންގެ.ހ

މްކުރެވިފައިވޭތޯގާއިވަސީލަތްތައްބޭނުންވާއަދާކުރުމަށްމަސްއޫލިއްޔަތުކޮމިޝަނުގެ.ށ



އޮޑިޓް މައުޟޫއު



މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި 

:މާއްދާވަނ21ަގެ)ޤާނޫނުކޮމިޝަނުގެކޮރަޕްޝަން-އެންޓި(13/2008ނަންބަރުޤާނޫނު

ތަހުގީގުކުރުންބަލައިމައްސަލަތައްކޮރަޕްޝަންގެ•

ފޮނުވުންއަށްޖީ.ޕީހުށަހެޅުމަށްޓަކައިޝަރީއަތަށް•

ދިނުންލަފާއިދާރާތަކަށްދިރާސާތައްކޮށް•

ކުރިއެރުވުންއަމާނާތްތެރިކަންމާއިތެދުވެރިކަހިންގުމުގައިދައުލަތްހޭލުންތެރިކުރުވައި،އާންމުން•



މެންބަރުން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި 

2014ސެޕްޓެންބަރު 9

ކުރެވުނުމެންބަރުން އައްޔަނ5ު

2019އޯގަސްޓު 25

ރެވުނުމެންބަރު އައްޔަނުކ1ު

2019ސެޕްޓެންބަރު 9

ކުރެވުނުމެންބަރުން އައްޔަނ4ު



އޮނިގަނޑު އިދާރީ ކޮމިޝަނުގެ



މިންވަރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާބައިތަކާޝަކުވާގެ 

އިންސައްތަ
2020 2019 2018 2017 2016 2015 އަހަރު

37% 276 548 399 275 320 287 ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅުންހުރި

14% 93 235 92 110 105 156 ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި

8% 44 89 118 74 76 61 ގޯތިގެދޮރާ ގުޅުން ހުރި

7% 59 97 55 80 53 66 ރިބިމާ ގުޅުންހު/ ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ތަން

3% 35 58 63 - - - ކުރުމާ ގުޅުންހުރިދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބޭނުން

2% 14 33 56 - - - މުސާރައާ އިނާޔަތްތަކާ ގުޅުންހުރި

1% 7 12 4 9 12 5 ރިކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ރަށްތަކާ ގުޅުންހު

1% 9 35 11 - - - ންހުރިލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅު

1% 3 25 23 - - - ންހުރިއިންތިޚާބު އަދި ކެމްޕެއިންތަކާ ގުޅު

0% 2 12 5 - - - ޅުންހުރިޓްރެއިނިންގ އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ގު

0% 2 3 0 - - - ލޯން ސްކީމްތަކާ ގުޅުން ހުރި

25% 115 250 164 271 354 280 އެހެނިހެން

659 1397 990 819 920 855 ޖުމްލަ



ގޮތްހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

31%

ބަރުހިލޭގުޅޭ ނަން

31%

ފޯމުން

15%

މެއިލް-އީ

6%

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

10%

މެންބަރުން 

އިސްނަގައިން

6%

ކޮމިޝަނަށް 

ހާޒިރުވެގެން

1%

ޓުންފެކުހާއި ޕޯސް

ވާ ގޮތްށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައ2019ިން 2015



ގޮތްކުރެވޭ އަމަލު ޝަކުވާތަކާމެދު

މައްސަލަ  

ނިންމުން

ގެން ނުވާކޮރަޕްޝަން އެކުލެވި•

ކަމަށް

ދާރާއަށް އިސްލާހު ކުރަން އި•

އެންގުން

އަށް ޖީ.ދައުވާ ކުރަން ޕީ•

ފޮނުވުން

ހަލާތަހުގީގު މަރު

ންރިޕޯޓު އެކުލަވައިލު•

މެންބަރުން ރިޕޯޓު •

ދިރާސާކުރުން

ރަން  އިތުރަށް ތަހުގީގު ކު•

ނިންމުން

ދު ޝަކުވާއާ މެ

މުންގޮތެއް ނިން

ނުބަލާ ދޫކޮށްލުން•

ދުމަށްއިތުރު މައުލޫމާތު ހޯ•

އަކަށް  އެހެން މުއައްސަސާ•

ފޮނުވަން

ކުރަންތަހުގީގު •

ން  ޝަކުވާ ވަޒަ

ކުރުން

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން•

މާތު  މައުލޫ/އިތުރު ލިޔުން•

ހޯދުން

ވަޒަން ކުރުން•

ކޮމިޝަނަށް

ލިބުން

ޝަކުވާ•

 ރިޕޯޓެއްއޮޑިޓް ނުވަތަ އެހެން•



ގޮތްނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް 

ނޑައެޅުންކަމަށްއެއްމައްސަލަނުވާއެކުލެވިގެންކުށެއްކޮރަޕްޝަންގެ.1 ކަ

ފޮނުވުންއޮފީހަށްޖެނެރަލްގެޕްރޮސިކިއުޓަރ.2

އެންގުންމުއައްސަސާއަކަށްއެއިސްލާހުކުރަން.3



ގޮތްނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް 

)%77(5,476ން ެތރެއި ަމއްސަލަތަކުގެ މި ކޮްށަފިއާވއިުރ،ރަިޖސްޓަރީމައްސަލަ 7,113ކޮމިޝަުނަގއި އަށް 2020ޖުަލއި 31ިއނ2015ްޖަަނވަރީ 1•

ނިންމާފައިވަނީނިޔަލަށްގ2020ެޖުލައ31ިމައްސަލަ
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ހުށަހެޅުނު ކޭސްތަކާއި ނިމުނު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު

ހުށަހެޅުނު ނިމުނު



10%

61%

5%

1%

ނުބަލާ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމި

ނުވާކަމަށްކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން

ންމިއެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމަށް ނި

 ފޮނުވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ގޮތްވާނިމިފައި މައްސަލަތައް 

%61–މައްސަލަނުވާއެކުލެވިގެންކުށެއްކޮރަޕްޝަންގ1ެ.

%1–ވަންފޮނުއޮފީހަށްޖެނެރަލްގެޕްރޮސިކިއުޓަރ2.

ކުރަންޖެހުންނާހަރުދައިވެލުއޭޝަންޕްރިލިމިނަރީ-

ކުރަންޖެހުންމަފުރިހައިތުރަށްމަރުހަލާތަހުގީގު-



ދާގޮތްބަލަހައްޓަމުންޝަކުވާތައްހުށަހެޅޭކޮމިޝަނަށް•

ދާގޮތްއަމަލުކުރަމުންނިންމުމުގައިފުރިހަމަކޮށްކޭސްތައް•

ފައިވޭތޯހާސިލްކުރެވިނަތީޖާމަރުހަލާއިންޝަރުއީހުއްޓުވުމުގައިކޮރަޕްޝަން•

ފިޔަވަޅުތައްއަޅައިފައިވާވިޔަނުދިނުމަށްއަމަލުތައްކޮރަޕްޝަންގެ•

ބައިފުރަތަމަ 

މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރަމުން ދާގޮތްކޮރަޕްޝަންގެ 



ދާގޮތްބަލަހައްޓަމުން ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް 

އަދާހަމަނުވުމާއި ސިސްޓަމްންޓްމެނޭޖްމަ ކޭސްގެންދާ ރެކޯޑުުކރަމުންމައްސަލަތައްހުށަހެޅޭކޮމިޝަނަށް

.ހަމަޖެހިފައިނުވުންއިންތިޒާމްރެވޭނެކުތައްޔާރުސިސްޓަމުންމެނޭޖްމަންޓް ކޭސްރިޕޯޓުތައްގުޅޭތަފާސްހިސާބާ

ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުބައެއް ސްހިސާބާއިތަފާގުޅޭކޭސްތަކާހޯދައިފައިވާމަސައްކަތަށް އޮޑިޓްގެމިމިހެންވުމުން،

ނުވުން

.ކުރެވިފައިއިއުލާނުކުރުމަށްޑިވޮލޮޕްއެސް.އެމް.ސީއައުނަމަވެސް،

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް



ގޮތްއަމަލުކުރަމުންދާނިންމުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ކޭސްތައް 

%
ގައި  2020ޖުލައި 31

ކުގެ އަދަދުނުނިމި ހުރި ކޭސްތަ 
%

އަހަރުތެރޭ ނިމުނު

ކޭސްތަކުގެ އަދަދު

ކުވާގެ ޝަ ހުށަހެޅުނު 

އަދަދު
އަހަރު 

11% 229 32% 689 2146 2015

12% 143 47% 540 1158 2016

9% 81 67% 606 900 2017

22% 223 61% 622 1021 2018

43% 622 50% 725 1443 2019

76% 339 24% 106 445 2020

1637 7113

ނިޔަލަށްގ2020ެޖުލައ31ި*



މީޑިއަން އެވަރެޖް ދުވަސް 

% އަދަދު ބާވަތް 

ގީގުފުރިހަމަ ތަހު ތަހުގީގުޕްރިލިމިނަރީ ރަންރަޖިސްޓަރީކު

241 12 3 34% 26 ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅުންހުރި

332 3 4 16% 12 ހުރިބިމާ ގުޅުން/ ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ތަން

535 15 4 14% 11 ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި

377 3 2 11% 8 ންކުރުމާ ގުޅުންހުރިދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބޭނު

381 2 6 9% 7 އެހެނިހެން

677 15 4 8% 6 މުސާރައާ އިނާޔަތްތަކާ ގުޅުންހުރި

228 4 2 4% 3 ރިކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ރަށްތަކާ ގުޅުންހު

894 6 3% 2 ންހުރިލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅު

148 0 1 1% 1 ގުޅުންހުރިޓްރެއިނިންގ އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ

321 7 3 100% 76 ޖުމުލަ

ބިނާކޮށްސާމްޕަލްތަކަށް



887

314

128

308

އެއް އަހަރު ނުވާ

އަހަރ1ު

އަހަރ2ު

އަހަރ3ު

ގެ ނިޔަލަށް 2020ޖުލައި 31-އެނެލިސިސްމައްސަލަތަކުގެ އޭޖް 

މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު



ގޮތްއަމަލުކުރަމުންދާނިންމުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ކޭސްތައް 

ޖެހުން ހަރުދަނާކުރަން މަރުހަލާ އިވެލުއޭޝަން ޕްރިލިމިނަރީ 

% އަދަދު މި ގޮތްތަހުގީގު މަރުހަލާއިން ނިން % އަދަދު މި ގޮތްއިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއިން ނިން

24% 8 ޕީޖީއަށް ފޮނުވަން   22% 14 ކޮރަޕްޝަން ނެތް ކަމަށް 

21% 7 ކޮރަޕްޝަން ނެތް ކަމަށް  13% 8 ނުބަލާ ދޫކޮށްލަން  

3% 1 ން  އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަ 13% 8 އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން  

52% 17 ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ 52% 33 ދިއުމަށްތަހުގީގު މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެން

33 ޖުމްލަ 63 ޖުމްލަ



ގޮތްއަމަލުކުރަމުންދާނިންމުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ކޭސްތައް 

ންވުން ބޭނު އިރުޝާދު އެހީތެރިކަމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރު އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް 

ސާވޭ ނަތީޖާ: ޗާޓު



ގޮތްއަމަލުކުރަމުންދާނިންމުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ކޭސްތައް 

ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ އަމަލުކޮށް ތަކަށް އެންގުން އަންގާ ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް 

މޮނިޓަރކޮށްފައިނުވުން ބަލައި މިންވަރު 

1,634ޖުމުލައަށ2020ްޖުލައ31ިއިން 2015ޖަނަވަރ1ީގުިޅގެންމައްސަލަތަކާހުށަހެޅޭކޮމިޝަނަށް

އަމަލުކޮށްއެންގުންތަކަށްއަންގާކޮމިޝަނުންފޮނުވާފައިވާއިރު،އިދާާރތަކަށްދައުލަތުގެއެންގުން

ނުދިއުންރކުރެވެމުންމޮނިޓަބަލައިގޮތެއްގައިހަރުދަނާކުރިންގ2020ެނޮވެންބަރުމިންވަރުތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ

ންއެކުލަވާލައިފައިވުޔުނިޓެއްޚާއްސަވަކިންއެކަމަށްފެށިގެންއިނ2020ް-



މިންވަރު ވާ ހާސިލްކުރެވިފައި ނަތީޖާ މަރުހަލާއިން ޝަރުއީ ހުއްޓުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަން 

ހޭދަވުން ދުވަސްގިނަފޮނުވަން ށް އޮފީހަ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރދައުވާކުރުމަށް ނިންމުމަށްފަހު ތަހުގީގު 

ހޭދަވުންދުވަސ16ްފޮނުވަންއޮފީހަށްޖެނެރަލްގެޕްރޮސިކިއުޓަރދައުވާކުރުމަށްނިންމުމަށްފަހުތަހުގީގު



މިންވަރު ވާ ހާސިލްކުރެވިފައި ނަތީޖާ މަރުހަލާއިން ޝަރުއީ ހުއްޓުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަން 

މުއްދަތެއް ދިގު ނިންމުމަށް ގޮތެއް ކަށް މައްސަލަތަ ފޮނުވާފައިވާ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރއޭސީސީއިން 

ފޮނުވާލާފައިވުން އަނބުރާ މައްސަލަތަކެއް ގިނަހޭދަވެފައިވުމާއި 

ޖެނެރަލްގެ ޓަރޕްރޮސިކިއުނިންމުމަށް ގޮތެއް މައްސަލައަށ23ްތެރެއިން މައްސަލައިގ25ެމި

.ހޭދަވެފައިވުންދުވަސ91ްއެވަރެޖްމީޑިއަންއޮފީހުން

25  މައްސަލަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ

12 (48%) ދައުވާ އުފުލަން ނިންމާފައިވާއިރު

13 (52%) މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވުން



މިންވަރު ވާ ހާސިލްކުރެވިފައި ނަތީޖާ މަރުހަލާއިން ޝަރުއީ ހުއްޓުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަން 

ހޭދަވުން މުއްދަތެއް ދިގުނިންމުމަށް ލަތައް މައްސަ ބޭއްވުމަށާއި އަޑުއެހުމެއް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ކޯޓަށް 

ދުވަސ39ް:އްދަތުމުހޭދަވެފައިވާއެވެރެޖްމީޑިއަންބޭއްވުމަށްއަޑުއެހުމެއްފުރަތަމަ

ދުވަސ468ް:މުއްދަތުހޭދަވެފައިވާއެވެރެޖްމީޑިއަންނިންމުމަށްޝަރީއަތް



ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައިވާ ވިޔަނުދިނުމަށް އަމަލުތައް ކޮރަޕްޝަންގެ 

މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މަލުކޮށް އަ އެންގުންތަކަށް އަންގާ ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން އެސެސްމަންޓްތަކާ ރިސްކް 

އަޅާފައިނުވުން ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާމެދު ނުދާކުރަމުން ތަންފީޒު ބަލައި،

އައްސަސާއަކުންމުއެއްވެސްހުށަހަޅާފައިވާއިރުމުއައްސަސާއަކަށ8ްކަމާބެހޭރިޕޯޓްއެސެސްމަންޓް ރިސްކް

އެއްވެސް ފިޔަވައިމުއައްސަސާއަކުނ2ް،ނުވާކަމާއިހިއްސާކޮށްފައި ކޮމިޝަނާ އެކުލަވައިލައިޕްލޭނެއް އެކްޝަން

ނުވުންޅާފައިހުށަހަރިޕޯޓުސްޓޭޓަސްކުރިއަށްދާގޮތުގެމަސައްކަތްމުއައްސަސާއަކުން



ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައިވާ ވިޔަނުދިނުމަށް އަމަލުތައް ކޮރަޕްޝަންގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކުރުވުމުގެ ން ހޭލުންތެރިކަ އަމާޒުކޮށްގެންކަން ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ގިނައިން 

ހިންގާފައިވުން 
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