އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު
ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ

2019

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ޝާއިޢުކުރީ:

ނ ކޮމިޝަން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
 02ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހުރަވީ ބިލްޑިންގ
އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ،މާލެ 20114
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު 3015200 / 3015257

ފެކްސް 3317182

އީ-މެއިލްinfo@acc.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.acc.gov.mv :
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރީ:

ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސަރޗް ޔުނިޓް

ރިވިއުކުރީ:

ނ
އިކްލީލާ އިސްމާއިލް ،ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިވެންޝަ ް

އެޑިޓްކުރީ:

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ފާސްކުރީ:

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން )ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު25 (AM-2019/60 :
އޯގަސްޓް  2019ގައި ބޭއްވި އިދާރީ ބައްދަލުވުމުންނެވެ.

ކަވަރ ފަރުމާކުރީ:

ސައްދާމް ނަސީމް ،ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

©އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ،އޮގަސްޓް 2019

ފިހުރިސްތު
އިސްބަސް 1..............................................................................................................................................
 .1ތަޢާރުފް 2..........................................................................................................................................
 .2ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު 3............................................................................................................................
 2.1ދިރާސާ ބިނާވާ މައިގަނޑު ސުވާލުތައް 3......................................................................................................
 2.2މެތަޑް 4.............................................................................................................................................
 2.3ޕްރޮސީޖަރ4.......................................................................................................................................
 .3ދިރާސާގެ ނަތީޖާ 5...............................................................................................................................
 3.1މިނިސްޓްރީތަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 6...........................................................
 .4އަންގާ އެންގުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ގޮތް 9.......................................................
 .5އަންގާ އެންގުމުގެ ނިޒާމު ކޮމިޝަނުތެރޭގައި ހަރުދާނާކުރުން 12............................................................................
 .6ދިރާސާގެ ގޮންޖެހުންތައް 14......................................................................................................................
 .7ނިންމުން 15.......................................................................................................................................

އިސްބަސް
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަކީ ،ދިވެހި ސަރުކާރު އަދި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ހިއްސާވާގޮތަށް ،މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި
މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފެތުރެމުން އަންނަ ،އެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފަރުދީ އަދި ޤައުމީ ،އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ފެންވަރުގައި އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް މަނާކޮށް ،ތަޙުޤީޤުކޮށް،
ވ
އެ ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ މެންޑޭޓާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީއިން އުފައްދާފައި ާ
މުއައްސަސާއަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމާ މައްސަލަތަކާ
ގުޅިގެން ވަކިކަމެއް އިސް ާ
ގ
ލހުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ެ
އދި އެކަން އެމަގުން ކުރަމުންވެސް ގެންދެއެވެ.
ޤާނޫނު  13/2008އިން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކުރެއެވެަ .
މި ދިރާސާއަކީ 2017 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކުގެ ތެރެއިން10 ،
ވުޒާރާއަކާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅުނު މައްސަލަތައް ބަލަމުން ދިޔައިރު އާއި މައްސަލަތައް ބަލާ ނިމުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު
ވ
އސްލާހު ކުރުމަށް އެންގި  73ކަމެއް ،އިސްލާހު ކުރުމުގައި އެ ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް ބަލާފައި ާ
ކަންތައްތަކަށް ބިނާކޮށް ި
ދިރާސާއެކެވެ.
މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ  48އިންސައްތަ އެންގުމަށް އެ ވުޒާރާތަކުން ވަނީ ޢަމަލުކޮށްފައެވެ.
ނ
ކމިޝަނަށް ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައްދަ ީ
އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ޮ
ލމާތު
ކުރިމަތިވަމުންނެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޮނުވައިނުދިނުމާއި އަދި މަޢު ޫ
ހޯދުމަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަށް ޖަވާބުނުދޭ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައިވާ  73އެންގުމުގެ ތެރެއިން،
 10އިންސައްތައަށް އަދިވެސް ޢަމަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ހަމައެއާއެކު 27 ،އިންސައްތަ އެންގުމަކަށް ވަނީ ޢަމަލު ނުކުރެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުން މައްސަލަބަލާ ނިމުމަށްފަހު
ވުޒާރާތަކުން ކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެންގެންތައް އަންގައެވެ .ނަމަވެސް،

ށދިމާވެފައިވާ ގިނަގުނަ
ކޮމިޝަނަ ް

ސަބަބުތަކާއި ހެދި މި ފަދައިން އަންގާ ހުރިހާ އެންގުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ވުޒާރާތަކުން ތަންފީޒުކޮށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ
ނ
ދަތިކަމެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މުޖުތަމަޢުގެ މަސައްލަހަތު ހިމެނިފައިވާ ،ބޮޑެތި އަދި ވަރަށް މުހިއްމުކަންދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެ ް
ރ އަދި ނުކުރާ މިންވަރުގެ ފޮލޯއަޕް ކޮމިޝަނުންދަނީ ހަދަމުންނެވެ.
އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކަށް ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަ ު
1

 .1ތަޢާރުފް
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން )އޭސީސީ( ހިންގަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ދޤުކޮށްފައިވަނީ  24ސެޕްޓެމްބަރު  2008ގައެވެ .މި ޤާނޫނުގެ
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .މި ޤާނޫނު ތަޞް ީ
 21ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ލަފާ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް
ގއި
ދިނުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރު ަ
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ،
ޝންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މި ދިރާސާގެ
އެކަން އިސްލާހުކުރަން އެ މުއައްސަސާއަކަށް އެންގުން މި ކޮމި ަ
އވާ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރާ
ބޭނުމަކީ މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކި ވުޒާރާތަކަކަށް އޭސީސީއިން އަންގާފަ ި
މޝަނުން
މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމެވެ .އަދި މި ކަރުދާހުގެ އަލީގައި ކޮ ި
ނ
އަންގާ އެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގައި މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމު މުރާޖަޢާކޮށް ހަރުދަނާކޮށް ގަވައިދު ް
މޮނީޓަރކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމީވެސް މި ކަރުދާހުގެ މުހިއްމު އެއް މަޤްޞަދެވެ.
ލތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ގޮތް ނިންމެއެވެ .މިގޮތުން
އެމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ
އ
މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމައެވެ .އަދި އެމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށްވެފަ ި
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ
މައްސަލައަކަށްވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން ނިންމެއެވެ .މި ދެ ގޮތުންކުރެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ
ނމި ކަމުގައިވިޔަސް އެމައްސަލައަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ
ނި ް
ބބުން ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްނަމަ ،އެކަމެއް އިސްލާހުކުރަން އެމުއައްސަސާއަކަށް އެންގުން
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަ ަ
ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކުރެއެވެ.
ށ
އެގޮތުން ،ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން  2016ވަނަ އަހަރު  332ކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަ ް
އަންގާފައިވާއިރު  2017ވަނަ  356ކަމެއް އިސްލާހު ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން
2

އަންގާ އެންގުންތައްކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ،އިދާރާތަކުން އެކަންކަން
ކށަވަރު ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމާއެކު އެފަދަ އެންގުންތަކަށް ދައުލަތުގެ
އިސްލާހުކޮށް ނިންމާކަން ަ
އޅުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް
އިދާރަތާކުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ެ
ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް އިސްކަންދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

 .2ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު
 .1ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް
ހުއްޓުވުމަށް އެފަދަ އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކާމެދު ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ދެނެގަތުން.
 .2ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާއެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން
ތގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާއެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ
 .3ކޮމިޝަނުން ދައުލަ ު
އެކަންކަން ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން
.4

ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާއެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރާގޮތް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ
ގޮތްތައް ދެނެގަތުން

އ
ތ ް
ޑ ސުވާލު ަ
އގަނ ު
ނވާ މަ ި
 2.1ދިރާސާ ބި ާ
މި ދިރާސާކުރެވޭނީ މައިގަނޑު  4ސުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .އެއީ:
އ
 .1ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަ ް
ހުއްޓުވުމަށް އެފަދަ އިދާރާތަކަށް އެންގުމުގައި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ؟
 .2ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާއެންގުންތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
 .3ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާއެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ
އެކަންކަން ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
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.4

ށ
މ ް
ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާއެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރާގޮތްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރު ަ
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

 2.2މެތަޑް
ވ
ސާމްޕްލިންގް :މި ދިރާސާއަށް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން  2017ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައި ާ
އެންގުންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ .އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ  14މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން  10މިނިސްޓްރީއަކަށް ފޮނުވުނު  73އެންގުމަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ރެކޯޑުތަކުން އެކަންކަން އިތުރަށް ބަލާ
ގ
ވފައިވާ ޔުނިޓްތަކު ެ
ކަށަވަރު ކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެ ި
ށ
މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއުކޮށް މި މަސައްކަތް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ނިޒާމް ދެނެގަނެ ،މި ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަ ް
ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލު ދެނެގަނެވުނެވެ .މި މަސައްކަތްކުރެވެމުންދަނީ ލިޔެވިފައިވާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް
ކށް އެކަށޭނަ ބަދަލަތައް ގެންވެންޖެހޭކަންވެސް ދެނެގަނެވުނެވެ.
އަދި އުޞޫލީގޮތުން މަސައްކަތުގެ ނިޒާމު މުރާޖަޢާ ޮ

 2.3ޕްރޮސީޖަރ
ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މައިގަނޑު  3ބަޔަކަށެވެ .އެގޮތުން:
 .1ކޮމިޝަންގެ ކަމާ ގުޅޭ ޔުނިޓް/ސެކްޝަންތަކުން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުންތައް އެންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ އުޞޫލު ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ
ނ
އިންޓަވިއުކޮށް މި މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަ ް
ދެނެގަނެވުނެވެ .މިގޮތުން މި ދިރާސާގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އައިސީޔޫ ،ޕިރޫ ،އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް
އަދި ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓުންނެވެ.
 .2ކޮމިޝަނުން  2017ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީތަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ފާހަގަކޮށް  10މިނިސްޓްރީއަކަށް ސިޓީ
މޝަނުން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ،ކޮންމެ
ފޮނުވައި ވުޒާރާތަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅައި ކޮ ި
ރވުނެވެ.
ވުޒާރާއަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް އެނގޭނޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ތާވަލެއް ތައްޔާރު ކު ެ
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 .3ކޮމިޝަނުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގާއެންގުން އަންގާ އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ހިއްސާވާ
ގ
ޔުނިތުތަކާއި ،އެ ޔުނިޓެއްގެ އެސް.އޯޕީ ގެތެރެއިން ކޮމިޝަނުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގާއެންގުމު ެ
މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓުތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް މި މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާގޮތް ދެނެގަނެވުނެވެ.

 .3ދިރާސާގެ ނަތީޖާ
މި ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ  10ވުޒާރާއެވެ .މި ވުޒާރާތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި
ރއެވެ .މިދިރާސާއަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ތިރީގައިމިވާ
ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވެފައިވަނީ  09ވުޒާ ާ
 10ވުޒާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެންގުންތަކެވެ.
ތާވަލު 1
ވުޒާރާތަކަށް

ވުޒާރާތަކުން ފިޔަވަޅު

ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ

ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލު

އަޅާނިމިފައި

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

ނުކުރެވި

އެންގި
ރ
ވުޒާ ާ
1

އންޑް
ޒ ެ
ޓރީ އޮފް ފިޝަރީ ް
މިނިސް ް

ޢަދަދު

ޢަދަދު

އިންސައްތަ

އިންސައްތަ

ޢަދަދު

ޢަދަދު

އިންސައްތަ

6

6

8

0

0

0

0

2

ޓ
ނމެން ް
ޔރަ ް
ނވަ ަ
ޓރީ އޮފް އެ ް
މިނިސް ް

3

1

1

2

3

0

0

3

އޒް
ޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެ ާ
މިނިސް ް

2

1

1

0

0

1

1

4

ސންގ
ޓރީ އޮފް ހައު ި
މިނިސް ް

11

7

10

0

0

4

5

5

ޕޓްސް
ސ ޯ
އންޑް ް
ތ ެ
ޓރީ އޮފް ޫ
ޔ ް
މިނިސް ް

1

1

1

0

0

0

0

6

ނ
ޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭ ަ
ޝ ް
މިނިސް ް

22

11

15

0

0

11

15

7

ޒ
ފއަރ ް
ނ އެ ެ
ޓރީ އޮފް ފޮރި ް
މިނިސް ް

2

1

1

0

0

1

1

8

ފއަރޒް
ޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެ ެ
މިނިސް ް

7

5

7

2

3

0

0

9

ސ
ޓރީ އޮފް ފިނޭން ް
މިނިސް ް

11

2

3

6

8

3

4

10

ޓރީ އޮފް ހެލްތް
މިނިސް ް

8

NA

NA

NA

NA

NA

NA

73

35

48

10

14

20

27

އެގްރިކަލްޗަރ

5

މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި  10މިނިސްޓްރީއަކަށް ޖުމްލަ  73ކަމެއް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް
 2017ވަނަ އަހަރު އަންގާފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  35އެންގުމެއްވަނީ ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ އެގޮތަށް ތަންފީޒުކޮށް ނިންމާފައެވެ.
އން  48އިންސައްތައެވެ 10 .އެންގުމަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެއީ ކޮމިޝަނުން މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ނެގި އެންގުންތަކުގެ ތެރެ ި
ސއްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .އަދި  20އެންގުމަކަށް ވަނީ
އުޞޫލު ނުވަތަ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަ ަ
އެއްވެސްގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކޮށްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެއީ  27އިން ސައްތަ އެވެ .އަދި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭތީ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން  8އެންގުމަކަށް މަޢުލޫމާތު ނުލިބިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މި  8އެންގުމަކީ ވަކި އެއް ވުޒާރާއަކަށް
އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކެވެ .މިއީ  73އެންގުމުގެ ތެރެއިން  11އިންސައްތައެވެ.

 3.1މިނިސްޓްރީތަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ
އށް ،އެޤާނޫނުތަކުން ބާރުދޭ ގަވާއިދު
ފއި ވީނަމަވެސް ،ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ަ
ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ،ޤާނޫނުތައް ހެދި ަ
ށދޭ އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ހުސްކަމުގެ ސަބަބުން
ހެދިފައި ނެތް ދާއިރާތައް ހުރިކަމެވެ .މިފަދަ ހުސް ކަމަކީ ،ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކޮ ް
އެ ކަމެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގެންހުންނަ ،އަދި ނެގެމުންދާ ކަންކަންކަމެވެ .މި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށް

މިނިސްޓްރީތަކަށް

ލ ކުރުމަށް އެންގުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  10ކަމެއްގެ އުޞޫލު
އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކުގެ ތެރެއިން ،އުޞޫލު އެކުލަވާލާ ޢަމަ ު
ނ
ނުވަތަ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީތަކު ް
ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ .މި އުޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ނުހަދާ ހުރުމާއެކުވެސް އެ ވުޒާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން އެފަދަ އުޞޫލުތަކާއި
ގަވާއިދުތައް ހަދަން އަންގާފައިވަނީ އުޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދު ނެތި ކަންކަން ކުރަމުންދާތީ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާތީއެވެ.
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމަށް އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި
މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން މާލީ އުޞޫލުތަކާއި އެކަންކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ހަދައި
ވއިރު ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފެންމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް،
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ހެދިފައި ާ
އވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ހަމަ އެހެންމެ،
މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ތަކުގައިވެސް ހިމެނިފަ ި
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ދިރާސާއިން ފަހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ،ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިދާރާތައް ނުވަތަ އޮފީސްތަކުގައި
ގނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ލތައްހުރި މިންވަރު ި
މިފަދަ މައްސަ ަ
ގ
މި ދިރާސާގައި ދެން އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ،އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ލިޔެ ކިޔުން ނުބެލެހެއްޓުމު ެ
ލތަކެވެ .ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަކީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީގޮތުން ކޮންމެހެންވެސް
ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މައްސަ ަ
ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާއިރު ،ގަވާއިދުން ހިސާބުކިތާބު ނުބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔެކިއުންތައް ގަވާއިދުން ތަރުތީބުކޮށް ނުބެލެހެއްޓުމަކީ
ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނެ ކަންކަމެވެ.
ނ ޚަރަދު ކުރަން ކޮމިޝަނުން އިރުޝާދު ދިނުމުން ،އެ ނޫންގޮތްގޮތަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ހދުމަށް ލަފާ އެރުވުމުން ،އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދެވުނު
މިނިސްޓްރީތަކުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީ ،އަދި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޯ
ވނީ
ފަރާތް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެ އެފައިސާ ހޯދުމަށް އުޛުރުވެރިވެފައިވާ ޙާލަތްތައްވެސް މެދުވެރިވެފައި ވެއެވެ .މި ކަމުން ދޭހަ ަ
ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތަކާމެދު މާބޮޑު ފާރުވާލެއް ބައެއް ވުޒާރާތަކުން ބަހައްޓަމުން ނުދިއުންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އަދި ،ކޮމިޝަނުންދޭ ލަފަޔަށް ޢަ ަ
މލުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު އެ ލަފަޔާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިނުވާނަމަ
އެކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ވުޒާރާތަކުގެ ވެރިންނާއި އެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުވެފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ،މަސައްކަތް
ކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ،މި ދިރާސާގައި،

ކޮމިޝަނުން ދީފާއިވާ ލަފަޔަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ވުޒާރާތަކަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ބަޔާންކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދެފައިވީނަމަވެސް،
ގިނަ ވުޒާރާތަކުން އެކަން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ .ވީމާ ،އެކަން ދެނެގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާތީ އެކަންކަން
ޅމަށް އަންގާއެންގުމަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް
ދިރާސާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެ ު
ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު  2008/13ގެ މާއްދާ ) 25ހ(  3އަދި ) 31ށ(  7ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން
ށ އަންގާފާއިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރި
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަ ް
ލޒިމްކުރެއެވެ.
ކަންކަމާއި ޢަމަލު ނުކުރާ ކަންކަން ބެލުން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ާ
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މި ދިރާސާއިން ވުޒާރާތަކަށް އެންގި އެންގުންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ،ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަކީ
ޢމަލު ކުރުމުގެ ލުއި ފަސޭހަޔަށް ،އެޤާނޫނަކުން ބާރުދޭ ގަވާއިދުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ވުޒާރާތަކުން
ނނުތަކަށް ަ
ހެދިފައިވާ ޤާ ޫ
ލކަން ދިނުމެވެ .މިފަދައިން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،އެ ޤާނޫނެއް ނިސްބަތްވާ ވުޒާރާއެއްގެ ޒިންމާއަކަށް
ހެދުމަށް ސަމާ ު
ވީހިނދު ،އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކޮށް ތިބުމަކީ ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މަގުފަހިކުރުވާ
ގއިޑްލައިނެއް
ކަމެއްކަން މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ދައްކައެވެ .މީގެއިތުރުން ގަވާއިދެއް ހަދާ ،ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަނަމަ ،އެގަވާއިދަކީަ ،
ކަމަށް ދެކިގެން މެނޭޖްމަންޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކުވެސް ،އޮފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދެފުއް ފެންނަގޮތައް ކަންކަން
އ
ގެންދަން ފަސޭހަވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ގަވާއިދުހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ބައެއް ވުޒާރާތަކަށް ލަފާދީފައިވާނެއެވެ .މީގެތެރޭގަ ި
ނ
އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުނު ކޭބަލް ތައް އެޕްރޫވް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގު ު
ފޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުނު
ރމަށް އެންގުންި ،
ވސްޓްމެންޓް ލިމިޓެޑް ގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީ ބަދަލުކު ު
ގުޅީފަޅު އިން ެ
ޙއްޖު
ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުން ނޫންގޮތަށް ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގަވާއިދު ،އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުނު ަ
ލ
ކޯޓާއިން ސަރުކާރުން ރިޒަރވްކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫ ު
ދ
ދ އެންގުންތަކަށް ވުޒާރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަކީ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ .އަދި މިފަ ަ
ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަނުން އަންގާ މިފަ ަ
އެންގުންތަކަށް

ދ
އޗަށް ލާޒިމްކަމެވެ .ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންމެ މިފަ ަ
އިހުމާލުވުމުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީވެސް ކޮމިޝަންގެ މަ ް

އެންގުމަކަށް ތަބައު ނުވުމުން ވުޒާރާތަކާމެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ދައުލަތަށް އެތަށްގުނަ ވަގުތަކާ ހޭދައެއް އެކަމަށް
ހިނގާނެކަމަކަށްވާތީ ،އެންމެހާ ވުޒާރާތަކުންވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބައްޓަންކޮށް ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމީ މުޅިމުޖުތަމަޢުގެވެސް މަސްލަޙަތު އެކަމާކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ.
ހަމައެހެންމެ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް މުވައްޒަފުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަކީވެސް
ޒރާތަކުން އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަވެއެވެ .ވުޒާރާތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ،އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމް
ވު ާ
ކުރެވިފައިވާ އެ ވުޒާރާތަކުގެ އޮފީސްތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝާމިލްކުރަންޖެހެއެވެ .މި ފަދައިން ރޭވޭ
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ގިނަ އިދާރާތަކެއް އެއްބައިވެ ،ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެއްކޮށްގެން ހިންގުމަކީ ،އެއްފަހަރާ ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކެވެ.
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ޅ
ގ ޭ
އަދި ހަމައެއާއެކު ،އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮފީސްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ،މާލޭގައި ހުންނަ ވުޒާރާއަކާ ު
ޔން ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިދާރީ ހިންގުން މޮނިޓަރކުރުމުގައި މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް
އޮފީހެއް ކަމަށް ވާހިނދު ،ލިޔެކި ު
އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ .ނުވަތަ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ތަމްރީނު ދެވެންޖެހެއެވެ .މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ވަންނައިރު،
އިންޑަކްޝަން ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ،ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުން ،އަދި މޮނިޓަރިންގގެ ބޭނުމަށް ރިޕޯޓިންގ
ހުނަރުގެ ތަމްރީން ދެވިގެން ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވުމަކީ ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުން ދުރުވެވިދާނެ ގޮތްތަކެއްކަން ފާހަގަ
ގ
ކުރެވެއެވެ .މިއާއެކު ،މިނިސްޓްރީތަކުން ،އެމިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އޮފީސްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމު ެ
އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެޞޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުން ވެގެންދާނީ ،އިދާރީގޮތުން ބެލެންވާވަރަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވާ
ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކަށެވެ.
މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލާ ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް،
ޕރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ
ކޮރަޕްޝަނާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ް
ޒިންމާދާރު ކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ ސިފަތައް އެކަމުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ކުރެވެން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ދައުލަތުގެ
ރ ފަހުމް ނުވާކަން މި ދިރާސާގެ
ބައެއް ވުޒާރާތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އޮތް މިންވަ ު
މއް
ނަތީޖާއިން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،ވުޒާރާތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަ ެ
ދީގެން ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު
ފިޔަވަޅެކެވެ.
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަ ް
ށ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ،ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާ
އެންގުން ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު އަދި ނުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ރާވާލެވިފައިވާ ނިޒާމަކަށް ފެތޭކަންކަން ތަފާތު ޔުނިޓުތަކަށް
ބެހިގެން ހިގަމުންދާކަން މި ދިރާސާއިން ފާހަގަވެއެވެ.

 .4އަންގާ އެންގުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ގޮތް
އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،
އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނުން ކޭސްތަކާއިގުޅޭ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތައް ނިންމާ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުޙަލާ ފެށުމަށްޓަކައި ފޮނުވަނީ
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ޕޯސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ރިޕޯޓިންގ ޔުނިޓް )ޕިރޫ( އަށެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުން ،އެ
ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީވެސް ޕިރޫ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަން
ވ
ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް )އައިސީޔޫ( އިންނެވެ .އެގޮތުން ،އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ކުރު ާ
ގ
ށ އަން ާ
ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަ ް
އެންގުންތައް ފޮނުވަމުންދެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ،ޕްރިލިމިނަރީ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ
މިފަދަ އެންގުންތައް އައިސީޔޫ އިން ފޮނުވަމުން ދެއެވެ .އަދި އެސެޓް ރިކަވަރީއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ނގުންތައް ވުޒާރާތަކަށް ފޮނުވުމުގެ
ޤާނޫނީ ކަންކަންކޮށް ،ކޯޓު މަރުޙާލާއިން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އަންގާއެ ް
ޒިންމާއަދާކުރަނީ ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓްއިންނެވެ 1.އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުގެ  03ޔުނިޓަކުން ކޮމިޝަނުން އަންގާ
ޑ
އެންގުންތަކާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެކިމިންވަރަށް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މީގެ އިތުރުން ޕްރިވެންޝަން އެން ް
ރިސަރޗް ޔުނިޓާވެސް މި މަސައްކަތަގުޅޭ ފޮލޯއަޕް މެންޑޭޓް ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ކޮމިޝަނުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގާ އެންގުންތައް ފޮނުވާ މައިގަނޑު 03
ބާވަތެވެ .އެއީ؛
 .1ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަންގާއެންގުން.
 .2ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަކިކަމެއް އިސްލާހު ކުރުމަށް ނުވަތަ
ގން) .މީގެތެރޭގައި ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާ މައްސަލައަކާ
ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އަންގާ އެން ު
ގުޅިގެން އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާ ި
އރާއާގުޅުންހުރި ކަމަކާގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އަންގާ އެންގުންވެސް ހިމެނޭ(.
ގޅިގެން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ
 .3ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާ މައްސަލައަކާ ު
ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެކި އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުން.

 1ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ރޭވިގެނަދާ އޮނިގަނޑު 28 ،އެޕްރީލް 2018
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މަތީގައިވާގޮތަށް އެންގުންތައް އަންގަމުންދަނީ ކޮމިޝަންގެ ޕިރޫ އަދި އައިސީޔޫ ޔުނިޓުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުން
ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާހިމެނޭ
ނދަނީ ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓުންނެވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހަދަމު ް
ވ 2ގޮތުގެ މަތީން ،ކޮމިޝަނުން އަންގާ
 1އެޕްރީލް  2018ގައި ފާސްކުރެވުނު ޕިރޫ އަދި އައިސީޔޫގެ އެސްއޯޕީގައި ާ
ސ
އެންގުން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ،އެ އެންގުމުގެ ތަންފީޒީ މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިގެން ،ކޮންމެ އެންގުމަކާ ގުޅިގެންވެ ް
އެކަށީގެންވާ މުހުލަތެއް އިދާރާތަކަށް ދީ ،އެ އެންގުންތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން މަހުންމަހަށް އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުންވަނީ މި
ދެ ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން އެކި އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކާގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާ ލިސްޓްތައް
ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަ ނަންބަރު ،ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު ،އެންގުން ފޮނުވި އިދާރާގެ ނަން ،އެންގުން ފޮނުވި އިދާރާ
ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ ،އެންގުމުގެ ޚުލާޞާ ،އެންގުން އެންގި ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚް ،ފޮލޯއަޕް ހަދަންޖެހޭ އެންގުމެއްތޯ ،އަނބުރާ
ހޯދަން އެދޭ ފައިސާގެ އަދަދުި ،
ލބުނު ފައިސާގެ އަދަދު ،ޖަވާބު ސިޓީ ނަންބަރު ،ޖަވާބު ސިޓީގެ ޚުލާސާ ،މެންބަރުން ނިންމެވިގޮތް
އަދި މެންބަރުން ނިންމެވި ތާރީޚާއި ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި ،އެމަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓައެވެ .އަދި
ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ،އެންގުން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެންގުންތައް ފާހަގަކޮށް،
ސޓްގައި ހިމެނޭ ޖަވާބު ނުލިބޭ އެންގުންތަކާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހަނދުމަ )ރިމައިންޑާ( ފޮނުވަންވާނެ ކަމުގައި ނުވަތަ
އެމަހެއްގެ ލި ް
ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ އެންގުމަކާ ގުޅޭ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައި ،ލިސްޓް އަދާހަމަކުރަންވާނޭ ކަމަށްވެސް އެސްއޯޕީގައިވެއެވެ .ނަމަވެސް،
ގނަގޮންޖެހުންތަކެއް
ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދި މިކަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ އެންމެހާ އެންގުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފޮލޯއަޕް ހެދުމަށް ި
ވަނީކުރިމަތިވެފައެވެ.
އ
މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅުނު 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވުޒާރާތަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ބެލިބެލުމުގަ ި
ފާހަގަކުރެވުނުކަމަކީ  ،ޕިރޫ އަދި އައިސީޔޫ ޔުނިޓް ގެ އެސްއޯޕީގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް
ނމަށް ކަނޑައެޅިފާނުވާކަމެވެ .ވުމާއެކު ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ،ބައެއް އެންގުންތައް އަންގާފައިވަނީ
އިދާރާތަކަށް ވަކި މުހުލަތެއް ދި ު
ގ
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އެންގުމަކާ ނުލައެވެ .ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަން ާ
އެންގުންތަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން 01 ،އެޕްރީލް  2018ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރި ޕިރޫ އަދި އައިސީޔޫ ޔުނިޓް ގެ އެސް.އޯޕީއަކީ
2

ޕިރޫ އަދި އައިސޫޔޫގެ އެސްއޯޕީ 1 ،އެޕްރީލް 2018
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އިދާރާތަކުން ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްދީ ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ވަކި މުހުލަތެއްގެ
ދރާތަކުން ޖަވާބުދިނުމަށް ކަނޑައަޅިގެންދިޔަ އުސޫލީ ހެޔޮބަދަލެކެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،މި ބީދައިން
ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އި ާ
ނ
ވ ީ
ޓ ކުރަމަށްވެސް އެސްއޯޕީއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުގައި ަ
ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަހުން މަހަށް އަޕްޑޭ ް
ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

 .5އަންގާ އެންގުމުގެ ނިޒާމު ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި ހަރުދާނާކުރުން
ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު އަދި ނުކުރާ މިންވަރު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ސ
ވ ް
ގންތައް ޔުނިޓުތަކުން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާއިމްކުރެވިފައި ވީނަމަ ެ
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެން ު
ނ
މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކަކަށް ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރަންޖެހެއެވެ .މިކަ ް
އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވެންއޮތީ މި ކަމަށް އެކަށޭނަ އިންސާނީ ވަސީލަތާއި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އަދި ބަޖެޓް ލިބިގެންނެވެ.
ސ
މިގޮތުން ،މި މަސައްކަތަކީ ދާއިމީގޮތެއްގައި ބަލާ ވަޒަންކޮށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާއިރު ،މި މުހިއްމު މަސައްކަތް ކޮންމެވެ ް
ށ
އެއް ޔުނިޓެއްގެ ތެރެއިން ވިލަރެސްކޮށް ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށާއި ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓުތަކުގެ ފަންކްޝަންސްތަކަ ް
ބަދަލުގެނެސް އެކަން ބަލާ މޮނީޓަރ ކުރުމަށް ދާއިމީ ވަކި ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ފެނެއެވެ.
 .1ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކުރެވޭ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮމިޝަނުން
އ
އިދާރާތަކަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި އިދާރާތައް ނުވަތަ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ި
ފ ަ
ދ
އުސޫލުތައް ،ޕޮލިސީތައް ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާ )ރެކްރޫޓްމަންޓް/ޕްރޮކިއުމަންޓު/އެތިކްސް( ބިޑިން ޕްރޮސެސްއާ ގުޅުންހުރި ަ
ކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކަށް އިދާރާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާ މިންވަރު ގަވާއިދުން ވަޒަންކޮށް ،ލަސްނުކޮށް
މ
ރންނަށް ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގައި މިކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚަބީރުން ހިމެނޭގޮތަށް ދާއި ީ
ށ މެންބަ ު
ފިޔަވަޅުއެޅުމަ ް
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ގ
ނން އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރާއި ނުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމު ެ
 .2ކޮމިޝަ ު
މެންޑޭޓް ކޮމިޓީއަކާއި ހަވާލުކޮށް ،ކޮމިޓީގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލަވާލުމުގައި ލީގަލް ،ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ،ޕްރޮކިޔުމެންޓް،
އެޗް.އާރް ،އޮޑިޓިންގ/އެކައުންޓިންގ/ފައިނޭންސް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކޮމިޝަނުގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ހިމަނަން
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ފެނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކުލަވާލާ ،ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ފަހުބަސް ބުނުމަށް މެންބަރުންނަށް އެޖެންޑާ
ކުރުމަށްފޮނުވާ ،ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ ޕިރޫ އިން ނުވަތަ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިސާޗް ޔުނިޓުން ކަމުގައި
ހެދި ދާނެއެވެ.
 .3ޕިރޫ އަދި އައިސީޔޫ އިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ އެންގުންތަކާގުޅޭ ލިސްޓް/ކޭސްތައް
އޅުން .އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ،ރަޖިސްޓްރޭޝަންސް އެންޑް
ދެ ޔުނިޓު ވަކިވަކިން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓުމާއި ފިޔަވަޅު ެ
ނމުންތަކާއި
އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓުން ނިންމާ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އައިސީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މެންބަރުން ނިންމާނި ް
ޕްރިލިމިނަރީ މަރުޙަލާގައި އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕްހަދާ ރެކަމަންޑޭޝަންތަކާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން
ޕިރޫގެ ދަށުން ތަންފީޒު ކުރުމުން މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަވެ މޮނިޓަރިންގ ހަރުދަނާވެގެން ދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
 .4އައިސީޔޫ އިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކާއި ގުޅިގެން އެ ޔުނިޓަށް ލިބޭ ޖަވާބު )ސިޓީ/މެއިލް /އެހެން ގޮތަކުން
މތިކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ އާއި
ނަމަވެސް( ކޮމިޝަނުން އިދާރާތަކަށް އަންގާ އެންގުން އިވެލުއޭޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މެންޑޭޓް ަ
ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓެރީއާ ހަވާލުކުރުން .އަދި ކޮމިޓީއިން އެ ޖަވާބާގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަ ކުރުން.
 .5ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު އަދި ނުކުރާ މިންވަރު

ބަލާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާގުޅޭ

އެސެޓް ރިކަވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓުން
ކުރިއަށް ގެންދިއުން .އެ ޔުނިޓުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަބަލައި ނިންމާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-
ގ
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން(ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތު ެ
އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާ ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން.
 .6އެސެޓް ރިކަވަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓުން އެފަދަ އެންގުންތަކަށް
މުއްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު އަދި ނުކުރާ މިންވަރު ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކޮށް ކޮމިޓީއަށް އެންގުން.
 .7މި މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ،ބަދަލުގެނެސް ،ޔުނިޓުތަކުގެ މެދުގައި މަސައްކަތްތައް ނަގުލުކުރުމުގައި،
ޕއަށް ބަދަލުގެނައުން.
މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ލިއުމުން ބަދަލުކޮށް އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ އެސްއޯ ީ
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 .8ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ގެތެރެއިން ލިސްޓް/ކޭސްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުން
ޓކޮށް ބެލޭނޭ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށާއި ޕީރޫއަށް ޤާއިމްކޮށްދިނުން.
އަންގާ އެންގުންތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ޖެނެރޭ ް
 .9މަސައްކަތްތަކާއިގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަން ީ
ނ ޤާބިލްކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަންކަން ލަސްނުކޮށް ހުއްޓުވައި
ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަތީގައިވާ ކަންކަންކުރުމަށް އިސްކަން
ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .6ދިރާސާގެ ގޮންޖެހުންތައް
 .1ކޮމިޝަނުން އެކިފަހަރުމަތިން ބައެއް އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިފައި ވީނަމަވެސް ،އެ އިދާރާތަކުން އެންމެ
އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބެއެވެ .އެހެންކަމުން ބައެއް އިދާރާތަކުން ޖަވާބު ދިނުމުގައި ،ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމަށް
ކރިގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ،އެއީ ނިންމާފައިވާގޮތް ނޭނގޭ ޑޭޓާގެ ގޮތުގައި ނިންމަން ޖެހުނެވެ.
ސީދާ ޢަމަލު ު
ރއިން އުފެދިފައިވި
 .2ކޮމިޝަނުން އެންގުނު ބައެއް އެންގުންތައް ،ދިރާސާގެ ސާމްޕަލް މުއްދަތާ ގުޅިފައިވަނީ ،އެ އިދާރާގެ ތެ ެ
ވަކިވަކި ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމުންތަކާކަމަށް ވުމުން ،މި ކޮމިޝަނަށް އެ އިދާރާތަކުން ދެއްވި ޖަވާބު ލިބުނު އިރު އެކަމާ
ޓތައް އުވި ،އެ ކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން އެހެން އިދާރާތަކަށް ބަދަލުވެފައިވުމީ
ގުޅުންހުރި ކޮމި ީ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ނިންމާލަން ކުރިމަތިވި ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވިއެވެ.
 .3ދިރާސާއަށް އިދާރާތަކުން ޖަވާބު ދިނުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބު މެދުވެރިވި ދުވަސްވަރަކީ  2018ވަނައަހަރު ސަރުކާރު
ގ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާށް ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި ،ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކަށް
ބަދަލުވުމާއި ،ސަރުކާރު ެ
ނ
ޢަމަލު ކުރުމަށް ،އެންގުން ރައްދުވާ ބައެއް އިދާރާގެ ކިބައިން އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޒިންމާ ކެނޑި ،ބައެއް އެހެނިހެ ް
އިދާރާތަކެއްގެ ޒިންމާގެތެރެއަށް ،އެފަދަ އެންގުމާބެހޭ ކަންކަން ބަދަލުވުމީ މި ދިރާސާގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވި
ގޮންޖެހުމެކެވެ.
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 .4ފާހަގަވި އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކާގުޅޭ ގޮތުން އެއް ޔުނިޓަށްވުރެ ގިނަ ޔުނިޓުތަކަށް
ސއްކަތެއްކުރުމާއި ،މި މަސައްކަތްތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކޮމިޓީއެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއް
މެންޑޭޓްދެވި ދާދި އެއްމަ ަ
ޔވަޅު އަޅާގޮތަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން
ޔުނިޓުން ނުވަތަ ވަކި ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލާ ފި ަ
އންސާނީ ވަސީލަތް މަދުވުމާއި
މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް ދަތިވުމެވެ .މިކަން ނުކުރެވުމުގެ އިތުރު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ި
އޮފީސް ޖާގަ ނެތުމާއި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހިމެނެއެވެ.

 .7ނިންމުން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު  13/2008ގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ
ދަށުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދުގައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެއްކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައި ،ހަމަ މި
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި "ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާތައްކޮށް ،އަޅާންޖެހޭ
ހ
ބ ޭ
ލފާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދިނުން؛" ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތުމުން ،ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ެ
ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ަ
ލަފާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދިނުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމެއްކަން ސާފުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮމިޝަނުން
އަންގާ އެންގުންތަކަކީ އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އެންގުންތަކެއް ކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވެން ޖެހެއެވެ.
އ
ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމަކަށް ތަބާނުވެއްޖެނަމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ އެންގުމަކަށް ތަބާނުވެއްޖެނަމަ ،އަދަބެއްގެ ގޮތުން ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ(ގައި )) (1އެކެއް( މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުން ،ނުވަތަ )) (3ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދު ކުރުން ،ނުވަތަ 3000/-
)ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
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މިއާއެކު ،ކޮމިޝަނުން މި މަސައްކަތުގައި ހިއްސާވާ ޔުނިޓުތަކަށް ޒިންމާތައް ހަވާލުކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ،އެ ޔުނިޓުތަކަށް
ހ
ސ ަ
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ،މަސައްކަތްކުރުމަށް ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިގެން އެކަންތަކަށް ލުއިފަ ޭ
ޙައްލެއް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ބޭނުންވެއެވެ.

 3އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
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