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ބ
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ރވުން
އާދައުރަށް ތައްޔާ ު

02
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ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދީ ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި
ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް އިންތިޒާމުކުރުމަށް އެކަމާބެހޭ ތަފްސީލްތައް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެ ނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި އާ ދައުރަކަށް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުވާ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންތިޒާމުކުރާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި
މެންބަރުންނަށް ކޮމިޝަނާ ެ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
)ހ(

ކ
އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަން ހިންގުން މިހާރު އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަ ާ
އ
މަތިކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަ ް

)ށ(

ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން

)ނ(

ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުން މި އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ކުރެވުނު އަދި ނުކުރެވި
ހުރި މަސައްކަތްތައް

)ރ(

ކޮމިޝަންގައި ހިނގަމުންދާަ ،އ ިދ ު
ރ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ނ ިމ ުހ ި
ނ ި

)ބ(

ތ
އަހަރު ރިޕޯޓުތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު

)ޅ(

އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު

)ކ(

ނކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތް
މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާބެހޭ ކަ ް

)އ(

ތ
ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު

)ވ(

ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
1

ކޮމިޝަންގެ

ރ
އިދާ ީ

03

)މ(

ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް

)ފ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް

)ދ(

ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓު ހެޑުންގެ ބައްދަލުވުންތައް

ކޮމިޝަން ގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ހިންގުން
)ހ(

ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތައް މިހާރު އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ރިޕޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި
ޕވައިޒަރީ އިންތިޒާމުތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ސު ަ

)ށ(

ލިޔެކިއުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން އަދި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު އިންތިޒާމު
ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

)ނ(

ނ
ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް އަދި ޔުނިޓެއްގެ މެންޑޭޓްގައި މިހާރު ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަދި އެކަންކަ ް
ހިނގަމުންދާގޮތުގެ ޚުލާޞާ

ކޮމިޝަންގެ

04

)ރ(

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި އެކަމާބެހޭ ކަންކަން ހިނގާގޮތް

)ބ(

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުން

ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން
)ހ(

ކޮމިޝަންގެ ވިޜަން ،މިޝަން އަދި އޮބްޖެކްޓިވްސް

)ށ(

ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި މިހާތަނަށް ތަންފީޒު ކުރެވުނު
ކަންކަމާއި މިންވަރު

)ނ(
މި އަހަރަށް ރާވާފައިވާ
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މި އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް ރޭވި ކަންކަމާއި އެކަންކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި ކުރި އަށް ރާވާފައިވާ
ކަންކަން އަދި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

ހަރަކާތްތައް
މައްސަލަތަކާބެހޭ

ތ
އެކުލަވާލަމުންދާ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަ ް

06

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

އަހަރު ރިޕޯޓު

07

)ހ(

ތ
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮ ް

)ށ(

މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު ކުރާގޮތް ހިމެނޭ މަރުހަލާތައް

)ނ(

އަތޮޅުކަށް ވަފުދު ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތް

)ރ(

ކޮމިޝަންގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިއްސާކުރުން

ކޮމިޝަންގެ އަހަރު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

2

08

އައިޓީ

)ހ(

އަހަރު ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް

)ށ(

އަހަރު ރިޕޯޓުގެ ކޮންޓެންޓް

)ނ(

އަހަރު ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާއި ހާމަކުރުން

ކޮމިޝަންގެ އައިޓީ އިންފަރާސްޓްރަކްޗަރ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސަކުރެވޭނެއެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މީޑިއާއަށް

ތ
މަޢުލޫމާ ު

09

ދިނުން

ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ

)ހ(

ކޮމިޝަންގެ ވެސައިޓު މިހާރު އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް

)ށ(

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

)ނ(

ކޮމިޝަންގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ތަޢާރަފް އަދި ބޭނުންކުރާ ގޮތް

)ރ(

ކޮމިޝަންގެ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް

)ބ(

ކޮމިޝަންގެ އެޗްއާރު ސިސްޓަމް

)ޅ(

އެކިއެކި ރައިޓްސް ދެވިފައިވާގޮތް

)ކ(

އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

10

)ހ(

ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

)ށ(

ކޮމިޝަނުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު

)ނ(

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާބެހޭ ޚަބަރުތައް ޝާއިޢުކުރެވޭގޮތް

)ބ(

ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ކޮމިޝަންއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

)ޅ(

ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ނެގުން

ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ދުވަސްތައް
)ހ(

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ ހަރަކާތްތައް ޢާންމުކޮށް
ހިންގެއެވެ.
1

ސަޕްލިމެންޓް ނެރުން

2

މީޑިއާތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

3

ޕަބްލިކް ފޯރަމެއް/ޑިސްކަޝަންއެއް ބޭއްވުން

4

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން

3

5

ސްކޫލް ކުދިންގެ /ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް
ބޭއްވުން.

)ށ(

6

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުން.

7

ރޯޑް ޝޯ ބޭއްވުން

8

ހުކުރު ޚުތުބާގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ނަސޭހަތް ދިނުން

9

އެހެނިހެން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

ޤައުމީ އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަކާތްތައް ޢާންމުކޮށް
ހިންގެއެވެ .މި ހަރަކާތް އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވަމުން ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.
1

ދުވަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން

2

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ސްކޫލް ކުދިން ބެލެނިވެރިން އަދި
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް

)ނ(

3

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުން

4

ދީނީ ދަރުސް ބޭއްވުން

5

އ
ބަހުސްބޭއްވުން ،ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުން ފަދަ ހަރަކާތްތަ ް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެހެނިހެން ދުވަސްތައް ކޮމިޝަންގައި
ފާހަގަ ކުރުން

ޝާއިޢުކުރާ ތަކެތި

11

ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

12

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރެވެއެވެ.
)ހ(

ބިތުފަންގި ބުލެޓިން ކޮންމެ ކްއާޓަރއަކުން އެއް ފަހަރު

)ށ(

އިޖްތިމާޢީ އެކި މަޢުޟޫޢު ތަކަށް ޝާއިޢުކުރާ ހުދު ކަރުދާސް

)ނ(

ރިސާޗް ޕަބްލިކޭޝަންސް

)ރ(

ވާހަކަ ފޮތާއި ޅެން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަންގައި ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.
)ހ(

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

)ށ(

ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

)ނ(

ޕާފޮރމަންސް ރިވިއު ކޮމިޓީ

)ރ(

ބިޑު ކޮމިޓީ

)ބ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

4

މެންބަރުންގެ

13

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ގެ ބައްދަލުވުންތައް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުން

ސެކްޝަން

ޔުނިޓު

14

ހިއްސާކުރާނެ ގޮތް

)ށ(

މައްސަލަބައްދަލުވުން  -ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން މެންބަރުންގެ އައިސީޔޫއިން

)ނ(

ރިޕޯޓް ދިރާސާ ބައްދަލުވުން  -ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން ޕިރޫ

)ރ(

އެޕޮއިންޓްމެންޓް  -ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން މެންބަރުންގެ ބިއުރޯއިން

ނއެވެ .ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަދުވަހު ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭ ެ
ބަލަހައްޓަނީ އެޗްއާރު ސެކްޝަނުންނެވެ.

ހެޑުންގެ ބައްދަލުވުން
މައުލޫމާތު

)ހ(

އިދާރީ ބައްދަލުވުން – ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން މެންބަރުންގެ ބިއުރޯއިން

15

މި އުސޫލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތަކެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ .މި ގޮތުން އެކި ކަންކަން
އވަނީއެވެ.
ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެ
)ހ(

ނއި ކޮމިޝަނުން
އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަން ހިންގުން މިހާރު އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ާ
ކުރަމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން :ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް.

)ށ(

ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން :ކޮމިޝަންގެ ރިސާޗް ޔުނިޓު

)ނ(

ނ ާ
ރ ުމ ް
ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުން މި އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ކުރެވުނުު ،ކ ަ
ދ
އަދި ނުކުރެވި ހުރި މަސައް ަ
ރ
ކތްތަކާބެހޭގޮތުން :ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް އަދި ޔުނިޓެއް ހަވާލުވެ ހު ި
ފަރާތަކުން

)ރ(

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތާބެހޭ ތަފްސީލް :އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުގެ
ހެޑް

)ބ(

އަހަރު ރިޕޯޓުތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު :ކޮމިޝަންގެ ރިސާޗް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން.

)ޅ(

އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާ ބެހޭގޮތުން :އައިޓީ ސެކްޝަނުން.

)ކ(

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގާގޮތް :ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

)އ(

ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާބެހޭ ގޮތުން :އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއާނެސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް.

)ވ(

ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން :ރިސާޗް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން

)މ(

ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް :އިދާރީ ސެކްޝަންގެ ހެޑް

)ފ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތްތަކާއި ނިންމުންތައް :ކޮމިޝަންގެ
މެމްބަރުން.

)ދ(

ކޮމިޝަންގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން :ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން.

5

އޮރިއެންޓޭޝަން

16

އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުހަލާތަކަށެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގެ
މަރްހަލާތައް

މަޤާމާ

ހަވާލުވުމުގެ

ކުރިން

ށ
ކުރިއަ ް

17

ޕްރޮގްރާމް

)ށ(

ހުވާކުރުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަން.

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ލިބުމުން މި އުސޫލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކުރާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
އަލަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންނަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެއެވެ.

ގެންދާނެ ކަންކަން
އޮރިއެންޓޭޝަން

)ހ(

ހުވާކޮށް މަޤާމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަންކަން.

18

މި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މެންބަރު ކަމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ފައިލެއް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިއުންތަކާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ށ
ކުރިއަ ް

ގެންދިއުން

މަޤާމާ

ށ
ހަވާލުވުމަ ް

19

ފަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު

)ހ(

ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ކޮޕީ

)ށ(

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

)ނ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

)ރ(

ކޮމިޝަންގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓާއި ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ތައް.

)ބ(

އެންމެ ފަހު އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އެވަނީއެވެ.

ކުރިއަށްގެންދާނެ
ކަންތައްތައް
)ހ(

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުން

)ށ(

ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުން

)ނ(

ގްރޫޕް ފޮޓޯ ނެގުން މުވައްޒަފުންނާއެކު

)ރ(

މެންބަރުން ވަކިން އަދި ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްކޮށް ފޮޓޯ ނެގުން

)ބ(

ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސްގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ހިއްސާކުރުން

މި

މ
ޕްރޮގްރާ ް

ވިލަރެސްކުރުން

20

މި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒު ކުރާނީ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބިއުރޯއިންނެވެ.
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