


ެފުށްނ



ަޙމާްދިއ ަސާނ ަޙއުްޤވެގްެނ ަވނީ ަގަދ ކިީރިތަވްނަތ هللا ުސުބާޙަނޫހ

ަވަތާޢާލ ައެށވެ. ިމ ުއއަްމުތގެ ާމތް ަނިބއާްޔ ުމަޙއަްމުދ ަޞއަްލهللا

ަޢަލިއިޙ ަވަޞއަްލަމްށ ަޞަލާވާތިއ ަސާލމް ެލއުްވްނ ެއދި ުދާޢ

ުކަރެމވެ. ައދި ެއަކޭލގާެފުނގެ ާއުލ ައްޞާޙުބްނ ިމ ަޞަލާވާތިއ

ަސާލުމަގިއ ާޝިމލް ުކަރެމވެ.

 

2020 ަވަނ ައަހާރ ުދިނެޔ ުކިރަމިތލީ ަފުހގެ ާތރީޚެއަްގިއ

ުދިނެޔައްށ ުކިރަމިތިވ ެއްނެމ ޮބޑު ޮގްނޖުެހްނަތާކެއުކެއވެ.

ުނަރއާްކެތިރ ޮކިވޑް-19ގެ ަބިލަމޑަުކްނ ުމިޅ ުދިނެޔައްށ ފުެތިރ،

ުދިނެޔާއިއ ދިވިެހ ަޤުއުމވްެސ ަބުރާދްސުތުކަރްނ ަދިތ ުއނަދގޫ

ުދަވްސަތަކާކ ުކިރަމިތުކުރަވުމްނެނވެ. 
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ިމ ުއނަދގޫ، ިހތަްދިތ ާޙުލަގިއ ެއަތއް ަބެއއްގެ ދިިރުއުޅްނ ގެއިްލ، ާއމަްދނީ ޯހާދެނ ޮގތަްތއް

ަބްނުދވެގްެނދަިޔެއވެ. ުއއްމުީދ ގެއިްލ، ެއަތއް ުބަރައުކްނ ާއާރްސުތުކިރ ދިިރުއުޅްނަތއް ެއުފްށ ިމުފަށްށ

ޖުެހެނވެ. 

 

ދިވިެހ ަޤުއާމިއ ަރއިްޔުތްނަންށވްެސ ެއަތއް ަދިތަކާމިއ، ުއނަދގަޫތއް ޮކިވޑް-19ގެ ަބިލަމޑަުކާމ ުގިޅގްެނ ަވނީ

ަތަޙއަްމުލުކަރްނޖިެހަފެއވެ. ދިވިެހ ަސުރާކުރްނ ިޞއްޙީ ުކއިްލ ުނަރއަްކުލގެ ާޙަލުތ ިއުޢާލްނުކުރާމިއ، ިމ

ަބިލަމޑަުކުމްނ ައަރިއަގުތުމގެ ޮގުތްނ، ުފަރަބްނަދަކްށ ދުިއާމިއ ުގިޅގްެނ، ަދުއަލާތިއ ަސުރާކުރ ުހއިްޓ،

ަރއިްޔުތްނ ދިިރުއުޅަމްށ ުކަރުމްނ ައިއ ަމަސއަްކތަްތއް ެއއޮްކްށ ުހއުްޓަމަކްށ ައެއވެ.

 

ަތާފުތ ޮގްނޖުެހްނަތކެއް ުހުރާމެއުކވްެސ، ަކާމެބޭހ ަފާރތަްތުކގެ ަލަފާއިއ ިއުރާޝުދގެ ަދުށްނ ާޤިއމޮްކްށަފިއާވ

ަމަސއަްކުތގެ ވްެށެޓއަްގިއ، ިމ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ ޮކިމަޝުނގެ ެމްނަބުރްނާނިއ ހާީވިގ ުމަވއަްޒުފްނގެ

ެއހެީތިރަކާމިއ ެއއާްބުރުލާމ ެއުކ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ަލނޑަުދނިޑަތއް ާހިސލުްކުރަމްށ

ެއަކށީގްެނާވ ަމަސއަްކތަްތކެއް ޮކްށަފެއވެ.



ިމޮގުތްނ ޮކްށަފިއާވ ާފަހަގޮކްށެލއްވޭ ެއއް ަމަސއަްކަތކީ، ޮކިވޑް-19 ގެ ާޙަލާތ ުގިޅގްެނ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ

ދާިމވަެފިއާވ ާމލީ ޮގްނޖުެހްނަތާކިއ ްސޭޓަޝްނަތއް ިހްނުގަމްށ ުހިރ ަދިތަތއް ެދެނަގުތުމގެ ޮގުތްނ ޮކިމަޝުންނ

ެއަފާރތަްތާކ ެއުކ ުކެރުވުނ ަމްޝަވާރަތާކިއ ެއއުްކެރުވުނ ަމުޢޫލާމުތގެ ަމއަްޗްށ ިރޯޕެޓއް ަތއާްޔުރުކުރެމވެ. ައދި

ބޯްރޑާްކްސޓް ްސޭޓަޝްނަތއް ިހްނުގަމާށިއ ާމލީ ޮގުތްނ ިލިބަފިއާވ ގެއުްލްނަތުކްނ ައަރިއަގުތަމްށ ެއހެީތިރަކްނ

ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ ަސުރާކުރގެ ިކަބިއްނ ޮކިމަޝުންނ ެއދި، ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔައާށިއ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލަީހާށ

ައދި ަކާމުގޅޭ ެއެހްނ ަފާރތަްތަކްށ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ަތއާްޔުރުކިރ ިރޯޕާޓެއުކ ިސޓޮީފުނާވަފެއވެ.

 
 

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރގެ ަތަރއްޤަީއްށ ައާމުޒޮކްށ 2020 ަވަނ ައަހުރަގިއ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ

"ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސާއ ުގޅޭ ުއޫސުލ" ާއިއ "ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްނާސ ުގޅޭ ުއޫސުލ"

ެއުކަލާވާލިއ ާޢްނުމޮކްށަފެއވެ. ިމ ުއޫސުލަތއް ެއުކަލާވުލާމިއ ިވދިގްެނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 2010/16

(ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާޤޫނުނ) ައދި ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަގާވިއާދިއ ިއްސވެ ެދްނެނުވުނ "ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ަލިއަސްންސާއ ުގޅޭ ުއޫސލް" ގެ ަދުށްނ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްނަސްށ ެއދި ުހަށެހުޅުމގެ

ުފުރަޞުތ ައދި 2010/16 (ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާޤޫނުނ) ައދި ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަގާވިއާދިއ ިއްސވެ

ެދްނެނުވުނ "ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސާއ ުގޅޭ ުއޫސުލ" ގެ ަދުށްނ ުމިޅ ާރއްޖަެއާށިއ ާމެލ

ަސަރަޙއަްދްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްނަސްށ ެއދި ުހަށެހުޅުމގެ ުފުރަޞުތ ަވނީ 05 (ަފެހއް) ައަހުރގެ

ުމއަްދަތްށ ުހުޅާވަލިއަފެއވެ. ިމަކުމގެ ަސަބުބްނ، ިއުތުރ ަފާރތަްތަކްށ ިމ ާދިއާރަގިއ ަފިއިތަލ ާސިބުތުކަރްނ

ުފުރަސުތ ިލިބ، ާދިއާރގެ ުއފެއުްދްނެތިރަކްނ ުކިރައަރިއާދެނެއވެ.

 

2012ަވަނ ައަހުރ ގެެޒޓް ުކިރ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަގާވިއުދގެ ަދުށްނ ޫދޮކްށަފިއާވ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ަލިއަސްންސަތާކިއެއުކ، 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުޖމަްލ 48 ަފާރަތަކްށ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ީ ޗަެނލް ަލިއަސްންސ ޮކިމަޝުންނ ޫދޮކްށަފިއވެެއވެ. މީގެ ެތޭރަގިއ، ުޖމަްލ 13ޭރިޑޯއ ޗަެނާލިއ 35 ޓީވ

ިހެމެނެއވެ. ރީބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ާދިއާރައްށ ަނަޒުރ ިހްނާގާލިއުރ، 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ ޮކިމަޝުންނ

ެއއްވްެސ ަފާރަތަކްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ ޫދޮކްށަފިއުނވެެއވެ. ެއެހްނަކުމްނ، ިމައަހުރގެ

ިނަޔަލްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށެދުމްނަދނީ ުޖމަްލ 112 ަފާރަތުކްނެނވެ. މީގެ ެތޭރަގިއ ުމިޅ

ާރއްޖަެއްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ 5 (ަފެހއް) ަފާރަތަކްށ ަލިއަސްންސ

ޫދޮކްށަފިއވެެއވެ.



ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާޤޫނުންނ ާރއްޖަޭގިއ ާޤިއމުްކުރަމްށ ާލިޒމުްކާރ ޮކިމުއިނޓީ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގގެ ިޚުދަމތް

ަތާޢްރފުްކުރުމގެ ޮގުތްނ 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ައުއ ަހުރަފތަްތކެއް ިގާރޮކްށަފެއވެ. ިމޮގުތްނ،

ާރއްޖޭގެ ެއިކ ަސަރަހއުްދަތަކްށ ައާމުޒޮކްށގްެނ ަވުގތީ ޮގުތްނ، ިމ ިޚުދަމަތްށ ަރއިްޔުތްނ ައުހުލވިެރުކުރުވާމިއ

ާރއްޖޭގެ ާމަހުއުލަގިއ ިޚުދަމތްދުިނުމަގިއ ިޚުދަމތް ޭދ ަފާރތަްތުކްނ ގްެނުގޅްެނޖޭެހ ިމްނަގނޑަުތާކިއ ަހަމަތއް

ަކނޑެައުޅާމިއ ިޚުދަމަތްށ ަރއިްޔުތްނގެ ަޝުއުޤވިެރަކްނ ޮއތް ިމްނަވުރ ެބުލަމްށަޓަކިއ، ޮކިމުއިނޓީ

ބޯްރޑާްކްސިޓްނގގެ ަވުގތީ ަމްޝޫރުޢ (ަޕިއެލޓް ޕޮްރޖެކްޓް) ެއއް ިހްނުގަމްށަޓަކިއ ަބިއވިެރުވުމގެ ުފުރަޞުތ

ޮކިމަޝުންނ ުހުޅާވިލެއވެ. ޮކިމަޝުންނ ިމަކަމްށ ުހުޅާވލީ، "ޮކިމުއިނޓީ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ާޚއަްޞ ުހއަްދިއގެ

ުއޫސުލ" ެއުކަލާވަލިއ، ިމ ުއޫސުލގެ ަދުށްނ ަތުޢލީމީ ާދިއާރިއްނ ިޚުދަމތް ދުިނަމެށވެ. ޮކިމަޝުންނ ުހުޅާވިލ

ުފުރަސުތގެ ަދުށްނ، ޮކިމުއިނޓީ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގގެ ިޚުދަމތް ދުިނުމގެ ާތރީޚީ ާޚއަްޞ ުހއަްދ، 6 (ަހެއއް)

ަމްސުދަވަހްށ ޫދޮކްށަފިއަވނީ، ުދާވަފުރ ޕަްރިއަމރީ ްސކޫލް، ރ.ުދާވަފުރ ައެށވެ.

ޮކިމަޝްނގެ ިވަޝްނ ައދި ިމަޝްނ ަކަށަވުރުކުރުމގެ ޮގުތްނ ބޯްރޑާްކްސޓުްކެރވޭ ޮކްނެޓްނޓް ޮމިނަޓރުކުރާމިއ

ޮމިނަޓިރްނގެ ެތެރިއްނ ޮކިމަޝަންށ ާފަހަގުކެރވޭ ަމއަްސަލަތާކިއ ެއިކ ަފާރތަްތުކްނ ުހަށެހުޅުނ ަޝުކާވަތަކްށ

ެބުލާމިއ، ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ ިއުތަރްށ ިޒްނާމާދުރުކުރުވުމގެ ަމޤަްޞުދަގިއ ާޤޫނުންނ ާލިޒމުްކާރ ިފަޔަވުޅަތާކިއ

ިންނުމްނަތއް ޮކިމަޝުންނ ަވނީ 2020 ަވަނ ައަހުރވްެސ ިންނާމަފެއވެ. 2020 ަވަނ ައަހުރ ފުެށުނ ިއުރ

ޮކިމަޝަންށ ުހަށަހާޅަފިއާވ ަމއަްސަލަތުކގެ ެތެރިއްނ 2018 ަގިއ ުހަށަހާޅަފިއާވ 1 ަމއަްސަލާއިއ، 2019 ަވަނ

ައަހުރ ުހަށަހާޅަފިއާވ 11 ަމއަްސަލެއއް 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ގެެންސ، ަބާލަފިއވެެއވެ. ައދި ޮކިމަޝަންށ

2020 ަވަނ ައަހުރ ުހަށަހާޅަފިއ ަވނީ ުޖމަްލ 42 ަމއަްސަލެއވެ. 2020 ަވަނ ައަހުރ 27 ަމއަްސަލ ަބަލިއ

ިނިމަފިއާވިއުރ ައަހުރ ިނުމުނިއުރ ުނިނިމ ަވނީ 27 ަމއަްސަލެއކެވެ.

ިނިމގްެނ ދަިޔ 2020 ަވަނ ައަހަރކީ ޯމލިްޑވްްސ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝްނގެ ަމްސޫޢިލއަްޔުތަތއް

ައާދުކުރުމަގިއ ިގަނ ުހަރްސަތަކާކިއ ޮގްނޖުެހްނަތކެއް ުހުރާމެއުކވްެސ ާފަހަގޮކްށެލވޭ ައަހެރއް ަކުމަގިއ ެދކެެމވެ.

2021 ަވަނ ައަހަރްށ ޮކިމަޝްނގެ ަތަސއަްވަރކީ، ިމާހުރ ަތަޙއަްމުލުކަރުމްނ ިމާދ ާޙަލުތްނ ައަރިއަގެނ،

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރގެ ެދެމެހއެްޓިނިވ ަތަރއްޤާީއިއ ުކިރެއުރަމްށ ަތްނދުިނުމގެ ޮގުތްނ، ައުއ

ިވްސުންނަތަކްށ ުފުރަސުތދީ، ިޒްނާމާދުރ، ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަތކެއް ަޤުއުމަގިއ ުއަފއަްދިއ، ބޯްރޑާްކްސޓުްކާރ

ޮކްނެޓްނޓްގެ ަސަބުބްނ ާޢްނުމްނަންށ ެހާވިއ ާލަބ ިލިބ، ެއިކ ާދިއާރަތަކްށ ުކިރެއުރާމިއ ަމްނާފ

ިލިބގްެނދުިއެމވެ.



ައދި ަހަމ ިމ ުފުރަސުތަގިއ، ޮކިވޑް 19ގެ ަބިލަމޑަުކާމިއ ުނަރއާްކެތިރ ަބިލަތަކްށ ާއްނުމްނ ޭހުލްނެތިރުކުރަމާށިއ،

ެއްނެމ ަފުހގެ ުމިހްނުމ ަމުޢޫލާމުތ ާޢްނުމްނާނ ަހަމައްށ ގެެންސދުިނަމްށ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ ޮކްށަފިއާވ ައދި

ުކަރުމްނާދ ައުގުހިރ ަމަސއަްކތަްތއް ާފަހަގޮކްށ ެއ ަފާރތަްތަކްށ ުޝުކުރައާދުކަރެމވެ.

                                 25 ފެބުްރަވރީ 2021      

                                                                      

                           ަމިރަޔމް ަވހާީދ

    ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ

ައުޅަގނޑުގެ ުދާޢައކީ ުދިނެޔ ެދކުެމްނިމާދ ާޙަލުތްނ ިމްނުޖވެ، ދިވިެހ ަޤުއާމިއ ަރއިްޔުތްނަންށ ިހތަްވާރިއ

ުޞލަްޙވިެރަކެމވެ. ައދި ައުޅަގނޑުގެ ުއއްމަީދކީ ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ ޫންސވިެރަކުމގެ ިމިނަވްނަކާމިއ، ިޚާޔުލ

ާފުޅުކުރުމގެ ިމިނަވްނަކްނ ިޒްނާމާދުރޮގެތއަްގިއ ުފާޅވެ ައދި ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރ ެދެމެހއެްޓިނިވ

ޮގެތއަްގިއ ަހުރަދާނ ވެގްެނ ދުިޔެމވެ. ައދި ިމ ަކްނަކްނ ާހިޞލުްކުރަމްށަޓަކިއ ައުޅަގނޑެުމްނ ެއްނެމްނ ިމ ުކާރ

ަމަސއަްކުތަގިއ ާމތް هللا ުސުބާހާނޫހ ަވަތާޢާލ ަބަރާކތް ަލއާްވިށެއވެ!



ޮކިމަޝްނގެ

ަތޢާަރފް



ޯމލިްޑވްްސ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝަނކީ ާޤޫނުނ ަނމަްބރ: 2010/16 (ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާޤޫނުނ) ގެ

3 ަވަނ ާމއާްދގެ ަދުށްނ، 04 ެއޕްރީލް 2011 ަގިއ ުއފެދިަފިއާވ ިމިނަވްނ ުމަޢއަްސާސެއކެވެ. ިމ ޮކިމަޝްނ

ުއފެއުްދުމގެ ަމޤަްޞުދަތުކގެ ެތޭރަގިއ ާރއްޖަޭގިއ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިސާޔަސުތަތއް ަތްނފުީޒުކުރާމިއ

ަގާވިއުދަތާކިއ ުއޫޞުލަތއް ަކނޑެައުޅާމ، ަތްނފީޒުްކުރާމިއ ިޑޮމކަްރީސ ާއާލުކުރާމިއ ިޚާޔުލާފުޅުކުރުމގެ

ިމިނަވްނަކްނ ޭއގެ ެއްނެމ ުފާޅ ާދިއާރެއއަްގިއ ައދި ިޒްނާމާދުރޮގެތއަްގިއ ޭބުންނުކާރ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ

ުއފެއުްދަމްށ ޭބުންނާވ ެއހެީތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދިުނާމިއ ިމަކްނަކުމގެ ައލަީގިއ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނގެ ިޚުދަމތް

ުފާޅ ާދިއާރެއއަްގިއ ޯފުރަވިއދިުނަމާށިއ ޭއގެ ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ުފާޅުކެރވޭޭނ

ަމުގަފިހޮކްށދިުނާމިއ، ެއަފަދ ިނާޒމަްތއް ެއުކަލާވާލ ާޤިއުމުކުރްނ ިހެމެނެއވެ.

ަހތް ެމްނަބުރްނގެ ަމއަްޗްށ ެއުކެލވޭ ިމ ޮކިމަޝަންށ ަފްސ ައަހުރގެ ުފަރަތަމ ަދުއަރްށ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ

ެމްނަބުރްނ ަޢއަްޔްނ ުކެރއްވީ 04 ެއޕްރީލް 2011 ަގެއވެ. ޮކިމަޝުނގެ ުފަރަތަމ ަރއްީސ ަބުދުރއަްނީސުރ 

29 ޖްޫނ 2012 ަގިއ ަވނީ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނާނިއ ަރއްީސަކުމްނ ިއްސިތުޢާފ ެދއާްވަފެއވެ.

ަބުދުރއަްނީސުރ ިއްސިތުއާފ ެދއުްވާމ ުގިޅގްެނ ޮކިމަޝުނގެ ަރއްީސަކަމްށ ުކރީގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤުމަގިއ

ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ ައދި ަނިއުބ ަރއްީސ ަކަމްށ ޮކިމަޝަނރ ަޢބުްދهللا ުޝާޖުއ 21 ޮނވެމަްބރ

2012 ަގިއ ަވނީ ިއްނިތާޚުބޮކްށަފެއވެ.

ަކާނުތްނ ަވައަތްށ: ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ ަމިރަޔމް ަވޙާީދ، ޮކިމަޝަނރ ާއިމަނުތ ައމާީނ، ޮކިމަޝަނރ ާއިމަނުތ
ަސާރަޙުތ ިޢއަްޒުތ، ޮކިމަޝަނރ ައމަްޖުދ ަވޙުީދ، ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސ ައޙަްމުދ ަގިއްސ ައދި

ޮކިމަޝަނރ ަޢލީ ޫޔުސފް.

2. ޮކިމަޝްނގެ ަތޢާަރފް



ައދި، ޮކިމަޝްނގެ ުހްސވަެފިއާވ ަމާޤަމްށ ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމް، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ ިއްނިތާޚުބުކުރުމްނ، ެއޭބުފާޅ ިމ

ީ 13 ާމިރުޗ 2013 ަގެއވެ. ަމާޤަމްށ ަޢއަްޔުނުކަރއާްވ ެމމަްބުރަކުމގެ ަފތޮްކުޅ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަހާވުލުކެރއްވ

ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމް ިމ ަމާޤަމްށ ޮހިވަވޑިައގްެނަފިއަވނީ، ުހްސވަެފިއާވ ެމމަްބުރަކުމގެ ަމާޤަމްށ ުކިރަމިތިލ 14 ަފާރުތގެ

ް 2016 ަގިއ ަހަމުވުމްނ، ަފްސ ެތެރިއްނެނވެ. ޮކިމަޝުނގެ ުފަރަތަމ ަދުއުރގެ ަހ ެމމަްބެރއްގެ ަދުއުރ 03 ޭއޕްރީލ

ް 2016 ަގެއވެ. ިމ ީ 05 ެއޕްރީލ ައަހުރގެ ެދަވަނ ަދުއަރަކްށ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ެމމަްބުރްނ ަޢއަްޔްނ ުކެރއްވ

ް ަސފާްވްނ، ަޙަސްނ ަނާބުޙ، ޮގުތްނ، ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކަމްށ ަޢއަްޔުނުކެރއްވީ، ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ، ިއްސާމޢީލ

ާފިތަމުތ ަޒިއާނ، ޒާީނ ާޒިޙުރ ައދި ައިއިމަނުތ ަސާރަހުތ ިއއަްޒުތ ެއވެ. 

 

ޮކިމަޝްނގެ ެދަވަނ ަދުއުރގެ ުފަރަތަމ ަޖލާްސ 05 ެއޕްރީލް 2016ަގިއ ާބއަްވަވިއ، ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ަންނ

ުހަށެހުޅއިްވ ޮކިމަޝަނރ ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ ައދި ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ަންނ ުހަށެހުޅއިްވ ޮކިމަޝަނރ ުމަޙއަްމުދ

ައްސަލމް ޮކިމަޝްނގެ ެމްނަބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ ައދި ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ޮހއްވިެވެއވެ. 

 

ޮކިމަޝްނގެ  ަނިއުބ ަރއްީސ ަކާމިއ ެމމަްބުރ ަކުމގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމްގެ ެމމަްބުރ ަކުމގެ ަދުއުރ

ަހަމުވާމ ުގިޅގްެނ، ުހްސވަެފިއާވ ޮކިމަޝުނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ޭބުފޅުަކ ޮހުވަމްށ ޭބއިްވ ަބއަްދުލުވުމަގިއ

ް ަސފާްވްނ 18 ަބިއވިެރަވޑިައގްެނެނިވ ެމމަްބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ިއްސާމޢީލ

ާމރޗް 2018 ަގިއ ަވނީ ަހަމަޖއަްސާވަފެއވެ. 

 

ައދި ަފްސ ައަހުރގެ ަދުއަރަކްށ ައަލްށ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކަމްށ ައމަްޖުދ ަވހުީދ ަޢއަްޔުނުކެރއްވީ، ޮކިމަޝްނގެ

ެމމަްބުރަކުމަގިއ ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމްގެ ަމާޤުމގެ ުމއަްދުތ ަހަމުވާމ ުގިޅގްެނ، ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ޮއފުީހްނ

ުކިރ ިއުޢާލާނ ުގިޅގްެނ ެއަކަމްށ ުކިރަމިތެލއިްވ ޭބުފުޅްނގެ ެތެރިއްނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ިމިނަވްނ

ުމައއަްސާސަތުކގެ ޮކިމޓީގެ  ދާިރާސިއްނ ެއްނެމ ަމިތްނ ާމކްްސ ޯހއަްދަވިއ، ުރުހްނ ދުިނަމްށ ޭބއިްވ ަރއިްޔުތްނގެ

ަމިޖލުީހގެ ަޖލާްސަގިއ، ޯވަޓްށ ެއއެްސުވަމްށަފުހ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވ 36 ެމމަްބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ

ޮހިވަވޑިައގްެނެނުވުމްނެނވެ. 

 

ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ިއްސާމޢީލް ަޞފާްވްނ، ެއ ަމާޤުމްނ 13 ޖްޫނ 2019ަގިއ ިއްސިތުޢާފ

ެދއުްވާމ ުގިޅގްެނ، ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސަކުމގެ ަމާޤަމްށ ޭބުފޅުަކ ޮހުވަމްށ ޭބއިްވ ޮކިމަޝްނގެ ަބއަްދުލުވުމަގިއ

ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވ ެމމަްބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބރ ާފިޠަމުތ

ަޒިއާނ 17 ޖްޫނ 2019 ަގިއ ިއްނިތާޚުބ ުކެރުވެނވެ. 2019 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނގެ ިތްނ ެމމަްބަރުކ ަމާޤުމްނ

ިއްސިތުއާފ ެދއަްވިއ، ެއއް ެމމަްބަރުކ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ ިއުތާބުރ ެނތް ަކުމގެ ޯވެޓއް ަނަގިއ، ޮކިމަޝްނގެ

ެމމަްބުރަކުމްނ ަވިކ ުކަރއާްވަފިއވެެއވެ. 



 

ިމޮގުތްނ، ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރ ިއްސަމޢީލް ޮސފާްވްނ، 25 ޖްޫނ 2019 ަގިއ ައދި  ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރ ަޙަސްނ ަނާބުޙ،

30 ޖްޫނ 2019 ަގިއ ަވނީ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނ ިއްސިތުއާފ ެދއާްވަފެއވެ. ައދި ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސަކުމަގިއ

ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ، ޮކިމަޝުންނ 9 ޮއކޯްޓަބރ 2019 ަގިއ ަވނީ ިއްސިތުއާފ ެދއާްވަފެއވެ. މީގިެއުތުރްނ،

ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސަކުމގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ާފިޠަމުތ ަޒިއާނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ، ިއުތާބުރ ެނތަްކުމގެ

ޯވެޓއް ަނަގިއ، ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނ 14 ޮއކޯްޓަބރ 2019ަގިއ ަވނީ ަވިކޮކްށަފެއވެ. 

 

ޮކިމަޝްނގެ ުހްސވަެފިއާވ ަހަތުރ ެމްނަބެރއްގެ ަމާޤުމގެ ެތެރިއްނ ިތްނ ަމާޤަމްށ ެމމަްބުރްނ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ

ަޢއަްޔްނ ުކަރއާްވަފިއަވނީ 5 ިޑެސމަްބރ 2019 ަގެއވެ. ިމޮގުތްނ ޮކިމަޝަންށ ައަލްށ ައއަްޔްނުކެރއިްވ ޭބުފުޅްނަނކީ

ަޢލީ ޫޔުސފް، ައޙަްމުދ ަޤިއްސ ައދި ަމިރަޔމް ަވހާީދެއވެ. 

 

ޮކމަިޝަންށ ައަލްށ ަޢއަްޔުނުކެރއިްވ މެމަްބުރްނާނ ެއުކ ބޭއިްވ ފަުރަތަމ ަބއަްދުލުވުމގައި، ުހސްވެފައާިވ ޮކމަިޝުނގެ ަރއާީސއި،

ަނއުިބ ަރއީސްގެ ަމާޤަމްށ ބޭފުޅްުނ ޮހުވަމްށ ަމޝްވާަރުކެރއުްވަމށްފުަހ، ަބއަްދުލުވުމގިައ ަބއިވެރިވެވަޑައިގްެނެނިވ މެމަްބުރްނގެ

މުެދގިައ ެނގުުނ ިސއުްރ ވުޯޓގިައ ަބއިވެރިވަޑައިގްެނެނިވ މެމަްބުރްނގެ ައޣަްލިބއަްޔުތްނ ޮކމަިޝްނގެ ަރއީސްގެ ަމާޤަމްށ ަމރަިޔމް

ވަހާީދ ައދި ަނއުިބ ަރއީސްގެ ަމާޤަމށް ައޙަްމުދ ގައިސް ވަނީ 5 ޑެިސމަްބރ 2019 ގައި އްިނތާިޚުބުކަރއާްވފެައވެ.

 

ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރ ކުަމގެ ަމާޤމެއް ުހސްވެފައާިވތީ، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔގެ ޮއފުީހްނ ުކިރ އުިޢާލާނ ގުޅިގްެނ ެއކަަމްށ

ުކރަިމތިލެއިްވ ބޭފުޅްުނގެ ތެެރއްިނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ މިިނވްަނ ުމައއަްސާސަތުކގެ ޮކމިޓީގެ  ދާިރާސއްިނ ެއްނެމ ަމތްިނ

ާމކްސޯްހއަްދވައި، ުރުހްނ ދުިނަމްށ ބޭއްވި ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ޖަލާްސގައި، ވަޯޓްށ ެއއެްސުވަމށްފުަހ  ަބއިވެރިވެވަޑައިގްެނެނިވ

63 މެމަްބުރްނގެ އިއްތިފުާޤްނ ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކަަމްށ ޮހވިވަޑައިގްެނެނވީ ާއމަިނުތ ައމާީނެއވެ. ފްަސ ައަހުރގެ ަދުއަރކްަށ

ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކަަމށް ާއމަިނުތ ައމާިނ ަޢއަްޔުނުކަރއްވައި، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔ ފަތޮްކޅު ެދއްވީ 14 ޖްޫނ 2020ގެައވެ. 05

ޭއޕްރީލް 2016 ގިައ ޮކމަިޝްނގެ މްެނަބަރކްަށ ަޢއަްޔުނުކަރއާްވފައާިވ ޒާީނ ާޒިހުރ، 28 ޮއކޯްޓަބރ 2020 ގިައ ޮކމަިޝްނގެ

މްެނަބުރކުަމްނ އިސްތުިޢފާ ެދއާްވފައާިވތީ، ަހތް މެމަްބުރްނ ތިއަްބާވ ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކުަމގެ ެއއް ަމާޤުމ ޮއތީ ުހަހެށވެ.

 

ް މީގެ އުިތުރްނ، 2 މެއި 2016 އްިނ ފިެށގްެނ ޮކމަިޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤުމގައި ުހްނެނވި ުމޙައަްމުދ ާނިސުޙ، ިސވިލ

ަސރވްިސ ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކަަމްށ ޮހވިވަޑައިގުަތާމ ގުޅިގްެނ، ޮކމަިޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤުމްނ ވަނީ

ް ވިަކވެވަޑައިގްެނފެައވެ. ައދި ުހސްވެފައާިވ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤަމށް 15 ޮނވެމަްބރ 2020ގައި ޑޮކަްޓރ ުމޙައަްމުދ އިބާްރހީމ

ަހަމޖެއެްސވީ، ޮކމަިޝަންށ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލެއް ޮހުވަމްށ ބޭއިްވ އްިނަޓރވުިއ އްިނ ެއްނެމ ަމތްިނ ާމކްްސ

ޯހއަްދވައިފައާިވތެީއވެ.



 2020 ަވަނ ައަހުރ

ޮކިމަޝްނގެ

ަމްސޢޫިލްއަޔުތަތްއ

ައާދކުުރަމްށަޓަކިއ ކުިރ

ަމަސްއަކތް



3.1 ޮކިވޑް-19 ގެ ޙާަލތާ ގުިޅގްެނ ްބޯރޑްކާްސަޓުރްނަންށ ިދމާެވަފިއވާ

ޮގްނޖުެހްނަތކާ ގުޅޮޭގުތްނ ޮކިމަޝުންނ ެއަފާރތްަތކާ ަމްޝަވާރުކުރްނ

 
ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލާަތ ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަނށް ދާިމވެފައާިވ ާމލީ ގްޮނޖުެހްނތަކާއި ސްޓަޭޝްނތައް ހްިނގުމަށް ުހރި ަދތިތައް
ދެެނގުަތުމގެ ގުޮތްނ މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ 23 މިެއ 2020ގިައ ބައެއް ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއުެކ މަޝްވާަރ

ބައަްދުލވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.
 

ޮއްނލައްިނ ޕްލެޓްފޯމް “ޒޫމް” މުެދވެރިކްޮށ ބޭއިްވ ބައަްދުލވުުމގިައ ވާހަަކ ަދއްކަވުަމްނ ކޮމަިޝްނގެ ަރއްީސ މަރަިޔމް ވަހާީދ
ވާިދޅިުވ ގުޮތގައި، ުމިޅ ުދިނެޔައްށ ދާިމވެފައާިވ ިމ ޙާލުަތގިައ  ާރއްޖޭގެ މީޑާިއތަކްުނ މުަޢލާޫމުތ ފުޯރކޮށްދުިނމްަށ ވަަރްށ ަރގުަޅ
މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައާިވ ކަމާަށިއ ައދި ވަަރްށ ަދިތ ޙުާލގައިވްެސ ަރމާަޟްނ މުަހވްެސ ާއަދއިގެ މަތްިނ ޕޮްރގާްރމްތައް

ގެެނސްދުިނމަށް ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްތައް ކޮމަިޝުންނ ފާހަގަކާުރ ކަމަށްވެސް ވާިދޅުވިއެވެ.
 

ކޮމަިޝްނގެ ަރއްީސ އުިތަރްށ ފާހަގަކެުރއްވިގުޮތގައި، ިމ ފަަދ ޙާލަތްތަކުގިައ ުހރާިހ ފާަރތްތަކަކްަށ ވްެސ ދާިމވެާނ އްެނެމ ޮބޑު
ގްޮނޖުެހމަކްަށ ވާނީ ާމލީ ަދތިކްަނ ކާަމއި، ައދި ކުރަިއްށ ޮއތް ުދވަސްތަކުގައިވްެސ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ އުިތުރ ާމލީ ުބަރތަކެއް
ުއފުލްަނ ޖެހެޭނ ކަމްަށ ައްނާދާޒ ކެުރވޭ ކަމާަށއި، އެހްެނ ކުަމްނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ މާިހުރގެ ޙާލުަތ ދެެނގުަތމަށްފުަހ،
ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ދާިމވެފައާިވ ަދތިތަކްަށ ޙައުްލ ހަޯދއިދުިނމްަށ ކާަމ ގުޅޭ އާިދާރތާަކ އުެކ މަަސއްކަތް ކަުރއްވެާނ ކަމްަށ

ކޮމަިޝްނގެ ަރއީސް ވާިދޅުވިއެވެ. 
 

3. 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނގެ

ަމްސޢޫިލްއަޔުތަތްއ ައާދކުުރަމްށަޓަކިއ ކުިރ ަމަސްއަކތް

 

3.2 ޮކިވޑް-19ގެ ޙާަލތާ ގުިޅގްެނ ްބޯރޑްކާްސަޓުރްނަންށ ިދމާެވަފިއވާ ަދިތަތަކްށ

ެއީހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށިދުނަމްށ ަސުރކާުރގެ ިކަބިއްނ ޮކިމަޝުންނ ެއުދްނ

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލާަތ ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސްޓް ސްޓަޭޝްނތައް ހްިނގުމާަށިއ ާމލީ ގުޮތްނ ލިިބފައާިވ ގެއުްލްނތަކްުނ ައަރއިގުަތމްަށ
އެހީތެރިކްަނ ފުޯރކޮށްދުިނމަށް ަސުރކުާރގެ ކިބައްިނ މޯލްޑިވްސް ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ އެދި، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔައްށ
ިސޓީ ފުޮނވާފައިވެއެވެ. ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ިމ ަދިތ ޙާލުަތްނ ައަރއިގުަތމްަށ ަރއްޔުިތްނގެ މަޖިލްީސ މުެދވެރިކްޮށ ކޮށްދެއްވާިދޭނ
މަަސއްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމްަށ އެދި މަޖިލުީހގެ ަރއީސް، ަރއްީސ ުމޙައްމުަދ ަނީޝަދށްވްެސ ކޮމަިޝުންނ ިސޓީ ފުޮނވާފައިވެއެވެ.
ައދި ކޮވިޑް-19 ގެ ަސބުަބްނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ދާިމވެފައާިވ ާމލީ ަދތިކުަމްނ ައަރއިގުަތމްަށ އެހީތެރިވުުމގެ ގުޮތްނ
ް ހަމަޖައަްސވިައ ް މުެދުނކެނިޑ ހަމަހަމަކާަމއުެކ ުހރާިހ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ލިބޭޭނ ގޮތ އިޝްތާިހުރތަކިާއ ސްޕްޮނަސރިޝޕ

ދެއްވުމަށް އެދި ަސުރކުާރ ޙިއާްސވާ ކްުނފިުނތަކަށްވެސް ކޮމަިޝުންނ ިސޓީ ފުޮނވާފައިވެއެވެ.
 



ް ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނުނގެ 21 ވަަނ ާމއާްދގެ (ނ) ގިައ ކަނޑަައޅާފައާިވ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގގެ ިޚުދމަތ
 ތާަޢަރފުކުުރުމގެ ގުޮތްނ ާރއްޖޭގެ އިެކ ަސަރހައުްދތަކްަށ ައާމުޒކޮށްގްެނ ވަގުތީ ގުޮތްނ، ިމ ިޚުދމަތްަށ ަރއްޔުިތްނ
ައުހުލވެރިކުުރވާުމިއ ާރއްޖޭގެ ާމހުައުލގިައ ިޚުދމަތްދުިނުމގިައ ިޚުދމަތް ޭދ ފާަރތްތަކްުނ ގްެނގުޅްެނޖޭެހ މްިނގަނޑުތަކިާއ ހަމަތައް
ކަނޑައެޅާުމިއ ިޚުދމަތްަށ ަރއްޔުިތްނގެ ަޝުއޤުވެރިކްަނ ޮއތް މްިނވުަރ ބުެލމަށަްޓކައި، ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގގެ ވަގުތީ
މަޝޫްރުޢ (ޕައިލެޓް ޕޮްރޖެކްޓް) އެއް ހްިނގުމަށަްޓކިައ ބައިވެރިވުުމގެ ފުުރަޞުތ 25 ޖްޫނ 2020 ގިައ ކޮމަިޝުންނ ުހޅުވާލިއެވެ.
ައދި، ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ޚާއަްޞ ުހއަްދއިގެ ުއޫސުލގެ 5 ވަަނ ާމއާްދ (ރ) ގައާިވ ގުޮތގެމަތްިނ މަޝޫްރުޢގެ ވަގުތީ

ިޚުދމަތް ދުިނމަށް ުހޅުވާލެވުނީ ތުަޢލީމީ ާދއާިރައެށވެ.

ް ް ކުރަިއްށ ގްެނގޮސްފައިވަނީ ކޮމަިޝްނގެ ޕްލިޭންނގ އްެނޑ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދތައް ތުަރޖާަމކުުރުމގެ މަަސއްކަތ
ޕޮްރޖެކްޓް ެސކަްޝުންނެނވެ. މިގުޮތްނ، ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ އިނގޭިރިސ ބަހްަށ ތުަރޖާަމކުުރުމގެ މަަސއްކަތް
މަިއހުަރ ތޭެރގިައ ވަނީ ިންނާމފައެވެ. ައދި ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ގަވާއުިދ ތުަރޖާަމކުުރުމގެ މަަސއްކަތްވްެސ ވަނީ 2020 ވަަނ

ައހުަރ ކުރަިއށް ގްެނގޮސްފައެވެ.

 
މީގެއުިތުރްނ، ކޮވިޑް-19 ާއ ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ކުރިމަތިިވ ގްޮނޖުެހްނތާަކ ގުޅޭ ގުޮތްނ ކޮމަިޝުންނ

ތައާްޔުރކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްވެސް މި ުހރާިހ ފާަރތްތަކަށް ފުޮނވާފައިވެއެވެ.
 

ޖުަދވުަލ 1: ކޮވިޑް-19 ާއ ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަނށް ކުރިމަތިވި ގްޮނޖުެހްނތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް

ޖުަދވުަލ 2: ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ޚާއަްސ ުހއަްދއިގެ ުއޫސުލ

3.3 ޮކިމުއިނީޓ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ ޚާްއަޞ ުހްއަދިއގެ ުއޫސލު ެއުކަލވާލާ، ަޕިއލްެޓ

ޕްޮރޖެކްްޓަގިއ ަބިއެވިރުވމުގެ ފުުރަސުތ ުހޅުވާލުްނ

3.4 ަގވާިއުދަތްއ ިދެވިހ ަބުހްނ ިއިގޭރިސ ަބަހްށ ަތުރަޖމާުކުރމުގެ ަމަސްއަކތް



ާރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރ ތަަރއްޤީކުުރމަށަްޓކައި، ތަމްރުީނކުުރުމގެ ފުުރަސުތ ހަޯދއިދުިނމަށަްޓކައިި 2020 ވަަނ ައހުަރ
ވަނީ އިެކ އިެކ ފާަރތްތާަކ ކޮމަިޝުންނ ބައަްދުލކްޮށ މަޝްވާަރކޮށްފައެވެ. މިގުޮތްނ ބައަްދުލކޮށްފައާިވ ބައަިނލަްއގްވާމީ  ޖަމިއާްޔ
ތަކުގެ ތޭެރގިައ ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީ. ައދި ޓާްރްނސްޕަޭރްނީސ މޯލްޑިވްްސ ހިމެެނއެވެ. ިމ ބައަްދުލވްުނތަކުގިައ ކޮމަިޝުންނ
ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރ ތަމްރްީނކުުރމްަށ އްެނެމ ބުޭންނާވ ާދއާިރތަކިާއ ެދ ފާަރތް ގުޅިިގްެނ ކެުރވެޭނ ކްަނކަމަށްވްެސ
 ރާިއަޔތްކެުރއްވިއެވެ. ައދި ައުއ ކޮމަިޝެނއް ައުއމްަށ ފުަހ، ކޮމަިޝުނގެ މަަސއްކަތްތާަކ ބެހޭގުޮތްނވްެސ ެއ ފާަރތްތަކްަށ
މުަޢލާޫމުތ އުެރވިއެވެ. ުދިނެޔައްށ ދާިމވެފައާިވ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކުަމގެ ާހލާަތ ގުޅިގްެނ، 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝުންނ
އެހްެނ ބައެއް ފާަރތްތަކާއުެކ ބައަްދުލކަުރްނ ކަނޑައިެޅ ބައަްދުލވްުނތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެހްެނ ކުަމްނ 2021 ވަަނ

ައހުަރ މި ބައަްދުލވްުނތަކާއި މަޝްވާަރތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ިންނާމފައެވެ.

2020 ވަަނ ައހުަރ ާބއްވްަނ ހަމަޖައާްސފައިވާ ލޯކަލް ކުައްނިސލް އްިނތިޚުާބގެ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކްޮނޓްެނޓް ޮމިނަޓރ ކުުރުމގެ
މަަސއްކަތް އެހްެނ އްިނތިޚުާބތަކެކޭވްެސ އެއްގޮތްަށ ޮމިނަޓރ ކުުރމްަށ ކޮމަިޝުންނ ިންނުމާމިއ ގުޅިގްެނ، މަަސއްކަތް ކުުރމްަށ
ުމައއްޒަފްުނ ތައާްޔުރ ކުުރުމގެ ގުޮތްނ ޮމިނަޓރްިނގ ޓޭްރިންނގއެއް ވަނީ ުމައއްޒަފްުނަންށ ާބއްވާފައެވެ. ައދި އިލެކަްޝްންސ
ކޮމަިޝުންނ އްިނތިޚުާބގެ ކްެނޑިޑުޭޓްނ އުިޢާލްނ ކުުރާމިއ ގުޅިގްެނ ާމރުިޗ މުަހގެ ފަުރތަަމ 2 ހަފާްތގެ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ
ކްޮނޓްެނޓްގެ ޕަްރއިމް ަޓއިމް ައދި ޑައެިރކްޓް އެކެްސސްގެ ޮމިނަޓރްިނގ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ ކުރަިއްށ ގްެނގޮސްފައެވެ. ަނމަވްެސ
ުދިނެޔައްށ ދާިމވެފައާިވ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކާަމ ގުޅިގްެނ ދިވެހާިރއްޖޭގިައ ިޞއްޙީ ކުއިްލ ުނަރއްކުަލގެ ޙާލުަތ އުިޢާލްނ ކުުރާމ
ގުޅިގްެނ އްިނތިޚުާބ ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެހްެނ ކުަމްނ، ިމ ޚާއަްޞ ޮމިނަޓރްިނގގެ މަަސއްކަތްވްެސ ވަނީ ވަގުތީ ގުޮތްނ

ކޮމަިޝުންނ ުހއާްޓާލފައެވެ.

3.5 ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ ާދިއާރ ަތަރްއީޤޮކްށ ަތމީްރްނގެ ފުުރަސުތ ޯހަދިއިދުނމުގެ ޮގުތްނ

ަބިއަނަލައގްވާީމ ަފާރތްަތކާ ަބްއަދލުުކުރްނ 

3.6  ޯލަކލް ަކުއްނިސލް ިއްނިތހާުބގެ ްބޯރޑްކާްސްޓ ޮކްނެޓްންޓ ޮމިނަޓިރްނ

ަމަސްއަކުތގެ ަތްއާޔީރަތްއ



ދިވިެހ ޫނސްވެރްީނަނކީ ބޯްރޑްކާސްޓް ޫނސްވެރިކާަމ ގުޅޭ ޤޫާނުނތަކިާއ ގަވާއުިދތަކިާއ ހަމަތަކްަށ ައދި ުސލޫކީ މްިނގަނޑްަށ
ައުހުލވެރި، ޒްިނާމާދުރ ައދި ޫނސްވެރިކުަމގެ ބެސްޓް ޕެްރކްޓިސަްއްށ ައމުަލކާުރ ޫނސްވެރްިނތަކެއް ިބާނކުުރުމގެ މަޤަްސުދގިައ
ް ަސރވްިސ ބޯްރޑްކާސަްޓުރގެ "މީޑާިއގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑްަށ ައުހުލވެރިކުުރުމގެ ވަރކޮްޝޕް" އެއް  ބޭއްވުމަށަްޓކިައ ޕަބްލިކ
މޯލްޑިވްްސ މީޑާިއ އްިނސްޓިޓުިއާޓ  ކޮމަިޝުންނ ބައަްދުލކްޮށ ވަނީ މަޝްވާަރކޮށްފައެވެ. ައދި ިމ ބައަްދުލވްުނތަކުގިައ
ކޮމަިޝުންނ ުހަށހިެޅ ތަމްރްީނ ޕޮްރގާްރމްގެ  ޮމޑުިއލްްސ ތަކުގެ ޕޮްރޕަޯސލެއް އެމް.އެމް.ައިއ އްިނ ތައާްޔުރކްޮށ ކޮމަިޝާނ
 ހިއާްސކުރިއެވެ. ަނމަވްެސ ިމ ތަމްރްީނ ޕޮްރގާްރމްގެ ފީއެއް ކޮމަިޝުންނ ަދއްކްަނ ޖުެހާމއި، 2020 ވަަނ ައހުަރ ަދުއލުަތްނ
ކޮމަިޝަންށ ތަމްރްީނ ައދި ޕޮްރޖެކްޓްސަްއްށ އެއްވްެސ ބަޖެޓެއް ދީފިައ ެނުތުމްނ،  އެމް.އެމް.ައިއ ާއިއ ގުޅިގްެނ ިމ ތަމްރްީނ

 ވަނީ ކުރަިއށް ުނގްެނދެވިފައެވެ.

3.7 ްބޯރޑްކާްސަޓުރްނ ީމިޑއާގެ ުސލީޫކ ިމްނަގނޑްަށ ައުހލުެވިރުކުރަމްށަޓަކިއ ަތމީްރްނ

ޕްޮރގާްރމް ިހްނގުަމްށަޓަކިއ ޯމލިްޑވްްސ ީމިޑއާ ިއްންސިޓިޓުއްޓއާ ެއުކ ުކެރުވުނ ަމަސްއަކތް



ްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުގެ

ާދިއާރ ަހުރަދާނޮކްށ

ކުިރެއުރުވަމްށަޓަކިއ

ޮކްށަފިއވާ މުިހްއމު

ަމަސްއަކތް
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ް ގ ްނ ިރ ާއ  ިޑ މީ

ޑަްށ ަޓ ިމ ިލ ޓް  ވެ ިއ ަްރ ޕ

ިމ ްށ  ަމ ުގ ްނ ެއ

ިލ ެބ ަލ  ަސ އް ަމ

ގެ ަޝުނ ިމ ޮކ

ިއ ަގ ލްާސ ަޖ  

4.1 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމާިއ ީރްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ަލިއަސްނަސްށ ެއުދމުގެ ފުުރަސުތ

ޮކިމަޝުންނ ުހޅުވާލުްނ

2020 ވަަނ ައހުަރގިައ ކޮމަިޝުންނ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރާމިއ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ގުޮތްނ 02 (ދޭއް)
ުއޫސލެއް އެކުލަވާލައިފާވެއެވެ. އެއީ "ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ުއޫސުލ" ައދި "ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ުއޫސުލ" އެވެ. ައދި ިމ ުއޫސުލތައް އެކުލަވުާލާމިއ ވިދިގްެނ ޤޫާނުނ ަންނބުަރ 2010/16
(ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނުނ) ައދި ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއާިދިއ އިސްވެ ދްެނެނވުުނ "ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސާްއ
ގުޅޭ ުއޫސލް" ގެ ަދުށްނ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނަސްށ އެދި ުހަށހެޅުުމގެ ފުުރަޞުތ ައދި 2010/16
(ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނުނ) ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއާިދިއ އިސްވެ ދްެނެނވުުނ "ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ުއޫސުލ" ގެ ަދުށްނ ުމިޅ ާރއްޖަެއާށިއ ާމެލ ަސަރޙައަްދްށ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނަސްށ އެދި

ުހަށހެޅުުމގެ ފުުރަޞުތ 04 ޮއކޯްޓބުަރ 2020 ވަަނ ުދވުަހްނ ފެށިގްެނ 05 ައހުަރގެ ުމއަްދތަށް ުހޅުވާާލފައިވެއެވެ. 
 

ޖުަދވުަލ: 3 "ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ުއޫސުލ"
 

ޖުަދވުަލ: 4 "ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ުއޫސުލ"
 

4. ްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުގެ ާދިއާރ ަހުރަދާނޮކްށ

ކުިރެއުރުވަމްށަޓަކިއ ޮކްށަފިއވާ މުިހްއމު ަމަސްއަކތް

 

4.2 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ުސލީޫކ ިމްނަގނޑިާއ ުއޫސލުަތްއ ަދަމަހްއަޓިއ ުކިރެއުރުވަމްށ

ަމަސްއަކތްުކުރަމްށ ިއްސލީާމ ުޔިނަވރިސީޓ އާިއ ޮކިމަޝާނ ެދެމުދ

ަފުހމުާނމާެއްއަގިއ ޮސިއުކުރްނ

ދިވިެހ މީޑާިއގިައ އިސާްލމީ ަޝޚިުޞއަްޔާތިއ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑިާއ ުއޫސުލތައް ަދމަހައަްޓއި، ދިވިެހ މީޑާިއގެ
ވެށަްޓކީ ުސލޫކީ މްިނގަނޑު ހިފަހައާްޓ އިސާްލމީ ހަމަތަކްަށ ދިވެހިވްަނތަކަމްަށ އިޙުތާިރުމކާުރ ވެށްޓެއްގެ ގުޮތގިައ
ބައަްޓްނކުުރމަށް، މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝްނ ާއިއ ދިވެހާިރއްޖޭގެ އިސާްލމީ ުޔިނވަރިސޓީ (ައއި.އޫ.އެމް) ގުޅިގްެނ
އެކުލަވާާލފައާިވ ފުަހުމާނާމގިައ ވަނީ 24 ެސޕްޓްެނބުަރ 2020 ވަަނ ުދވުަހ ދިވެހާިރއްޖޭގެ އިސާްލމިކް ުޔިނވަރިސޓީގެ ހޯލްގިައ

މިކަމަށަްޓކައި ބޭއްވި ަރސްމިއާްޔުތގައި ޮސއިކޮށްފައެވެ.
 



ފުަހުމާނާމގެ މައިގަނޑު މަޤަްޞުދތަކަކީ ދިވިެހ ޫނސްވެރްީނަނކީ ބޯްރޑްކާސްޓް ޫނސްވެރިކާަމ ގުޅޭ ޤޫާނުނތަކިާއ ގަވާއުިދތަކިާއ
ހަމަތަކްަށ ައދި ުސލޫކީ މްިނގަނޑްަށ ައުހުލވެރި، ޤިާބުލ ބައެއް ކުަމގިައ ހުެދާމއި، ިމ ާދއާިރގިައ ހަަރކާތްތެރާިވ ޫނސްވެރްިނގެ
ފްެނވުަރ މަތިކޮށް، ޫނސްވެރްިނަނކީ ޤިާބލް ައދި ތަމްރްީނ ލިިބފައިވާ، ޒްިނާމާދުރ ައދި ޫނސްވެރިކުަމގެ ބެސްޓް ޕެްރކްޓިސަްއްށ
ައމުަލކާުރ ޫނސްވެރްިނތަކެއް ިބާނކުުރާމއި، ދިވިެހ ޫނސްވެރްީނަނކީ ބޯްރޑްކާސްޓް ޫނސްވެރިކާަމ ގުޅޭ ޤޫާނުނތަކިާއ

ގަވާއުިދތަކާއި ހަމަތަކަށް ައދި ުސލޫކީ މްިނގަނޑަށް ައުހުލވެރި، ޤިާބުލ ބައެއް ކުަމގައި ހުެދމެވެ.
 

ިމ ފުަހުމާނާމގެ ައާމުޒތަކްަށ ވިާސުލވުމާަށިއ އެއްބަސްވެފައާިވ ކްަނތައްތައް ާހިސުލކުުރމްަށ ިމ ފުަހުމާނާމގިައ ޮސއިކިުރ ެދ
ުމައއަްސާސއްިނ ކަުރްނޖޭެހ ކްަނކްަނވްެސ ިމ ފުަހުމާނާމގިައ ބާަޔްނކޮށްފައިވެއެވެ. މިގުޮތްނ، ކޮމަިޝްނގެ މަސްއޫލިއަްޔުތގެ
ތޭެރގިައ ޫނސްވެރިކުަމގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑިާއ ބޭެހ ޫނސްވެރްިނގެ ތަމްރްީނ ޮމޑުިއލްތައް  ތައާްޔުރކްޮށ ިންނުމުމގިައ
 ބައިވެރާިވ ުމައއަްސާސައްށ ދްޭނޖޭެހ އެއާްބުރުލާމިއ އެހީތެރިކްަނ ދުިންނ، ޫނސްވެރްިނގެ ގަަދުރ މަތިކްޮށ ުމޖުތަމުައގެ
އުިތާބާރިއ ަޔގްީނކްަނ ކަަށވުަރކޮށްދުިނމްަށ ކަުރްނޖޭެހ މަަސއްކަތްކުުރާމއި، އިސާްލމީ ުއޫޞުލތަކާަށިއ ދިވިެހ ޤުައމިއަްޔތާަށިއ
ީ / ޭރޑޯިއ) ޕޮްރގާްރމެއް ުއފެއުްދމްަށ ުނވަަތ ފާގިަތ ހޮެޔ ޫނސްވެރިކަމްަށ ޫނސްވެރްިނ ައުހުލވެރިކުުރމަށަްޓކިައ މީޑާިއ (ޓީވ
ބައިވެރިވުމްަށ ދްޭނޖޭެހ އެއާްބުރުލާމިއ އެހީތެރިކްަނ ދުިނާމއި، އިސާްލމީ ުއޫޞުލތަކާަށިއ ދިވިެހ ޤުައމިއަްޔތާަށިއ ޫނސްވެރްިނ
ައުހުލވެރިކުުރުމގެ މީޑާިއ ފަޯރމެއް ކްޮނެމ ައހަަރުކ ބޭއްވާުމއި، އިސާްލމީ ުޔިނވަރިސޓީގިައ ެސޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ޫނސްވެރިކުމަގެ
ކޯސްތައް ތާައަރފްކްޮށ ހްިނގުމްަށ ދްޭނޖޭެހ އެއާްބުރުލާމިއ އެހީތެރިކްަނ ދުިނާމއި، ތަމްރްީނ ޕޮްރގާްރމްތަކިާއ ބޭެހ މުަޢލާޫމުތ

ދުިނމަށަްޓކައި މީޑާިއ (ޓީވީ/ޭރޑޯިއ) ޕޮްރގާްރމްތަކުގައި ބައިވެރިވްުނ ހިމެެނއެވެ.
 



 
ވުޭތވެދަިޔ ައހެަރކޭ އެއްގޮތްަށ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ުދވްަސ 4 ޮއކްޓޫބުަރ 2020 ގިައ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
ް ަސރވްިސ މީޑާިއ މުެދވެރިކްޮށ ވަނީ މުިދވުަހގެ ުމާނަސބުަތގިައ ކޮމަިޝުނގެ ަރއީސްގެ ޚާއަްޞ އްިނަޓރވުިއއެއް، ޕަބްލިކ
ރިކޯޑްކޮށް އަެއރކޮށްފައެވެ. ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވާަހ ގުޅޭ މި ޚާއަްޞ އްިނަޓރވުިއ ވަނީ ާރއްޖޭގެ ުހރާިހ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނ

ޙިއާްޞކޮށް އުެދވުަހ އަެއރ ކޮށްދުިނމަށް އެދިފައެވެ. 
 

ައދި މި ުދވުަހގެ ުމާނަސބުަތގައި ކޮމަިޝްނގެ މްެނބުަރްނ ޚާއަްޞ ޕެްރސް ކްޮނފެަރްނެސއް ކޮމަިޝްނގައި ބޭއްވިއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ
ބަލިމަޑުކާަމިއ ގުޅިގްެނ، އެކުަމްނ ަރއްކާތެރިވެ ތުިބމްަށ ވާރޗަުއލްކްޮށ ބޭއިްވ ިމ ޕެްރްސ ކްޮނފެަރްނސްގައި،
ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ާދއާިރގެ ޙާލާަތިއ ާދއާިރގެ ތަަރއްޤަީއްށ ކޮމަިޝުންނ ކަުރުމްނާދ މަަސއްކަތްތާަކ ބެހޭގުޮތްނ ކޮމަިޝްނގެ

ަރއީސް މަރަިޔމް ވަހާީދ މުަޢލާޫމުތ ދެއްވިއެވެ. 
 

މީގެއުިތުރްނ، ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާާލފައާިވ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ކޯޑް ޮއފް ޕެްރކްޓިސާްއ ިޚާލފިުވ މްިނވުަރ ައްނގައޭިދ ދާިރާސ
ރިޕޯޓް ވަނީ ުދވުަހގެ ުމާނަސބުަތގައި ާޢްނުމކޮށްފައެވެ. 

 
 

 4.3 "ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ުދަވްސ" ފާަހަގުކުރްނ
 

ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވަސް ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ ބޭއްވި ޕެްރސް ކްޮނފެަރްނސް. 
 



4.4.1 އްިނޑާިއ އެމްބީަސައށް ޕޮްރޕަޯސލް ުހަށހެޅްުނ
 

ބޯްރޑްކާސްޓް ާދއާިރ ކުރަިއުރވިައ ތަަރއްޤީކުުރުމގެ މަޤަްޞުދގިައ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ތަމްރުީނކުުރމްަށ ުހިރ ފުުރަސުތތާަކ ގުޅޭ
ގުޮތްނ އްިނޑާިއއްިނ ާރއްޖަެއްށ ކަނޑަައޅުއްވާފިައ ުހްނަނާވ ހައިކޮމަިޝަނރ ަސްނޖޭ ުސދިރާްއ އުެކ މޯލްޑިވްްސ
ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުނގެ މެމްބުަރްނ 6 ފެބުްރައރީ 2020 ގިައ ވަނީ ބައަްދުލކޮށްފައެވެ. އްިނޑާިއ ަސުރކުާރގެ އެހީގިައ
ފްަނނީ މުީހްނ ިބާނކުުރުމގެ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމްތަކެއް އްިނތާިޒމްކޮށްދެއްވްުނ އެދި ކޮމަިޝުންނ ތައާްޔުރކޮށްފައާިވ

ޕޮްރޕޯޒަލްގެ މުަޢލާޫމުތ ހައިކޮމަިޝަނރ ަސްނޖޭ ުސދިރާްއ ޙިއާްޞކޮށް ވަނީ ުހަށހަޅާފައެވެ.

 4.4 ެއިކ ަފާރތްަތަކްށ ޮކިމަޝުންނ ުހަށެހިޅ ޕްޮރޯޕަސލަްތްއ

4.4.2 ބްރިޓިޝް ހައިކޮމަިޝްނައށް ޕޮްރޕަޯސލް ުހަށހެޅްުނ
 

ބޯްރޑްކާސްޓް ާދއާިރ ކުރަިއުރވިައ ތަަރއްޤީކުުރުމގެ މަޤަްޞުދގިައ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ތަމްރުީނކުުރމްަށ ުހިރ ފުުރަސުތތާަކ ގުޅޭ
 ގުޮތްނ މަޝްވާަރކުުރމްަށ އިނގޭިރިސ ަސފާީރއުެކ މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުނގެ މެމްބުަރްނ 15 ެސޕްޓެމްބަރ
ް މުެދވެރިކެޮށވެ. އިނގޭިރިސ ަސުރކުާރގެ އެހީގިައ 2020ގިައ ވަނީ ބައަްދުލކޮށްފައެވެ. ިމ ބައަްދުލވްުނ ާބއްވާފައިވަނީ ޒޫމ
ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރައށް ބުޭންނވާ ފްަނނީ މުީހްނ ިބާނކުުރުމގެ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމްތަކެއް އްިނތާިޒމްކޮށްދެއްވްުނ އެދި

ކޮމަިޝުންނ ތައާްޔުރކޮށްފައިވާ ޕޮްރޕޯޒަލްގެ މުަޢލާޫމުތ އިނގޭިރިސ ަސފާީރ ޙިއާްޞކެުރއްވިއެވެ.

އްިނޑާިއ އްިނ ާރއްޖަެއށް ކަނޑަައޅުއްވާފައި ުހްނަނވާ ހައިކޮމަިޝަނރާއއެކު ބޭއްވި ބައަްދުލވްުނ



4.4.3. ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕަީއށް ޕޮްރޕަޯސލް ުހަށހެޅްުނ 
 

ބޯްރޑްކާސްޓް ާދއާިރ ކުރަިއުރވިައ ތަަރއްޤީކުުރުމގެ މަޤަްޞުދގިައ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ތަމްރުީނކުުރމްަށ ުހިރ ފުުރަސުތތާަކ ގުޅޭ
ގުޮތްނ ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީ. ެރިސޑްެނޓް ކޯރޑޭިނަޓރ މްިސ ައކޯިކ ފުޖާީއއުެކ މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުނގެ މެމްބުަރްނ
1 ާމރޗް 2020ގިައ ވަނީ ބައަްދުލކޮށްފައެވެ. ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީ.ާއ ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރައްށ ބުޭންނާވ ފްަނނީ މުީހްނ
ިބާނކުުރުމގެ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމްތަކެއް އްިނތާިޒމްކޮށްދެއްވްުނ އެދި ކޮމަިޝުންނ ތައާްޔުރކޮށްފައާިވ ޕޮްރޕޯޒަލްގެ މުަޢލާޫމުތ

ެރޒިޑްެނޓް ކޯރޑޭިނަޓރާއ ވަނީ ޙިއާްޞކޮށްފައެވެ.

5 ޑެިސްނބުަރ 2019 ގިައ ކޮމަިޝަންށ ައުއ މްެނބުަރްނ ޢައަްޔުނކެުރއްވުމަށްފުަހ، ާރއްޖޭގިައ ހަަރކާތްތެރިވުަމްނާދ ުހރާިހ
ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނ ބައަްދުލކުުރުމގެ ިސލިްސާލ ޕޮްރގާްރމެއް ފުެށެނވެ. ުހރާިހ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނ ވަކިވަކްިނ ިމ
ބައަްދުލވްުނތައް ބޭއްވުުމގެ އްެނމެ ޮބޑު އެއް މަޤަްސަދކީ،  ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ިޚުދމަތް ދުިނމަށް ުހރި ަދތިތަކާއި ގްޮނޖުެހްނތައް
ދެެނގެަނ، ައދި ބޯްރޑްކާސްޓް ާދއާިރގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގުޮތްނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނ މަޝްވާަރކޮށް، ިޚާޔުލ ހުޯދމެވެ.  މި ިސލިްސާލގެ
ަދުށްނ 2020ވަަނ ައހުަރވްެސ ބައެއް ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއުެކ ބައަްދުލވްުނތައް ބޭއްވިއެވެ. ިމ ބައަްދުލވްުނތަކުގިައ

ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކްަނޮބޑުވްުނތަކަށް ާދއިމީ ޙައުްލ ގަެނުއުމގެ މަަސއްކަތްވެސް ކޮމަިޝުންނ ވަނީ ފާަށފައެވެ.

4.5 ްބޯރޑްކާްސަޓުރްނާނެއުކ ބޭްއިވ ަމްޝަވާރ ަބްއަދލުުވްނަތްއ 

 

ް ދުިނމަށަްޓކައި، ިމ ބޯްރޑްކާސްޓް ުދވްަސ ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ ަރސްމިއާްޔތެއް ާބއާްވ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ އެވޯޑ
ް މަަސއްކަތްތައް ާރވާ ހްިނގުމަށް ތައާްޔުރކޮށްފައިވާ ލެިޔކުިޔްނތައް (ބޯްރޑްކާސްޓް ޑޭ ކްޮނެސޕްޓް ކުަރާދސް، ބޯްރޑްކާސްޓް އެވޯޑ
ައދި ކަްރއިޓީރާިއ ކުަރާދްސ ައދި އެހިެނހްެނ ުމޙިއުްމ ލެިޔކުިޔްނތައް) ިމ ައހުަރތޭެރ އެކުލަވިާލ 'ެސޕް އިމްޕްލިމްެނޓަޭޝްނ
ކޮމިޓީ' އްިނ ުމާރޖާަޢކްޮށ ކޮމަިޝުނގެ މޭޒްަށ ުހަށހެޅެުނވެ. ބޯްރޑްކާސްޓުްދވްަސ ފާހަގަކުުރުމގެ އްެނމެހިައ ކްަނކަމްަށ (ޖަލާްސ
އްިނތާިޒމްކުުރްނ، އެވޯޑް، ޖަޖްިނގ ޕަެނލްގެ ފީ، ބޯްރޑްކާސްޓުްދވްަސ ފާހަގަކުުރމްަށ ކާުރ ކެމްޕެއްިނތައް) ާމލީ އެހީތެރިކްަނ
ހުޯދމަށަްޓކިައ ސްޕްޮނަސުރްނާނ ގުޅިގްެނ ިމ އިވްެނޓް ހްިނގުމްަށ ކޮމަިޝުންނ ިންނމިއެވެ. މިގުޮތްނ، ބޯްރޑްކާސްޓް ުދވުަހގެ
އިވްެނޓްގެ އޯެސިސއޭޓް ޕާރޓަްނރައކްަށ ވުމްަށ ަޝުއޤުވެރިކްަނ ުހރޯިތ ބުެލމަށް، ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވިާލ ލިސްޓްގެ ތެެރއްިނ
ބައެއް ފާަރތްތަކާއުެކ މަޝްވާަރ ބައަްދުލވްުނތައް މަިއހުަރ ތޭެރގިައ ާބއްވާފައިވެއެވެ.  2020ވަަނ ައހުަރ ބޯްރޑްކާސްޓް ުދވްަސ
ފާހަގަކުުރމްަށ ކަުރްނުހިރ މަަސއްކަތްތައް ައހުަރގެ ކުރީކޮޅުގިައ ާރވާފައާިވ ގޮތަށް، ކޮވިޑް-19 ގެ ާހލާަތ ގުޅިގްެނ ދާިމިވ

ގްޮނޖުެހްނތަކާއެކު ކުރަިއށް ގްެނދެވިފައެއް ުނވެއެވެ.

4.6 ްބޯރޑްކާްސިޓްނ ެއޯވޑް ައިދ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ ުދަވްސ ފާަހަގުކުރަމްށަޓަކިއ ުކެރުވުނ ަމަސްއަކތް

 



ީ ަޝކާުވ ުހަށހެޅާުމިއ ަޝކާުވ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒމްަށ ބަަދުލގެެނސް، 29 ޖަަނވަރީ 2020ގިައ ފާސްކޮށް، 30 ޖަަނވަރ
2020ގިައ ާއްނުމކޮށްފައިވެއެވެ. ައދި ިމ ިނާޒމްަށ ގެެނވުުނ ިމ ބަަދާލއެކު، މައަްސލައިގިައ ހިމޭެނ ފާަރތްތަކްަށ ކޮމަިޝަންށ
ާހޒުިރވެ މައަްސލާައ މުެދ މަޝްވާަރކްޮށ މައަްސަލ ހައުްލ ކެުރވެޭނކަމްަށ ކޮމަިޝަންށ ފްެނަނ މައަްސލަތަކުގިައ ެއ ފުުރަސުތ
ދެފާަރތަށް ދުިނމަށް ކަނޑައެޅާުމ ގުޅިގްެނ، ޑިސްޕުިއޓް ެރޮޒލުިއަޝްނގެ ފުުރަސުތ 20 ފާަރތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ. ައދި ޑިސްޕުިއޓް

ެރޮޒލުިއްނަޝްނގެ ފަުރތަމަ ބައަްދުލވްުނ ާބއްވާފައިވަނީ 10 ފެބުްރވަރީ 2020ގައެވެ.
 

ޖުަދވުަލ 5 :ަޝކުވާ ުހަށހެޅާުމއި ަޝކުވާ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒުމ

4.7 ިޑްސިޕުއްޓ ިރޮޒިލުއަޝްނގެ ފުުރަސުތ ިދުންނ.

 

ގަވާއުިދތައް އިސާްލުހކުުރމްަށ މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ ކަުރުމްނާދ މަަސއްކަތްތަކުގެ ަދުށްނ،
ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ އިސާްލޙްކުުރުމގެ މަަސއްކަތް 2020 ވަަނ ައހުަރ ތޭެރ ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ިމ އިޞާްލޙްތާަކ އެކު،
ސްޓޭކްހޯލްޑުަރްނގެ ިޚާޔުލ ހުޯދމަށްވްެސ ވަނީ ފުޮނވާފައެވެ. ައދި ވުޭތވެ ދަިޔ ައހުަރ ތޭެރ، ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ
އިސާްލޙްކުުރުމގެ މަަސއްކަތްވްެސ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ ފާަށފައެވެ. ިމ ެދ ގަވާއުިދ އިސާްލުހކުުރުމގެ މައިގަނޑު މަޤަްސަދކީ،
ވުޭތވެދަިޔ ައހުަރތަކުގެ ތަޖުރާިބައށް ބަލައި މި ދެ ގަވާއުިދ ތްަނފުީޒކުުރމަށް މާިހތަަނށް ދާިމވި ގްޮނޖުެހްނތަކަށް ހައުްލ ހުޯދމެވެ.

4.8 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ަގވާިއާދިއ ީރްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ަގވާިއުދ ިއްސލުާހުކުރްނ

 



ީރްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުގެ ާދިއާރ

ކުިރެއުރުވަމްށ ޮކްށަފިއވާ
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ް ގ ްނ ިރ ާއ  ިޑ މީ

ޑަްށ ަޓ ިމ ިލ ޓް  ވެ ިއ ަްރ ޕ

ިމ ްށ  ަމ ުގ ްނ ެއ

ިލ ެބ ަލ  ަސ އް ަމ

ގެ ަޝުނ ިމ ޮކ

ިއ ަގ ލްާސ ަޖ  

5.1 ަރްށަރާށިއ ިރޯސްޓަތުކަގިއ ެދވޭ ީރްބޯރޑްކާްސިޓްނގގެ ިޚުދަމތްަތްއ

ެރިގުއލްޭޓުކުރްނ ަހުރަދާނުކުރްނ

ލައަިސްންސ ެނިތ ައދި ަރއިޓްްސ ެނިތ ބައެއް ޗަެނލްތައް ބައެއް ރޯިސާޓިއ ގެސްޓްހުައސްތަކުގިައ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކަުރުމްނާދ
މައަްސާލގައި މިިނސަްޓރ ޮއފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބުްދهللا މުައޫސާމއެކު މޯލްޑިވްސް ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ 20 ޮއކޯްޓބަރ
2020 ގައި ވަނީ މަޝްވާަރކޮށްފައެވެ. ރޯިސުޓތަކާއި ގެސްޓްހުައސްތަކުގައި ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ިޚުދމަތް ދެވޭނީ ކޮމަިޝުންނ
ް ލައަިސްނެސއް ެނިތ ދުެމްނާދކްަނ، ިމ ލައަިސްންސ ހަޯދއިގްެނ ކާަމއި، ަނމަވްެސ ގަިނ ރޯިސުޓތަކެއްގިައ ިމ ިޚުދމަތ

ބައަްދުލވުުމގައި ކޮމަިޝުންނ ފާހަގަކުރިއެވެ. 
 

ީ ޗަެނލްތަކުގެ ަރއިޓްްސ ެނިތ ބައެއް ރޯިސުޓތަކްުނ ކޮމަިޝުންނ އުިތަރްށ ފާހަގަކިުރ ކްަނތައްތަކަކީ، ބުޭރގެ ޓީވ
ރީބޯްރޑްކާސްޓްކަުރުމްނާދ ކުަމގެ ަޝކާުވ ކޮމަިޝަންށ ލިިބފައާިވ ކާަމއި، މިއީ ބައަިނލަްއޤްވާމީ ކޮޕަީރއިޓްސްގެ މައަްސލައެއް
ކާަމއި، ައދި ލައަިސްންސ ެނިތ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ަސބުަބްނ ލައަިސްންސ ފީގެ ގުޮތގިައ ަދުއލަތްަށ ލިބްެނޖޭެހ ާއމަްދނީ
ުނލިބޭކާަމއި، މީގެއުިތުރްނ، ގަވާއާިދ ިޚާލފްަށ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކަުރުމްނާދ ރޯިސުޓތަކުގެ މައަްސަލ ބުެލމްަށ އެފާަރތްތަކުގެ

އެއާްބުރުލްނ ުނލުިބުމގެ ަސބުަބްނ ގަިނ ގްޮނޖުެހްނތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުަމގައެވެ.
 

ިމ ބައަްދުލވުުމގިައ ކޮމަިޝުންނ ފާހަގަކިުރ މައަްސލަތަކްަށ ާދއިމީ ޙައްލެއް ހޯއަްދވިައ ދެއްވުުމގެ ގުޮތްނ، ކޮމަިޝާނިއ
ް މިިނސަްޓރ މިިނސްޓްރާީއ ައދި ކާަމގުޅްުނ ުހިރ އެހްެނ ފާަރތްތާަކ އުެކ ގަިނ މަަސއްކަތްތަކެއް ކުުރމްަށ ޓޫރިޒަމ
ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ. ައދި މިކާަމ ގުޅްުނުހިރ އުިތުރ ބައަްދުލވްުނތައްވްެސ 2020ވަަނ ައހުަރ ތޭެރ ޓޫރިޒަމް މިިނސްޓްރާީއއުެކ

ކޮމަިޝުންނ ބޭއްވިއެވެ.
 

5. ީރްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުގެ ާދިއާރ ކުިރެއުރުވަމްށ

ޮކްށަފިއވާ މުިހްއމު ަމަސްއަކތް

 

5.2 ީރްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ަގވާިއާދ ިޚލާފުެވގްެނ ޖިޫރަމާނޮކްށަފިއވާ

ަފާރތްަތަކްށ ިއްންސޯޓލަްމްންޓ ުއޫސލުްނ ަފިއާސ ެދްއުކަމްށ ފުުރަސުތ

ިދުންނ.

ޖޫރިމާަނކޮށްފައާިވ ފާަރތްތަކްުނ ކޮމަިޝަންށ ަދއްކްަނޖޭެހ ފައާިސ ބައިބަަޔްށ ބާަހލައިގްެނ ިމ ކޮމަިޝާނއުެކ ވެވޭ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ަދުށްނ، ެއ ފައާިސ ދެއްކުުމގެ ފުުރަސުތ ދުިނމްަށ 30 ޑެިސްނބުަރ 2019ގިައ ކޮމަިޝުންނ ިންނުމާމިއ
ގުޅިގްެނ، ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއާިދ ިޚާލފުވެގްެނ ޖޫރިމާަނކޮށް، ފައާިސ ދެއްކުމްަށ ެދ ޯނޓްިސ ދީފައިވާ، 11 ފާަރތަކްަށ

އްިނސޯްޓލްމްަނޓް ުއޫސުލްނ ފައާިސ ދެއްކުުމގެ ފުުރަސުތ 2020 ވަަނ ައހުަރ ދީފައިވެއެވެ.



ޮކިމުއިނީޓ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ

ަތޢާަރފްކުުރަމްށ ކުިރ

ަމަސްއަކތް



ުބާމ ަލްށ ިލ ިއަމރީ ްސކޫ ަފުރ ޕަްރ ާވ ަދ ުދ ިމުއިނޓީ ބްޯރޑާްކްސޓްުކުރުމގެ ާޚއްަޞ ުހއް ޮކ
ިވ "ޫޒމް" މީިޓްނގ. ާލ ެއުކ ޮކިމަޝުންނ ޭބއް ްނ، ެއ ްސކޫ ިޅގެ ުގ

ް ކުުރމަށަްޓކިައ ާރއްޖޭގެ ާމހުައުލގިައ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ދެވާިދެނ ް ތާަޢަރފ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ިޚުދމަތ
ިޚުދމަތެއޯްތ ބުެލމަށަްޓކިައ ައޖަުމ ބުެލުމގެ ގުޮތްނ، ކޮމަިޝުންނ ހްިނިގ މަޝޫްރުޢ (ޕައިލެޓް ޕޮްރޖެކްޓް) ގިައ ބައިވެރިވުމްަށ
އުިޢާލްނ ަންނބުަރ (IUL)427-PPR/427/2020/3 : ގެ ަދުށްނ ުހޅުވާލި ފުުރަޞުތގެ ަދުށްނ 2 ެސޕްޓްެނބުަރ 2020 ވަަނ
ުދވުަހ ރ.ުދވާފުަރ, ުދވާފުަރ ޕަްރއިމަރީ ސްކޫލަށް، ފަުރތަަމ ފަހަަރްށ ވަގުތީ ގުޮތްނ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރމްަށ ޚާއަްސ

ުހއަްދ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. ައދި މި ޙާއަްސ ުހއަްދ ދޫކޮށްފައިވަނީ 6 މަސް ުދވުަހގެ ުމއަްދތެަށވެ. 
 

ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާރއްޖަެއްށ ތާަޢަރފްކުުރމަށަްޓކިައ ކޮށްފައާިވ މަަސއްކަތްތަކުގެ އްެނެމ ފަުރތަަމ ފަިޔވަހީގެ ގުޮތގިައ
ދާިރާސ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ 2012 ވަަނ ައހުަރގެ ޑެިސމްބުަރ 3ްނ 15ައެށވެ. މި މަަސއްކަތްކުުރުމގައި އިސްކްޮށ

ުހްނެނވީ ޮއސްޓޭްރލާިއގެ މާިދއާިރގެ ތަޖުރާިބކެާރއްކުަމގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރްީނއެވެ.
 

މީގެ އުިތުރްނ، ެސޕްޓެމްބުަރ 2015 ގައި ވެސް ޑރ. މަރީ ގްރްީނ ާރއްޖެ ވަޑައިގްެނ، މި ދާިރާސ ރިޕަޯޓާށއި އްިނަޓރޭނަޝަނލް
ބެސްޓް ޕެްރކްޓިސްތަކުގެ މައްޗްަށ ިބާނކޮށް، ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީގެ ފްަނޑްިނގގެ އެހީގިައ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ގަވާއުިދ
ް ކުރަިއށްގްެނދެވިއެވެ. ިމ ގަވާއުިދގެ ޑާްރފްޓް އެކުލަވާާލފައިވަނީ ާރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއި، އެކުލަވުާލުމގެ މަަސއްކަތ

ސްޓޭކްހޯލްޑުަރްނ ައދި ަސުރކުާރގެ މިިނސްޓްރީތަކުގެ ިޚާޔުލ ހުޯދމަށްފުަހއެވެ. 
 

6. ޮކިމުއިނީޓ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ ަތޢާަރފްކުުރަމްށ ކުިރ

ަމަސްއަކތް

 



ޮކިމަޝުންނ ބޭްއިވ ައިދ

ަބިއެވިރިވ ެސިމަނރ،

ވާރކޮްޝޕް، ްޓެރިއިންނގ

ައިދ ްސަޓީޑ ުޓައރ
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7.1 ައިއޫޔެއމް އާިއ ގުިޅގްެނ ީމިޑއާގެ ުސލީޫކ ިމްނަގނޑްަށ ައުހލުެވިރުކުރމުގެ

ަވރކްޮޝޕް ބޭްއުވްނ

ދިވިެހ ޫނސްވެރްީނަނކީ ބޯްރޑްކާސްޓް ޫނސްވެރިކާަމ ގުޅޭ ޤޫާނުނތަކިާއ ގަވާއުިދތަކިާއ ހަމަތަކްަށ ައދި ުސލޫކީ މްިނގަނޑްަށ
ައުހުލވެރި، ޒްިނާމާދުރ ައދި ޫނސްވެރިކުަމގެ ބެސްޓް ޕެްރކްޓިސަްއްށ ައމުަލކާުރ ޫނސްވެރްިނތަކެއް ިބާނކުުރުމގެ މަޤަްސުދގިައ
ދިވެހާިރއްޖޭގެ އިސާްލމީ ުޔިނވަރިސޓީ ާއިއ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝާނ ގުޅިގްެނ "މީޑާިއގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑްަށ
ައުހުލވެރިކުުރުމގެ ވަރކޮްޝޕް" އެއް  ވަނީ ާބއްވާފައެވެ.  ިމ ޕޮްރގާްރމްގިައ ކޮމަިޝްނގެ ފާަރުތްނ ކޮމަިޝްނގެ ަރއްީސ މަރަިޔމް
ވަހާީދ، ކޮމަިޝަނރ ާއމަިނުތ ަސާރޙުަތ ޢިއްޒުަތ، ކޮމަިޝަނރ ޒާީނ ާޒހުިރ، ކޮމަިޝަނރ ައއިމަިނުތ ައމާީނ ާއއި ދިވެހާިރއްޖޭގެ
ް ް ޢަބުްދލްޢަޒީޒ ް ޒަކަރިއާްޔ މާޫސ، ައއަްޝއިޚ ް ުޔިނވަރިސޓީގެ ފާަރުތްނ ވައްިސ ޗްާނެސލަރ ޑރ. އިބާްރހީމ އިސާްލމިކ
ޙަުސއްިނ، ޑރ. ަސުޢުދهللا ޢަލީ، ޑރ. ޢަބުްދهللا ޖަމީލް ެސަޝްނ ަންނގަވައިދެއްވިއެވެ. ައދި ގެސްޓް ލެކްޗަަރރ ައއިމްަނ
ަރީޝުދ ިމ ތަމްރްީނ ޕޮްރގާްރމްގިައ ެސަޝްނ ަންނގަވައިދެއްވިއެވެ. ިމ ޕޮްރގާްރމް ާބއްވާފައިވަނީ 02 އްިނ 04 ޮއކޯްޓބަރ

2020 ށް، ދިވެހާިރއްޖޭގެ އިސާްލމީ ުޔިނވަރިސޓީ (ކާްލސޫްރމް 602) ގައެވެ.

7. ޮކިމަޝުންނ ބޭްއިވ ައިދ ަބިއެވިރިވ ެސިމަނރ،

ވާރކޮްޝޕް، ްޓެރިއިންނގ ައިދ ްސަޓީޑ ުޓައރ

 

"މިީޑާއގެ ުސޫލކީ ިމްނަގނޑްަށ ައުހުލވިެރުކުރުމގެ ަވރކޮްޝޕް" ިންނުމުމގެ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ
ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރްނާނިއ ައިއ.ޫޔ.ެއމް.ގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ަވރކޮްޝޕްގެ ަބިއވިެރްނާނެއުކ.



2020 ަވަނ ައަހުރ

ޮކިމަޝުންނ ޮކްށަފިއވާ

ިދާރާސަތްއ
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 ަޝުކވާ ުހަށެހޅުމާިއ ަޝުކވާ ަބަލިއަގުތމުގެ ިނޒާމުގެ ަދުށްނ ޮކިމަޝަންށ

 ުހަށަހަޅިއ ައިދ ޮކިމަޝުންނ ަބަލިއަފިއވާ ަޝުކވާަތކާިއ ގުޅޭ ިދާރާސ ިރޯޕްޓ

ެއުކަލވާލުްނ

2019 ވަަނ ައހުަރގެ ޮއކްޓޫބުަރ މުަހްނ ފެށިގްެނ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ެސޕްޓްެނބުަރ މުަހގެ ިނަޔލްަށ ކޮމަިޝުންނ ބަލިައ
ް ޮއފް ޕެްރކްޓްިސ ާއ ިޚާލފުވެފައާިވ މްިނވުަރ ދާިރާސކުުރމްަށ ފުަހ އެކުލަވާާލފައާިވ ިންނާމފައާިވ މައަްސލަތަކުގެ ތެެރއްިނ ކޯޑ

ރިޕޯޓް 04 ޮއކްޓޫބަރ 2020 (ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ުދވަސް) ގައި ާއްނުމކޮށްފައިވެއެވެ. 
 

ޖުަދވުަލ 6: ަޝކާުވ ުހަށހެޅާުމިއ ަޝކާުވ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒުމގެ ަދުށްނ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅިައ ައދި ކޮމަިޝުންނ ބަލައިފައާިވ
ަޝކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދާިރާސ ރިޕޯޓް

 

8. 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝުންނ ޮކްށަފިއވާ

ިދާރާސަތްއ

 













2020 ަވަނ ައަހުރ

ޮކިމަޝުންނ ަބަލިއަފިއވާ

ަޝކުވާަތްއ



3.1 2020 ަވަނ ައަހުރަގިއ ޮކިމަޝަންށ ުހަށަހޅަާފިއވާ ޖުމަްލ ަމްއަސަލއާިއ ުނިނިމ

ުހިރ ަމްއަސަލަތުކގެ ަމުއލޫމާުތ

10. 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝުންނ ަބަލިއަފިއވާ

ަޝކުވާަތްއ

2020 ވަަނ ައހުަރ ފުެށުނ އުިރ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅާފައާިވ މައަްސލަތަކުގެ ތެެރއްިނ 2018 ގިައ ުނިނިމ ުހިރ 1 މައަްސަލ
ައދި 2019 ވަަނ ައހުަރ ުނިނިމ ުހިރ 11 މައަްސލައެއް 2020 ވަަނ ައހަަރްށ ގެެނސް، ބާަލފައިވެއެވެ. ައދި ކޮމަިޝަންށ
2020 ވަަނ ައހުަރ ުހަށހަޅާފިައ ވަނީ ޖުމަްލ 42 މައަްސލައެވެ. 2020 ވަަނ ައހުަރ 27 މައަްސަލ ބަލިައ ިނމިފައިވާއުިރ
2020ވަަނ ައހުަރ ިނުމުނއުިރ ުނިނިމ ވަނީ 27 މައަްސލައެކެވެ. ިނމިފައާިވ މައަްސލަތަކުތޭެރގިައ ރިވުިއކުުރމްަށ 2020ގިައ

ުހަށހަޅާފައިވާ 3 މައަްސލައެއް ހިމެެނއެވެ.

2020 ވަަނ ައހަަރްށ ގެެނވުުނ މައަްސލަތަކިާއ 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅައިފައާިވ މައަްސލަތައް ބަލިައ
ައޅާފައާިވ ފަިޔވަޅުތަކިާއ މައަްސަލ ކުރަިއްށ ގޮސްފައާިވ ހާިސުބ އެނގޭޭނ ާތވުަލތައް ޖުަދވުަލ 10، 11، 12، 13، ައދި 14 ގިައ
ހިމާަނފައިވެާނއެވެ. 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅައިފައާިވ 42 ަޝކުވާގެ ތޭެރގިައ ކްޮނޓްެނާޓ ގުޅޭ 15 ަޝކުވާާއިއ

ލައަިސްނސްގެ މައަްސލަތަކާ ގުޅްުނުހރި 20 ަޝކުވާ ައދި ާސރވިސާްއ ގުޅްުނުހރި 7 ަޝކުވާއެއް ހިމެެނއެވެ.

27

2019 ވަނަ އަހަރުން
ގެނެވިފައިވާ ކޭސްތައް

2020 ގެ
އެކު ޖުމްލަ ކޭސްތައް ބަލަމުންދާ ކޭސްތައްބަލާ ނިމިފައިވާ ކޭސްތައްހުށަހަޅާފައިވާ ކޭސްތައް

27 4242 1254 42

ބައެއް މައަްސލަތައް އެއް ައހުަރްނ ައެނއް ައހަަރްށ ގްެނގްޮސ ބަލްަނ ޖޭެހ މައިގަނޑު ަސބުަބތަކަކީ، ެއ މައަްސލައެއް
ބުެލމަށަްޓކައި ބުޭންނާވ މުަޢލާޫމުތ ހުޯދުމގައި އެތައް ަދތިތަކާަކ ކުރިމަތިވުމެވެ. ައދި މައަްސލަތައް ބުެލުމގައި ކަުރްނޖެހޭ ބައެއް

މަަސއްކަތްތައް ކުުރމަށް އެކަށީގްެނވާ ބަޖެޓް ުނލުިބމަކީވެސް މައަްސލަތައް ބުެލުމގައި ދާިމވާ ވަަރށް ޮބޑު ަދތިކަމެކެވެ. 



ލައިސަންސިންގއާ
ގުޅުންހުރި

ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި
ޮކންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި
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ލައިސަންސިންގއާ
ގުޅުންހުރި

ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި
ޮކންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި

2020 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ބާވަތްތައް

4242 207 15

ކޮމަިޝަންށ ުހަށހިެޅ ބާަލފައާިވ ޖުމަްލ މައަްސލަތަކްަށ ބާަލއުިރ، ބޯްރޑްކާސްޓް ާދއާިރާއ ގުޅޭގުޮތްނ 2011 އްިނ 2020 ައްށ
654 ަޝކުވާ ލިިބފައިވެއެވެ. މީގެ ތެެރއްިނ: -

- 280 ަޝކުވާ ައކީ ބޯްރޑްކާސްޓްކެުރވޭ ކްޮނޓްެނާޓ ގުޅްުނުހރި ަޝކުވާއެވެ. 
- ލައަިސްނސްގެ މައަްސލަތަކާ ގުޅްުނުހރި 374 ަޝކުވާ ކޮމަިޝަނށް ލިިބފައިވެއެވެ.

3.2 ޮކިމަޝަންށ ުހަށަހަޅިއ 2020 ަވަނ ައަހުރ ަބލަާފިއވާ ަޝުކވާަތުކގެ ެތޭރަގިއ

ީރްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުގެ ަގވާިއާދ ިޚލާފުެވގްެނ ޖިޫރަމާނޮކްށަފިއވާ ަފާރތްަތްއ.

1. އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް 
2. މިލުަދްނމަޑުުލ ުއުތުރުބރީ ފަުނދޫ ކުައްނިސލްގެ އާިދާރ

ް 3. ލަސްޓަްރމް ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑ

ޖުަދވުަލ 10: 2020 ވަަނ ައހުަރ ބާަލފައިވާ 2018 ައދި 2019 ވަަނ ައހުަރގެ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 11: 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނށް ބުޭރްނ ުހަށހަޅައިފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 12: 2020 ވަަނ ައހުަރ އްިނަޓރަނލް ޮމިނަޓރްިނގގެ ަދުށްނ ުހަށހަޅާފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 13: 2020 ވަަނ ައހުަރ ުމާރޖާައކޮށްފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 14: 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝުންނ ބާަލފައިވާ ާހއަްސ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 



ޮކިމަޝްނގެ ަޕްބިލކް

ިރލަޭޝްންސ ާދިއާރިއްނ

ކުިރ ަމަސްއަކތްަތްއ















ޮކިމަޝްނގެ ަބްއަދލުުވްނަތްއ



2020 ވަަނ ައހުަރގިައ ކޮމަިޝަނުރްނގެ 81 ބައަްދުލވުމެއް އެޖްެނޑާކޮށްގްެނ ާބއްވައިފައިވެއެވެ. މިބައަްދުލވްުނތަކުގިައ

ކޮމަިޝްނގެ މަޤަްސުދތައް ޙިާޞލްކުުރމަށަްޓކައި ިންނމްަނ ޖެހޭ ުމހްިނުމ ގަިނ ިންނުމްނތައް ިންނާމފައިވެއެވެ. 
 

ަރއްޔުިތްނގެ މަޖިލާީހިއ ލޯކަލް ކުައްނިސލްގެ އްިނތިޚާބަށް ވަާދކާުރ ކްެނޑިޑުޭޓްނަނށް ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ވަގުުތ
ޚާއަްޞކުުރުމގެ ހަމަތައް ބާަޔްނކުުރާމއި، އާިދރީ ފަިޔވަޅު އެޅާުމބެހޭ ުއޫޞުލ ުމާރޖާައކުުރާމމުެދ މަޝްވާަރކުުރްނ.

އްިނތިޚުާބތަކުގައި ވަާދކާުރ ކްެނޑިޑުޭޓްނަނށް ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ވަގުުތ ޚާއަްޞކުުރުމގެ ހަމަތައް ބާަޔްނކުުރާމއި،
އާިދރީ ފަިޔވަޅު އެޅާުމބެހޭ ުއޫޞުލ ފާސްކުުރްނ.

ް SAP ގިައ ހިމޭެނ ޕޮްރޖެކްޓްތައް ހްިނގެާނ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވުާލްނ ައދި ިމ ކޮމިޓީގިައ ބޯްރޑްކާސަްޓރްސ އެވޯޑ
ޓެކިްނކަލް ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތައް ހިމުެނމަށް ިންނުމްނ.

     
ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއުެކ ބޭއިްވ ބައަްދުލވްުނތަކުގިައ ފާހަގަކޮށްފައާިވ ކްަނކާަމ މުެދ މަޝްވާަރކްޮށ ގޮތެއް

ިންނުމްނ.

12. ޮކިމަޝްނގެ ަބްއަދލުުވްނަތްއ

September 2020: Issue 9

ިމ ބައަްދުލވްުނތަކުގިައ ވާހަަކ ދެކެވިފައާިވ ުމޙިއުްމ މުަޢލޫތަކިާއ ކެުރވިފައާިވ މައިގަނޑު މަަސއްކަތްތައް ތިރީގިައ

ބާަޔްނކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. 

ޮކމިޝަނަރުން ބޭއްވި
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 ވީކްލީ ބްރީފިންގ

ޮކމިޝަނަރުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުން

ޮކންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން
ކޮމިޓީއާއެކު ޮކމިޝަނަރުން ބޭއްވި

ބައްދަލުވުން
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ަޝކާުވ ުހަށހެޅާުމިއ ަޝކާުވ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒުމގެ ޑިސްޕުިއޓް ެރޮޒލުިއަޝްނ މުަރހަލައިގެ އިޖާުރޢުަތ
ފާސްކުުރމަށް.

  
ް ޮއފް ައްނޑަރސްޓްޭނޑްިނގ ޓާްރްނސްޕަޭރްނީސ މޯލްޑިވްސާްއިއ އުެކ ޮސއިކުުރމްަށ އެކުލަވާާލފައާިވ މޮެމެރްނޑަމ

ފާސްކުުރމަށް.
     

އިލެކަްޝްނސް ޮމިނަޓރްިނގ ޕޮލީިސ ފާސްކުުރމަށް.
 

އިލެކަްޝްންސ ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާާލފައާިވ ޭނަޝަނލް އެވަެއރަންސ ކެމްޕެއަިންށ ކޮމަިޝުންނ މްެނބަަރުކ
ހަމަޖެއުްސމަށް.

      
ެރގުިއލަޭޝްނ ރިވަިޜްނ ކޮމިޓީގެ ުމވައްޒަފްުނ ބަަދުލވެފައިވާތީ ކޮމިޓަީއށް މްެނބުަރްނ ޮހވުމަށް. 

2019 ވަަނ ައހުަރގެ ކޮމަިޝްނގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުުރްނ.
   

ޓަްރސްޓް ފްަނޑިާއ ގުޅޭ ގުޮތްނ ފޭިންންސ މިިނސްޓްރީއްިނ ފުޮނވާފައާިވ ކޮމްެނޓްތައް ހިއާްސކްޮށ ގޮތެއް
ިންނުމްނ.

ކޮވިޑް 19 ާއއި ގުޅޭ ގުޮތްނ ކޮމަިޝަނށް އެޅާިދެނ ފަިޔވަޅު ތަކާ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކުުރްނ.
    

ކޮމަިޝުންނ ކަޯޓށް މައަްސލަ ުހަށހެޅާުމ ގުޅޭ ޤާަރރް ފާސްކުުރމަށް.
     

ް ުޔިނވަރިސޓީ ާއއުެކ ކުރަިއްށ ގްެނދުިއމްަށ ތައާްޔުރކޮށްފައާިވ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރޕަޯސލްތައް އިސާްލމިކ
ހިއާްސކޮށް ފާސްކުުރްނ.

   
ޮމިނަޓރްިނގ ުއޫސުލ ޤާއިމްކުުރާމމުެދ މަޝްވާަރކުުރްނ.

    
ޭނަޝަނލް ޕޮލީިސ އިނިީޝއޭޓިވްގެ ޕޮްރގާްރމްތައް ފާސްކުުރްނ.

ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގައްށ އެދި ުހަށހަޅާފައާިވ ފާަރތްތަކްަށ ޚާއަްޞ ުހއަްދއެއް ދޫކުުރާމބޭެހ ގުޮތްނ ގޮތެއް
ިންނުމްނ.

ސްޓްރީމް ކުުރުމގެ ލައަިސްނސް ާއ ގުޅޭ ގުޮތްނ ައމިއްލަ ފާަރތަކްުނ ފުޮނވާފައިވާ ިސޓީ ހިއާްސކޮށް ގޮތެއް
.ިންނުމްނ



ސްޓެްރޓީޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނ ައށް ގެެނސްފައިވާ އިސާްލުހތަކާއެކު ފާސްކުުރމަށް.  
 

އިލެކަްޝްނސް ކޮމަިޝްނގެ އެވަެއރަނސް ކެމްޕެއްިނ ޕްލްޭނ ހިއާްސކުުރްނ.
      

ިޚުދމަތް މުެދކަނޑާާލފައިވާ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ މުައލާޫމުތ ހިއާްސކުުރްނ.
      

އްިނސޯްޓލްމްަނަޓށް ފައާިސ ދެއްކާުމ މުެދ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ.
      

އްިނތިޚުާބގައި ވަާދކާުރ ކްެނޑިޑުޭޓްނަނށް ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ވަގުުތ ޚާއަްޞކުުރުމގެ ުއޫސާލ މުެދ މަޝްވާަރކުުރްނ.
      

ަޝކުވާ ުހަށހެޅާުމއި ަޝކުވާ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒމަށް އިސާްލުހ ގަެނުއމަށް ފުަހ ފާސްކުުރމަށް.

ައއި.ޕީ.ޓީ.ވީ ާއިއ ގުޅޭ ގުޮތްނ މީޑާިއެނާޓިއ ދާިރގްުނ ުހަށހަޅާފައާިވ ކްަނޮބޑުވްުނތާަކ ގުޅޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކްޮށ ގޮތެއް
ިންނުމްނ.
      

ޗަެނލްތަކުގެ އިސްފާަރތްތަކާ އެކު ޮއްނލައްިނ ޕަެނލް ޑިސްކަަޝްނއެއް ބޭއްވާުމ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކުުރްނ.
     

ކުއްލި ާހލުަތގައި ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރާމ ބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވުާލްނ.
 

ބޯްރޑްކާސްޓް ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓް ލައަިސްނސް ފީ ބަލައިގުަތުމގެ ުމއަްދުތ އުިތުރކުުރމަށް މަޝްވާަރކުުރްނ.
 

ޗަެނލްތަކުގެ ާމލީ ާހލާަތިއ ބޭެހ ގުޮތްނ ކޮމަިޝުންނ އެދިފައާިވ މުައލާޫމުތ ުހަށހިެޅ ފާަރތްތަކުގެ މުައލާޫމުތ
ހިއާްސކުުރްނ.

 

ޭނަޝަނލް ޕޮލީިސ އިނިީޝއޭޓިވްގައި ހިމާަނެނ ކްަނކާަމމުެދ މަޝްވާަރކުުރްނ. 
     

ކޮމަިޝްނގެ ކޮމިޓީތައް ައުލްނ އެކުލަވުާލްނ. 
 

ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ މަޤާމަށް އުިޢާލްނކުުރާމމުެދ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ.



"މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝްނގެ މްެނބުަރްނގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑާއި، ކޮމަިޝްނގެ މަސްއޫލިއަްޔުތ
ައާދކުުރުމގައި މްެނބުަރްނ ައމުަލކާުރ ުއޫސުލ" ައށް އިސާްލުހ ގަެނުއމަށް.

     
ކޮމަިޝްނގައި ޓެކިްނކަލް ޓީމެއް ޤާއިމްކުުރާމ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ.

 
އްިނާޓރަނލް ރީބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ައދި ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ޕޮްރީސޖަރ ފާސްކުުރްނ.

 
އޭ.ައއި.ބީ.ޑީ.އްިނ ހްިނާގ ޓެްރއިިންނގ ޕޮްރގާްރމަކްަށ ެދ ފާަރތެއްގެ ަންނ ފުޮނވުމްަށ އެދި ުހަށހަޅާފައިވާތީ

މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމމަށް.
 

ބޯްރޑްކާސްޓް ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ުއޫސުލ ައދި ޑިސްޕުިއޓް ެރޮޒލުިއަޝްނ ޕޮްރީސޖަިއރ ައްށ
ގެެނސްފައިވާ އިސާްލޙުތައް ފާސްކުުރމަށް.

 
ކްޮނޓްެނޓް ޮމިނަޓރްިނގ ކޮމިޓަީއށް މްެނބުަރްނ ައއަްޔްނކުުރާމ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ.

 
2021 ވަަނ ައހަަރށް ލަފާކާުރ ކޮމަިޝްނގެ ބަޖާެޓ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ.

    
ފަުރބްަނަދށް ުލއި ދުިނާމ ގުޅިގްެނ ކޮމަިޝްނގެ އާިދާރ ުހޅުވައިގްެނ މަަސއްކަތް ކާުރެނ ުއޫސލެއް ކަނޑައެޅްުނ.

    
ކޯވިޑް ާއއި ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަނށް ދާިމވެފައިވާ ަދތިތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ހިއާްސކުުރްނ. 

     
ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ޕައޮިލޓް ޕޮްރޖެކްޓް ާއއި ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ. 

 
ކޮވިޑް 19 ާއ ގުޅިގްެނ ޗަެނލްތަކުގެ އިސްފާަރތްތަކާއުެކ ބޭއްވުމްަށ ހަމަޖައާްސފައާިވ ބައަްދުލވްުނ ކުރަިއްށ ާދެނ

ގުޮތގެ މުައލާޫމުތ ހިއާްސކުުރްނ.
 

ކުއިްލ ާހލުަތގިައ ައމުަލކާުރެނ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރާމ ބޭެހ ުއޫސލެއް އެކުލަވުާލާމމުެދ ހާޯދފައާިވ ޤޫާނނީ ލާަފ
ހިއާްސކުުރްނ.



     
ބޯްރޑްކާސްޓް ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ލައަިސްނސަްއށް ުހޅުވާާލ ުމއަްދުތ ފާސްކުުރމަށް.

2020 ވަަނ ައހުަރގެ ބޯްރޑްކާސްޓް ުދވުަހގެ ހަަރކާތްތަކާ މުެދ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ. 
   

ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރާމއި ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުއޫސާލއި ފައޭިންނަޝލް ޕްލްޭނ ާއ މުެދ މަޝްވާަރކޮށް ފާސްކުުރްނ.
     

ޑިސްޕުިއޓް ެރޮޒލުިއަޝްނ މުަރހަލައިގެ އިޖާުރޢުަތ ާއ މުެދ މަޝްވާަރކޮށް ފާސްކުުރްނ. 

ކޮމަިޝުންނ ަނގުަމްނާދ ފީތައް ފޭިންނސް މިިނސްޓްރީގެ 'ބަނޑޭރި ޕޭ' މުެދވެރިކޮށް ެނގުމަށް ފާސްކުުރްނ. 

ކޮވިޑް-19ގެ ާހލާަތ ގުޅިގްެނ ފަުރބްަނުދގެ ުދވަސްވުަރ "ޒޫމް" މުެދވެރިކޮށް ކޮމަިޝަނުރްނގެ ބައަްދުލވުމެއް ކުރަިއށަްދނީ. 

ކޮވިޑް-19ގެ ާހލާަތ ގުޅިގްެނ ގަެނއި ފަުރބްަނުދށް ފުަހ، "ިނުއ ޯނމަލް"ގައި ކޮމަިޝްނގައި ބައަްދުލވުމެއް ކުރަިއށް ަދނީ. 



ޮކިމަޝްނގެ ިއާދީރ ިހްނގުްނ

ަހުރަދާނކުުރަމްށ ކުިރ

ަމަސްއަކތް



13.1 ޮކިމަޝްނގެ ަމަސްއަކުތގެ މާަޙުއލު ަހުރަދާނ ުކުރަމްށުކިރ ަމަސްއަކތްަތްއ

ކޮމަިޝްނގެ ޮމިނަޓރްިނގ ިސސަްޓމް މެއްިނަޓރަންސ ބެލެހައުްޓމްަށ 01 ައހުަރގެ ުމއަްދތްަށ ާމްސ ޓެކޮްނޮލޖާީއ ވަނީ
ހަވުާލކޮށްފައެވެ. 

ް ކުުރމްަށ ުމވައްޒަފްުނަންށ ބުޭންނވޭާނ ކޮވިޑް-19 ާއިއ ގުޅިގްެނ "ިނުއ ޯނމަލް" ގިައ ޮއފްީސ ާމހުައުލގިައ މަަސއްކަތ
ެސިނަޓއިޒަރ، ުހްނބާަލ (ާތމޯރޭސކަާނރ،ާމސްކް ،ައްނގި ައދި ާސފުކުުރމަށް ޑިސްއްިނފެކްޓް ކާުރ ސްޕޭްރ) ހާޯދފައިވެއެވެ.

 

 

13. ޮކިމަޝްނގެ ިއާދީރ ިހްނގުްނ ަހުރަދާނކުުރަމްށ ކުިރ

ަމަސްއަކތް

 

13.2 ޮކިމަޝުންނ މުަވްއަޒފުްނ ޯހިދ ަމގާމުަތްއ

2020 ވަަނ ައހުަރ މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝަންށ ައުއ ެދ ުމވައްޒަފްުނ ގުޅިފައިވެއެވެ. އެއީ 1 ާމރިޗް 2020 ގިައ
ލީގަލް ޮއފަިސރގެ މަގާމަށް ޚަދީޖާ ަނއީމް ައދި 16 ޮނވްެނބަރ 2020 ގައި ކޮމަިޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލް  ކުަމގެ މަގާމްަށ

ޑރ ުމޙައްމުަދ އިބާްރޙީމް ހަމަޖައަްސވާފައިވެއެވެ.

13.3 ްސޓާފް ްޓެރިއިންނގ

ޖަޕްާނ އްިނަޓރޭނަޝަނލް ކޯޕޭަރަޝްނ އޭޖްެނީސ (JICA) ގެ ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގިައ ބައިވެރިވުުމގެ ފުުރަސުތ ސާްޓފްުނަންށ
ުހޅުވާލެވެުނވެ.

ް 2019 - 2020 ގެ ަދުށްނ ކޮމަިޝުނގެ ް ކޯޕޭަރަޝްނ (ައއިޓެކް) ސްކީމ ް އިކޮޮނމިކ ް އްެނޑ އްިނޑަިއްނ ޓެކިްނކަލ
ުމވައްޒަފްުނ ތަމްރުީނ ކުުރމަށަްޓކައި  ލިިބފައިވާ ފުުރަސުތގައި ބައިވެރިވުމަށް ުމވައްޒަފްުނަނށް ުހޅުވާލެވެުނވެ.

13.4 ޮކިމަޝުނގެ ަހުރމުަދލިާއ ިއްނެވްންޓީރ

ކޮމަިޝަންށ 03 ކޮމްޕުިއަޓރ ިސސަްޓމް ައދި 01 ކަުލ ޕްރްިނަޓުރ، 01 ެނޓް ވޯރކް ސްވިޗް ، 02 އްިނަޓރަނލް ާހޑް،
 03 ކްޮނވަރަޓރ، 01 ާތރޯމ ސްކަޭނރ ައދި  01 ރިކޯޑަރ ހުަރުމަދުލގެ ގުޮތގިައ ހާޯދފައިވެއެވެ. ައދި މީގެ އުިތުރްނ

 05 ޑީކޯޑުަރ ައދި 02 ަރުއަޓުރ ދާިރގުގެ ފާަރުތްނ ކޮމަިޝްނ ހިލޭ އެހީގެ  ގުޮތގައި ލިިބފައިވެއެވެ.



13.5 ޮކިމަޝަނުރްނާނިއ ްސޓާފުްނގެ ެމުދަގިއ ބޭްއިވ ަބްއަދލުުވްނަތްއ ުކުރޮގަތަކްށ

2020 ވަަނ ައހުަރ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ޮއތް ލޯކަލް ކުައްނިސލް އްިނތިޚުާބގެ ބޯްރޑްކާސްޓް ކްޮނޓްެނޓް ޮމިނަޓރކުުރުމގެ
މަަސއްކާަތ ައދި ކޮމަިޝްނގެ ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނާއ ބެހޭގުޮތްނ މަޝްވާާރކުުރމަށް ބޭއްވި ބައަްދުލވްުނ. 

ިޞއްޙީ ކުއްލި ުނަރއްކުަލގެ ާހލުަތގައި ފަުރބްަނުދގައި ގޭގައި ތިބެގްެނ މަަސއްކަތް ކެުރވެޭނ ގޮތްތަކާ މުެދ މަޝްވާަރ ކުުރމްަށ
"ޒޫމް" މުެދވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައަްދުލވްުނ. 

ައދި ުމވައްޒަފްުނގެ ޙުާލ ައުހވުާލ ބެއްލެވާުމއި ގުޅްުނ ދެމެހެއުްޓުމގެ ގުޮތްނ "ޒޫމް" މުެދވެރިކޮށް ބޭއްވި ބައަްދުލވްުނ. 

2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނުރްނ ުމވައްޒަފްުނާނ އެކު ތްިނ ބައަްދުލވްުނ ާބއްވާފައިވެއެވެ. މިގުޮތްނ ބޭއްވި ބައަްދުލވްުނތަކަކީ؛ 
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13.6 ޮކިމަޝްނގެ ޮކިމީޓަތްއ

ޕްަރިއްސ ެރިގުއލަޭޝްނ ޮކިމީޓ

2020 ަވަނ ައަހުރ ޕީ.ާއުރ.ީސ ގެ  12 (ާބަރ)  ަބއަްދުލުވްނ ޭބއުްވެނވެ.

ޮކިވޑް-19 ާއ ުގިޅގްެނ 2020 ަވަނ ައަހުރ ޕީ.ާއުރ.ީސގެ ަހަތުރ ަބއަްދުލުވެމއް ޮއްނަލިއްނޮކްށ
ާބއާްވަފިއވެެއވެ. ިމ ޮކިމޓީގެ ެމްނަބުރްނަންށ ަބެއއް ަބަދުލަތއް ގެެންސަފިއވެެއވެ. ިމޮގުތްނ، ޮކިމަޝުނގެ

ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލް ޑރ. ުމަޙއަްމުދ ިއބާްރހީމް ޮކިމޓީގެ ެމްނަބެރއްގެ ޮގުތަގިއ ަހަމޖެއެްސިވެއވެ.

 

ެއްޗ.އާރ ެޕަނލް:

2020 ަވަނ ައަހުރ ެއޗް. ާއރ. ޕަެނލްގެ 9 ަބއަްދުލުވެމއް ާބއާްވަފިއވެެއވެ. ައދި ޮކިމޓީގެ ުމަގއިްރުރގެ ޮގުތަގިއ
ޮކިމަޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤަމްށ 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮހިވަވޑިައގްެނެނިވ ޑރ. ުމަހއަްމުދ ިއބާްރހީމް

ަވނީ ަހަމަޖއަްސާވަފެއވެ. 

ިބޑް ޮކިމީޓ

2020 ަވަނ ައަހުރ ިބޑް ޮކިމޓީގެ ާބއާްވަފިއ ަވނީ ެއްނެމ ަބއަްދުލުވެމކެވެ. 
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ޮކމްޕްލިެއްންޓްސ ެއޖުިޑކަޭޝްނ ޮކިމީޓ (ީސ.ޭއ.ީސ)

ީސ.ޭއ.ީސގެ ަފާރުތްނ 2020 ަވަނ ައަހުރ ބާްއވާަފިއވާ

ަބްއަދލުުވްނަތުކގެ ައަދާދިއ ޮކިމީޓައްށ ގެެންސަފިއވާ ަބަދލު

2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކމްޕެްލިއްނޓްްސ ެއުޖިޑކަޭޝްނ ޮކިމޓީ (ީސ.ޭއ.ީސ) ިއްނ ާބއާްވަފިއަވނީ ުޖމަްލ 21
ަބއަްދުލުވެމވެ. 

ޮކިމަޝްނގެ ެސކެްޓަރރީ ޖެެނަރލް ައދި ީސޭއ.ީސގެ ުމަޤއިްރުރ ުމަޙއަްމުދ ާނިސޙް، ޮކިމަޝްނގެ ލަީގލް
ިޑެރކަްޓރ ައދި ީސ.ޭއ.ީސގެ ެމްނަބުރ ައލުްއްސާތާޛ ާފިޠަމުތ ަޝުއާފ، ޮކިމަޝްނގެ ޮކމްޕޭްލްނޓްްސ ޮއިފަސރ
ައދި ީސ.ޭއީސގެ ެސކެްރޭޓިރޭއޓް ާފިޠަމުތ ަސާނ ައލީ، ޮކިމަޝްނގެ ލަީގލް ޮއިފާސރ ައދި ީސ.ޭއ.ީސގެ ިރޯސްސ
ާޕރަސްނގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ައލުްއްސާތުޛ ައޙަްމުދ ަފާރްސ ާޝިކުރ ަމާޤުމްނ ިއްސިތުޢާފ ެދއުްވާމިއ

ުގިޅގްެނ ީސ.ޭއ.ީސގެ ަމާޤުމަތުކްނ ަވިކވަެފިއވެެއވެ.

ައދި ޮކިމަޝްނގެ ލަީގލް ޮއިފަސރގެ ަމާޤަމްށ 1 ާމިރޗް 2020ަގިއ ުގިޅަވޑިައގްެނެނިވ ައލުްއްސާތާޛ ަޚދާީޖ
ް ީސ.ޭއ.ީސ ގެ ިރޯސްސ ަޕރަސްނގެ ޮގުތަގިއ ަހަމޖުެހާމިއ، 16 ޮނވްެނަބުރ 2020ަވަނ ުދަވުހްނ ަނޢީމ
ް ފިެށގްެނ ޮކިމަޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާގާމިއ ުގިޅަވޑިައގްެނެނިވ ޑޮކަްޓރ ުމަޙއަްމުދ ިއބާްރހީމ

ީސ.ޭއ.ީސގެ ުމަގއިްރުރގެ ޮގުތަގިއ ަހަމަޖއާްސަފިއވެެއވެ.

 

 



ޮކިމަޝްނގެ ަބޖްެޓ



14.1 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓްނ ހާިސލް ުކެރުވުނ ަކްނަކްނ

14. ޮކިމަޝްނގެ ަބޖްެޓ

 

14.2 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖްެޓ

2020 ވަަނ ައހުަރ ލިިބފައާިވ ބަޖުެޓްނ އާިދރީ ހްިނގުުމގެ މަަސއްކަތްތައް ކެުރވެުނވެ. ކޮމަިޝްނގެ މްެނޑޭޓްގިައ ހިމޭެނ
އެހިެނހްެނ ކްަނތައްތައް ކުުރމަށް ަދތިވެފައިވަނީ އެކަށީގްެނވާ ބަޖެޓެއް ލިިބފައުިނވާތީއެވެ. 

2021 ވަަނ ައހުަރ މި ކޮމަިޝުނގެ ބަޖެޓް ީސލްިނގެ ގުޮތގައި ހަމަޖައާްސފައިވަނީ 9,000,000.00ރ (ުނވަ މިލަިއްނ ުރފާިޔ)
ް އެވެ. ަނމަވެސް، މި ައަދަދކީ ކޮމަިޝުނގެ އާިދރީ ހްިނގުމަށް ވެސް ުނފޭުދ ބަޖެޓެއްކުަމްނ މިކުަމގެ ކްަނޮބޑުވްުނ މިިނސަްޓރ ޮއފ
ފޭިންނަސްށ ހިއާްސކުުރުމްނ ކޮމަިޝުނގެ ބަޖަެޓްށ 300,000.00ރ (ތްިނ ލައަްކ ުރފާިޔ) ވަނީ އުިތުރކޮށްދެއްވާފައެވެ. މީގެ
އުިތުރްނ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ާދއާިރގެ ތަަރއްޤަީއްށ ކަުރުމްނާދ މަަސއްކަތްތަކިާއ މިކްަނތައްތައް ކުުރމްަށ ާމލީގުޮތްނ
ަދތިވެފައިވާކްަނ ކޮމަިޝުންނ ފާހަގަ ކުުރާމ ގުޅިގްެނ އުިތުރ 1,900,000.00ރ (އެއް މިލަިއްނ ުނވަލައްކަ ުރފާިޔ) ކޮމަިޝުނގެ
ބަޖަެޓްށ އުިތުރކޮށްދެއްވަވާ، 2021 ވަަނ ައހުަރ ަރއްޔުިތްނގެ މަޖިލުީހްނ ކޮމަިޝަންށ ފާސްކޮށްދެއްވާފައާިވ ބަޖުެޓގެ ގުޮތގިައ

ޖުމްލަ 11,200,000.00ރ (އެގަާރ މިލަިއްނ ދެ ލައްކަ ުރފާިޔ) ހަމަޖުެހެނވެ.

14.3 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓްނ ހާިސލު ުކަރްނ ބޭުންނވާ ަކްނަކްނ

ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާާލފައާިވ ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނގިައ ކަނޑަައޅާފައާިވ ޕޮލީިސތަކުގައާިވ ގޮތްަށ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ާދއާިރ ތަަރއްޤީ ކުުރމްަށ ކަުރްނޖޭެހ އްެނމާެހ ކްަނތައްތައް ކުުރމްަށ 2021 ވަަނ ައހަަރްށ ލިިބފައާިވ ބަޖުެޓގެ ބުޭންނ ހާިފ

އެކަްޝްނ ޕްލްޭނގައިވާ ކްަނތައްތައް އްެނމެ ފުރިހަމަ ގުޮތގައި ާރވާ ހްިނގްުނ. 

14.4 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ޯއިޑްޓ ިރޯޕުޓގެ ުޚލާާސއާިއ ިރޯޕޓާ ގުިޅގްެނ

ޮކިމަޝުންނ ައޅަާފިއވާ ިފަޔަވޅު

މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުނގެ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ޯއޑިޓް ިމ ރިޕޯޓް ާޝޢުިއ ކިުރ އުިރ ިނމިފިައ ުނވާތީ 2020
ވަަނ ައހުަރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކާަމބެހޭ ފާަރތްތަކަށް ފުަހްނ ފުޮނވްަނވަނީ ިންނާމފައެވެ. 

 
2019 ވަަނ ައހުަރގެ ޯއޑިޓް ރިޕުޯޓގިައ ފާހަގަކޮށްފައާިވ ގޮތަށް، ކޮމަިޝަންށ އިެކ ފާަރތްތަކްުނ ލިބްެނޖޭެހ ފައާިސ ހުޯދުމގެ

ގުޮތްނ 2020 ވަަނ ައހުަރ ގަިނ ފަިޔވަޅުތަކެއް ައޅާފައިވެއެވެ. 



2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝުނގެ

ަމޤްަޞުދ

ހާިސލުކުުރަމްށ ޮކްށަފިއވާ

ަމަސްއަކތްަތްއ
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ް ގ ްނ ިރ ާއ  ިޑ މީ

ޑަްށ ަޓ ިމ ިލ ޓް  ވެ ިއ ަްރ ޕ

ިމ ްށ  ަމ ުގ ްނ ެއ

ިލ ެބ ަލ  ަސ އް ަމ

ގެ ަޝުނ ިމ ޮކ

ިއ ަގ ލްާސ ަޖ  

ް މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ ތައާްޔުރކްޮށ ާޢްނުމކޮށްފައާިވ 2017 – 2021 ގެ ކޮމަިޝުނގެ ސްޓޭެރޓީޖިކ
އެކަްޝްނ ޕްލްޭނގައި 2020 ވަަނ ައހުަރ ާހިސުލކުުރމަށް ކަނޑަައޅާފައާިވ ލަނޑަުދނޑިތައް ާހިޞުލކުުރމަށް 2020 ވަަނ ައހުަރ
ޮބޑެތި ގްޮނޖުެހްނތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. މި ގުޮތްނ ުމޅި ުދިނެޔައށް ކުރިމަތިވި "ކޮވިޑް-19"ގެ ާހލާަތ ގުޅިގްެނ 2020 ވަަނ ައހުަރ
ާހިސުލކަުރްނ ކަނޑައިެޅ ގަިނ މަޤަްޞުދތައް ާހިސުލވެފައުިނިވ ަނމަވެސް، ޤޫާނުންނ ކޮމަިޝުނގެ މްެނޑޭޓްގިައ ކުުރމްަށ

ކަނޑަައޅާފައިވާ މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެެރއްިނ 2020 ވަަނ ައހުަރވެސް ވަނީ ގަިނ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. 
 

2020 ވަަނ ައހުަރގެ ޖަަނވަރީމުަހ، ކޮމަިޝަންށ ަޝކާުވ ުހަށޅާުމިއ ަޝކާުވ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒުމ، އިޞާްލޙުކްޮށ
ާޢްނުމކެުރވެުނވެ. މި ގުޮތްނ މި ިނާޒމަށް މައިގަނޑު 2 އިޞާްލހެއް ގެެނވެުނވެ. މި އިޞާްލުހތަކުގެ ތޭެރގައި މައަްސލައިގައި ހިމޭެނ
ފާަރތްތައް ކޮމަިޝަންށ ާހޒުިރވެ މައަްސލާައ މުެދ މަޝްވާަރކްޮށ މައަްސަލ ހައުްލކެުރވެޭނކަމްަށ ކޮމަިޝަންށ ފްެނަނ
މައަްސލަތަކުގިައ ެއ ފުުރަޞުތ ެދ ފާަރތަށްވްެސ ދުިނާމ ބޭެހ ޑިސްޕުިއޓް ެރޮޒލުިއަޝްނގެ މުަރހާަލއެއް ތާަޢަރފްކުުރާމއި،
ކޮމަިޝްނގެ ިންނުމމާަކ މުެދ މައަްސަލ ަރއުްދާވ ފާަރތަކްުނ ހިތްހަަމ ުނޖެހަޭނމަ، ެއ ފަަދ މައަްސލައެއް ުމާރޖާަޢކުުރމަށް އެދި ެއ
ފާަރތްަށ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހެޅުުމގެ ފުުރަޞުތ، ކޮމަިޝުންނ ކުރްިނ ިންނާމފައާިވ މައަްސލަތައް ަރއުްދާވ ފާަރތްަށ ުހަށހެޅޭގޮތްަށ

ލިިބގްެނ ދުިއްނ ހިމެެނއެވެ.
 

ޤޫާނުނ ަންނބުަރ 2008/11 (އްިނތިޚުާބތަކާބެހޭ ާޢްނުމ ޤޫާނުނ) ގެ 30 ވަަނ ާމއާްދގެ ަދުށްނ "އްިނތިޚުާބތަކުގިައ ވަާދކާުރ
ކްެނޑިޑުޭޓްނަންށ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ވަގުުތ ޚާއަްޞކުުރުމގެ ުއޫޞުލ" ގެޒެޓްކެުރވި، ކޮމަިޝުންނ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ

ތޭެރގައިވަނީ ާއްނުމކޮށްފައެވެ.
 

15. 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝުނގެ ަމޤްަޞުދ

ހާިސލުކުުރަމްށ ޮކްށަފިއވާ ަމަސްއަކތްަތްއ

ކޮވިޑް-19 ާއ ގުޅިގްެނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ކުރިމަތިިވ ގްޮނޖުެހްނތާަކ ގުޅޭ ގުޮތްނ ކޮމަިޝުންނ ރިޕޯޓެއް ތައާްޔުރކޮށް،
ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ސްޓަޭޝްނތަކްަށ ާމލީ ގުޮތްނ ދާިމވެފައާިވ ގްެނުލްނތަކްުނ ައަރއިގުަތމްަށ އެހީތެރިކަމެއް ފުޯރކޮށްދުިނމްަށ
އެދި، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔ ައރިހާަށއި، ަރއްޔުިތްނގެ މަޖިލުީހގެ ަރއީސްގެ ައރިހަށް ކޮމަިޝުންނވަނީ ިސޓީ ައކްުނ އެދިފައެވެ.

ިމ ިސޓީގިައ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ދާިމވެފައާިވ ާމލީ ަދތިކުަމްނ ައަރއިގުަތމްަށ އެހީތެރިވުުމގެ ގުޮތްނ ރިލީފް ޕެކެޖެއް ުނވަަތ
ުލިއ ލުޯނގެ ޕެކެޖެއް ެއ ފާަރތްތަކްަށ ލިބޭޭނ ގޮތެއް ަސުރކުާރްނ ހަމަޖައަްސވައިދެއްވުމަށްވަނީ އެދިފައެވެ. ައދި މީގެ އުިތުރްނ
ް މުެދުނކެނިޑ ހަމަހަމަކާަމއުެކ ުހރާިހ ަސުރކުާރ ޙިއާްސާވ ކްުނފިުނތަކަށް، އިޝްތާިހުރތަކިާއ ސްޕްޮނަސރިޝޕ

ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަނށް ލިބޭޭނ ގޮތް ހަމަޖައަްސވައި ދެއްވުމަށް އެދި ވަނީ ިސޓީ ފުޮނވިފައެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝަނށް ލިިބފައާިވ ބަޖުެޓްނ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރގެ ތަަރއްޤަީއާށއި ައދި ކޮމަިޝްނ އާިދރީ
ގުޮތްނ ހްިނގުމްަށ ުހިރ ަދތިކާަމއި، ކޮމަިޝްނގެ ޤޫާނނީ ޒްިނާމައާދކުުރމަށަްޓކިައ ބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ޤޫާނުނ އިޞާްލޙް
ކުުރުމގެ ުމހްިނުމކާަމ ގުޅޭގުޮތްނ، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔ އިބާްރހީމް ުމޙައްމުަދ ާޞލާިޙ ކޮމަިޝްނ މެމްބުަރްނ 13 ެސޕްޓެމްބަރ
ް 2020ގިައ ބައަްދުލކަުރއްވިައ ވަނީ މަޝްވާަރކަުރއްވާފައެވެ. ައދި މީގެ އުިތުރްނ މިކްަނކާަމ ގުޅޭގުޮތްނ މިިނސަްޓރ ޮއފ

ފޭިންނސް އިބާްރހިމް ައމާީރ ކޮމަިޝުނގެ ފާަރުތްނ ބައަްދުލކޮށް، މަޝްވާަރކެުރވެުނވެ.
 

ޫނސްވެރިކާަމިއ ިޚާޔުލފާޅުކުުރުމގެ މިިނވްަނކުަމގެ ތެެރއްިނ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑިާއ ުއޫސުލތައް ަދމަހައަްޓިއ
ދިވެހި މީޑާިއގެ ވެށަްޓކީ ުސލޫކީ މްިނގަނޑު ހިފަހައަްޓއި އިސާްލމީ ހަމަތަކަށް އިޙުތާިރުމކާުރ ވެށްޓެއްގެ ގުޮތގައި ބައަްޓްނކުުރމްަށ
ދެ ފާަރތް ގުޅިގްެނ މަަސއްކަތްކުުރމަށް ދިވެހާިރއްޖޭގެ އިސާްލމީ ުޔިނވަރިސޓާީއއި މޯލްޑިވްސް ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝާނ ދެމުެދ
ފުަހުމާނާމއެއްގައި 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ތޭެރގައި ޮސއިކެުރވެުނވެ، ައދި މި ފުަހުމާނާމގެ ަދުށްނ “މީޑާިއގެ ުސލޫކީ މްިނގަނޑްަށ

ައުހުލވެރިކުުރުމގެ ވަރކޮްޝޕް” މި ަނުމގައި ޮއކޯްޓބަރ 2- 4 ވަނީ ވޯކޮްޝފެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. 
 

ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔ އިބާްރހީމް ުމޙައްމުަދ ާޞލިޙާ ކޮމަިޝްނ މެމްބުަރްނ ބައަްދުލކަުރއްވައި މަޝްވާަރކަުރއްވަނީ

 
R-154/2019 ޤޫާނުނ ަންނބުަރ 16/2010 (ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނުނ) ގެ 24 ވަަނ ާމއާްދ ާއިއ ގަވާއުިދ ަންނބުަރ
(ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ) ައދި “ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނާސާއ ގުޅޭ ުއޫޞުލ” ގެ ަދުށްނ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ
ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނަސްށ އެދި ުހަށހެޅުުމގެ ފުުރަޞުތ 04 ޮއކްޓޫބުަރ 2020 ފެށިގްެނ 5 (ފަހެއް) ައހުަރގެ
ުމއަްދތްަށ މޯލްޑިވްްސ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ “ދިވެހާިރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ުދވަސް” ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ ބޭއިްވ

ޕެްރސް ކްޮނފެަރްނސްގައި ވަނީ ުހޅުވާާލފައެވެ.
 



ް ތާަޢަރފްކުުރމަށަްޓކިައ ާރއްޖޭގިައ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ދެވާިދެނ ިޚުދމަތެއޯްތ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ިޚުދމަތ
ބުެލމަށަްޓކިައ ައޖަުމ ބުެލުމގެ ގުޮތްނ، ކޮމަިޝުންނ ހްިނާގ މަޝޫްރުޢ (ޕައިލަޓް ޕޮްރޖެކްޓް) ގިައ ބައިވެރިވުމްަށ ުހޅުވިާލ
ފުުރަސުތގެ ަދުށްނ، ރ. ުދވާފުަރ ޕަްރއިމަރީ ުސކޫލްަށ “ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޚާއަްޞ ުހއަްދ” މޯލްޑިވްްސ

ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުންނ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ތޭެރގައިވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

ް ދުިނމަށަްޓކައި، ިމ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ކާުރ މަަސއްކުަތގެ ައގުވަޒްަނކުުރުމގެ ގުޮތްނ، ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ އެވޯޑ
ް މަަސއްކަތްތައް ާރވާ ހްިނގުމަށް ތައާްޔުރކޮށްފައިވާ ލެިޔކުިޔްނތައް (ބޯްރޑްކާސްޓް ޑޭ ކްޮނެސޕްޓް ކުަރާދސް، ބޯްރޑްކާސްޓް އެވޯޑ
ައދި ކަްރއިޓީރާިއ ކުަރާދްސ ައދި އެހިެނހްެނ ުމޙިއުްމ ލެިޔކުިޔްނތައް) ިމ ައހުަރތޭެރ އެކުލަވިާލ 'ެސޕް އިމްޕްލިމްެނޓަޭޝްނ
ް ދުިނުމގެ އްެނމެހިައ ކްަނކަމްަށ (ަރސްމިއާްޔުތ ކޮމިޓީ' އްިނ ުމާރޖާަޢކްޮށ ކޮމަިޝުނގެ މޭޒްަށ ުހަށހެޅެުނވެ. އެވޯޑ
އްިނތާިޒމްކުުރްނ، އެވޯޑް، ޖަޖްިނގ ޕަެނލްގެ ފީ، ާމކެޓްިނގ ައދި ކެމްޕެއްިނތައް) ައްށ ާމލީ އެހީތެރިކްަނ ހުޯދމަށަްޓކިައ
ސްޕްޮނަސުރްނާނ ގުޅިގްެނ ިމ އިވްެނޓް ހްިނގުމްަށ ކޮމަިޝުންނ ިންނމިއެވެ. މިގުޮތްނ، ިމ އިވްެނޓްގެ އޯެސިސއޭޓް
ޕާރޓަްނރައކްަށ ވުމްަށ ަޝުއޤުވެރިކްަނ ުހރޯިތ ބުެލމަށް، ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވިާލ ލިސްޓްގެ ތެެރއްިނ ބައެއް ފާަރތްތަކާއުެކ
މަޝްވާަރ ބައަްދުލވްުނތައް މަިއހުަރ ތޭެރގައި ާބއްވާފައިވެއެވެ. ަނމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ާހލާަތ ގުޅިގްެނ ދާިމވި ގްޮނޖުެހްނތަކާއުެކ

އެވޯޑް ދުިނމަށް ކަުރްނޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ކުރަިއށް ގްެނދެވިފައެއް ުނވެއެވެ.



ްށ ަމ ގު ްނ ަޝްނ ިހ ިމ ޮކ

ްއ ަތ ލު ަދ ހޭ ަބ ޖެ ްނ ަނ ްނ ގެ



ކޮމަިޝުންނޭދ ިޚުދމަތްތަކާއި، ކޮމަިޝްނގެ މްެނޑަޭޓްށ ބަލިައ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނާނިއ އެކުލަވާލެވިފައާިވ
ގަވާއުިދތަކާއި، ުއޫޞުލތަކަށް އިސާްލޙުގަެނުއްނ.

 
ކޮމަިޝުނގެ މަަސއްކަތްތާަކ ގުޅޭ ސްޓޭކްހޯލްޑުަރްނާނިއ ކޮމަިޝާނ ދެމުެދ ޮއްނަނ ގުޅްުނ އުިތަރްށ ހުަރަދާނ

ކުުރމަށް މަަސއްކަތްކުުރާމއި، އެ ފާަރތްތަކުގެ މަަސއްކަތްތަކުގެ ައގު ވަޒްަނކުުރްނ.
 

ް ކޮމަިޝުނގެ އްެނމެހިައ އާިދރީ މަަސއްކަތްތައް ތުަރތުީބވެފައިވާ، ގުޮތގެ ޕޮްރީސޖަރތައް ުނވަަތ ސްޓްޭނޑަޑ
ޮއޕޭަރޓްިނގ ޕޮްރީސޖަރތައް ލެިޔ، ކޮމަިޝަނކީ "ައއި.އެސް.ޯއ ެސޓިފައިޑް" ުމޢައަްސާސައކްަށ ހުެދުމގެ

މަަސއްކަތްކުުރްނ.
 

ވުޭތވެދަިޔ ައހުަރތަކުގެ ތޭެރގިައ ުމވައްޒަފްުނާނިއ ގުޅޭ ޤޫާނުނތަކްަށ ގެެނވުުނ އިސާްލުހތަކާއި، ކޮމަިޝުނގެ
ހްިނގްުނ އުިތަރްށ ހުަރާދާނކުުރމްަށ ބުޭންނާވ ކްަނކުަމގެ މައްޗްަށ ރާިއަޔތްކޮށް، ކޮމަިޝުނގެ ހްިނާގ ގަވާއުިދ

ުމާރޖާައކުުރްނ.
 

ކޮމަިޝުނގެ އްެނެމ މައިގަނޑު އެއް މަަސއްކަތްކުަމގައާިވ ޮމިނަޓރްިނގގެ މަަސއްކަތްތައް ފުރިހަމަައްށ
ގްެނދުިއމަށަްޓކިައ ޤާއުިމކެުރވުުނ ޮމިނަޓރްިނގ ިސސަްޓުމގެ ބުޭންނ އްެނެމ އެދެވޭ ގޮތެއްގިައ ހިފުމްަށ

ބުޭންނވާ ުމވައްޒަފްުނ ހަޯދއި، ތަމްރުީނކުުރްނ.
 

ާރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރާއ ގުޅޭ ދާިރާސކުުރާމއި، ާދއާިރ ކުރިއުެރވުމަށަްޓކިައ ކަުރްނޖޭެހ ކްަނކްަނ
ކުުރމަށް ބަޖެޓް ައދި ުމވައްޒަފްުނ ހުޯދްނ.

 
ކޮމަިޝުނގެ ޓޭްރިންނގ ރިކަުއރމްަނޓްގިައ ވާގޮތްަށ ުމވައްޒަފްުނަންށ ބުޭންނާވ ތަމްރުީނތައް ފުޯރކޮށްދީ،
ާރއްޖާެއއި ާރއްޖްޭނ ބުޭރްނ ތަޖުރާިބ ހުޯދުމގެ ޕޮްރގާްރމްތަކުގައި ުމވައްޒަފްުނ ބައިވެރިކުުރމަށް ބަޖެޓް ހުޯދްނ.

 

ކޮމަިޝްނ ހްިނގްުނ ހުަރަދާނކުުރމަށް ައްނަނިނވި ކްަނކްަނ ކުުރމަކީ ުމޙްިނުމކަމެއް ކުަމގައި ދެކެމެވެ.

16. ޮކިމަޝްނ ިހްނގުަމްށ ގްެނަންނޖެހޭ ަބަދލުަތްއ
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ކޮމަިޝުނގެ އެތޭެރގައި ޓޭްރިންނގ ުޔިނޓެއް ޤާއުިމކުުރމަށް ބުޭންނވާ ބަޖެޓް ހުޯދްނ.
 

ިސޓީ ކުައްނިސލްތަކާއި ައޮތޅު ކުައްނިސލްތަކާއި ައދި ަރުށ ކުައްނިސލްތަކާ އެކު ކޮމަިޝުނގެ ގުޅްުނ އުިތަރްށ
ހުަރަދާނކޮށް، ކޮމަިޝުންނ ދޭ ިޚުދމަތްތައް ަރށަްރުށްނ ލިބެޭނ އްިނތާިޒުމތައް ހަމަޖެއުްސްނ.

 
ކޮމަިޝުނގެ ުމވައްޒަފްުނަންށ ުމާސަރއިގެ ކުރިއުެރާމއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއުެރްނ ދުިނމްަށ ބުޭންނާވ ބަޖެޓް

ހުޯދްނ.
 

ް ބުެލާމއި، ައދި ިމ ކޮމަިޝުނގެ ުމވައްޒަފްުނ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓްިނގެ ކްަނކްަނ ުހރިގޮތ
ާދއާިރައްށ ަރށަްރުށގެ ފާަރތްތައް ހުޭލްނތެރިކްޮށ މުަޢލާޫމުތ ދުިނުމގެ ަދުތުރތައް ކުުރމްަށ ބުޭންނާވ ބަޖެޓް

ހުޯދްނ.
 

ކޮމަިޝަނކީ ކުަރާދްސ އިސާްރފުުނކާުރ، ކަަރްނާޓިއ ފްެނ ޒްިނާމާދުރކާަމއުެކ ބުޭންނކާުރ ުމައއަްސާސައކްަށ
ހުެދްނ.

 
ކޮމަިޝުނގެ ޖަލާްސކާުރ ާމލުަމގެ ޖާގަ އުިތުރކުުރްނ.

 
ކޮމަިޝުނގެ ވެބަްސއިޓް ޒާަމނީކޮށް، ުމވައްޒަފްުނ ބުޭންނކާުރ ކޮމްޕުިއަޓރ ިސސަްޓާމއި، ޕްރްިނަޓުރ ފަަދ

ާއާލތްތަކުގެ ފްެނވުަރ ަރނގަޅުކުުރްނ.
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2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނ

ިހްނގުަމްށ ިދމާިވ ޮގްނޖުެހްނަތްއ



2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝްނ ހްިނގުމްަށ ދާިމިވ އްެނެމ ޮބޑު ގްޮނޖުެހމަކީ ުމިޅ ުދިނެޔައްށ ކުރިމަތިިވ ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލާަތ
ގުޅިގްެނ، ާރއްޖަެއށްވްެސ އޭގެ ޭނދެވޭ ައަސުރކޮށް، ދިވެހާިރއްޖޭގިައ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކްަނ ފުެތެރުމްނާދތީ، ިމ ބިަލ ފުެތުރްނ
ކުޑަކުުރމަށަްޓކިައ އެޅުުނ ޚާއަްސ ފަިޔވަޅުތަކުގެ ތޭެރގިައ ާރއްޖެ ޮލކްޑުައްނކޮށް، ަސުރކުާރގެ ވާުޒާރތައް ދުިގ ުމއަްދތަކްަށ
ބްަނުދކުުރުމގެ ަސބުަބްނ ކޮމަިޝުންނ 2020 ވަަނ ައހުަރ ާހިސުލކުުރމްަށ ކަނޑަައޅާފައާިވ ގަިނ ލަނޑަުދނޑިތައް
ް ޮލކްޑުައްނައްށ ފުަހ ފިެށ ަނމަވެސް، ބަލްިނ ާހިސުލކުުރުމގިައ ދާިމިވ ަދތިތަކެވެ. ައދި، ަސުރކުާރގެ ވާުޒާރތަކުގެ މަަސއްކަތ
ަރއްކާތެރިވުމަށަްޓކިައ ައމުަލކުުރމްަށ ކަނޑަައޅާފައާިވ ގައިޑްލައްިނތަކުގެ ަދުށްނ ުމވައްޒަފްުނ މަަސއްކަތްަށ ެނުރުމގިައ
ިޝފްޓްތަކަކްަށ ބާަހލައިގްެނ މަަސއްކަތްކަުރްނޖުެހުމގެ ަސބުަބްނާނއި، ގޭގިައ ތިބެގްެނ މަަސއްކަތްކަުރްނ ޖުެހުމގެ ަސބުަބްނ

އްެނމެ އެކޭަށަނ މްިނވަަރށް މަޤަްޞުދތައް ާހިސލްކެުރވިފައި ުނވާކަމަށް ފާހަގަކެުރވެއެވެ.

17. 2020 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނ ިހްނގުަމްށ ިދމާިވ

ޮގްނޖުެހްނަތްއ

 

ކޮމަިޝްނ ހްިނގުަމްނާދ ގ.ިބއްލޫރިޖެހިގޭ 3 ވަަނ ފްަނގިފާިލގައި، ބުޭންނކޮށްފައާިވ ކަަރްނޓް ވަަޔަރކީ ކުރްިނުސެރ
ބުޭންނކޮށްފައާިވ ބުައ އެއްޗަކަށް ވާުމއެކު، ކަަރްނުޓގެ އިެކ މައަްސލަތައް ދާިމވެއެވެ. ައދި، ފާުރޅްުނ ފްެނ ލީކުވާުމއި، އާިމާރުތގެ
ތްަނތްަނ ބުައވެ ހާަލކުވެފައިވުުމގެ ަސބުަބްނ ތަފުާތ ޮބޑިެތ މައަްސލަތާަކ ކުރިމަތިވިއެވެ. މީގެ އުިތުރްނ ކޮމަިޝުނގިައ
ޤާއުިމކެުރވިފައާިވ ޮމިނަޓރްިނގ ިސސަްޓާމއި، ަސރވަރގެ ކަަރްނޓް ކެނޑުުމގެ ަސބުަބްނ ޮބޑެތި ގެއުްލްނތަކެއް ވަނީ ލިިބފައެވެ.
ައދި، މި ަދތިތަކަކީ ކަަރްނޓް ވަަޔުރ ބަަދުލކުުރމަށް ފައާިސ ބަޖަެޓށް ލިބޭގޮތް ުނވުުމގެ ަސބުަބްނ ފާއުިތވި ައހުަރތަކުގައިވްެސ

ތަޙައްމުަލކަުރްނޖެހިފައިވާ ަދތިތަކެކެވެ.
 

ކޮމަިޝުނގެ މައިގަނޑު އެއް މަަސއްކަތްކުަމގައާިވ ބޯްރޑްކާސްޓް ޗަެނލްތަކުގެ ކްޮނޓްެނޓް ޮމިނަޓރކުުރމްަށ ބުޭންނާވ
ޮމިނަޓރްިނގ ިސސަްޓމެއް ޤާއުިމކެުރވިފައިވީ ަނމަވެސް، ިމ ިސސަްޓމް ބުޭންނ ކުުރމްަށ ބުޭންނާވ ުމވައްޒަފްުނ ލިިބފައުިނވާތީ،

މި މަަސއްކަތް އްެނމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރަިޔށް ގްެނދެވިފައެއް ުނވެއެވެ.

ކޮމަިޝުނގެ ުމވައްޒަފްުނގެ މަަސއްކަތްތައް ހުަރަދާނކުުރމާަށއި، ާދއާިރާއިއ ގުޅޭ އެކިއިެކ ތަމްރުީނތައް ާރއްޖާެއއި، ާރއްޖްޭނ
ބުޭރްނ ހްިނގުމްަށ ބުޭންނާވ ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައުިނވާތީ، ކޮމަިޝުންނ ކަުރުމްނގްެނާދ މަަސއްކަތްތައް ކުުރުމގިައ ތަފުާތ ަދތިތާަކ
ކުރިމަތިވެއެވެ. ައދި، މީގެ އުިތުރްނ ކޮމަިޝާނ ގުޅްުނުހިރ މައަްސލަތަކުގެ ތެެރއްިނ ަރުށކުޯޓތަކްަށ ުހަށހެޅޭ މައަްސލަތަކުގިައ
ވަކާާލުތކުުރމްަށ ަރށަްރަށްށ ަދުތުރކުުރމްަށ ބުޭންނާވ ުމވައްޒަފްުނާނއި، ބަޖެޓް ލިިބފައުިނވާތީ، މިފަަދ މައަްސލަތައް ކުރަިޔްށ

ގްެނދުިއުމގައި ތަފުާތ ަދތިތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.
 

ާރއްޖޭގެ ަރށަްރާށއި، ރޯިސުޓތަކުގިައ ގަވާއާިދ ިޚާލފްަށ ބޯްރޑްކާސްޓް ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓްކާުރ ފާަރތްތަކިާއ ދެކޮޅްަށ ުހަށހެޅޭ
މައަްސލަތާަކ ގުޅިގްެނ އެކޭަށަނ މުަޢލާޫމުތ ހުޯދުމގިައ ަދތިތައް ުހުރުމގެ ަސބުަބްނ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހެޅިފައާިވ މައަްސލަތައް

ިންނުމމަށް ތަފުާތ ަދތިތައް ދާިމވެއެވެ.



ަޖުދަވލުަތްއ



ަޖުދަވުލ 1: ޮކިވޑް-19 ާއ ުގިޅގްެނ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ ުކިރަމިތިވ ޮގްނޖުެހްނަތާކ ުގޅޭ ިރޯޕޓް

ަޖުދަވލުަތްއ

ޖުަދވުަލ 2: ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާހއަްސ ުހއަްދއިގެ ުއޫސުލ

ޖުަދވުަލ: 3 "ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސާްއ ގުޅޭ ުއޫސުލ"

ޖުަދވުަލ: 4 "ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނާސ ގުޅޭ ުއޫސުލ" 

ޖުަދވުަލ 5 :ޑިސްޕުިއޓް ެރޮޒލުިއަޝްނ މުަރހަލައިގެ އިޖާުރޢުަތ

ޖުަދވުަލ 6: ަޝކާުވ ުހަށހެޅާުމިއ ަޝކާުވ ބަލައިގުަތުމގެ ިނާޒުމގެ ަދުށްނ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅިައ ައދި
ކޮމަިޝުންނ ބަލައިފައިވާ ަޝކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދާިރާސ ރިޕޯޓް 

ޖުަދވުަލ 7: ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ މުަޢލާޫމުތ

ޖުަދވުަލ 8: ރީބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ މުަޢލާޫމުތ

ޖުަދވުަލ 9: އެކެްރޑިޓްކޮށްފައިވާ ޫނސްވެރްިނގެ މުަޢލާޫމުތ

ޖުަދވުަލ 10: 2020 ވަަނ ައހުަރ ބާަލފައިވާ 2018 ައދި 2019 ވަަނ ައހުަރގެ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 11: 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނށް ބުޭރްނ ުހަށހަޅައިފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 12: 2020 ވަަނ ައހުަރ އްިނަޓރަނލް ޮމިނަޓރްިނގގެ ަދުށްނ ުހަށހަޅާފައާިވ މައަްސލަތަކުގެ
ތަފީްސލް

 
ޖުަދވުަލ 13: 2020 ވަަނ ައހުަރ ުމާރޖާައކޮށްފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް

 
ޖުަދވުަލ 14: 2020 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝުންނ ބާަލފައިވާ ާހއަްސ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
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