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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އޭ.ސީ.ސީ ގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި

ށ އަލިއަޅުވާލާ ތައްޔާރުކުރި
އހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަ ް
ނ (އޭ.ސީ.ސީ) ގެ  2020ވަނަ ަ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް
އަހަރީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.
ވ
އ ާ
އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ،ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ކޮށްފަ ި
ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ވިޔަނުދިނުމާއި ދިރާސާ ކުރުމަށް ކުރެވިގެން ދިޔަ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް
މސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ަ
ގއިގެން ބަލަން ކަނޑައެޅި
ނން އިސްނަ ަ
ށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ކޮމިޝަ ު
 2020ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަ ް
ނ
 82މައްސަލައަކާއި ،ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި  856މައްސަލައަކާއެކު ،ޖުމްލަ  938މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގައި ވަ ީ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.
ހަމައެހެންމެ ،ފާއިތުވި އަހަރު ކޮމިޝަނުންވަނީ  961މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމާފައިވެއެވެ .މިއީ 2019 ،ވަނަ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު  35އިންސައިތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
 15މައްސަލައެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ .މިއީ ފާއިތުވި ތިންއަހަރުތެރޭ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ނއަދަދެވެ.
ވ އެންމެ ގި ަ
އޮފީހަށް ފޮނު ި

ޓ
ނ ް
ގޅިގެން ހިންގި ޖޮއި ް
ު
ތޙުޤީޤީ އެހެން އިދާރާތަކާ
ަ
މީގެތެރޭގައި،

ވ ކުރުމަށް ފޮނުވި  4މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނެއެވެ .ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވި މައްސަލަތަކުގެ
އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުން ދަޢު ާ
ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ .އަދި ތަޙުޤީޤާއި ދިރާސާ
ކަރުދާސްތަކަށްފަހު އިދާރާތަކަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް  341އެންގުމެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ،
( 29،158،155.91ނަވާވީސް މިލިއަން އެއްލައްކަ ފަންސާސް އަށްހާސް އެއްސަތޭކް ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ
ށ އަންގާފައިވާނެއެވެ.
ހދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަ ް
އެއްލާރި) ދައުލަތަށް އަނބުރާ ޯ
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ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 41
ދ
އވެއެވެ .އަދި ރިސްކް އެސެސްމެންޓް/ހުދު ކަރުދާސް އަ ި
ޢލޫމާތު ދީފަ ި
ށ ކޮމިޝަނުން މަ ު
ސެޝަނެއްގައި  1442މީހަކަ ް
އވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން 3
ނ ކޮށްފަ ެ
ގައިޑްލައިން ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  6ކަރުދާހެއްގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ވަ ީ
ކަރުދާހެއްވަނީ އަހަރުތެރޭގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވަނީ  2020މާރިޗު  14ވަނަ ދުވަހުގައި ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުގައެވެ .ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިންކް އިން
ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޝނުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
ފކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ކޮމި ަ
ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާ ު
އޮފިސަރ ،ފާތިމަތު ޒަމްހީނާ 9110770 ،އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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