
2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝުންނ

ަބަލއިަފއިވާ ަޝކުވާަތްއ



10.1 2021 ަވަނ ައަހުރަގއި ޮކމިަޝަންށ ުހަށަހޅަާފއިވާ ޖުމްަލ ަމްއަސަލއާއި ުނނިމި
ުހރި ަމްއަސަލަތުކެގ ަމުއލޫމާުތ

10. 2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކމިަޝުންނ ަބަލއިަފއިވާ
ަޝކުވާަތްއ

2021 ވަަނ ައހުަރ ފުެށުނ އުިރ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅާފައާިވ މައަްސލަތަކުގެ ތެެރއްިނ 2020 ވަަނ ައހުަރ ުނިނިމ ުހިރ 27
މައަްސލައެއް 2021 ވަަނ ައހަަރްށ ގެެނސް، ބާަލފައިވެއެވެ. ައދި ކޮމަިޝަންށ 2021 ވަަނ ައހުަރ ައލްަށ ުހަށހަޅާފިައ ވަނީ
ޖުމަްލ 46 މައަްސލައެވެ. ިމ ގުޮތްނ 2021 ވަަނ ައހުަރ ބާަލފައާިވ 73 މައަްސލައިގެ ތެެރއްިނ، 2021 ވަަނ ައހުަރ 28
މައަްސަލ ބަލިައ ިނމިފައިވާއުިރ 2021ވަަނ ައހުަރ ިނުމުނއުިރ ުނިނިމ ވަނީ 45 މައަްސލައެކެވެ. ިނމިފައާިވ

މައަްސލަތަކުތޭެރގައި ރިވުިއކުުރމަށް 2021ގައި ުހަށހަޅާފައިވާ 1 މައަްސލައެއް ހިމެެނއެވެ.
 

2021 ވަަނ ައހަަރށް ގެެނވުުނ މައަްސލަތަކާއި 2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނށް ުހަށހަޅައިފައާިވ މައަްސލަތައް ބަލައި ައޅާފައާިވ
ފަިޔވަޅުތަކާއި މައަްސލަ ކުރަިއށް ގޮސްފައިވާ ހާިސުބ އެނގޭޭނ ާތވަލެއް ޖުަދވުަލ 7، 8، 9 ައދި 10 ގައި ހިމާަނފައިވެާނއެވެ.

 
2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅައިފައާިވ 46 ަޝކުވާގެ ތޭެރގިައ ކްޮނޓްެނާޓ ގުޅޭ 08 ަޝކުވާާއިއ ލައަިސްނސްގެ

މައަްސލަތަކާ ގުޅްުނުހރި 38 ަޝކުވާ ހިމެެނއެވެ. 
 

45

2020 ވަނަ އަހަރުން
ގެނެވިފައިވާ ކޭސްތައް ބަލަމުންދާ ކޭސްތައްބަލާ ނިމިފައިވާ ކޭސްތައްހުށަހަޅާފައިވާ ކޭސްތައް
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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 ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި

2021 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ބާވަތްތައް

38 8

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

- 288 ަޝކުވާ ައކީ ބޯްރޑްކާސްޓްކެުރވޭ ކްޮނޓްެނާޓ ގުޅްުނުހރި ަޝކުވާއެވެ. 
- ލައަިސްނސްގެ މައަްސލަތަކާ ގުޅްުނުހރި 412 ަޝކުވާ ކޮމަިޝަނށް ލިިބފައިވެއެވެ.

10.2 ޮކމިަޝަންށ ުހަށަހަޅއި 2021 ަވަނ ައަހުރ ަބލަާފއިވާ ަޝުކވާަތުކެގ ެތޭރަގއި
ީރްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ަގވާއިާދ ޚިލާފުެވެގްނ ޖޫރިަމާނޮކްށަފއިވާ ަފާރތްަތްއ.

10.3 ޮކމްޕްލެިއްންޓްސ ެސކްަޝުންނ ުކރިައްށެގްނދިަޔ ަތްނީފީޒ ަމްއަސަލަތްއ
ޤާޫނީނ ެސކްަޝާނ ަޙވާލުުކުރްނ

1.އެޓް ޯއލް ެނޓް ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޅ.ަނއިފުަރ
2.ބަޑީސެްނޓް ޕަްރއިވެޓް ލިމިޑެޓް / ށ.ާމުއނގޫޫދ

2021 ވަަނ ައހުަރ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤަވާޢާިދ ޙާިލފްވެގްެނ ޖޫރިމާަނކިުރ ފާަރތްތަކުގެ ތޭެރގިައ ަސްނލިލީ ޕަްރއިވެޓް
ް 2021ގިައ ް ހިމެެނއެވެ. ަނމަވްެސ މައަްސަލ ައުލްނ ރިވުިއކޮށް، ިމ މައަްސލައިގެ ިންނުމްނ ވަނީ 09ާމރީޗ ލިމިޓެޑ

ާބޠުިލކޮށްފައެވެ. 
 

ކޮމްޕެލެއްިނޓްްސ ެސކަްޝުންނ ކުރަިއށްގްެނގޮސްފައިވާ، ކޮމަިޝުންނ ިންނާމ މައަްސލަތަކުގެ ތްަނފުީޒ މުަރހާަލ ކުރަިއްށ
ް ގްެނދުިއުމގެ މަަސއްކަތް، 22 ެސޕްޓްެނބުަރ 2021 ވަަނ ުދވުަހ ބޭއިްވ ީސ.އޭ.ީސ ކޮމަިޝްނގެ ބައަްދުލވުުމގައި، ލީގަލ

ެސކަްޝުންނ ކުރަިއށްގްެނދުިއމަށް ިންނާމފައިވެއެވެ. 



ޖުަދވުަލ 7: 2021 ވަަނ ައހުަރ ބާަލފައިވާ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 8: 2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނށް ބުޭރްނ ުހަށހަޅައިފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 9: 2021 ވަަނ ައހުަރ އްިނަޓރަނލް ޮމިނަޓރްިނގގެ ަދުށްނ ުހަށހަޅާފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް
 

ޖުަދވުަލ 10: 2021 ވަަނ ައހުަރ ުމާރޖާައކޮށްފައިވާ މައަްސލަތަކުގެ ތަފީްސލް



ޮކިމަޝްނެގ ަޕްބލިކް

ިރލޭަޝްންސ ާދއިާރއިްނ

ކުިރ ަމަސްއަކތްަތްއ



11.1 2021 ަވަނ ައަހުރ ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ާދއިާރިއްނ ފާަހަގޮކްށލެވޭ ކާިމާޔީބަތްއ
 

.11.1.1 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ާދއިާރިއްނ ަޤުއީމ ޚިުދަމުތެގ ިއާނމު ާދއިާރެގ ަބެއްއ ަފާރތްަތަކްށ
ލިބިަވޑައިަގުތްނ. 

  
ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރާއިއ ިމ ާދިއާރާއ ުގުޅްނުހިރ ެއިކ ަފްނުނަތުކްނ، ަޤުއމީ ިއާނުމ 2020ަގިއ
ދިވެިހ ަދުއަލުތގެ ިޢއަްޒާތިއ، ަޝަރުފވެިރަކުމގެ ަޤުއމީ ިއާނާމިއ، ިހތަްވުރ ދިުނުމގެ ަޤުއމީ ިއާނުމ ޯހއެްދިވ
ަފާރތަްތަކްށ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ަވަރްށ ޫހުނ ަމުރަހާބެއއް ިކާޔަފެއވެ. ައދި ިމ ަފާރތަްތުކގެ ަޝަރުފަގިއ
ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރްނ ަވނީ ަފިރއޮްކޅެއް ެދއަްވިއަފެއވެ. ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ާދިއާރގެ ާމޒާީއިއ ުކިރަމާގ
ުގޅޮޭގުތްނ ަވަރްށ ުމިހްނުމ ަމުޢޫލާމާތިއ ިބާނުކަރިނިވ ިޚާޔުލަތއް ުހިރާހ ަފާރތަްތަކުކްނވެްސ ިމ

ަބއަްދުލުވުމަގިއ ިޙއާްސުކެރއިްވެއވެ. 
 

ިތރަީގިއ ިމަވނީ ަޤުއމީ ިއާނުމ 2020ަގިއ ދިވެިހ ަދުއަލުތގެ ިޢއަްޒާތިއ، ަޝަރުފވެިރަކުމގެ ިއާނާމިއ،
ިހތަްވުރ ދިުނުމގެ ަޤުއމީ ިއާނުމ ޯހއެްދިވ ަފާރތަްތުކގެ ަތފީްސެލވެ. 

11. ޮކމިަޝްނެގ ޕަްބލިކް ރިލޭަޝްންސ ާދިއާރއިްނ
ކުރި ަމަސްއަކތްަތްއ

ދިވެިހ ަދުއަލުތގެ ިޢއަްޒތް
 

ަބުދުރއަްނީޞުރ - ިނާޝްނ ދިަޔިމިގލީ ަޝަރުފގެ ިޢއަްޒތް (ނ.ދ.ޝ.ޢ)
 

ަޝަރުފވެިރަކުމގެ ަޤުއމީ ިއާނުމ
 

ުމުއިމާނ ިއބާްރހީމް - ަޚަބާރިއ ަމުޢޫލާމުތ ފެުތުރުމގެ ާދިއާރިއްނ
 

ުމަޙއަްމުދ ަމިނުކ - ިވުޜައލް ާއޓްްސގެ ާދިއާރިއްނ
 

ިހތަްވުރދިުނުމގެ ަޤުއމީ ިއާނުމ
 

ުޙަސިއްނ ިއޙާްފލް ައޙަްމުދ - ިވުޜައލް ާއޓްްސގެ ާދިއާރިއްނ؛ ަފިއްނ ާއޓްްސ (ިލުޔާމިއ ުކެރުހާމިއ
ަފުރާމުކުރްނ)ގެ ޮރނުގްނ

 
ަޢލީ ިނާޝްނ - ިވުޜައލް ާއޓްްސގެ ާދިއާރިއްނ؛ ޮފޯޓގަްރފީގެ ޮރނުގްނ



11.1.2 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ާދިއާރަގއި ައގުުހރި ަމަސްއަކތްަތެކްއ ުކަރްއަވއި، ަދުއަލަތްށ ިގަނ ުދަވުހ
ޚިުދަމތްުކަރްއަވއިެގްނ ަރީއުސލްޖުމްހޫރިްއާޔ ެދްއވާ ަޝަރފުެގ ެބޖިާއ، ައްއޑަަނ ަޕްބލިކް ަސރވިްސ ީމޑިއާެގ

16 ބޭފުޅުްނަންށ ލިބިަވޑައިަގުތްނ. 
 

 
ޮކމިަޝްނެގ ަރީއާސއި، ަނިއުބ ަރީއާސއި، ަބެއްއ ެމެމަބުރްނ، ަޤުއީމ ިއާނމު 2020 ަގއި ެއކި ިގްނީތެގ

ިއާނމު ހާސިލުްކެރްއވި ބޭފުޅުްނާނެއުކ. 

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރަގިއ ައުގުހިރ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރއަްވިއ، ަދުއަލަތްށ ިގަނ ުދަވުހ

ިޚުދަމތުްކަރއަްވިއގެްނ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ެދއާްވ ަޝަރުފގެ ެބާޖިއ، ައއްޑަަނ ަޕބިްލކް ަސރިވްސ މިީޑާއގެ

16 ޭބުފުޅްނަންށ ިލިބަވޑިައަގުތާމ ުގިޅގެްނ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ެއޭބުފުޅްނަންށ ަވަރްށ ޫހުނ ަމުރަޙާބެއއް

ިކާޔަފެއވެ. ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރގެ ަތަރއްޤީާއިއ ުކިރެއުރަމްށ ިމޭބުފުޅްނ ުކަރއާްވަފިއާވ ިގަނުގަނ

ިއޚާްލްސެތިރ ިޚުދަމަތކީ ައުގުނުކެރވޭ ަފަދ ަނޫމާނ ަމަސއަްކެތއް ަކުމަގިއވެްސ ޮކިމަޝުންނ

ާފަހަގޮކްށަފިއވެެއވެ. ިއާނުމ ިލިބަވޑިައގެްނެނިވ 16 ޭބުފުޅްނގެ ަޝަރުފަގިއ ޮކިމަޝުންނ ާޚއަްސ

ަބއަްދުލުވެމއް ޭބއުްވަމްށ 2021 ަވަނ ައަހުރ ަމަސއަްކތުްކިރަކުމަގިއ ވަީނަމވެްސ، ެއިކ ަސަބުބަތާކ ުހެރ
ަވނީ ޭބއްވޭ ޮގތް ުނވެަފެއވެ. ަނަމވެްސ ަފުހގެ ާތރީޚެއަްގިއ ިމ ަބއަްދުލުވްނ ޭބއުްވަމްށ ޮކިމަޝުންނ ަދނީ

ަމަސއަްކތުްކަރުމްނެނވެ. 

 



11.1.3 ުދނިޭޔެގ ޫންސެވރިަކމުެގ މިނިަވްނަކމުެގ ިއްނޑެކްްސަގއި ދިެވިހާރްއެޖިއްނ ުކރިެއުރްނ ޯހުދްނ. 
 
ުދިނޭޔގެ ޫންސވެިރަކުމގެ ިމިނަވްނަކުމގެ ިއްނޑެކްްސަގިއ ަހތް ަދަރަޖިއގެ ުކިރެއުރެމއް ޯހަދިއ، ިމ 

ިއްނޑެކްްސގެ 72 ަވަނިއަގިއ ދިވެިހާރއްޖެ ިހެމިނަފިއަވނީ 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ެތޭރަގެއވެ. ޫންސވެިރަކުމގެ

ް ިއްނޑެކްްސަގިއ ުކިރައްށޖެިހަލިއ ދިވެިހ ޫންސވެިރްނ ޯހދި ް ޕެްރްސ ފްރީޑަމ ިމިނަވްނަކްނ ަދަރަޖުކާރ ޯވލްޑ

ާކިމާޔީބައްށ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ަވަރްށޫހުނ ަމުރަހާބެއއް ިކާޔަފެއވެ. ުދިނޭޔގެ ޫންސވެިރަކުމގެ

ް ިއްނޑެކްްސަގިއ 2018 ަވަނ ައަހުރްނ ފެިށގެްނ ާރއްޖެިއްނ ިމިނަވްނަކްނ ަދަރަޖުކާރ ޕެްރްސ ފްރީޑަމ

ުކިރެއުރްނަތކެއް ޯހަދުމްނ ައްނަނިއުރ، ޫންސވެިރްނާނ ެމުދ ަތާފުތ ުކުރެމއް ެނިތ، ާޤޫނނީ ަހަމަތުކގެ

ެތެރިއްނ، ަހަމަހަމ ުއޫސަލުކްނ ޫންސވެިރްނގެ ާވިޖުބ ިމާހަރްށުވެރ ުފިރަހަމ ައދި ިމިނަވްނަކާމެއުކ

ައާދުކެރވޭެނ ުފުރަސުތ ަކަށަވުރވޭޯތ ޮކިމަޝުންނ ިއުތަރްށ ާފަރވެިރވެ ިތޭބެނަކުމގެ ަޔގީްނަކްނވެްސ

މިީޑާއަގިއ ަމަސއަްކތުްކާރ ަފާރތަްތަކްށ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ދަީފެއވެ. 

 



11.2 2021 ވަަނ ައަހުރ ޮކމިަޝުންނ ެވްބަސއިްޓަގއި ާޝޢިުއުކރި ަޚަބުރަތުކެގ ުސުރީޚަތްއ

ސުރުޚީ ތާރީޚް

9 ޖެުނައރީ 2021

25 ޖެުނައރީ 2021

2 ފެބުްރައރީ 2021

7 ާމރޗް 2021

5 ެމިއ 2021

8 ޖޫްނ 2020

10 ޮއކޯްޓަބރ 2021

ބޯްރޑާްކްސިޓްނގގެ ާދިއާރަތުކްނ ަޤުއމީ ިއާނުމ ޯހއެްދިވ ަފާރތަްތުކގެ ަޝަރުފަގިއ

ަފިރއޮްކޅެއް ެދއަްވިއިފ 

ުޒާވުންނގެ ުދަވާހ ުގިޅގްެނ ާބއާްވ ޫންސވިެރަކުމގެ ަތމްރުީނ ޕޮްރގާްރމް ަފަށިއިފ 

ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ ަހަމަހަމ ުފުރަސުތ ދުިނަމްށ ޮކިމަޝުންނ ިއލިްތާމްސޮކްށިފ 

ްސކޫލަްތުކގެ ަދިރަވުރްނަންށ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރައްށ ައުހުލވިެރުކުރުވުމގެ

ެސަޝްނަތކެއް ާބއަްވިއިފ 

ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ ޮކިވޑް-19 ވެކިްސްނ ަޖަހްނ ފުެށާމ ުގޅޭ ަމުޢޫލާމުތ

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމަގިއ ިޒްނާމާދުރުވަމްށ ިއލިްތާމްސޮކްށިފ 

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ުދަވްސ ާފަހަގުކުރުމގެ ޮގުތްނ “ުކޑުަކދްިނގެ ަހވެީރއް” ާބއަްވިއިފ  

ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކަމްށ ުމަޙއަްމުދ ަފޒްީނ ަޢއަްޔުނުކަރއަްވިއިފ 

ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކަމްށ ިޝފާްލ ިއބާްރހީމް ަޢއަްޔުނުކަރއަްވިއިފ 

ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނާނިއ ރީބޯްރޑާްކްސަޓުރްނގެ ައަހރީ ފީ ާމުފޮކްށދުިނަމްށ

ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ައިރުހްނ ޮކިމަޝުންނ ެއދިއްޖެ 

ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ ުކުޅުދއުްފށީ ިސޓީ ަކުއްނިސާލ ަބއަްދުލުކަރއަްވިއިފ 

10 ޮއކޯްޓަބރ 2021

17 ޮނވެމަްބރ 2021

19 ޮނވެމަްބރ 2021



ސުރުޚީ ތާރީޚް

“ބޯްރޑާްކްސަޓރްސ ޯފަރމް” ާބއަްވިއިފ 

ޮކިމަޝްނގެ “ްސާޓފް ަނިއޓް 2021” ާބއަްވިއިފ 

“ބޯްރޑާްކްސަޓރްސ ޯފަރމް” ާމަދާމ ަފަށނީ  24 ޮނވެމަްބރ 2021

25 ޮނވެމަްބރ 2021

24 ިޑެސމަްބރ 2021



11.3 2021 ވަަނ ައަހުރ ޮކމިަޝުންނ ެނުރުނ ަސރކިުއަލރ

ސުރުޚީ ތާރީޚް

21 ާމރޗް 2021

2 ެމިއ 2021

5 ެމިއ 2021

5 ެމިއ 2021

ަޚަބާރިއ ަމުޢޫލާމުތ ފުެތުރުމަގިއ ިއުތަރްށ ަސާމުލުވަމްށ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ

ިއލިްތާމްސުކުރްނ 

މިީޑާއަގިއ ަހަރާކތެްތިރާވ ަފާރތަްތަކްށ ިލިބޭދްނޖޭެހ ަރއާްކެތިރަކްނ

ަކަށަވުރޮކްށދުިނަމްށ ަކާމެބޭހ ަފާރތަްތަކްށ ިއލިްތާމްސުކުރްނ 

ޮކިވޑް-19ގެ ާޙަލާތ ުގިޅގްެނ ޮކިމަޝުންނ ޭދ ަބެއއް ިޚުދަމތަްތއް ޮއްނަލިއްނޮކްށ ދުިނާމ

ުގޅޭ

ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ ައދި ރީބޯްރޑާްކްސަޓުރްނާނ ުމާއަމާލތުްކާރެނ ިއްސ ަފާރުތގެ

ަމުއޫލާމުތ ޯހުދާމިއ ުގޅޭ

ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ ޮކިވޑް-19 ވެކިްސްނ ަޖަހްނ ފުެށާމ ުގޅޭ ަމުޢޫލާމުތ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރން 

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސާއ ުގޅޭ ުއޫސލް” ގެ ަދުށްނ ޮކިމަޝުންނ ޫދުކާރ

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސަތއް ައުއ ޯފެމެޓއަްގިއ ޫދުކުރަމާށިއ، މީގުެކިރްނ

ޮކިމަޝުންނ ޫދޮކްށަފިއާވ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސަތއް ައުއ ޯފެމަޓްށ

(ެއއްވްެސ ައަގާކުނަލިއ) ަބަދުލުކުރަމްށ ުހިރާހ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ

ިއލިްތާމްސުކުރްނ 

25 ޖެުނައރީ 2021

2 ފެބުްރައރީ 2021

12 ފެބުްރައރީ 2021

12 ފެބުްރައރީ 2021

ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ ަހަމަހަމ ުފުރަސުތ ދުިނަމްށ ޮކިމަޝުންނ ިއލިްތާމްސުކުރްނ 

ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސާއ ުގޅޭ ުއޫސލް” ގެ ަދުށްނ ޮކިމަޝުންނ ޫދުކާރ

ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސަތއް ައުއ ޯފެމެޓއަްގިއ ޫދުކުރަމާށިއ، މީގުެކިރްނ

ޮކިމަޝުންނ ޫދޮކްށަފިއާވ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސަތއް ައުއ ޯފެމަޓްށ

(ެއއްވްެސ ައަގާކުނަލިއ) ަބަދުލުކުރަމްށ ުހިރާހ ރީބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ

ިއލިްތާމްސުކުރްނ 



ސުރުޚީ ތާރީޚް

މިީޑާއަގިއ ަހަރާކތެްތިރާވ ަފާރތަްތަކްށ ިލިބޭދްނޖޭެހ ަރއާްކެތިރަކްނ

ަކަށަވުރޮކްށދުިނަމްށ ަކާމެބޭހ ަފާރތަްތަކްށ ިއލިްތާމްސުކުރްނ 

ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށެދއާްވ ަފާރތަްތުކްނ، ާފްސޮކްށަފިއާވ
ޕެކަޭޖްށ ުއިނިއުތުރ ގަެނުއަމްށ ުހަށެހުޅާމިއ، ޗަެނލް ޕެކޭޖް ާފްސޮކްށދުިނަމްށ ެއދި

ުހަށަހާޅ ޮންނ ެއކްްސކޫްލިސވް ެއއަްބްސުވްނ ޮކިމަޝަންށ ަބަލިއަގުތްނ

12 ެސޕެްޓމަްބރ 2021

20 ެސޕެްޓމަްބރ 2021

15 ޮނވެމަްބރ 2021

ރީބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ، ޗަެނލަްތއް ިގްނިތުކުރާމިއ ުގޅޮޭގުތްނ



11.4 2021 ަވަނ ައަހުރ ޯމލްޑިވްްސ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ
ޮކމިަޝުންނ ެނުރުނ ޫންސ ަބާޔްނ

ސުރުޚީ ތާރީޚް

ަސުރާކުރގެ ިއާދާރައުކްނ މިީޑާއަތަކްށ ިފަޔަވުޅ ައޅުަމްނާދތީ ޮކިމަޝުންނ ަކްނޮބޑުުވްނ

ާފުޅުކުރްނ 

ަމްސަދުރ ާހަމުކުރަމްށ ާބުރައާޅ، ަސުރާކުރގެ ަފާރުތްނ ެހއާްކެބޭހ ާޤޫނަންށ ގްެނަންނ

ުހަށަހާޅަފިއާވ ިއްސާލުޙގެ ަސަބުބްނ ިމިނަވްނ ޫންސވިެރަކަމްށ ުހަރްސ ެއޅޭތީ،

ޮކިމަޝުންނ ަކްނޮބޑުުވްނ ާފުޅުކުރްނ 

20 ފެބުްރައރީ 2021

25 ޖޫްނ 2021

23 ެސޕެްޓމަްބރ 2021

މިީޑާއަގިއ ަހަރާކތެްތިރާވ ަފާރތަްތަކްށ ިލިބޭދްނޖޭެހ ަރއާްކެތިރަކްނ

ަކަށަވުރޮކްށދުިނަމްށ ަކާމެބޭހ ަފާރތަްތަކްށ ިއލިްތާމްސުކުރްނ



11.5 2021 ަވަނ ައަހުރ ޯމލްޑިވްްސ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ
ޮކމިަޝުންނ ުކރި އިުޢލްާނ

ސުރުޚީ ތާރީޚް

ަރަމާޟްނަމުހގެ ަރްސމީ ަމަސއަްކުތ ަގިޑަބަދުލުވްނ 

ޮކިމަޝުންނ ަބަލިއަގްނަނ ފަީތއް “ަބނޑިޭރ ޕޭ” ެމުދވިެރޮކްށ ެދއުްކާމިއ ެބޭހ 

ޮކިމަޝުންނ ަބަލިއަގްނަނ ފަީތއް ެދއުްކުމގެ ުސްނަގިޑައްށ ަބަދުލ ގަެނުއްނ 

ޮކިމަޝުންނ ަބަލިއަގްނަނ ފަީތއް ެދއުްކުމގެ ުސްނަގިޑައްށ ަބަދުލ ގަެނުއްނ 

ާރއްޖަޭގިއ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ ޫދުކުރްނ (ައިއެލްނޑް ޮކިމުއިނކަޭޝްންސ

ެއްނޑް ެއްނަޓެޓިއްނަމްނޓް ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑް) 

ާރއްޖަޭގިއ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ ޫދުކުރްނ (ަސމުީކ ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑްަށ) 

ައަހުރ ުދަވުހގެ ުމއަްދަތްށ ިއްނަޓރެނޓްގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށޭދެނ ަފާރެތއް ޯހަދްނ

ޭބުންނވެއްޖެ

ަވޒާީފގެ ުފުރަޞުތ – ޮކމްޕެްލިއްނޓްްސ ޮއިފަސރ 

ަވޒާީފގެ ުފުރަޞުތ – ިޑެރކަްޓރ، ލަީގލް ެއފާެއޒް

7 ފެބުްރައރީ 2021

16 ފެބުްރައރީ 2021

17 ފެބުްރައރީ 2021

17 ފެބުްރައރީ 2021

1 ޭއޕްރީލް 2021

4 ޭއޕްރީލް 2021

5 ޭއޕްރީލް 2021

20 ޭއޕްރީލް 2021

27 ޭއޕްރީލް 2021

29 ޖޫްނ 2021

ޯމލިްޑވްްސ ިބޒަްންސ ެނޓާްވރކް”ގެ ަނުމަގިއ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ

“ިބޒަްންސ ެސްނަޓރ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑް”ައްށ ޮކިމަޝުންނ ޫދުކުރްނ 



ސުރުޚީ ތާރީޚް

22 ޯއަގްސޓް 2021

21 ެސޕެްޓމަްބރ 2021
ާރއްޖަޭގިއ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ ޫދުކުރްނ (ައިއެލްނޑް ޮކިމުއިނކަޭޝްންސ

ެއްނޑް ެއްނަޓެޓިއްނަމްނޓް ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑް)

ަވޒާީފގެ ުފުރަޞުތ – ިޑެރކަްޓރ، ޕޭްލިންނގ ެއްނޑް ޕޮްރޖެކްޓްްސ

ް ޕެްރކިްޓްސ ާއިއ ޮކިމަޝަންށ ަޝުކާވ ުހަށުޅުމގެ ް ޮއފ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ޯކޑ

ް ިނާޒަމްށ ާއްނުމްނ ޭހުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރަމްށ ވިީޑޯއ/ޯއިޑޯއ ކިްލޕ

ަތއާްޔުރޮކްށޭދެނ ަފާރެތއް ޯހުދްނ

 

4 ުޖަލިއ 2021

7 ުޖަލިއ 2021

8 ުޖަލިއ 2021

30 ެސޕެްޓމަްބރ 2021

30 ެސޕެްޓމަްބރ 2021

ެހލުްތ ިއްނުޝައެރްންސގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށޭދެނ ަފާރެތއް ޯހުދާމިއެބޭހ

ަވޒާީފގެ ފުުރަޞުތ – ެއަކުއްނޓްްސ ޮއިފަސރ

"01 ޑްެސކޮްޓޕް ަސރަވރ” ަސޕަްލިއޮކްށޭދެނ ަފާރެތއް ޯހުދަމްށ 

ަވޒާީފގެ ުފުރަޞުތ – ެއަކުއްނޓްްސ ޮއިފަސރ

ަވޒާީފގެ ުފުރަޞުތ – ލަީގލް ޮއިފަސރ30 ޖޫްނ 2021



ޮކިމަޝްނެގ ަބްއަދލުުވްނަތްއ



2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނުރްނގެ 92 ބައަްދުލވުމެއް އެޖްެނޑާކޮށްގްެނ ާބއްވައިފައިވެއެވެ. މިބައަްދުލވްުނތަކުގިައ

ކޮމަިޝްނގެ މަޤަްސުދތައް ޙިާޞލްކުުރމަށަްޓކައި ިންނމްަނ ޖެހޭ ުމހްިނުމ ގަިނ ިންނުމްނތައް ިންނާމފައިވެއެވެ. 
 

ިނުއ ޯނމަލް ުއޫސލަށް ޮއފީސް ހްިނގާުމ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ

ިބޒަްނސް ެސްނަޓރ ކޯޕޭަރަޝްނައށް ލައަިސްނސް ދޫކުުރާމ ގުޅޭ މައަްސލަ ހިއާްސކުުރްނ

ކޮމިޝަަންށ ަދއްކްަނ ޖޭެހ ފައާިސ ުނަދއާްކ ފާަރތްތަކުގެ ފައާިސ ހުޯދމްަށ ކެުރވިފައާިވ މަަސއްކަތްތަކުގެ
ަޓއިމްލައްިނ ާއއި މުެދ މަޝްވާަރކުުރްނ

IMCAC-02/2018 ާރއްޖެޓީވީގެ ރިވުިއ ކްޭސ ާއްށ ކޮމަިޝުންނ ިންނިމ ިންނުމާމ ގުޅިގްެނ ާރއްޖެޓީވީއްިނ
ކުރްިނ ަނގާފައިވާ ޖޫރިމާަނ ފައާިސ ައނުބާރ ދެއްކާުމ ގުޅޭ ގުޮތްނ ގޮތެއް ިންނުމމްަށ

12. ޮކމިަޝްނެގ ަބްއަދލުުވްނަތްއ
September 2020: Issue 9
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ކޮމަިޝްނގެ ޯއގަަނއިޒަޭޝަނލް ސްޓަްރކްޗަރ ައށް ގެެނވިފައިވާ އިސާްލުހތަކާއި އެކު ފާސްކުުރްނ

ކުރަިއްށ ޮއތް ލޯކަލް ކުައްނިސލް އްިނތާިހުބގެ ުދވަސްވުަރގިައ ޮމިނަޓރްިނގ ޕޮްރީސޖަިއރ ގްެނާދެނ ގާޮތިއ މުެދ
މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ

އަެއރަޓއިމް ޕޮލީިސގެ ަދުށްނ ޗަެނލްތަކްުނ ކުރަިއްށ ޮއތް ލޯކަލް ކުައްނިސލް އްިނތާިހުބގެ ކެނޑިޑުޭޓްނަންނ
ވަގުުތ ާހއަްސކުުރާމ ގުޅޭ ގުޮތްނ ަސރކުިއލަރ އެއް ާއްނުމކުުރާމ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ

ޗަެނލް ކްލިެސފިައ ަދފްތެަރއް (ލިސްޓް)އެކުލަވާލިައ ބެލެހެއުްޓުމގެ މަަސއްކާަތިއ ބެހޭގުޮތްނ މަޝްވާަރކްޮށ ގޮތެއް
ިންނުމްނ.

ަރއްޔުިތްނގެ މަޖިލުީހްނ، ކޮމަިޝުނގެ 2020ގެ ައހަރީ ރިޕުޯޓ ދާިރާސކުުރުމގެ ގުޮތްނ" ކީ ޕަރފޯމްަންސ
އްިނޑިކަޭޓރސް"ގެ މައްޗްަށ އެކުލެވޭ ޕެްރޒްެނޓަޭޝްނ މިިނވްަނ ުމައއަްސާސތަކުގެ ކޮމިޓަީއްށ ުހަށހެޅުމްަށ އެދި

ފުޮނވާފައިވާ ިސޓީ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ.

2020 ވަަނ ައހުަރގެ ކޮމަިޝުނގެ ޮއޑިޓް ައދި ާމލީ ބާަޔްނ 31 ާމރިޗުގައި ުހަށހެޅްުނ

ް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނ އެކުލަވުާލމަށަްޓކިައ ގޮތެއް ކުރަިއްށ ޮއތް ފްަސ ައހުަރުދވަހްަށ ކޮމަިޝުނގެ ސްޓެްރޓީޖިކ
ިންނުމްނ.

BBC ގެ MBN ޗަެނލްގެ ޯއަނރިޝޕް ާއބެހޭ ގުޮތްނ PSM އްިނ ފުޮނވާފައިވާ ިސޓީ ާއމުެދ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް
ިންނުމްނ.

ރީބޯްރޑްކާސްޓް ލައަިސްނސަްއށް ުހަށހެޅިފައިވާ އިސާްލުހ ފާސްކުުރްނ -

2021 ވަަނ ައހުަރގެ ލޯކަލް ކުައްނިސލް އްިނތާިހާބއި ގުޅިގްެނ އެކުލަވާާލފައިވާ ޮމިނަޓރްިނގ ރިޕޯޓް ފާސްކުުރްނ

ރީބޯްރޑްކާސްޓް ޤަވާއުިދގެ "ޖުަދވުަލ" ައށް ގެެނސްފައިވާ އިސާްލުހތަކާއި އެކު ފާސްކުުރްނ 

ިނުއ ޕޮލީިސ އިިނިޝއޭޓިވް ގުޮތގައި ހިމޭެނ ކްަނތައްތައް ކަނޑައެޅްުނ
 

ބޯްރޑްކާސްޓް ޤޫާނަނށް ގެެނވިފައިވާ އިސާްލުހތަކާއި އެކު ފާސްކުުރްނ
 

ކޮމަިޝްނގެ ޕޮްރގާްރމްތައް ހްިނގުމްަށ ލިިބފައާިވ ބަޖެޓްގެ ތެެރއްިނ ކޮމަިޝުންނ ކުރަިއްށ ގްެނދުިއމްަށ
ކަނޑަައޅާ ޕޮްރގާްރމްތައް ޕްރަިއޯރަޓއިޒް ކުުރްނ



ޭނަޝަނލް ޕޮލީިސ އިނިީޝއޭޓިވްގައި ހިމާަނެނ ޕޮްރގާްރމްތައް ކަނޑަައޅާ ފާސްކުުރްނ
 

2019 - 2020 ގިައ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ކޮމަިޝަންށ ަދއްކްަނ ޖޭެހ ފީ ައދި ޖޫރިމާަނ ފައާިސގެ ތަފީްސލް
ހިއާްސކުުރމާަށިއ ިމ ައހުަރތަކުގިައ މިފައާިސ ުނދެއްކާިވ ފާަރތްތަކްަށ ުލެޔއް ދުިނާމ މުެދ މަޝްވާަރކްޮށ ގޮތެއް

ިންނުމްނ
 

ސްޓެްރޓަޖީކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނ 2026-2022 (SAP) ފާސްކުުރްނ
 

ޭނަޝަނލް ޕޮލީިސ އިނިީޝއޭޓިވްގައި ހިމޭެނ ޕޮްރގާްރމްތަކުގެ 2021 ވަަނ ައހުަރގެ ބަޖެޓް ފާސްކުުރްނ
      

ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަންށ ފީދެއްކުމްަށ އުިތުރކޮށްދީފައާިވ ުމއަްދުތ 30 ޖްޫނ 2021 ްށ ހަމަވާތީ، ިމ ުމއަްދުތ
އުިތުރކުުރާމ މުެދ ގޮތެއް ިންނުމްނ

      
ބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ގަވާއުިދ ައދި ރީބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ގަވާއުިދގެ ފައަިނލް ޑާްރފްޓް ފާސްކުުރްނ

 
19 ފެބުްރައރީ 2021ވަަނ ުދވުަހގެ ޭރ ާމލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތޭެރގިައ ޗަެނލް 13ގެ ޫނސްވެރަިއުކ ހައަްޔުރކިުރ މްަނޒުަރ
ފްެނަނ ވީޑޯިއގައި ފުުލުހްނ ައމުަލކޮށްފައާިވ ގާޮތ ބެހޭ ގުޮތްނާނއި، ެއ ޭރ ހިނިގ ުމާޒހާަރގައި މީޑާިއގައި ހަަރކާތްތެރާިވ

ފާަރތްތަކަށް ލިިބދްޭނޖެހޭ ަރއްކާތެރިކްަނ ކަަށވުަރކޮށްދުިނާމ ބެހޭ ގުޮތްނ މަޝްވާަރކޮށް ގޮތެއް ިންނުމްނ



ޮކިމަޝްނެގ އިާދީރ ހިްނގުްނ

ަހުރަދާނކުުރަމްށ ކުރި

ަމަސްއަކތް



ކޮމަިޝްނގެ ުމވައްޒަފްުނގެ މަަސއްކުަތގެ ައގުވަޒްަނކުުރމާަށިއ ައހުަރގެ ތޭެރގިައ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ުމވައްޒަފްުނަންށ އާިނުމ ދުިނުމގެ
ގުޮތްނ “ސާްޓފް ަނއިޓް 2021” ވަނީ 23 ޑެިސމްބަރ 2021 ގިައ ާބއްވައިފައެވެ. ިމ ހަފާްލގައި، އާިނުމ ދީފައިވަނީ 2021
ވަަނ ައހުަރގެ ާހޒިރަީއްށ އްެނެމ ަރގުަޅ ުމވައްޒަފްުނަނާށއި، ކޮމަިޝަންށ 10 ައހުަރ ުދވުަހ ިޚުދމަތްކަުރއްވާފައާިވ

ުމވައްޒަފްުނަނެށވެ.
 

ް އެޑްމްިނ، ައޙްމުަދ 2021 ވަަނ ައހުަރގެ “އެޓްެނޑްެންސ އެވޯޑް” ާހިސލްކަުރއްވާފައިވަނީ ޑެިރކަްޓރ، އެޗް.ާއރ.އްެނޑ
ާރިޝާދއި، އެޗް.ާއރ.އްެނޑް އެޑްމްިނ ކޯޑޭިނަޓރ ައސާްމ ޙަަސާނއި، ަސޕޯޓް ސާްޓފް ފާޠިމުަތ ާރިބާޔއެވެ.

 
ކޮމަިޝަންށ 10 ައހުަރ ުދވުަހ ިޚުދމަތްކަުރއްވައި، ދުިގ ުމއަްދުތގެ ިޚުދމުަތގެ އާިނުމ ޙިާސލްކަުރއްވާފައާިވ ުމވައްޒަފްުނަނކީ،
ް އެޑްމްިނ ކޯޑޭިނަޓރ ައސާްމ ޙަަސާނއި، ް އެޑްމްިނ، ައޙްމުަދ ާރިޝާދއި، އެޗް.ާއރ.އްެނޑ ޑެިރކަްޓރ، އެޗް.ާއރ.އްެނޑ
ް ކޮމްޕްލެއްިނޓްްސ ކޯޑޭިނަޓރ ޙައާްވ ޒަހާިރާއއި، ލައަިސްނިސްނގ ޮއފަިސރ ިޝމާްލ ުމޙައްމުަދ ވަހާީދއި، ޮމިނަޓރްިނގ އްެނޑ
އްެނޖިިނައރްިނގ ޮއފަިސރ ުމޙައްމުަދ ޒަޢާީމއި، ިބުއޯރ ޮއފަިސރ ާއިނާސ ުމޙައްމުަދ ފާއާިޒއި، ިބުއޯރ ޮއފަިސރ ާޢއަިޝުތ
ައޙްމާަދއި، ަސޕޯޓް ސާްޓފް ފާޠިމުަތ ާރިބާޔާއއި، އެޑްމިިނސްޓޭްރޓިވް ޮއފަިސރ ަނޒްމާީލ ައޙްމާަދއި، ސްޓެްރޓެޖިކް ޑިވޮެލޕްމްަނޓް

ޮއފަިސރ ާއމަިނުތ ުނާހ ައޙްމާަދއި، ަސޕޯޓް ސާްޓފް ފާޠިމުަތ ަޝރީފާއެވެ.
 

13.1 ޮކމިަޝްނެގ މުަވްއަޒފުްނެގ ަމަސްއަކުތެގ ައގުަވަޒްނުކުރމުެގ ޮގުތްނ ުކރި ަމަސްއަކތް 

13.1.1. "ްސޓާފް ަނއިްޓ 2021" ބޭްއުވްނ

13. ޮކމިަޝްނެގ ިއާދރީ ހިްނގުްނ ަހުރަދާނކުުރަމްށ ކުރި
ަމަސްއަކތް

 



 

13.2 ޮކމިަޝުންނ މުަވްއަޒފުްނ ޯހދި ަމގާމުަތްއ

2021 ވަަނ ައހުަރ ައލްަށ ހަތުަރ ުމވައްޒަފެއް ކޮމަިޝާނ ގުޅިވަޑައިގްެނފައިވެއެވެ. އެގުޮތްނ، ޑެިރކަްޓރ ލީގަލް ކުަމގެ މަޤާމްަށ
ާޝްނ ާޞލުިހ ުމހައްމުަދ، ލީގަލް ޮއފަިސރ ކުަމގެ މަޤާމްަށ ާޢއަިޝުތ ާހދާިޔ ުމޙައްމުަދ، އެކުައްނޓްްސ ޮއފަިސރ ކުަމގެ މަޤާމްަށ

ޢަބުްދهللا ުހމައުިދ، ައދި ކޮމްޕްލެއްިނޓްސް ޮއފަިސރ ކުަމގެ މަޤާމަށް ހާަނ ަނޢީމް ހަމަޖައަްސވާފައިވެއެވެ.
 

13.3 ްސޓާފް ްޓެރއިިންނގ

ކޮވިޑްބަލިމަޑުކާަމ ގުޅިގްެނ ސާްޓފްުނަންށ ތަމްރުީނ ޕޮްރގާްރމްތައް ހްިނގިފައިވީކުަމގިައ ުނވަިޔްސ ތަފުާތ ުމވައަްސާސތަކްުނ
ް ހްިނގާފައާިވ ޓެްރއިިންނގ ތަކުގިައ ކޮމަިޝުނގެ ުމވައްޒަފްުނ ބައިވިެރ ކެުރވިފިައ ވެއެވެ. އެގުޮތްނ އްިނސްޓިޓުިއޓް ޮއފ
ކުައްނިސލްިނގ އްެނޑް ަސއިކޯތަެރޕީގެ ފާަރުތްނ އްިނތާިޒމް ކޮށްގްެނ ކުރަިއްށ ގްެނދަިޔ "ވޯކޮްޝޕް ޮއްނ ެސްނިސަޓއިޒަޭޝްނ
ޮއފް މީޑާިއ ޕަާސްނ ޮއްނ މްެނަޓލް ހެލްތް" މި ވޯކޮްޝޕްގައި ކޮމަިޝުނގެ ފާަރުތްނ އެޗް. ާއުރ އްެނޑް އެޑްމްިނ ކޯޑޭިނަޓރ ައސާްމ

ޙަަސްނ ައދި ސްޓެްރޓީޖިކް ޑިވޮެލޕްމްަނޓް އްެނޑް ރަިސރޗް ޮއފަިސރ ައއިމަިނުތ ުނާހ ައޙްމުަދ ބައިވެރިވިއެވެ. 

13.4 ޮކމިަޝުނެގ ަހުރމުަދލާއި ިއްނެވްންޓީރ

01 ވެކުިއމް ކްލަީނރ، 01 ޮމިނަޓރ، 03 އެކްސާްޓރަނލް ާހޑް، 22 ހެޑް ފްޯނ، 35 ފްެނބޯ ތަށި، 01 ކޮމްޕުިއަޓރ ިސސަްޓމް،
01 ޑެލް ޕަވަރ އެޖް T140  ަސރވަރ، 03 ވެބްކެމް، ޖުެނއްިނ ވްިނޑޯރްސ 10 ޕޯްރ ކީ، 2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަންށ

ހުޯދެނވެ. 
 

13.5 ޮކމިަޝަނުރްނާނއި ްސޓާފުްނެގ ެމުދަގއި ބޭްއވި ަބްއަދލުުވްނަތްއ ުކުރޮގަތަކްށ

ަރއުީސލް ޖުމްހޫރިއާްޔގެ ޮއފުީހގެ ަންނބުަރ :7/2021 ދްެނެނވާުމއި ގުޅިގްެނ ގޭގައި ތިބެގްެނ މަަސއްކަތް ކުުރާމއި ގުޅޭގުޮތްނ
ުމޥައްޒަފްުނާނއެކު މަޝްވާަރ ބައަްދުލވުމެއް ބޭއްވުުނ. 

ައހުަރގެ ފުަހކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާްޓފް ަނއާިޓއި ގުޅިގްެނ ުމވައްޒަފްުނާނއި ބައަްދުލކެުރވުުނ. 

ސާްޓފްުނާނއި ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލް ާއއި އުެކ 07 ބައަްދުލވްުނ ބޭއްވުުނ. ސާްޓފް ަނއީޓްގެ ހަަރކާތް ތަކާއި ގުޅިގްެނ ައދި
ކުޑަކުދްިނގެ ހަވާީރިއ ައދި ބޯްރޑްކާސްޓް ފަޯރމް ައދި ުމވައްޒަފްުނގެ ތަަރއްގާީއިއ ކުރަިއްށ ާރވާފައާިވ ުހިރ ކްަނތައްތާަކ

ގުޅޭގުޮތްނ މި ބައަްދުލވްުނތަކުގައި މަޝްވާަރ ކެުރވެުނވެ.

2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝަނުރްނ ުމވައްޒަފްުނާނ އެކު ތްިނ ބައަްދުލވްުނ ާބއްވާފައިވެއެވެ. މިގުޮތްނ ބޭއްވި ބައަްދުލވްުނތަކަކީ؛ 
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13.6 ޮކމިަޝްނެގ ޮކމިީޓަތްއ

ޕްަރއިްސ ެރގިުއލޭަޝްނ ޮކމިީޓ

·2021 ަވަނ ައަހުރ ޕީ.ާއުރ.ީސ ގެ  22 (ާބވްީސ) ަބއަްދުލުވްނ ޭބއުްވެނވެ.

ޮކިވޑް-19 ާއ ުގިޅގްެނ 2021 ަވަނ ައަހުރ ަބެއއް ަބއަްދުލުވްނަތއް ޮއްނަލިއްނޮކްށ ޭބއުްވެނވެ. ިމ ޮކިމޓީގެ
ެމްނަބުރްނަންށ ަބެއއް ަބަދުލަތއް ގެެނިވަފިއވެެއވެ. ެއއީ، ޮކިމޓީގެ ެސކެްރޭޓިރެއޓް ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ
ަޢއާްޒ ަޙމުީދ ޮކިމަޝުންނ ަވިކުވާމ ުގިޅގްެނ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއިފަސރ ަޢބުްދهللا ުޙަމިއުދ ޮކިމޓީގެ

ެމްނަބެރއްގެ ޮގުތަގިއ ަހަމޖެއުްސެނވެ.

 

 
ެއްޗ.އާރ ެޕަނލް:

ެއޗް ާއުރ ޕަެނލް ގެ 16 ަބއަްދުލުވެމއް ޭބއިްވަފިއވެެއވެ. ޕަެނލް ައްށ ިއުތުރ ަބަދެލއް ގެެނިވަފެއއް ުނވެެއވެ.

ބިޑް ޮކމިީޓ

2021 ަވަނ ައަހުރ ިބޑް ޮކިމޓީގެ ަފްސ ަބއަްދުލުވެމއް ާބއާްވަފިއވެެއވެ. 

ޮކމްޕްލެިއްންޓްސ ެއޖުޑިކޭަޝްނ ޮކމިީޓ (ީސ.ޭއ.ީސ)

ީސ.ޭއ.ީސެގ ަފާރުތްނ 2020 ަވަނ ައަހުރ ބާްއވާަފއިވާ ަބްއަދލުުވްނަތުކެގ ައަދާދއި ޮކމިީޓައްށ
ެގެންސަފއިވާ ަބަދލު

2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކމްޕެްލިއްނޓްްސ ެއުޖިޑކަޭޝްނ ޮކިމޓީ (ީސ.ޭއ.ީސ) ިއްނ ާބއާްވަފިއަވނީ ުޖމަްލ 
24 ަބއަްދުލުވެމވެ. 

 
ތިރަީގިއ ާފަހަގޮކްށަފިއ ެއަވނީ ޮކިމަޝްނގެ ަމާޤމަްތަކްށ ައިއ ަބަދާލިއ ުގިޅގްެނ، ީސ.ޭއ.ީސ ޮކިމޓާީއ ައަލްށ

ުގިޅަވޑިައގްެނެނިވ ަފާރތަްތކެވެ. 
 

1. ޮކިމަޝްނގެ ލަީގލް ިޑެރކަްޓރ ައލުްއްސާތުޛ ާޝްނ ާސިލޙް ުމަޙއަްމުދ / ީސ.ޭއ.ީސގެ ެމްނަބުރ 
2. ޮކިމަޝްނގެ ޮކމްޕޭްލްނޓްްސ ޮއިފަސރ ައލުްއްސާތާޛ ަހާނ ަނޢީމް / ީސ.ޭއީސގެ ެސކެްރޭޓިރައޓް 

3. ޮކިމަޝްނގެ ލަީގލް ޮއިފާސރ ައލުްއްސާތާޛ ައިއަޝުތ ާހދާިޔ ުމަޙއަްމުދ / ީސ.ޭއ.ީސގެ ިރޯސްސ ާޕރަސްނ 
 



ޮކިމަޝްނެގ ަބެޖްޓ



14.1 2021 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖުޓްނ ހާސިލް ުކެރުވުނ ަކްނަކްނ

14. ޮކމިަޝްނެގ ަބެޖްޓ

14.2 2022 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖްޓ

2021 ވަަނ ައހުަރ ލިިބފައާިވ ބަޖުެޓްނ އާިދރީ ހްިނގުުމގެ މަަސއްކަތްތައް ކެުރވެުނވެ. ކޮމަިޝްނގެ މްެނޑޭޓްގިައ ހިމޭެނ
ކްަނތައްތަކުގެ ތެެރއްިނ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ާދއާިރ އުިތަރށް ތަަރއްޤީ ކުުރމަށް ކެުރވާިދެނ ކްަނތައްތަކާމުެދ މަޝްވާަރކުުރމްަށ

ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއެކު ބޭއްވުުނ ފަޯރމްގެ ޚަަރުދތައް ކެުރވެުނވެ.
 

2022 ވަަނ ައހަަރްށ ިމ ކޮމަިޝަންށ ަރއްޔުިތްނގެ މަޖިލުީހްނ ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ 9,300,000.00ރ (ުނަވ މިލަިއްނ
ތްިނ ލައްކަ ުރފާިޔ) ގެ ބަޖެޓެކެވެ.  

 

14.3 2022 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖުޓްނ ހާސިލު ުކަރްނ ބޭުންނވާ ަކްނަކްނ

ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާާލފައިވާ ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ޕޮލީިސތަކުގައިވާ ކްަނތައްތަކުގެ ތެެރއްިނ 2022
ވަަނ ައހުަރގެ ބަޖުެޓގިައ ހިމިެނފައިވަނީ އްެނެމ ކަމެކެވެ. ބަޖުެޓ ެސކަްޝުނގެ ައާމޒަކީ ކޮމަިޝުނގެ ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ
ޕްލްޭނގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ުމއަްދުތގައި އެކްަނ ކުުރމަށް އެހީތެރިވެދީ ައދި ެއ ކަމަށް ކަުރްނޖެހޭ ޚަަރުދތައްކޮށް ިންނުމމެވެ. ައދި
ް ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނގައި ހިމޭެނ އެހިެނހްެނ ކްަނކްަނ ކުުރމަށް އުިތަރށް ބުޭންނވާ ފައާިސ ހުޯދމަށް މިިނސްޓްރީ ޮއފ

ފޭިންނާސ ގުޅިގްެނ މަަސއްކަތް ކުުރމެވެ.
 

14.4 2021 ަވަނ ައަހުރެގ ޯއިޑްޓ ރިޯޕުޓެގ ުޚލާާސއާއި ރިޯޕޓާ ގުޅިެގްނ
ޮކމިަޝުންނ ައޅަާފއިވާ ފިަޔަވޅު

މޯލްޑިވްސް ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝުނގެ 2021 ވަަނ ައހުަރގެ ޯއޑިޓް މި ރިޕޯޓް ާޝޢުިއ ކުރި އުިރ ިނމިފައި ުނވާތީ 2021 ވަަނ
ައހުަރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކާަމބެހޭ ފާަރތްތަކަށް ފުަހްނ ފުޮނވްަނވަނީ ިންނާމފައެވެ.

 



ްށ ަމ ގު ްނ ަޝްނ ހި މި ޮކ
ްއ ަތ ލު ަދ ހޭ ަބ ެޖ ްނ ަނ ްނ ެގ



ކޮމަިޝުންނ ޭދ ިޚުދމަތްތަކާއި، ކޮމަިޝްނގެ މްެނޑަޭޓށް ބަލައި ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނާނއި އެކުލަވާލެވިފައާިވ
ގަވާއުިދތަކާއި، ުއޫޞުލތަކަށް އިސާްލޙުގަެނުއްނ.

 
ކޮމަިޝުނގެ މަަސއްކަތްތާަކ ގުޅޭ ސްޓޭކްހޯލްޑުަރްނާނިއ ކޮމަިޝާނ ދެމުެދ ޮއްނަނ ގުޅްުނ އުިތަރްށ ހުަރަދާނ

ކުުރމަށް މަަސއްކަތްކުުރާމއި، އެ ފާަރތްތަކުގެ މަަސއްކަތްތަކުގެ ައގުވަޒްަނކުުރްނ.
 

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

މަަސއްކަތްކުުރްނ.
 

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

ުމާރޖާަޢކުުރްނ.
 

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 ދާިރާސކުުރމަށް ބަޖެޓް 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 ުމހްިނުމކަމެއް ކުަމގައި ދެކެމެވެ.

15. ޮކމިަޝން ހިްނގުަމްށ ެގްނަންނެޖހޭ ަބަދލުަތްއ
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ކޮމަިޝްނގައި 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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2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނ

ހިްނގުަމްށ ިދމާިވ ޮގްނެޖުހްނަތްއ



2020 ވަަނ ައހެަރކޭ އެއްފަަދއްިނ، 2021 ވަަނ ައހުަރވްެސ 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 ަސބުަބްނ ކޮމަިޝުންނ 2021
ވަަނ ައހުަރ ާހިސުލކުުރމްަށ ކަނޑަައޅާފައާިވ ގަިނ ލަނޑަުދނޑިތައް ާހިސުލކުުރުމގިައ ދާިމިވ ަދތިތަކެވެ. ައދި، ަސުރކުާރގެ
ް ބައެއް ާހލަތްތަކުގިައ ާއްނުމ ާހލުަތ ކަމްަށ ބަލިައ މަަސއްކަތްތައް ފިެށ ަނމަވެސް، ބަލްިނ 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.

16. 2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނ ހިްނގުަމްށ ިދމާވި
ޮގްނެޖުހްނަތްއ

 

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 ޮބޑިެތ ގެއުްލްނތަކެއް ވަނީ އިެކ
ފަހުަރމަތްިނ ލިިބފައެވެ. ައދި، ިމ ަދތިތަކަކީ ކަަރްނޓް ވަަޔުރ ބަަދުލކުުރމްަށ ފައާިސ ބަޖަެޓްށ ލިބޭގޮތް ުނވުުމގެ ަސބުަބްނ

ފާއުިތވި ައހުަރތަކުގައިވެސް 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.
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