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އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

Information Commissioner’s Office
Male’, Republic of Maldives

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 31މެއި  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  13ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
އޮފީސް ހުޅުވުން
ނނެވެ 02 .ޖޫން  2020ވަނަ
 ފުރަބަންދުގެ ލުޔާއެކު އޮފީސް ހުޅުވަން ފެށީ  02ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ދުވަހުން ފެށިގެން  11ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަ މި އޮފީސް ހުޅުވީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ،އަންގާރަ އަދި
އން  12:00އަށެވެ.
ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ި 9:00
ރން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ .ނަމަވެސް،
 ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނުމުގެ ކު ި
އތުރު  2މުވައްޒަފުން
ފުރަބަންދުގެ ލުޔާއެކު  02ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއެކު ި
އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
 އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދުވަސްތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ
ދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑްކުރަން ފެށުނެވެ .ހާޒިރީ ރެކޯޑްކުރަނީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ވައިބަރ ގްރޫޕްގަ
އެވެ.
ފތާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ގިނަ މުވައްޒަފުން ގޭގައި
 ފުރަބަންދު އޮތުމާއެކު މި ދެ ހަ ު
ތިބެގެންނެވެ.

އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުން
ރ
 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ ު
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (  02ޖޫން  2020ގައި )
 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ( އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ )
 އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް ،ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (  02ޖޫން  2020އަދި  09ޖޫން  2020ގައި )
 އަލްފާޟިލް ހައިމަން ޙުސައިން ،ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ،މެސެންޖަރު (  02ޖޫން  2020ގައި ،އޮފީސް ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި)

ބރު3010990 :
ފޯނު ނަން ަ

ޑރެސްinfo@icom.mv:
ލއެ ް
އީމެއި ް

ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުން
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ( އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ފަހު ގެއަށް ވަޑައިގެން
މަސައްކަތްކުރައްވާ )
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ ޖެެެނެރަލް
 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ،ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާޒް
 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ ،ސީނިއަރ ބަޖެޓު އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އިބްރާހިމް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު ،ބިޔުރޯ އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް ،ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ލގަލް އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލާ ނަހުޒާ ރަޝީދުީ ،
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު ،ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން ،ލީގަލް އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ
ނ
 އަލްފާޟިލް ޔާމިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަ ް
 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ރަޔާން ޖަލީލް ،އެސިސްޓަންޓް ބިޔުރޯ އޮފިސަރ
 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ،މެސެންޖަރު
 އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ޢަލީ ރަޝީދު ،އާމިލު
ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުން:
ތ
 ނެ ް
ލިބުނު/ފޮނުވި ލިޔުންތައް
ލިބުނު:
 މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު MMPRC-HR/460/2020/1 :ސިޓީ.
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު 57-D/460/2020/5 :ސިޓީ.
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު 57-D/460/2020/6 :ސިޓީ.
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު 88-B/PRIV/2020/891 :ސިޓީ މި އޮފީހަށް ކޮޕީކޮށްފައި.
 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގެ ނަންބަރު 6299307 :ކަރަންޓު ބިލު.
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަފާވިޒް ،ދިލްޝާދުގެ  /ނ.ކެނދިކޮޅުދޫ ކުރެއްވި  2އީ-މެއިލް.

ފޯން3010990 :

ފެކްސް3010959 :

އީ-މެއިލްinfo@icom.mv :

 ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ފަރާތުން ކުރެއްވި މެއިލް (  ccކޮށްފައި ).
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މެއިލް ކުރެއްވި ނަންބަރު 100000910666 :ބިލު.
 ޑރ .ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހިމް ،ހަރުމަލުގެ  /ސ.ހިތަދޫ ކުރެއްވި އީ-މެއިލް.
ފޮނުވި:
ހގެ އާންމު ސިޓީ
ލތުގެ އިދާރާތަކަށް ކުރި އިލްތިމާ ު
ޝން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ދައު ަ
 ފުރަބަންދުގެ ލުޔާއެކު އިންފޮމޭ ަ
(ނަންބަރު) 460-BU/CIR/2020/7:
ށ ދިން މައުލޫމާތާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 2019 ވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުގެ އޮޑިޓަ ް
ނބަރު) 460-BU/7/2020/2 :
އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީ ( ނަ ް
ލބުމާ ގުޅިގެން  10ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހު އަޙްމަދު
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހޯދަން އެދުނު މަޢުލޫމާތެއް ނު ި
މަފާވިޒް (ނ .ކެނދިކުޅުދޫ  /ދިލްޝާދުގެ) މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ޖަވާބު ދިނުން.
 ނ .ކެނދިކުޅުދޫ  /ދިލްޝާދުގެ ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަފާވިޒް ،އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހޯދަން އެދުނު
މއްސަލަ ހުށަހެޅި
ނ  2020ވަނަ ދުވަހު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ަ
ގން  06ޖޫ ް
މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބި ެ
ލިޔުން.
ބައްދަލުވުން
ލ މެދުވެރިކޮށް ވެރިންގެ
ކ ު
އރު ޒޫމް ނުވަތަ ވައބަރ ޯ
ވހު  11ޖަހާ ި
ނގާރަ ،ބުދަ ދު ަ
 ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ،އަ ް
އ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މުހިންމު ކަންކަމުގައި ދުރާލާ ތާވަލުކޮށްގެން ވެރިންގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުންތަ ް
ބޭއްވުނެވެ.
 ކޮމަންވެލްތު ހިއުމަންރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވްއާއެކު ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 9
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ
ދލުވުމުގައި ަ
ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހު ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައް ަ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ އާއި ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާޒް ،އަލްއުސްތާޛާ
ފާޠިމަތު ސައުސަންއެވެ.
 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ "މީޑިއާ ފޯ ޑިމޮކްރަސީ ފެލޯޝިޕް"ގެ ބައިވެރިންނާއެކު  10ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި
ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ދލުވުން  02ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހު ޒޫމް މެދުވެރުކޮށް ބޭއްވުނެވެ.
 ޖޫން މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައް ަ
" ނިއު ނޯމަލް" އުޞޫލު އަދި އަހަރީ ޖަލްސާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  02ޖޫން  2020ވަނަ ދުވަހު ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

ފޯން3010990 :

ފެކްސް3010959 :

އީ-މެއިލްinfo@icom.mv :

މުހިންމު މަސައްކަތް
މި  2ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެ ވަނީ
އެވެ.
ނސީގެ ހުއްދަ ހޯދައި،
ށ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖަ ް
 މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަ ް
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
އސޫލު އެކުލަވައިލުން.
 ނިއު ނޯމަލްގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ު
ކރާނެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން.
 ކޮވިޑް19-ގެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީދިނުމުގައި އަމަލު ު
 ޖޫން  18-14ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން.
 ގިފްޓު ރަޖިސްޓްރޭޝަން އުސޫލު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
 ވިސިލް ބްލޯވަރ ކޮމިޓީގެ އުސޫލު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
 ޕްރޮކިޔޯމަންޓުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނު.
 ކޮވިޑް 19-ގެ ހާލަތުގައި ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ހޯދަން ބިލު ހުށަހަޅާފައި ނެތް ފަރާތްތަކުން
ބިލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނު.
ރން ފެށުނު.
 އަހަރީ ޖަލްސާގެ ކަންކަން ޕްލޭންކުރުމާއި އެވޯޑުތައް ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ޕްލޭން ކު ަ
ޅނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު.
 އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
 ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ނުލިބިގެން ޑރ.ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހިމް ،ހަރުމަލުގެ  /ސ.ހުޅުދޫ ހުށަހެޅުއްވި
މއުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް
މައްސަލައިގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ަ
ޑރ.ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހިމް އެންގެވުމާ ގުޅިގެން ،އެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެބިނަރ ސީރީޒް ފެށުނު.
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ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ތައްޔާރުކުރީ

ފޯން3010990 :
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އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު ،ބިޔުރޯ އޮފިސަރ

ފެކްސް3010959 :

އީ-މެއިލްinfo@icom.mv :

