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ދެވަނަ  ތާރީޚްގައި  ކޮމިޝަންގެ  މި  އަކީ   ”)2019-2015( ޕްލޭން  އެކްޝަން  ކޮމިޝަންގެ “ސްޓްރެޓީޖިކް  އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން   
ފަހަރަށް ތަފްޞީލީގޮތެއްގައި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޙަރަކާތްތައް ރުކުރުވާލެވިގެން އެކުލަވާލެވުނު ދިގުރާސްތާގެ ޕްލޭނެވެ. މި ޕްލޭން 
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވަނީ ނޮވެންބަރު 2014 ގައެވެ. މިފަދަ ޕްލޭނެއް މިހާ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދި ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމީ 

ހެޔޮބަދަލުތަކާއެކު ކޮމިޝަންގެ ދުވެލި ހަލުއިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ދަލީލެކެވެ.

2008 ގައި ަތޞްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 199 ވަނަ މާއްދާ އިން ބާރުލިބިގެން މިނިވަން   
މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤާއިމްކުރުމާއެކު، އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން 
ޕްރިވެންޝަން  އެންފޯސްމަންޓް،  ސިޔާސަތުކަމުގައިވާ  ތިން  މައިގަނޑު  އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.   )2014-2009( ސްޓްރެޓެޖީ  ކޮމިޝަންގެ 
އަދި ޕަބްލިކް އެވެއާރނެސްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު މި ސްޓްރެޓްޖީގައި ހިމެނިފައިވާ 26 މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ 
ދައުރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބަޖެޓާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވި ތާށިކަމާއި އަދި ސްޓްރެޓެޖީގެ 
ދަށުން މަޝްރޫޢުތަކަށް އަމާޒުހިފޭ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންއެއް އުފެދިފައިނެތުމީ މަޝްރޫޢުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ހުރަސް އެޅިގެންދިޔަ ކަންކަމެވެ. 
އަލަށް އުފެދިގެންދާ މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ އަށް ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު 99 ޙަރަކާތެއް 

ހިންގުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.  

އެ  މަޤްޞަދުގައި  ޙާޞިލްކުރުމުގެ  ނަތީޖާ  ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާނީ  ސްޓްރެޓެޖީތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި  ހިމެނިފައިވާ  ޕްލޭންގައި  މި   
ކޮމިޝަންގެ  ޕްލޭނަކީ  ކުރެވޭ  ތަޢާރަފް  މި  މިފަހަރު  ކަމަށްވުމާއެކު،  ގެންދެވިގެން  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ސްޓްރެޓެޖީތައް 
މުޖުތަމަޢުއިން  އަދި  ޕްލޭނެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ  އަމާޒު  ދުރުރާސްތާއަށް  ކުރިއެރުވުމަށް،  ނަޒާހަތްތެރިކަން  ދައުލަތުގެ  މުޅި  މަސައްކަތްތަކާއި 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް މަދުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ތަރުތީބު ކުރެވި އިންތިޒާމް ކުރެވިގެންދާނެ ޕްލޭނެކެވެ. އެހެންކަމުން، 
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ޑިމޮކްރެސީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި ދިވެހި ޤައުމަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު 

ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަންގެ ބައިވެރިވުން ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ފެނިގެންދާނެއެވެ.  
މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހީވާގިކަމާއެކު ކުރި އިޚްލާސްތެރި އަދި 
ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވި ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާއި ވެރިންނަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް 
އެދި  ކޮށްދެއްވުން  މިންވަރު  މާތް هللا  ތައުފީޤު  ހެޔޮ  ޙާސިލްކުރުމުގެ  މަޤްޞަދުތައް  މަތިވެރި  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޕްލޭން  މި  ޝުކުރުއަދާކޮށް 

ދުޢާކުރަމެވެ.

ޙަސަން ލުޠުފީ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ކުށްކަމާއި ކަނޑައެޅުމުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރު   
ހިންގާލާއިރު، ރަސްމީގޮތުން މިފަދަ މަސައްކަތެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިނގާ ވަކި އޮފީހެއްގެ 
ގޮތުގައެވެ. ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ވަކިއޮފީހެއް 
އުފެއްދެވީ 21 އެޕްރީލް 1991 ގައެވެ. އޭގެފަހުން، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއްގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި މުހިއްމުކަން 
ހާމަވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް ގެނުވި ދިމިޤްރާތީ އިންޤިލާބުގެ އޮއިވަރާއެކު “މިނިވަން ބަހުސް” އާއި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން 2004 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މަޢުނަވީ ސިޔާސީ ވިސްނުންތަކަކަށް މަގުކޮށުމާއެކު ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ދިމިޤުރާތީ އަސާސްތަކާއެކު ބާރުތައް 
ވަކިވެ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވާ މަނާކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ފާރަވެރިވާނޭ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއް ދިވެހި ދުސްތޫރުން ފުރަތަމަ 

ފަހަރަށް އުފަންކުރުވިއެވެ.

މިގޮތުން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ، 7 އޯގަސްޓް 2008 ގައި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   
199 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން، ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގެ ޒިންމާއާއެކު، 16 އޮކްޓޫބަރު 
2008 ގައި އުފައްދަވާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ހިންގަމުން ގެންދަނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 
ގައި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 )އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް 
ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 31 އޯގަސްޓް 2000 ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި 
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައެވެ. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށްޓަކައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޢާންމު 
ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަރު         ( ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށް، އެ ގަވާއިދަށް ދަނީ ޢަމަލު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން 
ހިންގުމަށް 2013 ވަނަ އަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާހު ކުރެވުނު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށްވަނީ 16 މެއި 2013 ގައި ޢަމަލު 

ކުރަން ފަށާފައެވެ. 

ގެނައުމަށްޓަކައި  ސިފަ  ޢަމަލީ  ސިޔާސަތުތަކަށް  ކޮމިޝަންގެ  ތަންފީޒުކޮށް،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަންގެ  އެހެންކަމުން،   
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން 
ކޮމިޝަންގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 
ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ދައުރާއި، ކޮމިޝަނުން ތަބާވާ ހަމަތަކާއި، ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓެޖީގެ ތަޢާރަފްއަކާއި އަދި ދެވަނަ 

ސްޓްރެޓެޖީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ތަދުބީރު ކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ. 

މި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އެދެވޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ހިންގުން   
އިތުބާރުކުރާފަދަ  ޢާންމުން  ތަންފީޒުކޮށް،  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު  މިނިވަންކަމާއި  އިޖްރާތުތައް  އުސޫލުތަކާއި،  ޤާއިމްކުރެވޭ  ހަރުދަނާކުރުމަށް 
ނަތީޖާނެރެވޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަލުއިކަމާއި، 
ފަސޭހަކަމާއެކީ ފޯރުކޮށްދެވިދާނޭ ގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޙަރަކާތްތަކާއި، ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 
ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ތަރައްޤީކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް  ރޭވުންތެރިކަމާއެކީ  އިތުރުކުރުމާއި،  ޤާބިލުކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ޤާއިމްކުރުމާއި، 
އިޞްލާހުގެނައުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުރިން ވިޔަނުދިނުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަން މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 
ބާރުއަޅާ ސިޔާސަތުތައް މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މި ޕްލޭނަކީ ކުރިއަށްއޮތް ކޮމިޝަންގެ ފަސްއަހަރަށް 
)2015 އިން 2019 އަށް( ކޮމިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕްއިން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރާނެ ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި، ޢަމަލީ ޙަރަކާތްތަކުގެ 

ތަފްޞީލްތައް މި ޕްލޭނުގައިވާނީ ހިމަނާފައެވެ.
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ތިރީގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޝަންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަންގެ  )އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން   13/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
އެވަނީއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙުޤީޤުކުރުން �
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން �
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ލަފާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދިނުން �
ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއްލުމާއި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން  �

ކުރިއެރުވުން
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރުމާއި، ކަމާގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭ  �

ބަޔާންތައް ޝާއިޢުކުރުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓައި، އެ ޤާނޫނުގެ  �

ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން

ވިޝަން

ދިވެހި މުޖުަތމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖްތަމަޢަކަށްވުން

މިޝަން

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

ކޮމިޝަނުން ތަބާވާ ހަމަތައް

ނަޒާހަތްތެރިކަން: ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ތެދުވެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަންމަތީ ދެމިތިބުން �
ހާމަކުރުން: ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެފުށް ފެންނާނެހެން މަސައްކަތްކުރުން �
ޖަވާބުދާރީވުން: ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން �
ހަމަހަމަކަން: ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން �

ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
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ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓެޖީ )2014-2009(

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2000 )އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ތަޞްދީޤުކުރުމާ ގުޅިގެން، މިނިވަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން   
ކޮމިޝަނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މަރުޙަލާގެ އިންތިޤާލީ ކޮމިޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓެޖީ )2014-2009( 
އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމެންދެން ދެމިއޮތެވެ. މި ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ 
މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ތިން ދާއިރާ ކަމުގައިވާ އެންފޯސްމަންޓް، ޕްރިވެންޝަން އަދި އެވެއަރނެސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 26 މަޝްރޫޢަކަށެވެ.  
މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ވަރަށްގިނަ ގޮންޖެހުންތައް 
ދިމާވި  ހަރުދަނާކުރުމުގައި  ހިންގުން  އިދާރީ  ނުލިބުމާއި،  ބަޖެޓް  އެކަށީގެންވާ  ކޮމިޝަނަށް  ތެރޭގައި  ސަބަބުތަކުގެ  މީގެ  ކުރިމަތިވިއެވެ. 
ގޮންޖެހުންތަކާއި، ޤާބިލު ތަޖުރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން 

ބޭނުންވި ބަދަލުތައް ނުގެނެވުން ހިމެނެއެވެ. 
ކޮމިޝަނަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރެވުމާއެކު ކޮމިޝަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއި   
ކޮމިޝަންގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވިސްނާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް 

އަލުން މިވަނީ އައު ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. 

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން )2019-2015(

އަލިއަޅުވާލައި  މަޤްޞަދުތަކަށް  އެ ސިޔާސަތުގެ  މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި  ނަޒަރަކުން  ތަފްޞީލީ  ޕްލޭންގައި  މި ސްޓްރެޓީޖިކް   
ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކަށް ބަހާލެވިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީތަކެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވާތީ މި ޑޮކިއުމަންޓަށް ކިޔާނީ 
“އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން” އެވެ. މި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަފްޞީލްތައް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އެނުއަލް ޕްލޭން އުފެދިގެން 
ދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ޕްލޭންގައި ޓާގެޓް، ޓައިމްލައިން، އަދި ކީ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރސް ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމީ 
ޕްލޭން  މި  އަދި  ކަމެކެވެ.  ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ދެނެގަތުމަށް  މިންވަރު  ޙާޞިލުވެފައިވާ  ޙަރަކާތްތައް  ނިމޭއިރު  އަހަރު  ނުވަތަ  ކްއަރޓަރއެއް 

ފަރުމާކުރުމުގައި މައިގަނޑު 6 ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ. އެއީ؛

އޯގަނައިޒޭޝަނަލް އެސެސްމަންޓް، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އައި.އެފް.އީ.އެސް ރިޕޯޓް، ސެޕްޓެމްބަރ . 1
2014

އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، ޔޫ.އެން.އޯ،ޑީ.ސީ ރިޕޯޓް، ޖޫން 2014 . 2
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ސިސްޓަމް އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަރނެޝަނަލް ރިޕޯޓް، 2014. 3
ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަނާމެދު ދެކޭގޮތުގެ ދިރާސާ، 2014. 4
ސިޓުއޭޝަން އެނާލިސިސް، އެޑްވައިޒަރީ ނޯޓް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އޭޟިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ސެންޓަރ، އިންޓެކްޓް ޕްރޮޖެކްޓް އިން . 5

މޯލްޑިވްސް، 20 އެޕްރީލް 2010
ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން )2014-2009(. 6

މި  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތައް  ލަފާދީފައިވާ  ފާހަގަކޮށް،  ދިރާސާތަކުގައި  ހިމަނާފައިވާ  މަތީގައި   
ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތާއި، ނިޒާމުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އަދި އިޖުރާއާތްތައް އުފައްދައި 
ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މަތީގައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކުގެ އިތުރުން މި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ތިރީގައި ހިމަނާލެވިފައިވާ 
ކަންތައްތަކަށްވެސް  މުޢާހަދާގައިވާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މަނާކުރުމުގެ  ކޮރަޕްޝަން  ޤާނޫނުތަކާއި  ބެލެނިވެރިކުރުވާ  ކޮމިޝަން  އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން 

ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )13/2008(  .1
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )02/2000(  .2

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން )22 މާރިޗު 2015(  .3

މި ޕްލޭން އެކުލަވާލެވުނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަންނީ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި ޕްލޭން އެކުލަވާލައި 
އިތުރަށް  މަސައްކަތް  މި  ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުން  މަޝްވަރާ   20 ޖުމްލަ  ކޮމިޓީގެ  ޕްލޭނިންގ  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ނިންމުމުގައި 
 27 ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަންގެ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ދެލިކޮޕީއާމެދު  ފުރަތަމަ  ޕްލޭންގެ  މި  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 
ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ފަންނީ އެތައް އިޞްލާހުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. 

މި ޕްލޭން ރަސްމީކޮށް ފާސްކުރެވުނީ ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ އިދާރީ ބައްދަލުވުމަކުން 15 މާރިޗު 2015 ގައެވެ. 

ސިޔާސަތާއި މަޤްޞަދުތައް

ތިރީގައި މިވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން )2015-2019( އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ   
ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި އެ ސިޔާސަތުތަކުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތަކެވެ.  

ސިޔާސަތު 1. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.

މަޤްޞަދު:
ދުޅަހެޔޮ  ހެދުމާއެކު،  މުއައްސަސާއަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ހަލުއި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  އިދާރީ  ކޮމިޝަންގެ 
ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ކޮމިޝަނަކީ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެސް.އޯ( ޤަބޫލުކުރާ 

ފެންވަރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން

ސިޔާސަތު 2. އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން.

މަޤްަޞދު:
ނަތީޖާ  ކުރިމަތިލައި  މަސައްކަތާ  ޔަޤީންކަމާއެކު  ލިބިފައިވާ،  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  ޝައުގުވެރި،  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކޮމިޝަންގެ 

ޙާޞިލްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުން

ސިޔާސަތު 3. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން.

މަޤްޞަދު:
ކޮމިޝަނަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ، އެވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން މަސައްކަތުގައި ފުރިހަމައަށް ހިފާ، އެ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި 

މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން

ސިޔާސަތު 4. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން.

މަޤްޞަދު:
ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ޤާނޫނީ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ފަރާތްތަކާމެދު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މުއައްސަސާއަކަށްވެ،  ބާރުވެރި  ޤާނޫނީގޮތުން  ކޮމިޝަނަކީ 

ފިޔަވަޅުއެޅޭނެކަން ކަށަވަރުވެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން
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ސިޔާސަތު 5. ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.  

މަޤްޞަދު:
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ނައްތާލާ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަކީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދެފުށްފެންނަގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ 

އިދާރާތަކަކަށް ހެދުން

ސިޔާސަތު 6. ނަޒާހަތްތެރި އަދި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.

މަްޤޞަދު:
ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަނާމެދު ހޭލުންތެރި އަދި ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުން 

ސިޔާސަތު 7. ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން.

މަޤްޞަދު:
ކޮމިޝަންގައި ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅޭ އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުންލިބޭ 

ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދައިދޭ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން

ސިޔާސަތު 8. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މަޤްޞަދު:
އެހީތެރިކަން  މާލީ  ޙިއްޞާކުރުމާއެކު  މަޢުލޫމާތު  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ގުޅުންބަދަހިކޮށް  ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ  ފަރާތްތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ހޯދުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  

20ޔުނިޓް
15

20
16

20
17

20
18

20
19

ސިޔާސަތު 1. ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.

ހިންގުމާބެހޭ  އިދާރީ  ކޮމިޝަންގެ   .1 ސްޓްރެޓެޖީ 
ގަވާއިދުތަކާއި  އުސޫލުތައް  ޤާއިމްކުރުމާއި  ހަރުދަނާކޮށް، 

ތަންފީޒުކުރުން

1.  މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ތިރީގައިވާ އުސޫލުތައް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުން؛

ކުރިއެރުންދިނުމުގެ  މަޤާމުގެ  ބޯނަސްދިނުމާއި،  ފެންވަރުބެލުމާއި،  މުވައްޒަފުންގެ   1.1
އުސޫލު 

×

×1.2 ވަޒީފާދިނުމާއި، ވަކިކުރުމާއި، މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލު 

×1.3 މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އުސޫލު

އުސޫލު  ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފުންގެ   1.4
)ޑިސިޕްލިނަރީ(

×

×1.5 މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު )ގްރީވަންސް(

2.  ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ އިސްލާޙުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން؛

2.1 "ކޮމިޝަންގެ ޢާންމު ގަވާއިދު" މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން  
ގަވާއިދު"  މުވައްޒަފުންގެ  މެމްބަރުންނާއި  ކޮމިޝަންގެ  "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން   2.2

ހަރުދަނާކުރުން
××

2.3 "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" ހަރުދަނާކުރުން )މިހާރު ބޭނުންކުރާ 
ޢާންމު ގަވާއިދު(

××

3.  އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން

××3.1 އިދާރީ ހިންގުމުގައި މެމްބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެޙަރަކާތްތަކުގެ ތާވަލް
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  

20ޔުނިޓް
15

20
16

20
17

20
18

20
19

×3.2 ސެކްޝަން ހެޑުންނާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމް ލީޑަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

×3.3 ޕްރޮކިއުމަންޓާއިބެހޭ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު

×3.4 ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީގެ އުސޫލު

×3.5 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު 

×3.6 ކޮމިޝަންގެ އާކައިވްކުރުމުގެ އުސޫލު )ޑޮކިއުމަންޓްސް/ފޮޓޯ/ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ(

×3.7 ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ސްޓްރެޓެޖީ 2. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

1.  ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް )ފަންކްޝަންސް އަދި ސްޓްރަކްޗަރ( 
ތަފްޞީލްކޮށް އެކުލަވާލުން

×

)އެސް.އޯ.ޕީ(  އުޞޫލުތައް  ހިންގާނެގޮތުގެ  މަސައްކަތްތައް  2.  ސެކްޝަންތަކުގެ 
ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

×

3.  ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއިން ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް 
ހިމަނައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ސެކްޝަންތަކުގެ އަހަރީ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން

×××××

4.  ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލުތައް 
ފާޅުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

×

ސްޓްރެޓެޖީ 3. މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކޮމިޝަންގެ 
ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތްތަކުގެ  ހާޒިރުކުރެވޭ  ބޭނުންތަކަށް 

ކަށަވަރުކުރުން

×1.  މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލިންގ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ދިމާވެދާނެ  ފަރާތަކަށް  ބޭރުންގެނެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށާއި  މާހައުލުގައި  2.  މަސައްކަތު 
އިމާރޖެންސީ ޙާލަތްތަކަށް ތައްޔާރުވުން؛

×2.1 އުޞޫލު އެކުލަވާލުން

××2.2 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން  
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  
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×2.3 ތަމްރީންދިނުން

ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތައް  މަސައްކަތަށާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  އުޅޭއިރުއާއި  ދަތުރުތަކުގައި   .3
ފުލުހުންގެ ޙިމާޔަތް ލިބޭނެގޮތެއް ޤާއިމްކުރުން

×

×××××4. މުވައްޒަފުންގެ ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވާ ހިންގުން

×××××5. މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވައި ހިންގުން 

އޮނިގަނޑާއި   އިދާރީ  ކޮމިޝަންގެ   .4 ސްޓްރެޓެޖީ 
ފަންކްޝަންސްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

××1. ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކުރުން؛ 

×2. ލީގަލް ސަޕޯރޓް ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ލީގަލް ކައުންސެލްއެއް ޤާއިމްކުރުން

3. ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މިނިވަންކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އޮޑިޓް 
ކުރުން

×××××

×4. ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން

×5. ޓްރެއިނިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން

ވަކި  މަސައްކަތްތައް  )އައި.ސީ.ޓީ(ގެ  ކޮމިޔުނިކޭޝަން  އެންޑް  6. އިންފޮމެޝަން 
ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރުން 

×

×7. މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބިނާކޮށް ވަޒީފާ ބަޔާން މުރާޖަޢާކުރުން

8. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތަކުގައި ސަރަޙައްދީ ގޮފިތައް 
ޤާއިމްކުރުން

××××
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  
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ސިޔާސަތު 2. ކޮމިޝަންގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ވަޞީލަތް  އިންސާނީ  ކޮމިޝަންގެ    .1 ސްޓްރެޓެޖީ 
ތަރައްޤީކުރުން

1.  ހިޔުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެޗް.އާރ.ޑީ( ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން؛

×××××1.1 ސްޓާފް ނީޑް އެނާލިސިސްއެއް ހެދުން

2.   ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ފުރުޞަތުތައް 
ހޯދާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

×××××

ކުރެވޭނެ  ޓްރާންސްފަރ  އެކްސްޕީރިއަންސް  އަދި  ނޮލެޖް  3.  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 
މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން

×××××

4. ކޮމިޝަނަކީ  އެސޯސިއޭޝަން  އޮފް  ޗާޓަރޑް  ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓެންޓްސް 
)އޭ.ސީ.ސީ.އޭ( އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ 

ލިބިދެވޭފަދަ އޮގަނައިޒޭޝަންއަކަށް ހެދުން.  
×

5. ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރެވޭނެ 
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

×××××

މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން   .2 ސްޓްރެޓެޖީ 
އަހުލުވެރިކުރުމާއި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

1. ތިރީގައިވާ ދާއިރާ ތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛

1.1 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާ އަލަށްގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 'އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް' 
އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން

×××××

×××××1.2 މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ 'އޮން-ދަ-ޖޮބް ޓްރެއިނިންގ' ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

1.3 ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ތަމްރީނު ހިމެނޭހެން ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގުން

×××××

×××××1.4 ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  
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1.5 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަންނަ 
ބަދަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

×××××

2. ތަޙުޤީޤުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކާއި އަދި 
ފާހަގަކުރެވޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ދިނުން؛

×××××2.1 އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓެކްނިކްސް

×××××2.2 މަނީލޯންޑްރިންގ

×××××2.3 ކޮމްޕިއުޓަރ ފޮރެންސިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން

×××××2.4 އެސެޓް ޓްރޭސިންގ އަދި އެސެޓް ރިކަވަރީ

×××××2.5 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާވައިގެން ހިންގާ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ހުނަރު 

×××××2.6 ތަޙުޤީޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތައް

3. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާ މަނާކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް 
އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް 

ހޯދައިދިނުން
×××××

4. ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންތަކުގައި  
ޓްރެއިނިން ހޯދުމަށް ކުރު މުއްދަތުގެ އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތުތައް ހަމަޖެއްސުން

×××××
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ސިޔާސަތު 3. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން

ސްޓެރެޓެޖީ 1. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
ޤާއިމްކޮށް  އުޞޫލުތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި  އައި.ސީ.ޓީގެ 

ތަންފީޒުކުރުން

1. އައި.ސީ.ޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރުން؛

××1.1 ޕާސްވޯރޑް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލު

××1.2 ޑޭޓާ ސްޓޯރކުރުމާއި ބެކަޕްކުރުމުގެ އުޞޫލު 

××1.3 އައި.ޓީ އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ސްޓޭންޑަރޑް ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު

××1.4 އިންޓަރނެޓާއި އައި.ޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު

××1.5 އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އުޞޫލު 

××1.6 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކޮށް މެއިންޓެއިން ކުރުމުގެ އުޞޫލު 

ޤާއިމްކޮށް  ވަޞީލަތްތައް  އައިސީޓީގެ   .2 ސްޓެރެޓެޖީ 
ތަރައްޤީކުރުން

×××××1.  ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

×××××1.1  ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ އެޕްލިކޭޝަންތައް ދެނެގަނެ ޑިވެލޮޕްކުރުން

××1.2  ވެބް ބޭސްޑް އިންޓްރާނެޓެއް ޤާއިމްކޮށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މޮޑިއުލް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް  އަންގާ  އިދާރާތަކަށް  ކޮމިޝަނުން    1.3
ޤާއިމްކުރުން

××

××1.4  ކޮމިޝަންގެ އޮންލައިން ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކުރުން

1.5   ފޮޓޯ/ވީޑިއޯ ގެލެރީ / ކޮމިޝަނަށް ގެނެވޭ ޕޮލިސީ ޑޮކިއުމަންޓް އަދި މައްސަލަތަކާ 
ގުޅިގެން ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ހިމެނުން

×

×××××1.6  ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔޫސަރ މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން
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××1.7  ކޭސް އާކައިވް މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން

×1.8 މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން

×1.9  ޑިސްޕެޗް މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން

×1.10  ބަޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން 

××1.11  އިންވެންޓްރީ މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން

××1.12 ސްޓޮކް މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން

ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ސޮފްޓްވެއަރއަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  1.13 ހިއުމަން 
ގެނައުން

×××

×1.14 ލައިބްރަރީގެ އިންވެންޓްރީ / ރެފެރެންސިން މޮޑިއުލް ޤާއިމްކުރުން

×2.  އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަރުގަދަކޮށް ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުން

×××3. މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތައް އޮރިޖިނަލް ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ބަދަލުކުރުން

×××4. އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަރުގަދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން 

5. ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު 
ބަދަލުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

×××

××6. ތަޙުޤީޤު ކޮޓަރިތައް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ރިކޯރޑް ކުރެވޭނޭގޮތަށް އޮޓޮމޭޓް ކުރުން

×××××7. ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން
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ސިޔާސަތު 4. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން

ކޮމިޝަނާ  ޤާނޫނުއަސާސީން   .1 ސްޓްރެޓެޖީ 
މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބާރު 

ހޯދުން

އަލުން  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  ނުކުތާތަކަށް  ތިރީގައިވާ  ބިލް  ހުއްޓުވުމުގެ  1. ކޮރަޕްޝަން 
އޮފީހަށް  އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ  ހުށަހެޅުމަށް  މަޖިލީހަށް  އިސްލާޙްތައް  މުރާޖަޢާކުރުމާއި 

ފޮނުވުން؛

××1.1 ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ މާލީ މިނިވަންކަން ލިބުން

އަނބުރާ  ފައިސާ  މުދަލާއި  ހޯދާފައިވާ  ހިންގައިގެން  ޢަމަލުތައް  ކޮރަޕްޝަންގެ   1.2
ހޯދުމަށްޓަކައި، އެސެޓް ޓްރޭސްކޮށް ރިކަވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ 

ބާރުވެރިކަން ހޯދުން
××

މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން  ނުވަތަ  ނިންމުމަށްފަހު  ދިރާސާތައް  ހަދާ  ކޮމިޝަނުން   1.3
ބަލާނިންމުމަށްފަހު،  އިދާރާތަކަށް އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާ އެންގުންތައް ކަނޑައެޅޭ 
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒު ނުކުރާނަމަ އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާ މެދު 

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރުވެރިކަން ހޯދުން

××

1.4 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް/
ބާރު  ޤާނޫނީ  އެންގުމުގެ  ހުއްޓުވުމަށް  ވަކިމުއްދަތަކަށް  ވަގުތީގޮތުން  ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ހޯދުން
×××

1.5 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވުމަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް 
ކަނޑައެޅުން

×××

×××1.6 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު ކަނޑައެޅުން

1.7 މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ކޮމިޝަނަށް 
ލިބިފައިވާކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުން 

×

1.8 ޔުނައިޓެޑް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން )އުންކާކް( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުން

×
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ސްޓްރެޓެޖީ 2. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާއި 
ހަދަންޖެހޭ  އަލަށް  އިސްލާޙްކުރުމާއި  ޤާނޫނުތައް  ގުޅޭ 

ޤާނޫނުތައް ހެދުން

1.  ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް 
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް އެބަދަލުތައް ގެނައުން

×××

 1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ނަންބަރު 9/2014 ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައް 
ކޮމިޝަނުގެ  ފެށުމުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް  ގޮތާއި،  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ފުށުއެރުންތައްފަދަ  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ބެލެވޭ  ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  މަސައްކަތްތަކަށް 

ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން

×

  1.2 ކޯޓުތަކުން ނިމޭ ކޮރަޕްޝަނާ އަދި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤަޟިއްޔާތައް 
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

×××××

1.3 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 
ބަދަލުތައް ގެނައުން

×××××

2.  ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ފެއްތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

××2.1 ވިސްޓްލްބްލޮވާރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

××2.2 ހެކިބަސްދޭމީހުންނަށް ޙިމާޔަތްދިނުން

××2.3 ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑު 

××2.4 އިލިސިޓް އެންރިޗްމަންޓް 

××2.5 ޕަބްލިކް ކުންފުނިތައް ހިންގުން 

××2.6 ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް 

××2.7 އެސެޓް އެންޑް ވެލްތް ޑިކްލެރޭޝަން
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ސްޓްރެޓެޖީ 3.  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 
އުޞޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ހެދުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

×1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކޮށް އިސްލާޙުކުރުމަށް ބާރު އެޅުން

2. ތިރީގައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފްކުރުން

×2.1 ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި، ޝަކުވާ ވަޒަންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދަންޖެހޭ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޕްލޭން  އިންޓެގްރިޓީ  ނެޝަނަލް   2.2
އުސޫލުތައް

×××××

2.3  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކަމަކަށް އެދިގެންއުޅޭ މީހަކު ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްދޭ 
ހަދިޔާއާ މެދު  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

×

ސްޓްރެޓެޖީ 4. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި ދައުލަތުގެ 
އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ކުރުން  ރާއްޖޭން  ދަށުން  މުޢާހަދާތަކުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އެހެނިހެން  އާއި  އުންކެކް   .1
ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް 

ކުރުން
××

ފައިނަންޝިއަލް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  )އެމް.އެމް.އޭ(ގައި  އޮތޯރިޓީ  މޮނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް   .2
މަނީލޯންޑްރިންގެ  ކުށާގުޅިފައިވާ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ގުޅިގެން  ޔުނިޓާއި  އިންޓެލިޖެންސް 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
×

×××××3.  ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގުން

ފައިސާ  މުދަލާއި  ގެއްލިގެންދާ  ދައުލަތަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  4.  ކޮރަޕްޝަންގެ 
އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

××
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ސިޔާސަތު 5. ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.

ނިޒާމް  ޕްރިވެންޝަން  ކޮރަޕްޝަން    .1 ސްޓްރެޓެޖީ 
ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރުން

ބޭނުންވާ  ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަންގައި  ނިޒާމެއް  ޕްރިވެންޝަން  1. ކޮރަޕްޝަން 
ދިރާސާތައްކުރުން 

×

2. ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް 
އަންގާ އެންގުންތަކަށް އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާމިންވަރު ބެލުން.

××××

ސްޓްރެޓެޖީ 2. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް 
މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ކަންތައްތައް މަދުކުރުން

1. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރިކަންތައްތައް ދެނެގަނެ، 
އެކަންކަން އިސްލާޙްކުރުވުން 

×××××

×××××2. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮމްޕްލައިންސް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ޢަމަލުކުރާ  ބަޔާނާމެދު  މާލީ  މުވައްޒަފުންގެ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބަޔާން  3. މާލީ 
އުޞޫލު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

×

ކުރުމާއި،  ވަކި  ވެއްދުމާއި  މުވައްޒަފުން  ޕްރޮކިއޮމަންޓާއި،  ކުންފުނީގެ  4. ޕަބްލިކް 
ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ކަންކަން  ފަދަ  ސްޕޮންސަރދިނުން  އިނާޔަތްދިނުމާއި،  ކުރިއެރުމާއި 

އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 
××××

5. އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަނަށް ފާރަވެރިވެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

5.1 އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށާއި އެކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
ޤާނޫނުތަކަށް  އިންތިޚާބްތަކާގުޅޭ  އެޅޭގޮތަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޤާނޫނީގޮތުން 

އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމަށް ބާރުއެޅުން 
×××

5.2 ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބުތަކުގައި ކެމްޕެއިންކުރުން 
ހުއްޓުވުން

×××××
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6. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލާ އުޞޫލުތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާގޮތަށް 
ހުރި އުޞޫލުތަކެއްކަމަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ އުޞޫލުތައް ކޮމިޝަނުން އެޕްރޫވްކުރެވޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 
×××××

ސިސްޓަމްތައް  ޤާއިމްކުރާ  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާ  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ  7. ކޮމިޝަނުން 
އެޕްރޫވްކޮށް  "އޭ.ސީ.ސީ އެޕްރޫވްޑް ސަރޓްފިކެޓް" ދިނުން

×××××

8. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގައި "ވިސްލް ބްލޯވިންގ" ޤާއިމުކުރުމަށް 
ބާރުއެޅުމާއި ހިތްވަރުދިނުން

××××

ސިޔާސަތު 6. ނަޒާހަތްތެރި އަދި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން

ކުރިއެރުވުމަށް  ނަޒާހަތްތެރިކަން   .1 ސްޓްރެޓެޖީ 
މުޖުތަމަޢުގައި  ޘަޤާފަތެއް  ނަޒާހަތްތެރި  ހިތްވަރުދީ 

އަށަގެންނެވުން

×××××1. ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން 

×××××2.  ޤައުމީ އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން

×××××3.  ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ އެވޯޑް ތަންފީޒުކުރުން

މަޢުލޫމާތު  ހަރުދަނާ  ސާބިތުކުރެވޭފަދަ  މައްސަލަތައް  4.  ކޮރަޕްޝަންގެ 
ޙިއްޞާކުރާފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

×××××

މުޖުތަމަޢުއަށް  އެހީގައި  ވަޞީލަތްތަކުގެ  ތަފާތު  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  5.  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި 
ފޯރުކޮށްދިނުން

×××××

އާންމުންނާއި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވީހާވެސް  މަސައްކަތްތައް  6.  ނަޒާހަތްތެރިންގެ 
ދަރިވަރުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

×××××

ކޮރަޕްޝަނަށް  މުޖުތަމަޢުގައި  ހަދާ  ދިރާސާތައް  7.  ހޭލުންތެރިކުރުވުމާގުޅޭ 
މަގުފަހިވާގޮތަށްހުރި  ފުރުޞަތުތައް ނައްތާލުން

×××××
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  
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8.  މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމްގެތެރޭގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް 
ޢާންމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުން 

×××××

ހޭލުންތެރި  ދެކޮޅަށް  ކޮރަޕްޝަނާ   .2 ސްޓްރެޓެޖީ 
ކުރުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

×1.  ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިހާރު ގެންދާގޮތުގެ އިފެކްޓިވްނެސް އެސެސްކުރުން

ޙަރަކާތްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  2.  ޓީ.ވީ/ރޭޑިއޯ/ނޫސް/ވެބްސައިޓް 
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިންގުން  

×××××

ލިއުން/ )ބަހުސް/ވާހަކަފޮތް  ބޭއްވުން  މުބާރާތްތައް  ތަފާތު  ދެކޮޅަށް  3.   ކޮރަޕްޝަނާ 
ކްއިޒް/ ކުރެހުންފަދަ މުބާރާތްތައް(

××××

××××4.  ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަޖައްލާއެއް ނެރުން

×××××5.  ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން

6.  ސޯޝަލް މީޑިއާގެ )ޓްވިޓަރ، ޔޫޓިއުބް، އެފް.ބީ، އިންސްޓަގްރާމް( ފަދަ ވަޞީލަތްތައް 
ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން 

×××××

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބައިވެރިކޮށްގެން  ޖަމިއްޔާތައް  މަދަނީ  އިދާރާތަކާއި  7. ދައުލަތުގެ 
ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން

×××××

ވަންނަ  އަލަށް  ވަޒީފާތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް  ޚާއްޞަ  8. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ 
ފަރާތްތަކަށް ހިންގާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

×××××

×××××9. ކެރިއަރ ފެއަރތަކުގައާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

×××××10. ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރާ 'ކްއަރޓާލީ ނިއުސް ބްރީފް' އެއް ބޭއްވުން

11. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި އަދި ވިސްޓްލް ބްލޯކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ 
ގޮތަކަށް މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކުރުން

×××××
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  
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އާންމުންނަށް  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ދަރުސް  ގޮތުން ދީނީ  ގެއްލުމާގުޅޭ  12. ކޮރަޕްޝަންގެ 
ދިނުން 

×××××

ތެރެއަށް  ނިޒާމްގެ  ތަޢުލީމީ  ރާއްޖޭގެ   .3 ސްޓްރެޓެޖީ 
ދާއިރާގެ  ތަޢުލީމީ  ތަޢާރަފްކުރުމާއި  ނަޒާހަތްތެރިކަން 
ހުއްޓުވުމަށް  ކޮރަޕްޝަން  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާއި 

މަސައްކަތްކުރުން

"އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން  ޚާއްޞަކުރެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ   .1
ސަރޓިފިކެޓް ލެވެލް" ކޯހެއް ތަޢާރަފްކުރުން 

×××××

2. ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ" ކޯހެއް 
ތަޢާރަފްކުރުން

××××

ތަޢާރަފްކޮށް  މޮޑިއުލްއެއް  އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން  ތެރެއަށް  ނިޒާމްގެ  ތަޢުލީމްގެ  3. މަތީ 
ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން    

×××××

މަންހަޖްގައި  ޤައުމީ  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލް  މޮޑިއުލެއް  ޚާއްސަ  4. އިންޓެގްރިޓީގެ 
ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

××

×××××5. ސްކޫލްތަކުގައި އިންޓެގްރިޓީ ކްލަބް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

×××××6.   ސްކޫލުތަކުގައި ނަޒާހަތްތެރި އެމްބަސެޑަރުން ތަޢާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނާ  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާ  ތަޢުލީމްދޭ  7.  މަތީ 
ރިސަރޗްކުރުމަށް "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ރިސަރޗް އެވޯރޑް" ދިނުން

××××

މަދަނީ  ނައްތާލުމަށް  ކޮރަޕްޝަން   .4 ސްޓްރެޓެޖީ 
ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުން

1.  މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް 
ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

1.1 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާގުޅޭ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް 
ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކޮށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

×××××

×××××1.2 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ޖަމާޢަތްތައް  ޖަމިއްޔާ  މަދަނީ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ނައްތާލާ  1.3 ކޮރަޕްޝަން 
ބައިވެރިކޮށްގެން މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

×××××
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ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  
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ޕްލެޓްފޯމެއް/ އޮންލައިން  ޙިއްސާކުރެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ޖަމިއްޔާތަކާއެކު  1.4 މަދަނީ 
ނެޓްވަރކެއް ޤާއިމްކުރުން

×××××

1.5 ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 
މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދިނުން

×××××

ސިޔާސަތު 7. ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން.

ސްޓްރެޓެޖީ 1.  ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 
ތައްޔާރުކުރުމާއި  އިޖްރާޢަތުތައް  އުޞޫލާއި  ގަވާއިދާއި 

މުރާޖަޢާކުރުން

××1. ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ގިންތިކޮށް، އެކި ގިންތިއަށް ތަޙުޤީޤު ޓީމްތައް ޚާއްޞަކުރުން

2. ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ތަޙުޤީޤު މެނުއަލް އެކުލަވާލުން

××2.1 ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

××2.2 ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

××2.3 މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

××2.4 މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

××2.5 ތަޙުޤީޤުރިޕޯރޓު ލިޔުމާއި ފޯމެޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

2.6 ތަޙުޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން އެކި އިދާރާތަކުން ގެންނަ ލިޔުންތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

××

××2.7 ކޮމިޝަނުން ހިފަހައްޓާ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް

3.  ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ފޮރެންސިކް އާއި އެހެނިހެން ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ 
އުޞޫލެއް ޤާއިމްކޮށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

×××××
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4.  އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އެސެޓް ޓްރޭސިންގއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 
އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ޙިއްޞާކުރުން

××××

މައްސަލަތަކަށް  ކޮރަޕްޝަންގެ    .2 ސްޓްރެޓެޖީ 
ގުޅުން  އިދާރާތަކާ  ދައުލަތުގެ  ޙައްލުހޯދުމުގައި 
އެހީތެރިކަން  ޙިއްޞާކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ބަދަހިކުރުމާއި 

ހޯދުން

އޮފީހުގެ  ޕީ.ޖީ  ދާއިރާތަކުން  ތިރީގައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  1. ކޮރަޕްޝަންގެ 
އެހީތެރިކަން ހޯދުން؛

އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  އޮފީހުގެ  ޕީޖީ  ކުރިއަށްދާއިރު  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގެ   1.1
ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

××

ޕީޖީއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯރޓުތައް  ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމާ  1.2 ކޮމިޝަނުން 
އިލެކްޓްރޮނިކްކޮށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

××

1.3 ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނަށް 
އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

××

ގުޅޭ  ކޮމިޝަނާ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ކޭސް  އޮފީހުގެ  ޕީޖީ   1.4
ކަންކަން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ދެނެގަނެ  ސްޓޭޓަސް  މައްސަލަތަކުގެ 

ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 
××

1.5 ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުން ހުންނަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތުގައި ކުރިއަށްދާއިރު ކޮމިޝަންގެ 
ކޮމިޝަންގެ  ޓީމްގައި  ވަކީލުންގެ  ޕީޖީގެ  ހާޒިރުވުމާއި  މައްސަލަތަކަށް  ފަރާތުން 

ވަކީލެއް ބައިވެރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
××

ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤުކޮށް  މައްސަލަތައް  2. ކޮރަޕްޝަންގެ 
ނައްތާލުމަށް  ޖުޑީޝަރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

×××××

ކޮމިޝަނަށް  ދާއިރާތަކުން  ތިރީގައިވާ  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ފަރާތުން  3. ފުލުހުންގެ 
ހޯދުން؛

×××××



25

ހަރަކާތްތައްސިޔާސަތު / ސްޓްރެޓެޖީ
ސެކްޝަން/  

20ޔުނިޓް
15

20
16

20
17

20
18

20
19

3.1 ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ދުރާލާ ފާރަވެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން 
ބޭނުންކުރެވޭނެ  ވަޞީލަތްތައް  ސާވޭލަންސް  ފުލުހުންގެ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން  
×××××

3.2 ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ސަލާމަތާއި 
ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

×××××

އެހީތެރިކަން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ފޮރެންސިކް  ފުލުހުންގެ  ތަޙުޤީޤުތަކަށް  ކޮމިޝަންގެ   3.3
ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން

×××××

3.4 ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް 
ހަމަޖެއްސުން

×××××

ޑޭޓާބޭސްތަކަށް  އިދާރާތަކުގެ  އެކި  ދައުލަތުގެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި  4. މައްސަލަތައް 
މުވައްޒަފުންނަށް  ތަޙުޤީޤުކުރާ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ހޯދޭނެ  އެކްސެސްވެގެން 
ރެޖިސްޓްރޭޝަން،  ނެޝެނަލް  އޮފް  )ޑިޕާޓްމަންޓް  ހެދުން  އެކްސެސްވެވޭނެގޮތް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން(

×××××

ސިޔާސަތު 8. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނާދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ސްޓްރެޓެޖީ 1. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކާ ގުޅުން 

ބަދަހިކުރުމާއި އެހީތެރިކަން  ބަދަލުކުރުން

×××1. އުންކެކްގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

2. ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭންބޭރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި 
އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ހޯދުން 

×××××

މަޢުލޫމާތާއި  އިދާރާތަކާއެކު  ބޭރުޤައުމުތަކުގެ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް  3. ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ފަންނީއެހީ ދިނުމާއި ހޯދުން

×××××

×××××4. ޤައުމުތަކުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
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5. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ / ސަރަޙައްދީ ފޯރަމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން 
ބައިވެރިވުން

×××××

6. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި 
ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

×××××

7. ތަޙުޤީގަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޯދާ ނުފެންނަ )ރާއްޖޭގައި ނުއުޅޭ( 
އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕޮލިސް  ކްރިމިނަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހޯދުމަށްޓަކައި  މީހުން 
)އިންޓަރޕޯލް(އާއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

×××××



27

ތަންފީޒުކުރުން

ކްއާޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ  އަހަރުގެ  ކުރުމަށް  ވަޒަން  މިންވަރު  ހާޞިލުކުރެވޭ  ކަންތައްތައް  ހިމެނޭ  ޕްލޭނުގައި  ސްޓްރެޓީޖިކް  މި   
އެސެސްމަންޓްތައް ހެދޭނެއެވެ. އަދި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެއެވެ. މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމުގައި 
ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ ސެކްޝަންތަކުން އެ ސެކްޝަނަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޛުކޮށް ނަތީޖާ ހާޞިލްކުރުމުގެ 
އެކްޓިވިޓީ  އެކުލަވާލައިގެންނެވެ.  ކަލަންޑަރެއް  އެކްޓިވިޓީ  އަހަރީ  ކުރާނީ ސެކްޝަންތަކުން  މިކަން  އަދާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.  ޒިންމާ 

ކަލަންޑަރުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ.

މައި ސިޔާސަތު . 1
ސްޓްރެޓެޖީ. 2
ޙަރަކާތްތައް )ޙަރަކާތް ހިމަނާއިރު މައި ޙަރަކާތުގެ ދަށުންއަންނަ ކުދި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނުމަށް(. 3
އައުޓްޕުޓް ޓާގެޓްސް. 4
މަސައްކަތުގެ މެޝަރަބްލް އިންޑިކޭޓަރ )ޙަރަކާތް ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ވަޒަންކުރުން(. 5
ހަރަކާތުގެ މުއްދަތު )ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ މަސް/އަހަރު(. 6
ޒިންމާވާ ސެކްޝަން / ފަރާތް. 7
ބަޖެޓް )ޙަރަކާތައް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް(. 8
ކޮމެންޓްސް )ކްއަރޓަރ ނިމޭއިރު ޓާގެޓްސް ޙާޞިލުނުވާނަމަ ޓާގެޓް ޙާޞިލުނުވި ސަބަބު ކޮމެންޓްސް ކޮލަމްގައި ބަޔާންކުރުން(. 9

ތަންފީޛުކުރުމާ  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ގުޅިގެން  ނިމުމާއި  ކުއަރޓައެއް  ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތު  މަތީގައިވާ  ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް   
ޙަވާލުވެފައިވާ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓާ ޙިއްޞާކުރަމުން ދާންވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތައް 

ސެކްޝަންތަކުގެ އަހަރީ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ތާވަލެކެވެ.

މައި ސިޔާސަތު:  ނަޒާހަތްތެރި އަދި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން )1(
ސްޓްރެޓެޖީ 1. ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުން )2(

ކޮމެންޓްސް )9( ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓް )8(

ޒިންމާވާ ސެކްޝަން/

ޔުނިޓް/ފަރާތް )7(

މުއްދަތު 

 2014

)6(

މެޝަރަބްލް އިނޑިކޭޓަރ

)5( 

އައުޓްޕުޓް ޓާގެޓްސް )4( ޙަރަކާތްތައް

)3( 

 

)ޓާގެޓް ޙާޞިލްނުވި 

ނަމަ... ސަބަބު(

××××× އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓް ޖަނަވަރީ ޖޫން 3 ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް 

އުފެއްދުނު

5 ނޫސް އާޓިކަލް 

ތައްޔާރުކޮށް 

ޝާއިޢުކުރެވުނު

ޓީވީ އެޕިސޯޑުތައް  �

އުފެއްދުން

އާޓިކަލް  �

ޝާޢިއުކުރުން.

1.ނަޒާހަތްތެރިކަމާ 

ގުޅޭމަޢުލޫމާތު ތަފާތު 

ވަޞީލަތްތަކުގެ 

އެހީގައި މުޖުތަމަޢުއަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

އަހަރީ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގެ ނަމޫނާ ތާވަލް ޕްލޭން 



28

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ މި ޕްލޭނަކީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު އެކުލަވާލެވިފައިވާ   

ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މިޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވުމުން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވި، ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުން ކުރާ 

އުންމީދުތައް ޙާޞިލްވެގެންދާނެކަމަށް ދެކެމެވެ. 

ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލިނަމަވެސް، އެ ޕްލޭނެއް ތަންފީޒުވެގެންދާނީ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އަދި ޕްލޭން   

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހަމަޖެހިގެންނެވެ. 

އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ގޮތުގެމަތީން  ޕްލޭނުގައިވާ  ޙަރަކާތްތައް  އެންމެހާ  ޕްލޭންގައި  މި  އެދެނީ  އަުޅގަނޑުމެން   

އެހެންވެސް ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. 

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ  މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.   

ނިންމުން
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ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނިންގ ފަންނީ ކޮމިޓީ މެމްބަރުން:

)ރިސަރޗް  އިސްމާޢީލް  އިކްލީލާ  ޖެނެރަލް(،   )ސެކްރެޓަރީ  ރަޝީދު  ޢަބްދުهللا  މެމްބަރު(،   )ކޮމިޝަން  މުޙައްމަދު  ޔަޒްމީދް 

އޮފިސަރ(،  މާޖިދް ޙަސަން )އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(،  ފާޠިމަތު އަނޫލާ )އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(،  ޢަލީ ޠާލިބް 

)އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ(، މުޙައްމަދު ސަލީމް )އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ(،  އަޙްމަދު ޔާމީން )އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ފައިނޭންސް(،  ފާޠިމަތު ނާޒިމާ )އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(، ޙަސަން މަނިކް )ސީނިއަރ ކޭސް އޮފިސަރ(، 

އާދަމް ޝާމިލް )އ. ރިސަރޗް އޮފިސަރ(، ޝަބްނޫން ޚާލިދު )ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ(




