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 އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ 

 ރަފު އާ ތަ 

ކުރަމުންާދ ތަހުގީގުށްފަިއވާ މައްސަލަތަކާއި، އެ ކޮމިޝަނުން ކޮތަހުގީގުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -އެންޓި އޮޑިޓަކީ މި

ނުހިނގާ މައްސަލަތަކާއި، އެއްގޮތަކަށްވެސް  ތަހުގީގުމައްސަލަތަކާއި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި  ތަހުގީގުނެ، ކޮމިޝަނުގެ ހިނގަމުންނުދާ މައްސަލަތައް ދެނެގަ ތަހުގީގު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

އެ ކޮމިޝނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްަތއް ހަލުވިކުރެވިދާނެގޮތްތަކާއި، ަމސައްކަތުގެ ހަރުދަނާކަން ،  ސަަބބާއިހިނގަމުންނުދާ

ނިވަން މި މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަށްކުރެއްވުޭނގޮތުން ކޮމިޝަނުެގ ޕަރޕޯމަންސް އޮޑިޓެއް އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ހިމެ 

 .އޮޑިޓެކެވެ ކުރެވުނު އެދިވަޑައިގަތުމުންމުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން 

 އަމަލުކުރަމުން ަޝކުވާތަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ށްކޮމިޝަނަ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި ބަލައިފައިވާނީ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު އޮޑިޓުގައި މި

 ންދާ މިންވަރެވެ.ކުރެވެމުެމންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާިސލުކޮށްގެން ކޮމިަޝނުގެ ބޭނުންލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަްއ  ،ދާގޮތާއި

 މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރެވުނު ށްއަ 2020 ޖުލައި 31އިން  2015 ޖަނަވަރީ 1 ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ބެލުމަށް  އޮޑިޓުގައި މި

ކަންތައްތަކާއި  ބައެއް ހަމައަށްވެސް ނިޔަލާގެ  2020 ޑިސެންބަރު 31 ޒާތުން ބައިތަކުގެ ބައެއް ،ނަމަވެސް. ޕަރފޯމަންސަށެވެ

 .ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް

 ކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް އިސްލާހު ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި 

ތެރެއިްނ  ޝަކުވާގެ 7,113އަށް ކޮމިޝަނުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  2020ޖުލައި  31އިން  2015ޖަނަވަރީ  1 .1

އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައިވާއިރު ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ތަހުގީގު  %77)މައްސަލަ (ނުވަތަ  5,476

 %1ފައިަވނީ ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ކުރެވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޮފނުވާ

މި މުއްދަތުގައި ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ކޭހުގެ ގޮތުގައި ނިމިފައިވާއިރު %61ކަން ފާހަގަކުރެވުން. އަދި 

އިދާރީ ހިންގުމުގައި ހުރި ކަންކަން  އިކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ މަދުކުރުމަށާ

  ވުން.އަންގާފައި އެންގުން 1,634ޖުމްލަ އެކި އިދާރާތަކަށް  ގެ ގޮތުންއިސްލާހުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމު

އަދި، ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުކުރަމުން ގެންދާ ޭކސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދާހަމަނުވުން.  .2

 އަދަދުތަކާ  ހުރި ރިޕޯޓުގައި އަހަރީ މައުލޫމާތާއި ޝާއިއުކޮްށފައިވާ ވެބްސައިޓުގައި ކޮމިަޝނުގެ ގޮތުގައި ތަފާސްހިސާބުގެ

މުވައްޒަފުން ފަހުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކޮމިޝަނުގެ މިފަދަ މައްސަލަތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ހުރުން.  ފަރަގުތަކެއް ދެމެދު

ނުދެވި ދިއުން އެކަށީގެްނވުން. މީގެ އިތުރުްނ،  އަހައްމިއްަޔތުކަން ށް ދޭންާވ ވަގުތާއިމަސައްކަތަމަސައްކަތްތައް އިތުރުވެ 

ތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބާއި ބައެއް މައުލޫމާތުގެ ފައިވާ ކޭސްހޯދައިކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތަށް 

 ން.ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވު

 1ގޮތުން މި. ގީގުކޮށް ނިންމުމަށް ިދުގ މުއްދަތެއް ހޭދަވަމުންދާކަން ާފހަގަވުންހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ތަހު ކޮމިޝަނަށް .3

އަށް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ  2020ޖުލައި  31އިން  2015ޖަނަވަރީ 
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މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރުމަށް  23ކޭހުގެ ތެރެއިން ތަހުގީގު މަރުހަލާއަށް ގޮސްފައިވާ  76ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ 

 400އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވާ  2ދުވަސް ހިނގާފައިވާއިރު، ތަހުގީގު ނުިނމި  321މީޑިއަން އެވަރެޖް 

 ރިކަން ފާހަގަވުން. އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ހު

 މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުުކރަން ޖެހިފައިވުމުން އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ނިސްަބތުްނ ގިނަކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .4

 1,637ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުގައި  2020ޖުލައި  31ތަހުގީގުތަކަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރަމުންދިއުން. މިގޮތުން، 

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ދެވެމުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު 

 ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުން. 

އިވެލުޭއޝަން މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްަފހު ތަހުގީގުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގާަފއިވާ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން  .5

ކޭސް އެހެން އިދާރާއަކަށް  1އެކުލެވިގެން ުނވާކަމަށް ނިމިފައިވުމާއި ކޭހުަގއި ކޮރަޕްޝަން  7ކޭހުގެ ތެރެއިން  16

އް ތަހުގީގު މި ކޭސްތަމުން ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ހަރުދަނާ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުން. އަދި، އިވުފޮނުވާފަ

 ހިނގާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުން.ދުވަސް  348 އެވަރެޖްގެ މީޑިއަން ކުރުމަށް

 އެންގުން  1,634 ލަޖުމު  އަށް 2020ޖުލައި  31އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1 ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް .6

މިންވަރާއި  ތަންފީޒުކުެރވެމުންދާ މަލުކޮށްއަ އެންގުންތަކަށް އަންގާ ކޮމިޝަނުންދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފަިއވާއިރު، 

 ރިސްކްފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ކުިރއަށް ގެންދާ  އަޅައިފައިވާ ވިޔަނުދިނުމަށް މަލުތައްއަ ކޮރަޕްޝަންގެ

ނޮވެންބަުރ  ބަލައި މިްނވަރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މަލުކޮށްއަ އެންގުންތަަކށް އަންގާ ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން އެސެސްމަންޓްތަކާ

 މޮނިޓަރކުރެވެމުން ނުދިއުން.  ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލައިގެ ކުރިން  2020

 12ތަހުގީގު ނިންމުަމށްފަހު ދައުވާުކރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިާވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  .7

. ވުންފޮނުވާލާފައި) މައްސަލަ އަނުބރާ %52( 13) މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލަން ނިންމާފައިވާއިރު، 48%(

މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ތަހުގީގު މިހެންދިމާވަނީ، 

ކުށް ސާބިތުވާ  ،ފުރިހަމަ ކުރުމާ ދެމެދު ދިގު މުއްދަތެއް ހިނގާފައިވުމުގެ ސަބަުބން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާއެއްކޮށް

ހިފެހެއްޓުަމްށ  ކޮލިޓީތަހުގީގުތަކުގެ  ގެ ގޮތުންމިކަން ަހއްލުކުރުމުމުން ކަމުގައިވުން. ލިބިަފއިނުވުއްކާއި ގަރީނާ މިންވަރަށް ހެ

ގޮތެއް  މައްސަލައަށް  23މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 25މި ޔުން. މީގެ އިތުރުން، މަސައްކަތްކުރަމުްނ ދި ކޮމިޝަނުން

  ވުން.ދުވަސް ހިނގާފައި 91 އޮފީހުން މީޑިއަން އެވަރެޖް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ނިންމުމަށް

ަމއްސަލައެއްގެ ފުރަތަމަ  9މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  12ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަށު ކޯުޓތަކަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ޕް .8

މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް މީޑިއަން  12ދުވަސް ހިނގާފައިވުމާއި މި  39އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް މީޑިއަން އެވަރެޖް 

 4ގައި އޮޑިޓްގެ ފީލްޑްވާކް ނިމުމާ ހަމައަށް  2020ޑިސެމްބަރު  20އަދި،  .ދުވަސް ހިނގާފައިވުން 468އެވަރެޖް 

ދައުވާ ސާބިތު ނުވާކަމަށް  1ދައުވާއެއް ސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު،  3މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް ނިންމާ 

 3މީގެ ިއތުރުން، މި ތާރީޚާ ހަމައަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ .  ނިންާމފައިވުންކޯޓުން

 .ވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުންދުވަސް  381މީޑިއަން އެވަރެޖް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނުފެށި 

http://www.audit.gov.mv/
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ހުރި  ގުޅުން ތަހުގީގުތަކާއަށް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ  2019އިން  2015މިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކޮ .9

ސިސްޓަމަށް އެވިޑެްނސް މޮޑިއުލްއެއް އިތުރުކުރުމާއި، ނިމޭ މައްސަލަތަކުގެ  ެމނޭޖްމަންޓް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ ކޭސް

ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ފިޔަވައި އެހެން  ތެރެއިން އެއްވައްތަރުގެ މައްސަލަތައް

 ނާއިސަބަބުން ދަތިކަމުގެ ގެމުވައްޒަފުންން. މިކަންތައްތައް ހާސިލުވެަފއި ނުވަނީ ހުރިހައި ކަމެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވު

 ބުން ކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވުން.އިސްކަން ދޭންވީ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުން ފަދަ އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަ

 ދޭގޮތް  އިސްލާހުކުރަން ލަފާ 

ޑިވެލޮޕްކުރާއިރު ތަފާސްހިސާބާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމުގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ  ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއައު  )ހ(

ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އި ަފރުމާކުރުމަށާމައްސަލަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހަްއލު ލިބޭެނ ގޮތަްށ ސިސްޓަމް 

 އި؛ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށާ ތައްމަސައްކަތްމަޝްރޫއުގެ 

ގޮސް ތަހުގީގު މަރުހަލާ ނިންމުމާ ހަމައަށް ހޭދަވާ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ފެށިގެން(ށ) 

މުއްދަތު މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ދެނެގަތުމަށާއި ބެކްލޮގްގައި ހުރި 

ގަވާއިދުން  ދޭތޯކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްލަނޑުދަނޑިތަ ކަނޑައަޅައިފައިވާމަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކަިއ 

 ށާއި؛ގެންދިއުމަ މޮނިޓަރކުރަމުން

 ކުރިއެރުވުމަށް  ހުނަރުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ  ގޮތުގައި ހެޔޮ ވަގުތު ރޭވުންތެރިކަމާއި ހިންގުްނތެރިކަމާއި ލީޑަރުންގެ ޓީމް(ނ) 

 ތަމްރީން  އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަމްރީން ބޭނުންވާ

 ލިބެމުްނދާކަން ގަވާއިދުން އިރުޝާދު  އެހީތެރިކަމާއި ޭބނުންވާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ،އިހިންގުމަށާ ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް

 ށާއި؛ހިފެހެއްޓުމަ ކޭސްލޯޑު އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ މިންވަރަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ފުރިހަމަ ކޭސްތަކަށް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި

 ވަގުތަށް  ވަގުތުން ލަސްނުވެ ،ވިދެ އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންވާ މައްސަލަތަކަށް ބޮޑެތި ނުވަތަ އެކުލެވިގެންވާ ކޮރަޕްޝަން(ރ) 

 ށާއި؛ކުރުމަ ހަރުަދނާ އިތުރަށް މަރުހަލާ އިވެލުއޭޝަން ޕްރިލިމިނަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ަކށަވަރު ނިންމޭކަން ތަހުގީގުތައް

ގާއިމް ޓައިމްކޮށް ދެނެގަނެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް -ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންުގްނތަކަށް އަމަލު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ރިއަލް) ބ(

 ކޮމިޝަނުން  ގުޅިގެން ޝަކުވާތަކާ ހުަށހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް އެސެސްމަންޓްތަކާއި ރިސްކް ގެންދާ ކުރިއަށް ކޮމިޝަނުންށާއި ކުރުމަ

 އެންގުްނތަކަށް ެގނދިއުމަށާއި މޮިނޓަރކުރަމުން އިދުންގަވާ ބަަލއި މިންވަރު  ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މަލުކޮށް އަ އެންގުންތަަކށް އަންގާ

ކޮރަޕްޝަން - އެންޓިށްގެްނދިއުމަ ހުށަހަޅަމުން މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ،ށްޝާއިއުކޮ މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ނުދާ އަމަލުކުރަމުން

 ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އެންމެ ވީ ފެނިއްޖެނަމަ، ޖެނެރަލަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކުރާންޖެހޭކަމަށް ވާއުދަ މީހާއާމެދު ތުހުމަތުުކރެވޭ ކުރިކަމަށް ކުށެއް) (ޅ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަްނނަވަމެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރއުފުލުމަށް  ވާއުދަ އަވަހަށް

ހޭދަވާ ސަބަބު ދެނެަގނެ އެ ކަންކަން އިސްލާހު ދިގު މުއްދަތެއް ކޯޓުތަކަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމައި ހުކުމް ކުރަން ) ކ(

 ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް 

http://www.audit.gov.mv/
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 ivސަފުހާ 

 

 ބޭނުންވާ  ހާސިލްކުރުމަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތު އިއެކުލަވާލަ ޓަކައިއަދާކުރުމަށް ޒިންމާ ޤާޫނނީ ކޮމިޝަނުގެ) އ(

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮިމޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޝްވަރާކޮށްގެން އިދާރާތަކާ ކަމާގުޅޭހޯދުމުގެ އިންތިޒާްމ  ވަސީލަތްތައް

 ނިންމުން 

ގިނަ ދުވަސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  މަރުހަލާތައްތަހުގީގީ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ނުގައި ކަމާއި މި މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ނުވެ ހުރި ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކޮމިޝަކުގައި ގިނަ އަހަރު ހޭދަވަމުންދާތަތް ހާލަބައެއްއަދި 

 ތެރޭގައި ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ދިމާވެފައިވާ  ނިންމުަމށް މައްސަލަތައް ުހށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވެސްހުރިކަން

 ވަގުތު  ގިނަ މައްސަލަތަކަށް އެކުލެވިގެންނުވާ ޮކރަޕްޝަން ނުވުމުން ހަރުދަނާ މަރުހަލާ އިވެލުއޭޝަން ޕްރިލިމިނަރީ

 މައްސަލަތަކެއް ގިނަ ނިސްބަތުން އަޅައިބަލައިއިރު އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ކޮމިޝަނުގައި ހޭދަވަމުންދިއުމާއި

 ސަބަބުންވެސް ނުވުމުގެ ލިިބފައި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ކޮމިޝަނަށް ،އިތުރުން މީގެ. ހިމެނެއެވެ ޖެހިފައިވުން ތަހުގީގުކުރަން

 އަންގާ ކޮމިޝަނުން އިދާރަތަކަށް ތަހުގީގަށްަފހު އެސެސްމެންޓްތަކާއި ރިސްކް މެދުވެރިވަމުންދާކަމާއި ލަސްވުމަށް ތަހުގީގުތައް

 ހުއްޓުވުމަށް ކޮރަޕްޝަން ނުވުމުން މޮނިޓަރކުރެވެމުން އައިސްފައި ބަލައި މިންވަރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ  އެންގުންތަކަށް

 .ވުނެވެފާހަގަކުރެ  ދަތިވާނެކަންވެސް ދެނެގަްނނަން މިންވަރު ހާސިލުވާ ނަތީޖާ މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރެވެމުންދާ

ދު މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ މަ އިރުނިމިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ މައްސަލަތައް ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ 

ތެރެއިންވެސް ގިނަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ފުރިހަަމ މީގެ  ،ވާފައިވީ ނަމަެވސްއުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނު

އަނބުރާ ކޮމިޝަނަށް   ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލާ ކުށް ސާބިތުވާ މިްނވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިުނވާތީކުރުމަށް

ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރެވި ދައުވާ އުފުލުމަށް  ،އަދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ. ފޮނުވާލައި

ކުށް ކޮރަޕްޝަންގެ އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އިރު، ނުވާ ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ނިމިފައި ވެސްތެރެއިން

 ސާބިތުވެފައިވަނީ އެންމެ ތިން ަފރާތުގެ މައްޗަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަކަން 

ތަހުގީގީ އަދި  ތަރައްގީކޮށް ކޮރަޕްޝަން ނިޒާމު ޒަމާނާ ގުޅޭ ގޮތަށް-ކަމަށްޓަކައި ގައުމީ އެންޓި މި  ،ދި. އަވެއެވެފާހަގަކުރެ

ކުރަން އުކުޅުތަކެއް ބޭނުންހަރުދަނާ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި އިތުރު 

 .ގަުކރެވުނެވެފަށަންޖެހޭކަން ފާހަލަސްނުވެ 
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 ށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަ -އެންޓި 

 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ތައާރަފު  .1

 ޤާނޫނު  ،ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ޕަރފޯމަންސް މަސައްކަތުގެ ކުރެވެމުްނދާ މިޝަނުންކޮ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ބޭނުމަކީ ރިޕޯޓުގެ މި

އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު  ދަށުން ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް  ވަނަ މާއްދާގެ  4ގެ  (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) 4/2007 ނަންބަރު

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ހީ ލާސްއިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިކަންތައްތަކާއި، 

 213ނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ، ޝާމިލުވާ ަފރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންަޓށް ހުަށހެޅުމާއެކުއޮޑިޓުގައި ކަންކަން 

ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވާ ވަނަ މާއްދާގައި

 ގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

(ޕީ.ޖީ)  ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ އަދި  ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) ކޮރަޕްޝަން-އެންޓިމި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު، 

 ތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ސަުފރު އްޒަފުން މި އޮޑިޓަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް މިވަމުގެ ގެ އޮފީހު

 އޮޑިޓުގެ ބޭނުން 

ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަްއ  ދާގޮތާއި، އަމަލުކުރަމުން ޝަކުވާތަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި އޮޑިޓަކީ މި

ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް  ކޮށްެގން ކޮމިޝަނުެގ މެްނޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަްނ ހާސިުލކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުަމށްބޭނުން

އަދި  ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) ކޮރަޕްޝަން-އެންޓިމި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު،  އެގޮތުން،އޮޑިޓެކެވެ. 

 .ވާނެއެވެ ދިރާސާކޮށްފައި ންތައްިލޔެކިޔު ހޯދައި މައުލޫމާތުގެ އޮފީހުން (ޕީ.ޖީ)  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 އިސްލާހުކުރަން  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިތުރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި މެދުވެރިކޮށް، އޮޑިޓް މި

 ފަރާތްތަކުގެ ޝާމިލުވާ އޮޑިޓުގައި ކަންކަން އެ އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ ކަންކަމާމެދު ފާހަގަކުރެވޭ އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް

 .ުހށަހެޅިގެންދާނެެއވެ މެނޭޖްމަންޓަށް

 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް އަދި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ބައިތައް 

އޮޑިޓުގައި  ނަމަވެސް،. ނިޔަލަށެވެ ގެ 2020ޖުލައި  31އިން  2015 ޖަނަވަރީ 1 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބެލުމަށް އޮޑިޓުގައި މި

ކަންތައްތަކާއި  ބައެއް ހަމައަށްވެސް ގެ ނިޔަލާ 2020 ޑިސެންބަރު 31 ޒާތުން ބައިތަކުގެ ބައެއްއަލިއަޅުވާލައިފައިވާ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
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 2ގެ  22ސަފުހާ 

 

 2 މައިގަނޑު އޮޑިޓުގައި މި  .ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް

 ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ: ބަޔަކަށް

 ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރަމުން ދާގޮތް .ހ

 ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ .ށ

 އޮޑިޓް ކްރައިޓީރިއާ 

އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިީރގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާއި  މި

 :ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކަށެވެ

 ގެ ޤާނޫނު)(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމު 2000/2ނަްނބަރު  ޤާނޫނު •

 )ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނު ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި( 2008/13ނަްނބަރު  ޤާނޫނު •

 )ގަވާއިދު އާންމުއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ ( R-40/2017ރު ގަވާއިދު ނަންބަ •

 

 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް 

) INTOSAIއިންސްޓިޓިއުޝަންސް (ލް އޮގަނައިޒޭަޝން އޮްފ ސުޕްރީމް އޮޑިޓް ނަމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަ

) ފޯރ ISSAIއިން ނެރެ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަަނލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް (

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ވާ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ގައި

ދަލުވުމަކުްނނެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި މި އޮޑިޓުެގ މި އޮޑިޓް ފަށައިގަނެވުނީ އޮޑިޓުަގއި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައް

ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓްގައި  މެނޭޖުމަންޓާސްކޯޕާއި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް 

މަށްަޓކައި އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ތަުކގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަުއލޫމާތުފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި މި ރިޯޕޓުގައި ހިމަނާފައިވާ 

އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ، ކޮށްފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް އެވިޑެންސާއި ކޮމެންޓަށް ބިނާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަްނޓާ ހިއްާސކުރެވި، އެ

 ގައި  1 އެޕެންޑިކްސް ރިޕޯޓުގެ މި ހަމަތައް ގެންގުޅެފައިވާ މުގައިކުރު އޮޑިޓް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެިވަފއިވާނެއެވެ.

  .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އޮޑިޓް މައުޟޫއު  .2

-(އެންޓ13/2008ި ގައި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ޤާޫނނު ނަންަބރު  2008ސެޕްޓެންބަރު  24ކޮމިޝަނަކީ ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި

މި އޮޑިޓުގައި ގައި އުފައްދާފައިވާ މުއަްއސަސާއެކެވެ.  2008އޮކްޫޓބަރު  16ގެ ދަށުްނ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު) 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މެންބަރުންނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ -ބަލައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެންޓި

 ޚުލާސާއެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛

 

 

އި ކުރުމާތަހުގީގުކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި

ޝަރީއަތަށް ހުަށހަޅާންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ކަްނތައްތައް ޝަރީއަަތްށ ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޮފނުވުމާއި 

އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަާކބެހޭ ލަާފ ދިނުމާއި ާއންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި ދައުލަްތ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ދިރާާސތައްކޮށް

ހިންގުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމަށްޓަކައި ާޤނޫނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ؛ވާަތކާމެދު އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެޝަކުކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ . އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް ކުރުމެވެ

 

 

 

 

 މިންވަރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ  ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނިޔަލަށް  ގެ  2020 ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2015 ޖަނަވަރީ  1

އަކީ  %37ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ގެ ނިޔަލަށް  2020ސެޕްޓެންބަރު  30އިން  2015ޖަނަވަރީ  1

މައްސަލަތައް އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުން މައްސަލަތައް ކަމުގައިވާއިރު، މެންޓާ ގުޅުންހުރި އުޕްރޮކި

ވަަނ  2015އިރު، މިއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ  548ަވނަ އަަހރު  2019 ،އަންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. އެގޮތުން

 އިތުރު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. %91އިއިރު ބަލައިއަހަރާ އަޅަ

މައްސަލަ

ނިންމުން

ވިގެން  ކޮރަޕްޝަން އެކުލެ•

ނުވާ ކަމަށް

އިސްލާހު ކުރަން •

ންއިދާރާއަށް އެންގު

ޖީއަށް  .ދައުވާ ކުރަން ޕީ•

ފޮނުވުން

ތަހުގީގު 

މަރުހަލާ

ލުންރިޕޯޓު އެކުލަވައި•

މެންބަރުން ރިޕޯޓު•

ދިރާސާކުރުން

ކުރަން އިތުރަށް ތަހުގީގު•

ނިންމުން

މެދުޝަކުވާއާ

ގޮތެއް 

ނިންމުން

ނުބަލާ ދޫކޮށްލުން•

 ހޯދުމަށްއިތުރު މައުލޫމާތު•

އަކަށް  އެހެން މުއައްސަސާ•

ފޮނުވުން

ތަހުގީގު ކުރަން•

ޝަކުވާ 

ރުންވަޒަން ކު

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން•

ލޫމާތު  މައު/އިތުރު ލިޔުން•

ހޯދުން

ވަޒަން ކުރުން•

ށް  ކޮމިޝަނަ

ލިބުން

ޝަކުވާ•

ން އޮޑިޓް ނުވަތަ އެހެ•

ރިޕޯޓެއް

2019ސެޕްޓެންބަރު 9

ނުކުރެވުނުމެންބަރުން އައްޔ4ަ

2019އޯގަސްޓު 25

ކުރެވުނުމެންބަރު އައްޔަނ1ު

2014ސެޕްޓެންބަރު 9

ނުކުރެވުނުމެންބަރުން އައްޔ5ަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
 

 

 

 4ގެ  22ސަފުހާ 

 

 އަހަރު  2015 2016 2017 2018 2019 2020 އިންސައްތަ 

 މެންޓާ ގުޅުންހުރި އުޕްރޮކި 287 320 275 399 548 276 37%

 ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި  156 105 110 92 235 93 14%

 ގޯތިގެދޮރާ ގުޅުން ހުރި  61 76 74 118 89 44 8%

 ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ތަން/ ބިމާ ގުޅުންހުރި 66 53 80 55 97 59 7%

 ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅުންހުރި  - - - 63 58 35 3%

 މުސާރައާ އިނާޔަތްތަކާ ގުޅުންހުރި  - - - 56 33 14 2%

 ގުޅުންހުރި ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ރަށްތަކާ  5 12 9 4 12 7 1%

 ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅުންހުރި  - - - 11 35 9 1%

 އިންތިޚާބު އަދި ކެމްޕެއިންތަކާ ގުޅުންހުރި  - - - 23 25 3 1%

 ޓްރެއިނިންގ އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ގުޅުންހުރި  - - - 5 12 2 0%

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

 އެހެނިހެން  280 354 271 164 250 115 25%

 ޖުމްލަ  855 920 819 990 1397 659 

ވަނަ އަަހރު، ލަިއސަްނސް ައދި ހުްއަދ ދިނުާމއި ޓްރޭނިްނގ ައދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި ލޯން ސްކީްމތަކާިއ  2017އަދި  2016، 2015 ނޯޓު:

 އެއް ތަާފސްިހސާުބގައި އިންިތޚާބު އަދި ކެމްޕޭންތަާކއި ުމސާަރއާ އިނާޔަތްތަާކއި ަދއުލަުތގެ ފަިއސާާއއި ތަެކތި ބޭނުންުކރުމާ ުގޅުންުހރި ެއްއވެސް ަމއްސަލަ 

 ިހމަނާފަިއވަނީ "އެެހނިހެން" ކެޓަގަީރަގއި ކަމަށްުވމުން.ފާހަގަކޮށްފަިއނުަވނީ އެ އަަހރުތަުކގައި ެއ ތަފާސްހިާސބުތައް 

  

 ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ފާިއތުވި އަހަރުތަކުގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުޗާޓު: 
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ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅުންހުރި ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި

ގޯތިގެދޮރާ ގުޅުންހުރި ބިމާ ގުޅުންހުރި/ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ތަން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 5ގެ  22ސަފުހާ 

 

 ގޮތް  ބަލައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ  އި ތަކާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ 

(ހ) ގައިވާ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނަ މާއްދާގެ  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެ ތެޭރގައި:މަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކުމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަށްަފހު އަ

ންގެ ކުށެއް އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަ ،އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ނަމަ .1

 ؛އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމުން

 މައްސަލައަކަށްވެފައި، ޝަރީއަތަށް ުހށަަހޅައިގެން ސާބިތު އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ .2

އްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެ މަ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް

 އޮފީހަށް ފޮނުުވން؛ ޖެނެރަލްގެ

މަލުކުރުމުގެ އިތުރުން، އެ އަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަ ) ވަނަ ނަންބަރުގައ2ި) ނުވަތަ (1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( .3

އެއްގެ ގައި ހުރި މައްސަލަރާދާއި މުގެގެ ހިންގުއްސަސާއެ އްގައިވާ މުއައްދާނަ މާވަ 24 ގެމި ޤާނޫނު މައްސަލައަކީ

 ހިމެނެއެވެ. ންގުރަން އެ މުއައްސަސާއަކަށް އެންކުހުލާސްއެކަން އި މަ،ނަ މެއް ކަސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ 

ައްށ  2020ޖުލައި  31އިްނ  2015ޖަނަވަރީ  1ގޮތުން  ކޭސް ރަޖިސްޓަރީގައިވާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -އެންޓި

 މައްސަލަ (ނުވަތަ 5,476ކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ  7,113ކޮމިޝަނުގައި 

މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ  %61ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2020ޖުލައި  31  77%)

 1,634ޖުމްލަ ިމ މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ އެކި ިއދާރާތަކަށް  ނިމިފައިވާއިރު ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ކޭސްަތކެއްގެ ގޮތުގައި

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ކޮރަޕްޝަނަށް  ،ވަރަށް ހެކި ނެތްނަމަވެސްމިން މިއީ ދައުވާކުރެވޭ. އަންގާފައިވެއެވެ އެންގުން

އިދާރީ ހިންގުމުގައި ހުރި ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް  އިމަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ މަދުކުރުމަށާ

 އަންގާަފއިވާ އެންގުންތަކެވެ. ގެ ގޮތުންހަރުދަނާކުރުމު

މައްސަލަ އެހެން އިދާރާއަކަށް  %5މައްސަލަ ނުބަލާ ދޫކޮށްލަން ކޮމިޝަނުްނ ނިންމާފައިވާއިރު،  %10، މީގެ އިތުރުން

ނު މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ދައުވާ ކުރުމަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށް ިނންމާފައިވެއެވެ. ކޮިމޝަނަށް ުހށަހެޅު

 މައްސަލައެެވ. %1ފޮނުވާފައިވަނީ 
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ހުށަހެޅުނު ނިމުނު

 ވެ.ހުށަހެޅުނު ައދި ނިުމނު ކޭސްތަުކގެ ހިާސބު ތައްާޔރުކޮށްފަިއވަނީ ކޮިމަޝނުގެ ކޭސް ަރޖިސްަޓރީަގިއވާ މައުޫލމާުތގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށެ ޓު: ނޯ
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 6ގެ  22ސަފުހާ 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް އޮޑިޓުގައި  .3

 އަމަލުކުރަމުން ދާގޮތް ތަކާމެދު ންގެ މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަ  3.1

އް ތަހުގީގުޮކށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ޝަކުވާތަ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނާ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ބަލައިފައިާވނީ ބައިގައި މި އޮޑިޓުގެ

 ކަންތައްތަކަކީ؛ ބަލައިފަިއވާ ބައިގައި މި އެގޮތުން، ރެވިފައިވޭތޯއެވެ.ނިޒާމެއް ގާއިމުކު

  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަްއ ބަލަހައްޓަމުން ދާޮގތާއި •

 ކޭސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި، •

 އި،އާސިލްކުރެވިފައިވޭތޯހާކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގައި ޝަރުއީ މަރުހަލާއިން ނަތީޖާ  •

 .ވެތަކެއަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުމަލުތައް ވިޔަނުދިނުމަށް އަކޮރަޕްޝަންގެ  •

 

  ތަފާސްހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގެ  ޝަކުވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2019ފެށިގެްނ  ރުންހަވަނަ އަ 2015

ޝަކުާވ  އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީއެންމެ ގިނަ ނިޔަލަށް

 1418ހިޭލ ގުޅޭ ނަންބަރު  ކޮމިޝަަނށް ންނާއިފޯމު

މެދުވެރިކޮްށ  ނާއި ފޯނު ފޯުމން ،ގޮތުންއެވެ. މެދިވެރިކޮށެ

 މެއިލް -އީއަދި، . ފައިވެއެވެހަޅާޝަކުވާ ހުށަ 62%

 ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ މިންވަރު މެދުވެރިކޮށް

 ،ގޮތުންއެ ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވެސް  އިތުރުވެފައި ވާކަން

ޝަކުވާ  %10 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް-އީއަހަރު  ވަނަ 2015

މި އަދަދު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019އިރު ހުށަހެޅުނު

  ވެ.އެއިތުރުވެފައިވެއަށް  21%

 ބަލަހައްޓަމުން ދާގޮތް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  3.1.1

 މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދާހަމަކޮށްފައި ނުވުން  ކޭސް (ހ) 

ކޮމިަޝނަށް . އެގޮތުން، ެނވެއަދާހަމަކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވު ) ސީ.އެމް.އެސް(ކޮމިޝަންގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 

މައުލޫމާތުެގ  ހިމަނާފައިވާމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގައި ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ބަލަުމންދާ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޭސް 

، މައުލޫމާތު މުހިއްމު ފަދަ ތާރީޚު  ތާރީޚު އަދި ނިމުނުރީ ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި މައްސަލަ  ތެރެއިން

 ރިވެފައިާވ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ިމ ގޮތަށް ދިމާވާން މެދުވެ ނެވެ.ކަން ފާހަގަކުރެވުފުށުއަރާކޭސްތަކުގެ ކޭސް ފައިލްތަކާ  އެ

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މެނުއަލްކޮށް ކާކޭސްތައާއި ގައި ރިކޯޑުކުރުމުގަސިސްޓަމުލޫމާތު އުތަކާ ގުޅޭ މަކޭސް •

 މާއި،ފައިހުރުޖެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުށް

 ،އިފައި ހުރުމާރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިއެއް ކޭހެއް ދެ ފަހަރު  •

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
 

 

 

 7ގެ  22ސަފުހާ 

 

 ނުވުމާއި،ވޭނެ ގޮތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިރެއަދާހަމަކުއިދުން ގަވާސީ.އެމް.އެސް  •

މައިގްރޭްޓ  ށްސިސްޓަމަތައް ކޭސްސީ.އެމް.އެސް ބޭނުންކުރަން ެފށުމުގެ ކުރިްނ ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2015 •

 މާއި،ނާފައިވުހިމަސިސްޓަމުގައި ރިކޯޑުކުރެވުނު ތާރީޚު  ގެ ބަދަލުގައިމައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ކުރުމުގައި

ކުރަން ނިންމައިގެން ހުގީގުގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ތަގެ ތެރެއިން އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ހުގީގުތަ •

ވުްނ ޖަހައިފައި ކުރީގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި ޅާފައިވާތައް ހުށަހަކޭސްރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަ

 .  ހިމެނެއެވެ

އި ިއންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކޮމިޝަނަށް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ަހރުދަނާ ކުރެވިފައި ނުވަނީ އެކަަމށް ބޭުނންވާ ބަޖެޓާ

ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުވެ ހުރި  ކޮމިޝަނުގައިމިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، ލިބިފައި ނުވާތީކަމަށް ކޮމިޝަުނން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ މަސައްކަތް ބުރަވެގެންދާ ދުވަސްވަރު ކޭހަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޭސްތަކެއް ހުރިއިރު 

ކަްނ ނެނަމަވެސް އެކަން ސިސްޓަމުން ދެނެގަނެވެން ނޯންނާ   ނޭޅި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވިފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  ،ނުދެވި

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދާހަމަކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތަށް ، ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން

ވިފައި ކަން ކަށަވަރު ކުރެހައްސަ އި ހިމެނޭ ތަފާސްހިސާބުގެލިސްޓުގަހޯދައިފައިވާ ކޭސް (ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން) 

 ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބޭރުގެ އެޖެންސީއެއްގެ  ޓަކައިޑިވެލޮޕްކުރުމަށް އްކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއައު  ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުންމި 

ކަމަށާއި މި ކަމަށް ބޭނުންވާ 'ރިކުއެސްޓް ފޮރ މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމި ކަމަށް ބޭނުްނވާ ފައިސާ ހޯދައި އެހީތެރިކަމާއެކު 

ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާކަމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް' އެއް އެކުލަވާލާ

 ދީފައިވެއެވެ.

 ސިސްޓަމުން ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވުން ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ތަފާސްހިސާބާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުތައް (ށ) 

ނުވާކަމާއި، އެ ނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިސިސްޓަމުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ މެނޭޖްމަންޓް ކޭސްތަފާސްހިސާބާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުތައް 

ބައެއް މިެހްނވުމުގެ ސަބަބުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކަންވަކިން އެކްސެލް ޝީޓެއްަގއިމައުލޫމާތު ބަަލހައްޓަމުން ައންަނނީ 

ގައި ތަކުއަހަރީ ރިޕޯޓުމައުލޫމާާތއި، ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގައި 

ކުށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަދަދުތަކުގައިވެސްއަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރުމާއި ހުރި އަދަދުތަކާ ދެމެދު ފަރަގު 

މުވައްޒަުފންގެ ދަތިކަމުގެ ސަަބބުން އެްނމެ ފުރިހަމައަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ނުދާތީ ކަަމްށ މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ 

ނަ ކުށްތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކުރާ ފަހުންވެސް ގިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. އެގޮތުން، ތަފާސްހިސާބު ާޝއިއުކޮމިޝަނު

 ޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.އިރު އިސްލާހު ކުރާކަމަށް ކޮމިކަންކަން ައހަރީ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލާ މިގޮތަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ދޭންވާ މަސައްކަތަށް  ވެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އިތުރުއިދާރީ ބަލަހައްޓާނަމަ  ވަކިންތަފާސްހިސާބު ގެ ބޭރުން ސިސްޓަމު

 ފާހަގަކުރަމެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމަކީ އެކަށީގެންާވ ކަމެއްކަން ލުކަން ނުދެވި،ސަމާ

ޓެމްޕްލޭޓްތައް ތަފާސްހިސާބު ރެކޯޑުކުރާނެ އަދި  މެނުއަލްތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްާޓނެ ގޮތުެގ މި ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

މި  ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއިމި މެނުއަލްގައި ޔުނިޓްތަކުން ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ތަފާސްހިާސބު ކުރެވި އަމަލުކުރަމުންދާކަމާއިތައްޔާރު

 ކޮމިޝަނުން މަުއލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ކަމަށް ހިމަާނފައިވާނެ ވަގުތުރޮނގުގޮތްތަކާއި  މައުލޫމާތުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ގޮތް  ލަފާދޭ  އިސްލާހުކުރަން 

ޑިވެލޮޕްކުރާއިރު ތަފާސްހިސާބާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުުމގައި މިހާރު ދިމާވަމުންދާ  ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއައު 

ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިމައްސަލަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހައްލު ލިބޭނެ ޮގތަށް ސިސްޓަމް ަފރުމާކުރުމަށާ

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަަނށް ދަންނަވެމެވެ. ތައްމަސައްކަތްމަޝްރޫއުގެ 

 ކޭސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް  3.1.2

ތަހުގީގުކޮށް ިނންމުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަުތ އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާ މުއްދަުތގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ޝަކުވާތައް 

ވަޒަންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުރިހާ ކޭހަކަށް ހޭދަވި މުއްދަތު ެބލުމަށްަޓކައި އޮޑިޓަރުންގެ ޓެސްޓުތައް ރާވައިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ހުަށެހޅޭ ޝަކުވާގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަނަށް ޓެސްޓުކުރެވެން ނެތުމުން  މި ކުންކޭސް ރަޖިސްޓަރީން ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުތަ

 އެވެ.ތަކުގެ އަދަދު ބެލެމުން ފާހަގަވި ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއަހަރުތެރޭ ތަހުގީގެ ނިންމޭ ކޭސް

 ނިމިފައިނުވުން  ކޮށް ތަހުގީގު  މިނެއްގައި  އަވަސް  އެކަށީގެންވާ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް (ހ) 

ނުވާކަްނ  ފައިލަހައްޓާބަކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުގައި ަހރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކޭސްތައް 

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛އެގޮތުން، ފާހަަގކުރެވުނު  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

% 
ނުނިމި ގައި  2020ޖުލައި  31

 ހުރި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 
% 

އަހަރުތެރޭ ނިމުނު ކޭސްތަކުގެ 

 އަދަދު 

ގެ ޝަކުވާހުށަހެޅުނު 

 އަދަދު 
 އަހަރު 

11% 229 32% 689 2146 2015 

12% 143 47% 540 1158 2016 

9% 81 67% 606 900 2017 

22% 223 61% 622 1021 2018 

43% 622 50% 725 1443 2019 

76% 339 24% 106 445 2020 

 1637   7113  

އާ ދެމެދު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާަތކުގެ ތެރެއިން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތަހުގީގު ފުރިހަމަ  2019ން  2015

ގިނަ  އަހަރު ވަނަ 2018 އަދި 2017ކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުަޅ އެއްބައި ކޭހުގެކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ. ނަމަވެސް، 

ދައުވާކުރެވޭނެ  މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިންތަހުގީގު ނުނިިމ ދިގު މުްއދަތެއް ހިނގާފައިވާ އީ އިރު، މިމައްސަލަތަކެއް ނިންމާފައިވާ

ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަން  ހަރަކާތެއްގައި  ހާއްސަ ކުރިއަށްގެްނދިޔަ ނިންމުމަށް އަވަހަށްޖާގަނެތްކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަތައް 

މީގެ އިތުރުން، ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާއަށް ފަހު ޝަކުވާ ވަޒަންކުރަން ނުފެިށ ގިަނ  ކޮމިޝަނުން ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުގައި  2020ސެޕްޓެންބަރު  30އަދަދެއްގެ ކޭސްތައް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 

މިއީ ޝަކުވާ ވަޒަންކުރުމުގެ  ،ވާއިރު ޝަކުވާ 329ނުވާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒަންކުރަން ފެށިަފއި

ކޭހެވެ.  110މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތުން ބަލައިަނމަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެވަރެޖްކޮށް  3މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 

ޓިގޭޓަރުންގެ ޓީމުތަކުްނ އެހެންނަމަވެސް، ވަޒަންކުރަންޖެޭހ މައްސަލަތައް ގިނަވާ ހާލަްތތަުކގައި މައްސަލަތައް ބަލައި އިންެވސް

ވެސް އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިެވރިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. ޝަކުވާ ވަޒަްނ ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސް 

ހިނގާފައިވަނީ މައްސަލަ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުްނތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭަދވާތީކަމަށް ކޮމިޝަނުްނ 

 ތު ދީފައިވެއެވެ.މައުލޫމާ

http://www.audit.gov.mv/
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މީގެ އިތުރުން، އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކުން 

ފާހަގަކުރެުވނު ކަންތައްތައް ތިރީގަިއ ޝަކުވާ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ އިތުރު ޓެސްޓުތަކުން  1%

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 މީޑިއަން އެވަރެޖް ދުވަސް 

 ބާވަތް  އަދަދު  %

ފުރިހަމަ 

 ތަހުގީގު 

ޕްރިލިމިނަރީ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ތަހުގީގު 

 ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅުންހުރި  10 43% 3 12 241

 ބިމާ ގުޅުންހުރި ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ތަން/ 2 9% 4 3 332

 ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި  2 9% 4 15 535

 ގުޅުންހުރި  އިނާޔަތްތަކާ އިމުސާރައާ 2 9% 4 15 677

 ގުޅުންހުރި  ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ ރަށްތަކާ 2 9% 2 4 228

 ދިނުމާ ގުޅުންހުރި  ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަ 2 9% - 6 894

377 3 2 4% 1 
ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާ  ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި

 ގުޅުންހުރި 

 އެހެނިހެން  1 4% 6 2 381

 ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ގުޅުންހުރި  ޓްރެއިނިންގ އަދި 1 4% 1 - 148

 ޖުމުލަ  23 100% 3 7 321

 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ގައިކޮމިޝަނު އަށް 2020 ޖުލައި 31 އިން 2015 ޖަނަވަރީ 1އިތުރު ޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 މައްސަލައިގެ  23ކޭހުގެ ތެރެއިން ތަހުގީގު މަރުހަލާައށް ޮގސްފައިވާ  76ލްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ މްޕައޮޑިޓް ސާ ންމައްސަލަތަކު

މުއްދަތެއް އަަހރަށްވުރެ ދިގު  2ތަހުގީގު ުނނިމި  ަފއިވާއިރު،ހިނގާދުވަސް  321ކުރުމަށް މީޑިއަން އެވަރެޖް ފުރިހަމަތަހުގީގު 

 އަށްވުރެ ގިަނ ކޭސް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 400ހިނގާފައިވާ 

މަދުވުމުެގ ވަީނ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ހިނގާފައިތަުކގެ ތަހުގީގު ިނންމަން ދިގު ުމއްދަތެއް ޝަކުވާކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅޭ 

ރާސާކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާތީކަމަށް ކޮމިޝަނުްނ ސަބަބުންނާއި ަތހުގީގު ދަތުރުތައް ކުރުމަށާއި މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ދި

 މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 . އާ ހަމައަށް ކުރިއަްށދާ މަްއސަލަތަުކގެ އޭޖް އެނެިލސިސް 2020ޖުލައި  31ޗާޓު: 

 

887

314

128

308

އެއް އަހަރު ނުވާ

އަހަރ1ު

އަހަރ2ު

އަހަރ3ު

މައްސަލަތަކުގެ އޭޖް އެނެލިސިސް 

މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު
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 1ކޭސް ސްޓަޑީ 

 ގެ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:ހޮންގ ކޮންގގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަން އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަނު 

 8 ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފިސަރސް

 876 ޑިޕާޓްމަންޓަލް ގްރޭޑް އޮފިސަރސް 

 145 ޖެނެރަލް ގްރޭޑް އޮފިސަރސް 

 1029 ޖުމުލަ

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް  %76ޝަކުވާގެ ތެރެއިން  2297 ހުށަހެޅުނު(އިންތިޚާބީ ނުހިމަނައި) ވަނަ އަހަރު  2019

 ނިންމައި އަހަރުތެރޭ ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލަތައް:

 2018 % 2019 % 

  1436  1387 އަހަރު ފެށިއިރު ބެކްލޮގްގައި ހުރި 

 %86 (1231) %84 (1163) ބެކްލޮގްގެ ތެރެއިން ނިންމުނު 

     

  1703  1975 އަހަރުތެރޭ އަލަށް ފެށި ތަހުގީގު 

 %41 (706) %39 (763) އަލަށް ފެށި ތަހުގީގުން ނިންމުނު 

 706ކޭހުގެ ތެރެއިން އެ އަހަރު ތަހުގީގުކޮށް ނިމިފައިވާ  1703ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އަލަށް ތަހުގީގު ކުރަން ފެށި  2019

 ފައިވާ މުއްދަތު:ހިނގާކޭސް ތަހުގީގުކުރުމަށް 

 އިން ސައްތަ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ  އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ނުވޭ  މުއްދަތު

 %19 2 135 ވުރެ މަދު މަހަށް 3

 %58 1 410 މަހަށްވުރެ މަދު  6

 %22 2 156 މަހަށްވުރެ އިތުރު  6

 %100 5 701 ޖުމުލަ

ހަރު ތަހުގީގުކޮށް ނިމިފައިވާ ކޭހުގެ ތެރެއިން އެ އަ 1436ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ  2019

 ފައިވާ މުއްދަތު:ހިނގާކޭސް ތަހުގީގުކުރުމަށް  1231

 އިން ސައްތަ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ  އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ނުވޭ  މުއްދަތު

 %80 9 978 އަހަރަށްވުރެ މަދު  1

 %14 40 132 އަހަރަށްވުރެ މަދު  2

 %6 32 40 އަހަރަށްވުރެ އިތުރު  2

 %100 81 1150 ޖުމުލަ

 2019ސޯސް: އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަން އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން އަހަރީ ރިޕޯޓް 
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 ކުރަންޖެހިފައިވުން  ގު ސްޓިގޭޓަރަކަށް ނިސްބަތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީ ވެ ން (ށ) އި 

ނެވެ. ފާހަގަކުރެވު ކޭސް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން 29 ރެޖްކޮށްއެވަ  ކަށްއިންވެސްޓިގޭޓަރަކޮންމެ ކުރާ ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް 

 ގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުންނާއި މުވައްޒަފުން ކެއް ތަހުގީހު ކުރަންޖެހިފައިވަނީސްޓިގޭޓަރަކަށް ނިސްބަތުްނ ގިނަ މައްސަލަތަވެންއި

 ކަން ތީނުވާ ބެލެހެއްޓިފައި ކޭސްތައް ދަށުން ނިޒާމެއްގެ ހަރުދަނާ ނިންމުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް

ނުދާނަމަ ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް އެއް އަހަރުން އަނެއް މައްސަލަތައް ނިންމާ އަދަދު އިތުރުވަމުން  ވުނެވެ.ފާހަގަކުރެ

އިންވެސްިޓގޭޓަރުންގެ  ،ވެއަހަރަށް އިތުރު

އިތުރުވެގެން މިހާރަށްވުރެ ކޭސް ލޯޑު 

ކޮމިޝަނަްށ ދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި، 

 އަވަސް ތައް އެކަށީގެންވާ ޝަކުވާހުށަހެޅޭ 

ނިންމަމުްނ  ކޮށްތަހުގީގު މިނެއްގައި

ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު  ހެކި ނުދާނަމަ،

ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއްގެ  އޮންނާނެކަމާއި،

 އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ސަބަބުން 

ފުރުސަތު  މުގެ ފައިސާ ނުލިބު

 ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮންނާނޭކަންވެސް
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ރި ކޭސްތަކުގެ އަދަދާއިނުނިމި ހުއިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ނިސްބަތުން 

ނިމުނު ކޭސްތަކުގެ އަދަދު

ނުނިމި ހުރި ކޭސް ނިމުނު ކޭސް

 2ކޭސް ސްޓަޑީ 

ލްގެ ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި އެފްރިކާގައި ކޮރަޕްޝަން ނަޕޭރަންސީ އިންޓަނޭޝަ ސްޓްރާންއަކީ ބޮޓްސްވާނާ

 އެންމެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ބޮޓްސްވާނާގެ ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އިކޮނޮމިކް

ސާ އުފެއްދުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށް ބަލައިފައިވަނީ ހޮންގ ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މި މުއައްސަ 1994ކްރައިމް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ 

 ވެ.ކޮރަޕްޝަނެ އަގެއިންސްޓް ކޮމިޝަން  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮންގގެ 

ހުށަހެޅޭ ކޭސްތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އައި.ޓީ އަދި  މި މުއައްސަސާއަށް

 އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ނިސްބަތުން މުއައްސަސާގެފާހަގަކުރެއެވެ. މިގޮތުން  އެ މުއައްސަސާއިންފޮރެންސިކް އާލާތްތައް މަދުކަމަށް 

އެ ކޮށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ފުރިހަމަ ތަހުގީގު  ކުގެކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަ ގަކުރެއެވެ.ކަން ފާހަ 25އެވަރެޖް ކޭސް ލޯޑަކީ 

 އެވެ.ޝަރީއަތުން ސާބިތުވެ %70ފޮނުވާ ކޭސްތަކުގެ  މުއައްސަސާއިން

 ސޯސް: އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕްރޮސިކިއުޓަރސް 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ތައް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް (ނ) 

 ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ހަރުދަނާ ނުވުން 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސެއް ނެތް  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީމަރުހަލާ އިވެލުއޭޝަން ލިމިނަރީޕްރި

ކަށަވަރު  މައްސަލަތަކެއްކަން އެކުލެވިގެންވާ އަސާސް ޝަކުވާތައް ދެނެގަތުމާއި ތަހުގީުގ މަރުހަލާއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކަކީ 

އި ަބލައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ އެ މައްސަލައަކީ ގަމަރުހަލާ އިވެލުއޭޝަން ލިމިނަރީ ޕްރިއެގޮތުން،  ކުރުމެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާއާގުޅޭ މައްސަލައެއްތޯ ބެލުމާއި، ތަހުގީގު ކުރުމުގެ އިހްތިސާސް އޮތް މައްސަލައެއްތޯ ބެލުމާއި 

އަޅައި ގޮތެއް ކަނޑަ އަވަސްކުރުމާމެދު ބެލުން މައްސަލަ، ުތރުންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭތޯ ބެލުމެވެ. މީގެ އި ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ކޮބައި

އިވެލުއޭޝަން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާ ނަމަވެސް،  ހިމެނެއެވެ.މި މަރުހަލާގައި މައްސަލަ ދަރަޖަ ކުރުން ވެސް 

 ކަމަށްކޭސް ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ 7ތެރެއިން  ގެކޭހު 16 ތަހުގީގުކޮށްފައިވާ ށްފަހުކުރުމަމަފުރިހަމަރުހަލާ 

މީޑިއަން  ކޭސް ތަހުގީގު ކުރުމަށް 8މި ދެންނެވި  ،އިރުކޭސް އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމަށް ިނންމާަފއިވާ 1މާފައިވާއިރު ނިން

ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވެީނ  ،އެހެންކަމުންވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހިނގާފައިދުވަސް  348އެވަރެޖްގެ ގޮތުގައި 

 ލުއޭޝަންވެއި ލިމިނަރީށް ޕްރިރު ކުރުމަކަށަވަ ކުރުމަށްކަންހުގީގު ތަމައްސަލަތައް  ސީރިއަސް ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންވާ

ލާގެ ނިންމުްނތަކުގެ ހަރުއިވެުލއޭޝަން މަރުހަލާ އަދި ތަހުގީގު މަ ވެ.ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެުވނެ ހަރުަދނާއިތުރަށް  މަރުހަލާ

  ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ؛

 

 އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއިން ނިންމި ގޮތް  އަދަދު  %  ތަހުގީގު މަރުހަލާއިން ނިންމި ގޮތް  އަދަދު  %

  ނެތް ކަމަށް ކޮރަޕްޝަން 14 %22   ފޮނުވަން ޕީޖީއަށް 8 24%

  ކޮށްލަންދޫ ނުބަލާ 8 %13   ނެތް ކަމަށް ކޮރަޕްޝަން 7 21%

  އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން އެހެން 1 3%

 

  އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން އެހެން 8 13%

 މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތަހުގީގު 33 %52  ކުރިއަށްދާ  ތަހުގީގު 17 52%

 ޖުމްލަ  63   ޖުމްލަ  33 

       

ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓަށް ލިބިފަިއވާ މައުޫލާމތުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ  2020ޖުލައި  31ނޯޓް: މަތީަގއިވާ ާތވަލުަގއި ހިަމނާފަިއވާ މައުޫލމާތަކީ 

ުތގަިއެވސް ތަހުީގގު އެކުލަަވއިލާފަިއވާ މައުޫލމާތެވެ. ތަުހގީގު މަރުހަާލގައި ހުރި ަމއްސަލަތަުކގެ ތެެރިއން ގިނަ މަްއސަލަތަކަކީ އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއްދަ

 އެ މަްއސަލަތަކުގެ ތަުހީގގު ނިމޭ ިމންަވރަކުން އޮޑިްޓގައި ކޮށްަފއިވާ އަންާދޒާަތކަށް ބަދަލު އަްނނާނެެއވެ. ،ަގއި ާވތީ ކުރިއަްށދާ މަްއސަލަަތއް ކަމު

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހައި ޝަކުވާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަމުން  އެއް ސަބަބަކީ ގޮތަށް ދިމާވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑުމި

ޝަކުވާ ވަޒަންކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭުނންާވ ޝަކުވާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކުރިން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ަނމަވެސް،އަންނާތީކަން 

ފެށިގެން  2020ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު އޮކްޓޯބަރު  ން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުންކަފައިވާމައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބި 

 އިސްލާހުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 

 އިރުޝާދު ނުދެވުން  އި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމާ 

މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭކަމަށް  29އެވަރެޖްކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އޮޑިޓުގައި ބަލައިފައިވާ މުއްަދތުަގއި އިންވެސްޓިގޭޓަރަކަށް 

 ނަތީޖާ އެކަށީގެންވާ ވެފައިނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށްކޮންމެ މައްސަލައަކީވެސް މުހިއްމު ، އިރުފާހަގަވެފައިވާ

ލީޑަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ނުަހނު ބޭުނންވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ހާސިލްކުރުމަށް ޓީމް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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މިންވަަރށް  ބޭުނންވާއިންވެސްޓިގޭޓަރުްނަނށް ނަމަވެސް، 

ނުވާކަމަށާއި، މިހެން  އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ދެވިފައި 

ލީޑަރުންގެ އަތުގައިވެސް ގިނަ މައްސަލަތައް  ދިމާވަނީ ޓީމް

އެ މައްސަލަތަކަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން  ،ހުންނާތީ

ނަށްެވސް ބޭނުންވާ ިމންވަރަްށ ލީޑަރުން ޓީމް  އިޖެހޭތީކަމަށާ

ިމ  މުން ނުދާތީކަންލިބެއެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު 

ކުރެވުނު ސާވޭގައި އޮޑިޓްގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންާނއެކު 

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށާއި ޓީްމ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 އިރުޝާދު އެހީތެރިކަމާއި ނގަޅުރަ ފެންވަރުލީޑަރުންނަށް 

ށް އޭގެ ނޭދެވޭ ދެވެމުން ނުދާނަމަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަ

 ދާނެއެވެ.އަސަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން

 މިންވަރު  ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ  މަލުކޮށް އަ  އެންގުންތަކަށް  އަންގާ  ކޮމިޝަނުން  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް ) (ރ

 މޮނިޓަރކޮށްފައިނުވުން  ބަލައި 

ސާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ނިންމުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކީ އެ މުއައްސަކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި 

އަކަށް އެންގިދާނެކަމަށް ގާޫނނު ން ދިމާެވފައިވާ ކަމެއްނަމަ، އެކަން އިްސލާހުކުރަން އެ މުއައްސަސާބުމައްސަލައެއްގެ ސަބަ

 ނަންބަރުގައި ވަނަ 3 ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25ގެ ) ނޫނުޤާޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -(އެންޓި 13/2008ނަންބަރު 

 ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް އަށް 2020ޖުލައި  31އިން  2015 ޖަނަވަރީ  01 ޤާނޫނުގެ ދަށުންބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 

 އަންގާަފއިވެއެވެ. އެންގުން 1,634 ޖުމްލަ

 ފައިކޮށްއިމްގާ ކޮމިޝަންގައި ނިޒާމެއްބަލަަހއްޓާނެ ހަރުދަނާ  މިންވަރު މަލުކުރެވެމުންދާއަ އެންގުންތަކަށް މި ނަމަވެސް،

 ޔުނިޓަކާ/ސެކްޝަން ވަކިރަސްމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް  އެގޮތުން، .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނުވާކަން

 ފޮނުވި  އެންގުމެއް އެ ލުން،ސޫއު އެ މުއްދަތުގައި އަމަލުކުރެވެމުން އައި ޮކމިޝަންގައިނުވާކަމަށާއި،  ވާލުކުރެވިފައިހަ

 ންނަން ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ަމސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށްދެެނގައިދާރާތަުކން އަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު  ޔުނިޓަކުން/ސެކްޝަން

ަވނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިާވ އެންގުންތަކުގެ ަތފްސީލް  2019މި ގޮތުން  ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިެވއެވެ.

  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ؛

އަމާޒުކޮށްގެން ގައި އޮޑިޓަރުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  2020ނޯޓް: އޮކްޓޫބަރު 

 18ޓީމް ލީޑަރުންނާއި  9މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  48ހިންގާފައިވާ ސާވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ 

  އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނެވެ.

 ޗާޓު: ސާވޭ ނަތީޖާ 

http://www.audit.gov.mv/
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 މަރުހަލާ  އަދަދު  މައްސަލައިގެ  އިންސައްތަ 

 ރިޕޯޓްކުރަން ނުޖެހޭ  63 21%

 ލާގައިހަ ތަންފީޒު މަރު 22 7%

 ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައި  3 1%

 ޖަވާބު ނުލިބޭ  2 1%

 ފޮލޯއަޕް ހެދިފައި ނުވާ  212 70%

 ލަ ޖުމު  302 

 

އެންގުންތަކަކީ އެ އިދާރާއަކުން ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެންގުންތަކެވެ. އަދި، ނޯޓް: ރިޕޯޓްކުރަން ނުޖެހޭ 

ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ގައި ގުންތަކު ފޮލޯއަޕް ހެދިފައި ނުވަނީ ތަހުގީގު މަރުހަލާއަށް ނުގޮސް ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަންގާފައިވާ އެން 

 ދީފައިވެއެވެ.މައުލޫމާތު 

 

 ކުރުމުގެ މޮނިޓަރ ބަލައި މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މަލުކޮށް އަ އެންގުންތަކަށް އަންގާ ކޮމިޝަނުން ،ނަމަވެސްއެހެން 

އެންްޑ  އިންވެސްޓިގޭޝަން ޕޯސްޓް ކޭސްތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާ  ،މަސައްކަތް

 އަހަރު ވަނަ 2019ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  ަރސްމީކޮށް މަހު ނޮވެންބަރުނަ އަހަރުގެ ވަ  2020 ޓާޔުނި މޮނިޓަރިންގ

 ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ  މަލުކުެރވިއަ އެންގުންތަކަށް އަންގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ިނންާމފައިވާ ށްކޮތަހުގީގު ކޮމިޝަނުން

ކަމާގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުމުގެ ، އަދިބަލައި މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  މިންވަރު

ވަނަ އަހަރުގައި  2019މި ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ  ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. ކުރެވެމުންދާކަމަށް މަސައްކަތް

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން އަމަލުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮށްަފއިވާ ދިރާސާއިން ފާހަގަވި 

ވަނަ  2017ބަލައިފައިވަނީ  ގައިމި ދިރާސާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެންގުމަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބު  73ށް ފޮނުވާފައިވާ ކައަވުޒާރާ 10އަހަރު 

 ވުޒާރާއިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުަގއި އެ ވަނީއެވެ؛ 9ލިބިފައިވާ 

 މަރުހަލާ  އިންސައްތަ 

 ފިޔަވަޅު އަޅައި ނިމިފައި  48%

 އަމަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ  14%

 އަމަލު ނުކުރެވި  27%

 ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާ  11%

 

 ގޮތް  ލަފާދޭ  ކުރަން އިސްލާހު 

 ގޮސް ތަހުގީގު މަރުހަލާ ިނންމުމާ ހަމައަށް ހޭދަވާ  (ހ) ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ފެިށގެން

މުއްދަތު މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ޮކމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަުތމަށާއި ބެކްލޮގްގައި ހުިރ 

ގަވާއިދުން  ކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯލަނޑުދަނޑިތަ  ކަނޑައަޅައިފައިވާމަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި 

 ؛ށާއިމޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިއުމަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ޓައިމްކޮށް -މައްސަލައެއްތޯ ރިއަލް ބަލަމުންދާ/) ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާށ(

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުެގ ގޮތުން އެ އިދާރާތަކުްނ  ހޯދޭނެލަސްނުވެ ވަގުތުން ވަުގތަށް  ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންަތއް ދެނެގަނެވި

އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޕޯޓަލް/ިސސްޓަމްތަކުގެ އެކްސެސް ކޮމިޝަނަށް ހޯދުމަްށޓަކައި 

 ؛ށާއިގެންދިއުމަ

ލަސްނުވެ ވަގުތުން ވަގުތަށް  ،އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެވިކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންވާ ނުވަތަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ޭދންވާ ) ނ(

 ؛ށާއިތަހުގީގުތައް ނިންމޭކަން ަކށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރިލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ އިތުރަށް ހަރުަދނާ ކުރުމަ

މަށްޓަކައި މުޖުތަމައުގެ ) ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސެއް ނެތް ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުން މަދުކުރުރ(

 ؛ށާއިއަހުލުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހޭުލންތެރިކުރުވުމުގެ ހަރުދަނާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަ

ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީްނ  ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓްހިންގުންެތރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއި ޓީމް ލީޑަރުންގެ ) ބ(

ރާވައި އް ތަްމރީން ޕްރޮގްރާމްތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަރނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ންގެއިންވެސްޓިގޭޓަރުކާއި ޕްރޮގްރާމްތަ

 އިންވެސްޓިގޭޓަުރންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާިއ އިރުޝާދު ގަވާއިދުން ލިބެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ށާއި،ހިންގުމަ

 ދެވޭ މިންވަރަށް އިންވެސްޓިގޭޓަުރންގެ ކޭސްލޯޑު ހިފެހެއްޓުމަށާއި؛ކޭސްތަކަށް ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން 

ޓައިމްކޮށް ދެނެަގނެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް -ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންުގންތަކަށް އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ިމންވަރު ރިއަލް) ޅ(

 ގުޅިގެން  ތަކާޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް އެސެސްމަންޓްތަކާއި ރިސްކް ގެންދާ ކުރިއަށް ކޮމިޝަނުން ގާއިމް ކުރުމަށާއި

 ގެނދިއުމަށާއި މޮނިޓަރކުރަމުން އިދުންގަވާ ބަލައި މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ އަމަލުކޮށް އެންގުންތަކަށް  އަންގާ ކޮމިޝަނުން

 ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅަމުން މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ،ށްޝާއިއުކޮ މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ުނދާ އަމަލުކުރަމުން އެންގުންތަކަށް

 .ދަންނަވަމެވެ ކޮމިޝަނަށް ޝަންކޮރަޕް-އެންޓި

 

 ވާ މިންވަރު ސިލްކުރެވިފައި ހާ  ނަތީޖާހުއްޓުވުމުގައި ޝަރުއީ މަރުހަލާއިން  ކޮރަޕްޝަން  3.1.3

މުއްދަތެއް ދިގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އޭ.ސީ.ސީއިން (ހ) 

 ވުމާއި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވުން ހިނގާފައި 

) %48( 12ކުގެ ތެރެއިން ތަހުގީގު ނިންމުަމށްފަހު ދައުވާކުުރމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަ

އިގަނޑުގޮތެއްގައި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ. މަ) %52( 13މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލަން ނިންމާފައިވާއިރު، 

ތު ކުރެވޭ ކުށް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލަިއފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ިއތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި ތުހުމަ 

ކުށް  ،އުވާއެއްކޮށްދަން ޖިނާއީ ކުެށއްގެ ތާރީޚާ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމާ ދެމެދު ދިގު މުއްދަތެއް ހިނާގފައިވުމުގެ ސަބަބު

 ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީކަަމށް ޕީ.ޖީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
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އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލައަށް  23މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 25 މީގެ އިތުރުން، މި

 އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައުވާ އުފުލިފައި ނުވަނީ އެވެ. ވެހިނގާފައިދުވަސް  91 މީޑިއަން އެވަރެޖް 

 ގުޅިގެން ނިންމަން ޖެހޭ ކަންކަްނ ސަބަބުން މާލީ ކަންތަްއތަކާބަޔަކަށް ނުވުމުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަކީ މާލީ ދާއިރާގެ ފަންނީ

 އޮފީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޖެނެރަލްގެ ކަަމށް ޕްރޮސިކިއުޓަރތީނިންމުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާ

 3 ކޭސް ސްޓަޑީ 

 ފައިވާ ކޭސްޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވާ - 9 އޮޑިޓް ސާމްޕަލް

 2014އޮކްޓޫބަރު  12 ތަހުގީގު ނިމުނު ތާރީޚު 

 2015ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚު  މުނުމެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން މައްސަލަ ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވަން ނިންކޮމިޝަން 

 2015މެއި  18 ދައުވާ އުފުލުމަށް ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވި ތާރީޚު 

 2017އޮގަސްޓް  18  މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވި ތާރީޚުޕީ.ޖީ އިން

 

ގެ ތާރީޚެއްކަމުން މި މައްސަލަ ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވި ދުވަސްވަރަކީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރީ 

ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ، ކޮމިޝަންގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދެނެގަނެވެން ނެތް ނަމަވެސް ށް ހޭދަވި މުއްދަތުޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނަ 

ގައި މުއާމަލާތްތައް އިން މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވި ތާރީޚާ ދެމެދު ދެ މުއައްސަސާގެ މެދުޖީ.ޖީ އަށް ފޮނުވި ތާރީޚާއި ޕީ.ޕީ

 ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 4 ކޭސް ސްޓަޑީ 

 ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކޭސް - 2 އޮޑިޓް ސާމްޕަލް

 2017އޮކްޓޫބަރު  17 ތަހުގީގު ނިމުނު ތާރީޚު 

 2017ނޮވެންބަރު  6 ޕްރޮސިކިއުޝަން ފުރަތަމަ ޑިއުޓީ 

 2018ޖަނަވަރީ  2 ދެ ވަނަ ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން 

 2018ޖޫން  25 ތިން ވަނަ ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން 

 2018ސެޕްޓެމްބަރު  12 ފޮނުވި  އޮފީހަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީ.ޖީ

 2018ޑިސެންބަރު  13 ޕީ.ޖީއިން ދައުވާ އުފުލުމަށް ކޯޓަށް ފޮނުވި 

ތަހުގީގު ނިމުނު ތާރީޚާއި ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވާ ތާރީޚާ ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތަކީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނަށްފަހު 

މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޕީ.ޖީއިން ދޭ ލަފަޔާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް 

  ހިނގާދިޔަ މުއްދަތެވެ.

ޑިސެންބަރު  8ގައި.  2019ފެބުރުވަރީ  20ނޯޓު: މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުގައި ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފައިވަނީ 

 ގައި ޕީ.ޖީއިން ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލައިއިރު މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހިނގަމުންދަނީ.  2020
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 ހިފެހެްއޓުމަށް ކޮލިޓީތަހުގީގު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުުރމަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވީ ނަމަވެްސ، 

 އިންވެސްޓިގޭޝަން އިންވެސްޓިގޭޓަރު ލީޑުމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،  ކޮމިޝަނުން

ކޮމިޝަންެގ  ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި މަޝްވަރާ މެދު ިރޕޯޓާ އެ މެދުގައި ބަރުންގެންމެ ޓީުމގެ ،ފަހު އެކުލަވާލުމަށް ރިޕޯޓް

ގައި ކުރުމަށްފަހު ރިވިއު  ރިޕޯޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި ހެޑް އޮފް ލީގަލް ނީހަޅަހުށަ ރިޕޯޓް ބަރުންަނށްންމެ

ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، މައްސަލަ ޕީ.ޖީ  ޕްރޮސެސް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް އަދި، .ކަމަށް ކޮމިޝަނުން މަުއލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ

ދުވަސްތެރޭ މައްސަލަ ޕީ.ޖީ އަށް ފޮނުވަންވާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި  3ނިންާމ ދުވަހުން ފެށިގެން މެމްބަރުން އަށް ފޮނުވަން 

 ކޮމިޝަނުން ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވައިލައިފައިވެއެވެ. 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ކޯޓަށް (ނ) 

 12އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  ޖިނާއީ އޮފީހުން ަބލައިއިރު، އެލިބުނު މައުލޫމާތަށް  އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްިވ  މައްސަލައާއި 1ޝަރީއަތް ތާވަލުކުެރވިފައިނުވާ  ތެރެއިން ހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެހުށަ މައްސަލަ

މެއް ބޭއްވުމަށް މީޑިއަން މަ އަޑުއެހު ފުރަތަ އިގެމައްސަލަ 9 ބާކީ ،ފިޔަވައި މައްސަލަ 2ދުވަސް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާ 

 2020 ޑިސެންބަރު 20 ،ދުވަސް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތް ފީލްޑް  އޮޑިޓުގެ މި، އަދިވެއެވެ. ހިނގާފައި ދުވަސް  39އެވަރެޖް 

 ދުވަސް 468ށް މީޑިައން އެވަރެޖް މައްސަލައަ 8 ނިިމފައިނުވާމައްސަލައާއި ޝަރީއަތް  4ޝަރީއަތް ނިމިފައިވާ  ނިޔަލަށް ގެ

 ހުކުމްކޮށްފައިެވއެވެ. ދަށުކޯޓުން މައްސަލައިގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް 3މީގެ ތެރެއިން އެވެ. ވެހިނގާފައި

 ،އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާއިރު ގައިކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިމައްސަލައެއް  3އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ މީގެ އިތުރުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 މަސައްކަތް އޮިޑޓްގެ ފީލްޑް ،ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުންއްވެސް މައްސަލައަކަށް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާކަން އެމިއިން 

 ދުވަސް  381ން ނުފެށި މީޑިއަން އެވަރެޖް ގައި ނިމުމާ ހަމައަށް މި މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހު 2020ބަރު ންޑިސެ 20

 ވެ.އެވެހިނގާފައި

 ގޮތް  ލަފާދޭ  ކުރަން އިސްލާހު 

އިންޑިކޭޓަރސް ކަނޑައަޅައި އެ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް  ) ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ކީ ޕަރފޯމަންސްހ(

 ޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ.ކޮރަ-ކުރުމަށް އެންޓި

 5 ކޭސް ސްޓަޑީ 

 391ވަނަ އަހަރު ތެރޭ މެލޭޝިއާގެ ސްޕެޝަލް ސެޝަންސް ކޯޓް އޮން ކޮރަޕްޝަންގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު  2019

 %78ކޭހުގެ ތެރެއިން  217ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް ނިމިފައިވާ  634ކޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

 ބިތުވާކަމަށެވެ.ނިމިފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ސާ

ކޭސް  144ކޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށް  55ވަނަ އަހަރު ތެރޭ މެލޭޝިއާގެ ހައި ކޯޓުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު  2019އަދި 

ނިމިފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް  %65ކޭހުގެ ތެރެއިން  46އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތް ނިމިފައިވާ 

 .ދެމެހެއްޓުމަށެވެ

 2019ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަހަރީ ރިޕޯޓް -މެލޭޝިއަން އެންޓި ސޯސް: 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 
 

 

 

 18ގެ  22ސަފުހާ 

 

 ށާއި؛ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާގޮތާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެެހއްޓުމަ )ށ(

 ނިންމާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި  ގޮތެއް މައްސަލަތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ) އޭ.ސީ.ސީންނ(

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަންނަވަމެެވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި-އެންޓިއަމަލު ކުރުމަށް 

 ރޮގްރާމްތައް ރާވައި ތަްމރީން ޕް ބޭނުންވާ ރުމަށްކުއިތުރުމަސައްކަތުގެ ފެންަވރު  ންގެޕްރޮސިކިއުޓަރުމާލީ ދާއިރާއިން ) ރ(

 ؛ށާއިތަކުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ރިވިއު ކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަދައުވާއި ހިންގުމަށާ

ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވީ އެންމެ ންޖެހޭކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ތުކުރެވޭ މީހާއާމެދު ދައުވާ ކުރަ) ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަބ(

 އަވަހަކަށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަންނަވަމެވެ.

އެ ކަންކަން އިސްލާހު ހޭދަވާ ސަބަބު ދެނެަގނެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލތައް ނިންމައި ހުކުމް ކުރަން  ކޯޓުތަކަށް) ޅ(

 ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށްމަށް ދެނެގަތުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް 

 ތައް ފިޔަވަޅު  އަޅައިފައިވާ  ވިޔަނުދިނުމަށް މަލުތައްއަ  ކޮރަޕްޝަންގެ 3.1.4

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ -މި ބައިގައި ބަލައިފައި ވާނީ އެްނޓި

 ؛ވެވަނީއެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަްއތައް ތިރީގައި މި ،ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައިވޭތޯއެވެ. އެގޮތުން ހަރުދަނާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން 

 ،ލައި ބަ މިންވަރު  ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ  މަލުކޮށް އަ  އެންގުންތަކަށް  އަންގާ  ކޮމިޝަނުން  ގުޅިގެން  އެސެސްމަންޓްތަކާ  ރިސްކް (ހ) 

 ފައިނުވުން  އަޅާ ފިޔަވަޅު ތަންފީޒު ކުރަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ކޮރަޕްޝަން ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި،  21ގެ ) ނޫނުޤާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި( 13/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ކޮިމޝަނުގެ މަސައޫލިއްޔަތެއް ފަރާްތތަކަށް ިދނުމަކީ ބެހޭ ަލފާ ަކމާބެހޭހޭ ފިޔަވަޅުތަކާކޮށް އަޅަންޖެދިރާސާތައްހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

އެ ގޮތާއި ހިނގާ  ދާއިރާއެއްގައި ކަން 8 ގެ ނިޔަލަށް 2020އިން  2015 މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިސްކް  ،ށްއޮތް މިންވަރު ދެނެގަނެ، ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮދާއިރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސް 

އެންގުންތަކަްށ މި ނަމަވެސް، ވީ  ހުށަހަޅާފައިކޮމިޝަނުން އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވައިލައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 

ރަސްމީ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2020އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވުނެވެ.ފައި ނުވާކަން ފާހަގަލާބަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު އަ

ކޮމިޝަނުން އަންގާ   ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދިމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ވަކި ޔުނިޓަކާ ހަވާލުކުރެވިފައި

 އެކަމަށް  އިމަށާމޮިނޓަރ ކުރާނެ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަ ބަލައިމަލުކޮށް ތަންފީުޒކުރެވެމުންދާ މިންވަރު އައެންގުންތަކަށް 

 ކޮމިޝަނުން މައުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ. ކުރެވެމުންދާކަމަށް ތަރައްޤީ ޕޯޓަލްއެއް ޚާއްސަ

 ހިންގާފައިވުން  އަމާޒުކޮށްގެންކަން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ދާއިރާތަކަށް  ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަ  ގިނައިން (ށ) 

ރާއި، ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި، ސެމިނާ 21 ) ގެނޫނުޤާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި( 13/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި، އެހެިނހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެކަމާބެހޭ އެކި ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިއުކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ 

މުެގ ވުކުރުކަން އިތުރުހޭލުްނތެރި ނިޔަލަށް  ގެ 2020އިން  2015ގޮތުްނ، މިމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މަސައޫލިއްޔަތެއް ކަ

ބައްޓަންކޮްށފައިވަނީ އެންމެ ިގނައިން މައްސަލަ ހުަށހެޅޭ މި ޕްރޮގްރާމްަތއް  އިއް ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާކަމާޕްރޮގްރާމްތަގިނަ 
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ކަން އަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވާ ހޭލުންތެރި 2019އިން  2015 ގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންކަން ފާހަ

 ؛ވަނީއެވެ އެތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި  އަދަދު ގެމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުވުކުރުއިތުރު

 އަހަރު  ބައިވެރިންގެ އަދަދު  ސެޝަންތަކުގެ އަދަދު 

105 2005 2015 

47 1464 2016 

30 957 2017 

76 2448 2018 

84 3161 2019 

 

 ގޮތް  ލަފާދޭ  ކުރަން އިސްލާހު 

 ބަލައި  މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މަލުކޮށްއަ އެންގުންތަކަށް އަންގާ ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން އެސެސްމަންޓްތަކާ ރިސްކް(ހ) 

 ގެންދިއުމަށާއި؛ ކުރަމުން މޮނިޓަރ އިދުންގަވާ

ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް  އެންުގންތައް އަންގާ(ށ) ކޮމިޝަނުން 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ.-އެންޓި

 

 ތޯ ވޭގާއިމްކުރެވިފައި  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮމިޝަނުގެ  3.2

އިމްކުރެވިފައިވޭތޯއެވެ. ގާ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ ބަލައިފައިާވނީ ބައިގައި މި އޮޑިޓުގެ

 ކަންތައްތަކަކީ؛ ބަލަިއފައިވާ ބައިގައި މި އެގޮތުން،

 ިއ،އާތޯލިބިފައިވޭ ަވސީލަތްތައްއިންސާނީ  ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ •

 ހުރިތޯއެވެ. ގާއިމްކުރެވިފައި ަވސީލަތްތައްއެހެނިެހން  ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ •

 
 ބެލުން  ލިބިފައިވޭތޯ  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ  3.2.1

ކެޕޭސިޓީ ދެނެގަތުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް ހަލުވިކަމާއެކު  ގެންވާ އެކަށީ  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  ގެ ކޮމިޝަނު (ހ) 

 ދިއުން މުންމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަ 

ފާަހަގ  ކޮމިޝަނުން ކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން  ކޮމިޝަންގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެއް ގޮންެޖހުމަކީ

އަށް ކުރި ގައިހަލުވިކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ އަދަާދއި މުވައްޒަފުންގެ ތިބި މިހާރު މިޝަންގައިކޮ ވާއިރު،ކޮށްފައި

އޮތުމަކީ މުހިއްމު ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓެއް ވޭނެދެނެގަނެ އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ނެބޭނުންވާ  މަށްގެންދިއު

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން  ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓެއްމިފަދަ  އެގޮތުން،ރަމެވެ. ފާހަގަކުކަމެއްކަން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 މުވައްޒަފުން ބިނާކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލައި އެއަށް އަމަލު ކުރަމުން ދިއުން (ށ) 

ބިާނކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން 

އެގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ ޮކންމެ ސެކްޝަނަކާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާއި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މިހާރު 

އެ ޔުނިްޓގެ މުވައްޒަފުންގެ އިލްީމ  ރަށްފަހުހަތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ ފެްނވަރާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަ

އަދި ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ުހްނނަންޖެހޭ މިންވަރާއި އެ މިންވަުރ ހާސިލް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ލިބިގަންަނންޖެހޭ ތައުލީމާއި 

ވަނަ އަހަރު  2019 ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް ،ތަމްރީންތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް

ކީ މްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަގިނަ ތަ އަށް ހިންގާފައިވާ 2020 ޖުލައި 31އިން  2015ޖަނަވަރީ  1 މިގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

މި ދެންނެވި ޕްލޭނުންވެސް މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން 

ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންާވ ބައެއް ދާއިރާތައްކަްނ 

އެހެންނަމަެވސް، ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ،މަށްޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަ ތަމްރީން

 %70ން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭގައި ބައިވެރިވި އޮޑިޓަރު

ސީދާ  ،ންއިންވެސްޓިގޭޓަރުން ފާހަގަކޮށްަފއިވެއެވެ. އެގޮތު

އެއް ށް ބަތަހުގީގުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީންތައް އިތުރު ކުރެވިދާނެކަމަ

 އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ.

  

 ބެލުން  ހުރިތޯ  ވިފައި ގާއިމްކުރެ  ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ  3.2.2

 ގުޅުން ހުރި ގިނަ  ތަހުގީގުތަކާކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ރާވާފައިވާ  ކުރުމަށް  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ކޮމިޝަންގެ (ހ) 

 ވުން ހާސިލްވެފައި  ކަންކަން 

ފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ އަށް ކުރުމަށް ރާވާ 2019ން އި 2015ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެ

މުއްދަތުގައި ކުރުމަށް ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މި ހާސިލްވެފައިވާ ރި ގިނަ ކަންތައްތައްހު ގުޅުން ތަހުގީގުތަކާ

އެވިޑެންސް މޮޑިއުލްއެއް އިތުރުކުރުމާއި، ނިމޭ  ސިސްޓަމަށް މެނޭޖްމަންޓް ކޭސް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 16ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ދާއިރާ  އިން ސައްތަ 

 އެކައުންޓިންގ އަދި ގުޅުން ހުރި  43%

 އެންޑް ލޯ  އާޝަރީ 39%

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  9%

 ފޮރެންސިކް ސްޓަޑީޒް  4%

 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް  6%

މަަސއްކަތްކުރާ ގެ ނިޔަލަށް  2020ސެޕްޓެމްބަރު  30ތާވަލު: 

 މުަވއްޒަފުން ޚާްއސަވެަފިއވާ ާދއިރާަތއް 
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20152016201720182019

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ރޭޝިއޯ

މުވައްޒަފުން ވަކިވާ ރޭޝިއޯ އެވަރެޖް

 ޗާޓު:  މުވައްޒަުފން ވަިކވާ ރޭިޝއޯ 
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އި ން ފިޔަވަ މް ހަމަޖެއްސުތެރެއިން ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާ ގެމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވައްތަރުގެ މައްސަލަތައް ސިސްޓަމް

 ގެމުވައްޒަފުންމި ކަންތައްތައް ހާސިލް ކުރެވިފައި ނުވަނީ . ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ހުރިހައި ކަމެއްއެހެން 

ކޮމިޝަނުން  ކަމަށް އިސްކަން ދޭންވީ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުން ފަދަ އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ނާއިސަބަބުން ދަތިކަމުގެ

 ދީފައިވެއެވެ.މައުލޫމާތު 

 އިމް ކުރެވިފައި ނުވުން ގާ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް (ށ) 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ފެށިގެން ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާ ހަމައަށްވެސް އިންފޮމޭޝަން  ،ތައްޅޭ މައްސަލަހެކޮމިޝަނަށް ހުށަ

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އޮމާންކަމާއެކު  ،ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޭބނުން ކުރެވެމުންދެއެވެ. އެހެންކަމުން

 ،އި ހުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސްއިމްކުރެވިފަގާ އިންފޮމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަްތތައް  މަށްކުރިއަށްގެންދިއު

ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ކުރެވިފައި އިމްގާ ވަސީލަތްތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިްނފޮމޭަޝން ބޭނުންވާ ކޮމިޝަނަށް

ކަމަށާއި،  ބަޖެޓް ލިިބފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ އެކަމަށް  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްޮނލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ހޯދިފައި ނުަވނީ

މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްވެެގން ކޮމިޝަނަށް ލިބޭއިުރ ރައްޔިތުންގެ އަހަރުވެސް  2019އަިދ  2018 ،2017އެގޮތުން 

ވަސީލަތްތަކާއި އާލާްތތަްއ  އު ެހން ބޭުނންވެގެން ބަޖެޓް ކުރާ އަދަދެއް ކަމުގައިވުމުން ކޮންމެއަވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ލިެބނީ ކުޑަ 

ޓްސް ނުވަތަ ލައިސަންސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ރގިނަ ފަހަަރށް ޯހދެނީ ތަނުގައި ެގންގުޅޭ އައިޓީ ާއލާތްތަކުގެ ޕާ ،ގަނެވެން ނެތި

ކުރުމަށް ވަރު ރަނގަޅު ންމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެއަދި، މިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބޭނުންވާ ސާމާނު ކަމުގައި ކޮ

ސާވޭގައި ބައިވެރިވި  ދިޔަ ެގންމި އޮފީހުްނ ކުރިއަށް ކަމަށްތްތައް ހަރުދަނާ ކުރަންެޖހޭ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ަވސީލަ

 އެވެ.ފާހަގަ ކޮށްފައިވެ ވެސްއިންވެސްޓިގޭޓަރުން 40%

 ގޮތް  ލަފާދޭ  ކުރަން އިސްލާހު 

 ހާސިލްކުރުމަށް ލަނުޑދަނޑިތައް ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތު އެކުލަވާލަމުންެގންދާ ޓަކައިއަދާކުރުމަށް ޒިންމާ ޤާނޫނީ (ހ) ކޮމިޝަނުގެ

 ހަމަޖެއްސުމަށާއި؛ މަޝްވަރާކޮށްގެން އިދާރާތަކާ ކަމާގުޅޭހޯދުމުގެ އިންތިޒާމް  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ

ްށ ހަމަޖެއްސުމަ ންކަންއެންެމހައި ކައިދާރީ ގޮުތން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ މަގުފަހިވާނޭެހން  ހާސިލްކުުރމަށް ނޑުދަނޑިތައްލަ (ށ) 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވަމެވެ.-އެންޓި
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 22ގެ  22ސަފުހާ 

 

 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް : 1އެޕެންޑިކްސް 

ކިޔުންތައް ރިވިއު ޔެލި

 ކުރުން 

 .މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  އަށް  2020އިން  2015ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -އެންޓި އެގޮތުން، 

 .ބަލައިފައިވާނެއެވެ ކޭސް ފައިލްތަކާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

   

އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ  އޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވުނު ބައިތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް  އިންޓަވިއު ކުރުން 

 ށްފައިވާނެއެވެ.ވާލާއި ޖަވާބު ބަދަލުކޮސު ބައްދަލުކޮށް މެނޭޖުމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާ 

   

 ގޮތުގައި  އެވިޑެންސްގެ ކަންތައްތަކުގެ ފާހަގަކުރެވުނު އޮޑިޓުގައި ،ސާވޭކޮށް އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ  ސާވޭ 

 .ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ ނަތީޖާ ސާވޭގެ

   

 ގްރޫޕް  ކަސްފޯ

 ކުރުން  އިންޓަވިއު

 ބައިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި،ޑިޓުގައި ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮ 

 .ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އިންޓަވިއުކޮށްފައި ވާނެއެވެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާއި ޓީމް ލީޑަރުންނާ

   

އަދި  ނަލިޓިކަލް ރިވިއުއެ

 އެނަލިސިސް

 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަފާސްހިސާބުތައް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް-އެންޓި

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ ރިވިއުކޮށް، އެނަލިސިސްތައް

 ފަންނީ ބަސްތަކުގެ މާނަ  :2އެޕެންޑިކްސް 

 ކޭސް ލޯޑު 

 

 އަތުގައި ހުރި "އޯޕަން ކޭސް" ތަކުގެ އަދަދު  އިންވެސްޓިގޭޓަރު 

   

 އިންވެސްޓިގޭޓަރު 

 

 ގެންދާ މުވައްޒަފުގު ކުރަމުންގީ ކޭސް ތަހު 

   

 ޕްރިލިމިނަރީ

 އިވެލުއޭޝަން 

 

ލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިން ދެނެގަތުމަށާއި މައްސަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ

  އެސެސްމަންޓް  ތައްޔާރުކުރެވޭ

   

 ފޮލޯއަޕް
 

 ބެލުން  މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ އަމަލުކޮށް އެންގުންތަކަށް އަންގާ
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