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ތަޞައްވުރު
“ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި
މުޖުތަމަޢަކަށް ވުން”

އަމާޒު
1 .1ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ފިޔަވަޅުއެޅުން
2 .2ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުން
3 .3ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ޙައްޤުތައް އިޔާދަކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
4 .4ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ވިޔަނުދިނުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
5 .5ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.

1

ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް
ނަޒާހަތްތެރިކަން

ހަމަހަމަކަން

ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެފުށް ފެންނާނެހެން

އަމާނާތްތެރިކަންމަތީ ދެމިތިބުން

މަސައްކަތްކުރުން

ޖަވާބުދާރީވުން

ހާމަކުރުން

ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ރައްޔިތުންނަށް

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކީ ކޮރަޕްޝަންގެ

ޖަވާބުދާރީވުން

މައްސަލަތައް ބަލައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން

2

އިސްބަސް
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިސްތިރާތީޖީ ޙަރަކާތްތައް އޭގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
 2020-2024ތައްޔާރުކުރެވިފައި މިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޙަޔާތުގެ ނުހަނު މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ .އެހެނީ ،މި ވަގުތަކީ
ކޮމިޝަން އިޞްލާޙީ ބަދަލެއްގެ ތެރޭގައިވާ ވަގުތަކަށް ވީކަމެވެ .އައު ވެރީން ޢައްޔަންކުރެވި ކޮމިޝަނުގެ ލީޑަރޝިޕް
ބަދަލުކުރެވި ،ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުގެނެވި ،ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ އިރަކަށްވީކަމެވެ .މި
ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި ،ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ،ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާޖަމާޢަތްތަކާއެކު ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެތެރޭގެ ހިންގުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި،
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތުގައި ނަތީޖާނެރެވިފައިވާ މިންވަރުތަކާމެދު އިޚްލާޞްތެރި ފާޑުކިޔުމާއި ،ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ.
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  2008ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުކުރެވި ،މަސައްކަތް ހިންގަންފެށުމާ ހިސާބުންވެސް ،ކޮރަޕްޝަން
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ ކާމިޔާބީއާމެދު ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތަކަށް ކޮމިޝަން އަބަދުމެ
ހުށަހެޅުމުންދެއެވެ .ވަކީން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ
މާކުހާއި ރޭންކުކުރެވޭ ހިސާބު ދަށްވުމާއި ،ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ރިޕޯޓުކުރެވެމުންދާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ
ތުހުމަތުތަކާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި ފޫނުބެދޭ އެތަކެއް
ކަމަކާހުރެ ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވަމުންދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮމިޝަނަށް އިސްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ގޮވާލެވޭ
ގޮވާލުންތަކަށް އިޖާބަދީ ،ދައުލަތުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމެވެ.
އެގޮތުން ،ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކާއި ،ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިފައިވާ
މާޙައުލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،އިސްކަންދޭނޭ މައިގަނޑު  4ދާއިރާއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .އަދި
ކާމިޔާބުކަމާއެކު މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ،އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިސްތިރާތީޖީ އިސްކަންދޭ މި ދާއިރާތަކާއި
މަޤްޞަދުތައް އަދި ޙަރަކާތްތައް ގުޅުވާލެވި ،އެކަށައަޅާފައިވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ އެހެން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތަކާ ޚިލާފަށް،
މިފަހަރުގެ ޕްލޭންގައި ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އަދި
ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ ވަޒަންކުރާނެ ވަށައިޖެހޭ މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި
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ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގެ ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޝަކުވާތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮރަޕްޝަން ހިންގިޔަނުދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާނެ މައިގަނޑު އެއް މަސައްކަތެވެ .އެގޮތުން ،ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ،ދިރާސާގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންކަމާމެދު ވަކާލާތުކޮށް އިޞްލާޙީ ބަދަލާމެދު
އަޑުއުފުލުމަކީވެސް މި ކޮމިޝަނުން ކުރާނެ މަސައްކަތެކެވެ .އަދި ،ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ،ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އިދާރާތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އިސްކަންދެވިގެންދާނެއެވެ.
ކުށްވެރިންނަކީ އަބަދުވެސް ކުށްކުރުމުގައި ދެމިހުރުމަށްޓަކައި އައު މަގުތައް ކޮށައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ލޫޓުވުމަށްޓަކައި ނިޒާމްގައިވާ ހުސްކަމުގެ ތެރެއިންނާއި ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ބަލިކަށި ޖާގަތަކުން ދެމިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާނެ ބައެއްކަން ދެނެތިބެ ،އަޅުގަނޑުމެންފަދަ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުންވެސް
ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އީޖާދީ ބަދަލުތަކާއެކު ހެކިޤަރީނާ ހޯދާނެ އިތުރު ގޮތްތައް ދެނެގަނެ ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުން ލިބިގަންނަ ފައިސާގެ ފަސްފަހަތުންގޮސް ކުށްވެރީންނަށް
އަދަބުން ރެކެވޭނޭ ހީވާހީވުންތަކަށް ނިމުން ގެންނާންޖެހެއެވެ .މި ޕްލޭންގެ އެހީގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،މަސައްކަތްތަކުގެ އިޖުރާއަތުތައް ހަރުދަނާކޮށް،
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް އެކުއެކީ މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ،ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ،މި ޕްލޭނުގެ އަލީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ އެހީގައި
އޭސީސީއަކީ އާންމުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ވެގެންދިއުމެވެ .ކުރިމަގުގައި ނުހަނު ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާނޭކަން އެނގިހުރެމެ،
އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރުކަމަށްވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުން އެއީ ،ދުރުރާސްތާގެ އުންމީދަކަށް
ވީނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން މިދެކޭ ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް މަގުދައްކައިދޭނެ މުރުޝިދަކަށް
މި ޕްލޭން ވާނޭކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކުރެވެއެވެ.
މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ކޮންސަލްޓެންޓަށާއި ،ކޮމޝަނުގެ
މެންބަރުންނާއި ،ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ދެއްވެވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށް،
އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރާ ބަދަލުގެ ޒަމާނަށް އޭސީސީ ގެންގޮސްދިނުމަށް ،އިސްވެ އޭސީސީ ހިންގައި ކާމިޔާބަށް ވާޞިލުކުރުވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި
އުންމީދެވެ.

މަރްޔަމް ޝިއުނާ

4 4

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

ތަޢާރުފު
ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ފަހުން ދެވޭ ލަފައާއި އިރުޝާދުތަކާއި ،އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދީ

މިންގަނޑުތަކުގައި ރާއްޖެ ގިންތިކުރެވެނީ ،ތަރައްޤީވަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެދެވޭ ފައިސާގެ އަދަދުތަކުގެ ބޮޑުކަމެވެ.
ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ތަހުޤީޤުކޮށް ،ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު

ހީނަރުކަންލިބި ކޮރަޕްޝަނާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ވަކިތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެ ،ދައުލަތުގެ

މަތިކުރެވިފައިވަނީ

މާލިއްޔަތުން ކޮރަޕްޝަނަށް ފޭދިގެންދާ ނިސްބަތް ބޮޑުވެ ،ހަޤީޤީ ތަރައްޤީގެ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނާއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

199

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ،މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި އެންޓި-

ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭވަރު އެތައް ތަނަކުން ކުޑަވެއެވެ .މިކަމަށް ހެކިދޭ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ވުޖޫދުކުރެވިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު  2008ގައެވެ .މި ސްޓްރެޓީޖިކް

އެތަކެއް ދިރާސާތަކާއި ހޯދުންތައް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ .މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި

އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ،

ދިގުރާސްތާގެ އިސްތިރާތީޖީ ވައްޓަފާޅިއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް

ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނާ މެދު ދެކޭ ގޮތުގެ ދިރާސާ (ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން

އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޝަނުގެ  3ވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެވެ .ކޮމިޝަނުގެ

 2019ވަނަ އަހަރު ހަމަ މިދިރާސާގައި ދިވެހިރާއްޖެ  19މާކުހާއެކު  130ވަނައަށް

ވަނަ އަހަރުން  2019ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ .މި ހިނގާ އަހަރާއެކު ފަސްއަހަރަށް

އިންޑެކްސް) އަށް ބެލިނަމަވެސް މިކަން ސާބިތުވެއެވެ 2016 .ވަ ަ
ނ އަހަރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  2009ވަނަ އަހަރުން
ރސާގެ ނަތީޖާގައި ދިވެހިރާއްޖެ  36މާކުހާއެކު  95ވަނައިގަ ި
އެ ދި ާ
އ އޮތްއިރު 2014 ،ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ .އަދި ދެވަނަ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 2015
ސޮއްސާލައިފައިވެއެވެ .މިއިން އަންގައިދެނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޙާލަތު

އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި މިވާ ސްޓެރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ()2020-2024

ރަނގަޅު ނޫންކަމެވެ .އަދި ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެ ް
އ ޙާލަތު ގޯސްވާކަމެވެ .މިކަމަށް މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،މި މުއައްސަސާގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލިވުމަށްޓަކައި،
އިތުރު ބާރުލިބެނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި އެ ި
ކ ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާތަކުންނާއި ،އެކަށައެޅިފައިވާ އަމާޒުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސާފު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމެވެ .މި
ހިންގޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ތަޙުޤީޤުތަކުންނެވެ .އަދި މި ކަމަށް އިތުރު ހެއްކަކަށްވަނީ،

ޕްލޭނުގައި އިސްކަންދޭ މައިގަނޑު

5

 4ދާއިރާ އެއް ހިމެނެއެވެ .އެއީ؛

.1

މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން

ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބޭ ،ނަތީޖާ ނެރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް

.2

އިސްނަގައި ވިޔަނުދިނުން

ކޮމިޝަން ހެދުމެވެ.

.3

ތަޙުޤީޤީ އަރުތަ

މީގެ އިތުރުން ،އިސްކަންދޭ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ،ބޮޑެތި މަޤްޞަދުކަކާއި،

.4

ސިޔާސަތު ،ސުލޫކު އަދި އަޚުލާޤުގެ އިޞްލާޙީ ބަދަލު

އެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އެކި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ،އެއިން

އިސްކަންދޭ މި ދާއިރާތަށް އެކަށައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ
އިޚްތިޞާޞަށާއި ،ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކަށާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި ،ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި،
އާންމުންގެ ފަރާތުން ހޯދިފައިވާ އިރުޝާދާއި ،ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މާޒީން ދަސްވެފައިވާ
ފިލާވަޅުތަކަށެވެ .އިސްކަންދޭ ދާއިރާތައް އެކަށައަޅާފައިވާނީ ،ކުރިމަގުގައި ކޮމިޝަނުން
ކުރިޔަންގެންދާނެ ކަންކަމުގެ އާރުކާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ،މަގުދައްކައިދޭނެ ފަދައިންނެވެ.

ކޮންމެ ސްޓްރެޓެޖީއެއްގެ ދަށުން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާއި ،އެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް
ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ އަހަރުތައް ކަނޑައެޅި ،އެކަށައެޅިފައިވާނެއެވެ .މި ސްޓްރެޓީޖިކް
ޕްލޭނަކީ ،އޭގައި ހިމެނޭ މަޤްޞަދުތަކާއި ޙަރަކާތްތައްވެސް ،ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ
މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ،ބޭނުންކުރާނެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އިންޑިކޭޓަރުތައް ،ކަނޑައެޅި
ލިޔެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ.

މަޤްޞަދަކީ ،އަބަދުމެ އިތުރު ކުރިއެރުމަށް ވިސްނާ ،ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި

ޮގންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުން
ކޮމިޝަނަށް ދިމާވާ ތަފާތު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށްވެސް ނަޒަރުހިންގައި،

އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް މަދުވުން ވެފައިވަނީ މި ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ހަމައަށް

އެކަންކަމުން އަރައިގަންނާނެ ގޮތްތަކުގެ ވިސްނުމާއެކު މި އެކްޝަން ޕްލޭން

ވާޞިލުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ޤާނޫނީ

އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި ،ޙައްލުހޯދުމަށް

އޮނިގަނޑުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ،ޚާއްޞަކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ މާނަކުރެވޭ

އަމާޒުހިފަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ،ވަޞީލަތްތަކުގެ މަދުކަމުގެ ސަބަބުން މާނަހުރި

ގޮތުންނާއި ،އެކި ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި މާއްދާތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކާއި،

ނުކުރެވުމާއި،

ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި

ގޮތެއްގައި

ކޮރަޕްޝަން

ހުއްޓުވުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ފުޅާކޮށް

ތަޙުޤީޤުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޓަރންއޯވަރ މަތިވުމުންނާއި ،އެ ދާއިރާގެ އެކްސްޕަރޓީސް

ހުރި ފުށުއެރުންތަކަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.
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ތަންފީޒުކުރުން
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކަކީ ،އެއް

ނަތީޖާ ވަޒަންކުރެވޭނެ ޓާގެޓްތައް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،އަހަރު ފެށޭއިރު

ދާއިރާ އަނެއް ދާއިރާއާ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބޮޑު ،އަދި ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކި ކަ ނ ޑަ އެ ޅޭ ނެ އެ ވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ ި
އ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެހެން އެކަށައެޅިފައިވާ މީގެ އިތުރުން ،މުޅި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް ވަކިވަކި
ދާއިރާތަކެކެވެ .އަދި ޕްލޭނު ް
ނ ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ބަދަލު އަހަރުތަކަށް ބަހާލެވި ،އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ޑިޕާޓުމަންޓަކުން ތަންފީޒުކުރާނެ

ދެކުމަށްޓަކައި ،މި ޕްލޭނުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ،ޙަރަކާތްތަކާއި ،ނަތީޖާތަކާމެދު
ފުންކޮށް ވިސްނައި ،އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާތައް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅުވަމުން

ގެންދެވޭނެއެވެ.

ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަހަރީ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
އަހަރީ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ،އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރާނެ ތާރީޚްތަކެއް
ކަނޑައެޅި އެއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޕްލޭނުގައި

އެގޮތުން ވަޒީފާގެ ބަޔާންތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓުތަކާއި ،ހިމެނޭ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އައުޓްޕުޓް އިންޑިކޭޓަރުތަކަކީ ނަތީޖާ
ޕްލޭނާ

ޙާޞިލުކުރެވޭނެ އިންޑިކޭޓަރުތަކެއްކަން ،އެ ޙަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި ޔުނިޓަކުން

މުވައްޒަފުންގެ

ޒިންމާތައްވެސް

މި

ސްޓްރެޓީޖިކް

އެކްޝަން

އެއްއަމާޒުކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ޔަޤީންކުރާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސެކްޝަން/ޔުނިޓަކުން އެ

ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ،ސާދާ ،ސާފު ،އިސްކަންދެވޭ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅިފައިވާ،

ޙަރަކާތް ވިލަރެސްކުރުމުގެ ކަންކަން އިސްވެ ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ.

ބެލެހެއްޓުމާއި ނަތީޖާ ވަޒަންކުރުން
މި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ،ވަށާޖެހޭ ‘މޮނިޓަރިންގ އަދި ތަންފީޒުކުރެވެނީ ،ނަތީޖާ (އައުޓްކަމް) ނެރެވޭހެން

އަދި

އަސަރު

އެންޑް އިވެލުއޭޝަން’ ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރެވޭ ގޮތް ބެލޭ އަދި ނަތީޖާ ދެމިގެންދާހެން (އިމްޕެކްޓް) ކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން ،މި ކޮމިޓީން ޕްލޭނުގެ
ވަޒަންކުރެވޭނެ ނިޒާމަކާއެކުއެވެ .އެގޮތުން ،މަސައްކަތުގެ ރޭޓު ވަޒަންކުރެވޭނެ މެދު މުރާޖަޢާ (މިޑް-ޓަރމް ރިވިއު) އާއި ފައިނަލް ރިވިއު (ފަހު މުރާޖަޢާ)
އިންޑިކޭޓަތުތައް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ،މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށްދާނެ

ތައްޔާރުކުރާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޕްލޭނުގެ މޮނިޓަރިންގ އަދި އިވެލުއޭޝަން

މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ،މި މަސައްކަތަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން

ހަމައެކަނި އަމާޒުކުރެވޭނީ ޙަރަކާތްތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަދަދުގެ (އައުޓްޕުޓް)

ޢައްޔަނުކުރެވި ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަކުން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެއްކުރެވި މައްޗައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ،އެއްކުރެވޭ ކުއަންޓިޓޭޓިވް އަދި ކޮލިޓޭޓިވް
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ،ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރެވެނީ މަޢުލޫމޫތުގެ އެހީގައި ޕްލޭނުގެ ނަތީޖާވެސް (އައުޓްކަމް) ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.
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އިސްކަންދޭ ދާއިރާ  :1މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން
ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ،އެންމެ އިސްކަންދެވޭ އެއް ކަމަކަށްވާނީ ،އަހަރުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ
އަގުވަޒަންކުރުމާއި ،މަޝްޢޫލުވެރިކުރުމުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކޮށް ،މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން
އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓުކުރުމެވެ .ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒަކީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ
ދާއިރާއަކުން ޚާއްޞަވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިބުމާއެކު ޕްރޮފެޝަނަލް ،ޒަމާނީ މަސައްކަތު މާޙައުލެއް
ޤާއިމްކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުމެވެ.
އަދި ،މުއައްސަސާގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލުވުމަށް ،އެއް އަމާޒެއް ހިފައި ،އެއް ޔުނިޓު އަނެއް ޔުނިޓަށް
ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިވެގެން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
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މަޤްޞަދު  :1.1އަގުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވޭ ޘަޤާފަތެއް ޮއތް ހަރުދަނާ އިދާރީ ޮއނިގަނޑެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ބިނާކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ތެރެއިން ޮކމިޝަނުގެ އަމާޒު ދިރުވުން
p pއެތެރޭގައި ހިންގޭ ސެމިނާރާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް ކުރިއެރުވުން
p pކޮމިޝަނުގައި އެތިކްސް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން
p pކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭވަރާއި ،އަހުލުވެރި މިންވަރުގެ ސަރވޭކުރުން
p pއައު މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ އޮރިއެންޓޭޝަން/އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް މުރާޖަޢާކުރުން
p pއެތެރޭގެ ޓްރޭނިންގ ޓޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ،ފުރިހަމަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޯހެއް ތައްޔާރުކޮށް އުފެއްދުން
p pކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކުން އިސްވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން އަދި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2އިދާރީ ޮއނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން
p pހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ޓޫލްތަކުގެ ކޮންސަލްޓޭޓިވް-މުރާޖަޢާއެއް ކުރުން
p pކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަތުމަށް ‘ސްކިލްސް ނީޑް އެނާލިސިސް’އެއް ހެދުން
5p pއަހަރުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން
p pމުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތްތަކާއި ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ލޮބީކުރުން
p pތިރީގައިވާފަދަ އެތެރޭގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން؛
1.1މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު
2.2ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިޔާސަތު
3.3މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ސިޔާސަތު
4.4ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓުމާއި އާކައިވްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު
 -5.5މުވައްޒަފުންގެ ގްރީވަންސް ޕޮލިސީ
6.6ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީ
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މަޤްޞަދު  :1.2ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއިއެކު އިޚްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުން
ރފެޝަނަލް ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1ވަޒީފާގައި ކުރިއަރައިދިއުމާއި ޕް ޮ
p pއަމިއްލައަށް އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޓްރޭނިންގ އިންތިޒާމުކުރުން
p pޔުނިޓް/ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޢިލްމާއި ،ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ބޭއްވުން
p pތަމްރީނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުޅަދާނަކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ސެޝަންތަކުގެ އިފެކްޓިވްނެސް ވަޒަންކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2ޞިއްޙީ ޮގތުން ރަނގަޅު ،ރައްކާތެރި ،އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން
ppފަސޭހަ އަދި ނަތީޖާނެރެވޭ ،ދުޅަހެޔޮ މަސައްކަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންކަން ހަމަހަމަކުރެވޭ މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރުން
ppޞިއްޙީ އަދި ވެލްނެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮމިޝަނުގައި ހިންގުން
ppމުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން އަދި ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދިނުން
ppގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ޓިމް ބިލްޑިންގް ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ،ހިންގުން
ppމުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ވޮލަންޓީރިޒަމް އަދި ޓީމް ބިލްޑިންގެ ޙަރަކާތް ހިންގުން
ppމުވައްޒަފުންނާއި ސެކްޝަންތަކުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މީސްމީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން
ppކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފިޒިކަލް ވަސީލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި ،ރިސޯސް އެލޮކޭޝަން ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކޮށް
ތަންފީޒުކުރުން
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މަޤްޞަދު  :1.3ޖަވާބުދާރީވުން ހަރުދަނާ ޮކށް ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1ޕަރ ޯފމަންސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން
ppޢާންމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުން
ppޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމެންޓާގުޅޭ ތަމްރީނާއި /ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ހިންގުން
ppއިންސާނީ ވަޞީލަތް މެނޭޖްކުރުމުގައި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
ppހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކޮށް ،ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމެންޓް މޮޑިއުލް ޤާއިމުކުރުން
ppޔުނިޓްތަކުގެ ވެރީން ،ޓީމް ލީޑަރުން ،ސުޕަވައިޒަރުންނާއި ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއެކު ގަވާއިދުން ބޭއްވޭ ނަތީޖާނެރެވޭ ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުން
ppޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި ،އެކްސްޓަރނަލް އަދި
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްތަކުން ފެންނަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމްޕްލްޔަންސް އޮފިސަރއެއް ހަމަޖެއްސުން
ގ އުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ހުންނަނީ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ/ޓްރީޓީތަކުން ކަނޑައަޅާފައިހުންނަ މިންގަނޑުތަކާ
ppކޮމިޝަނު ެ
ތ ދެނެގަތުމަށް މުރާޖަޢާކުރުން
އެއްގޮތަށް ޯ
ppޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކުރުމަށް މަރުކަޒީ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި
ތަންފީކުރުން
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އިސްކަންދޭ ދާއިރާ  :2އިސްނަގައި ވިޔަނުދިނުން
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މަބްދައުތަކާއި ،ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް އެއްގޮތް ކޮށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ
އިދާރާއަކުންވެސް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަހަރެމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ކުރާ ގޮތްތަކުގައި ހުރި އެއްގޮތްކަންކަމާއި ބަދަލުވުންތަކާއި ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލު
ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ ސަބަބުތަކާއި ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ ގޮތަށް ނިޒާމުގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް
ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި
އަހަރެމެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެއްއަމާޒުކުރެވި ގުޅުވާލުމަށް ކުރެވެން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަން
އަހަރެމެން ކުރާނަމަވެ .މީގެ އިތުރުން ،ތަޙުޤީޤުތަކުންނާއި ،ދިރާސާތަކުން ދެވޭ އިރުޝާދާއި ލަފާ
ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރާތަކާއެކު އެކުވެގެން އަހަރެމެން މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ.
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މަޤްޞަދު  :2.1ކޮރަޕްޝަނުގެ ހިރާސް އަދި ޮކރަޕްޝަނާ ދެ ޮކޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރުގެ 'އެމްޕިރިރިކަލް ދިރާސާކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1ނިޒާމީ ޮކރަޕްޝަންގެ ހިރާސްތަކާއި ޮކރަޕްޝަނުގެ ކުށް ކުރާ ގޮތްތަކުގައި ހުރި އެއް ޮގތްކަންކަމާއި އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ދިރާސާކުރުން
ppޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސް ދެނެގަތުމަށް ދިރސާކުރުން
ppކޮރަޕްޝަނާ މެދު އެކި ނަޒަރުން ތަހުލީލީ ދިރާސާތައްކޮށް ޝާއިޢުކުރުން
ޑ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ،ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުތަކުގައި ހުންނަ ކޮރަޕްޝަން ހިރާސް ދެނެގަތުމަށް
ppސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ،ސްޓޭންޑަރ ް
ކށް ހިރާސް ވަޒަންކުރުން
ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކުން ދިރާސާ ޮ
ނ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނާއި ،ނިޒާމީ ކޮރަޕްޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމެންޓު ހެދުމާއި“ ،ތިއަރީ
ކ ދާއިރާތަކުގައި ހުން ަ
ppއެ ި
ހން ކޮރަޕްޝަން މިޓިގޭޝަން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
އފް ޗޭންޖް” ހިމެނޭނެ ެ
ޮ
ppކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި ޚާއްޞަ މައުޟޫޢުތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ސާވޭ ހިންގުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2ހެކީގެމައްޗަށް ބުރަވެ ކުރެވޭ (އެވިޑެންސް-ބޭސްޑް) ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮކށް ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ppޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަށާއި ކޮރަޕްޝަން ވިޔަނުދިނުމަށް ،ދިރާސާގެ އަލީގައި ހޯދޭ މުހިއްމު މެސެޖުތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
ބޭނުންކުރުން
އ ހުރި އެއްގޮތްކަންކަމާއި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ލިބޭ ގެއްލުންތަކާމެދު ދިވެހި މާޙައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ށ ކުރާ ގޮތްތަކުގަ ި
ppކޮރަޕްޝަނުގެ ކު ް
އ އިތުރުކުރުން
ށ ޝާއިޢުކުރުންތަ ް
މުނާސަބު ވަގުތަ ް
ppތަޙުޤީޤީ ނޫސްވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ،ނޫސްވެރީންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ހިންގުން
ppކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންފަރެންސާއި ސެމިނާރުތައް ބޭއްވުން
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މަޤްޞަދު  :2.2ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ޮކރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކާއި އޭގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް
ހަރުދަނާކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހަރުދަނާކުރުން
ppއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޓީ/އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލާއި ،ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރުތައް
ތައްޔާރުކުރުން
ppލިޔެކިއުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ،މަޢުލުމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު އިރުޝާދާއި ލަފާ ދިނުން
ށ ލެއްވުމާއި ،ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ،ދައުލަތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމާއި ،ބީލަންފަދަ
ppމީހުން ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއަ ް
އ އިޖުރާއަތުތަކުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން މިނިމަމް ރިކްއަރޓަމަންޓް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އުފައްދައި ޝާއިޢުކުރުން
ކަންކަމާ ގުޅޭ އުޞޫލުތަކާ ި
ppކަނޑައެޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުންވެސް ޮކރަޕްޝަން ވިޔަނުދިނުމުގެ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިއްވަރުދީ މަގުފަހި ކޮށްދިނުން
ppޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން
ppޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯވންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ
ކުންފުނިތަކާގުޅޭ މިންގަނޑުތައް ކޯޕަރޭޓް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން މިންގަނޑުތަކާ އެއްހަމަކުރުމާއި ،އެ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު
ދެނެގަތުން
ppފުރިހަމަ ވަށައިޖެހޭ އެސެޓް ޑިކްލެރޭޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން
ppއިދާރާތަކުން އަމިއްލައަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް ސެލްފް -އެސެސްމެންޓް ޓޫލްތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން
އެސެސްމެންޓު ހެދުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް މިޓިގޭޝަން ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށް އިރުޝާދުދިނުން
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މަޤްޞަދު  :2.3ދެގޮތެއް ނުވެ އެކުގައި ޮކރަޕްޝަނާ ދެ ޮކޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބައިވެރިންތަކެއްގެ ޯކލިޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ ޮ :1ކރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަން ޮމނީޓަރކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން
ppކޮމިޝަނުން ދޭ ލަފާ ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރާތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މުއައްސަސާތަކަކާ އެކު
އަހަރަކު ދެފަހަރު މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
ppކޮމިޝަނުންދޭ ލަފާ ތަންފީޒުކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާއި ،ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާ ޝާއިޢުކުރުން
ppކޮމިޝަނުން ދޭ ލަފާތަކާއި އެކަށައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު މޮނީޓަރކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ،މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް،
އެނަލައިޒްކޮށް ،ހިއްސާކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޤާއިމުކުރުން
ppއިންޓެގްރިޓީ އޮފިސަރުންނަށާއި ،ކޮރަޕްޝަން ވިޔަނުދިނުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ
އީ-ލަރނިންގ މޮޑިއުލްތައް ތައްޔާރުކުރުން
ppކޮމިޝަނު އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ދޭ ލަފާތައް ޔޫސަރ-ފްރެންޑްލީ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެހެން
ޝާއިއުކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ޮއންނަ ގުޅުމާއި އެއްބާރުލުން ހަރުދަނާކުރުން
ppކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ބޭއްވުން
ppކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ،ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަ ތަކެއްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ،އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން
ppއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ނޮލެޖް ހިއްސާކުރުމަށާއި ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާއި ،ކޮރަޕްޝަނާ މެދު ދިރާސާކުރުމަށް ،ދައުލަތުގެ ތަޢުލީމީ
އިދާރާތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
މ އޮފް
ދ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު މެމަރޭންޑަ ް
އ (ސިވިލް ސޮސައިޓީ) އަ ި
ppގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ،މަދަނީ މުޖުތަމަޢާ ި
ލ ޕޮއިންޓުން ޤާއިމްކުރުމާއި ،މިހާރު ސޮއިކުރެވިފައިހުރި އެމްއޯޔޫތައް ނަތީޖާ ނެރެވޭފަދަ ގޮތަށް
އަންޑަސްޓޭންޑިންގ (އެމްއޯޔޫ) އާއި ،ފޯކަ ް
ތަންފީޒުކުރުން
ppއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު ކޮރަޕްޝަން ވިޔަނުދިނުމާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ގަވާއިދުން
މުއާމަލާތުކުރުން
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ppސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިދާރާތަކަށް ދަޢުވަތުދީ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރތައް
އިންތިޒާމުކުރުން
ppބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި ،ދަސްވެފައިވާ ފިލާވަޅުތައް ހިއްސާކުރެވޭނެފަދަ ކުއާޓަރަކު އެއްފަހަރު
އިނގިރޭސިބަހުން ނެރެވޭ ޚަބަރު ތޫރައެއް ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން
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އިސްކަންދޭ ދާއިރާ  :3ތަހުޤީޤީ އަރުތަ
ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ މައިގަނޑ އެއް މަބްދައުއަކީ ،އިންސާފުވެރި ،ނަތީޖާނެރެވޭފަދަ ޢަދުލުވެރިކަމެވެ.
ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައިވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް
ނަތީޖާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ތަޙުޤީޤި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް،
ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު
މަތިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .އަދި ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ސަބަބުން
ދައުލަތުން ގެއްލޭ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ވެއްދުމުގެ ކާމިޔާބު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގުޅުންހުރި
އިދާރާތަކާއެކު ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.
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މަޤްޞަދު  :3.1ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ،އުކުޅުތައް އުނގެނުމާއި ،ނަތީޖާ ނެރެވޭނެފަދަ އާލަތްތަކާއި ހައިޮ -ކލިޓީ ސިސްޓަމްތައް ހޯދުން
ސްޓްރެޓިޖީ  :1ތަޙުޤީޤީ އާލާތްތަކާއި ސިސްޓަމްތައް ހޯދުން
ppއިންޓެގްރޭޓްކުރެވޭ ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް އުފެއްދުން
ppއިލެކްޓްރޯނިކް އާކައިވް މޮޑިއުލެއް އުފެއްދުން
ppތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ،ގެޖެޓް އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން
ppބޭސިކް ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް ސަރވިސްއެއް ބިނާކުރުން
ސްޓްރެޓިޖީ  :2ޚާއްޞަ ތަމްރީންތަކުގެ އެހީގައި ތަޙުޤީޤުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން
ppޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވޭ އެޓޭޗްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ޤާއިމްކުރުން
ppޖުޑިޝަރީއާއި އޭސީސީއާ ދެމެދު ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއެކު ގުޅިގެން
މަސައްކަތްކުރުން
ppޑިޖިޓަލް ހެކި ،ޤަރީނާގެ އެނާލިސިސް ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

މަޤްޞަދު  :3.2އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ދެފުއްފެންނަ ،ނަތީޖާ ނެރެވޭފަދަ ،އަވަސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލުން
ސްޓްރެޓިޖީ  :1މައްސަލަ އިވެލުއޭޓުކުރުމާއި ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅުމާ އަދި މައްސަލަ އެލޮކޭޓުކުރެވޭ ޮގތުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން
ppޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ގޮތް ނިންމުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ޝާއިޢުކުރުން
ppމިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ‘ކޭސް އިވެލުއޭޝަން ޕޮލިސީ’ އަދި އިޖުރާއަތު މުރާޖަޢާކުރުން
ppދިރާސާތަކުން ،ރިސްކް އެސެސްމެންޓުތަކުން ،އޮޑިޓުތަކުން ،މީޑިއާގައި އަދި އެހެނިހެން މަޞްދަރުތަކުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް
ފާހަގަކުރުން
ppޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ މެދުގައި އިސްކަންދޭނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން
ppއިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުތަކާ މައްސަލަ ޙަވާލުކުރެވޭ ގޮތް ބަލައި މުރާޖައާކުރުން
ppކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،އިދާރާތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްތަކުގައި ފުށުއެރުންތައްވޭތޯ ބަލައި މަޝްވަރާކޮށް ،މުރާޖަޢާކުރުން
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ސްޓްރެޓިޖީ  :2ތަޙުޤީޤީ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން

 pޕަލޯމާ ޕޯޓަލް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން
ppޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުނ

 pމަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެހެން އިންޓެލިޖެންސް ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުން
 pފީލްޑް މަސައްކަތްތަކުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް އެކަމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން

މަޤްޞަދު  :3.3ކުށްވެރިންނާމެދު ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމް ޮކށް ޮކރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭކަން
ކަށަވަރުކުރުން (އެސެޓް ރިކަވަރީ)
ރސިކިއުޝަން ރޭޓް) އިތުރުކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1އެސެޓް ރިކަވަރީ އަދި ދަޢުވާ ކުރެވޭ މިންވަރު (ޕް ޮ
ލ ޕްރޮސީޑިންގސް ގެ ޙާލަތު (ސްޓޭޓަސް) ބަލައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގ
ppކޭސް ހޭންޑްއޯވަރ ،ދަޢުވާކުރުން ،އަދި އެހެނިހެން ކްރިމިނަ ް
ނ ދެނެގަތުން
އޮފީހުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ppއިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސަރވޭތައް ހިންގުން
ppއެސެޓް ޓްރޭސްކުރުމާއި ،ފްރީޒްކުރުމާއި ،ފޮރފީޓްކުރުމާއި ،ކޮރަޕްޝަނުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރ
އިޖުރާއަތުތައް ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެކުވެގެން މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުން
ppކޮމިޝަނުގެ އެސެޓް ރިކަވަރީކުރުގެ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިރާސާއާއި ތަމްރީނު ހިންގުނ
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އިސްކަންދޭ ދާއިރާ  :4ސިޔާސަތު ،ސުލޫކު އަދި އަޚުލާޤުގެ އިޞްލާޙީ ބަދަލު
ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ބަދަލު ޙާޞިލުކުރުމަށް ،ކާމާގުޅުންހުރި އެންމެހައި އިދާރާތަކާއެކު ،ގުޅިގެން އެކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އަހަރެމެން އިތުރުކުރާނަމެވެ .އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެހައި ކުށްތައް ހިންގިޔަ
ނުދިނުމަށާއި ،ހުއްޓުވުމަށާއި ،މަނާކުރުމަށާއި ،އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު
ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް އަހަރެމެން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށް
ގެންދާނަމެވެ .އަދި ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުވައި ،ރައްޔިތުންނާއި
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރެމެން ދޫނުދީ ކުރާނަމެވެ.
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މަޤްޞަދު  :4.1އާންމުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޮކމިޝަނަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރުކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1އެންޓިޮ -ކރަޕްޝަން ސިޔާސަތާއި އެސް ޯއޕީތައް އުފައްދައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިސާލު ދެއްކުން
ppކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް ރެޖިސްޓްރީއަކާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ އެސެޓް ޑެކްލަރޭޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
ppމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައާ ގުޅޭ އަޕްޑޭޓްދޭ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން
ppމައްސަލަހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ފަސޭހަކަން ދެނެގަތުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދެކޭގޮތުގެ ސަރވޭ
ހިންގުން
ppކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓު ޔޫސަރ-ފްރެންޑްލީ ވެބްސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ފަރުމާކުރުން
ppމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެހެން ސިޔާސަތުތަކާއި އެސްއޯޕީތަށް މުރާޖަޢާކޮށް
އިޞްލާޙުކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2ޢާންމުން އަދި މީޑިއާއާ އެކު ދާއިމީ އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ގުޅުމެއް ބޭއްވޭކަން ޔަޤީންކުރުން
ppކޮންމެ ކުއާޓަރަކު އެއް ފަހަރު މީޑިއާތަކަށް ޕްރެސް ބްރީފިން ބޭއްވުން
ppޓްރެޑިޝަނަލް އަދި މިޒަމާނުގެ މީސް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޢާންމުންނާ ގުޅުން ބޭއްވުން
ppއޭސީސީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނޫސް ބަޔާން ނެރުން
ppމަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާލުމާ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެނގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގައިޑްލައިނެއް ޝާއިޢުކުރުން
ppއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު
ކަނޑައެޅޭ ވަކި ވަގުތަކުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުން
ppކޮމިޝަނުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުއާޓަރަކު އެއް ފަހަރު މީސް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުން
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މަޤްޞަދު ޮ :4.2ކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑު އިސްލާޙުކުރުން
ސްތްރެޓެޖީ  :1އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ރިސަރޗް މެދުވެރި ޮކށް ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާހު ގެނައުމަށް ލޮބީކުރުން
ppކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނާންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅައި ލޮބީކުރުން
ppޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ގެންނާންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ،އެބަދަލުތައް ހުށަހެޅުން
ppޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ދެނެގަނެ އެކަމަށް ބާރުދޭ ދިރާސާތަކާއެކު ހުށަހެޅުން
ppހަރުދަނާ އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަކަށް ބޭނުންވާ ،ކޮންފިސްކޭޝަނާއި އެސެޓް ފްރީޒްކުރުންފަދަ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅައި ލޮބީކުރުން

މަޤްޞަދު  :4.3ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަޢުލީމުގެ ޛަރީޢާއިން ޤާއިމްކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :1ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެ ޮކޅަށް ކުރާ ކަންކަން ބަލައިގަނެ،
އަގުވަޒަން ކުރުން
‘ppއިންޓެގްރިޓީ އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް ދި އިޔަރ’ އެވޯޑު ތަޢާރަފުކުރުން
ppކޯޕަރޭޓް އިންޓެގްރިޓީ ސީލް މުރާޖަޢާކޮށް ތަންފީޒުކުރުން
ppޢާންމުންނާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އިސްނަގައިގެން ކުރާ ކަންކަން (އެކްޓިވިޒަމް ހިމެނޭގޮތަށް) ފާހަގަކޮށް
ބަލައިގަތުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :2ސްކޫލްތަކުގައި ޮކރަޕްޝަނާ ދެ ޮކޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 pދަރިވަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 pތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު އެޕްރޯޗްތަކުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން
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ސްޓްރެޓެޖީ ޮ :3ކރަޕްޝަނާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ ޮގތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ކ ސެކްޓަރ އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޭސްތަކުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި
ppޕަބްލި ް
އޤު މުއްސަނދިކަމާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގުން
ނުޙަ ް
ppނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،އިންސާނީ އެތިކްސް އަދި އަގުކުރުންތައް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނުން
ppދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނާދެކޮޅަށް އީ-މޮޑިއުލްއެއް ޤާއިމްކުރުން
ppއިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑީޑޭޓުންނަށް އިލެކްޓޯރަލް އިންޓެގްރިޓީ އީ-މޮޑިއުލްއެއް ޤާއިމްކުރުން
ސްޓްރެޓެޖީ ޮ :4ކރަޕްޝަން ރިޕޯޓުކުރާނެ ޮގތާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން
ވ ކީއްވެކަމާއި ،ރިޕޯޓު ކުރާނެގޮތުގެ މައްޗަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޒަމާނީ އިނޮވޭޓިވް ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި
ppކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓުކުރަން ީ
ބން އަންނަ ބަދަލު ވަޒަންކުރުމަށް އިންޑިކޭޓަރުތައް ތަޢާރަފުކުރުން
މި ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަ ު
ppކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ސްޓްރެޓެޖީ  :5ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ppމަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ،ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަގުކުރުންތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޓޫލްތައް އުފެއްދުން
ppމުޖުތަމަޢުގެ ފެންވަރުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އިޖުތިމާޢީ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާ ގުޅޭ
ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަށް ތަމްރީނުކުރުން
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Complaints: 1418 (toll-free), 1418@acc.gov.mv
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