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ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފެށުން
ބ ކައުއިތުރު މުޙައްމަދު
ބޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ .ދެދުނިޔޭގެ ސާހި ާ
ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ﷲސު ު
ބންނަށް ޞަލާވާތާ ސަލާމް
ރަސޫލުﷲޞައްލައްﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާ ު
ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު 2021 ،ވަނަ އަހަރަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ އެދެވޭގޮތެއްގައަ
ހިގައިދިޔަ އަހަރެކެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2021އަކީވެސް ދުނިޔެއާއި ރާއްޖެ ކޮވިޑް 19-ގެ
ބލިމަޑުކަން ތަހައްމަލު ކުރިއަހަރެކެވެ .މި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ޤައުމު މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް ކުރިއަށް ގެންދަން
ަ
ބޑަށް އެހީވެދިން އެއް ވަސީލަތަކީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި އޮތް މުވާސަލާތީ
އެންމެ ޮ
ޚިދުމަތްތަކެވެ .މިގޮތުން ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެ  2021ގައި ރާއްޖެއަށް އައި ރާޅުތަކިގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް
މުވާސަލާތީ

ޚިދުމަތްތައް

މެދުނުކެނޑި

ބނުންކުރެވޭނެގޮތް
ޭ

ފަހިކޮށްދިމުނިގެ

ގޮތުން

ބއެއް
ަ

އިނާޔަތްތައް

ހަމަޖައްސާއިދެވުނެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު މުވަސަލާތީ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށާއި
ބޑުވުންތަކާއި ފާހަގަކުރި
ބދަލުތަކެވެ .ރައްތިތުން ފާހަގަކުރެއްވި ރައްޔިތުން ގެ ކަން ޮ
ފެންވަރަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ަ
ބދަލުތަކާއިއެކު ރެސިޑެންޝިއަލް ނުވަތަ ގޭގޭގައި
މައްސަލަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ަ
ބނުންކުރާ އިންޓަރނެޓް ޕެކެޖްތައް އަގުގެގޮތުން އެކަނިވެސް  30%ވަރު ހެޔޮކުރެވުނެވެ .އަދި ޕެކެޖތަކުގެ
ޭ
ބދަލުތަކެއް ގެނެވި،
ބޑެތި ަ
ބ ސްޕީޑަށްވެސް ޮ
އަގުތަކުއިތުރުން ،ޕެކެޖްކެ ޑޭޓާ ހުސްވުމުން ،ދެން ޚިދުމަތްލި ޭ
ބނެގޮތް ހަމަޖެއްސުނެވެ.
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލި ޭ
ބލެހެއްޓުމާއި އަދި މިދާއިރާގެ
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ މިދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކޮށް ެ
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަމްބަރ  42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވްސް ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ އިދާރާއެއް ކަމަށް ވުމާއިއެކު އެމަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި
ގެންދެވޭތޯ

މިއަހަރުވެސް

މަސައްކަތް

ކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން

މިއޮތޯރިޓީ

އިން

ކުރެވުނު

މަސައްކަތްތައް

ބޑުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާގެ
ފުރިހަމަވެގެންދިޔައީ ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
މަތިންނެވެ .އަދި މިދާއިރާގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުވާސަލާތީ ދާޢިރާގެ ވަޒީރުގެ ޙައިސިއްޔަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ފާހަގަ
ކޮށްލަމެވެ.
ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް

ސަފްޙާ

1

.1

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) ގެ އިދާރީ ހިންގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ،ހިންގާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ދާއިރާތަކުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި
ބތަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ބނުންވާ ނިސް ަ
ޕޯސްޓުގެ ދާއިރާ ،އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރަން ޭ
ބރު 42/2015 :ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
ދާއިރާއާއިގުޅޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަމް ަ
މޯލްޑިވްސް ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އުފެދުނީ  8މާރޗް  2016ގައެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންއައި
ބނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި،
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ޭ
ބޖެޓުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް އެކަށައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި،
ސަރުކާރުގެ ަ
ބތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ބސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖި ު
ޤާނޫނީގޮތުންނާއި އެއް ަ
ބދޭ ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް ،އަލަށް އުފެދުނު
ބސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި
ޤާނޫނީގޮތުންނާއި އެއް ަ
ބދަލުވެގެންދިއައެވެ.
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޤާނޫނުގެ އިތުރުން ،އޮތޯރިޓީގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މަސައްކަތްތަކަށް
ބރު 43/2015 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބދެނީ  10މާރޗް  2016ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު ޤާނޫނު ނަމް ަ
ބރުލި ި
ާ
ޓެލެކޮމިއއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނުންނެވެ.

ބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އޮތޯރިޓީގެ
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މައްސޫލުވަނީ  5މެމް ަ
ޑިރެކްޓަރުނުގެ

ބޑުންނެވެ.
ޯ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޑުގެ
ޯ

ބރުންގެ
މެމް ަ

ދައުރު

ހަމަވުމާއިއެކު

2021

ގައި

ބރުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.
ބޑަށް އަލުން މެމް ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޯ

ބފުޅުންނަކީ-:
ބޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޭ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
 -1ޗެއަރމަންއަލްފާޟިލް މޫސާ ސާލިޙް ،ގ .ނޯވާ
 -2މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަޒީލް ،މ .ހަވީރީފިނި
 .3މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފާހިރު ،މ .މާވިނަ
 .4އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝީނާ މުޙައްމަދު ،ހ .ދޮންއަންނާރުގެ

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިސްވެރިއަކީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އެވެ .މި މަޤާމުގައި ހުންނެވީ 08
މާރޗް  2016ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން މި މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވި އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އަޙްމަދު
އެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަށް އެހީތެރިވުމަށް ކޮމިޓީ އެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
ބހޭގޮތުން ޕޮލިސީލެވެލްގައި ލަފާދިނުމަށާއި ހިންގުމުގައި ލަފާދިނުމަށް
އެއީ އޮތޯރިޓީގެ ދުވަހުންދުވަހަށް ހިންގުމާ ެ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ "އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ" (އެކްސްކޮމް) ކޮމިޓީއެކެވެ.
ބފުޅުންނަކީ-:
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޭ
 .1އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އަޙްމަދު
 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤް
 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖް
ބދުﷲ ޝިޙާމް
 .5އަލްފާޟިލް ޢަ ް
ބރާހިމް
 .6އަލްފާޟިލާ ޒުލޭޚާ އި ް
 .7އަލްފާޟިލް މުސްތާޤް ފިރާޤް
 .8އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ ވަހީދު

 1.1ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަޤްސަދުތަކާއި މަސައްކަތްތައް
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯސްޓްގެ ދާއިރާއާއި
ބނުންވާ މިންވަރަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކަންކަމުގައި
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ތަންޒީމުކުރުމަށް ޭ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ،އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ވެށްޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމެވެ.
( )1ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ،ޕޯސްޓް އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ
އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ
ބރުހުރި
ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައި ހެދުމާއެކު ،އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ،ހަރުދަނާ އަދި އިތު ާ
ބނުންތަކަށް ފުދޭ ގޮތެއްގެމަތިން ،ރަނގަޅު
ގޮތެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޭ
ފެންވަރެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން؛ އަދި

( )2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓްގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ،ފުޅާކޮށް ،ތަރައްޤީކުރުމާއި،
އެކަންކަމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގައި ވާދަވެރި އަދި
ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭަ ،
ބނުންތައް ފުއްދައިދެވޭ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން.
މުޖުތަމަޢުގެ ޭ
ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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( )3ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ،ޕޯސްޓް އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ވާދަވެރި
އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ އަދި ަ
ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް ،ކުރިއެރުވުން؛
( )4ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓްގެ ޞިނާޢަތުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުން؛ އަދި
( )5ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށް ،އެ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެހައި
ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.
ބޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
އޮތޯރިޓީގެ މަޤްސަދުތައް ޙާސިލްކުރުމުގެގޮތުން ކުރާ މައިގަޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ަ
( )1ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް:
(ހ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުން؛

(ށ)

ބނުންވާ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތަށް ޭ

(ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން؛
ބހޭގޮތުން
ބހޭގޮތުން ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ެ
(ރ) ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތާ ެ
ބލައި،
ބނުންކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ަ
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ޭ
ފިޔަވަޅު އެޅުން؛
(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގައި ،ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް
ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން؛

(ޅ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން؛

(ކ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ،ކަމާގުޅޭ އެނޫންވެސް
ބލެހެއްޓުން؛
ކަންކަން ހިންގައި ެ

(އ)

ބލެހެއްޓުމާއި،
ބހޭ ކަންކަން ެ
ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ފާސްކުރުމާއި އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ،ކަމާ ެ
ބލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސާ ގުޅިގެން މާލީ ގޮތުން ަ
ބލަހައްޓައި ،ހިންގުން؛
ކަންކަން ަ

(ވ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ،ޚިދުމަތް ދޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް
ބރުއެޅުން؛
ާ

(މ)

ބރިންގ ޕްލޭންއާއި އެނޫނަސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނަން ަ
ބހޭ އެންމެހައި ފަންނީ އަދި އިދާރީ ކަންކަން
ދިނުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާއިން އެޑްރެސްކުރުމާ ެ
ބލެހެއްޓުން؛
ހިންގައި ެ

ވސް
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(ފ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ޚިދުމަތްތައް

ނުވަތަ

ނެޓްވާރކްތައް

އިންޓަރކަނެކްޓްކުރުމަށް

ބސްވުންތައް ޙައްލުކުރުން؛
މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ދެ ަ
(ދ)

ބލައި ފާސްކޮށް ،ހުއްދަދިނުން؛
ބނުންކުރެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޭ

(ތ)

ބނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން؛
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭ

(ލ)

ސެޓަލައިޓްގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ތަންޒީމުކުރުމާއި ،އެ ކަންކަން
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް
ބހޭ ަ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔޫނިއަންއާއި ކަމާ ެ
ނުވަތަ އިދާރާތަކާއެކު ވިލަރެސްކުރުން؛

(ގ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ
ބރުއަޅައި،
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ާ
ހިތްވަރުދިނުން؛

ބހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ
(ޏ) ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ެ
އިރުޝާދުދިނުން؛
ބއިވެރިވާ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ަ
ބހޭ ަ
(ސ) ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ެ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ
ބހޭ ަ
މިންވަރު ވިލަރެސްކުރުމާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ެ
ތަމްސީލުކުރުން.
ބލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް:
( )2ސްޕެކްޓްރަމް ެ
(ހ)

ބލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ރާވައި ،ހިންގައިެ ،
ކަންކަން ކުރުން؛

(ށ)

ބނުންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި،
ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓާއި ސްޕެކްޓްރަމް ޭ
ބލެހެއްޓުން؛
ބހޭ ކަންކަން ެ
ކަމާ ެ

(ނ) ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީތަކަށް ކުރިމަތިވާ އިންޓަރފިއަރެންސް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އެފަދަ
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،ފިޔަވަޅު އެޅުން.
( )3ޕޯސްޓްގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް:
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން؛

(ށ)

ބލުން؛
ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ެ

(ނ) ޕޯސްޓްގެ

ދާއިރާ

ބހޭ
ތަންޒީމުކުރުމާ ެ

ބއިނަލްއަޤްވާމީ
ަ

މިންގަނޑުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ބއިނަލްއަޤްވާމީ
ބހޭ ަ
ބނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމާއި ،ޕޯސްޓާ ެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ދޭން ޭ
ފޯރަމްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.
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ވިޝަން އާއި މިޝަން

1.2
ވިޝަން

ބޑަށް ގުޅާލެވިފައިވާ ޤައުމު ކަމުގައި ހެދުން".
"ރާއްޖެ އަކީ އެންމެ ޮ
މިޝަން
ރާއްޖޭގެކޮމިއުނިކޭޝަން ގުޅުން އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގައި:
•

ބދެވޭނޭ ގޮތް މެދުވެރިކޮށްދިނުން؛
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެންވަރު ރަގަޅު ،އަގުހެޔޮ ޚިދުމަތްތަކެއް އެންމެނަށް ލި ި

•

އިންސާފުވެރި ހަމަތަކުގެ މަތީން ދާއިރާގައި ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރިކަމެއް އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުން؛

•

ބލައިދިނުން.
ބނުންވާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އިޚްތިރާމް އާއިއެކު ދެވޭތޯ ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށްޭ ،
ޚިދުމަތް ޭ

1.3

ކޭމް ގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓް އެނެކްސް  1ގައި އެވަނީއެވެ.

.2

 2021ގައި ހިންގިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

2.1

ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

 2021ވެސް ހިނގާދިޔައީ ކޮވިޑް 19-ހާލަތުގައި ކަމުން ،އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާއި ،ކިޔަވައިދިނުމުގައި
ބޑަށް އޮތެވެ .ކަންމިހެން
ބނުންތެރިކަން ވަރަށް ޮ
ކަންކަމުގައާއި ،އިގްތިސާދީ ކަންކަމުގައި މުވާސާލާތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޭ
އޮތުމާއިއެކު ،މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ
ބނުންކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕެކެޖްތައް ތަޢަރަފްކުރުމާއި ޑޭޓާ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ،އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ޭ
ބރޯޑްބޭނޑްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވުނެވެ.
އެލަވަންސް އިތުރުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވުނެވެ .އަދި އިތުރު ރަށްތަކަށް ް

 2.2އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކެވެ .އެހެންކަމުން
ބހޭގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.
 2019އަދި  2021ގައި ވެސް މިކަމާއި ެ
އިންޓަރނެޓަކީ މިހާރު އަސާސީ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ވުމާއި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރުގައި އިންޓަރނެޓް
ބނުންތައް ފުއްދައިދޭ ވަސީލަތަކަށްވާތީ ،އަތްފޯރާ އެގެއްގައި އަދި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި
އަކީ ވަރަށްގިނަ ޭ
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން  2021ގައި ވަރަށް
ބޑު މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
ޮ

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް

ސަފްޙާ

6

ބލަމުންދިޔައިރު ،ފާހަގަވެގެންދިޔައީ،
ބޑުވުތައް ަ
އިންޓަނެރޓު ޚިދުމަތާއިގުޅުގެން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރައްވަމުން ދިޔަ ކަން ޮ
ބޑު
ބއި ފަރާތްތަކަށް ޮ
ބޑު މައްސަލައަށް ވީއިރު ،އެނެއް ަ
ބއެއް ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރނެޓުގެ އަގަކީ އެންމެ ޮ
ަ
ބންފަދަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާގުޅޭކަންކަމެވެ .ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރެއްވި
މައްސަލަކަށްވީ ،ތްރޮޓުލް ވުމާއި ސްޕީޑް ނުލި ު
މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށްވީ ،އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަށް ޖުމްލަކޮށް ހެޔޮ
ބދަލުތައް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތައް ގެނެވުނެވެ.
ބދަލެއްގެނައުމެވެ .މިގޮތުން  2021ގެ ޖުލައި ގައި ވަރަށް ހެޔޮ ަ
ަ
ބނުންކުރާ އިންޓަރނެޓް ޕެކެޖްތައް އަގުގެގޮތުން އެކަނިވެސް
ބދަލުތަކާއިއެކު ،ރެސިޑެންޝިއަލް ނުވަތަ ގޭގޭގައި ޭ
މި ަ
ބ
 30%ވަރު ހެޔޮކުރެވުނެވެ .ޕެކެޖތަކުގެ އަގުތަކުގެތުރުން ،ޕެކެޖްކެ ޑޭޓާ ހުސްވުމުން ،ދެން ޚިދުމަތްލި ޭ
ބދަލުތަކުގެ
ބނެގޮތް ވެސް މި ަ
ބދަލިތަކެއް ގެނެވި ،އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލި ޭ
ބޑެތި ަ
ސްޕީޑަށްވެސް ޮ
ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ބލާއިރު،
ބދަލުތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލަށް ަ
މި ަ

އެންމެ އަސާސީ ޕެކެޖުގައިވެސް ޑޭޓާހުސްވުމުން Mbps 2

ބނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި އެނޫން ޕެކެޖްތަކުގައި  Mbps 5ސްޕީޑްގައި
ސްޕީޑްގައި މަސްނިމެންދެން ޭ
ބނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުނެވެ.
މަސްނިމެންދެން ޭ
ބދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ،އިންޓަރނެޓުގެ އަގާއި ،ސްޕީޑް އަދި ފެންވަރާއި
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަށް މި ގެނެވުނު ަ
ބޑު މިންވަރަކަށް ވަނީ
ބމުންދިޔަ ޝަކުވާތައް 80% ،އަށްވުރެ ޮ
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކުރިން ލި ެ
މަދުވެފައެވެ.
ބއިލް
ބދަލުގެ އިތުރުން ،މޯ ަ
ބޑު ަ
ބންޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަށް ޖުލައި މަހު ގެނެވުނު ޮ
ބރޯޑް ޭ
ރެސިޑެންޝިއަލް ް
ބދަލެއް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ ގައި ގެނެވުނެވެ.
އިންޓަރނެޓް ޚިދިމަތްތަކަށް ވެސް ހެޔޮ ަ

2.3

ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައްކަތްތައް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ
ބޑުގެ
މަސައްކަތްތައް  2021ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެމަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބޑުގެ 7
ބފައިވެއެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބރުންގެ އިރުޝާދު އާއި ލަފާ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ލި ި
ޗެއަރމަން އާއި މެން ަ
ބއްވިފައިވެއެވެ.
ބއްދަލުވުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޭ
ަ

 2.3.1ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ބޖެޓާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައްމަދުވުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤާވާއިދު
ބ ަ
އޮތޯރިޓީ އަށް ލި ޭ
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އޮތޯރިޓީން  2020ވަނައަހަރު ތެރޭގައި ކުރަން ކަޑައެޅި
މުހިއްމު އެއްކަމަކީ ޤާނޫން ތަކުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހެދުމެވެ .ކޮވިޑް 19ގެ ދަތިއުދަގޫ ދުވަސް ތަކުގެ ތެރޭގައި
ވެސް މިމަސައްކަތް ކޮށް ޖުމުލަ  9ޤަވާއިދެއް  2021ވަނަ އަހަރު ނިންމާ ،ގެޒެޓުކުރެވުނެވެ.

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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މިމަސައްކަތް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިމިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްމުވައްޒަފަކު
އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި އުޅެމުން އަމިއްލަގޮތުން ލީގަލް ދާއިރާއިން އިން މާސްޓަރސް ފެންވަރައް ތައުލީމު
ބ
ބއެއް މުވައްޒަފުން ވަނީ އެކިގޮތްގޮތުން މިކަމުގެ ތަޖުރި ާ
ބގެންނެވެ .އަދި އެހެން ަ
ބ ލި ި
ޙާސިލްކޮށް އަމަލީ ތަޖުރި ާ
ބއިވެރިވެފައެވެ .އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި ލީގަލް ދާއިރާގެ އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި މިއަދާ
ހޯދާ ،މި މަސައްކަތުގައި ަ
ހަމައަށްވެސް މުވައްޒަފަކު ނެތެވެ.
2021ގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާ ނިމި ގެޒެޓް ކުރެވުނު ޤަވާއިދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
.1

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

ބއްވުމުގެ ގަވާއިދު
ބޑުގެ ޖަލްސާތައް ޭ
 .2ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބ
 .3ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،އެ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާ ު
ބހޭ ގަވާއިދު
ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ެ
ބހޭ
 .4ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމާ ެ
ގަވާއިދު
 .5ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 .6ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 .7ކްލާސް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބނުމަށް ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރުމާއި ޭ
 .8އާއްމު ޭ
ބހޭ ގަވާއިދު
 .9ޝޯޓް ކޯޑް ދޫކުރުމާ ެ
ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު އެހެނިހެން މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބނުންކުރުމަށް ވަކިން
ބނުންކުރާ ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީތަކަށް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ސްޕެކްޓަރަމް ޭ
 .1މުވާސާތީ ޚިދުމަތުގައި ޭ
އަގުނެގުމަށް

ސަރުކާރުން

ނިންމާފައިވުމާއިއެކު،

މިކަމާއިގުޅޭ

ދިރާސާއެއް

މިއަހަރުގެތެރޭގައި

ކުރިއަށް

ގެންދެވުނެވެ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް މެދިވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ދިރާސާގެ ދަށުން
ސްޕެކްޓަރަމް އަށް ފީނަގާނެ އުސޫލުތަކާއި ސްޕެކްޓްރަމް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
ބހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު 2023 ،އިން ފެށިގެން ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީތަކަށް
ބނާކޮށް ކަމާ ެ
މި ރިޕޯޓަށް ި
އަގުނެގުމަށް ވަނީ ގަސްދުކުރެވިފައެވެ.
ބންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކުން
ބޜޯޑް ޭ
ް .2
ބލަންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ބތޯ ަ
ބނާ އަދި އިޝްތިހާރުކުރާ ސްޕީޑް ތަކުގައި ޚިދުމަތް ލި ޭ
ު
ބންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭނެ
ބރޯޑް ޭ
ދެނެގަނެ ،ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ް
ބންޑް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
ބރޯޑް ޭ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ ް
ބންޑް ކޮލިޓީ
ބރޯޑް ޭ
ޤަވާއިދުން ޓެސްޓުކުރުމަށްޓައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާތަކަށް ފަހު ،ނިންމީ ް
ބނުންކުރާ
ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޭ

ބނުން ކޮށްގެން އެކަންކުރުމަށެވެ .މި މަސައްކަތް
އެކަށީގެންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ޭ

ބނުންވާ
ބއެއް ތަކެތި ހޯދުނެވެ .އަދި މަޝްރޫއު ހިންގަން ޭ
ބނުންވާ ަ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ޭ
ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް މިކަމަށް
ބމުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެއްޓޭގޮތެއް
ބނުންވާ ހުއްދަތައް އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް ނުލި ު
ޭ
ބންޑް
ބރޯޑް ޭ
ނުވިއެވެ .މިމަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ،ކުރިއަށްއޮތްއަހަރު ތެރޭް ،
ބޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
ފެންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމަށްވަނީ ގަސްދުކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ަ 2022
ބންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ބޜޯޑް ޭ
މަރްޙަލާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޓިއޭޓިވްސް ގައި ް
ދެނެގަތުމުގެ މަޝްރޫއެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.
 .3މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށާއި ،އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 1 ،ޖުލައި  2021ގައި
ބދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް ޚާއްސަ
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަށް ގެނެވުން ަ
ބރު  1515މިކަމަށް
ބރެއް އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމުކެރެވުނެވެ .މިގޮތުން ހިލޭގުޅޭ ،ނަމް ަ
ހޮޓްލައިން ނަމް ަ
ޚާއްޞަކުރެވި،

އާއްމުންނަށް

ޚިދުމަތްދެމުން

ގެންދެވުނުވެ.

މި

ފޯނު

ބރުގެ
ނަމް ަ

އިތުރުން

ބލައިގަނެ ،މައްސަލަތައް
 complains@cam.gov.mvއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާތައް ަ
ބލާ ،ހައްލުކޮށްދެވުނެވެ.
ަ
 2021 .4ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  36ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި އަދި އޭގެ
ބންވާ
ތެރެއިން  28މައްސަލަވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައެވެ .މީގެތެރެއިން  11މައްސަލައަކީ އިންޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑް ލި ެ
ބމުގެ މައްސަލަތަކެވެ .މީގެ ތެރެއިން  7މައްސަލަވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައެވެ.
ސްޕީޑް ގަ ނުލި ު

ބލިން ޙިދުމަތާއި
ި

ބން 6
ބ ު
ބމުގެ ސަ ަ
ބހޭގޮތުން  4މައްސަލަހުށަހެޅި 3 ،މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވުނެވެ .އަދި ކަވަރޭޖް ނުލި ު
ެ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި  4މައްސަލަ ހައްލުވެފާ ވެއެވެ .އަދި މިނޫނަސް އެހެނިހެން ތަފާތު  15މައްސަލައެއް
ހުށަހެޅި ،މީގެ ތެރެއިން  10މައްސަލަވަނީ ޙައްލުވެ ނިމިފައެވެ.
 .5އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ރީޓެއިލް ކުރުމަށް 2009ގައި ހުޅުވާލާފައި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނެޓް
ރީޓެއިލް ލައިސަންސް ތައް އާކުރުމާއި އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވެސް ކުރެވުނެވެ.
މިއަހަރުން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ކުރުއަށް ގެންދެވެނީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ .މިއަހަރު ނިމުނުއިރު ،އަތޮޅުތެރޭގެ  94ރަށަކަށް އިންޓަރނެޓް ރީޓޭއިލް ލައިސަންސް
މެދުވެރިކޮށްވެސް ޙިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
ބނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން
ބއިލްފޯން ޭ
 .6ވަގަށްނަގާ މޯ ަ
ރެޖިސްޓަރ (އީ.އައި.އާރ) ސިސްޓަމް ގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.
ބނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުރިއަށް
 .7ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ޭ
ބހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދު
ބހޭގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުހޯދުމުގެގޮތުން ކަމާއި ެ
ގެންދެވުނެވެ .އަދި މިކަމާއި ެ
ގައި މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.

2.4

ކޭމުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ޚިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށް އަދި ކޭމްގެ
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2.4.1

އިދާރީ އޮނިގަޑު

ބނާވެފައިއޮތީ  2011ފެށުނުއިރުހަމަޖައްސާފައިވާ އޮނިގަނޑުގެ މައްޗަށެވެ .މިއީ
ކޭމްގެ ހިންގުން 2019ގެ ތެރޭގައި ި
ބނާކޮށް ،ސިވިލް
ބ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ި
ކޭމްގައި ރަޖިސްޓްރީގައި އެއިރުތި ި
ސަރވިސް ކަމިޝަން އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލެވުނު އޮނިގަނޑެކެވެ .މި އޮނިގަޑުގެ
ދަށުން ކޭމްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުން ދިޔައީ މައިގަނޑު  2ޑިވިޝަން އެއްގެ ދަށުން  6ސެކްޝަން އަކުންނެވެ.
މި އޮނިގަނޑަކީ ސިވްލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެ ކޮމިޝަން އިން  31ޖުލައި 2013
ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑެކެވެ .މި އޮނިގަޑުގެ ތަފްޞީލް އެނެކްސް  1ގައި އެވަނީއެވެ.
 2016ގެ މާރޗް ގައި ކޭމްގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއިއެކު އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށުނު ކަމުގައިވިޔަސް ،ޕޭކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރެވެމުންދާތީ ،އޮފީސްތަކުން ވަކިވަކިން ކުރިއަށް ގެންދާ
އޮނިގަނޑާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން
އޮނިގަނޑު ގެ މަސައްކަތް އެވަގުތު ހުއްޓާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް 2018ގައި އަނެއްކާވެސް އެ މަސައްކަތް އަލުން
ފެއްޓުނެވެ .އަދި  2018ގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުންވެސް އޮނިގަޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސް ކުރެވިފައި
ނުވާތީ 2019 ،ގައި ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމަށް އިތުރު
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މިކަން ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ .މި ކަމުގައި ދިމާވި
ބޑުން އެކުލަވާލި އޮނިގަނޑާއި މަޤާމުގެތަކުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޯ
މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ކޭމްގެ ޤާނޫނުގައި ަ
ބސްނުވެވުމެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
ޝަރުތުތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން އެއް ަ
މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ،ކޭމްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާ ،އޮނިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތު
ބޑުގެ މައްސޫލިއްޔަތެކެވެ.
ކަނޑައެޅުމަކީ ޯ
ބދަލުތައް އަސްފައިވުމާއިއެކު ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް
ބޑެތި ަ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް 2020ގައި ޮ
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު އައު ސިވްލް ސަރވިސް ކަމިޝަނާއިވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފެއެވެ .މި މަޝްވަރާގެ
ތެރެއިން ،އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއިމެދު ވާހަކެދެކެވި ،މި މައްސަލައަށް
ބނެވެ.
ބއެއް ކުރިއެރުން ލި ު
2021ގައި ަ

2.4.2

އޮފީސް ހިންގުން

ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލައތާއި ގުޅިގެން ،އައު ޢާންމު ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ
މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،ކޮވިޑް-
ބލެވޭ ގިންތިތަކުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނިކުމެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް
ބޑު ކަމަށް ެ
 19ގެ ނުރައްކާ ޮ
ބދަލުގައި ދުވަސްތަކަށް މުވައްޒަފުން
ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އެއް ދުވަހެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނިކުތުމުގެ ަ
ބހައިލައިގެން ރަސްމީ ގަޑީގެތެރޭގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި ،އޮފީހަށް ނުނިކުމެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
ަ
މުވައްޒަފުން އެކަން ކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަންކަން

ވސް
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ބދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 2021
ބޔާންކޮށް  2020ގައި އެކުލަވާލެވުނު އުސޫލާއި ،އަދި ހާލަތާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ަ
ަ
ގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

2.4.3

މުވައްޒަފުން

ބލާއިރު މުއައްޒަފުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދު އަހަރެކެވެ .ކޭމްގެ
 2021ވަނައަހަރަކީވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ަ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު
އޮތްނަމަވެސް ،ޕޭކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާތީ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް
ބނުންނަމަވެސް ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މާލީ ހާލަތު
ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ .ކޭމްގެ ވަޒީފައިގައި އުޅެން މުވައްޒަފުން ޭ
ބއެއް މުވައްޒަފުން ކޭމް
ބ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާަ ،
ބޑެތި މުސާރަލި ޭ
ނިޔާކުރާގޮތުން އެހެން އޮފީސްތަކުން ހުޅުވާލާ ޮ
އިން ވަކިވެސް ފެވައިވެއެވެ.
ބދަލުގެ ތަފްސީލް އެނެކްސް  2ގައި އެވަނީއެވެ.
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް އައި ަ

2.4.4

މުވައްޒަފުން ގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުން

އޮފިހުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ،އޮފީސް ހިންގުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމަށް
ބއްވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި ،އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އާއި އެކު ަ
ބއިވެރިވުން
ބއްވުނީ މަދުންނެވެ .އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުންގެ ަ
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
ހާލަތާއި ގުޅިގެން ފޭސް-ޓު.ފޭސް ަ
ބނުންކޮށްގެންނެވެ.
ބޑަށް ހޯދިފައިވަނީ އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ޭ
ޮ

 2.4.5ބަޖެޓްގެ ދަތިކަންހުރި ގޮތުން ،އަދި ޙަލަތުގެގޮތުން ގިނަ ކަންކަން ނުކުރެވުން
ބޑަށް ދިމާވި އަހަރެއްކަމާއި ،އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮވިޑް-
ބޖެޓުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ޮ
 2021ވަނަ އަހަރީކީވެސް ަ
19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު އަހަރެއްކަމުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޚިޔާލުކުރެވުނު ގިނަ
ބތަކާއިހުރެ ވަނީ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.
ބ ު
ކަންތައްތަކެއްވެސް ވަނީ މިސަ ަ

2.5

ފާހަގަކުރެވުނު މުނާސަބަތުތަކާއި ކުރެވުނު ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް

 2.5.2ޓެލެކޮމިއުކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަސް 2021
 17މޭ  2021އަކީ ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހެވެ .މި އަހަރުގެ
ޓެލެކޮމިއުކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހުގެ ޝިއާރުގެގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ޔޫނިއަން (އައި.ޓީ.ޔޫ) އިން މިއަހަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ:
” “Accelerating Digital Transformation in Challenging Timesއެވެ.

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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ބއް ދެއްވިއެވެ .މި އަހަރުގެ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދާއިރާގެ ވަޒީރު ޚާއްޞަ ޚިތާ ެ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދުވަސްވެސް އައީ ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުގައިކަމުން ،ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހަރަކާތްތަކެއް
ނުހިންގައެވެ.

 2.5.2ކޭމްގެ އަހަރީ ދުވަސް
 04ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ ދުވަހަކީ ކޭމްގެ އަހަރީ ދުވަހެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ އަހަރުވެސް އަހަރީ ދުވަސް
ބން އަހަރީ ދުވަސް
ބ ު
ފާހަގަކުރަން ގަސްދުކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ފައިސާގެ ދަތިކަމުންނާއި ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުގެ ސަ ަ
ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މާޙައުލު

ސަރުކާރުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު ގެ މުހިންމު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް
ބރު
ހަމަހަމަގޮތެއްގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުވައިދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ާ
ބލާފައިވަނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ
އެޅުމެވެ .މިކަމަށް މަގުފަހިވާނެ މުހިންމު އެއް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ކަމުގައި ަ
ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ

ބން ޚިދުމަތުގެ
ބ ު
ގޮތުން ،މިދާއިރާ ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވި ،މީގެ ސަ ަ

ފެންވަރު މަތިވެ އަގުތަށް ދަށަށްގޮސްފައިވެއެވެ.
ބވެ .އެއީ
ބތިއް ެ
ބޑެތި  3އޮޕަރޭޓަރުން އެ ަ
ޮ
މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ މާކެޓުގައި ވާދަކުރާ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް

 1988އިން ފެށިގެންދޫކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (ދިރާގު) އާއި އިންޓަރނެޓް ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް  2003ގައިދެވިފައިވާ
ބއިލް އޮޕަރޭޓަރ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ
ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ،އަދި 2005ގައި ދެވަނަ މޯ ަ
އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް (ކުރީގެ ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް) އެވެ .އުރީދޫއަށް ވަނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ފިކްސްޑް ލައިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައެވެ.
ބދަލު ގެނައިމުގެ ގޮތުން
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވާދަވެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ޚިދުމަތިގެ ފެންވަރާއި އަގުތަކަށް ހެޔޮ ަ
އިތުރު ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ލައިސަންސް
ބކުރުމާއިގުޅިގެން 3 ،ވަނަ އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރގެ ގޮތުގައި އުރީދީ މޯލްޑިވްސް އަށް
ކާމިޔާ ު
2015ގައިވަނީ ލައިސަންސްވެސް މިހާރު ދޫކުރެވިފައެވެ.
ބލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލުމާއި
ބމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ ކޭ ަ
ބރު ދުނިޔެއާއި ސަ ް
މި  3އޮޕަރޭޓަރުންގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ޭ
ކެޕޭސިޓީ ވިއްކުމަށް  2007ގައި ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ވޯރފް ޓެލެކޮމް ހިމެނެއެވެ.
އަތޮޅުތަކުގައި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކއި އިންޓަރނެޓް ރީޓެއިލް ލައިސަންސް ތައްވެސް  2009އިންފެށިގެން
ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.
ޓެލެކޮމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަތީގައިދެންނެވިފައިވާ ހުރިހާ އޮޕަރޭޓަރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ،ގިނަގުނަ މަސައްކަތާއި ،އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރަމުންދާކަން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް

ސަފްޙާ 12

ބދަލެއް ގެނެވުނެވެ .މިކަމުގެ ތަފްސީލް މި ރިޕޯޓުގެ  2.2ގައި
ބޑު ަ
 2021ގެތެރޭގައި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަށް ޮ
އެވަނީއެވެ.

މުވާސަލާތީ

ޚިދުމަތްތަށް

ބނުންކުރުމުގައި
ޭ

މިއަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ވެސް

ކުރިއަށްދިޔަ

އެކިއެކި

ސ.އެމް.އެސް އަދި ހިލޭ ޑޭޓާ ފަދަ ފަސޭހަތަކުގެ
ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ހިލޭ މިނެޓް އާއި ހިލޭ ގުޅޭ ނަމް ަ
ބރުތައް ،ހި ޭ
ލ ެއ ް
ބގަތުމަށް
ބނުންކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އެދެވޭ މަންފާ ލުއިގޮތަކަށް ލި ި
ބން ޚިދުމަތް ޭ
ބ ު
ސަ ަ
މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ދޭ ކުންފުނި ތަކުގެ ދެމެދުގައި އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓިފައިވުމުގެ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ،އެކިއެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  2021ގައިވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް
ބންހުންނާތީ ކަސްޓަމަރަކަށް އެއިރަކަށް އެންމެ ރަގަޅު
ބލިޓީ ޚިދުމަތް މިހާރު ލި ެ
ބނެވެ .އަދި ނަމްބަރ ޕޯރޓަ ި
ލި ު
ބދަލުނުކޮށް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އޮވެއެވެ.
ބރު ަ
ބއިލް އޮޕަރޭޓަރަކުން ނަމަ ަ
ބނުން މޯ ަ
ޚިދުމަތެއް ޭ

3.1

ސަބްމެރިން ކޭބަލް ގޭޓްވޭ

ބލުންނެވެ.
ބމެރީން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ ކޭ ަ
ބރުދުނިޔެއާއި މުވާސަލާތީގޮތުން މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައިވަނީ ސަ ް
ދިވެހިރާއްޖެ ޭ
ބލް ސިސްޓަމަކުން ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްދެވެއެވެ .އެއި ދިރާގުން ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި
މި ގޮތުން މިވަގުތު  3ކޭ ަ
ބލް އަކާއި ،އަދި އުރީދޫ އާއި ފޯކަސްއިންފޯކޮމް އައި އިންޑިއާގެ ރިލައަންސް އިންފޯކޮމް
ދެމެދު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޭ ަ
ބލް ސިސްޓަމް ،އަދި ދިރާގާއި އުރީދޫ އާއި ސްރީލަންކާގެ
ގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއިދެމެދު ޤާއިމުކުރެވުނު ކޭ ަ
ބލް ފަހުން ވަނީ  2ކަފިކުރުމަށްފަހު
ބލް ސިސްޓަމެވެ .އިންޑިއާއަށް ގުޅާލެވުނު ކޭ ަ
ޑައިލޮގް ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރި ކޭ ަ
އެއްކަފި ސްރީލްންކާއާއި ވެސް ގުޅާފައެވެ .މި

ބލް ސިސްޓަމުން މިއަހަރުވެސް މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތްދެމުން
 3ކޭ ަ

ގެންދިއައެވެ.
ބޑަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ .މި އަހަރު ނިމުނު
 2021ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ ވަނީ ވަރަށް ޮ
ބނުން ކުރެވެއެވެ.
ބލް ކެޕޭސިޓީ ޭ
ބމެރީން ކޭ ަ
ބރުގެ ގުޅުމަށް ޖުމްލަ  107,710އެމް.ބީ.ޕީ.އެސް ގެ ސަ ް
އިރު ރާއްޖޭން ޭ

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު
ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

އެމް.ބީ.ޕީ.އެ
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭތަކުގެ ޑައިވަރސިޓީ އާއި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް ،އަދި އަގުގެ ގޮތުން ރަނގަޅު
ބލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ
ބމެރީން ކޭ ަ
ބދަލުތައްގެނައުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ސަ ް
ަ
ނިންމާލެވިފެއެވެ .ދިރާގު ،އުރީދޫ އަދި ސްރީލަންކާގެ ޑައިލޮގް ގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ޤާއިމްކުރާ
ބނުންކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ބލް ޭ
ބލް ސިސްޓަމްގެ  2020ގައި ޑިސެމްބަރ ގައި އިފްތިތާޙްކޮށް ،ކޭ ަ
މި ކޭ ަ

3.2

މޯބައިލް ފޯނު

ބއިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތަށް ވާދަވެރިކަން ތަޢާރަފް ވުމާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތްދޭ  2އޮޕަރޭޓަރުން
 2005ވަނަ އަހަރު މޯ ަ
ވަރަށް ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން  2021ގެ ތެރޭގައި ވެސް ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދިއައެވެ.
ބދަލުތަކެއް އައިސްފައެއްއެއް ނުވެއެވެ.
ބޑެތި ަ
ބއިލްފޯނު ޚިދުމަތުގެ ކޯލްގެ ސީދާ އަގުތައް  2021ގެ ތެރޭގައި ޮ
މޯ ަ
ބނުންކުރުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ފަދަ އިތުރު ޕެކެޖްތައް މިއަހަރުވެސް ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ޭ
ބނެ ސްކީމްތައް މިއަހަރުގެ
އަދި ހިލޭ ކްރެޑިޓް އާއި ހިލޭ އެސް.އެމް.އެސް ،ހިލޭ ޑޭޓާ ފަދަ އިނާޔަތްތައް ލި ޭ
ބވަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތައްވެސް އަހަރުގެ
ތެރޭގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ އެކި ާ
ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ޚިދުމަތްދޭ  2އޮޕަރޭޓަރުންވެސް ހިންގާފައި ވެއެވެ.
ބއިލް ފޯނުގެ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްކަމުގައިވާ 5ޖީ ޚިދުމަތްވެސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފެއްޓިފައެވެ2019 .ގައި
މޯ ަ
ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަށް ފަހަރަށް ތަޢާރަފްކުރި 5ޖީ ތަޢާރަފްކުރުމާއިއެކު 2020 ،އުރީދޫ އިން ވެސް 5ޖީ
ޚިދުމަތް ފެއްޓިއެވެ5 .ޖީ އަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް އަދި މަދު ޤައުމެއްގައި ނޫނީ ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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ބރުންގެ ޢަދަދަކީ  706,043އަވެ .މީގެ ތެރޭގައި 188,159
ބސްކްރައި ަ
ބނުންކުރާ ސަ ް
ބއިލް ޭ
 2021ގެ ނިޔަލަށް މޯ ަ
ޕޯސްޓްޕެއިޑް އާއި  517,884ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން ހިމެނެއެވެ.

3.3

ފިކްސްޑްލައިން ފޯނާއި އިންޓަރނޭޝަނަކް ކޯލް ޚިދުމަތް

ބނުންކުރުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަދުވަމުން އަންނަ ޚިދުމަތެކެވެ .އެހެންކަމުން
ފިކްސްޑް ލައިން ޚިދުމަތަކީ އެ ޚިދުމަތް ޭ
މިހާރުގެ އަގުތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓުމަކީ ދަތިކަމެއްކަމަށް ޚިދުމަތްދޭ އޮޕާރޭޓަރ ދިރާގުން ދެކެއެވެ .މި
ބދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.
ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށްވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ަ
ބދަލުތަކެއް މިއަހަރުގެތެރޭގައި ނާދެއެވެ .އެންނަމަވެސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލް ގެ އަގުތަކަށްވެސް ސީދާ ަ
މިއަހަރުވެސް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެކިއެކި ޕްރޮމޯޝަން ތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލްގެ
ޕްރޮމޯޝަންތައް އަހަރުތެރޭގައި މެދުނުކެޑި ކުރިއަށް ދިއުމާއިއެކު ޕްރޮމޯޝަންގެ އަގުތައް ދާއިމީ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ
ބންފަށާފައެވެ .ކުޑަޚަރަދެއްގައި އިންޓަރނޭޝަނަލްކޯލްގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުގެ ފިކްސްޑްލައިން އާއި
މިހާރު ލި ެ
ބޖެޓްއައި.ޑީ.ޑީ .ސަރވިސް) ވަނީ  2008ގައިތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ .އުރީދޫއިންވެސް
ބއިލްއިން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ( ަ
މޮ ަ
ބޖެޓް އައި.ޑީ.ޑީ ޚިދުމަތްވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް އެދެވޭގޮތެއްގައި
 2009ގައި ތަޢާރަފްކުރި މިފަދަ ަ
ބއިލް ޕެކެޖްތަކުގައިވެސް ޑިސްކައުންޓް އަގުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލް
ކުރިއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި އެކެއެކި މޯ ަ
ބއެވެ.
ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލި ެ
ވައިބަރ އަދި ވަޓްސްއެޕް ފަދަ މެސެޖިން ޕްލެޓްފޯމް ތަކުންވެސް މިހާރު ރަގަޅުފެންވަރުގައި ހިލޭ ވޮއިސް ކޯލް
ބޑުތަނުން މަދުވެފައެވެ.
ކުރެވޭތީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލްކުރުން މިހާރުވަނީ ވަރަށް ޮ

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގައި  14,005ފިކްސްޑްލައިން ފޯނު ހުއްޓެވެ .މީގެތެރެއިން  3,693ފޯނަކީ
ބހެއްޓިފައިވާ ފޯނެވެ.
މާލެއާއި މާލެކައިރީ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވާ އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ ތަކުގައި ެ

3.4

އިންޓަރނެޓް

 2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ވަނީ ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ
ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތެވެ .ވާދަވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރުމާއި ގުޅިގެން އިންޓަރނެޓް
ބދަލުތައް ދަނީ އަންނަމުންނެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ އަހަރުވެސް
ޚިދުމަތުގެ އަގާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ހެޔޮ ަ
ބދަލިގެނެވުނެވެ .އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ރަށްތަކަށް
ފައިބަރޓުދަހޯމް ޕެކެޖްތަކުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ހެޔޮ ަ
ބޔަކަށް
ބޑު ަ
ބދީގެ  88%އަށްވުރެ ޮ
ފައިބަރޓުދަހޯމް އިންޓަރނެޓް ތަޢާރަފްކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގޭ އާ ާ
ބންޑް
ބރޯޑް ޭ
ބއެވެ .މީހުން ދިރުއުޅޭ ރައްރަށުގައި ފިކްސްޑް ް
ބންޑް ޚިދުމަތް ލި ެ
ބރޯޑް ޭ
 2021ނިމިނުއިރު ފިކްސްޑް ް
ބންހުރިގޮތް ތިރީގައިވާ ޗާޓުން އެފެންންނީއެވެ.
ލި ެ
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ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަވަރޭގް
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަވަރޭގް
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ
 38ރަށް

74
39%

20%
61%
80%

ޚިދްމަތް އަދި ނުލިބޭ

ޚިދްމަތް ލިބޭ

ޚިދްމަތް އަދި ނުލިބޭ

ޚިދްމަތް ލިބޭ

އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ރީޓެއިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު  2009އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައެވެ .މި
ފުރުސަތުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި އާއްމު ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަގު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ .މިގޮތުން
ބއެއް ރަށްރަށުގައި މިހާރު އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ 2021 .ނިމުނުއިރު،
ަ
ޖުމަލަ  94ރަށަކަށް އިންޓަރނެޓް ރީޓެއިލް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން އިންޓަރނެޓް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
އިންޓަނެޓު ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ،މި ރިޕޯޓުގެ  2.2ގައި
ބޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ަ
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.4

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ތަފާސް ހިސާބު  2019ން  2021އަށް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޚިދްމަތްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބް

2019

2020

2021

ފިކްސްޑް ލައިން ޓެލެފޯން

16,664

14,508

14,005

މާލެއާއި މާލެކައިރީގައިވާ ރަށްރަށުގައި* ހުރި ފޯންލައިންގެ އަދަދު

12,219

10,638

10,312

ޖުމްލަ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި

4,445

3,870

3,693

މޮބައިލް ފޯން (ސިމް) ޚިދްމަތް ބޭނުންކުރާ ޖުމްލަ އަދަދު

828,042

717,708

706,043

ޕއިޑް މޮބައިލް ފޯން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
ޕސްޓްެ -
ޯ

156,244

167,510

188,159

ޕއިޑް މޮބައިލް ފޯން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
ޕރީ ެ
ް

671,798

550,198

517,884

ބޮރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ގެ ޚިދްމަތް ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ

322,012

315,694

318,361

ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް

53,169

63,685

76,518

މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް

268,843

252,009

241,843

ޓެލެފޯން ޑެންސިޓީ (ކޮންމެ  100މީހަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް)*
%3

%3

%2

މޮބައިލް ފޯން

%155

%129

%124

އިންޓަނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެނެޓްރޭޝަން

%60

%57

%56

މޮބައިލް ނަންބަރު ޕޯޓު ކުރި (ޚިދްމަތްހޯދާ ފަރާތް ބަދަލު ކުރި) އަދަދު

3,642

2,235

2,681

 .mvޑޮމޭން ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސައިޓް

5,648

5,425

6,103

ފިކްސްޑް ލައިން ޓެލެފޯން
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ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ޚިދްމަތް ބޭނުން ކުރެވޭ މިންވަރު

2019

2020

2021

ވނު މިނެޓް ('000މ)
މުޅި އަހަރުތެރޭ އެއްޒޯންތެރޭ ލޯކަލް ކޯލް ކުރެ ު

5,838

3,909

3,489

3,553

2,913

4,710

29,924

24,101

26,925

30,923

35,124

ވނު މިނެޓް
ނއް އަތޮޅަށް ޓްރަންކް ކޯލް ކުރެ ު
މުޅި އަހަރުތެރޭ އެއް އަތޮޅުން އަ ެ
('000މ)
ވނު މިނެޓު ('000މ)
ނން މޮބައިލްއަށް ކޯލް ކުރެ ު
ގ ފޯ ު
މުޅި އަހަރު ތެރޭ އާދައި ެ

މޮބައިލް ފޯން
ނ މިނެޓް(އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލް ފިޔަވާ)-
ވ ު
މުޅި އަހަރު ތެރޭ މޮބައިލް ކޯލް ކުރެ ު

1,584,96
6

'000މ

1,659,59

1,805,32

9

8

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯލް (އާދައިގެ ލައިން އާއި މޮބައިލް ފޯނުން)
ވނު މިނެޓު ('000މ)
ނލް ކޯލް ކުރެ ު
ނޝަ ަ
މުޅި އަހަރު ތެރޭ ޖުމްލަ އިންޓަ ޭ

64,849

107,005

47,690

އިންޓަނެޓް ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރެވުނު މިންވަރު
103,331

ގ ޖުމްލަ އަދަދު (ޓެރަބައިޓް)
ވ އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކް ެ
މުޅި އަހަރު ތެރޭ ޖެނަރޭޓް ި

184,088

129,209

ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ ޓެލެފޯން އާއި މޮބައިލްފޯން އިތުރު ވެފައިވާ މިންވަރު

828,042
706,043

857,934

900,120

1,000,000
900,000
800,000

717,708

700,000

ލައިން/މޮބައިލްގެ އަދަދު

ފިކްސްޑް

600,000

މޮބައިލް

500,000
400,000
300,000
200,000
14,005

14,508

16,664

18,754

2019

2018

20,378

100,000
-

2021

2020

2017

ޗާރޓް1
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ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދްމަތް ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައް
350,000
287,281
241,843

252,009

268,843

276,873

300,000
250,000

ފިކްސް ބްރޯޑް ބޭންޑް

200,000

މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް

150,000
76,518

63,685

100,000
53,169

47,395

36,534

50,000
-

2021

2020

2019

2018

2017

މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދްމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދެވެން ފެށުނީ

ޗާރޓް2
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2019

2020

2021

ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރޭޑިއޯ ޓްރާންސީވަރ
ޓްރާންސްމިޓިން ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް

841

722

2301

އެމެޗަރ ރޭޑިއޯ ލައިސަންސް

24

16

16

ލޯޕަވަރ ކޯރޑްލެސް ޓެލެފޯން ލައިސަންސް

94

20

0

ކޯރޑްލެސް ޓެލެފޯން ލައިސަންސް

0

0

0

ޝިޕް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް

13

8

8

އިންމާސެޓް ލައިސަންސް

26

21

26

ތން ދޫކުރެވޭ ޝިޕް ރޭޑިއޯ ލައިސަންސް
ތ ގޮ ު
ވަޤު ީ

8

1

5

278

211

172

ވޯކީޓޯކީ

0

0

0

ތ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް
ވަގު ީ

0

0

0

2019

2020

2021

އެޗް.އެފް .ފްރިކުއެންސީ

0

0

0

ވީ.އެޗް.އެފް ފްރިކުއެންސީ

9

7

6

ޔޫ.އެޗް.އެފް ފްރިކުއެންސީ

20

22

24

2019

2020

2021

ތލް ކުރިކަމުގެ ލިއުން
ލައިސަންސް ބާ ި

ދޫކުރެވުނު ފްރިކުއެންސީ

މޮނިޓަރިން އެންޑް އެންފޯރސްމަންޓް ގެ ތަފާސް
ހިސާބު
ށހެޅުނު މައްސަލަ
ހު ަ

5

12

7

ބެލުނު މައްސަލަ

5

12

7

ޙައްލު ކުރެވުނު މައްސަލަ

4

11

7

ށދާ މައްސަލަ
ކުރިއަ ް

1

1

0

ޚާއްސަ އެސައިންމެންޓް

0

0

0

ސްޕެކްޓްރަމް މޮނިޓަރިން

1

2

6
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.5

މާލީ ހިސާބުތައް
އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް
2019

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުފައިސާގެ ހިސާބް

2021

2020

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ދައްކާ
ލައިސަންސްފީ
(ނޯޓް )1
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތަށް
ލިބުނުފައިސާ

204,957,389.83 186,931,396.49 226,721,303.10

791,455.00

849,688.23

1,374,480.00

(ނޯޓް )2
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ
(ނޯޓް )3
ޖުމުލަ

642,705.00

642,676.00

642,661.00

206,974,530.83 188,423,760.72 228,155,463.10
2019

ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް

2021

2020

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް

3,971,688.17

4,160,407.31

4,002,048.00

ޕންޝަން ފައިސާ
ެ

163,668.08

170,135.00

158,467.00

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު

74,604.61

4,626.00

2,303.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

60,933.11

25,352.16

54,873.00

ތަމްރީން ކުރުމަށް ހިގާފައިވާ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

43,467.26

318.00

12,589.00

އޮފީހުންދޭ ހިދުމަތުގެ ޚަރަދު

238,252.75

235,020.98

240,977.00

އިޝްތިރާކާއި ޗަންދާދެއްކުމުގެ ޚަރަދު

781,604.12

785,761.07

937,459.00

ޕޓަލް ޚަރަދު
ކެ ި

67,118.20

18,600.00

557,527.00

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ

0.00

0.00

0.00

ޖުމުލަ

5,401,336.30

5,400,220.52

5,966,243.00
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ނޯޓް 1
ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ދައްކާ

2019

ލައިސަންސްފީގެ ތަފްސީލް

2021

2020

ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ް
ލައިސަންސް ފީ

119,277,326.01

98,859,326.93

121,307,704.64

ވަތަނިޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ގެ ލައިސަންސް ފީ

103,415,897.89

85,770,021.06

80,464,912.42

ފޯކަސް އިންފޯކޮމްގެ ލައިސަންސް ފީ

236,493.60

1,702,048.50

1,224,438.77

މީޑިއަރނެޓް ލައިސަންސްފީ

0.00

600,000.00

1,200,000.00

ވާރފް ލައިސަންސް ފީ

3,791,585.60

0.00

760,334.00

ކެރިއަރ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ
ލައިސަންސްފީ

0.00

0.00

0.00

ޖުމުލަ

226,721,303.10

186,931,396.49

204,957,389.83

ނޯޓް 2
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ

2019

2020

2021

ޓްރާންސްމީޓިންގ ލައިސަންސް ގެ ފީ

653,700.00

630,025.00

860,085.00

ޖުރުމަނާ ފައިސާ

16,630.00

29,513.23

10,445.00

ޕސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
ޝި ް

1,300.00

1,500.00

1,000.00

އިންމާސެޓް ލައިސަންސް ފީ

6,000.00

3,000.00

16,000.00

އެމެޗަރ ލައިސަންސް ފީ

875.00

850.00

1,800.00

ބޯޓްފަހަރުގެ ސެޓްސާވޭ ކުރުމުގެ ފީ

4,750.00

4,000.00

2,750.00

ޝޯޓް ކޯޑު ފައިސާ

98,000.00

170,000.00

398,000.00

ޕލިންކް
ސެޓަލައިޓް އަ ް

0.00

0.00

30,000.00

ސެޓަލައިޓް ޓަރމިނަލް ވެންޑަރ ލައިސަންސްފީ

0.00

0.00

1,000.00

އެސް.އެމް.އެސް ގޭޓްވޭ

0.00

0.00

30,000.00

ޕރޮގްރާމް ވެންޑަރ ލައިސަންސްފީ
ބީކޮންސް ް

0.00

0.00

1,000.00

ޕރޮގްރާމް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ވެންޑަރ
ބީކޮންސް ް

0.00

0.00

8,000.00

ޖެނެރަލް ވެންޑަރ ލައިސަންސްފީ

0.00

0.00

11,000.00

ޚިދުމަތައްލިބުނުފައިސާ
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އިންޓަރނެޓް ސާރވިސް ރީޓެއިލް ލައިސަންސް ފީ

3,200.00

7,800.00

3,400.00

ޕރީމިއަމްރޭޓް ލައިސަންސް ފީ
ް

4,000.00

2,000.00

0.00

ފްރިކްއެންސީ ފީ

3,000.00

1,000.00

0.00

ޕރަރީ ފްރިކްއެންސީ
ޓެމް ަ

0.00

0.00

3,000.00

އެފް.އެމް.ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރިކްއެންސީ ވިއްކައިގެން
ލިބުނު

0.00

0.00

0.00

ޖުމުލަ

791,455.00

849,688.23

1,374,480.00

ނޯޓް ނަންބަރު 3
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އާމަދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

2019

ފައިސާ

2021

2020

ޓެލެކޮމް ބިލްޑިންގ ގެ ކުލި

642,660.00

642,660.00

642,660.00

ފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

45.00

16.00

1.00

ނީލަން ކިޔާ ތަކެތިންލިބުނު

0.00

0.00

0.00

ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓްސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

0.00

0.00

0.00

ގަޑީލާރި އާއި ޖޫރިމަނާ

0.00

0.00

0.00

އެހެނިހެން

0.00

0.00

0.00

ޖުމުލަ

642,705.00

642,676.00

642,661.00
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.6

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް

ބނުންވާނެ ކަންކަމަށްވާތީ ،އެކަންކަން ކުރިއަށް
ބއެއް ކަންތައްތަކަކީ އެކަންކަން ކުރުމަށް ފައިސާ ޭ
އަންނަނިވި ަ
ބޖެޓް ތަންދޭނަމައެވެ.
ބޖެޓްގައި ހިމެނުނު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ަ
ގެންދެވޭނީ އެކަމަށްޓަކައި ަ
.1

ބލާނެ މިންގަނޑުތައް ދިރާސާކޮށް އެމިންގަޑު ތަކާޢި އެއްގޮތަށް
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ަ
ބލުން
ޚިދުމަތްތައް ދޭތޯ ެ

.2

ރާއްޖޭގެ އިންޓަނެޓް ޑޮމެއިން  .mvމެނޭޖްކުރާނެގޮތުގެ އައު ސިޔާސަތު އެކުލަވާ ތަންފީޒުކުރުން ފެއްޓުން.

.3

ބއިލް ސިމް ދޫކުރުމާއި
ބނުންކޮށްގެން ކުރާ ނޭދެވޭ ކަންކަން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މޯ ަ
ބއިލް ފޯނު ޭ
މޯ ަ
ބދަލުގެނައުމަށް ފެށިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ،އާއުސޫލަށް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ަ
އަމަލުކުރަށް ފެއްޓުން.

.4

ޕޯސްޓްގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރާނޭ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޯސްޓްގެ
ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

.5

ބނުންތަކަށް އެންމެ
ބނުން އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޭ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކާއި އެޚިދުމަތްތަކުގެ ޭ
ފުރިހަމައަށް ހިފޭނެގޮތްތައް އަންގާދިނުމަށްޓަކާ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި
ޓެލެކޮމް ފެއަރ ތަކެއް ހިންގުން.

.6

ކޭމުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކޭމް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.

.7

ކުރިމަގު

ކޭމްގެ

ތަޞައްވަރާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަޤްޞަދުތައް

ޚާޞިލްކުރުމުގެ

ގޮތުން

ބދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ވީހާވެސް
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޭމްގެ ޢަޒުމެވެ .ކޭމް އަ ަ
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަޢާރަފްކުރުމަށާއި ،އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފެންވަރު ރަގަޅު ހެޔޮއަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށާއި
ބދެވޭނޭ ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށެވެ .އަދި އެކަން ހާސިލު ކުރުމުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ވިޔަފާރިތަކަށް ލި ި
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރި މާޙައުލެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރނެޓް ގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގައި ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން އިތުރުރަށްތަކަށް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް

ސަފްޙާ 24

ބންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކުން
ބޜޯޑް ޭ
ް
ބލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބތޯ ަ
ބނާ އަދި އިޝްތިހާރުކުރާ ސްޕީޑް ތަކުގައި ޚިދުމަތް ލި ޭ
ު
ބއިލް ސިމް ދޫކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ
ބނުންކޮށްގެން ކުރާ ނޭދެވޭ ކަންކަން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މޯ ަ
ބއިލް ފޯނު ޭ
މޯ ަ
ބދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ަ
ބޑަށް ގުޅާލެވިފައިވާ ޤައުމު ކަމުގައި ހެދުމެވެ.
ކޭމްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ޮ

ރިޕޯރޓް ނިންމުން
 2021ވަނަ އަހަރަކީވެސް އޭގެ ކުރީއަހަރެކޭ އެއްފަދައިން އޮފީސް ހިންގުމުގައި އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި
ބޖެޓުގެ ދަތިކަމާއިހުރެ ،ކޭމްގެ އަހަރީ ޕްލޭންގައި ކުރަން ކަނޑައެޅުނު ގިނަ ކަންތައް
ދަތިތަކެއް ދިމާވި އަހަރެކެވެަ .
ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި އަހަރަކީވެސް ކޮވިޑް19-ގެ ޙާލަތުގައި ވޭތުވި އަހަރެއްކަމުން ،މި
ބއެއް މަސައްކަތައްވެސް
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޚިޔާލުކުރެވުނު ގިނަ ކަންތައްތަކާއި އަދި އާއްމުކޮށް ކުރަމުން ގެންދާ ަ
މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނެވެ.
މިދެންނެވިގޮތަށް ކަންއޮތްނަމަވެސް ކުރެވެންއޮތް މިންވަރަކުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
ބރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވޭތުވި އަހަރެއް ކަމުން ޤައުމުގެ
ކުރެވުނެވެ .އަދި  2021އަކީ ވެސް ކޮވިޑް 19-ގެ ި
ބނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް
އިގްތިސާތީ އަދި އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ެ
ހިފުނެވެ.
މި ދެންނެވުނު ފަދައިން މިއަހަރަކީ ވެސް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތާއިއެކު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ދާއިރާ
ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ހިގާދިޔަ އަހަރެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މުވާސަލާތީ ދާއިރާއިން މި އަހަރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ބދާއިއެކު،
ބދަލެވެ .މި ަ
ބޑު ހެޔޮ ަ
ބންޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާއި ފެންވަރަށް ގެނެވުނު ޮ
ބރޯޑް ޭ
ކަމަކީ ް
ބޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރަމުންދިޔަ ގިނަ ކަން ޮ
ނިމުމެއް އައެވެ.
ބޑަށް ގުޅާލެވިފައިވާ ޤައުމު ކަމުގައި ހެދުމަށް
ކުރިމަގުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ތަސައްވަރާއި އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ޮ
ބނުންހިފުން އިތުރުވެގެން
ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކަނެކްޓިވިޓީ އާއި ވަޔަރލަސް ޓެކެނޮލޮޖީގެ ޭ
ބއިލް ފޯނު ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ޒަމާނީ
ދާނެއެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އިންޓަރނެޓާއި މޯ ަ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތައް  2022ގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ބރަ
ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް މިއައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ު
މަސައްކަތްތަކެއްގެ ނަތީޖާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދާއިރާއަށް
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ލަނޑުދަޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނިތަކުން
ބރުލުން ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށާއި މުއައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ދީފައިވާ އެއް ާ
ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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ބޑެވެ .ސަރުކާރުގެ
ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުރިއެރުވުމުގައި ،ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުގެ ދައުރު ވަރަށް ޮ
ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް މި އިންޑަސްޓރީ ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ފާއިދާ ހޯދާދިނުމުގައި މި
ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ބލެހެއްޓެވި ،މިނިސްޓަރ އޮފް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއި ،އަހަރުތެރޭގައި މި ދާއިރާ ވަގުތީގޮތުން ެ
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލަފާޞިލް ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް އާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް ،ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝައުނާ ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކާއި ދެއްވެވި އިރުޝާދަށްޓަކައި
ބފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އެ ޭ
ބރުންގެ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ
ބޑުގެ ހުރިހާ މެމް ަ
ބޑުގެ ޗެއަރމަން އާއި ޯ
މީގެ އިތުރަށް ،މިއޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
ބރު ލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ހަމަ
ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއި އެއް ާ
އެއާއިއެކު އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން އުޅުއްވި މި އޮފީހުގެ އެންމެހާ ވެރިންނާއި
މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދާއިރާ އަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ކުރިއެރުން
މާތްﷲ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.

އިލްޔާސް އަޙްމަދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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އެނެކްސްތައް
އެނެކްސް – 1ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓް
ބދަލުތަކުގެ ތަފްޞީލު
އެނެކްސް  – 2މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކަށް އައި ަ
ބއިވެރިވި ޖަލްސާތަކާއި ،ސެމިނަރ އަދި ވާރކްޝޮޕް ތަކުގެ ތަފްޞީލު
އެނެކްސް  2021– 3ވަނަ އަހަރު ަ
ބރުގައި އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ކޯސްތަކުގެ ތަފްޞީލު
އެނެކްސް  2021– 4ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން ޭ
އެނެކްސް  2021– 5ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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އެނެކްސް – 1ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓް

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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އެނެކްސް  – 2މުއައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކަށް އައި ބަދަލުތަކު ގެތަފްޞީލު
ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރެއްވި މުވައްޒަފުން
ޗިޓު ނަމްބަރު

ތާރީޚް

ރ.ކ ނަމްބަރު

ނަމާއި އެޑްރެސް

ކްލެސިފިކޭޝަން

މަޤާމް

ޢަބްދުﷲ އަސްދު ފިނިވައިރޯޅި ސ.ހިތަދޫ

15303

ޕއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޑެ ި

ޕއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޑެ ި

(2)CSC/2021/00666

30/06/2021

ޢަލީ މުޝައްރަފް،ބިޖިލީގެ މ .މަޑުއްވަރީ

90526

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ޕޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2
ސަ ޯ

(2)CSC/2021/00848

01/09/2021

ރަގީބާ މޫސާ ދަފްތަރު 3247

8376

ޖެނިޓަރ

ޕޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2
ސަ ޯ

(2)CSC/2021/01175

11/11/2021

ވަޒީފާ ބަދަލް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުން.

ނަމާއި އެޑްރެސް

ރ.ކ

ހުރި މަޤާމް

ބަދަލްވި މަޤާމް

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޗިޓް ނަމްބަރ

ތާރީޚް

ނަމްބަރު
އަފާފް މުޙައްމަދު އިނާޒް

89987

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގ .ފައިނުގެ

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް

ހިއުމަންރިސޯސް

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ގރ1 .
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(3)CSC/2021/01392

13/10/2021

ވަޒީފާ ދެއްވި މުވައްޒަފުން.
ނަމާއި އެޑްރެސް

މަޤާމް

ރ.ކ ނަމްބަރ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޗިޓް ނަމްބަރު

ތާރީޚް

އައިޝަތު މަހުމޫދު ގ .އޮގަރު

43282

މަސައްކަތު

ސަ ޯޕޓްސްޓާފް ގްރޭޑް (1)CSC/2021/01514 1

28/09/2021

މުޙައްމަދު ފަޟީލް މަންފާ މ.މުލި

93859

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

ޕޓްސްޓާފް ގްރޭޑް 2
ސަ ޯ

(1)CSC/2021/0169

14/10/2021

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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އެނެކްސް  2020– 3ވަނައަހަރު ބައިވެރިވި ޖަލްސާތަކާއި ،ސެމިނަރ އަދި ވާރކްޝޮޕް ތަކުގެތަފްޞީލު
ކޭމްގެ މުވައްޒަފުން  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
#

ނަން

.1

މާޖިދާ ވަޙީދު

.2

އިލްޔާސް އަޙްމަދު

މަޤާމް

ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ސީނިއަރ

ޓްރޭނިންގ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޮފިސަރ

ސާރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އިންޓަރނެޓް ގަވަނަންސް ފޯރަމް

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް

ޕްރޮގްރާމް

އިން
ފޯރ

ބޭއްވުނު ޤައުމު
ފީލްޑް އިންޑިއާ

ފަންޑްކުރި ފަރާތް
އިންޑިއާ ސަރުކާރު

ފެށުނު ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

2021/9/27

2021/10/9

ސިވިލް
ޕޯލަންޑް
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އެމެރިކާ ސަރުކާރު

2021/12/06

2021/12/11

އެނެކްސް  – 4ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓްރޭނިންގ ގެ ތަފްޞީލު

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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އެނެކްސް  2020– 5ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ބއި ފުރިހަމަކުރުމަށް!
ބމުން މި ަ
ބފައިނުވާތި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ލި ު
މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް ލި ި

ވސް
އަހަރު ރިޕޯޓު  – 2021ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑި ް
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